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2 Ινπλίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΤ Παηξηάξρνπ ΚΠόιεσο, Δξ. Υαξ. 

Μπνύζηα  
            

  

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τὸλ εὐζαξζῶο ὑπὲξ ἁγίσλ εἰθόλσλ, ηῆο πξνζθπλήζεσο 

παζόληα ἐλ ὕκλνηο, ηηκήζσκελ ζηεῤῥόηαηνλ ὁπιίηελ Φξηζηνῦ, 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, Νηθεθόξνλ Πνηκέλα, θαὶ δνγκάησλ πίζηεσο, 

ὀξζνδόμσλ ηακεῖνλ, ἀλαβνῶληεο· λίθαο θαη’ ἐρζξῶλ, βεβήισλ 

δίδνπ, ηνῖο πόζῳ ηηκῶζί ζε. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην ἐθ 

ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ, ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηῶκελ Γέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλῶλ. 

  

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο. 

  

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Νικηθόρε, νίκας καη’ 

ἐτθρῶν δίδοσ μοι. Χ. Μ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Νηθῆζαη πνιέκηνλ λνεηόλ, ἀμίσζνλ πάληαο, ηνὺο ηηκῶληάο ζε 

εὐιαβῶο, ζεπηὲ Νηθεθόξε Ἱεξάξρα, ξζνδνμίαο πεξίβιεπηνλ 

θαύρεκα. 

 

Ἱθέηεπε Κύξηνλ ἐθηελῶο, ὑπὲξ ηῶλ ἐλ πίζηεη, ἀλπκλνύλησλ 

ζὰο ἀξεηάο, ζνθὲ ἀξρηζῦηα Νηθεθόξε, θαὶ δη’ εἰθόλσλ πξνζθύλεζηλ 

κόρζνπο ζνπ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_471.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_471.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/04/blog-post_471.html
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Κνζκνύκελνο ζηέθεη Ἀξρηεξεῦ, ηῆο ὁκνινγίαο, λῦλ εὐθξαίλῃ 

ἐλ νὐξαλνῖο, Φξηζηὸλ δπζσπῶλ ὑπὲξ ηῶλ πόζῳ, κεγαιπλόλησλ 

ςπρῆο ζνπ εὐζζέλεηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ κόλε ηνῦ θόζκνπ θαηαθπγή, ἁγλὴ Θενηόθε, Νηθεθόξνπ 

ζεξκαῖο εὐραῖο, θαηάπεκςνλ πᾶζηλ νὐξαλόζελ, ηνῦ Σνῦ Υἱνῦ ηὸ 

ἀκέηξεηνλ ἔιενο. 

  

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Φύιαμ ζείσλ δνγκάησλ, πξναζπηζηὰ ἄγξππλε, ηῶλ εἰθόλσλ 

ηῶλ παλαγίσλ, θαὶ ὀιεηήξηνλ, εἰθνλνκάρσλ δεηλόλ, θξνύξεη θαὶ 

θύιαηηε πάληαο, Νηθεθόξε πάλζεπηε, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο ζε. 

 

Οὐξαλίσλ δσκάησλ, λῦλ ζαπκαζηὲ ἔλνηθε, Νηθεθόξε ηνὺο 

θαζ’ ἑθάζηελ, ζὲ κεγαιύλνληαο, δεῖμνλ ἀθζίηνπ ραξᾶο, ηῶλ 

νὐξαλῶλ θιεξνλόκνπο, Ἱεξάξρα ἔλδνμε, θαὶ ζενείθειε. 

 

Ῥῶζηλ αἴηεη ζεόζελ, θαὶ πεηξαζκῶλ ιύηξσζηλ, θαὶ 

ἀζζελεκάησλ παληνίσλ, ηαρεῖαλ ἴαζηλ, ζηεῤῥὲ ὁκνινγεηά, θαὶ 

ἰζρπξὲ θαζαηξέηα, Νηθεθόξε Λένληνο, ηνῦ Αὐηνθξάηνξνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

πηπλνίαο ηῆο ζείαο, ζθεῦνο ιακπξὸλ δεῖμόλ κε, 

Κεραξηησκέλε Μαξία, ηὴλ ἀκαπξόηεηα, ιύνπζα πιήζνπο παζῶλ, 

ηῶλ ςπρνθηόλσλ κνπ Μῆηεξ, πακθαὲο ἀλάθηνξνλ, ηνῦ 

Παληνθξάηνξνο. 

  

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο παλέλδνμε Νηθεθόξε, ἀπὸ 

βιάβεο θαὶ πεηξαζκῶλ παληνίσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο ζπεύδνληαο 

πόζῳ ζῇ πξνζηαζίᾳ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ, εἰθόλνο πξνζθπλήζεσο, ηὸλ πξναζπηζηὴλ 

ηηκήζσκελ θξαπγάδνληεο· Ἱεξάξρα ἔλδνμε, Νηθεθόξε 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, ὑπὲξ ἡκῶλ κὴ παύζῃ δπζσπῶλ, Φξηζηὸλ ηῶλ 

ηηκώλησλ ζνπ ηὰ ζθάκκαηα. 

  

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νηθεηὰο ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, θαη’ ἐρζξῶλ βεβήισλ ηαρὺ 

ἀλάδεημνλ, Νηθεθόξε ἀμηάγαζηε, κνινγεηὰ Φξηζηνῦ ηῆο πίζηεσο. 

 

Ἴδε Πάηεξ ἐλ ὄκκαηη, ζπκπαζείαο ζείαο θαὶ ἱιαξόηεηνο, ἐπὶ 

πνίκλελ ηὴλ ξζόδνμνλ, θαὶ παξάζρνπ ηαύηῃ ράξηλ ἄθζνλνλ. 

 

Κῦδνο πέιεηο ἀηίκεηνλ, Κσλζηαληηλνππόιεσο θαξηεξόςπρε, 

Νηθεθόξε θαὶ ἀγιάτζκα, θθιεζίαο πάζεο ηῆο ηηκώζεο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεηπάξζελε Γέζπνηλα, Ἰεζνῦλ θπήζαζα ηὸλ Φηιάλζξσπνλ, 

ἀθιηλῶο Αὐηὸλ ἱθέηεπε, ηῷ λνΐ κνπ δνῦλαη ζείαλ ἔιιακςηλ. 

  

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σπεῦζνλ δπζσπεῖλ, ηὸλ Φξηζηὸλ ὑπὲξ ηῶλ ᾄζκαζη, 

κειῳδνύλησλ Νηθεθόξε ἱεξνῖο, νὕζπεξ ἔηιεο ὑπὲξ πίζηεσο ἀγῶλάο 

ζνπ. 

Καύρεκα ζεπηόλ, ηῶλ ὀξζνθξνλνύλησλ Ἅγηε, Νηθεθόξε 

ῥάβδῳ ζηήξημνλ εὐρῶλ, ἐλ ηῇ πίζηεη ηῇ ὀξζῇ ἡκᾶο ἀόθλσλ ζνπ. 

 

Ἅπαζαλ βνπιήλ, θαζ’ ἡκῶλ ηνῦ πνιεκήηνξνο, δηαζθέδαζνλ 

ηῇ ζῇ ἐπηζθνπῇ, Νηθεθόξε νὐξαλόζελ ηῶλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τεῖρνο ἀῤῥαγέο, Θενηόθε ηῶλ πξνζθύγσλ Σνπ, πεξηηείρηζνλ 

δεήζεζη ηαῖο Σαῖο, θαὶ ἡκᾶο ηνὺο εὐιαβῶο Σε καθαξίδνληαο. 
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ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

πάθνπζνλ, Νηθεθόξε πάλζεπηε, ηῶλ πηζηῶο ζε θαζ’ ἑθάζηελ 

ὑκλνύλησλ, ὡο Ἱεξάξρελ ζνθὸλ θαὶ εἰθόλσλ, ηῆο πξνζθπλήζεσο 

ζεῖνλ ὑπέξκαρνλ, θαὶ πᾶζαλ δόζηλ ἀγαζήλ, ζαῖο πξεζβείαηο ἡκῖλ 

Πάηεξ δώξε-ζαη. 

 

Φαξίησζνλ, ηνὺο ὁκνινγνῦληάο ζε, ὀξζνδόμσλ ζηπινβάηελ 

δνγκάησλ, Παηξηαξρῶλ, Βαζηιίδνο ζεκλόηεο, ζενεηδὲο Νηθεθόξε 

θαὶ ἅπαζη, παξάζρνπ ζείαο δσξεάο, νὐξαλόζελ ηαῖο ζαῖο 

παξαθιήζεζη. 

 

Θπκίακα, ὥζπεξ εὐσδέζηαηνλ, Νηθεθόξε δέμαη δέεζηλ ηήλδε, 

ἥλ ζνη πξνζάγνκελ πόζῳ θαὶ ῥῦζαη, θαθνδνμίαο θαὶ πιάλεο 

αἱξέζεσλ, ηνὺο ἀλπκλνῦληάο ζε πηζηῶο, θαὶ ηαῖο ζαῖο πξνζεπραῖο 

θαηαθεύγνληαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥνῦλ μήξαλνλ, Γέζπνηλα ςπρόιεζξνλ, θαηαθιύδνληα ςπρὰο 

Σῶλ πξνζθύγσλ, θαὶ εὐθξνζύλεο ἀλάβιπζνλ ὕδσξ, ηνὺο εἰο αἰῶλαο 

πηζηῶο καθαξίδνπζη, Σὲ Μεηξνπάξζελε ἁγλή, ραξηηόβξπηε 

Θενγελλήηξηα. 

  

Γηάζσζνλ, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο παλέλδνμε Νηθεθόξε, ἀπὸ 

βιάβεο θαὶ πεηξαζκῶλ παληνίσλ θαὶ ζιίςεσλ, ηνὺο ζπεύδνληαο 

πόζῳ ζῇ πξνζηαζίᾳ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

  

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ νπ. 

Ὡο Ἱεξάξρεο Φξηζηνῦ ζείαο πίζηεσο, θαὶ ηῶλ ἁγίσλ εἰθόλσλ 

ὑπέξκαρνο, ραξᾶο νὐξαλῶλ θαηεμίσζαη, ἧο θαὶ ἡκᾶο Νηθεθόξε 

ἀμίσζνλ, ηνὺο πόζῳ ηηκῶληαο ηὴλ κλήκελ ζνπ. 
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Πξνθείκελνλ. Τὸ ζηόμα μοσ λαλήζει ζοθίαν καὶ ἡ μελέηη ηῆς 

καρδίας μοσ ζύνεζιν.η. Σηόμα δικαίοσ μελεηήζει ζοθίαν καὶ ἡ 

γλῶζζα αὐηοῦ λαλήζει κρίζιν. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο· ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα 

ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ πξόβαηα θαὶ 

θεύγεη θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  δὲ 

κηζζσηὸο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηηλ θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ, θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα· θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ. Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· 

θἀθεῖλα δεῖ κε ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζηλ θαὶ 

γελήζνληαη κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ... 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός... 

Νίθαο ἡκῖλ δώξεζαη, θαη’ ἐπηβνύισλ δνιίσλ, θαὶ ἐρζξῶλ ηῆο 

πίζηεσο, Νηθεθόξε Ἅγηε, πλεπκαηέκθνξε, ὁ ιακπξὸλ ζηέθαλνλ, ἐθ 

ρεηξῶλ Κπξίνπ, ηνῦ Παληάλαθηνο ρξπζόπινθνλ, Πάηεξ δεμάκελνο, 

ὡο ζεπηῶλ εἰθόλσλ ὑπέξκαρνο, θαὶ Μάξηπξνο παλεύνζκνλ, ηέθλνλ 

θαηὰ ζάξθα ηῆο πίζηεσο, ἵλα ὁινζύκσο, ηηκῶκέλ ζε ὡο ὁκνινγεηήλ, 

ὀξζῶλ δνγκάησλ θαὶ ἄζεηζηνλ, ἀιεζείαο ζέκεζινλ. 

  

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡο ζηεῤῥόλ ζε ὀιέηελ, Αὐηνθξάηνξνο πιάλνπ ηηκῶληεο 

Λένληνο, βνῶκελ· Νηθεθόξε, θαηάβαιε καλίαλ, ηνῦ δεηλνῦ 

πνιεκήηνξνο, δη’ ἧο πεηξᾶηαη ἡκᾶο, ἀπὸ Θενῦ καθξύλεηλ. 
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Νόζσλ θαὶ ςπρνθζόξσλ, ἀπνιύηξσζαη ηάρνο παζῶλ ζνὺο 

πξόζθπγαο, ηνὺο πόζῳ Νηθεθόξε, ὑκλνῦληαο ἐμνξίαλ, θαὶ πιεζὺλ 

ηῶλ ζῶλ ζιίςεσλ, ἅζπεξ ὡο ἄθκσλ ζηεῤῥόο, ὑπέκεηλαο εἰο ηέινο. 

 

Γὸο ὑγείαλ πᾶζη, Νηθεθόξε θαη’ ἄκθσ ηνῖο ἀλπκλνῦζί ζε, ὡο 

ηῶλ ζεπηῶλ εἰθόλσλ, ὑπέξκαρνλ θαὶ πιάλεο, θαζαηξέηελ ηνῦ 

ἄλαθηνο, ηνῦ δπζζεβνῦο θαὶ δεηλνῦ, εἰθνλνθιάζηνπ κάθαξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰακάησλ ρεηκάῤῥνπο, Παλαγία Παξζέλε Θενγελλήηξηα, 

ἀζζελεηῶλ κνπ ἄιγε, ἀπέιαζνλ ηαρέσο, θαὶ ὑγείαλ βξάβεπζνλ, 

ἱθέηῃ Σνπ ηαπεηλῷ, ηῷ κεγαιύλνληί Σε. 

  

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Γπζρεξεηῶλ κε, θαὶ πεηξαζκῶλ θαὶ θηλδύλσλ, Νηθεθόξε 

ἀπάιιαμνλ θξάδσ, ζὲ ηὸλ ἀλπκλνῦληα, Ἱεξαξρῶλ ὡο θιένο. 

 

δνῦ Κπξίνπ, ἐμ ἐληνιῶλ πιαλεζέληα, ἕιθπζόλ κε πξὸο ηῆο 

ζσηεξίαο, ηξίβνλ Νηθεθόξε, ἰζῦληόξ κνπ πξὸο πόινλ. 

 

πὲξ ηῶλ πόζῳ, ὑκλνινγνύλησλ ζε Πάηεξ, Νηθεθόξε 

Φξηζηὸλ ἐθδπζώπεη, θαὶ ἀπαύζησο δίδνπ, ἡκῖλ ζὴλ εὐινγίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μῆηεξ ςίζηνπ, θαηὰ παζῶλ ρακαηδήισλ, ζζέλνο δόο κνη θαὶ 

θάζαξνλ λνῦλ κνπ, Κεραξηησκέλε, ἐθ ινγηζκῶλ ἀηάθησλ. 

  

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

κόζθελνο Ἀγγέισλ, πέισλ Νηθεθόξε, ζὺλ ηνύηνηο πάληνηε 

πξέζβεπε Ἅγηε, πάζεο ζηελώζεσο ῥύεζζαη ηνὺο ἱθέηαο ζνπ. 

 

Ἰζρύλ κνη θαζ’ ἑθάζηελ, δίδνπ Νηθεθόξε, ηῷ θαηαθεύγνληη 

ζνῦ ηαῖο δεήζεζη, θαὶ ἀλπκλνῦληη ηνῦ βίνπ ζνπ θαηνξζώκαηα. 

 

Φαξίησλ ζείσλ πιῆζνλ, λνῦλ κνπ Νηθεθόξε, θαὶ ηῆο ἐλ θόζκῳ 

ἀπάηεο ὑπέξηεξνλ, αὐηὸλ ἀλάδεημνλ Πάηεξ ζενθνξνύκελε. 
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Θενηνθίνλ. 

Μεηὰ ηνῦ Νηθεθόξνπ, θαὶ Ἁγίσλ Πάλησλ, ηὸλ Σὸλ Υἱὸλ θαὶ 

Θεὸλ θαζηθέηεπε, ὑπὲξ ηῶλ Σὲ ἀλπκλνύλησλ Θενγελλήηξηα. 

  

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Πίζηεσο δνγκάησλ πξναζπηζηά, θαὶ ζεπηῶλ εἰθόλσλ, 

πξνζθπλήζεσο ἀιεζῶο, πξόκαρε ηὴλ πιάλελ, θαζεῖιεο Νηθεθόξε, 

ηνῦ Λένληνο θαὶ ὤθζεο, πίζηεσο ἔξεηζκα. 

 

Ἤλεγθαο ἀλδξείσο ὑπὲξ ζεπηῆο, ηνῦ Φξηζηνῦ εἰθόλνο, 

ἐμνξίαλ Ἱεξαξρῶλ, θιένο Νηθεθόξε, θαὶ ζιίςεηο θαησδύλνπο, ὡο 

ἔζραηνο κεξόπσλ, Πάηεξ ζεόζνθε. 

 

Κσλζηαληηλνππόιεσο ηὸλ ππξζόλ, θαὶ ζεπηῶλ εἰθόλσλ, 

πξνζθπλήζεσο ηὸλ θαλόλ, θαίλνληα ηῇ θηίζεη, ἁπάζῃ εὐςπρίαο, 

βνιίζη Νηθεθόξνλ, πάκθσηνλ κέιςσκελ. 

 

Φαίξνηο ὁ ζηεῤῥόηεηη ςπρηθῇ, ηὸλ εἰθνλνθιάζηελ, 

ηξνπσζάκελνο ἀθιηλῶο, ἄλαθηα θαὶ πίζηηλ, θξαηύλαο ηὴλ ἁγίαλ, 

ηξηζκάθαξ Νηθεθόξε, ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Φαίξνηο Παηξηάξρα ζενεηδέο, πξόκαρε εἰθόλσλ, 

πξνζθπλήζεσο ηῶλ ζεπηῶλ, ραίξνηο Νηθεθόξε, ὁκόδειε Μαξηύξσλ, 

ὡο ληθεηὴο ὁ γέξα, ζεῖα δεμάκελνο. 

 

Σηήξημνλ ἐλ πέηξᾳ ἡκᾶο ὀξζῶλ, θαὶ ζεπηῶλ δνγκάησλ, ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε εὐιαβῶο, Νηθεθόξε ζεῖε, Ἱεξαξρῶλ θαηδξόηεο, θαὶ 

θαύρεκα Παηέξσλ, πνιπηηκόηαηνλ. 

 



[16] 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ 

ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

  

Σό Σξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Σξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηὴλ ἱθεζίαλ, ὡο Γεζπόηῃ, νἱ ἁκαξησινί 

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή 

ὀξγηζζῆο ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ 

ἐπίβιεςνλ θαὶ λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηῶλ 

ἐρζξῶλ ἡκῶλ. Σὺ γὰξ εἶ Θεόο ἡκῶλ θαὶ ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα 

ρεηξῶλ Σνπ θαὶ ηὸ ὄλνκά Σνπ ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί λῦλ.Τῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, 

εὐινγεκέλε Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, 

ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο 

ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

  

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Σηῦιε, ηῶλ δνγκάησλ ηῶλ ὀξζῶλ, Κσλζηαληηλνππόιεσο 

εὖρνο, θαὶ γέξαο Ἱεξαξρῶλ, Νηθεθόξε πάλζνθε, ἀπαύζησο 

πξέζβεπε, ηῷ Θεῷ ηῷ νἰθηίξκνλη, ζηεξίμαη ἐλ πίζηεη, ηῇ ὀξζῇ ζνὺο 

πξόζθπγαο, θαὶ θξεπηδώκαηα, δεῖμαη ἀῤῥαγῆ ἀιεζείαο, ηνὺο 

εἰιηθξηλῶο ζε ηηκῶληαο, θαὶ δνμνινγνῦληαο ηνὺο θακάηνπο ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν. 
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