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21 ΙΟΤΝΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΔΙ 

ΣΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΝΓΟΞΟΝ ΝΔΟΜΑΡΣΤΡΑ 

ΝΙΚΗΣΑΝ ΣΟΝ ΝΙΤΡΙΟΝ 

 

Πνίεκα Κπξίιινπ Μεηξνπνιίηνπ Ρόδνπ 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὅ Θεός ἡμῶν έλέησον ἡμᾶς 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ, κεζ᾿ ὃ ηὸ Θεὸο Κύξηνο θαὶ ηὰ θάησζη 

Σξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ο῾κνινγήζαο ἀλδξηθο ηὸλ σηῆξα, κὴ δεηιηάζαο ηλ ἐρζξλ ηὴλ 

καλίαλ, θεξσλπκίᾳ ἔιακςαο, Νηθήηα ζαπκαζηέ• ὅζελ ἐμαλέηεηιαο, 

ὡο θσζηὴξ θσηνβόινο, ἐλ ἐζράηνηο ἔηεζη, ηλ ζαπκάησλ ηῇ αἴγιῃ, 

θαηαππξζεύσλ πάλησλ ηὰο ςπράο, ηλ ἐθηεινύλησλ ηὴλ πάληηκνλ 

κλήκελ ζνπ. 

 

Γόμα. Σὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Ὁ Ν΄ θαὶ ὁ Καλὼλ ηνῦ Ἁγίνπ, νὗ ἡ Ἀθξνζηηρὶο ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο• 

«Κπξίιινπ». 

 

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

Νηζύξνπ ὁ γόλνο ὁ εὐθιεήο, Νηθήηα πακκάθαξ, Νενκάξηπο ηνῦ 

Ἰεζνῦ, αὐηὸλ ἐθδπζώπεη παῤῥεζίᾳ, ζσζῆλαη πάληαο ηνὺο ζὲ 

καθαξίδνληαο. 

 

Σνῖο ρεηκαδνκέλνηο ἐλ ζπκθνξαῖο, θαὶ ἐμαηηνπκέλνηο, ηὴλ ὀμείαλ ζνπ 

ἀξσγήλ, πξπηάλεπζνλ ἄλεζηλ Νηθήηα, ηῇ ἐλεξγείᾳ ηῆο ζείαο 

πξεζβείαο ζνπ. 
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Εὐρλ ζνπ ηῇ δξόζῳ ηῇ κπζηηθῇ, Νηθήηα πακκάθαξ, θαηαδξόζηζνλ 

ηὰο ςπράο, ηλ ἐλ θαηαλύμεη ζε ὑκλνύλησλ, ὡο εὐζεβείαο πἱὸλ 

γλεζηώηαηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηαύγαζνλ ζείαηο καξκαξπγαῖο, Ἄρξαληε Παξζέλε, ράξηηόο ζνπ 

ηῆο κεηξηθῆο, ηὴλ ἐλ ἁκαξηίαο ζθνηνδίλῃ, ἐδνθσκέλελ ἀζιίσο 

θαξδίαλ κνπ. 

 

Ὠδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ε᾿λαζιήζαο ηῶ μίθεη, ὡο ἀζιεηὴο ἄξηζηνο, λίθεο ἐθνζκήζεο Νηθήηα, 

ηῶ δηαδήκαηη. Ὅζελ ηὴλ ἄθνζκνλ, θαζηθεηεύσ ςπρήλ κνπ, 

ζπκπαζο ὡξαίσζνλ, ηῇ πξνκεζείᾳ ζνπ. 

 

Ρ῾αζπκίαο ἀηόπνπ, θαὶ ραιεπνῦο κήληδνο, Μάξηπο Ἀζινθόξε 

Νηθήηα, πάληαο ἀπάιιαμνλ, ηνὺο πξνζηόληαο ζνη, θαὶ εὐζεβο 

ἐθβνληαο• Υαῖξε ζθεῦνο ηίκηνλ, Θενῦ ηῆο ράξηηνο. 

 

Νένο ἄζσηνο ὤθζελ, ὁ πνλεξὸο ἄλζξσπνο, θαὶ ηλ ἡδνλλ ηαῖο 

ἀζρέηνηο, ὁξκαῖο ὑπέθπςα. Ὅζελ πξεζβείαηο ζνπ, ἐιέεζόλ κε 

Νηθήηα, ἵλα καθαξίδσ ζε, ὡο εὐζπκπάζεηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τ῾πεξύκλεηε Μῆηεξ, ὑπὲξ ἡκλ πξέζβεπε, ηῶ ἐλαλζξσπήζαληη 

Λόγῳ, ἐθ ηλ αἱκάησλ ζνπ, ὡο ἄλ ῥπώκεζα, πάζεο ἐλ βίῳ ἀλάγθεο, 

νἱ ὑκλνινγνῦληέο ζε, ηὴλ Θενκήηνξα. 

 

Δηάζσζνλ ὁ ζηεθαλίηεο Νηθήηα ηῆο ἀιεζείαο, ἀπὸ θηλδύλσλ θαὶ 

πάζεο θαθώζεσο, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο ἀληηιήςεη. 

 

Ε᾽πίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

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

Δεθηὴ πξνζθνξά, Κπξίῳ πξνζελήλεμαη, ηῶ μίθεη ηπζείο, ὥζπεξ 

ἀξλίνλ ἄθαθνλ, Νηθήηα πακκαθάξηζηε• δηὰ ηνῦην ζπκθώλσο 

βνκέλ ζνη• Ὡο παῤῥεζίαλ ἔρσλ πξὸο αὐηόλ, κλεκόλεπε πάλησλ 

ηλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Ὠδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Παξαθιήηνπ ηῇ ράξηηη, Ἅγηε Νηθήηα θαηαιακπόκελνο, εὐζεβο 

ἡκᾶο ἐξγάδεζζαη, ηνῦ θσηὸο ηὰ ἔξγα θαηαμίσζνλ. 

 

Καθσζέληεο ηνῖο πάζεζη, ἔλδνμε Νηθήηα πηζηο πξνζηξέρνκελ, ηῇ 

δπλάκεη ηῆο πξεζβείαο ζνπ, ὡο ἄλ ἀπσιείαο ιπηξσζείεκελ. 

 

Δηαηήξεη ἀπήκνλαο, ἐμ ἐπηβνπιλ ἐρζξνῦ ηνῦ ἀιάζηνξνο, ηνὺο 

ηηκληάο ζνπ ηὴλ ἄζιεζηλ, Ἀζιεηὰ Νηθήηα πακκαθάξηζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ρ῾αληηζκῶ Θενλύκθεπηε, ηῆο ὑπὲξ θαηάιεςηλ εὐζπιαγρλίαο ζνπ, 

ηὴλ θαξδίαλ κνπ ἀλάςπμνλ, ἵλα εὐγλσκόλσο καθαξίδσ ζε. 

 

Ὠηδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Φώηηζνλ ἡκλ, ηὴλ δηάλνηαλ καθάξηε, ηῶ θσηὶ ηῆο ἐπηγλώζεσο 

Θενῦ, ηνῦ δνμάδνληόο ζε Ἅγηε ηνῖο ζαύκαζη. 

 

Γιύθαλνλ ἡκλ, ηλ ςπρλ ηὰ αἰζζεηήξηα, ἱθεηεύσ ζε Νηθήηα 

ζαπκαζηέ, ράξηηόο ζνπ νὐξαλίνπ ηῇ γιπθύηεηη. 

 

Ι῞ιεσο γελνῦ, Πνιπεύζπιαγρλε ηνῖο δνύινηο ζνη, ηνῖο πξνζάγνπζί 

ζνη ζεῖνλ πξεζβεπηήλ, ηὸλ ἐπώλπκνλ ηῆο λίθεο Νενκάξηπξα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ι῎αζαη Ἁγλή, ηῆο ςπρῆο κνπ ηὴλ ἀζζέλεηαλ• ηλ ἀλζξώπσλ γὰξ ηὸλ 

κέγα ἰαηξόλ, ἐμ αἱκάησλ ζνπ ἁγίσλ ἀπεθύεζαο. 
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Ὠδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ι᾿ζρύη ηῆο θξαηαηᾶο πξεζβείαο ζνπ, ἔζν ζθέπε ἀζθαιὴο θαὶ βεβαία, 

ηλ Νηζπξίσλ ηῇ λήζῳ Νηθήηα, ἐγθαπρσκέλῃ ιακπξο ηνῖο 

ζπαξγάλνηο ζνπ, ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ αὐηῇ, ὑπεκθαίλσλ ἀεὶ ηὰ 

γλσξίζκαηα. 

 

Δηέπξεςαο θεξσλύκσο ἔλδνμε, ἐλ ηῇ πάιῃ ηνῦ ζεπηνῦ καξηπξίνπ, 

θαὶ ἐλ αὐηῇ ἐγλσξίζζεο Νηθήηα, ηῆο εὐζεβείαο πἱὸο γλεζηώηαηνο. 

Ὅζελ ἐλίζρπζνλ ἡκᾶο, εὐζεβο ἐλ Υξηζηῶ πνιηηεύεζζαη. 

 

Σπξάλλσλ ηλ δπζκελλ ηὴλ ἔπαξζηλ, Νενκάξηπο ηνῦ Κπξίνπ 

Νηθήηα, ὁ ηνῦ Υξηζηνῦ ηῇ δπλάκεη παηήζαο, ἐλ λεαξᾷ ἡιηθίᾳ ηνῖο 

ἄζινηο ζνπ, ηῆο ὑινθξόλνπ ηλ παζλ, ηπξαλλίδνο ἡκᾶο 

ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπξόηαηνλ ηνῦ Θενῦ ἀλάθηνξνλ, ἀλαδέδεημαη Παξζέλε Μαξία, 

ηῆο Παλαγίαο Σξηάδνο ηὸλ ἕλα, δίρα ηξνπῆο θαὶ θπξκνῦ 

ζσκαηώζαζα. Ὅζελ ηῆο δόμεο ζνπ θσηί, ηὴλ ςπρήλ κνπ Ἁγλὴ 

θαηαιάκπξπλνλ. 

 

Δηάζσζνλ ὁ ζηεθαλίηεο Νηθήηα ηῆο ἀιεζείαο, ἀπὸ θηλδύλσλ θαὶ 

πάζεο θαθώζεσο, ηνὺο ηῇ ζεπηῇ ζνπ πξνζηξέρνληαο ἀληηιήςεη. 

 

Α῎ρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ᾿ ἐζράησλ ηλ 

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ω῾ο θεξσλύκσο ηὴλ πιάλελ ληθήζαληα, ἀλεπθεκνῦληέο ζε πάληεο 

θξαπγάδνκελ• Υξηζηῶ ηῶ Παληάλαθηη πξέζβεπε, ἵλα ἡκῖλ ηὴλ 

εἰξήλελ δσξήζεηαη, Νηθήηα Νηζύξνπ ηὸ θαύρεκα. 
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Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄.Δίθαηνο ὡο θνῖλημ ἀλζήζεη θαὶ ὡζεὶ θέδξνο 

ἡ ἐλ ηῶ Ληβάλῳ πιεζπλζήζεηαη.ηίρ. Πεθπηεπκέλνο ἐλ ηῶ νἴθῳ 

Κπξίνπ, ἐλ ηαῖο αὐιαῖο ηνῦ Θενῦ ἡκλ ἐμαλζήζεη. 

 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ. 

(Κεθ. η΄ 16) 

 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο• Ἰδνύ, ἐγὼ ἀπνζηέιισ ὑκᾶο 

ὡο πξόβαηα ἐλ κέζῳ ιύθσλ• γίλεζζε νὖλ θξόληκνη ὡο νἱ ὄθεηο, θαὶ 

ἀθέξαηνη ὡο αἱ πεξηζηεξαί. Πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηλ ἀλζξώπσλ• 

παξαδώζνπζη γὰξ ὑκᾶο εἰο ζπλέδξηα, θαὶ ἐλ ηαῖο ζπλαγσγαῖο αὐηλ 

καζηηγώζνπζηλ ὑκᾶο. Καὶ ἐπὶ ἡγεκόλαο δὲ θαὶ βαζηιεῖο ἀρζήζεζζε 

ἕλεθελ ἐκνῦ, εἰο καξηύξηνλ αὐηνῖο θαὶ ηνῖο ἔζλεζηλ. Ὅηαλ δὲ 

παξαδηδζηλ ὑκᾶο, κὴ κεξηκλήζεηε πο ἤ ηί ιαιήζεηε• δνζήζεηαη 

γὰξ ὑκῖλ ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ὥξᾳ, ηί ιαιήζεηε. Οὐ γὰξ ὑκεῖο ἐζηε νἱ 

ιαινῦληεο, ἀιιὰ ηὸ Πλεῦκα ηνῦ Παηξὸο ἡκλ, ηὸ ιαινῦλ ἐλ ὑκῖλ. 

Παξαδώζεη δὲ ἀδειθὸο ἀδειθὸλ εἰο ζάλαηνλ, θαὶ παηὴξ ηέθλνλ• θαὶ 

ἐπαλαζηήζνληαη ηέθλα ἐπὶ γνλεῖο, θαὶ ζαλαηώζνπζηλ αὐηνύο. Καὶ 

ἔζεζζε κηζνύκελνη ὑπὸ πάλησλ δηὰ ηὸ ὄλνκά κνπ• ὁ δὲ ὑπνκείλαο 

εἰο ηέινο, νὗηνο ζσζήζεηαη. 

 

Γόμα. Σαῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ... Καὶ λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηὰ ηὸ κέγα ἔιενο ζνπ θαὶ θαηὰ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

 

Θείαο ἐπηγλώζεσο, ηὰο κπζηηθὰο ιακπεδόλαο, ράξηηη δεμάκελνο, ηνῦ 

Ἁγίνπ Πλεύκαηνο, ἐλ θαξδίᾳ ζνπ, λύθηα θαηέιηπεο, ηὴλ 

δνθσδεζηάηελ, ἀζεβλ ηῆο καηαηόηεηνο, θαὶ ἐμαλέηεηιαο, ηῇ 

ἀλαηνιῇ ηῆο ἀζιήζεσο, ὡο ἑσζθόξνο κέγηζηνο, ηῶ ηῆο θθιεζίαο 

πιεξώκαηη. Ὅζελ ηὰο θαξδίαο, θαηαύγαζνλ Νηθήηα θαὶ ἡκλ, ηῶ 

θσηηζκῶ ηῆο δνζείζεο ζνη, δσξεᾶο καθάξηε. 
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Ὠδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Α᾿πνιαύσλ ηνῦ μύινπ, ηῆο δσῆο ἐλ ὑςίζηνηο, Νηθήηα Μάξηπο 

Υξηζηνῦ, δπζώπεη παῤῥεζίᾳ, ηὸλ Κύξηνλ ηῆο δόμεο, ἁγηᾶζαη ηνὺο 

ςάιινληαο• Ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεὸο εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Δεδεγκέλνο ὑςόζελ, ηλ ζαπκάησλ ηὴλ ράξηλ, Νηθήηα Μάξηπο 

Υξηζηνῦ, ζεξάπεπζνλ ηὰο λόζνπο, ςπρλ ηε θαὶ ζσκάησλ, ηλ ἐλ 

πίζηεη βνώλησλ ζνη• Υαίξνηο Μαξηύξσλ θαηδξά, πξνζζήθε 

ζενκάθαξ. 

 

Μαξηπξίνπ ηειέζαο, ηὸ ἀγώληζκα Μάξηπο, ἀθαηαπιήθηῳ ςπρῇ, 

κεηέιαβεο ηῆο ἄλσ, Νηθήηα εὐθξνζύλεο, ἧο ἡκᾶο θαηαμίσζνλ, ηνὺο 

πξνζηόληαο ηῇ ζῇ, πακκάθαξ ἀληηιήςεη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Λππεξλ ἀλεθέζησλ, ηλ ἐλ βίῳ ζπληήξεη, ἀπαξαηξώηνπο Ἁγλή, 

θαὶ πιήξσζνλ ἀῤῥήηνπ, ραξᾶο θαὶ εὐθξνζύλεο, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

βνληάο ζνη• Υαῖξε Παξζέλε ζεκλή, ηνῦ θόζκνπ πξνζηαζία. 

 

Ὠδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ο῾ ηῆο Νηζύξνπ, γόλνο ζεόθξνλ Νηθήηα, ἀληηιήςεσο ζνπ ζείαο ηῇ 

καραίξᾳ, λέθξσζνλ ζαξθόο κνπ, ηὰο ἐκπαζεῖο ὀξέμεηο. 

 

Οἰθηείξεζόλ κε, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ Μάξηπο, ηὰ ζπκθέξνληα 

βξαβεύσλ ηῇ ςπρῇ κνπ, ἵλα ζε γεξαίξσ, ηὸλ λένλ ζηεθαλίηελ. 

 

Ρ῾ζηλ ρνξήγεη, θαὶ ηὴλ θαη᾿ ἄκθσ ὑγείαλ, ηνῖο πξνζπίπηνπζη ηῇ 

ζείᾳ ζνπ Εἰθόλη, ἐμ ἧο ἀλαβιύδεη, ἡ ράξηο ζνπ Νηθήηα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ο῞ξκνλ Παξζέλε, ἐλ πεηξαζκλ ηῶ πειάγεη, ηῆο πξεζβείαο ζνπ 

εὑξάκελνη ηὴλ ράξηλ, καθαξίδνκέλ ζε, ὡο κόλελ Θενηόθνλ. 
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Ὠδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μαξηύξσλ ζπκπνιίηεο, Νηθήηα ὑπάξρσλ, ὑπὲξ ἡκλ ζὺλ αὐηνῖο 

θαζηθέηεπε, ἵλα ραξᾶο ηῆο ἀθξάζηνπ, θαηαηξπθήζσκελ. 

 

Ἀμίσζνλ Νηθήηα, ζεῖε Νενκάξηπο, ηῆο ἁκαξηίαο ἐθθιίλεηλ ηὰο 

ηξίβνπο κε, ὡο ἐλαζιήζαο λνκίκσο, Υξηζηνῦ ηῶ ἔξσηη. 

 

Ο῾ λένο Ἀζινθόξνο, ηνῦ Πακβαζηιέσο, ηαύηελ Νηθήηα ηὴλ δέεζηλ 

πξόζδεμαη, ἀληηπαξέρσλ πινπζίσο, πᾶζη ηὴλ ράξηλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τ῾πέξαγλε Μαξία, Κεραξηησκέλε, ἡ ηὸλ Θεὸλ ἀπεηξάλδξσο 

θπήζαζα, αὐηὸλ δπζώπεη ζσζῆλαη, ηνὺο ὑκλνιόγνπο ζνπ. 

 

Σὸ Ἄμηόλ ἐζηη θαὶ ηὰ Μεγαιπλάξηα. 

 

Υαίξνηο Νενκάξηπο ηνῦ Ἰεζνῦ, ἔλδνμε Νηθήηα, ὁ ληθήζαο 

καξηπξηθο, ηπξάλλσλ ἀπίζησλ, ὀθξὺλ ηὴλ ἐπεξκέλελ, θαὶ λίθεο 

θεξσλύκσο, ιαβὼλ ηὸλ ζηέθαλνλ. 

 

Υαίξνηο ηῆο Νηζύξνπ ζεῖνο βιαζηόο, θαὶ ηλ Ἀζινθόξσλ, ὁ 

ζεζπέζηνο θνηλσλόο• ραίξνηο ὁ ηὴλ Υίνλ, αἱκάησλ ζνπ ηηκίσλ, ηνῖο 

ῥείζξνηο ἁγηάζαο, Νηθήηα ἔλδνμε. 

 

ηῦινο ἀπεξίηξεπηνο ἀιεζο, ὤθζεο ηῆο παηξῴαο, εὐζεβείαο 

Μάξηπο Υξηζηνῦ, ἀλδξλ ἀζεβείαο, αἰζρύλαο ηὴλ ἀπάηελ, Νηθήηα 

ηνῖο ἀγζη, ηνῦ καξηπξίνπ ζνπ. 

 

Πάξεζν ἀθνίκεηνο βνεζόο, ἔλδνμε Νηθήηα, Νενκάξηπο ηνῦ Ἰεζνῦ, 

ηνῖο ὑκλνινγνῦζη, ιακπξο ηὴλ ἄζιεζίλ ζνπ, θαὶ ἐπηβνσκέλνηο, ηὴλ 

πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 



[156] 
 

Πιάλελ ηλ ηπξάλλσλ θαηαιηπώλ, ἔξσηη ἀζηέθηῳ, ὡκνιόγεζαο ηὸλ 

Υξηζηόλ, ᾧ θαὶ πξνζελέρζεο, εὐπξόζδεθηνο ζπζία, ἀπνηκεζεὶο 

Νηθήηα, μίθεη ηὴλ θάξαλ ζνπ. 

 

Θξόλῳ παξηζηάκελνο εὐθιεο, ηνῦ Πακβαζηιέσο, νἷα Μάξηπο 

πεξηθαλήο, Νηθήηα ζεόθξνλ, ἡκλ κὴ ἐπηιάζῃ, ηλ ἐπηθαινπκέλσλ, 

ηὴλ πξνζηαζίαλ ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σξηζάγηνλ,  

Απνιπηίθηνλ Ο Μάξηπο ζνπ Κύξηε… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ξίθεη ηὸλ αὐρέλα ζνπ ηκεζείο, ἐλ ἐζράηνηο ρξόλνηο Νηθήηα, ὑπὲξ ηῆο 

δό-μεο Υξηζηνῦ, ηλ ηπξάλλσλ ᾔζρπλαο, ηὴλ καηαηόηεηα, θαὶ ἀμίσο 

ἀπέ-ιαβεο, ρεηξὶ ηῇ ἀθηίζηῳ, ζηέθαλνλ ηὸλ ἄθζαξηνλ, ηῆο λίθεο 

ἔλδνμε. Ὅζελ παῤῥεζίαλ ὡο ἔρσλ, πξέζβεπε ἀπαύζησο ζσζῆλαη, ηὰο 

ςπρὰο ηλ πίζηεη εὐθεκνύλησλ ζε. 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ ζνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν. 
Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὅ Θεός ἡμῶν έλέησον ἡμᾶς 




