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12 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ηνῦ ἐλ Κύπξῳ, ἀξρηκ. Νηθ. Ἀεξάθε  

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

      ὁ ξκβ΄ (142)  Χαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα. 

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τὴλ Ἐπηθηήηνπ βηνηὴλ εθεκνῦληεο, ηὸλ ἀλαδείμαληα αηὸλ Θεὸλ 

Λόγνλ, δνμνινγνῦκελ ᾄζκαζηλ βνῶληεο πηζηῶο· θύιαμνλ ἐλ ηῇ 

δπλάκεη ζνπ, ἐμ ἐρζξῶλ ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ, λίθαο ρνξεγῶλ ἡκῖλ, θαηὰ 

ηνῦ ἀληηδίθνπ· θαὶ ηνὺο πηζηνὺο ἀμίσζνλ ραξο, ἐπαπνιαῦζαη, δσῆο 

ηε ηῆο θξείηηνλνο. 

Δόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, .. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα, ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Κλεινὸν Ἐπίκηηηον, εὐλαβῶς 

λιηάζω. Νικ(νδήκνπ) . 

 

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

Καηαύγαζνλ Πλεῦκα παλζζελνπξγόλ, ηὴλ ἐκὴλ θαξδίαλ, ηνῦ 

κλῆζαη παλεπιαβῶο, Ἐπίθηεηνλ Ὅζηνλ ηῆο Κύπξνπ, ζαπκαηνπξγὸλ 

θαὶ ἀζθήζεσο πξνηύπνλ.  

 

Λακπξύλαο Ἐπίθηεηνο ηὴλ ςπρήλ, ἁγλείᾳ θαὶ πίζηεη, θαὶ ἀζθήζεη 

πλεπκαηηθῇ, ἐδέρζε ηνῦ Πλεύκαηνο ηὴλ ράξηλ, θαὶ ἀξεηῶλ 

ζηνιηζκὸλ ὁ ζαπκάζηνο.  

 

Ἐθάζαξε ζῶκα θαὶ ηὴλ ςπρήλ, Ἐπίθηεηνο ζεῖνο, ἐθ παζῶλ ηῶλ 

θζνξνπνηῶλ, θαὶ γέγνλε κύζηεο ηῶλ ἀξξήησλ, θαὶ ἀξεηῶλ 

θαηαγώγηνλ ἔλζενλ.  
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Θενηνθίνλ. 

Ἰζρὺλ ἔρεηο Κόξε πξὸο Σὸλ Υἱόλ, ὡο Μήηεξ Παξζέλνο, ηνῦ 

πξεζβεύεηλ πὲξ πηζηῶλ· δηὸ ἱθεηεύσ Σε Κπξία, πὲξ ἐκνῦ ηὸλ Σὸλ 

Τόθνλ δπζώπεζνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νηθεηὴο ἐλ ἀγῶζηλ, ἀλαδεηρζεὶο ἔλζεε, πέιεηο Ἐθθιεζίαο ὁ ζηῦινο 

θαὶ ηὸ ἑδξαίσκα, θαὶ ηῶλ πηζηῶλ ἀξσγόο, θαὶ ἀξεηῆο πνθήηεο, ηῆο 

ἐξήκνπ θαύρεκα, θαὶ ἐγθαιιώπηζκα.  

 

Οξαλίαλ πνζήζαο, ἐλ γῇ δσὴλ ἔλδνμε, εἴιεθαο ηνῦ Πλεύκαηνο 

ράξηλ, θαὶ γλῶζηλ ἄξξεηνλ ἐλ ἐξεκίαο αρκῷ, δηαθνλῶλ ἀλεδείρζεο, 

ηῶλ πηζηῶλ δηδάζθαινο, ζεῖε Ἐπίθηεηε.  

 

Νηθεθόξνο εἰζῆιζεο, εἰο νξαλνὺο ἔλδνμε, πίζηεσο Φξηζηνῦ 

πνθῆηα, ζεπηὲ Ἐπίθηεηε, θαὶ ἱθεηεύεηο Θεόλ, ηνῦ νἰθηηξῆζαη θαὶ 

ζῶζαη, ἐθ βειῶλ ἀιάζηνξνο, ηνὺο εθεκνῦληάο ζε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐληζρύεηο Παξζέλε, γέλνο βξνηῶλ Πάλαγλε, θαὶ ηαῖο Σαῖο ιηηαῖο Σὺ 

θπιάηηεηο, ἐλ πίζηεη ἅπαληαο· δηὸ ἐλ ὕκλνηο ιακπξνῖο, 

ἀλεπθεκνῦκελ ἐκθξόλσο, βηνηήλ Σνπ ἄρξαληνλ, Θενραξίησηε.  

 

Ἱθέηεπε, πὲξ ἡκῶλ ὦ Ἐπίθηεηε Θεὸλ Λόγνλ, ὅηη πάληεο ἐθ 

πεηξαζκῶλ θπθινύκεζα ἔλδνμε, ὡο ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ παξξεζίαλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Τὰ ἄλσ πνζῶλ, Ἐπίθηεηε ἐδήισζαο, ὁδὸλ κνλαρῶλ, θαὶ βίνπ 

ηειεηόηεηα· ζαπκαζηῶο θαζήγληζαο ἔλδνμε, ηὴλ δσήλ ζνπ ἅπαζαλ· 

δηὸ θαζνξῶλ ηὸλ Θεόλ, ἱθέηεπε Πάηεξ, πὲξ πάλησλ ἡκῶλ. 
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ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Πάζῃο ράξηηνο γέγνλαο, θαζαξὸλ δνρεῖνλ θιεηλὲ Ἐπίθηεηε, θαὶ 

ἀζθήζεσο ηὸ πξόηππνλ, ἀξεηῶλ παζῶλ ζεῖνλ ζεζαύξηζκα.  

 

Ἱεξῶο ηὸλ Ἐπίθηεηνλ, ἐλ ᾠδαῖο ἐλζένηο πηζηνὶ ηηκήζσκελ, θαὶ ἐλ 

ιόγνηο θαηαζηέςσκελ, ηὴλ ηνῦ βίνπ ηνύηνπ ηειεηόηεηα.  

 

Καζαξόηεηα ἔζηεξμαο, θαὶ ηῆο Βαζηιείαο Φξηζηνῦ ἀπόιαπζηλ· δηὸ 

ἔζπεπζαο ὡο ἔιαθνο, εἰο πεγὰο ηῆο ράξηηνο Ἐπίθηεηε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ταπεηλὴ Κόξε Πλεύκαηη, ηνῦ Παηξὸο ηὸλ Λόγνλ ἐθπνθόξεζαο· δηὸ 

πάληεο ἀλπκλνῦκέλ Σε, ὡο Θενῦ κεηέξα Παλαθήξαηε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἥιηνλ Φξηζηόλ, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ θαζηθέηεπζνλ, θηλδύλσλ ῥύζαζζαη 

ηνὺο κλνῦληάο ζε, θαὶ παξαζρεῖλ ζῇ παηξίδη, ἀπειεπζέξσζηλ.  

 

Τξάλσζνλ θιεηλέ, ηῶλ Κππξίσλ ζεῖνλ θξόλεκα, ηνῦ ἀγσλίδεζζαη ἐλ 

πίζηεη ζεξκῇ, θαὶ ἐθηηλάμαη, δπγὸλ ηῆο πνδνπιώζεσο. 

 

Ὄκκαζη ςπρῆο, ἀηελίδσλ ηὸλ Θεάλζξσπνλ, πξὸο ηὴλ δσὴλ ηὴλ 

θξείηηνλα ἀξηζηεῦ, ζὺ ἀλπςώζεο, ζείᾳ ράξηηη Ἐπίθηεηε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Νύκθε ηνῦ Θενῦ, ηαῖο ςπραῖο ἡκῶλ θαηάπεκςνλ, ηὸλ θσηηζκὸλ ηῆο 

ράξηηνο Σνῦ Υἱνῦ, θαὶ ηὴλ εἰξήλελ, ηὴλ πάληα λνῦλ πεξέρνπζαλ. 

 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἐιάκπξπλαο ζὴλ δσὴλ Ἐπίθηεηε, ἀξεηαῖο ηνῦ Παξαθιήηνπ 

ζεόθξνλ, ηῶλ ἀζθεηῶλ, ζείαλ βίαλ θεξύμαο, θαὶ ηνὺο πηζηνὺο 

ὁδεγῶλ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ· ἱθέηεπε ἀληηβνιῶ, δηὰ βίνπ δνμάδεηλ ηὸλ 

Ἄλαξρνλ.  
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Ὑςώζεηη ἐλ πηζηνῖο Ἐπίθηεηε, ὡο Φξηζηῷ ζπκβαζηιεύσλ ἐλ δόμῃ, 

θαὶ ἐλ ζθελαῖο, ηῶλ Ἁγίσλ θαὶ θόιπνηο, ηνῦ Ἀβξαὰκ εθξαηλόκελνο 

ἔλδνμε· ἱθέηεπε ηὸλ Ἰεζνῦλ, ηνῦ ζσζῆλαη πηζηνὺο ηνὺο ηηκῶληάο ζε.  

 

Λειύπεηαη ἐπὶ ζνὶ Ἐπίθηεηε, ὁ ἀληίδηθνο ἡκῶλ θαὶ πεηξάδσλ· ὅηη 

Φξηζηόλ, ὡκνιόγεηο ἐλ ἔξγνηο, θαὶ ηὴλ δσήλ ζνπ Αηῷ ἀθηέξσζαο· 

ἀμίσζνλ πάληαο ἡκο, ηαπεηλῶζαη αηὸλ ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀθήξαηε, Σὸλ Υἱὸλ ἱθέηεπε, πὲξ πάλησλ ηῶλ πηζηῶο Σε ηηκώλησλ, 

ἵλα ἐρζξῶλ παγθαθίζησλ ῥπζζῶκελ, θαὶ πξὸο δσὴλ ηὴλ ἁγίαλ 

πξνζδξάκσκελ, κηκνύκελνη ηὰο ἀξεηάο, θαὶ δσὴλ Ἐπηθηήηνπ 

ζεόθξνλνο.  

 

Ἱθέηεπε, πὲξ ἡκῶλ ὦ Ἐπίθηεηε Θεὸλ Λόγνλ, ὅηη πάληεο ἐθ 

πεηξᾳζκῶλ θπθινύκεζα ἔλδνμε, ὡο ἔρσλ πξὸο Κύξηνλ παξξεζίαλ.  

 

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

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Ἀζθνπκέλσλ Ἐπίθηεηε γέγνλαο θιέτζκα, ηὸλ Φξηζηὸλ θαζνκνινγῶλ 

ἐλ ηῷ βίῳ ζνπ, ηῇ ἀζθήζεη θαὶ πξνζεπρῇ θαὶ ιόγνηο ζαπκαζηνῖο· δηὸ 

ἔιαβεο, παξὰ Θενῦ, ηὴλ ἀηειεύηεηνλ δσήλ, θαὶ ραξὰλ ἀλεθιάιεηνλ· 

ζπεῦζνλ εἰο ἱθεζίαλ, πὲξ ηῶλ ζὲ ἀλπκλνύλησλ, πξὸο ηὸλ 

Θεάλζξσπνλ Φξηζηόλ, κνλαδόλησλ ηὸ ἐληξύθεκα. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ 

αὐηοῦ.Ση. Τί ἀνηαποδώζωμεν ηῷ Κσρίῳ περὶ πάνηων, ὧν 

ἀνηαπέδωκεν ἡμῖν; 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ηα΄ 27-30). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο· πάληα κνη παξεδόζε πὸ ηνῦ 

Παηξόο κνπ, θαὶ νδεὶο ἐπηγηλώζθεη ηὸλ Υἱόλ, εἰκὴ ὁ Παηήξ· νδὲ 

ηὸλ Παηέξα ηηο ἐπηγηλώζθεη, εἰκὴ ὁ Υἱόο, θαὶ ᾧ ἐὰλ βνύιεηαη ὁ Υἱὸο 

ἀπνθαιύςαη. Γεῦηε πξόο κε πάληεο νἱ θνπηῶληεο θαὶ πεθνξηηζκέλνη, 

θᾀγὼ ἀλαπαύζσ ἡκο. Ἄξαηε ηὸλ δπγόλ κνπ ἐθ’ κο, θαὶ κάζεηε 

ἀπ’ ἐκνῦ, ὅηη πξᾶνο εἰκί, θαὶ ηαπεηλὸο ηῇ θαξδίᾳ, θαὶ εξήζεηε 
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ἀλάπαπζηλ ηαῖο ςπραῖο κῶλ.  γὰξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαὶ ηὸ 

θνξηίνλ κνπ ἐιαθξὸλ ἐζηί.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ... 

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζόν με, ὁ 

Θεός... 

Γεῦηε ηὸλ Ἐπίθηεηνλ, ηὸλ ἀζθεηὴλ ηῆο ἐξήκνπ, ὕκλνηο 

εθεκήζσκελ, ἀζθνπκέλσλ πξόηππνλ θαὶ ἐληξύθεκα· ἀξεηῆο 

ἄγαικα, ἐγθξαηείαο ηύπνλ, θαὶ ἀζθήζεσο πόδεηγκα, πηζηῶλ ηὸ 

ζηήξηγκα, θαὶ ηῆο ἡζπρίαο δηδάζθαινλ· ηῆο λήςεσο ηὸ ἔξεηζκα, θαὶ 

ηῆο ἀγξππλίαο ηὸ θιέτζκα· πάλησλ ηῶλ Κππξίσλ, ηὸ θαύρεκα θαὶ 

πξέζβπλ πξὸο Φξηζηόλ, ξζνδνμίαο ἀγιάτζκα, νξαλνῦ νἰθήηνξα. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Βαζκίδαο νξαλίνπο, Ἐπίθηεηε ἀλῆιζεο, θαὶ ζαββαηίδεηο θιεηλέ, ἐλ 

κέζῳ Παξαδείζνπ, κλῶλ ζὺλ ηνῖο Ἀγγέινηο, θαὶ Ἁγίνηο ηὸλ Κύξηνλ· 

ὁ ηῶλ παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 

 

Ὡξάτζαο θαξδίαλ, Ἐπίθηεηε ἀζθήζεη, θαὶ ειαβείᾳ πνιιῇ· δηὸ 

θαηεμηώζεο, εθξαίλεζζαη ἀπαύζησο, θαὶ βνλ πξὸο ηὸλ Κύξηνλ· ὁ 

ηῶλ παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἰ.  

 

Σηεθζεὶο πὸ ηνῦ Κηίζηνπ, Ἐπίθηεηε ηξηζκάθαξ, ἐλ βαζηιείᾳ Αηνῦ, 

ζπγραίξεηο Πξσηνηόθνηο, θαὶ πζη ηνῖο ζίνηο, κεζ’ ὧλ ςάιιεηο 

πξὸο Κύξηνλ· ὁ ηῶλ παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Λακπξῶο Σε Θενηόθνλ, λεάληδεο παξζέλνη, παξζεληθῇ βηνηῇ, ηηκῶζη 

κεηὰ πόζνπ, θαὶ Σὸλ Υἱὸλ θαὶ Λόγνλ, ἀπαύζησο ζπλᾴδνπζηλ· ὁ ηῶλ 

παηέξσλ ἡκῶλ, Θεὸο εινγεηὸο εἶ. 
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ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ἱεξσηάησλ, ἀμησζεὶο ραξηζκάησλ, ὁ Ἐπίθηεηνο πάληαο πξνηξέπεη, 

ἀλπκλεῖλ ἐλ πίζηεη, Φξηζηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο.  

 

Τῶλ ἐγθνζκίσλ, θαηαιηπὼλ πζαλ δόμαλ, πξὸο Φξηζηὸλ ὁ 

Ἐπίθηεηνο ζπεύδεη, ἀλπκλῶλ ἀπαύζησο, Αηὸλ εἰο ηνὺο αἰῶλαο.  

 

Ἀδακαληίλῳ, ραξηησζεὶο ραξαθηῆξη, ὁ Ἐπίθηεηνο ἐξήκῳ ἀζθεῖηαη, 

Φξηζηὸλ ηνῖο πξνζηνῦζη, θεξύηησλ ἐλ ζεκείνηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Εσῇ ἀκέκπηῳ, εινγεζεῖζα ἡ Κόξε, πεξηέξα Ἀγγέισλ ἐδείρζεο, 

θαὶ βξνηείνπ γέλνπο, ἀθνίκεηνο πξνζηάηηο. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὡξάτζνλ θαξδίαο, Ἐπίθηεηε ζεῖε, ηαῖο ζαῖο ἀπαύζηνηο πξεζβείαηο, 

πξὸο Λόγνλ Θενῦ, ζείνηο ηῶλ γεξαηξόλησλ ζε, ὕκλνηο θαὶ ᾄζκαζηλ.  

 

Νελίθεθαο ζένθξνλ, Ἐπίθηεηε θόζκνπ, ηὴλ καηαηόηεηα πζαλ, θαὶ 

δόμαλ αηνῦ, ἀθνινπζήζαο ἐκθξόλσο, Φξηζηῷ καθάξηε.  

 

Ἰζρὺλ ἡκῖλ παξάζρνπ, Ἐπίθηεηε κάθαξ, πηζηνῖο ηνῖο ζὲ εθεκνῦ-ζηλ 

ἐλ ὕκλνηο ιακπξῶο, θαὶ ἐθ ηνῦ Λόγνπ ἐθδήηεη, ἡκῖλ ηὴλ ἄθεζηλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Κπξία πξνζθπλνῦκελ, θαὶ ὁκνινγνῦκελ, ηὸλ ἐθ Θενῦ Θεὸλ Λόγνλ, 

ηερζέληα ἐθ Σνῦ, θαὶ ζὺλ Ἁγίσλ ρνξείαηο, Σὲ κεγαιύλνκελ. 

 

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. 

 

Τῆο ἁγηνηόθνπ Κύπξνπ θαξπόλ, θαύρεκα θαὶ θιένο, Ἐθθιεζίαο θαὶ 

κνλαρῶλ, βίαο νξαλίνπ, πόδεηγκα θαὶ ηύπνλ, ἐλ ὕκλνηο ζὲ 

ηηκῶκελ, ζεπηὲ Ἐπίθηεηε. 
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Φαίξνηο ηνῦ Κπξίνπ ὁ θνηλσλόο, θαὶ ηῆο ἡζπρίαο, κύζηεο κέγαο θαὶ 

ζαπκαζηόο, ὁ ἐλ θαηαλύμεη, βηώζαο ἐλ ἐξήκῳ, Ἐπίθηεηε ηξηζκάθαξ, 

Ἀγγέισλ ζύζθελε.  

 

Ὕκλνηο εθεκήζσκελ ειαβῶο, Ἐπίθηεηνλ πάληεο, ηὸλ ζεόθξνλα 

ἀζθεηήλ, ηὸλ ἐλ ἀγξππλίᾳ, ἀζθήζεη θαὶ λεζηείᾳ, δνμάζαληα ἐλ βίῳ 

Φξηζηὸλ ηὸλ Κύξηνλ.  

 

Γεῦηε εθεκήζσκελ ἀδειθνί, Ἐπίθηεηνλ ζεῖνλ, ηὸλ θνζκήζαληα 

ἀιεζῶο, Φξηζηνῦ Ἐθθιεζίαλ, θαὶ ζπήιαηα ηῆο Κύπξνπ, ἀζθήζεη θαὶ 

ηῇ λήςεη, θαὶ ἔξγνηο ράξηηνο.  

 

Τνὺο ἀγλννπκέλνπο θαὶ ἐλ δεηλνῖο, ζηήξημνλ εραῖο ζνπ, θαὶ 

ἀμίσζνλ ηῆο ραξο, ἰδεῖλ ηὴλ παηξίδα, νἰθείνπο ηε θαὶ θίινπο, 

Ἐπίθηεηε ζαπκάησλ, θξήλε ἀείξξννο.  

 

Λῦζνλ ηὴλ ἀλίεξνλ θαηνρήλ, Ἐπίθηεηε κάθαξ, θαὶ ἀμίσζνλ ζνὺο 

πηζηνύο, ἐιζεῖλ εἰο παηξίδα, ὡο πάιαη νἱἙβξαῖνη, ἵλα ἐλ ηῷ Ναῷ 

ζνπ, ζὲ κεγαιύλσζη. 

 

Πζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκο. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκο, πάζεο γὰξ ἀπνινγίαο 

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

πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκο.  

Δόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκο, ἐπί Σνὶ γὰξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο 

ἡκῖλ ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηῶλ ἀλνκηῶλ ἡκῶλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαὶ 

λῦλ ὡο εὔζπιαρλνο θαὶ ιύηξσζαη ἡκο 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 εζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εινγεκέλε 

Θενηόθε, ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηῶλ πεξηζηάζεσλ, Σὺ γὰξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γεῦηε ηῆο ἀζθήζεσο θαξπόλ, θαὶ ηῆο Ἐθθιεζίαο ηῆο Κύπξνπ, ηὸλ 

θξπθησξὸλ θαὶ θξνπξόλ, ἔλδνμνλ δηδάζθαινλ, ἐλ ὕκλνηο κέιςσκελ, 

ραξηζκάησλ ηὸλ ἔκπιεσλ, Ἀγγέισλ ηὸ θῦδνο, Λόγνπ ἀθνκνίσκα, 

Φξηζηνῦ ηὸλ θήξπθα, κέγαλ ἀζθνπκέλσλ ἀιείπηελ, θαὶ ηῶλ 

κνλαδόλησλ ηὸλ ζηῦινλ, ηὸλ ζενκαθάξηζηνλ Ἐπίθηεηνλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Δη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 


	12 Οκτωβρίου Παρακλητικός Κανών Ὁσίου ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ τοῦ ἐν Κύπρῳ, ἀρχιμ. Νικ. Ἀεράκη



