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22 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ ηεο Αγίαο 

Μαξθέιιαο ηεο Χηνπνιίηηδνο 

Πνίεκα Ἀγίνπ Νηθεθόξνπ ηνῦ Χίνπ 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

άξρόκεζα άλαγηλώζθνληεο ηνλ ΡΜΒ’ (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

               

                      Ἦρνο δ΄. Ο ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 
Οἱ ἐλ δεηλνῖο θαί πεξηζηάζεζη δεῦηε ηῆ ηῆο Μαξθέιιεο ζαπκαζηῇ 

ἀληηιήςεη πάληεο θαηαθύγσκελ θξαπγάδνληεο. Ἀζιεθόξε ιύηξσζαη 

ηνύο πξνζηξέρνληαο πίζηεη ηῆ ζεία πξνζηαζίᾳ νπ θαί γάξ Χξηζηῶ 

παξξεζίᾳ ηῆ πνξθπξᾶ νπ θαί καξηπξηθῇ, ιακπξᾷ ζζῆηη, 

Παξζελνκάξηπο παξίζηαζαη. 

Γόμα Σό απνιπηπθίνλ 

Καξδακύισλ ηό θιένο θαί Ρεζηώλ ηόλ Δηδάζθαινλ, ηῆο Νέαο 

Μνλῆο ηε ἱεξόλ θαζεγνύκελνλ. Νηθεθόξνλ ὑκλήζσκελ πηζηνῖ, ὡο 

λίθελ ἐξγαζάκελνλ ιακπξάλ, θαηά δαηκόλσλ ηνῖο ζαύκαζη, θαί 

ἀγγέινπο θαηεπθξάλαληα, θαί ὁζίσλ ηά ηάγκαηα. Δόμα ηῶ ε 

δνμάζαληη Χξηζηῶ. Δόμα ηῶ ε ἀλαδείμαληη Μαθαξίνπ ηνῦ 

Κνξίλζνπ κηκεηήλ κεζ’νύ ἐλ Χίῳ ζπκςύρσο ἐβίσζαο. 

Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηόθε, … 

Δἶηα ὁ Ν’ (50) Ψαικόο 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο νπ … 

Εἶηα ὁ Καλλ. 

 

 

                              ᾨδὴ ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο 

σηῆξα δπζώπεη πάλησλ Θεόλ, Μαξθέιια ἀπαύζησο, θαί ἐμάγαγε 
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ζπκθνξλ, ηνύο πίζηεη πξνζειζόληαο θαί εὐιαβείᾳ πάζῃ, ὑπό ηήλ 

ζθέπελ νπ κάξηπο Κπξίνπ παλέλδνμε. 

 

Ὅινο ὑπάξρσ ηῆ ἐκκνλῇ πξνζβιέπεηλ ἐλ βίῳ, παξεξρόκελα θαί 

ζλεηά, ηόλ λνῦλ ἀλόξζσζνλ κνπ ηά ἄλσ βιέπεηλ κάξηπο, ἐλ ὄξεη ηῶ 

Ἁγίῳ ὦ θαηεζθήλσζαο. 

 

Ἰαηξεύεηο ἁπάλησλ πάζε πνιιά, ζεξάπεπζνλ ὅζελ, ζύλ ηῶ ζώκαηη, 

ηήλ ςπρήλ, ηλ ε θσλνύλησλ πόζῳ, Μαξθέιια Καιιηκάξηπο 

ἐπηζηαζία, νπ. 

  

                                          Θενηνθίνλ 

Χαῖξε ἁπάλησλ κόλε ἐιπίο, δηάζσζνλ πάληαο, ηνύο ἐλ πίζηεη θαί 

ἀθιηλεῖ, πξνζθεύγνληαο ἐιπίδη, Παξζέλε Θενηόθε, ηῆ Επζπιαρλία 

νπ. 

                               ᾨδὴ γ’. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο 

ζνλ κάξηπο Κπξίνπ, ηνύο ἀλπκλνῦληαο ε, ἔλ ἀιεζείᾳ θαί πόζῳ 

Μαξθέιια πάλζεκλε, ὡο ἀλ ζσζέληεο πξεζβεία νπ, πξνζβνιλ 

ηνῦ ὄθεσο, Χξηζηόλ δνμάδνκελ. 

 

Ὅιελ ζρνῦζα θαξδίαλ, ηαῖο λνεηαῖο ιάκςεζηλ, θαί ζεσξίαο ἐθεῖζελ, 

Μαξθέιια Καιιίληθε, ἔθιηλαο ηήλ θάξαλ νπ, ηῶ  παηξί ηῶ 

βαλαύζῳ, ἀπειζνῦζα ραξάλ πξόο ηήλ νὐξάληνλ. 

 

Ληκέλα ε ζεῖνλ ὡο ἀιεζο ἔδεημε, ἐλ ηῆ λήζσ ηῆο Χίνπ, Χξηζηόο ὁ 

Κύξηνο, ὅζελ θαηαθεύγνκελ ηῶ Να ἐλ Μαξθέιια ιακβάλνληεο 

ἐθεῖζελ γαιήλῃ ἀζηαζίαζηνλ. 

 

                                         Θενηνθίνλ 
Ὑπεξαγία Παξζέλε Θενηόθε Ἀλύκθεπηε, ηήλ παλαζιίαλ ςπρήλ κνπ, 

Ἀγλῇ ἐπίζθεςαη, θαί θαζαξάλ αὑηήλ δεῖμνλ, κεηαλνίαο δάθξπζηλ, 

αὑηήλ εὐπξεπίδνπζα. 

Δηάζσζνλ ἐθ πάζεο ἐλαληίαο πεξηζηάζεσο ἀζιεθόξε, ηνύο ἐλ πίζηεη 

ηῆ παξξεζία νπ πξνζθεύγνληαο, θαί ε θσλνῦληαο θαιιηκάξηπο 

Μαξθέιια. 
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πίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

                          Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα 

                          Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 
Πεγῇ ζαπκαζηῇ ἰάζεσλ γέγνλελ, Μαξθέιια ζεκλή ἡ πέηξα ἤ ε 

ἐδέμαην, ἰᾶηαη γάξ ηνύο ἅπαληαο ηό ἐθ ηαύηεο ρεόκελνλ ὕδσξ θαί 

ρξηνκέλνπο εὐιαβο, εἵο δόμαλ Χξηζηνῦ ηνῦ Νπκθίνπ νπ. 

 

                           ᾨδὴ δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε 

Γεγεζόηεο βνκελ νη, Μαξθέιια ἐθιύηξσζαη, ηνῦ δνιίνπ 

δξάθνληνο, θαί δηαηήξεη ἀζηλεῖο ηνύο ὑκλνῦληαο ε. 

 

Γέγνλαο Νύκθῃ ηῶ Κπξίῳ ὡξαία, ὦ Μαξθέιια παλέληηκε, ηῆ ζηνιῇ 

ηνῦ αἵκαηνο πεξηβεβιεκέλῃ, θαί ηήλ ηῆο Παξζελίαο , ιακπάδα 

βαζηάδνπζα. 

 

Ὅζελ ηνύο πξνζηξέρνληαο παληαρόζελ, ηῶ ἁγίῳ Να νπ, 

ἀθύπληζνλ ἐμ ὕπλνπ ἀγλσζίαο, πξόο ἐξγαζίαλ ηλ ἐληνιλ ηνῦ 

Δεζπόηνπ νπ. 

 

                                             Θενηνθίνλ 

Ῥζηλ δίδνπ Παλάκσκε, ἔλ ηῆ ςπρή θαί ηῶ ώκαηη, θαί θαθλ ηά 

ζθηξηήκαηα, ἀθάληζνλ θαί ηνύησλ, ηήλ ὀκίριελ δηάιπζνλ. 

 

                                  ᾨδὴ ἕ’ Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σηκία νπ θεθαιῇ εἵο ζάιαζζαλ ῥηθζεῖζα, ἁγηάδεη ηά ὕδαηα, θαί γάξ 

ρεηξί παηξώ ἐηκήζεο δηά ηόλ θηίζηηλ νπ. 

 

θέπε σύλ ἡκᾶο ὦ Μαξθέιια Θενδόμαζηε, ἶλα νπ ηά ζαύκαηα ἀεί, 

θεξύηηνκελ ιπηξνύκελνη, πάζεο ζιίςεσο. 
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σηῆξα Χξηζηόλ θόζκνπ παληόο ἀγαπήζαζα, ηνύηῳ ἑπνκέλε 

θαινῦληνο, ἤξαο ηόλ ηαπξόλ, Παξζελνκάξηπο Μαξθέιια ηῆο 

ἀζιήζεσο. 

 

                                      Θενηνθίνλ 

Ἤζιεζαο εκλῇ ηνῦ Θενῦ Μεηέξα Θεόλπκθνλ, θαινῦζα θαί 

ιέγνπζα ζεξκο, Θενηόθε θαηξόο, βνεζείαο βνήζεη κνη. 

 

                        ᾨδὴ ζη’ Σήλ δέεζηλ, ἐθρεῶ. 

Σξσζείο ηνῦ ἐρζξνῦ βέιεη κάξηπο, ηήλ ηξσζεῖζαλ ρεηξόο παηξῴαο 

ηόμῳ, ε ἱθεηεύσ ηήλ Θεόθξνλα Μαξθέιιαλ, ηά ηξαύκαηα κνπ 

ζεξάπεπζνλ, θαί ἀζζελείαο ηῆο ςπρῆο, ηῆ ρεηξί νπ εἵο ηέινο 

ἀθάληζνλ. 

 

Ὡξάηζκα θαί θιένο ηῆο Χίνπ, ἀλεδείρζεο θαί ζέκλσκα ζεῖνλ, ηλ 

πξόο ηήλ ζήλ δ’ ἀθνξώλησλ πξεζβείαλ, ὄλησο θαηαθύγηνλ θαί 

πξνζηαζία ἀξξαγήο, ἐθ κέζνπ ἡκλ πνηνῦζα ηά ζθάλδαια. 

 

Ἰαηξεῖνλ λνζεκάησλ ἐθάλε, ὁ λαόο νπ ἄκηζζνλ ηνῖο πᾶζη, θαί 

δεηλλ θαί θαθώζεσλ πιείζησλ, ἐληαῦζα ηήλ ιύζηλ ιακβάλνκελ, 

ἀζιεθόξε Κπξίνπ Νύκθε Χξηζηνῦ, νἱ πξνζηξέρνληεο ἐληαῦζα ἐθ 

πίζηεσο. 

 

                                     Θενηνθίνλ 
Γελόκελνλ ἐλ πνιινῖο πεηξαηεξίνηο, Θενηόθε ἀλύκθεπηε Μῆηεξ, 

ζζνλ κε Κόξε ηῆ ζῇ ζπκπαζείᾳ ζύλ Μαξθέιιεο πξεζβείαηο ἤλ 

θέθηεηαη, Χίνο ὦο θιένο ἀιεζο, θαί ζεῖνλ ζεζαύξηζκα Χάξηηνο. 

 

Δηάζσζνλ ἐθ πάζεο ἐλαληίαο πεξηζηάζεσο, ἀζιεθόξε, ηνύο ἐλ 

πίζηεη ηῆ παξξεζία νπ πξνζθεύγνληαο, θαί ε θσλνῦληαο, 

Καιιηκάξηπο Μαξθέιια. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο ἐπ᾿ ἐζράησλ ηλ 

ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 
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                                     Αἴηεζηο θαί Κνληάθηνλ,  

                 Ἦρνο β’. Πξνζηαζία ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. 

Ἰαηξεῖνλ λνζεκάησλ λῦλ γέγνλελ, θαί ηλ θινλνπκέλσλ Μαξθέιια 

ηό ἔξεηζκα, ἡ ζή πέηξα ἡ ζεπηῇ θαί ἀγία νπ ζνξόο, ἀιιά πάληνηε 

ἀθιηλο ηνύο πξνζηξέρνληαο αὑηῇ, ἀηξώηνποηώ ὕδαηη θύιαηηε, ἐθ 

θηλδύλσλ θαί θαθλ ὀιεζξίσλ, ἐπνπηεύνπζα ἐμ νὐξαλνῦ, 

Καιιηκάξηπο ζπκπαζο αὑηνύο. 

Πξνθείκελνλ 

Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο Αὑηνῦ 

ηηρ. Σνῖο ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηῆ γῆ…. 

Δπαγγέιην ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶ. 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο. πξνζέρεηε ἀπό ηλ 

ἀλζξώπσλ. ἐπηβαινῦζη γάξ ἐθ’ ὑκᾶο ηάο ρεῖξαο αὑηλ θαί δηώμνπζη, 

παξαδηδόληεο εἰο ζπλαγσγάο θαί θπιαθάο, ἀγνκέλνπο ἐπί βαζηιεῖο 

θαί ἡγεκόλαο ἕλεθελ ηνῦ ὀλόκαηνο κνπ. ἀπνβήζεηαη δε ὑκῖλ εἰο 

καξηύξηνλ. Θέζζε νὖλ εἰο ηάο θαξδίαο ὑκλ κή πξνκειεηᾶλ 

ἀπνινγεζῆλαη. ἐγώ γάξ δώζσ ἡκῖλ ζηόκα θαί ζνθίαλ, ἡ νὐ 

δπλήζνληαη ἀληεηπεῖλ νὐδέ ἀληηζηῆλαη πάληεο νἱ ἀληηθείκελνη ὑκῖλ. 

Παξαδνζήζεζζε δε θαί ὑπό γνλέσλ θαί ζπγγελλ θαί θίισλ θαί 

θίισλ θαί ἀδειθλ, θαί ζαλαηώζνπζη ἐμ ὑκλ, θαί ἔζεζζε 

κηζνύκελνη ὑπό πάλησλ δηά ηό ὄλνκα κνπ. θαί ζξίμ ἐθ ηῆο θεθαιῆο 

ὑκλ νὐ κή ἀπόιεηαη. ἐλ ηῆ ὑπνκνλῇ θηήζαζζε ηάο ςπράο ὑκλ. 

Γόμα. Σαῖο ηῆο Ἀζινθόξνπ πξεζβείαηο, ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά 

πιήζε ηλ ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ.Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηά 

πιήζε ηλ ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ.  

ηίρ. Διέεζόλ κε ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα έιεόο ζνπ…. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Νύκθε θαιιηπάξζελε ηνύ ἄλσ δόμεο Νπκθλνο, Μαξθέιια 

Καιιίληθε, βέιεη πξηνλ ηέηξσζαη, δηά ηόλ Κηίζηηλ νπ, λνεξο 

βιέπνπζα ηόλ ἐλ νη Νπκθίνλ, ἁγηάδεηο ηῆ πιεγῇ εκλῇ ζαιάζζεο 

ὕδαηα ηαῖο καξκαξπγαῖο ηνῦ νῦ αἵκαηνο, ζύλ ηῶ βέιεη ηξέρνπζα 

θαί δησθνκέλῃ θαί θεύγνπζα, μίθεη ηνῦ παηξόο νπ. Μή ἄιισο 

δπλακέλῃ δε θπγεῖλ, θαηαθαιύπηεη ὁ βξάρνο ε, θαί ηήλ ραξάλ 

ηέηκεζαη. 
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                                     ᾨδὴ δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀιγεδόλσλ παληνίσλ, θαί δεηλλ ὀιεζξίσλ θαί πάζεο ζιίςεσο, θαί 

θζόλνπ ηλ δαηκόλσλ, θαί κίζνπο ηλ ἀλζξώπσλ, Μαξθέιια 

δηάζῳδε, ηνύο πξνζηξέρνληαο ἀεί, ηῆ πέηξα ηῆ ζρηζζείζῃ. 

 

Ννκεκάησλ πνηθίισλ, ραιεπλ θαί θηλδύλσλ, κάξηπο Καιιίληθε, 

ηνύο πόζῳ πξνζηόληαο, ηῶ ὕδαηη νπ ῥῦζαη, θαί παληόο δηαθύιαηηε, 

ἐλ πάζῃ ὤξα θαθνῦ, ηνύο πίζηεη ε ηηκληαο. 

 

Ἁγηάζκαηνο Θείνπ, θαη πεγήο ηλ ἰάζεσλ ἡ ζνξόο νπ γέγνλελ, 

Μαξθέιια πξόμελνο, ηῆ λήζσ ἐλ ηῆ Χίῳ, ἥηηο ἀεί θαηαθεύγεη, νη 

Μάξηπο πνιύαζιε, ἔλζα ζκα ηό ζεπηόλ, ἡ πέηξα θαιύπηεη νῦ. 

 

                                               Θενηνθίνλ 

Παζλ ηηκησηέξα ὑπάξρεηο, εξαθείκ, Χεξνπβείκ ηε θαί ἄλσ 

ηάμεσλ, καξηύξσλ θαί Ὁζίσλ, θαί πάλησλ ηλ Ἁγίσλ, πξνθεηλ 

Ἀπνζηόισλ δε, Ἱεξαξρλ Παηξηαξρλ, Χξηζηνῦ Θενῦ Μῆηεξ. 

 

                                  ᾨδὴ ἡ’. Σόλ Βαζηιέα. 

θέπε νὐξαλόζελ ηνύο ἀθιηλο, ἐλ ἑθάζηε ὤξα πξνζηξέρνληαο ηῶ 

ζεπηῶ νπ λα, ἔλζα ἐλήζιεζαο, θαί ἐλ πέηξα ηῆ ζρηζζείζῃ. 

 

Οὐξαλόζελ ἐθαπινῦζα ηήλ πξνζηαζίαλ νπ ὕδαηνο δσξνύκελε, εἵο 

ηέινο κε ζεξάπεπζνλ βν νη. 

 

Ἴαζαη Νύκθε Κπξίνπ ηήλ παλαζιίαλ ςπρήλ κνπ, ζύλ ηῶ ζώκαηη, 

Ναόλ αὑηήλ πνηνῦζα, Χξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ ηνῦ Νπκθίνπ νπ. 

 

                                       Θενηνθίνλ 

Ῥνῦλ παληνίσλ δπζρεξεηλ θαί ζηελώζεσλ, θαί ζιίςεσλ 

ἀπνμήξαλνλ Παξζέλε, δπλάκεη ηλ ζείσλ πξεζβεηλ νπ. 
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                             ᾨδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἁπάλησλ ηλ θηλδύλσλ, ἐρζξλ ἐο ἀνξάησλ θαί ηλ ἐλ ζώκαηη 

παληνίσλ θαθώζεσλ, ἐθιύηξσζαη κάξηπο, ηνύο εἰο ε 

θαηαθεύγνληαο. 

 

Κιῖλνλ νπ ηό γόλπ, ηῶ ζξόλῳ ηῆο Σξηάδνο, θαί ηλ θαθλ κε 

ἁπάλησλ δηάζσζνλ, ὦο ζρνῦζα παξξεζίαλ, Μαξθέιια Θείσ βήκαηη. 

 

Ἄλσζελ ἀγγέινπο, αἰζη ζπγρνξεύεηο, θαί ηλ ἐθεῖζελ ηεξπλλ 

ζπκκεηέρνπζα, ἔπηδε ἕμ νὐξαλλ, Μαξθέιια ηνύο ηηκληαο ε. 

 

                                        Θενηνθίνλ 

Μαθάξηνο Κνξίλζνπ, ζύλ ηῶ Νηθεθόξῳ, ἦιζνλ πξό ηῆο πέηξαο, ἡ 

ἐθάιπςε ε, ὕζηεξνλ δε ἦιζελ Νεθηάξηνο ὁ Θεῖνο, κεζ’ ὤλ θαί ηῆο 

Παλάγλνπ, ζθέπε ἡκᾶο Μαξθέιια. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο καθαξίδεηλ ζε ηήλ Θενηόθνλ.. 

 

Ἀζηξάπηεηο ηαῖο ἀθηίζη ηαῖο ζενπξγαίο, νὐξαλ ἑζηζα, ὦ 

Μαξθέιια, δόμῃ πνιιῇ, ὁξζα ζόλ Νπκθίνλ πνιιή ἐλ παξξεζία δη’ 

ὄλ ζθαγήλ ἑθνύζηνλ, θαζππέκεηλαο. 

 

Σίο κε ηῆο ἀγάπεο ηνῦ Ἰεζνῦ, ρσξίζεη ἐβόαο, θαί ἐλ βήκαηη θαί 

ζπνπδῇ, πξνζέηξερεο ζαιάζζῃ, πιεζίνλ ἦο πξνζήρζεο, 

αθαηξνύκελε θάξαλ, ζύκα ηῶ Κηίζηῃ νπ. 

 

Χαίξνηο ἤ καξηύξσλ ζεία ζθελῇ, ζπλαγαιινκέλῃ, ζύλ ἀγγέινηο ἐλ 

νὐξαλνῖο, ραίξεηο ἡ ηήλ θάξαλ, καζηνῖο ρεξζί ηκεζεῖζα, Μαξθέιια 

ηξηζόιβηα, κάξηπο παλέλδνμε. 

 

     Χαίξεη λῦλ ἡ Χίνο, ραξάλ ἐλ νί, ζρνῦζα Μαξθέιια, ηό ἐθ 

πέηξαο ζαπκαηνπξγόλ, ὕδσξ ὅ πξνρέεη, ζνξνῦ νπ ἐμ ἀγίαο, ὅπεξ 

θαί ζεξκνῦηαη, ηῆ ἐπηθιήζεη νπ. 
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Πάληαο ηνύο ἐλ πίζηεη ὑπό ηήλ ζήλ, πξνζηξέρνληαο πξεζβείαλ, 

δηαθύιαηηε ηλ δεηλλ, λόζσλ θαί θηλδύλσλ θαί βιάβεο ἐθ 

παληνίαο, Μαξθέιια ηλ ηηκώλησλ ε θπιαθηήξηνλ. 

 

Χαίξνηο Νύκθε ἄζπηιε ηνῦ Χξηζηνῦ, ἔλδνμε Μαξθέιια, 

θαιιηκάξηπο λενθαλήο, βιάζηεκα ηῆο Χίνπ, θαί δόμα θαί πξνζηάηηο, 

πάλησλ παζλ ἀπάιιαμνλ, ηνύο ηηκληαο ε. 

 

Πνξθύξαλ ἐμ αἵκαηνο ηήλ ζηνιήλ, ὡο πεξηθεηκέλε, θαί ηό ζηέθνο ἐλ 

θνξπθῇ, ἔρνπζα ηό Θεῖνλ, θαί ηήλ ηῆο παξζελίαο, ιεπθνθαλή 

ιακπάδα, θξαηνῦζα γέγεζαο. 

 

Πᾶζαη ηλ ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, …. 

Σὸ Σξηζάγηνλ… 

 

    Σό Ἀπνιπηίθηνλ ζπληαρζέλ ὑπό ηνῦ Ἀγίνπ Νηθεθόξνπ 

Σνῦ Κπξίνπ ηνῖο λόκνηο θαί ηνῖο ζείνηο δηδάγκαζη, πείζνκέλε 

Μαξθέιια θαη ἀκέκπησο θπιάηηνπζα, ηήλ βίαλ πηνεζεῖζα ηνῦ 

παηξόο, ὦ Νύκθε ἀθήξαηε Χξηζηνῦ, ἐλ ηνῖο ὄξεζηλ εὐιίδνπ ἔλζα 

δηώθσλ εὑξίζθεη θαί θηείλεη ε. Δόμα ηῶ δεδσθόηη νη ἰζρύλ. Δόμα 

ηῶ έ ζηεθαλώζαληη. Δόμα ηῶ ἐλεξγνῦληη δηά ζνῦ πᾶζηλ ἰάκαηα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

                            Ἦρνο β’. Πάλησλ πξνζηαηεύζεηο 

Ὅηε ἐλ ηῶ βξάρῳ ε ἐληόο, κάξηπο ὁ παηήξ νπ θαηεῖδελ, ηό μίθνο 

ὕςσζε, ζθόηεη ζπλερόκελνο, θαηά ηῆο ζήο θεθαιῆο, ηόηε ύ 

ἀλέδξακεο νὐξαλ Μαξθέιια, ἀγγέισλ δερνκέλσλ ε, θαί ηλ 

αἱκάησλ θξνπλνῖο, ιίζνηο ὦο Σηκίνηο ρηηλη, ζρνῦζα ἐλ ηῶ ηῆο 

παξζελίαο, θαηάπαπζαη, Χξηζηνῦ εἵο ηήλ ἀπάληεζηλ. 

 

Δέζπνηλα, πξόζδεμαη …Σήλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ … 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ.Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ 

Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο.Ακήλ 
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