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2 ΙΟΤΛΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ ΔΙ 

ΣΗΝ ΤΠΔΡΑΓΙΑΝ ΘΔΟΣΟΚΟΝ ΣΗΝ 

ΜΤΡΟΒΛΤΣΙΑΝ ΣΗΝ ΔΝ ΑΝΓΡΧ 

 

Ζο ε ζεία  Δηθώλ εύξεηαη ελ ηε Ηεξά Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ ελ Μύξνηο εηο ηαο 

Ώξαο. Πνίεκα Θενηέθλεο Μνλαρήο Αγηνζηεθαληηίζζεο. 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Υνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 

 ην «Κύξηε εηζάθνπζνλ», 

κεζ’ ό ην «Θεόο Κύξηνο», θαη ηα εμήο: 

Ήπμξ Γ’. Ο ορςεείξ εκ ης ηαονώ. 

Τπεξηδνύζα ηαο εκώλ ακαξηίαο˙ ηαο πιεζπλζείζαο επ’ εζράησλ ησλ 

ρξόλσλ, ελ ηε ζηνξγή ζνπ Γέζπνηλα, θξνπξείο ηνλ ιαόλ, ελ πνιινίο 

ζθελώκαζη, ηελ ζελ αύμνπζα ράξηλ, ελ ηε λήζσ Άλδξσ δε, 

εμαηξέησο απινύζα, ζελ παλαγίαλ ζθέπελ θαη ηεξπλόλ, ξένπζα 

κύξνλ, Αγλή Μπξνζηάιαθηε. 

Γόλα Παηνί. Καζ κοκ. 

Μπξνβιπηίζζεο ηε παλζέπησ Δηθόλη, ελ Νηθνιάσ ηνπ ελ Μύξνηο 

εκλείσ, ελ επιαβεία ζπεύζσκελ ελ Άλδξσ πηζηνί, θαη 

γνλππεηήζσκελ πξν απηήο θαηαλύμεη˙ βξύεη γαξ ηάκαηα, θαη 

πνιύηηκνλ κύξνλ, ν επσδίαλ έρεη ζαπκαζηήλ, θαη Παξαδείζνπ, ηελ 

πξόγεπζηλ δίδσζηλ. 

Ο Ν’ Φαθιόξ. 

Καζ μ ηακώκ, μο δ αηνμζηζπίξ: 

«Μονμηόηε εύθνακμκ ζδκ δμύθδκ ιύνμζξ». 

Χδή α’. Ήπμξ Γ’, Τβνάκ δζμδεύζαξ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Μλήκελ ζνπ αγίαλ επηηειείλ, θαη ηελ ζελ Δζζήηα, ιηηαλεύεηλ 

ραξκνληθώο, ελ Μάλδξα ηνπ ζείνπ Νηθνιάνπ, αμησζείεκελ Κόξε 

παλύκλεηε. 
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Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Ύβξηλ αζεΐαο ζενκηζή, ζνηο αγίνηο κύξνηο, θαηαλίθεζνλ Αγαζή, θαη 

πίζηηλ ρνξήγεη ηαηο θαξδίαηο, ησλ πξνζθπλνύλησλ ζνλ ζείνλ 

εθηύπσκα. 

Γόλα Παηνί ηαζ Τζώ ηαζ Αβίς Πκεύιαηζ. 

Ρίδεο Θενηόθε εμ Ηεζζαί, ηνλ σηήξα θόζκνπ, εμεβιάζηεζαο 

Ηεζνύλ, νλ σο κήηεξ εύζηνξγνο δπζώπεη, ακαξηηώλ εκίλ δνύλαη 

ζπγρώξεζηλ. 

Καζ κοκ, ηαζ αεί ηαζ εζξ ημοξ αζώκαξ… 

Όινο ειινηώζελ ελ ζαπκαζκώ, ζελ ζεπηήλ Δηθόλα, Μπξνβιύηηζζα 

θαζνξώλ, ελ Άλδξσ πξνρένπζαλ ηα κύξα, θαη επσδίαο πιεξνύζαλ 

ηα ζύκπαληα. 

Χδή β’. Οονακίαξ αρίδμξ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Σείρηζόλ κνπ ηαο θξέλαο, θαη ηελ ςπρήλ Γέζπνηλα, εμ επεξεηώλ 

νιεζξίσλ, ηνπ πνιεκήηνξνο, θαη δνο θαηάλπμηλ, ελ ηε ςπρή κνπ θαη 

λήςηλ, όπσο πόζσ άδσ ζνη, Κόξε Παλύκλεηε. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Οινθύξνκαη πέλζεη, θαηαλνώλ πηαίζκαηα, θαη ακαξηηώλ κνπ ηα 

πιήζε, Νύκθε Παλάζπηιε, αιιά πξνζέξρνκαη, ηε ζε πνιιή 

επζπιαγρλία, θαη ιηηάδσ Άλαζζα, ειεεζήλαί κε. 

Γόλα Παηνί… 

Κνιπκβήζξα σο όλησο, ηνπ ηισάκ πέθπθαο, ξύνπζα εθ λόζσλ 

παληνίσλ θαη πεξηζηάζεσλ, ηνπο κπξνπόινπο ζνπ, πξνζθπλεηάο ελ 

ηε Άλδξσ, ηνπο πηζηώο ζνη ζπεύδνληαο, Θενραξίησηε. 

Καζ κοκ… 

Δπκελεί δηαζέζεη, θαη πξνζελεί βιέκκαηη, ησ ζσ αλαμίσ νηθέηε, 

Μήηεξ επίβιεςνλ, θαη δνο ηελ έιιακςηλ, πλεπκαηηθήο ζεσξίαο, θαη 

ηεο θαηαλύμεσο, Υάξηλ παξάζρνπ κνη. 
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Δπίζθεςαη, ελ επινγίαηο ηνπο δνύινπο ζνπ, Μπξνηόθε, ηνπο ελ 

επιαβεία ηε ζε Δηθόλη πξνζπίπηνληαο, θαη ρξηνκέλνπο ηνηο ζείνηο 

ζνπ κύξνηο. 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία, Παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

Αίηδζζξ ηαζ ημ Κάεζζια. 

Ήπμξ Β’. Πνεζαεία Θενιή. 

Κξνπλόο δαςηιήο, ηεο ράξηηνο ππάξρνπζα, θαη ζεία ζηνξγή, ηα 

ζύκπαληα εγγίδνπζα, δσξεάλ πξνρέεηο κνη, παλεπώδε κύξα  

Παλάρξαληε, θαη ζώδεηο εθ λόζσλ ραιεπώλ, ηνπο ζνπο πκλεηάο, 

Πεγή Μπξόεζζα. 

Χδή δ’. Δζζαηήημα Κύνζε. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Δπαμίσο πκλήζαί ζε, κεδέ νη Αξράγγεινη Μήηεξ δύλαληαη, πώο εγώ 

δε ν παλάζιηνο, ηελ ζεπηήλ εηθόλα ζνπ,  αζπάζνκαη. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Τεηόλ ησλ ραξίησλ ζνπ, λήζσ ελ ηε Άλδξσ εκλή νκβξίδνπζα, 

κπξνβόινλ θξήλελ έδεημαο, «Ρίδεο Ηεζζαί», ζεπηόλ εθηύπσκα. 

Γόλα Παηνί… 

Φπγαδεύζεηαο Άρξαληε, επηρξίζεη κύξνπ ηνπ παλαγίνπ ζνπ, ησλ 

δαηκόλσλ ηα ζηξαηεύκαηα, ινγηζκνίο βεβήινηο ηπξαλλνύληά κε. 

Καζ κοκ… 

Ράληηζόλ κε Μπξόξξαληε, άλσζελ ησ κύξσ ηεο επζπιαγρλίαο ζνπ, 

θαη αγώλαο πξνο ακείλνλαο, κπξειαίσ ζείσ κε ππάιεηςνλ. 

Χδή ε’. Φώηζζμκ διάξ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Άζκαζη ηεξπλνίο, θαζ’ εθάζηελ θαηαμίσζνλ, αλπκλείλ ζε 

Μπξνβιύηηζζα Αγλή, θαη ζπκίακα πξνζθέξεηλ ηε Δηθόλη ζνπ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Νόζνπο ησλ πηζηώλ, θαη ςπρώλ δεηλά νριήκαηα, ησ ζσ κύξσ 

Αλδξηώηηζζα Κπξά, ηε επζηόξγσ αληηιήςεη ζνπ ζεξάπεπζνλ. 
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Γόλα Παηνί… 

Οίθνλ πνζεηόλ, αγηάζκαηνο αλέδεημαο, ηελ ελ Άλδξσ ηεξάλ 

θαηαθπγήλ, Παξαδείζνπ σο επέθηαζηλ Μπξόπλνε. 

Καζ κοκ… 

Νάκα ην εδύ, επθξνζύλεο ζνπ Μπξόβιπηε, αλαπέκπεηο ηαηο 

θαξδίαηο ησλ πηζηώλ, ζπκεδίαλ ηε παξέρεηο ηνηο νηθέηαηο ζνπ. 

Χδή ζη’. Σδκ δέδζζκ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

σζίβηνλ ζσηήξηαο πέθπθε, ζε κπξόξξαληνο ζηλδόλε Παξζέλε, ηε 

εθ πληγκνύ εθιηπνύζε παηδίζθε, θαη επαθή ηεο ζεο ράξηηνο 

Γέζπνηλα, ειζνύζε πάιηλ εηο δσήλ, Εσνδόρε Πεγή Μπξνβιύηηζζα. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Ζιινίσζαο ηελ ςπρήλ κνπ Άλαζζα, ηε ηεξπλή ζνπ επσδία ήλ ρέεηο, 

εθ ηεο αγίαο Δηθόλνο ζνπ Μήηεξ, θαη εμηζηάο ησλ Αγγέισλ ηα 

ηάγκαηα, θαη ησλ αλζξώπσλ ηελ πιεζύλ, πιεζκνλή ζεο αθάηνπ 

ρξεζηόηεηνο. 

Γόλα Παηνί… 

Ναπάγηα ςπρηθά θαη ηξαύκαηα, ηνλ εκέηεξνλ ηαξάηηνπζη βίνλ, αιιά 

ζπ Μήηεξ σο Έθνξνο νύζα, δηα ηεο Εώλεο ηεο ζείαο ζνπ έιθπζνλ, 

εηο ζσηεξίαο γαιελνύο, θαη επδίνπο ιηκέλαο ηνπο δνύινπο ζνπ. 

Καζ κοκ… 

Γεπηέξσζνλ, ώ αζηήξ Μπξόθεγγεο, ηα ειέε ζνπ, ηα πξώηα ζσ 

ηέθλσ, θαη ηελ αξρήλ κεηαλνίαο ζπληόλνπ, βαιείλ Κπξία ηαρύ κνη 

βνήζεζνλ, σο αλ δνμάδσ ζε ζεξκώο, θαζ’ εκέξαλ Αγλή 

Μπξνβιύηηζζα. 

Δπίζθεςαη, ελ επινγίαηο ηνπο δνύινπο ζνπ,  Μπξνηόθε, ηνπο ελ 

επιαβεία ηε ζε Δηθόλη πξνζπίπηνληαο, θαη ρξηνκέλνπο ηνηο ζείνηο 

ζνπ κύξνηο. 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Αίηδζζξ ηαζ ημ Κμκηάηζμκ. 

Ήπμξ Β’. Σμζξ ηςκ αζιάηςκ ζμο. 
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Ωο ησλ αγγέισλ ν αίλνο ν άθζηηνο, θαη ηζαγγέισλ ηξπθή ε 

αηίκεηνο, Παλαγία Κπξά Αλδξηώηηζζα ηα ζα ηέθλα επζπιάρλσο 

ραξίησζνλ, αεί πξνζβιέπεηλ εηο Άλσ θελώκαηα. 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ. Μλεζζήζνκαη ηνπ νλόκαηόο ζνπ ελ 

πάζε γελεά θαη γελεά. 

ηίρνο: Άθνπζνλ ζύγαηεξ, θαη ίδε, θαη θιίλνλ ην νύο ζνπ θαη 

επηιάζνπ ηνπ ιανύ ζνπ θαη ηνπ νίθνπ ηνπ Παηξόο ζνπ, θαη 

επηζπκήζεη ν Βαζηιεύο ηνπ θάιινπο ζνπ. 

ηίρνο: Σν πξόζσπόλ ζνπ ιηηαλεύζνπζηλ νη πινύζηνη ηνπ ιανύ. 

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ 

(Κεθ. α’, 39-49 – θεθ. α’, 56). 

Δλ ηαηο εκέξαηο εθείλαηο αλαζηάζα Μαξηάκ…. 

Γόλα Παηνί… Σαηο ηεο Παλαρξάληνπ, πξεζβείαηο, Διεήκνλ, 

εμάιεηςνλ ηα πιήζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καζ κοκ…Σαηο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιήζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καη ην παξώλ πξνζόκνηνλ, 

ηίρνο: Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ θαη 

θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

Ήπμξ πθ. Β’. θδκ απμεέιεκμζ. 

Νεθέιε Μπξόβξνρε, θαη Μπξνζηάιαθηε Θξόλε, ε ςπρή κνπ ράξηηη, 

εθνιιήζε Άρξαληε ηε Δηθόλη ζνπ˙ πόζνο ζπλέρεη κε, θέξεηλ νπ 

δύλακαη, ηεο νζκήο ζνπ ηα θειεύζκαηα, ά θαζ’ εκέξαλ κνη, πέκπεηο 

κνη Κπξία Θεόλπκθε, σο δώξόλ ζνπ βαζίιεηνλ, ησ πησρώ θαη 

ηάιαλη ηέθλσ ζνπ. Όζελ κνη παξάζρνπ, πνιιάθηο ζελ Δηθόλα 

πξνζθπλείλ, θαη θαηαζπάδεζζαη Γέζπνηλα, ηελ ζεπηήλ Δζζήηά ζνπ. 

Χδή γ’. Οζ εη ηδξ Ιμοδαίαξ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Όκβξηζόλ κνη Παξζέλε, Μπξνβιύηηζζα θίινλ, εκόλ πξνζθύγηνλ, ελ 

ζώκαηη ηελ ξώζηλ, ραξάλ δε ηε θαξδία, σο αλ θξάδσ ηε θέπε ζνπ˙ 

ραίξε Μαξία ζεκλή, θαη Κεραξηησκέλε. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 
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Τπέξ πάληαο ηπγράλσ, ελδεήο ησλ ραξίησλ, θαη πέλεο Άλαζζα, 

αιιά ησ ζσ ειέεη, ζεο ζείαο επσδίαο, απνιαύσλ θξαπγάδσ ζνη˙ 

ραίξε Μαξία ζεκλή, θαη Κεραξηησκέλε. 

Γόλα Παηνί… 

Λπηξσζείελ ν ηάιαο, ελ θαηξώ ηεο εμόδνπ ηε κεζηηεία ζνπ, 

δαηκόλσλ θαθνπξγίαο, Σαξηάξνπ ηε δπζώδνπο, εθθώλώλ ζνη 

Παλύκλεηε˙ ραίξε Μαξία ζεκλή, θαη Κεραξηησκέλε. 

Καζ κοκ… 

Ζ ηηκία ζνπ Εώλε, θαη Δζζήο Θενηόθε, ε παλαγία ζνπ, παξέρνπζηλ 

ηάζεηο, θαη ξύνληαη δαηκόλσλ, εθ καλίαο ηνπο ςάιινληαο˙ ραίξε 

Μαξία ζεκλή, θαη Κεραξηησκέλε. 

Χδή δ’. Σμκ Βαζζθέα. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Νέκεηο ηελ ράξηλ, ακαξησινίο θαη δηθαίνηο, σο ν ήιηνο Μήηεξ ησ 

θόζκσ, ζέινπζα ηνπο πάληαο, ειζείλ εηο ζσηεξίαλ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Μπξνζηαγή ζε Θενηόθε Κόξε, πεγήλ ζείαλ ελ Άλδξσ γηλώζθσ, 

ζηάδνπζαλ αθζόλσο, ηεο ράξηηνο ηα ξείζξα. 

Γόλα Παηνί… 

Τπεξπεδάλ κε, ηαο ηνπ δνιίνπ παγίδαο, θαη ηαο ζιίςεηο βαζηάδεηλ 

ηνπ βίνπ, Γέζπνηλα ηνπ θόζκνπ, ελίζρπζνλ ζνλ δνύινλ. 

Καζ κοκ… 

Ρόδσλ θαη θξίλσλ, ε εθιεθηή επσδία, νπθ ηζρύεη Παληάλαζζα 

Κόξε, κύξνπ ζνπ θαιύςαη, νζκήλ ηελ νπξαλίαλ. 

Χδή ε’. Κονίςξ Θεμηόημκ. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Οξέμεηαο ζελ ρείξα, Άζπηιε Παξζέλε, ηνηο ελ πνιέκνηο, θαη ζιίςεζη 

ηέθλνηο ζνπ, ηνηο εθβνώζηλ ελ πίζηεη, ζνλ ζείνλ όλνκα. 

Τπεναβία Θεμηόηε, ζώζμκ διάξ. 

Ηάηεηξα ηνπ θόζκνπ, ηνπο εγρξηνκέλνπο, ζσ μέλσ κύξσ, ελ ηάρεη 

ζεξάπεπζνλ, θαη ηελ ραξάλ επηεθλίαο, ζνηο δνύινηο δώξεζαη. 
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Γόλα Παηνί… 

εηζκνύ ηνπ παλσιέζξνπ, θαη ππξόο καλίαο, ηνπο πξνζηόληαο ζνη 

Μήηεξ δηάζσζνλ˙ ζπ γαξ ππάξρεηο πξνζηάηηο εκώλ θαη έθνξνο. 

Καζ κοκ… 

Θεόλ ε ηεθνύζα, Πάλαγλε Κπξία, ηελ πεπησθπΐαλ ςπρήλ κνπ 

αλάζηεζνλ˙ εηο γαξ νζκήλ ησλ ζσλ κύξσλ, ν ηάιαο έδξακνλ. 

Άλζμκ εζηί, ηαζ ηα πανόκηα Μεβαθοκάνζα. 

Σελ πεπνηθηικέλελ ελ θξνζζσηνίο, δόμεο νπξαλίνπ, αλπκλήζσκελ 

νη πηζηνί, αεηπαξζελίαο, ην ηξίαζηξνλ ηελ κόλελ, ελ θόζκσ 

θεθηεκέλελ, σο Μεηξνπάξζελνλ. 

Υαίξνηο Νηθνιάνπ ζεία Μνλή, ε ελ ηνηο ιεηςάλνηο, ζεκλσκέλε ηε 

πιεζκνλή, θαη ελ ηνηο εζράηνηο, αμησζείζα έρεηλ, Θεόπαηδνο 

Μαξίαο, επηζθεπηήξηα. 

Μπξνζήθε όλησο εθ ζαπκαζηνύ, κύξνπ ε Δηθώλ ζνπ, ε ελ Άλδξσ 

πέιεη εκίλ, θαη πιεξνί Παξζέλε, αξώκαηνο επώδνπο, πξνζθπλεηώλ 

ζνπ πιήζε, ρεόλησλ δάθξπα. 

Ώζπεξ ελ ηε κλήκε ζνπ Μαξηάκ, θξίλνη εμαλζνύζη, ζαπκαζίσο ελ 

ησ Ναώ, νύησ ηε ςπρή κνπ, εμεξακκέλε νύζε, θαηάπεκςνλ ηελ 

ράξηλ, αλαβιαζηήζεσο. 

Μπξόξξπηνο θξήλε ε ζε Δηθώλ, πέιεη Θενηόθε, Μπξνβιύηηζζα 

ζαπκαζηή, πάζη ρνξεγνύζα, ηελ νπξαλίαλ δξόζνλ, θαη ελ 

Οξζνδνμία θαηαζθαιίδνπζα. 

Γάθξπα πξνρένπζαλ ζπκπαζώο, νξάλ ζε Παξζέλε, νπ βαζηάδσ ν 

ηαπεηλόο˙ ζπ γαξ ππέξ πάλησλ, ζηελάδεηο θαη δαθξύεηο, Παξακπζία 

θόζκνπ, θαη πάλησλ Πξέζβεηξα. 

Ζγνπκέλσ Μήηεξ ζενθηιεί, θαη ζνηο πκλεπόινηο, λεσθόξνηο ηε 

κνλαρνίο, δώξεζαη πγείαλ θαη ξώζηλ νπξαλόζελ, σο αλ ζπληόλσο 

Οίθσ ησ ζσ δνπιεύσζηλ. 

Ηάζεηο θαξθίλνπ εθ ραιεπνύ, θαη πάζεο ινηκώδνπο, αλεθέζηνπ 

επηθνξάο, ην ζνλ κύξνλ Κόξε, επηηειεί ελ ηάρεη, θαη ηαο ςπράο 

ιπηξνύηαη, πάζεο ζηελώζεσο. 

Υαίξνηο λήζνο Άλδξνο ε επαγήο, ε ζείνπο Παηέξαο, αλαδείμαζα ηε 

ζε γε, λπλ δε εμαηξέησο, ηελ ράξηλ θεθηεκέλε, σο ζθέπελ εμαηζίαλ, 

ηεο Μπξνβιύηηδνο. 
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Σε ζε επζηνξγία ηε κεηξηθή, Γέζπνηλα ηνπ θόζκνπ, θαηαθεύγνκελ 

νη πηζηνί, θαη δηα ηνπ κύξνπ, ρξηόκελνη ελ πόζσ, ζπγρώξεζηλ 

πηαηζκάησλ, Μήηεξ αηηνύκεζα. 

Φύιαηηε εθ πάζεο επηβνπιήο, Μπξνβόιε Κόξε, ζπλνδίαλ ηεο ζεο 

Μνλήο, θαη θαηαμηώζαηο, έσο ηεο ζπληειείαο, ηελ Μάλδξαλ ζνπ 

πξνζκείλαη, ζείνλ πξνπύξγηνλ. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί…. 

 

Σμ Σνζζάβζμκ, ηαζ ημ Απμθοηίηζμκ. 

Ήπμξ Α’. Σδξ ενήιμο πμθίηδξ. 

Ζ κπξόβξπηνο θξήλε, ηεο Δηθόλνο ζνπ Άρξαληε, ε ελ Νηθνιάνπ ηε 

Μάλδξα, ελ ηε Άλδξσ ππάξρνπζα, ηάκαηα εθβιύδεη ηνηο πηζηνίο, θαη 

κύξνλ επσδίαο ζαπκαζηήο˙ όζελ ηαύηελ πξνζθπλνύκελ 

παλεπιαβώο, θαη πόζσ αλαθξάδνκελ˙ ραίξνηο ε «Ρίδα Ηεζζαί», 

ραίξνηο πεγή κπξόξξπηε, ραίξνηο ηάηεηξα ζεπηή, Μπξόπλνε 

Γέζπνηλα. 

 

40 Κύνζε εθέδζμκ 

 

Ήπμξ Β’. Πάκηςκ πνμζηαηεύεζξ. 

Γεύηε, θηινζέσλ νη ρνξνί, Μάλδξα ηε αγία ελ Άλδξσ, κεη’ 

επιαβείαο πνιιήο, ζπεύζσκελ ππόπηεξνη, θαη αζπαζζώκελ ζεξκώο, 

ηελ Δηθόλα ηελ πάληηκνλ, ή ξέεη ηα κύξα, σο Παληνβαζίιηζζα θαη 

κπξνθόξνο πεγή, κύξσ δε αγίσ ρξηζζέληεο, πιήξσζηλ αηηήζεσλ 

ζρώκελ, εθ ηεο θπεζάζεο ηνλ Φηιάλζξσπνλ. 

Γέζπμζκα πνόζδελαζ… 

Σδκ πάζακ εθπίδα ιμο… 

 

Γζ’ εοπώκ ηώκ ‘Αβίςκ Παηένςκ διώκ. 

Κύνζε Ίδζμΰ Υνζζηέ ό Θεόξ διώκ έθέδζμκ διάξ. 

’Αιήκ. 


