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9 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ ΠΑΡΑΚΛΖΣΗΚΟ ΚΑΝΧΝ ΣΧΝ ΔΝ Η. Μ. 

ΥΟΕΔΒΑ ΑΝΑΗΡΔΘΔΝΣΧΝ ΠΑΣΔΡΧΝ 
(Ὑπὸ Γξ. Υαξαιάκπνπο Μπνύζηα) 
********************** 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

Φαικόο ξκβ΄ (142) 
Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, …. 

 

Καὶ εὐζὺο ηὸ Θεὸο Κύξηνο, κεηὰ ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ ἐμ ἑθαηέξσλ 

ηῶλ ρνξῶλ. 

 

Σξνπάξην. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 
Ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο ηνῖο θαηξνῖο ἐλ ζπειαίῳ, Ὁζηνκάξηπξεο Φξηζηνῦ 

Φνδεβῖηαη, ὑπεξθπὼο εὑξέζεζαλ ὑκλ ηὰ ζπεηά, ιείςαλα 

ἐθβιύδνληα ὀρεηνὺο ἰακάησλ, ηνῖο πηζηο ζεόθξνλεο 

πξνζπειάδνπζη ηαῦηα, θαὶ ηνῖο ὑκλ ηηκζηλ εὐιαβο, ζηεῤῥνὺο 

ἀγλαο θαὶ ζεῖα παιαίζκαηα. 

Γόμα. 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 

ἀπνζηκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζώδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ο Ν'   Φαικόο 
Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο,…    

 

Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: 

ΥΟΕΔΒΗΣΑΗ ΠΑΣΔΡΔ ΡΤΑΘΔ ΜΔ ΘΛΗΦΔΧΝ. Υ. 
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Ὠδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 
Υνξείαλ Παηέξσλ Φνδεβηηλ, Ὁζηνκάξηπξσλ, ἀλπκλήζσκελ ἐλ 

ρνξῶ, ὡο ῥύζηαο ἐθ πόλσλ δπζθνξήησλ, θαὶ ἐλ θηλδύλνηο ηαρεῖο 

ἀληηιήπηνξαο. 

 

Ὁ πάλησλ Δεζπόηεο θαὶ Πνηεηήο, θιεηλνὶ Φνδεβῖηαη, ηὴλ ιεηςάλσλ 

ὑκλ ζνξόλ, επιήξσζε ζείαο εὐσδίαο, θαὶ ἰακάησλ πεγὴλ ηαύηελ 

ἔδεημε. 

 

Εειώζαληεο ἄζινπο καξηπξηθνύο, ρεξζὶ παξαλόκσλ, ἀλῃξέζεηε 

ἀζθεηαί, ζεπηνὶ Φνδεβῖηαη θαὶ πξὸο πόινλ, ὑπὲξ ἡκλ δπζσπνῦληεο 

ἀλήιζεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 
Ἐιέεζνλ πάληαο ηνὺο γεγελεῖο, ηνὺο ζὲ ἀλπκλνῦληαο, ιενῦζα 

δηελεθο, θαὶ ηνύηνπο γελέζζαη ζπκκεηόρνπο, ηῆο ἐλ Φξηζηῶ 

θνηλσλίαο ἀμίσζνλ. 

 

 

Ὠδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἀςίδνο. 
Βηνηῆο ηῆο κνλήξνπο, ὡο ἀιεζῆ πξόηππα, θαὶ ηνῦ καξηπξίνπ 

θαλόλαο, πίζηεη δνμάδνκελ, ὑκᾶο Παηέξεο θιεηλνί, θαὶ ἐθβνκελ 

ἀπαύζησο, ηνὺο ὑκᾶο γεξαίξνληαο, ἄρζνπο ιπηξώζαζζε. 

 

Ἰαηξεύεηε πάληαο, ηὰ ηλ ςπρλ ηξαύκαηα, θαὶ ηὰο δνθεξὰο 

ἀιγεδόλαο, Ὁζηνκάξηπξεο, νἱ ὑπ’ ἀλόκσλ Πεξζλ, ἐλ ηῶ Φνῤῥὰζ 

ησ ρεηκάῤῥῳ, ηὸ ὑκλ ἐθρύζαληεο, αἷκα ηὸ πάληηκνλ. 

 

Σλ ἀδύγσλ ιακπηῆξεο, θαὶ Φνδεβᾶ ἥιηνη, νἱ ἀζθήζεη θαὶ 

ἐλαζιήζεη, θόζκνλ αὐγάζαληεο, ηὰ ηλ ςπρλ ἀξεηαῖο, ἡκλ 

ππξζεύζαηε βάζε, ζθόηνο δηαιύνληεο, ηῆο ἀπνγλώζεσο. 

 

Θενηνθίνλ. 
Ἄλεπ Μῆηεξ ὠδίλσλ, ηὸλ Λπηξσηὴλ ἔηεθεο, ὅζελ ηὰο δξηκεῖαο 

ὀδύλαο, ηὰο πηεδνύζαο κε, Παξζελνκῆηνξ Ἁγλή, ἐπηζθνπῇ ζνπ ηῇ 

ζείᾳ, δένκαί ζνπ δίσμνλ, ἵλα δνμάδσ ζε. 
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Γηάζσζνλ, Φνδεβηηλ ἀζινθόξσλ ζεπηὴ ρνξεία, ἐθ παληνίσλ 

ἀλνκηλ θαὶ πιάλεο ηνῦ ὄθεσο, ηνὺο ζπεύδνληαο ηῇ ὑκλ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ... 

 

 

 

 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Μνλῆο Φνδεβᾶ, Παηέξεο Ὁζηόαζινη, θνηιάδνο Φνῤῥάζ, ιπρλίαη 

ηειαπγέζηαηαη, ηαῖο ὑκλ ἐληεύμεζη, δεηλλ ζπκθνξλ ἀπαιιάμαηε, 

ηνὺο ἀλπκλνῦληαο ἄζινπο ηνὺο ζεπηνύο, ὑκεῖο νὕο θαιο 

ἐπεηειέζαηε. 

 

Ὠδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Ἰαηξείαο ἑθάζηνηε, ηὸ ὑκλ ιεηςάλσλ ἐθβιύδεη ζπήιαηνλ, 

Φνδεβῖηαη ὁζηόαζινη, θαὶ ἐθπιύλεη λνζεκάησλ βόξβνξνλ. 

 

Πεπησθὼο ὁ πνιύζηελνο, ἐηο ηὴλ ἁκαξηίαλ ἐζράηελ ράξπβδηλ, πξὸο 

ὑκᾶο Ὁζηνκάξηπξεο, θαηαθεύγσ ἵλα εὕξσ ἔιενο. 

 

 

Ἀιεμίθαθνλ γέλνηην, ἡ ὑκλ ἀέλανο ἐπηζθίαζηο, ἐλ βηαίαηο 

πεξηζηάζεζη, Φνδεβῖηαη ἀζινθόξνη ἄηξσηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
Σεηξσκέλνλ ηνῖο βέιεζηλ, θαὶ ῥηπαῖο Παξζέλε ηνῦ πνιεκήηνξνο, 

ἀλαθνύθηζνλ θαὶ ζζόλ κε, ἵλα κεγαιύλσ ζὰ ζαπκάζηα. 

 

 

Ὠδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Ἔρσλ εἰο ὑκᾶο, ἐζηξακκέλελ ηὴλ ἐιπίδα κνπ, θαζ’ ἑθάζηελ 

ἀλαηείλσ πξὸο ὑκᾶο, Φνδεβῖηαη ηὴλ ςπρὴλ θαὶ ηὴλ δηάλνηαλ. 

 

 

Ῥύζαζζε δεηλλ, Φνδεβῖηαη ἱεξώηαηνη, ηνὺο πξνζθεύγνληαο ὑκῖλ 

παλεπιαβο, θαὶ ὑκλνῦληαο ηὴλ ζεπηὴλ ὑκλ ἐλάζιεζηλ. 



[76] 

 

 

 

Ἐλ θαηξῶ ινηκνῦ, ἀληηιήπηνξαο θαηέρνκελ, Φνδεβῖηαη Ὁζηόαζινη 

ὑκᾶο, θαὶ ἐλ βίνπ πεξηζηάζεζηλ ἀθέζηνξαο. 

 

 

 

Θενηνθίνλ. 
ὲ ηὴλ ηνῦ Θενῦ, παλακώκεηνλ ινρεύηξηαλ, ἀλπκλνῦληεο νἱ 

ξπζζέληεο δηὰ ζνῦ, ἐθ ηῆο πάιαη Ὑπεξύκλεηε θαθώζεσο. 

 

 

 

 

 

 

Ὠδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ. 
Ῥσλλύκελνο, ηαῖο ὑκλ Τξηζρίιηνη, Φνδεβῖηαη ἱθεζίαηο θξαπγάδσ, 

ἐκνῦ κεζῖηαη ηαρεῖο θαὶ πξνζηάηαη, ἐλ ηῆο δσῆο ηξηθπκίαηο ὑπάξρεηε, 

ἄκα ηε ἄγξππλνη θξνπξνί, ζαπκαζηνὶ ἐλ Φνῤῥὰζ Ὁζηόαζινη. 

 

 

 

Ὑπέθπςα, ηαῖο βνιαῖο ηνῦ δξάθνληνο, ηνῦ δνιίνπ νἴκνη ὁ 

πνιπηιήκσλ, θαὶ καθξπλζεὶο ηῆο Φξηζηνῦ πνιηηείαο, θαξπνὺο 

πηθξνὺο ἁκαξηίαο κνπ γεύνκαη, ἀιι’ ἐμ αὐηλ ὡο ζπκπαζεῖο, 

ζενθόξνη θἀκὲ ἀπαιιάμαηε. 

 

ηελώζεσο, θαὶ λαπηίαο ῥύζαζζε, Φνδεβῖηαη ηνὺο ὑκᾶο 

εὐθεκνῦληαο, ὡο ηὴλ ἀδύγσλ πνξείαο ηὸ ζθάθνο, ἐλ ηῶ ιηκέλη 

Φξηζηνῦ ὁδεγήζαληεο, θαὶ ὡο ζηεῤῥνὶ θπκαησγαί, ηὴλ βηαίαλ 

θπκάησζηλ ζξαύζαληεο. 

 

Θενηνθίνλ. 
Ἀλήξνηε, Θενηόθε Δέζπνηλα, ἡ ηεθνῦζα ηὴλ δσὴλ ηλ ἁπάλησλ, 

πξὸο θαηλνηέξαλ δσὴλ ηνὺο ζνὺο δνπινπο, ηνὺο ἐθηελο ζὲ 

ὑκλνῦληαο ὁδήγεζνλ, θαὶ κεγαιύλνληαο ἀεί, κεγαιεῖα ηὰ ζὰ 

Θενλύκθεπηε. 
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Γηάζσζνλ, Φνδεβηηλ ἀζινθόξσλ ζεπηὴ ρνξεία, ἐθ παληνίσλ 

ἀλνκηλ θαὶ πιάλεο ηνῦ ὄθεσο, ηνὺο ζπεύδνληαο ηῇ ὑκλ 

πξνζηαζίᾳ. 

 

Ἄρξαληε... 
 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 
Ἡ ηηκία ὑκλ ηλ ιεηςάλσλ ἀλεύξεζηο, ἐλ ἐζράηνηο θαηξνῖο 

ραξκνλῆο ἡκᾶο ἔπιεζε, Φνδεβῖηαη Παηέξεο ἐλ ζπειαίῳ ἱεξῶ. Δηὸ 

ραίξνληεο ηὸλ Λπηξσηήλ, θαὶ Ζσνδόηελ ἐθηελο, κεγαιύλνκελ 

θξάδνληεο· δεῖμνλ ἡκῖλ πξνζηάηαο, θαὶ ῥύζηαο ἐλ ηνῖο θηλδύλνηο, 

ηνὺο Φνδεβῖηαο Ἰεζνῦ, γεξαξνὺο Ὁζηνκάξηπξαο. 

 

 

Καὶ εὐζὺο ηὸ Πξνθείκελνλ: 

Ὑπνκέλσλ, ὑπέκεηλα ηὸλ Κύξηνλ...Ση.: Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν 

ηοὺς πόδας μοσ... 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ηβ΄. 8-12): 
Εἶπελ ὁ Κύξηνο· Πᾶο ὅο ἄλ ὁκνινγήζῃ ἐλ ἐκνὶ ἔκπξνζζελ ηλ 

ἀλζξώπσλ... 

 

Γόμα: 
Ταῖο ηλ ζλ Ἁγίσλ... 

Καὶ λῦλ: 
Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ... 

 

 

 

η.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... Ἦρνο πι. β΄. 
Υνδεβῖηαη Ἅγηνη, Ὁζηνκάξηπξεο ζεῖνη, θνίληθεο ὑςίθνκνη, νἱ Φνῤῥὰζ 

ηὴλ θάξαγγα ὡξαΐζαληεο, νἱ πηζηνὶ ζπεύδνκελ, ηαῖο ὑκλ 

πξεζβείαηο, θαὶ ἐλ πίζηεη ἀλαθξάδνκελ· ζιίςεσο ῥύζαζζε, καλίαο 

ηνῦ πιάλνπ ἀιάζηνξνο, πάζεο δεηλῆο θαθώζεσο, ιύκεο 

ςπρνθζόξνπ αἱξεηηδόλησλ, θαὶ ἐμ ἑλεζηώζεο, ἀλάγθεο 

ἐθιπηξώζαζζε ηαρύ, ηνὺο ηὴλ ὑκλ ἀλακέιπνληαο, πνιηηείαλ 

ἄκεκπηνλ. 
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Ὠδή δ΄. Παῖδεο Ἑβξαίσλ. 
ώζαηε ζεῖνη Φνδεβῖηαη, ηνὺο ὑκᾶο εἰο ηνὺο αἰλαο εὐθεκνῦληαο, 

ὡο Φξηζηνῦ ηνῦ Θενῦ ζεξάπνληαο ηηκίνπο, ἀδύγσλ ηε ἀθξόηεηαο, 

θαὶ θεηκήιηα Μαξηύξσλ. 

 

Θέινληεο εὐζεβο βηλαη, ἐλῳθήζαηε ἐλ ηῇ Φνῤῥὰζ θνηιάδη, θαὶ 

καξηπξίνπ ἄζιεζηλ, ὑπελέγθαηε εἰο ηέινο. 

 

Ἔκπιενλ ὄλησο ἰακάησλ, ηὸ ιείςαλνλ ὑκλ ζπήιαηνλ ὑπάξρεη, 

εὐξσζηίαλ ςπρλ Παηέξεο θαὶ ζσκάησλ, παξέρνλ ηνῖο πειάδνπζη, 

πξὸο αὐηὸ κεη’ εὐιαβείαο. 

Θενηνθίνλ. 
Μῆηεξ Θενῦ ἠγιατζκέλε, πξὸο ηὸλ εὔζπιαγρλνλ Υἱόλ ζνπ θαὶ 

Δεζπόηελ, ηὰο ἡκλ πξνζεπρὰο πξνζάγαγε θαὶ λόζσλ, ηῇ θξαηαηᾷ 

πξεζβείᾳ ζνπ, ἐμεινῦ ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο. 

 

Ὠδή ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 
Ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο, θαηξνῖο ζνθνὶ ἐλ ζπειαίῳ, ηλ ιεηςάλσλ ἡ ζνξὸο 

ὑκλ εὑξέζε, ηνὺο πξνζεξρνκέλνπο, πιεξνῦζα εὐσδίαο. 

 

Θαπκάησλ μέλσλ, ὦ Φνδεβῖηαη Παηέξεο, ηὸ ὑκλ ιεηςάλσλ 

ζπήιαηνλ ἐδείρζε, ἰακάησλ ῥεῖζξα, παληὶ πηζηῶ πξνρένλ. 

 

Λόγρῃ ηξσζέληεο, ὑπὸ Πεξζλ παξαλόκσλ, πξὸο ηὴλ κέιινπζαλ 

κεηέζηεηε παηξίδα, δπζσπνῦληεο ζεῖνη, ὑπὲξ ἡκλ ηὸλ Κηίζηελ. 

 

Ἰζρὺλ θαὶ ῥώκελ, θαη’ ὀιεζξίσλ ζθαικάησλ, Φνδεβῖηαη ηὰο ὑκλ 

ζεξκὰο πξεζβείαο, ἔρνκελ νἱ πόζῳ, ὑκᾶο ἀλεπθεκνῦληεο. 

Θενηνθίνλ. 
Φαικνῖο θαὶ ὕκλνηο, ζὲ ζενδόμαζηε Κόξε, κεγαιύλνκελ νἱ γεγελεῖο 

ἀπαύζησο, ὡο Θενῦ Μεηέξα, ὑπεξεπινγεκέλελ. 

 

 

Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
Ἐλ Φνδεβᾷ ηῇ ιαύξᾳ, ἠζθήζαηε γελλαίσο, θαὶ καξηπξίνπ ηὰο 

ηξίβνπο δηήιζεηε, θιεηλνὶ Παηέξεο ἁπάλησλ θξνπξνὶ ἀλύζηαθηνη. 

 

Ὡο ηνῦ Φνῤῤὰζ ρεηκάῤῥνπ, κπξνβόια θξίλα, ὑκᾶο ηηκληεο 

Παηέξεο δεόκεζα, εἰξήλελ πᾶζηλ ἐλ βίῳ ἡκῖλ δσξήζαζζαη. 
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Νῦλ ηνὺο ἀζπαδνκέλνπο, πεξηραξο Παηέξεο, ηὰ ἱεξὰ ὑκλ ιείςαλα 

ῥύζαζζε, ἐμ ἀῤῥσζηίαο θαὶ βιάβεο ςπρῆο θαὶ ζώκαηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 
Υαξίησζνλ Παξζέλε, Κεραξηησκέλε, ραξὰ παληὸο ηνῦ ιανῦ 

ἀλεθιάιεηε, ηνὺο ἐθδεηνῦληαο ἀπαύζησο ηὴλ κεζηηείαλ ζνπ.Καὶ 

εὐζὺο ςάιινκελ ηό. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζὲ ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

Ἀεηκαθάξηζηνλ, θαὶ Παλακώκεηνλ, θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. 

Σὴλ Σηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαὶ Ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο 

ηῶλ εξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεὸλ Λόγνλ ηεθνύζαλ, ηὴλ 

ὄλησο Θενηόθνλ ζὲ κεγαιύλνκελ. 
 

Καὶ ηὰ κεγαιπλάξηα. 

 

Οὐ βαξβάξσλ μίθνο νὔη’ ἀπεηιή, ηκήζεσο αὐρέλνο, ἠδπλήζεζαλ 

ἀλειεῖλ, ηὰο ὑκλ θαξδίαο, θσζθόξνη Φνδεβῖηαη, ηξηζρίιηνη 

Ἀββάδεο, Ὁζηνκάξηπξεο. 

 

Δὐσδίαλ ἄῤῥεηνλ ηὰ ὑκλ, ιείςαλα Παηέξεο, ἀλαβιύδνπζη θαὶ 

πεγαί, ἰακάησλ ηαῦηα, θαζίζηαληαη ηνῖο πίζηεη, ὐκᾶο ἀλεπθεκνῦζηλ, 

ὡο ζθεύε ράξηηνο. 

 

Υαίξεηε Παηέξεο ζενεηδεῖο, ραίξεηε ἀζηέξεο, ηῆο ἐξήκνπ θσηνεηδεῖο, 

ραίξεηε Ὁζίσλ, θαὶ ἀζθεηλ θξεπῖδεο, Ἀββάδεο Φνδεβῖηαη, ἄλζε 

κπξίπλνα. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί... 

 

 

Σξηζάγηνλ…. 

 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο γ΄. Θείαο πίζηεσο. 
Ὥζπεξ θνίληθεο, ἐλ ηῇ ὀάζεη, ὡξαΐζαηε ηὴλ ἐλ ρεηκάῤῥῳ, ηνῦ 

Φνῤῥὰζ Ἀββάδεο ζεῖνη πεξίνηθνλ, ηνῦ Φνδεβᾶ κπξίπλννη ἴαζκνη, νἱ 

ηαῖο αἱκάησλ ῥναῖο ἐμαλζήζαληεο· ὦ ηξηζρίιηνη, Παηέξεο 

Ὁζηνκάξηπξεο, Φξηζηῶ ὑπὲξ ἡκλ ἀεὶ πξεζβεύεηε.  
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ Ξύινπ. 
Πάληαο, Ὁζηόαζινη Φξηζηνῦ, ηνὺο ἐλ δηαθόξνηο ἀλάγθαηο, 

εὐξηζθνκέλνπο πηζηνύο, ζῴδεηε δεόκεζα, ηαὶο ἱθεζίαηο ὑκλ, 

Φνδεβῖηαη παλόζηνη, θαὶ ηῆο ςπρνθζόξνπ, ἀζπκίαο ῥύζαζζε, ηνὺο 

κειῳδνῦληαο ὑκᾶο, νἷα ηηκαιθεῖο κπξνζήθαο, ηῆο ηλ κνλαδόλησλ 

ρνξείαο, θαὶ Μαξηύξσλ κάξγαξα πνιύηηκα.  

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη... 

 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ... 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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