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2 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Άγηνλ Ισάλλελ Μαμίκνβηηο 
(Ποίημα Δπορ Χαπαλάμποςρ Μ. Μπούσια)  

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Ψαικόο ξκβ’ (142). 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, …. 

Καί εὐθύρ τάλλεται τετπάκιρ ἐξ’ ὑπαμοιβῆρ, μετά τῶν οἰκείυν 

στίσυν: 
 

Θεόο Κύξηνο θαὶ ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

Δἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Σόλ ἐμ ἀληιήκαηνο αὐηνῦ ηῆο θαξδίαο πᾶζηλ ἐθβιύδνληα θξνπλνύο 

ἀεηδώνπο ραξίησλ εὐθεκήζσκελ ἐθζύκσο πηζηνί, ἱεξάξρελ ὅζηνλ, 

ζεαπγῆ Ἰσάλλελ, ηόλ ἀθνινπζήζαληα ἀπνζηόισλ ηαῖο ηξίβνηο ἐλ 

ηνῖο ἐζράηνηο ρξόλνηο θαί ςπράο δηςώζαο ἄξηη ηόλ Κηίζηελ 

πνηίζαληα. 

 

Γόμα. Τό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Εὐθὺρ ἀναγινώσκομεν τὸν Ν΄ ταλμόν. 

Ψαικόο λ’ (50). 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, ….. 

 

Ὁ Κανών τοῦ Ἁγίος, οὗ ἡ ἀκποστισίρ· "Ἰυάννη, σαπᾶρ πλῆσον 

θείαρ σόν ἱκέτην. Χ." 

                   ᾨδή α'. Ἦρνο πι. δ'. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Ἱιέσζαη Κύξηνλ θαί Θεόλ ἡκῖλ, Ἰσάλλε, ηνῖο ηηκῶζί ζε εὐιαβῶο ὡο 

λένλ θσζηῆξα Ἐθθιεζίαο θαί ἀπνζηόισλ ηῶλ ζείσλ ὁκόδεινλ. 
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Ὡξάηζκα λένλ ἱεξαξρῶλ, ζνθέ Ἰσάλλε, θαζσξάηζνλ ἀξεηαῖο εὐραῖο 

ζνπ ζεξκαῖο ἡκῶλ θαξδίαο ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ηήλ πάλζεπηνλ κλήκελ 

ζνπ. 

 

Ἀμίσζνλ δόμεο ηῶλ νὐξαλῶλ ἡκᾶο, Ἰσάλλε, ηνύο πξνζηξέρνληαο 

ἀθιηλῶο ζῇ ράξηηη, ἥλ, δεδνμαζκέλε, ἀθζόλσο εὗξεο, ὡο ζθεῦνο ηνῦ 

Πλεύκαηνο. 

 

Θεοτοκίον. 

Νηθήηνξαο δεῖμνλ θαηά παζῶλ ἡκᾶο ρακαηδήισλ κεγαιύλνληαο ἐλ 

ρνξῷ εἰο πάληαο ζε, Μῆηεξ, ηνύο αἰῶλαο. Θενγελλῆηνξ ἁγλή, 

ἀεηπάξζελε. 

Ώδή γ'. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Νῦλ ιακπξῶο, Ἰσάλλε, λενθαλέο πίζηεσο ἄζηξνλ ἐθ Ῥσζίαο 

ἐθιάκςαλ ζέ κεγαιύλνληεο βνῶκελ· ἐθδπζσπῶλ κή δηαιίπῃο 

θσηίζαη Ἰεζνῦλ λεόηεηα θέγγεη ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Ἡιηόθσηνλ ζέιαο ηῆο ηνῦ Χξηζηνῦ πίζηεσο, ηῆο ξζνδνμίαο θῶο 

κέγα πᾶζηλ, ἀπιώζαληα ἐλ ἀγλσζίαο ζθηᾷ θεηκέλνηο, ζθέδαζνλ 

ηάρνο, Ἰσάλλε, δόθσζηλ ηῶλ πξνζηξερόλησλ ζνη. 

 

Χαξηηώλπκε πάηεξ, ἱεξαξρῶλ θαύρεκα, Ἰσάλλε, βξάβεπε πᾶζη ζέ 

κεγαιύλνπζηλ ἰζρύλ ζπληξίςαη ἐρζξνῦ ηνῦ κηζνθάινπ ἐλέδξαο, ὁ 

αὐηνῦ ηήλ δύλακηλ ζξαύζαο ἀγῶζί ζνπ. 

 

Θεοτοκίον. 

Ἀπαζείαο κε δεῖμνλ, Μῆηεξ Θενῦ, λήςεσο θαί εὐρῆο ἀόθλνπ ππμίνλ 

ηόλ ἀλπκλνῦληά ζε ὡο ὑπεξόπηηλ παζῶλ θαί ἐγξεγόξζεσο ιύρλνλ, 

πάλαγλε Παληάλαζζα, θόζκνπ δηάζσζκα. 

 

Χαξίησζνλ ηνύο ζνύο ἱθέηαο πξεζβείαηο ζνπ δηαζέξκνηο, 

ραξηηώλπκε, πξόο Θεόλ, ηόλ πᾶζη παξέρνληα ἀθζόλσο ηά πξόζθνξα, 

Ἰσάλλε. 
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Ἐπίβιεςνλ, 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. 

νθίαο Θενῦ ηόλ ζύλνηθνλ ηηκήζσκελ ζεπηῶλ ἀξεηῶλ ὡο ὄιβνλ 

πνιπηίκεηνλ, Ἰσάλλελ ὅζηνλ, θεθιεκέλνλ ἐλ βίῳ Μαμίκνβηηο, θαί 

ηάο αὐηνῦ πξεζβείαο πξόο Θεόλ πηζηῶο ηάο ἐλζέξκνπο 

ἐθδεηήζσκελ. 

 

Ὠδή δ'. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ραζπκίαλ ἐθδίσμνλ, Ἰσάλλε κάθαξ, ηῶλ εὐθεκνύλησλ ζε ὡο 

ιακπάδα ἐγξεγόξζεσο θαί δηπιῆο ἀγάπεο ιύρλνλ πάκθσηνλ. 

 

Ἀλπκλνῦληεο ηνύο πόλνπο ζνπ πξόο ηῶλ ὀξζνδόμσλ ἀξρῶλ 

δηάδνζηλ, Ἰσάλλε, δπζσπνῦκέλ ζε· ζηήξημνλ ἡκᾶο ὀξζῷ θξνλήκαηη. 

 

θνηνκήλελ ἀπέιαζνλ ηῶλ παζῶλ ἱθέηαο ζνπ θαηαηξύρνπζαλ, 

Ἰσάλλε ζενηίκεηε, λεαπγέο θσζηήξ Χξηζηνῦ ηῆο πίζηεσο. 

 

Θεοτοκίον. 

Παλακώκεηε Δέζπνηλα, βεβνξβνξσκέλελ ςπρήλ ηνῦ δνύινπ ζνπ 

λάκαζί ζνπ ἀπνθάζαξνλ πξεζβεηῶλ πξόο Σόθνλ ζνπ ηόλ πάλζεπηνλ. 

 

                               ᾨδή ε'. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Λάκπξπλνλ ζηνιήλ ηῆο ςπρῆο κνπ ἱθεζίαηο ζνπ, Ἰσάλλε, πξόο ηόλ 

κόλνλ ηάο ςπράο δηαζῲδεηλ ηῶλ πξνζθύγσλ ζνπ δπλάκελνλ. 

 

Ἤζρπλαο ἐρζξόλ βξνηνθηόλνλ ηῇ ἀκέκπηῳ ζνπ, Ἰσάλλε, ἐπί γῆο 

δηαγσγή, πξεζβεπηά ἡκῶλ ζεξκόηαηε πξόο Κύξηνλ. 

 

ηῦινο ἀῤῥαγήο πεθελώο ὀξζνῦ θξνλήκαηνο, Ἰσάλλε, 

θινλνπκέλσλ ηάο ςπράο ἱθεηῶλ ζηεξίδεηο ράξηηνο ηῆο ζείαο ζνπ. 
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Θεοτοκίον. 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ ὑεηόλ ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ, Θενηόθε, δξνζνβόινηο 

πξνζεπραῖο Ἰσάλλνπ, ἱεξάξρνπ ηνῦ νἰθηίξκνλνο. 

 

Ὠδή ο'. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Νακάησλ ζε ἀεηῤῥύησλ ρείκαῤῥνλ, Ἰσάλλε, ζσζηηθῆο ἀπαζείαο 

γηγλώζθνληέο ζε πηζηῶλ αἱ ρνξεῖαη ἀπνδεηνῦκελ πηεῖλ ὕδσξ ράξηηνο 

ηῆο ζῆο πινπζίαο νἱ θαθῶο ἐλ ηνῖο πάζεζη θαηαηξπρόκελνη. 

 

Θεόζνθε ἱεξάξρα, ζπεύδνληεο, Ἰσάλλε, ζαῖο ἐλζέξκνηο πξεζβείαηο 

ἀλαβνῶκελ· ζνθίαο ἐλζένπ ἡκᾶο ἀζόθνπο ἀλάδεημνλ ηάρηζηα, ὁ 

ἐπνθζείο ηνῦ παλζζελνῦο Παξαθιήηνπ ηακεῖνλ αζύιεηνλ. 

 

Ἐπίβιεςνλ, Ἰσάλλε ὅζηε, ἐθ' ἡκᾶο ηνύο ἀλπκλνῦληαο ζήλ κλήκελ 

θαί πέκςνλ πᾶζηλ ἐμ ὕςνπο ζῆο δόμεο ἡκῖλ ἀθζόλσο ἐλ βίῳ ηά 

πξόζθνξα, ὁ δηαιάκςαο ὡο ἀζηήξ ἀγαζῶλ ηῶλ ἐλύισλ ζηεξήζεσο. 

 

Θεοτοκίον. 

Ἰάηξεπζνλ ηῆο ςπρῆο κνπ ηξαύκαηα θαί νὐιάο ηνῦ ζώκαηόο κνπ, 

Παξζέλε, θαξκάθῳ ζῆο ἀθιηλνῦο πξνζηαζίαο θαί ἀξσγῆο, Μῆηεξ 

Θενγελλήηξηα, ηόλ κόλνλ πάλησλ ἰαηξόλ, Ἰεζνῦλ, ἡ ἀθξάζησο 

θπήζαζα. 

 

Χαξίησζνλ ηνύο ζνύο ἱθέηαο πξεζβείαηο ζνπ δηαζέξκνηο, 

ραξηηώλπκε, πξόο Θεόλ, ηόλ πᾶζη παξέρνληα ἀθζόλσο ηά πξόζθνξα, 

Ἰσάλλε. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ' ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα, δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

Αἴτησιρ και το Κοντάκιον 

Ἦρνο β'. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Σόλ ηαπεηλόλ, ἀγαζόλ θαί ἡζύρηνλ λῦλ εὐιαβῆ ἱεξάξρελ ηηκήζσκελ 

ὡο ἀπιαλῆ ηῶλ πηζηῶλ θαηεπζύληνξα πξόο νὐξαλνύο, Ἰσάλλελ 

Μαμίκνβηηο, ἡκῶλ ἐλ δεηλνῖο ἀληηιήπηνξα. 
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Πξνθείκελνλ: Σὸ ζηόκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαὶ ἡ κειέηε ηῆο 

θαξδίαο κνπ ζύλεζηλ.Ση.: Ἀθνύζαηε ηαῦηα, πάληα ηὰ ἔζλε, 

ἐλσηίζαζζε πάληεο νἱ θαηνηθνῦληεο ηὴλ νἰθνπκέλελ. 

 

Εὐαγγέλιον· Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰυάννην ι΄ 9 - 16 

Εἶπελ ὁ Κύξηνο· Ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. ᾽Εγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο· ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηῶλ 

πξνβάησλ·ὁ κηζζσηὸο θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα 

ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ πξόβαηα θαὶ 

θεύγεη θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  δὲ 

κηζζσηὸο θεύγεη ὅηη κηζζσηόο ἐζηηλ θαὶ νὐ κέιεη αὐηῷ πεξὶ ηῶλ 

πξνβάησλ. ᾽Εγώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηῶλ ἐκῶλ,θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ παηὴξ θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ παηέξα· θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ. 

Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· θἀθεῖλα 

δεῖ κε ἀγαγεῖλ, θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζηλ, θαὶ γελήζνληαη κία 

πνίκλε, εἷο πνηκήλ. 

 

 

Γόμα. Σαῖο ηνῦ Ἰεξάξρνπ … 

Καὶ λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ …. 

 

Πποσόμοιον. Ἦσορ πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

Ση.: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

Ἰσάλλε ὅζηε, λενιακπέο ἀξρηζῦηα ξζνδόμνπ πίζηεσο, ηῆο Ρσζίαο 

βιάζηεκα ἱεξώηαηνλ θαί ηεξπλόλ ιείξηνλ θαζαξᾶο θαξδίαο θαί 

ἀγάπεο πξόο ηόλ Κύξηνλ, Οὗ ὡκνιόγεζαο θιῆζηλ πάζεο θηίζεσο 

πέξαζη, Μαμίκνβηηο ζεηόηαηε, ῥύνπ ἐκπεξείαο ηνῦ ὄθεσο ζέ ηνύο 

ἀλπκλνῦληαο ὡο ἄθζνλνλ ζαπκάησλ πνηακόλ θαί ἰακάησλ ἀθέλσηνλ 

θξήλελ, ζενζηήξηθηε. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Άξρηζῦηα ζεόθξνλ, ζαπκαζηέ Ἰσάλλε, ὁ ηήλ ζθνηόκαηλαλ ἀγέιεο 

ζνη ιαρνύζεο ζθεδάζαο δηδαγκάησλ ἀζηξαπαῖο ζνπ, δηάιπζνλ θαί 

πάλησλ ζῶλ ὑκλεηῶλ ἀλνκεκάησλ δόθνλ. 
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ηεξηγκόο ἀδπλάησλ θαί θακλόλησλ ἀθέζησξ ὑπάξρσλ ηάρηζηνο ἀεί 

ἐπηζηεξίδσλ κή παύζε ηνύο ηηκῶληαο ηήλ ζεπηήλ πνιηηείαλ ζνπ, θαί 

θξόλεκα ηό ὀξζόλ, ὅ ἐπεδείθλπο πᾶζη. 

 

έ ἀγώλσλ ἐλζέσλ καρεηήλ ηξνπαηνῦρνλ, ἱεξνθάληνξα ζεκλόλ θαί 

πνηκελάξρελ ἀλύζηαθηνλ ἐλ ὕκλνηο θαηαζηέθνκελ πάληνηε θαί ζάο 

ἐλζέξκνπο ιηηάο δεηνῦκελ, Ἰσάλλε. 

 

Θεοτοκίον. 

Οὐ παπόκεζα, Μῆηεξ, θαζ' ἑθάζηελ ὑκλνῦληεο ηά κεγαιεῖα ζνπ θαί 

ζπεύδνληεο ἐλ δίλαηο ηῇ ζῇ ἐπηζηαζία, Θενηόθε παλύκλεηε, 

θαηαθπγή εὐζεβῶλ θαί ζεία πξνζηαζία. 

 

Ώδή ε'. Τόλ Βαζηιέα. 

Νῦλ ὡο ζαπκάησλ, ζενεηδέο Ἰσάλλε, ἀλπκλνῦληεο ηακεῖνλ βνῶκελ· 

ἀιγεδόλαο παῦζνλ ζέ ἐπηθαινπκέλσλ. 

 

Ἴζζη ἀθέζησξ θαί ἀξσγόο, Ἰσάλλε, ηαρηλόο ηῶλ δεηνύλησλ ζήλ 

ράξηλ, δεισηά ἁγίσλ Κπξίνπ ἀπνζηόισλ. 

 

Κιίκαθα ζείαλ ηῶλ ἀξεηῶλ, Ἰσάλλε, ἀλειζώλ ζῆο ζαξθόο 

ηαπεηλώζεη, ἀξεηαῖο κε πιῆζνλ εὐραῖο ζνπ ἀζηγήηνηο. 

Θεοτοκίον. 

Ἐπάθνπζόλ κνπ θαί δαςηιῶο ηήλ ζήλ ράξηλ πέκςνλ πᾶζη ζνῖο 

δνύινηο, Παξζέλε, καθαξίδνπζί ζε, Κπξία Θενηόθε. 

 

Ὠδή ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Σῶλ ξζνδόμσλ δῆκνη λῦλ ἀμηνρξέσο ἀλεπθεκνῦληεο ζήλ 

πάλζεπηνλ θνίκεζηλ ζάο ἱθεζίαο πξόο Κηίζηελ ἀπεθδερόκεζα. 

 

Ἡκέξαλ ζσηεξίαο ἐμαλάηεηιόλ κνη ζέ, Ἰσάλλε, ηῷ λῦλ καθαξίδνληη 

ὡο θσηνπάξνρνλ ζέιαο Χξηζηνῦ ηῆο πίζηεσο. 
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Νηθήηνξαο ἐλ κάραηο δεῖμνλ, Ἰσάλλε, θαηά ηνῦ πιάλνπ ηνύο ὕκλνηο 

ηηκῶληάο ζε ὡο ληθεθόξσο ἀγῶλα ηόλ ζόλ ηειέζαληα. 

 

Θεοτοκίον. 

Χαξᾶο ἡκῶλ θαξδίαο πιῆζνλ, Θενηόθε, ηῶλ εὐιαβῶο Ἰσάλλνπ ηά 

ζθάκκαηα ὑκλνινγνύλησλ θαί πόζσ καθαξηδόλησλ ζε. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, ….. 

 

Χαίξνηο, ἱεξάξρα λενθαλέο, κάθαξ Ἰσάλλε, ηαπεηλώζεσο θνξπθή, 

ραίξνηο, ὁ ἀλύζαο νὐξαλνδξόκνλ ἄξηη πνξείαλ θαί ζαπκάησλ θξήλε 

γελόκελνο. 

 

Σόλ βιαζηόλ Ῥσζίαο ηόλ ἱεξόλ, ηόλ ἐλ ηῇ Ἀζίᾲ, Ἰσάλλελ, Ἀκεξηθῇ 

θαί Εὐξώπε ἄξηη, ξζνδνμίαο θξίλα ἀλζήζαληα εὐζρήκσο 

ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Ἔρσλ παξξεζίαλ πξόο ηόλ Θεόλ, Ὧπεξ ὁινςύρσο δηεθόλεζαο θαί 

θαιῶο ἄξλαο Οὗ πξόο πόινλ ὡδήγεζαο, δπζώπεη Αὐηόλ κνη, 

Ἰσάλλε, πέκςαη ὑγίεηαλ. 

 

Χαίξνηο, ηῶλ Ἑιιήλσλ ηῶλ εὐιαβῶο ἐλ Μνλαζηεξίῳ θαηνηθνύλησλ 

ὁ ιεηηνπξγόο, ραίξνηο, Ἰσάλλε, ἐλ δπζρεηκέξνηο ρξόλνηο αὐηῶλ 

παξεγνξία θαί ζεῖνλ ζηήξηγκα. 

 

Χαίξνηο θνζκηόηεο ἱεξαξρῶλ, ἱεξαπνζηόισλ λένλ εὖρνο θαί 

ζεζαπξόο δσξεκάησλ ζείσλ, ηξηζκάθαξ Ἰσάλλε, ἀθζόλσο ὁ 

ἑιθύζαο ράξηλ ηνῦ Πλεύκαηνο. 

 

Φξνύξεη, ραξηηώλπκε, ηνύο πηζηῶο κέιπνληαο ζῆλ κλήκελ, Ἰσάλλε 

ζενεηδέο, ηῆο Ῥσζίαο γόλε, Μαμίκνβηηο ζεόθξνλ, θαί ζπεύδνληαο 

ιηηαῖο ζνπ πξόο ηόλ Θεάλζξσπνλ. 
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Πᾶζαη ηῶλ Άγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

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

εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

 

. Τπισάγιoν. Παναγία Τπιάρ. Πάτεπ ημών.  

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο… 

Γόμα Παηξί…Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο….. 

 

Καί λῦλ…Σῆο εὐζπιαγρλίαο ηὴλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ…... 

 

Ἦρνο πι. α΄. Τόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Ἰσάλλε Μαμίκνβηηο, ἀγγειόκνξθε, ἱεξαξρῶλ ζενθόξσλ θαί 

δηδαζθάισλ ζνθῶλ ἐθιακςάλησλ ἄξηη ζάπθεηξε πνιύηηκε, ὡο 

ξζνδόμσλ ἀζθεηῶλ θαιινλήλ θαί πνηακόλ ἀζηείξεπηνλ 

ζαπκαζίσλ ζέ ἀλπκλνῦληεο εὐράο ζνπ ζεξκάο πξόο Κύξηνλ 

αἰηνύκεζα. 

                                    

                                   40 Κύξηε ειέεζνλ 

Πάληαο, Ἰσάλλε, εὐιαβῶο ζέ ὑκλνῦληαο θξνύξεη θαί ζθέπε θαί 

ῥύνπ βίνπ δεηλῶλ, ἱεξάξρα ὅζηε, ραξίησλ κέιαζξνλ, ἀπνζηόισλ 

ὁκόδειε θαί ηῆο εὐζεβείαο θῆξπμ δηαπξύζηε, ἐθδπζσπνῦκέλ ζε θαί 

ἀμίνπ πόινπ βξαβείσλ ηνύο ὀξζνθξνλνῦληαο ἱθέηαο ράξηηόο ζνπ, 

ἄλεξ ραξηηώλπκε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαὶ ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 
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