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26 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ηνπ Μπξνβιύηνπ 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἡκᾶο, Ἀκήλ. 

 

Φαθιόξ νια’ (142) Κύνζε εἰζάημοζμκ ηῆξ πνμζεοπῆξ … 

Καί εὐεύξ ράθθεηαζ ηεηνάηζξ ἐλ’, ιεηά ηῶκ μἰηείςκ ζηίπςκ:Θεόξ 

Κύνζμξ ηαί ἐπέθακεκ ἡιῖκ… 

 

Ἦρνο δ’. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ 

Ὡξ ημῦ ςηῆνμξ εὐηθεήξ Ἀεθμθόνμξ, ηαί εὐζεαμύκηςκ αμδεόξ ηαί 

πνμζηάηδξ, Μεβαθμιάνηοξ Ἅβζε Δδιήηνζε, θύηνςζαζ ηήκ πόθζκ ζμο, 

ζοιθμνῶκ ηαί ηζκδύκςκ, δίδμο δέ ημῖξ ζπεύδμοζζ, ηή πακζέπης 

ζμνῶ ζμο, ἁιανηδιάηςκ θύζζκ ηαί παεῶκ, ηαῖξ πνόξ Θεόκ, 

εὐπνμζδέηημζξ πνεζαείαζξ ζμο. 

 

Δόλα Παηνί ηαί Τἱῶ ηαί Ἁβίς Πκεύιαηζ. 

Καί κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημύξ αἰώκαξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀιήκ. 

 

Θενηνθίνλ Οὐ ζζςπήζμιεκ πμηέ Θεμηόηε 

 

Φαθιόξ κ΄ (50) Ἐθέδζμκ ιέ, ὁ Θεόξ …. 

  

Ὠδή ἅ’. Ἦρνο πι. δ’. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο 

Ἰζπύσ ἀεθήζαξ ηή εεσηή, Δδιήηνζε Μάνηοξ, ἰζπύκ δίδμο ηαηά 

παεῶκ, ηή ζῆ ἀκηζθήρεζ Ἀεθμθόνε, ημῖξ ηή εενιή πνμζίμοζζ 

πνεζαεία ζμο 

 

Θαοιάηςκ πανάδμλα ἐκενβῶκ, θοηνμῦζαζ ηζκδύκςκ, ηαί πακημίςκ 

ἐπζθμνῶκ, Δδιήηνζε Μάνηοξ ημῦ Κονίμο, ημύξ πνμζίμκηαξ πζζηῶξ 

ηή πνεζαεία ζμο. 
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Ἰθέςζαζ Μάνηοξ ὡξ ζοιπαεήξ, Υνζζηόκ ηόκ ςηήνα, ὡξ ἄκ 

εὔνςιεκ ἱθαζιόκ, ηαί θύζζκ παεῶκ ηέ ηαί πηαζζιάηςκ, μἱ ζέ 

πνμζηάηδκ πθμοημῦκηεξ Δδιήηνζε. 

 

Θενηνθίνλ 

Μανία Πανεέκε ἡ ἐκ ζανηί, Θεόκ ηεημηοία, ηῆξ ζανηόξ ιμο ηάξ 

παθεπᾶξ, ἴαζαζ ὀδύκαξ ηαί ροπῆξ ιμο, ηήκ ζημημιήκδκ θςηί ζμο 

δζαθοζμκ. 

 

Ὠδή γ’. Οξαλίαο ἁςίδνο 

Ὑπέν πάκηςκ δοζώπεζ, ηόκ εὐιεκῆ Κύνζμκ, πάζδξ ἐηθοηνμῦζεαζ 

ἀκάβηδξ, ηαί πενζζηάζεςξ, Μάνηοξ Δδιήηνζε, ημύξ ἀηθζκεῖ δζακμία 

ηῷ καῶ ζμο ζπεύδμκηαξ, ηαί ζέ βεναίνμκηαξ. 

 

Ρῶζζκ δίδμο ζςιάηςκ, ηαί ηῶκ ροπῶκ ἴαζζκ, ηαί πμθοεζδῶκ 

ζοιπηώιαηςκ, ηήκ ἀπμθύηνςζζκ, Μάνηοξ Δδιήηνζε, ηαῖξ πνόξ 

Υνζζηόκ ἰηεζίαζξ, ημῖξ εενιῶξ πνμζηνέπμοζζ ηή πνμζηαζία ζμο. 

 

Οἱ ηῷ εείς καῶ ζμο, ιεηά ζπμοδῆξ ζπεύδμκηεξ, πάζδξ 

θοηνςεείδιεκ αθάαδξ, ημῦ πμθειήημνμξ, Μάνηοξ Δδιήηνζε, ηαί 

εεσηῆξ εὐζπθαπκίαξ, ηύπμζιεκ πνεζαείαζξ ζμο, ἀλζμεαύιαζηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Υμνδβόκ ημο ἐθέμοξ, ηαί μἰηηζνιῶκ πέθαβμξ, ηόκ Δδιζμονβόκ ηῶκ 

ἁπάκηςκ, Πανεέκε ηέλαζα, δί’ ἀβαεόηδηα, ἠιᾶξ μἰηηείνδζμκ 

πάκηαξ, ημύξ ηόκ ἀκενιήκεοημκ, ὑικμῦκηαξ ηόημκ ζμο. 

 

Δζαζςζμκ Μεβαθμιάνηοξ Δδιήηνζε ζαῖξ πνεζαείαζξ, πάζδξ αθάαδξ 

ηαί εθζαενῶκ πενζζηάζεςκ, ημύξ ζέ ιεζίηδκ πνόκ Κύνζμκ 

ηεηηδιέκμοξ. 

 



[173] 
 

Ἐπζαθερμκ ἐκ εὐιεκεία πακύικδηε Θεμηόηε ἐπί ηήκ ἐιήκ παθεπήκ 

ημο ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 

 

Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ εενιόξ, Θεζζαθμκίηδξ πέθδκαξ, ἐη πάζδξ ὀνβῆξ, ηαί 

εθίρεςξ νοόιεκμξ, Δδιήηνζε πακεύθδιε, ημύξ εενιῶξ ἐηαόςκηαξ 

ἐη πίζηεςξ. Ἐπενπμιέκςκ ἠιᾶξ ζοιθμνῶκ, ἀηνώημοξ δζάζςγε 

δεόιεεα. 

 

Ὠδή δ’. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἐπζθάκδεζ Ἅβζε, ἀμνάηςξ ηαύηδ ηή ηθδνμοπία ζμο, ηαί ηήκ θύπδκ 

δζαζηέδαζμκ, ηήκ κῦκ ηαηαζπμῦζακ ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ. 

 

Ὑπενήθακμκ δνάημκηα, ηαε’ἠιῶκ ηά πείνμκα ηεηηαζκόιεκμκ, 

ηαηαζύκηνζρμκ Δδιήηνζε, ηή ηναηαζμηάηδ πνμζηαζία ζμο. 

 

Μή ἐθθείπδξ θοηνμύιεκμξ πάζδξ δοζπενείαξ ηαύηδκ ηήκ πόθζκ ζμο, 

ὡξ ἐννύζς ηαύηδκ Ἅβζε, ἀπεζθῆξ ζεζζιμῦ ηαί ὀθεενεύζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὡξ ηεημῦζα ἐκ ζώιαηζ, ηόκ Δδιζμονβόκ Πανεέκε ηῆξ ηηίζεςξ, 

ηαεζηέηεοε δεόιεεα, πάζδξ ἠιᾶξ νύεζεαζ ηαηώζεςξ. 

 

Ὠδή ἐ’. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 

Νόζςκ ηαί παεῶκ, ἀπμθύηνςζαζ Δδιήηνζε, ημύξ πνμζπίπημκηαξ ηή 

εεία ζμο ζμνῶ, ἐλ ἤξ νέεζ Παναηθήημο πάνζξ ἄθεμκμξ. 

 

Ἤεθδζαξ ζηεννῶξ, ηαί ἠβίαζαξ ηήκ πόθζκ ζμο, ηαῖξ ημῦ αἵιαημξ ηαί 

ιύνμο πνμπμαῖξ, ἤκ ηαί κῦκ ἐη πάζδξ νύμο Μάνηοξ εθίρεςξ. 
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Μέβακ ἀνςβόκ, ηαί πνμζηάηδκ ζοιπαεέζηαημκ, ηεηηδιέκμζ ζέ μἱ 

Θεζζαθμκζηεῖξ, ηαηά πνέμξ ζέ βεναίνμοζζ Δδιήηνζε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἄθοπμκ ἠιῶκ, ηήκ γςήκ Πανεέκε ηήνδζμκ, ηαί ἐη πάζδξ ἀεοιίαξ 

ημῦ ἐπενμῦ, ηάξ ροπᾶξ ἠιῶκ ἁπάθθαλμκ δεόιεεα. 

 

Ὠδή ζη’. Τήλ δέεζηλ. 

μνόξ ζμο, Μεβαθμιάνηοξ ἡ εεία, ὥζπεν ἄθθμ ἰθαζηήνζμκ εεῖμκ, 

Θεζζαθμκίηδ ηή πόθεζ ζμο ὤθεδ, ἁβζαζιόκ ηαί παεῶκ 

ἀπμθύηνςζζκ, ηαί ἱθαζιόκ ἁιανηζῶκ, ημῖξ πζζημῖξ πμνδβμῦζα 

Δδιήηνζε. 

 

ηακδάθςκ, ηαί κμζδιάηςκ ηαί πόκςκ, ηαί ζεζζιμῦ ηῆξ ὀθεενίμο 

ιακίαξ, ηαῖξ πνόξ Υνζζηόκ ἰηεζίαζξ ζμο Μάνηοξ, ηήκ ηθδνμοπίακ 

ζμο ἄηνςημκ θύθαηηε, ὅηζ ηή ζή δζά πακηόξ, πνμζηαζία πνμζηνέπεζ 

Δδιήηνζε. 

 

Κζκδύκμο, ὡξ ἐθοηνώζς παιιάηαν, ἐη ζεζζιμῦ ημῦ αανοηάημο 

θζηαίξ ζμο, Θεζζαθμκίηδκ ηήκ πόθζκ ζμο Μάνηοξ, μὕηςξ αὐηήκ ἀεί 

ἄηνςημκ θύθαηηε, ἐπενπμιέκςκ ζοιθμνῶκ, παννδζίακ πθμοηῶκ 

πνόξ ηόκ Κύνζμκ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ἐηέπεδ, ἐη ηῶκ ἁβκῶκ ζμο αἱιάηςκ, ὁ ηό εἶκαζ δεδςηῶξ πάζζ Κόνδ, 

ἐη ηῆξ θεμνᾶξ ἑλαζνμύιεκμξ πάκηαξ, ημύξ πνμζηοκμῦκηαξ ηό ιέβα 

ιοζηήνζμκ, ημῦ ημηεημῦ ζμο ημῦ θνζηημῦ, Θεμηόηε Πανεέκε 

Πακύικδηε. 

 

Δζαζςζμκ Μεβαθμιάνηοξ Δδιήηνζε ζαῖξ πνεζαείαζξ, πάζδξ αθάαδξ 

ηαί εθζαενῶκ πενζζηάζεςκ, ημύξ ζέ ιεζίηδκ πνόκ Κύνζμκ 

ηεηηδιέκμοξ. 
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Ἄπνακηε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ ηῶκ 

ἡιενῶκ ηεημῦζα, δοζώπδζμκ ὡξ ἔπμοζακ Μδηνζηήκ παννδζίακ. 

 

Αἴηεζηο θαί ηό Κνληάθηνλ 

Ἦρνο β’. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Πάθαζ ιέκ ιύνμκ εὐῶδεξ ἀκέαθογεκ, ἡ ζή ζμνόξ ἡ ἁβία Δδιήηνζε• 

κῦκ δέ πανέπεζ ηήκ πάνζκ ημῦ Πκεύιαημξ, ημῦ ἐκ αὐηή ἐκμζημῦκημξ 

ιαηάνζε, ημῖξ πίζηεζ ηαί πόες πνμζηνέπμοζζ. 

Πνμηείιεκμκ. 

Δίηαζμξ ὡξ θμῖκζλ ἀκεήζεζ 

ηίπ. Θαοιαζηόξ ὁ Θεόξ ἐκ ημῖξ Ἁβίμζξ αὐημῦ. 

Εὐαββέθζμκ ηαηά Λμοηᾶκ (ηά΄ 12-19) 

 

Δόλα Παηνί ηαί Τἱῶ ηαί Ἁβίς Πκεύιαηζ. 

Σαῖξ ημῦ Ἀεθμθόνμο, πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Καί κῦκ ηαί ἀεί ηαί εἰξ ημύξ αἰώκαξ ηῶκ αἰώκςκ. Ἀιήκ. 

Σαῖξ ηῆξ Θεμηόημο, πνεζαείαζξ Ἐθεῆιμκ, ἑλάθεζρμκ ηά πθήεδ ηῶκ 

ἐιῶκ ἐβηθδιάηςκ. 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β’. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Σηίρ. Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ, θαί θαηά ηό 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Ὅθδ ιεηά πίζηεςξ, ηή ζῆ εενιή πνμζηαζία, Ἅβζε Δδιήηνζε, 

ζπεύδμοζα ἡ πόθζξ ζμο ἀκαηνάγεζ ζμί. Ὡξ πμηέ ἔζςζαξ, ηαί 

πμθθάηζξ Μάνηοξ, παθεπῶκ ιέ πενζζηάζεςκ, μὕης δζάζςζε, ηαί 

ἐπενπμιέκςκ ηαηώζεςκ, θαόκ ζμο ηόκ εεμθνμκα, ηόκ εἰθζηνζκῶξ 

πεπμζεόηα ζμί, πηαζζιάηςκ ηήκ θύζζκ, αἰημύιεκμξ ἠιίκ πανά 

Υνζζημῦ, ηαί κμζδιάηςκ ηήκ ἴαζζκ, ηαί παεῶκ ἐηθύηνςζζκ. 

 

Ὠδή δ’. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
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Πεζναζιῶκ ἀδμηήηςκ, ηαί ζεζζιῶκ αανοηάηςκ ἠιᾶξ ἁπάθθαλμκ, ηή 

ζῆ ἐπζζηαζία, Δδιήηνζε ηνζζιάηαν, ημύξ ἐκ πίζηεζ ηναοβάγμκηαξ• ὁ 

ηῶκ Παηένςκ ἠιῶκ, Θεόξ εὐθμβδηόξ εἰ. 

 

Ὡξ θεζιώκ πακεοώδδξ, ἡ ζμνόξ ηῶκ θεζράκςκ ζμο πκέεζ πάκημηε, 

ὀζιήκ ἀεακαζίαξ, ἠιῶκ ηάξ δζακμίαξ, ιοζηζηῶξ ηαηεοθναίκμοζζκ, 

ηαί ηό δοζῶδεξ παεῶκ, Δδιήηνζε ζμαμῦζακ. 

 

Νεηνςεεῖξ ηή ηαηία, ηή εενιή ζμο πνεζαεία ζπεύδς Δδιήηνζε, ηαί 

πίζηεζ ἐηαμῶ ζμί. Νέηνςζμκ ηῶκ παεῶκ ιμο, ηά ζηζνηήιαηα 

ἅπακηα, ηαί γώςζόκ ιμο ηόκ κμῦκ, ηή πάνζηί ζμο Μάνηοξ. 

 

Θενηνθίνλ 

Γκώζεζ θάιπνοκμκ εεία, ηόκ ἀβκώιμκα κμῦκ ιμο Πανεέκε Ἄπνακηε, 

ὡξ ἄκ ηῆξ ιεηακμίαξ, πμνεύζςιαζ ηάξ ηνίαμοξ, ηαί γςῆξ ηύπς 

ηνείηημκμξ, ὁ ηαηαθεύβςκ Ἁβκή, ηή ηναηαζά ζμο ζηέπδ. 

 

Ὠδή ἡ’. Τόλ Βαζηιέα. 

Ἔπεζ ζέ πόθζξ, Θεζζαθμκίηδ πνμζηάηδκ, δζά ημῦημ ζμο Δδιήηνζε 

ηδνύηηεζ, ηάξ εὐενβεζίαξ, ηαί πάνζημξ ηόκ πθμῦημκ. 

 

Ρύμο ἀπαύζηςξ, ἐπζθμνῶκ ηαί ηζκδύκςκ, ημύξ πνμζηνέπμκηαξ ημῖξ 

εείμζξ ζμο Λεζράκμζξ, ηαί ηήκ ζήκ πνεζαείακ, Δδιήηνζε γδημῦκηαξ. 

 

Ἀΰθμο ιύνμο, ηή ιοζηζηή εὐςδία, ηῶκ παεῶκ ἠιῶκ ηήκ δοζςδίακ 

θύζμκ, ἴκα ζέ ηζιῶιεκ, Δδιήηνζε παιιάηαν. 

 

Θενηνθίνλ 

ύ εἰ Πανεέκε, ὡξ ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ Μήηδν, ηαηαθύβζμκ ηαί θύηνμκ 

ἐκ ἀκαβηαζξ, ηῶκ ὑπενορμύκηςκ, ηόκ ἄθναζηόκ ζμο ηόημκ. 

 

Ὠδή ζ’. Κπξίσο Θενηόθνλ. 
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Ἰάζεζξ ἀκααθύγεζ, ἡ ζεπηή ζμνόξ ζμο, ηή ἐπμιανία ημο Πκεύιαημξ 

Ἅβζε, ημῖξ ἀδζζηάηης ηανδία ζέ ιεβαθύκμοζζ. 

 

Μαζηίβςκ ὀθεενίςκ, ηαί ζεζζιμῦ ιακίαξ, Θεζζαθμκίηδκ ηήκ πόθζκ 

ζμο θύθαηηε, Μεβαθμιάνηοξ Δδιήηνζε εὐθδιμῦζακ ζέ. 

 

Οἱ πίζηεζ πνμζζόκηεξ, ηή ζεπηή ζμνῶ ζμο, ἐπδνεζῶκ παθεπῶκ 

ἁπαθθάηημκηαζ, ηαί ηαηά πνέμξ Δδιήηνζε ἀκοικμύζζ ζέ. 

 

Θενηνθίνλ 

Ὑρίζημο ἡ ηαεέδνα, Κεπανζηςιέκδ, ηήκ πεπηςηοίακ ροπήκ ιμο 

ημῖξ πάεεζζ, πνόξ πμθζηείαξ ἁβίαξ ὕρςζμκ ἔθθαιρζκ. 

 

Ἄλζμκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεῶξ, ιαηανίγεζκ ζέ ηήκ Θεμηόημκ, ηήκ 

ἀεζιαηάνζζημκ ηαί πακαιώιδημκ, ηαί Μδηένα ημῦ Θεμῦ ἠιῶκ.Σήκ 

ηζιζςηένακ ηῶκ Υενμοαείι, ηαί ἐκδμλμηένακ ἀζοβηνίηςξ ηῶκ 

εναθείι, ηήκ ἀδζαθεόνςξ Θεόκ Λόβμκ ηεημῦζακ, ηήκ ὄκηςξ 

Θεμηόημκ, ζέ ιεβαθύκμιεκ. 

 

Υαίνμζξ ηῶκ Μανηύνςκ ἡ ηαθθμκή, ηαί Θεζζαθμκίηδξ, πμθζμῦπμξ ὁ 

εὐηθεήξ παίνμζξ Μονμαθύηα, Δδιήηνζε παιιάηαν ἠιῶκ πνόξ ηόκ 

ςηήνα, πνέζαοξ εενιμηαημξ. 

 

Δέδεηηαζ ἐκ ηόθπμζξ ηήκ ἱενάκ, ζμνόκ ζμο παιιάηαν, ὡξ μὐνάκζμκ 

εδζαονόκ, ἡ Θεζζαθμκίηδ, ἤξ πάθαζ ἐζηενήεδ, ηαί πόες εὐθδιεῖ ζέ 

Μάνηοξ Δδιήηνζε. 

 

Λύηνςζαζ ηζκδύκςκ πακημδαπῶκ, Δδιήηνζε Μάνηοξ, ηαί πακημίςκ 

δοζπενεζῶκ, ημύξ ηήκ ζήκ πνεζαείακ, ἀπό ροπῆξ αἰημῦκηαξ, ηαί ηή 

ζεπηή ζμνῶ ζμο, πίζηεζ πνμζπίπημκηαξ. 
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Ὡξ ἐννύζς Μάνηοξ θεμνᾶξ ζεζζιμῦ, ηήκ Θεζζαθμκίηδκ, ηή εενιή 

ζμο ἐπζζημπῆ, μὕης ηαύηδκ νύμο, ηαί πάζακ ηήκ Ἑθθάδα, 

ἐπενπμιέκςκ πόκςκ, ηαί πενζζηάζεςκ. 

 

Μύνμο εὐςδία ημῦ κμδημῦ, Μονμαθύηα Μάνηοξ, ἀπμδίςλμκ ἀθ’ 

ἠιῶκ, παεῶκ ἀηαεάνηςκ, ηήκ δοζςδίακ εάηημκ, ηαί ηῶκ 

πηαζζιάηςκ αἴηεζ, ἠιίκ ηήκ ἄθεζζκ. 

 

Ἴδε ημύξ ἐζηώηαξ πακεοθααῶξ, ηή ζεπηή ζμνῶ ζμο, Μονμαθύηα 

Μάνηοξ ζμθέ ηαί ἄπαζζ δίδμο, ηάξ ζςηδνίμοξ δόζεζξ, ηήκ ηαε’ἠιῶκ 

ιακίακ, θύςκ ημῦ δνάημκημξ. 

Πᾶζαζ ηῶκ Ἀββέθςκ αἵ ζηναηζα…. 

Σό Σνζζάβζμκ…,  

Ἀπμθοηίηζμκ Ἦπμξ β’. 

Μέβακ εὔναημ ἐκ ημῖξ ηζκδύκμζξ, ζέ ὑπένιαπμκ ἡ μἰημοιέκδ, 

ἀεθμθόνε ηά ἔεκδ ηνμπμύιεκμκ. Ὡξ μὔκ Λοαίμο ηαεεῖθεξ ηήκ 

ἔπανζζκ, ἐκ ηῷ ζηαδίς εαννύκαξ ηόκ Νέζημνα, μὕηςξ ἅβζε 

Μεβαθμιάνηοξ Δδιήηνζε, Υνζζηόκ ηόκ Θεόκ ἱηέηεοε, δςνήζαζεαζ 

ἠιίκ ηό ιέβα ἔθεμξ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β’. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάκηαξ ημύξ πνμζπίπημκηαξ πζζηῶξ, ημῖξ ζμῖξ ιονζπκόμζξ θεζράκμζξ, 

ηαί δοζςπμῦκηεξ ζέ, Ἅβζε Δδιήηνζε, Μεβαθμιάνηοξ Υνζζημῦ, 

νύζαζ πάζδξ ηαηώζεςξ, ζεζζιμῦ ηέ ἀκάβηδξ, ηαί πακημίςκ 

εθίρεςκ, ροπῆξ ηαί ζώιαημξ, ἔπςκ πνόξ Υνζζηόκ παννδζίακ, ηαί 

πθδνῶκ ἀεί ηάξ αἰηήζεζξ, ηῶκ εἰθζηνζκῶξ ιαηανζγόκηςκ ζέ. 

 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ...Σήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο…. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


