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8 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἀξραγγέινπ 

ΜΙΧΑΗΛ ἐλ Μαληακάδῳ, 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄(142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο 

Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο   δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Τόκ ζηναηδβέηδκ ηκ ἁβίςκ Ἀββέθςκ, ηαί πανεζηηα ηῇ 

πακζέπηῳ Τνζάδζ, ἀπό ροπῆξ ἐκ ὕικμζξ ιεβαθύκςιεκ· Μζπαήθ 

πακεαύιαζηε, θεζημονβέ εείαξ δόλδξ, ηόκ Θεόκ ἱηέηεοε, ὑπέν βέκμοξ 

ανμηείςκ, ηαί ημῖξ πνμζηνέπμοζζ ηῶ ζῶ καῶ, ἐκ Μακηαιάδῳ  

αμήεεζ, Πνςηάββεθε. 

 

Γόμα. Τό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

 

Οὐ ζζςπήζςιέκ πμηε Θεμηόηε, ηὰξ δοκαζηείαξ Σμο θαθεῖκ μἱ 

ἀκάλζμζ· εἰιὴ βὰν Σὺ πνμῒζηαζμ πνεζαεύμοζα, ηὶξ ἡιᾶξ ἐννύζαημ ἐη 

ημζμύηςκ ηζκδύκςκ; Τὶξ δὲ δζεθύθαλεκ ἕςξ κῦκ ἐθεοεένμοξ; Οὐη 

ἀπμζηιεκ Δέζπμζκα ἐη Σμῦ, Σμὺξ βὰν δμύθμοξ ζῴγεζξ ἀεί ἐη 

πακημίςκ δεζκκ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο…. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΦΥΛΑΤΤΕ 

ΑΡΦΑΓΓΕΛΕ ΜΙΦΑΗΛ (Γ.Α.) 

 

ᾨδή  α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο.
1[1]

 

Γζκώζηςκ ηό πέθαβμξ Μζπαήθ, ηκ ζκ ηεναζηίςκ, ἱηεηεύς 

ζε ἐηηεκξ· εἰζάημοζμκ Πνηε ηάξ δεήζεζξ, ἅξ ἀκαπέιπης ηῇ εείᾳ 

εἰηόκζ ζμο. 

 

                                                 

1[1] Πνό ἑηάζημο ηκ δύμ πνώηςκ Τνμπανίςκ ὅθςκ ηκ ᾠδκ θέβμιεκ: Πνώηανπε 

ηκ Ἀββέθςκ, πνέζαεοε ὑπέν ἡικ. Εἰξ ηά θμζπά Δόλα ηαί Νῦκ ἀκηζζημίπςξ. 
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Εὐθναίκεηαζ θίακ πκεοιαηζηξ, πζζηκ ἡ ηανδία, ηαεμνζα 

ηήκ ζήκ ιμνθήκ, ἥκ Γαανζήθ ζῇ ὑπμδείλεζ, ημῦ ιανηονίμο ηῶ αἵιαηζ 

ἔπθαζεκ. 

 

Ὡξ πνώηανπμξ πάκηςκ ἐκ μὐνακμῖξ, ζεπηκ Ἀζςιάηςκ, ηαί 

δοκάιεςκ κμενκ,  ἀκάνπμο Τνζάδμξ ὑπδνέηα, ὑπέν ἡικ ηόκ Θεόκ 

ηαεζηέηεοε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ῥακίζζκ ἐθέμοξ ζμο ιδηνζημῦ, πονίιμνθε ζηῦθε,  παναιύεζμκ 

ηκ πζζηκ, ζεική Πακαβία Θεμηόηε,ημύξ ἐλ ἡικ ἀζεεκμῦκηαξ 

δζάζςζμκ. 

 

ᾨδή γ΄.   Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Γκςνζζεεῖζα ημῖξ πᾶζζ, ἡ ζή εἰηώκ Πνόηνζηε, ἡ ἐκ 

Μακηαιάδῳ ηεζιέκδ, κέιεζ ηάξ πάνζηαξ, ὅηζ πανίζηαζαζ, ὦ Μζπαήθ 

παναηθήηςν, θύθαλ ηαί δζάζςζια, ημῖξ ζέ πνμζηνέπμοζζ. 

 

Ἰαηνεύεζξ ηαπέςξ, ζςιαηζηά ηναύιαηα, πάεδ ηε ροπῆξ 

εεναπεύεζξ, ἐκ ηῶ ηειέκεζ ζμο, ηεζιέκῳ Πνόιαπε, ἐκ Μακηαιάδῳ 

ηῆξ Λέζαμο, ἔκεα ηά ἰάιαηα,  ἀθεόκςξ ῥέμοζζ. 

 

Οὐνακίαξ Δοκάιεζξ, ἀπό θεμνᾶξ ἔζςζαξ· ὄθζζεμκ ἰδώκ 

ςζθόνμο, πηζζκ δαζιόκςκ ηε, ἐιθνόκςξ ἔηναλαξ, «ζηιεκ 

ηαθξ ηῶ Κονίῳ»· ὅεεκ δζαθύθαλμκ, ἡιᾶξ ἐη πηώζεςξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νμενκ ἀκςηένακ, ηκ μὐζζκ ἔδεζλεκ, Σέ ὁ Πθαζημονβέηδξ 

Κονία, ὅηζ ἐδάκεζζαξ, Αὐηῶ ηήκ ιήηνακ Σμο, Ὅκπεν ἐλαίηεζ 

ἀπαύζηςξ, δμῦκαζ ημῖξ ἱηέηαζξ Σμο, ηό ιέβα ἔθεμξ. 

 

Γηάζσζνλ, ὦ Μζπαήθ Ἀνπζζηνάηδβε ζμύξ ἱηέηαξ, ἐηγδημῦκηαξ 

εενιξ ηά ῥεῖενα ζῆξ πάνζημξ, ἀπό ἐπενμῦ ηκ παβίδςκ ηαί ηκ 

ζηακδάθςκ. 
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Ἐπίβιεςνλ, ἐκ εὐιεκείᾳ Πακύικδηε Θεμηόηε, ἐπί ηήκ ἐιήκ 

παθεπήκ ημῦ ζώιαημξ ηάηςζζκ, ηαί  ἴαζαζ ηῆξ ροπῆξ ιμο ηό ἄθβμξ. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄.  Πξεζβεία ζεξκή. 

Ὡξ ζηῦθμξ θςηόξ, ηαί θύθαλ ἀηαηάαθδημξ, ηαβόξ ἀζθαθήξ, 

ηαί ἔθμνμξ  ἀημίιδημξ, ημῖξ πζζημῖξ πανίζηαζαζ, Μζπαήθ ηθεζκέ 

ἀνπζζηνάηδβε, ηαί εθζαμιέκςκ πάκηςκ ἀνςβόξ, ηοβπάκεζξ ηαπύξ ηαί 

παναιύεζμκ. 

 

ᾨδή δ΄.  Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Φςηεζκόξ ηαί ἀζώιαημξ, ηαί θεθαιπνοζιέκμξ εείαζξ 

ἐθθάιρεζζ, ηαεμνᾶζαζ Ἀνπζζηνάηδβε, πανά ηκ πζζηκ εενιξ 

ηαθμύκηςκ ζε. 

 

Ὑπέν κμῦκ ηαί ἀζύθθδπηα, ἐκ ηῶ Μακηαιάδῳ ηεθεῖξ 

εαοιάζζα· δζ’ ὃ πθήεδ ζμζ πνμζηνέπμοζζ, ηαί ἐη πεζναζικ γδημῦζζ 

θύηνςζζκ. 

 

Λαιπδδόκα ηήκ ἄκςεεκ, θάιρμκ ηαῖξ ηανδίαζξ ἡικ 

Ἀνπάββεθε· ηνζζδθίμο βάν Θεόηδημξ, παναζηάηδξ ἵζηαζαζ 

θαζδνόηαημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀεζπάνεεκε Δέζπμζκα, εεῖόκ ζμο ἐηηύπςια ιεβαθύκμιεκ, ἐκ 

Ἁβζάζῳ ἀπμηείιεκμκ, ὡξ ηῆξ Λέζαμο πθμῦημκ ηαί εδζαύνζζια. 

 

ᾨδή ε΄.  Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Τναύιαηα ροπῆξ, ἡικ ηάεανμκ Ἀνπάββεθε,  ηαί ζοκηήνεζ 

δζακμίαξ ηαεανάξ, ἀπό ιώιςκ πμκδνκ ἐηδοζςπμῦιέκ ζε. 

 

Τεῖπμξ ζύ βεκμῦ, Μζπαήθ ηαί ζηεννόξ πνόιαπμξ, ηκ 

ηοηθμύκηςκ ιεηά δέμοξ ἀθδεξ, ηό  πενίποζημκ ιμνθῆξ ζμο 

ἀπεζηόκζζια. 

 

Εἶδόκ ζε πζζημί, εεςνίακ ιεηααάθθμκηα, ἀθθμζμῦκηα ηε 

ιμνθήκ ηαί ὀθεαθιμύξ, εἰξ εἰηόκα Μακηαιάδμο ηήκ πακεαύιαζημκ. 
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Θενηνθίνλ. 

Ἄημοζμκ θςκάξ, ηκ ἐκ πίζηεζ θζπανμύκηςκ Σε, ἐκ Ἁβζάζῳ 

Ἀεζπάνεεκε Ἁβκή, ηαί πανάζπμο αἰηδιάηςκ ηήκ ἐηπθήνςζζκ. 

 

ᾨδή ζη΄.  Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥοζεείδιεκ, ἀπεζθμῦκημξ ὀθέενμο, Ταλζάνπα ζςζηζηαῖξ ζμο 

πνεζαείαζξ, ηαί ηῇ ῥμιθαίᾳ ζμο δίςλμκ ηάπμξ, πάκηα ἐπενόκ 

Κναηαζέ ηαί πμθέιζμκ, ηαί δζαθύθαηηε ἀεί, ἀζζκῆ ηῆξ θθάδμξ ηά 

ὅνζα. 

 

Χνδζηόηδημξ,  ἀνεηῆξ ηε ηό πκεῦια, Ἀνπζζηνάηδβε πμνήβδζμκ 

πᾶζζ, θαῶ ηαί ηθήνῳ Χνζζημῦ ηηθδζίαξ, ηαί ηάξ αἱνέζεζξ ιαηνάκ 

ἀπμδίςλμκ· ηήκ ηάλζκ βάν ἐκ μὐνακμῖξ, πνό αἰώκςκ ἐιθνόκςξ 

ἐηήνδζαξ. 

 

Ἀνπάββεθε, ηόκ Χνζζηόκ ἐηδοζώπεζ, ηά  ὀκόιαηα ἡικ 

ηαηαβνάραζ, ἐκ ηῶ αζαθίῳ γςῆξ αἰςκίμο, ηαί ἀβαεά ἡιῖκ ηέθδ 

πανίγεζεαζ, ὅηζ ηαηέπεζξ πνόξ Θεόκ, παῤῥδζίακ ιεβίζηδκ πακέκδμλε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γεβόκαιεκ, Μδηνμπάνεεκε Κόνδ, ἀιεθεῖξ ἁιανηςθμί ηαί 

ἀπνεῖμζ· δζ’ ὃ αμιεκ ἐη αάεμοξ ηανδίαξ, ἀπό ηῆξ θήεδξ ἡιᾶξ κῦκ 

ἀπάθθαλμκ, ηαί δίδμο πᾶζζ Ἀβαεή, ζοκηνζαήκ ηαί ηεθείακ 

ιεηάκμζακ. 

 

Γηάζσζνλ, ὦ Μζπαήθ Ἀνπζζηνάηδβε ζμύξ ἱηέηαξ, ἐηγδημῦκηαξ 

εενιξ ηά ῥεῖενα ζῆξ πάνζημξ, ἀπό ἐπενμῦ ηκ παβίδςκ ηαί ηκ 

ζηακδάθςκ. 

Ἄρξαληε, ἡ δζά θόβμο ηόκ Λόβμκ ἀκενιδκεύηςξ, ἐπ’ ἐζπάηςκ 

ηκ ἡιενκ ηεημῦζα δοζώπδζμκ, ὡξ ἔπμοζα ιδηνζηήκ παννδζίακ. 
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Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῇ πακζεεκεῖ ζμο ἰζπύσ Ἀνπάββεθε, ηήκ ημῦ ἐπενμῦ 

πακμονβίακ ηαηήνβδζαξ· δζ’ ὃ ἀζζκεῖξ ἡιᾶξ θύθαηηε, ἐηδοζςπμῦιεκ 

ηήκ ζήκ ἀβαεόηδηα, ἐη θεμνᾶξ ηαζ δεζκκ ἐπζδνάζεςκ. 

 

Πνμηείιεκμκ. Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλοσς Αὐτοῦ πνεύματα καί τούς 

λειτοσργούς Αὐτοῦ πσρός φλόγα. 

Ση. Εὐλόγει ἡ υστή μοσ τόν Κύριον. 

Εὐαββέθζμκ ηαηά Μαηεαῖμκ (Κεθ. ζδ΄ 10-20). 

Γόμα. Ταῖξ ημῦ Ταλζάνπμο… 

 

Καί λῦλ. Ταῖξ ηῆξ Θεμηόημο… 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄.  Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός… 

 

Κθίκμκηεξ Ἀνπάββεθε, ἡικ ηά βόκαηα πίζηεζ, θμαενᾶξ 

εἰηόκμξ ζμο, ηαί ζεπηῆξ ἐκώπζμκ, πνόξ ζε ηνάγμιεκ, ἐλαζημῦκηεξ 

ἴαζζκ, πάζδξ ἀζεεκείαξ, ῥζζκ ζώιαημξ ηαί θύηνςζζκ, ροπῆξ 

παεήζεςκ, Πνώηανπε ἐλ ὧκ ηονακκμύιεεα· ηόκ μἶημκ δζαθύθαλμκ, 

ηκ ζμζ πνμζθεοβόκηςκ ἀπήιακημκ·  ηέηκα δέ πζζηκ ζμο, 

ζοβηνάηδζμκ ηῇ ιάκδνᾳ ημῦ Χνζζημῦ, ηαί ηά ιαηνάκ ἐθζζηάιεκα, 

ηῶ Κονίῳ  ζύκαρμκ. 

 

ᾨδή δ΄.  Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Γενανόξ παναζηάηδξ, ἐκ ηαῖξ εθίρεζζ αίμο πζζημῖξ ὀπηάκεζαζ, 

ἀΰθςκ Ἀνπδβέηα, ηαί δίδεζξ ἐκ ηζκδύκμζξ,  ηαποηάηδκ αμήεεζακ, 

ὅπςξ ἐπενμῦ πμκδνμῦ, κζηιεκ ηάξ παβίδαξ. 

 

κενβμῦζα ἀθάημοξ, ἡ ἁβία εἰηώκ ζμο δοκάιεζξ ἄκςεεκ, 

ἰάιαηα ἀθεόκςξ, ηεθεῖ ἐκ Μακηαιάδῳ,  ιεηά πόεμο ημῖξ ζπεύδμοζζ, 

εαοιαημονβέ Μζπαήθ, ηῶ ζῶ θαιπνῶ ηειέκεζ. 

 

Λεζημονβέ εείαξ δόλδξ, ηνζθαιπεῖ ηαί ἀννήηῳ, ζεπηῇ Θεόηδηζ, 

πανίζηαζαζ ηαί αἴκμοξ, πνμζάβεζξ ηῇ Τνζάδζ, ἥκ ἀπαύζηςξ ἱηέηεοε, 

ὑπέν ἡικ ηκ πζζηξ, ὑικμύκηςκ ζμο ηήκ δόλακ. 
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Θενηνθίνλ 

Εὐθμβίαξ Σε εύνακ, ὁ ηεπεείξ ἐη βαζηνόξ Σμο, Σεική 

ηαηέζηδζεκ, ηαί πύθδκ ζςηδνίαξ, ἀκέδεζλέκ Σε Κόνδ· δζ’ ὃ πάκηεξ 

αμιέκ Σμζ· παῖνε Πανεέκε Ἁβκή, ηαεέδνα ημῦ Δεζπόημο. 

 

ᾨδή ε΄.  Τόλ Βαζηιέα. 

Μέβζζημξ πάκηςκ, ηαί ζηαεενώηαημξ ἔζηδξ, Μζπαήθ ηκ 

ἀΰθςκ ηαβιάηςκ, ὅηζ ζῇ νμιθαίᾳ, Σαηάκ ἐθύεδ ζηάζζξ. 

 

Ἵζηαιαζ ηνόιῳ, πνό ηῆξ ἁβίαξ ιμνθῆξ ζμο, ἐλ αἱιάηςκ 

πθαζεείζδξ Μανηύνςκ, ἥκ ηζιᾶ ἡ Λέζαμξ, ηαί πᾶζα ηηθδζία. 

 

Χάνζηαξ αθύγεζ, ὦ Μζπαήθ θαιπνμθόνε, ὁ ζεπηόξ ζμο καόξ· 

δζ’ ὃ πάκηεξ, μἱ πζζημί ἐκεένιςξ, πνμζάβμοζίκ ζε ὕικμοξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄπνακηε Κόνδ, Σμί πνμζθςκμῦιεκ ηό Χαῖνε, ὡξ Μδηένα 

Χνζζημῦ ημῦ Δεζπόημο, ηαί ηῆξ Ἀζςιάηςκ, πμνείαξ ἀκςηένακ. 

 

ᾨδή ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἡ Λέζαμξ ζύκ ημῖξ δήιμζξ, πάζδξ ηῆξ θθάδμξ, ηῇ ζῇ εἰηόκζ 

πνμζθεύβεζ, ὦ Κνάηζζηε,  ηαί ιεβαθύκεζ ηά πθήεδ ηκ εαοιαζίςκ 

ζμο. 

 

Λμζικ ηαί ιμθοζιάηςκ, ηαί παεκ πμζηίθςκ, θεμνμπμζκ ηε 

ὀθέενςκ ἀπάθθαηηε, ηῇ ζῇ δοκάιεζ πζζημύξ ζμο, ὦ Ἀνπζζηνάηδβε. 

 

Γεναίνμιέκ ζε Πνηε, ηήκ ζεπηήκ ιμνθήκ ζμο, ἥκ ἐη πδθμῦ 

ηαί αἱιάηςκ ἐπμίδζεκ, ὁ Γαανζήθ ἐκημθῇ ζμο, ηαηαζπαγόιεκμζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλίςζμκ Κονία, πάκηαξ ζςηδνίαξ, ημύξ πνμζηοκμῦκηαξ ηήκ 

εείακ εἰηόκα Σμο, ηήκ ἐκ Ἁβζάζῳ ηεζιέκδκ ηαί εαοιαηόανοημκ. 

 

Ἄλζόκ ἐζηζκ ὡξ ἀθδεξ... 

 



[47] 

 

Χαίνμζξ, ηκ Ἀββέθςκ ἡ ημνοθή, Μζπαήθ Λεζαίςκ, 

ἀκηζθῆπημν ηαί αμδεέ· παίνμζξ ηκ θθήκςκ, ἁπάκηςκ ἡ πνεζαεία, 

Χνζζηζακκ ηε ζηέπδ,  ηαί ηαηαθύβζμκ. 

 

Χαίνμζξ, Ἀνπζζηνάηδβε Μζπαήθ, Μακηαιάδμο θύπκε, 

θαιπαδμῦπε ἐκ μὐνακμῖξ· παίνμζξ ηηθδζίαξ, ηό ηθέμξ ηαί ἡ δόλα, 

ηαί πνόξ Θεόκ ιεζίηδξ, ὁ ἑημζιόηαημξ. 

 

Κνήκδκ ἰαιάηςκ γςμπμζόκ, ηόκ ἐκ Μακηαιάδῳ, ἀκαδείλαξ 

εεῖμκ καόκ· ῥζζκ βάν ζςιάηςκ, ροπκ ηε ζςηδνίακ, ἐκεάδε 

ἀπενβάγῃ,  Ἀββέθςκ Πνώηανπε. 

 

Σηέπε ημύξ ηζικηαξ πακεοθααξ, ηήκ ζεπηήκ εἰηόκα, ηῆξ 

ιμνθῆξ ζμο ὦ Μζπαήθ, ηαί πανάζπμο ηάπμξ, ἡιῖκ ηκ αἰηδιάηςκ,  

ηήκ πθήνςζζκ εὐπαῖξ ζμο, πνόξ ηόκ Φζθάκενςπμκ. 

 

Πᾶζαζ ηκ Ἀββέθςκ αἱ ζηναηζαί, Πνόδνμιε Κονίμο, 

Ἀπμζηόθςκ ἡ δςδεηάξ, μἱ Ἅβζμζ Πάκηεξ ιεηά ηῆξ Θεμηόημο, 

πμζήζαηε πνεζαείακ, εἰξ ηό ζςεῆκαζ ἡιᾶξ. 

 

Τό Τνζζάβζμκ ηαὶ  

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο  δ΄. 

Τκ μὐνακίςκ ζηναηζκ Ἀνπζζηνάηδβμζ, δοζςπμῦιεκ ὑιᾶξ, 

ἡιεῖξ μἱ ἀκάλζμζ,  ἵκα ηαῖξ ὑικ δεήζεζζ,   ηεζπήζδηε ἡιᾶξ, ζηέπῃ 

ηκ πηενύβςκ,   ηῆξ ἀΰθμο ἡικ δόλδξ, θνμονμῦκηεξ ἡιᾶξ 

πνμζπίπημκηαξ,   ἐηηεκξ ηαί αμκηαξ· ἐη ηκ ηζκδύκςκ 

θοηνώζαζεε ἡιᾶξ,  ὡξ Ταλζάνπαζ ηκ ἄκς Δοκάιεςκ. 

 

 

40 Κύνζε Εθέδζμκ 
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. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

 

Πάκηαξ ημύξ πνμζηνέπμκηαξ πζζηξ, Πνώηανπε Ἀββέθςκ ζῇ 

ζηέπῃ,  ηαί ζῶ πακζέπης καῶ, ἐπζηαθμοιέκμοξ ηε,  ηήκ ζήκ 

αμήεεζακ,  ἀπό κόζςκ ἀπάθθαλμκ,  ηαί πάζδξ ἀκάβηδξ, πάκηαξ δέ 

δζάζςζμκ,  ἐη ημῦ ἀθάζημνμξ· ἔπεζξ βάν πμθθήκ παῤῥδζίακ,  ηαί 

ἀηαηαιάπδημκ πάκο,  ὡξ ἐκ Ἀζςιάημζξ ζηαεενώηαημξ. 

 

Δέζπμζκα πνόζδελαζ, ηάξ δεήζεζξ ηκ δμύθςκ Σμο, ηαζ 

θύηνςζαζ ἡιᾶξ, ἀπό πάζδξ ἀκάβηδξ ηαί εθίρεςξ. 

 

Τήκ πᾶζακ ἐθπίδα ιμο, εἰξ Σέ ἀκαηίειζ, Μῆηεν ημῦ Θεμῦ, 

θύθαλμκ ἡιᾶξ ὑπό ηήκ ζηέπδκ Σμο. 

 

Γηεπρώλ… 

 

 


