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17 Δεθεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Δηνλπζίνπ εθ Ζαθύλζνπ Αξρηεπηζθόπνπ Αηγίλεο 
 

Δί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, 

ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

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

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ ὀλόκαηη 

Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Εἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

Δηνλπζίνπ ἱεξαῖο κεζηηείαηο, παζῶλ πνηθίισλ πεηξαζκῶλ θαί θηλδύλσλ, ηνύο 

ζνύο ἰθέηαο ιύηξσζαη Φξηζηέ ὁ Θεόο, νἴθηεηξνλ ηό πιάζκα ζνπ, ὡο Θεόο 

ἐιεήκσλ, ζῶζνλ ηνύο ὑκλνπληάο ζέ, ἀπό βιάβεο παληνίαο, ζνί γάξ βνῶκελ 

πάληεο ἐθηελῶο, κή ὑπεξόςε ἠκᾶο πνιπεύζπιαγρλε. 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο 

αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

Ψαικόο λ΄ (50) Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, … 

Εἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. 

Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο ὡζεί μεξάλ. 

Θεέ παλνηθηείξκσλ θαί ιπηξσηά, ηαῖο Δηνλπζίνπ, ἰθεζίαηο ιύζηλ δεηλῶλ, 

παξαζρνπ κνί, κόλε ἐιεήκσλ, θαί βαζηιείαο ηῆο ζῆο κέ ἀμίσζνλ. (δίο) 
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 Ὁ Θεόο ὁ κέγαο θαί ἰζρπξόο, ὁ ηνύο ζνύο ἁγίνπο, ζαπκαζηώζαο ἐπί ηῆο γήο, 

νἰθηείξεζνλ πάληα ιαόλ ζνπ, Δηνλύζηνλ ιηηαῖο πνιπέιεε. 

Θενηνθίνλ 

Πξεζβείαηο Φξηζηέ κνπ ηῆο ζῆο κεηξόο, θαί Δηνλπζίνπ, θαηνηθηείξεζνλ ζόλ 

ιαόλ, θαί ζάηηνλ παξαζρνπ ηήλ εἰξήλελ, ηαῖο ἐθθιεζίαηο ζνπ κόλε 

θηιάλζξσπε. 

Ὠδή γ΄ Ὁ Εἱξκόο. Οξαλίαο ἁςίδνο ὀξνθνπξγέ Κύξηε. 

Ὁ ζσηήξ ηῶλ ἁπάλησλ, θαί πνηεηήο Κύξηνο, ὁ ἐλδνμαμόκελνο κόλνο ἐλ ηνῖο 

ἁγίνηο ζνπ, ηνῦ ἄνπ ζεξάπνληνο, παλεππξνζδέθηνηο πξεζβείαηο, πάζη ηά 

ἐιέε ζνπ ἠκίλ θαηαπεκςνλ. (δίο) 

Ἱεξαῖο κεζηηείαηο, παηξόο Θεέ εὔζπιαγρλε, ιύηξσζαη θηλδύλσλ παληνίσλ, 

ηνύο ζνί πξνζηξέρνληαο, πίζηεη θαί δάθξπζη, θαί νὐξαλῶλ βαζηιείαο, 

πάληαο θαηαμίσζνλ, πηζηνύο ὡο εὔζπιαρλνο. 

Θενηνθίνλ 

Ὁ ἐλ κήηξα νἰθήζαο, παξζεληθή Κύξηνο, δέρνπ ηάο αὐηῆο ἱθεζίαο, 

Δηνλπζίνπ ηέ, θαί ζῶζνλ ἅπαληαο, ηνύο ἐπί ζνῖ πεπνηζόηαο, θαί ηῆο 

βαζηιείαο ζνπ Σῶηεξ ἀμίσζνλ. 

Δηαζσζνλ, ἠκᾶο θηλδύλσλ πξεζβείαηο Δηνλπζίνπ, ὅηη πάληεο εἰο ζέ 

ἐιπίδνκελ, θαί βνῶκελ ζνί θηιάλζξσπε, ἁπάιιαμνλ βιάβεο ηνύο ζνύο 

ἰθέηαο. 

Ἐπηζθεςαη, ηνύο ζνύο ἰθέηαο πξεζβείαηο ηνῦ Ἱεξάξρνπ, ρνξεγῶλ ἠκίλ ηά 

ἐιέε ζνπ, θηιάλζξσπε θαί Θεέ παλνηθηεῖξκνλ. 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή θαί ηεῖρνο ἀπξνζκάρεηνλ… 

Φξηζηέ Ἰεζνῦ, ἐιέεζνλ ηνύο δνύινπο ζνπ, πξεζβεύεη ζεξκῶο ὁ κέγαο 

Δηνλύζηνο, ηαῖο αὐηνῦ δεήζεζη, ςπρηθῶλ θηλδύλσλ ἠκᾶο ἁπάιιαμνλ, θαί 

ζείαο δόμεο δεῖμνλ θνηλσλνύο, ὁ κόλνο δνμάδσλ ηνύο ἁγίνπο ζνπ. 
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Ὠδή δ΄. Ὁ Εἱξκόο. Εἰζαθήθνα Κύξηέ ηεο νἰθνλνκίαο ζνπ. 

Ὁ Θεόο ὁ παλάγαζνο, ηαῖο ηνῦ ἱεξάξρνπ ιηηαῖο ἐιέεζνλ, ηνύο ἰθέηαο ζνπ 

καθξόζπκε, ὅπσο εὐραξίζησο ζέ δνμάδσ κέλ.(δηο) 

Παληνδύλακε Κύξηε, πινύζηα ἐιέε ἠκίλ θαηαπεκςνλ, ηνῖο ὑκλνύζη ζέ 

θηιάλζξσπε, ηαῖο Δηνλπζίνπ παξαθιήζεζη. 

Θενηνθίνλ 

Ἡ παλάκσκνο Δέζπνηλα, ζύλ Δηνλπζίσ, θαζηθεηεύεη ζέ ηνῦ δσξήζαζζαη 

ηνῖο δνύινηο ζνπ, ἱιαζκόλ πηαηζκάησλ πνιπέιεε. 

Ὠδή ἐ΄. Ὁ Εἱξκόο. Ἴλα ηί κέ ἀπώζσ, ἀπό ηνῦ πξνζώπνπ ζνπ. 

Ὁ Θεόο ὁ Θεόο κνπ, ὁ ἐλδνμαμόκελνο ἐλ ηνῖο ἁγίνηο ζνπ, ηαῖο Δηνλπζίνπ 

ἰθεζίαηο ἠκᾶο δηαθύιαμνλ, ζιίςεσλ ἄηξσηνπο, θαί ηῆο ηξπθῆο ηνῦ 

παξαδείζνπ, ἀπνιαῦζαη ζνύο δνύινπο ἀμίσζνλ. (δίο) 

Ὥζπεξ ζηύισ λεθέιεο, πάιαη ηνῖο ἁγίνηο ζνπ ἐιάιεηο Κύξηε, Σακνπήι 

Μσζή ηέ, ηῶλ ηεξνύλησλ ζᾶ ζεία πξνζηάγκαηα, νὕησ λῦλ παξαζρνπ, 

Δηνλπζίνπ ηαῖο πξεζβείαηο, ἠκίλ πάζη πηαηζκάησλ ηήλ ἄθεζηλ. 

Θενηνθίνλ 

Κύξηέ ηνπ ἐιένπο, θαί ηῆο εὐζπιαγρλίαο ἡ ἄπεηξνο ἄβπζζνο, ηαίο ηεο ζέ 

ηεθνύζεο, ἴθεζηαηο ἠκᾶο δηαθύιαμνλ, θαί ηνῦ ἱεξάξρνπ Δηνλπζίνπ ἴλα 

πάληεο, εὐραξίζησο ἀεί ζέ δνμάδσκελ. 

Ὠδή ο΄. Ὁ Εἱξκόο. Ἰιάζζεηη κνί Σσηήξ, πνιιαί γάξ αἵ ἀλνκίαη. 

Ἰιάζζεηη κνί Σσηήξ, ηῷ ζέ πνιιά παξνξγίζαληη, θαί ξύζαη κέ ηνῦ ππξόο, 

ηνῦ δηαησλίδνληνο, θηιάλζξσπε Κύξηε, ηαῖο Δηνλπζίνπ, ἰθεζίαηο θαί δεήζεζη. 

Ἐπάθνπζνλ ὁ Θεόο, ηῆο πξνζεπρῆο ηνῦ ἰθέηνπ ζνπ, θαί αἰσλίνπ ππξόο, 

θινγίδνληνο ιύηξσζαη, ηόλ ζέ παξνξγίζαληα, ηαῖο Δηνλπζίνπ, 

εὐπξνζδέθηνηο παξαθιήζεζη. 
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Δηνλπζίνπ ιηηᾶο, πξνζδέρνπ ὤ πνιπεύζπιαγρλε, θαί βαζηιείαο ηῆο ζῆο, 

ηπρεῖλ θαηαμίσζνλ, ἠκᾶο ηνύο ἰθέηαο ζνπ, ηνύο πξνζηξέρνληαο ζνί, ηῷ 

Σσηήξη ηῶλ ςπρῶλ ἠκῶλ. 

                                                  Θενηνθίνλ 

Οἰθηεῖξκνλ πακβαζηιεύ, νἰθηείξεζνλ ηνύο ἰθέηαο ζνπ, ηῆο ζῆο ἀρξάληνπ 

κεηξόο, πξεζβείαηο ὡο εὔζπιαγρλνο, θαί ηνύ ζνπ ζεξάπνληνο, ὅπσο 

εὐραξίζησο, κεγαιύλσκελ ηό θξάηνο ζνπ. 

Δηαζσζνλ, ἠκᾶο θηλδύλσλ πξεζβείαηο Δηνλπζίνπ, ὅηη πάληεο εἰο ζέ 

ἐιπίδνκελ, θαί βνῶκελ ζνί θηιάλζξσπε, ἁπάιιαμνλ βιάβεο ηνύο ζνύο 

ἰθέηαο. 

Ἐπηζθεςαη, ηνύο ζνύο ἰθέηαο πξεζβείαηο ηνῦ Ἱεξάξρνπ, ρνξεγῶλ ἠκίλ ηά 

ἐιέε ζνπ, θηιάλζξσπε θαί Θεέ παλνηθηεῖξκνλ. 

Κνληάθηνλ. 

Τήλ ἐλ πξεζβείαηο ἀθνίκεηνλ Θενηόθνλ, θαί πξνζηαζίαηο ἀκεηάζεηνλ 

ἐιπίδα, ηάθνο θαί λέθξσζηο νὐθ ἐθξάηεζελ, ὡο γάξ δσῆο Μεηέξα, πξόο ηήλ 

δσήλ κεηέζηεζελ,ὁ κήηξαλ νἰθήζαο ἀεηπάξζελνλ. 

Πξνθείκελνλ Οἱ ἱεξεῖο ζνπ, Κύξηε, ἐλδύζνληαη δηθαηνζύλελ, θαί νἱ Ὅζηνί 

ζνπ ἀγαιηάζνληαη. Σηίρνο. Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ 

αὐηνῦ. 

Εὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηά Ἰσάλλελ. (η΄. 1-9). 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Ταῖο ηνύ ζνπ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ 

ἐγθιεκάησλ. 
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Σηίρνο: Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί θαηά ηό 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Δέζπνηα θηιάλζξσπε, ὁ ζαπκαζηόο ἐλ ἁγίνηο, αὐηόο ηά ἐιέε ζνπ, ἐλ ἐκνί 

ζαπκάζησζαο ἀλεμίθαθε, θαί δεηλῶλ ιύηξσζαη, ὡο Θεόο δώξεζαη, θαί 

ηπρεῖλ κέ θαηαμίσζνλ ηῆο ζείαο δόμεο ζνπ, ζείαηο ηῆο κεηξόο ζνπ δεήζεζη, 

θαί ιύηξσζαη ηόλ δνῦιόλ ζνπ, ηῆο ἀηειεπηήηνπ θνιάζεσο, ηαῖο ηνῦ 

Ἱεξάξρνπ, ζεπηνῦ Δηνλπζίνπ πξνζεπραῖο, ἴλα ὑκλῶ θαί δνμάδσ ζέ, ηόλ 

Θεόλ θαί πιάζηελ κνπ. 

Ὠδή δ΄.Ὁ Εἱξκόο. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο θαηαληήζαληεο παῖδεο. 

Πξνζάγνκελ ζνί πξέζβπλ, Ἱεξάξρελ ηόλ κέγαλ Δηνλύζηνλ Δέζπνηα, ηαῖο 

ηνύηνπ ἰθεζίαηο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ, ηνύο ἐλ πίζηεη ζνῖ θξάδνληαο, ὁ ηῶλ 

παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Θαπκάζησζαλ Θεέ κνπ, ἐλ ἐκνί ηά ἐιέε ηαῖο παξαθιήζεζη, παηξόο 

Δηνλπζίνπ, ἠκᾶο ὑπεξαζπίδσλ ηνύο ἐλ πίζηεη βνώληαο ζνί, ὁ ηῶλ παηέξσλ 

ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Θειεηά ηνῦ ἐιένπο, ἠκᾶο νἴθηεηξνλ πάληαο ηνύο ἀλπκλνῦληαο ζέ, ιηηαῖο 

Δηνλπζίνπ, θαί δόμεο ζνπ ηῆο ζείαο θνηλσλνύο, ἠκᾶο πνίεζνλ, ὁ ηῶλ 

παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

 

Θενηνθίνλ 

Μεηξόο ζνπ ἰθεζίαηο, ἀλεμίθαθε ιόγε θηλδύλσλ ξύζαη ἠκᾶο, ηνύο πόζσ ζέ 

ηηκώληαο, θαί ηαῖο Δηνλπζίνπ ἰζρπξαῖο παξαθιήζεζηλ, ὁ ηῶλ παηέξσλ ἠκῶλ 

Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 
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Ὠδή ἡ΄.Ὁ Εἱξκόο. Τόλ βαζηιέα ηῶλ νξαλῶλ ὄλ κλνύζη. 

Δηνλπζίνπ ηαῖο ἱεξαῖο κεζηηείαηο, θηλδύλσλ ξύζαη ηνύο ζνύο ἰθέηαο, ζέ 

ὑπεξπςνύληαο Φξηζηέ εἰο ηνύο αἰώλαο. 

 

Ἰθεηεξίαηο ηνύο ἐθηελῶο ζέ ὑκλνῦληαο, ηῆο ηξπθῆο ηῆο ἀθξάζηνπ ζνπ ιόγε, 

ηαῖο Δηνλπζίνπ ἀλαδεῖμνλ κεηόρνπο. 

 

Τόλ ιπηξσηήλ ζέ θαί βαζηιέα ηῆο δόμεο, ὁ θιεηλόο δπζώπεη Ἱεξάξρεο, ηνῦ 

θαηαμηῶζαη ἠκᾶο ηῆο ἄλσ δόμεο. 

Θενηνθίνλ 

Ταῖο ἰθεζίαηο Φξηζηέ ζσηήξ ηῆο κεηξόο ζνπ, θαί Δηνλπζίνπ ζῶζνλ πάληαο, 

ηνύο ὑπεξπςνύληαο ζόλ θξάηνο εἰο αἰώλαο. 

Ὠδή ζ΄. Ὁ Εἱξκόο, Κπξίσο Θενηόθνλ ζέ ὁκνινγνῦκελ. 

Ὁ κέγαο Ἱεξάξρεο, ζέ θαζηθεηεύεη, Φξηζηέ ηνῦ δνῦλαη πηαηζκάησλ ηήλ 

ἄθεζηλ, ηνῖο ἀλπκλνπζί ζέ πίζηεη θαί κεγαιύλνπζη. 

 

Ληηαῖο Δηνλπζίνπ, Κύξηε πξνζδέρνπ, θαί Ζαθπλζίσλ ηήλ λῆζνλ πεξίδσζε, 

ηήλ ἀλπκλνῦζαλ ζέ πόζσ θαί κεγαιύλνπζαλ. 

 

Φαξᾶο θαί εὐθξνζύλεο, πιήξσζνλ ζνύο δνύινπο, Δηνλπζίνπ πξεζβείαηο 

θηιάλζξσπε, ηνύο ζέ δνμάδνληαο πόζσ θαί κεγαιύλνληαο. 

 

Θενηνθίνλ 
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Ἡ παλαγλόο ζνπ Μήηεξ, ζύλ Δηνλπζίσ, ἐθδπζσπεῖ ζέ ηόλ κόλνλ 

καθξόζπκνλ, θηλδύλσλ ζῶζαη, ηνύο πίζηεη ζέ κεγαιύλνληαο. 

 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ ἀεηκαθάξηζηνλ 

θαί παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. Τήλ ηηκησηέξαλ ηῶλ 

Φεξνπβίκ θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ Σεξαθίκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ 

Λόγνλ ηεθνῦζαλ ηήλ ὄλησο Θενηόθνλ ζέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φαίξνηο ηῆο Ζαθύλζνπ γόλνο ιακπξόο, πξόεδξνο Αἰγίλεο, θαί Σηξνθάδσλ 

κέγαο θξνπξόο, ραίξνηο Ἐθθιεζίαο, θσζηήξ λένο ηξηζκάθαξ, Ἀξρηεξέσλ 

θιένο, ὤ Δηνλύζηε. 

 

Μέλσλ ἐλ ἀγάπε ἐλ ηῷ Θεῶ, ἔκεηλαο ζενθξνλ, θαί ζόλ θηείλαληνο ἀδειθόλ, 

ἐλζέσο ἐθείζσ, ηή πξόο Θεόλ ἀγάπε. Δην Φξηζηῷ ζπγραίξεηο, λῦλ Δηνλύζηε. 

 

Δέζπνηα Φξηζηέ ὁ Θεόο ἠκῶλ, νἰθηείξεζνλ πάληαο, θαί ἐιέεζνλ ζόλ ιαόλ, 

ηαῖο Δηνλπζίνπ ζεξκαῖο ἰθεηεξίαηο, θαί ζνύ ηῆο ζείαο δόμεο, ηπρεῖλ ἀμίσζνλ. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηό 

ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

Ὅκνηνλ. 

Δέζπνηλα Παξζέλε κήηεξ Θενῦ, ζύλ Δηνλπζίσ ἐθδπζώπεη ηόλ ζόλ Υἱόλ, 

ἠκᾶο ἁπαιιάμαη θηλδύλσλ πνιπηξόπσλ, θαί ζιίςεσλ παληνίσλ ηνύο 

εὐθεκνύληαο ζέ. 

Τό Τξηζάγηνλ… 
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Ἀπνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο ἅ΄. Τνῦ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο. 

Τῆο Ζαθύλζνπ ηόλ γόλνλ θαί Αἰγίλεο ηόλ Πξόεδξνλ, ηόλ θξνπξόλ Μνλῆο 

ηῶλ Σηξνθάδσλ, Δηνλύζηε ἅπαληεο, ηηκήζσκελ ζπκθώλσο νἱ πηζηνί, 

βνῶληεο πξόο αὐηῶλ εἰιηθξηλῶο, ζαῖο ιηηαῖο ηνύο ηήλ ζήλ κλήκελ 

ἐπηηεινῦληαο, ζῶδε θαί βνώληαο ζνί, Δόμα ηῷ ζέ δνμάζαληη Φξηζηῷ, δόμα 

ηῷ ζέ ζηεθαλώζαληη, δόμα ηῷ δσξεζακέλσ ζέ ἠκίλ πξέζβπλ ἀθνίκεηνλ. 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζέ λεθξόλ. 

Ὕκλνλ παλαξκόληνλ ἰδνύ, ἡ ηῶλ ζῶλ πηζηῶλ ζπλεγκέλε, ρνξεία ςάιιεη 

ζνί, κλήκε ηή παλζέπησ ζνπ, θαί ηῷ ηεκέλεη ηῷ ζῶ, ἱεξῶο πξνζηηβάδεηαη, 

ςπρή θαί θαξδία, ζνύ ηόζαπκαηόβξπηνλ Σθῆλνο ἀζπάζαζζαη, πάληαο 

ἀβιαβεῖο πεξηθξνύξεη, ζιίςεσο παληνίαο θαί βιάβεο, Πάηεξ Δηνλύζηε 

πξεζβείαηο ζνπ. 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη ἠκᾶο, ἀπό 

πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Τήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ κέ ὑπό 

ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ 

θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


