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18 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε Αγίνπ Μνδέζηνπ 

Παηξηάξρνπ Ιεξνζνιύκσλ 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ.  

 

Ψαλμόσ ρμβ΄ (142) Κφριε, εἰςάκουςον τῆσ προςευχῆσ μου… 

 

                   Ἦρνο δ'. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ 

Σνῦ ζεαδέιθνπ θιεξσζεὶο ηὴλ θαζέδξαλ, ηλ Ἀπνζηόισλ 

κηκεηὴο ἀλεθάλεο, θαὶ ηλ ζαπκάησλ εἴιεθαο ηὴλ ράξηλ 

δαςηιο· ὅζελ παξαθιήζεηη ηαῖο θσλαῖο ηλ ζλ δνύισλ, θαὶ 

ζπεύζαο ἐθιύηξσζαη, ἐπειζνύζεο ἀλάγθεο, Ἱεξνκάξηπο Μόδε- 

ζηε ζνθέ, ηνὺο ἀδηζηάθηῳ ςπρῆ πξνζηόληαο ζνη 

 

Γόμα. Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο δ΄. Ταρύ πξνθαηάιαβε. 

Οζίσο ηὸλ βίνλ ζνπ δηαπεξάζαο ζνθέ, πνδήξεη θεθόζκεζαη 

ἱεξσζύλεο θαηδξῶ, ἱεξόαζιε Μόδεζηε· ὅζελ θαὶ ἐλαζιήζαο 

πξνζπκόηαηα Πάηεξ, λῦλ ἐλ ἀγαιιηάζεη ηῶ Υξηζηῶ ζπλαγάι- 

ιεη, πξεζβεύσλ ὑπὲξ πάλησλ ἡκλ ηλ εὐθεκνύλησλ ζε 

Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ Ψαικόο. 

Ειέεζόλ κε, ὁ Θεόο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιενο ζνπ 

 

          Ἦρνο πι. δ΄. Ὠδὴ α΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Φσζηὴξ ἀιήζεηαο ζενθαλήο, Μόδεζηε ηξηζκάθαξ, θσηνβό- 

ινηο ζνπ πξνζεπραῖο, δεηλλ πεηξαζκλ ηὴλ ζθνηνδίλελ, 

ηὴλ ἐπειζνῦζαλ ἡκῖλ δηαζθέδαζνλ. 

 



[131] 
 

Τςόζελ ηὸ νὖο ζνπ ηὸ εὐκελέο, θιῖλνλ Θενθόξε, θαὶ ἐπάθνπζνλ 

ζπκπαζο, ηλ ἱθεηεπηηθο ζε ιηπαξνύλησλ, θαὶ αἰηεκά- 

ησλ ηὸ πέξαο πξπηάλεπζνλ 

 

Λνηκώδνπο καλίαο θζνξνπνηνῦ, θαὶ ζαλαηεθόξνπ, βαζθαλίαο 

θαὶ πξνζβνιῆο, ἀπήκαληα Μόδεζηε ζπληήξεη, ηὰ εἰο δνπ- 

ιείαλ ἡκλ Πάηεξ ζξέκκαηα. 

                                    

                                    Θενηνθίνλ 

Απείξαλδξνο ὤθζεο δίρα θζνξᾶο, ὑπὲξ λνῦλ ηεθνῦζα, ηὸλ 

ηλ ὅισλ Δεκηνπξγόλ· δηὸ θζνλεξλ κε βνπιεπκάησλ, θαὶ 

θζαξηηθλ πεηξαζκλ Κόξε ιύηξσζαη. 

 

                          Ὠδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Σὰο θσλὰο ἐλσηίδνπ, θαὶ ηῆλ ζεξκὴλ δέεζηλ, θαὶ ηνὺο ζηελα- 

γκνὺο ηῆο θαξδίαο, ηλ αἰηνπκέλσλ ζε, Μόδεζηε ἔλδνμε, θαὶ 

ηῆο παξνύζεο ἀλάγθεο, ζπεῦζνλ θαὶ ἀπάιιαμνλ ἡκᾶο καθάξηε. 

 

Σλ ἀιόγσλ ζξεκκάησλ, πξνλνεηὴο ἄξηζηνο, ηῇ ζενπξγηθῇ 

ρνξεγίᾳ, ἀλαδεηθλύκελνο, ζενκαθάξηζηε, λελνζεθόηαο ἀζιί- 

σο, ηνὺο ηξνθίαο ἴαζαη ηλ πξνζηόλησλ ζνη. 

 

Οδεγὸο πιαλσκέλσλ, θαὶ ἀζζελλ ἴαζηο, ὤθζεο ἐλ ηὼλ ζεε- 

γόξε· δηὸ ἐπίζηξεςνλ, ἡκᾶο πξὸο ηξίβνλ δσῆο, ἐμ ἀηξαπνῦ 

ἀπσιείαο, ἴαζηλ θαὶ ιύηξσζηλ, πᾶζη δσξνύκελνο. 

 

                                   Θενηνθίνλ 

Θαζαί κνπ ηὸ ηξαῦκα, ηὸ ηῆο ςπρῆο ’Άρξαληε, θαὶ ηῆο ζπλ- 

ερνύζεο κε ιύπεο, ἀπειεπζέξσζνλ, θαὶ ηλ πνιιλ κνπ 

θαθλ, ηὴλ πνιπηάξαρνλ δάιελ, θόπαζνλ ζεόλπκθε, ὅπσο ζσ- 

ζήζσκαη. 

 



[132] 
 

Δηάζσζνλ ἱεξνκάξηπο Μόδεζηε ηνὺο ζνὺο δνύινπο, ἀπὸ πά- 

ζεο ὀδπλεξᾶο πεξηζηάζεσο, θαὶ βνζθεκάησλ ἐθδίσθε πᾶζαλ 

ιύκελ 

 

Επίβιεςνλ…. 

       

Αἴηεζηο θαὶ θάζηζκα. Ἦρνο β'. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πεγάδσλ ἀεὶ ρξεζηόηεηνο ἰάκαηα, παζλ ραιεπλ, μεξαίλεηο 

ἐπίθιεζηλ, θαὶ ηλ ἀιόγσλ Ὅζηε κπζαξὰ ζεξαπεύεηο ζπλ- 

ηξίκκαηα· δηὰ ηνῦην βνκέλ ζνη ζεξκο, κὴ παύζῃ δηέπεηλ 

ἡκᾶο Μόδεζηε 

 

                      Ὠδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

πιαγρληζζεὶο ἐπηθάκθζεηη, ηαῖο ἱθεηεξίαηο ηλ πξνζθαινύλ- 

ησλ ζε, θαὶ ηνὺο πόλνπο παξακύζεζνλ, θαὶ ηὴλ ιύπελ παῦζνλ 

ἡκλ Μόδεζηε. 

 

Η ζεξκή ζνπ ἀληίιεςηο, ηνὺο ἐλ δπζρεξείαηο Πάηεξ πξνθζά- 

λνπζα, ηλ δεηλλ ηνύηνπο ἐμαίξεηαη, θαὶ ἀλαςπρὴλ βξα- 

βεύεη θξείηηνλα 

 

Μνιπζκλ ἀπνθάζαξνλ, ςπρηθλ ζεόθξνλ ὁκνῦ θαὶ ζώκαηνο, 

πξεζβεηλ ζνπ ἐλ ηνῖο λάκαζη, ηνὺο εἰθιηθξηλο ζνη πξνζα- 

λέρνληαο. 

                                    Θενηνθίνλ 

Αλσδύλσο θπήζαζα ηὸλ ηλ ὀδπλλ ηὴλ Εὔαλ ῥπζάκελνλ, ηὰο 

ὀδύλαο ηὰο εὑξνύζαο κε, εἰο ραξάλ κεηάβαιε Παλάκσκε. 

 

                               Ὠδὴ ε'. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

ζέλνο ἀξξαγέο, ἱεξώηαηε, πεξίδσζνλ, θαηὰ ηνῦ ἀξραίνπ πηε- 

ξληζηνῦ, ηνὺο ζηεξξόλ ζε βνεζὸλ Μόδεζηε ἔρνληαο. 
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Θαζαη πιεγάο, θαὶ νἰδήκαηα θαὶ κώισπαο, ηλ ἀιόγσλ βνζ- 

θεκάησλ ὁιηθο, ηλ δνζέλησλ εἰο δνπιείαλ ἡκῖλ Μόδεζηε. 

 

Εηνηκνλ θξνπξόλ, ηλ ζξεκκάησλ θαὶ ἀθέζηνξα, εὑξεθόηεο 

ζε ηῇ ζθέπῃ ζνπ ἀεί, ἀλαηίζεκελ ηὰ δα ἡκλ Μόδεζηε. 

                                 

                                      Θενηνθίνλ 

Ρῦζαί κε Ἁγλή, ηῆοπαξνύζεοπεξηζηάζεσο· ἥκαξηνλγὰξἥκαξ- 

ηνλ ὁκνινγ, κὴ νὖλ γέισο ἐπνθζήζσκαη ὁ δείιαηνο. 

 

                   Ὠδὴ ϛ'. Ἱιάζζεηί κνη Σσηήξ. 

Οἰθηείξεζνλ ζπκπαζο, ὡο Υξηζηνκίκεηνο Ὅζηε, ηνὺο δηαπύ- 

ξῳ ςπρῇ, αἰηνῦληαο ηὴλ ράξηλ ζνπ, θαὶ δὸο ηὰ αἰηήκαηα, ηὰ 

ζσηεξηώδε, ζενδέθηνηο κεζηηείαηο ζνπ. 

 

Μεγάισλ ζε δσξελ, ὁ ἀζινζέηεο ἠμίσζε· κεγάισλ νὖλ ζπκ- 

θνξλ, ἡκᾶο ἀπνιύηξσζαη, κεγίζηε πξεζβείᾳ ζνπ, ὡο κέγαο 

πξνζηάηεο, εὐζεβλ κέγηζηε Μόδεζηε. 

 

Απήκνλα ἐζαεί, ἀιεμηθαθίαο πξεζβείαηο ζνπ, ἐμ ὀιέζξηνπ θζν- 

ξᾶο, ἡκῖλ ηὰ βνζθήκαηα, ἵππνπο ἡκηόλνπο ηε, πξόβαηα θαὶ 

βόαο, δηαηήξεη Πάηεξ Μόδεζηε. 

 

                                      Θενηνθίνλ 

Ρεξππσκέλελ δσήλ, ἀθξόλσο πνιηηεπζάκελνο, εἰο ἀπνξίαλ 

δεηλήλ, θαὶ ζιίςεσλ κέγεζνο, ὁ ηάιαο θαηήληεζα, ἀιιὰ ζὺ 

Παξζέλε, κὴ εἰο ηέινο θαηαιείςεο κε. 

 

Δάζσζνλ Ἱεξνκάξηπο Μόδεζηε ηνὺο ζνὺο δνύινπο, ἀπὸ πά- 

ζεο ὀδπλεξᾶο πεξηζηάζεσο, θαὶ βνζθεκάησλ ἐθδίσθε πᾶζαλ 

ιύκελ. 

 

Αρξαληε,… 
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              Ἦρνο β'. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 

Πξνκεζέα ζε ηῆο ινγηθῆο πνίκλεο ἕηνηκνλ, θαὶ ἰαηῆξα ηλ 

ἀιόγσλ ζεξκόηαηνλ, ὁ ηλ ὅισλ θεδεκὼλ ἀλέδεημε Υξηζηόο· 

δηὸ πξόθζαζνλ ὡο εὐκελήο, εἰο ηὴλ ἀληίιεςηλ ἡκλ, ηλ πηζηο 

ἐβνώλησλ ζνη. θέπε ηνὺο ζε ηηκληαο, θαὶ ζδε ἡκλ ηὰ θηήλε, 

ἐπηζηαζίᾳ ζνπ ζεπηῇ, Πάηεξ Μόδεζηε παλεύθεκε 

 

Πξνθείκελνλ.Θαπκαζηὸο ὁ Θεὸο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αὐηνῦ. 

ηίρνο. Σὶ ἀληαπνδώζσκελ ηῶ Κπξίῳ πεξὶ πάλησλ ὧλ ἀληαπέ- 

δσθελ ἡκῖλ. 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ηβ' 8 -12). 

 

Γόμα Σαῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ …Καὶ λῦλΣαῖο ηῆο Θενηόθνπ  

                            

                         Ἦρνο β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

ηίρνο· ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιενο ζνπ θαὶ θαηὰ 

ηὸ πιῆζνο ηλ νἰθηηξκλ ζνπ ἐμάιεηςνλ ηὸ ἀλόκεκά κνπ. 

 

Οιελ εἰζδεμάκελνο, ηλ ἰακάησλ ηὴλ ράξηλ, πνηακὸο ζεό- 

βξπηνο, θαὶ ζαπκάησλ πέιαγνο, ἀλεμάληιεηνλ, ἀιεζο 

πέθελαο, Μόδεζηε ηξηζκάθαξ· δηὰ ηνῦην ζνῦ δεόκεζα, λόζσλ 

θαὶ ζιίςεσλ, θαὶ δπζρεξεηλ θαὶ θαθώζεσλ, ἡκᾶο ἀεὶ δηάζσδε, 

ηνὺο ἀλαθεηκέλνπο ηῇ ζθέπῃ ζνπ· ηλ δὲ βνζθεκάησλ, θαὶ πάλησλ 

ηλ ἀιόγσλ ηὴλ πιεζύλ, θζνξνπνηνῦ πάζεο ἕμεσο, ἀλσηέξαλ 

θύιαηηε. 

 

                       Ὠδὴ δ'. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σλ ἀιόγσλ πξνζηάηεο, θαὶ ςπρλ λπκθνζηόινο πξὸο ηὸλ 

Υξηζηὸλ γεγνλώο, εἰξήλελ ζσηεξίαλ, θαὶ βίνπ εὐθνζκίαλ, ηνῖο 

βνζηλ ἐμαίηεζνλ, ζὲ ἀλπκλνῦκελ ἀεὶ, Μόδεζηε ζεεγόξε. 

 

Τεηίδνπζα θόζκῳ, ἡ ζεπηή ζνπ πξεζβεία νἷα λεθέιε ηεξπλή, 
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λακάησλ νὐξαλίσλ, ὑδάησλ ςπρνηξόθσλ, λεθηαξώδε ὀκ- 

βξήκαηα, ςύρεη θαὶ ἄξδεη ἡκᾶο, Μόδεζηε πνιπηξόπσο. 

 

θεπσξίαο δνιίνπ, ζπζηξνθίαο ἐθηόπνπ θαὶ ἀζπκίαο πηθξᾶο, 

θηλδύλσλ ἐπσδύλσλ, θαὶ λόζσλ δπζθνξήησλ, ἀλσηέξνπο δηά- 

ζσδε, ηνὺο πξνζθνηηληαο ἀεί, Μόδεζηε ηῶ λαῶ ζνπ. 

 

                                Θενηνθίνλ 

Γεσξγήζαο ἀζιίσο, ηῆο πηθξᾶο ἁκαξηίαο ζαλαηεθόξνπο θαξ- 

πνύο, ἐμάγηζηνλ αἰζρύλελ, θαὶ ὄλεηδνο θαὶ ἄγνο, θαησδύλσο 

λῦλ δξέπνκαη, ἀιι’ ὠ Παξζέλε Ἁγλή, ζπεῦζνλ βνήζεζόλ κνη. 

 

                           Ὠδὴ ε'. Τὸλ Βαζηιέα. 

Εθνξνλ κέγαλ, θαὶ ἀξσγὸλ ἐλ ἀλάγθαηο, εὑξεθόηεο ζε ιπηξνύ- 

κεζα θηλδύλσλ. Ὅζελ ζνπ ηὴλ ράξηλ, θεξύηηνκελ ηνῖο πᾶζη. 

 

Ρώκελ ηνῖο δῴνηο, θαὶ ηνῖο βνζθήκαζη πᾶζη, ηὴλ ζὴλ Μόδεζηε 

ρνξήγεη εὐινγίαλ, ηαῦηα ἀπαιιάηησλ, ἐθ πάζεο ἐπεξείαο. 

Αξξσζηεκάησλ, θαὶ ινηκηθλ πξνζηξηκκάησλ, δηαθύιαηηε ηὰ 

δα θαὶ ηὰ θηήλε, ηλ ἐπεπθεκνύλησλ, Σξηάδα ηὴλ Ἁγίαλ. 

 

                                      Θενηνθίνλ 

ηελώλ πξνζβιέπσ, πξνζδνθσκέλελ αἰζρύλελ, ἧο κε ιύηξσ- 

ζαη ὑπεξεπινγεκέλε, ιύνπζα αἰζίσο, ἥλ πέπησθα παγίδα. 

 

                          Ὠδὴ ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Θάζεσλ ηὰ ξεῖζξα, βιύδσλ πινπηνδόησο, ἀζζελεηλ ἀπαιιάη- 

ηεηο ηνὺο θάκλνληαο, θαὶ ηὴλ ὑγείαλ ραξίδῃ Μόδεζηε ἅπαζη. 

 

Μπξίσλ ἐγθιεκάησλ, ηὸ θέξδνο ἀπνθέξσλ, πεξηεζρέζελ ὀδύλαηο 

θαὶ ζιίςεζηλ, ἀιι’ ἐπηζηὰο ἀνξάησο Μόδεζηε ῥῦζαί κε. 



[136] 
 

Οδήγεη νὐξαλόζελ, ἡκᾶο πξὸο ηὰ βειηίῳ, Θενκαθάξηζηε Μό- 

δεζηε ἔλδνμε, θαὶ ἐο ἀεὶ ἐπεπιόγεη ἡκλ ηὰ ζξέκκαηα. 

 

                              Θενηνθίνλ 

Τθάπισζνλ ηὴλ ράξηλ, ηῆο ζῆο πξνζηαζίαο, θαὶ πεξηζθέπα- 

ζνλ Κόξε ηὸλ δνῦιόλ ζνπ, ηλ πεηξαζκλ γὰξ ληθάδεο 

πεξηθπθινῦζί κε. 

 

Αμηνλ ἐζηηλ, ὡο ἀιεζο….. 

 

Υαίξνηο Ἀπνζηόισλ ὁ δεισηὴο, θαὶ ηνῦ ζεαδέιθνπ, ὁ δηάδν- 

ρνο ἐλ ηώλ. Υαίξνηο ηλ ζαπκάησλ ζεόβξπηνο ρεηκάξξνπο, 

Μόδεζηε Ἱεξάξρα, Μαξηύξσλ ζύλαζιε. 

 

Σῆο ηὼλ ηῆο θάησ πνηκὴλ ὀθζείο, πξὸο ηὼλ ηὴλ ἄλσ θαζσ- 

δήγεζαο ἀζθαιο, ηαῖο ζαῖο ὑπνζήθαηο Υξηζηνῦ ηὴλ 

εὐινγάδα, θαὶ ἤζιεζαο λνκίκσο Μόδεζηε ἔλδνμε. 

 

Πλεύκαηνο ηὴλ ράξηλ ἀπεηιεθώο, παζλ ἀλζξσπίλσλ ἀλεδεί- 

ρζεο ζεξαπεπηήο, θαὶ ηλ βνζθεκάησλ ὀμύηαηνο ἀθέζησξ, 

Μόδεζηε ζενθόξε, πηζηλ ὑπέξκαρε. 

 

ύκκνξθνο ἐδείρζεο δηὰ παζλ, ἀζιήζεσο Πάηεξ, ηνῦ παζόλ- 

ηνο ἐλ ηῇ ηώλ, ὅζελ θαὶ ηῆο ηνύηνπ ἐγέξζεσο ηὴλ δόμαλ, 

ἀξξήησο ἐπνξίζσ ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Θαύκαζηλ ἐθιάκπσλ πάζῃ ηῇ γῇ, λόζσλ θαὶ θηλδύλσλ, δηαζώ- 

δεηο πᾶζαλ ςπρήλ, θαὶ ηὰο ηλ ζξεκκάησλ θζνξνπνηνὺο 

κνιύλζεηο, ηαρέσο θαηαπαύεηο ηῇ ἐπηζθέςεη ζνπ. 

 

Αλσζελ εὐιόγεη δηὰ παληόο, ἡκλ ηνὺο ηξνθίαο, θαὶ ἀγέιελ 

ηὴλ ηλ θηελλ, θαὶ παληνίσλ πόλσλ θαὶ πάζεο θαρεμίαο, ἡκᾶο 

ἀπαύζησο ξύνπ, Μόδεζηε ἔλδνμε. 
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Σὸλ ἐλ ἀζινθόξνηο ἱεξνπξγόλ, θαὶ ἐλ ἱεξεῦζηλ, ἱεξόηαηνλ ἀζιε- 

ηήλ, ηὸλ ζαπκάησλ ῥεῖζξα, πεγάδνληα ηῶ θόζκῳ, ηὸλ κε- 

γαλ Υαξαιάκπελ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Ζήιῳ νὐξαλίῳ ππξπνιεζείο, θιέγεηο ηὴλ ἀπάηελ, ὡο ππξίπ- 

λνπο θαὶ δεισηήο· ὅζελ ἀλπςώζεο ἐλ ἅξκαηη ππξίλῳ, ὦ Ἠιηνὺ 

Πξνθῆηα, πξὸο βίνλ ἄθζαξηνλ. 

 

Δέζπνηλα θαὶ Μήηεξ ηνῦ Ἰεζνῦ, ἱεξαῖο πξεζβείαηο Γεξαζίκνπ 

θαὶ πκεώλ, θαὶ Δηνλπζίνπ ὁκνῦ ζὺλ Ἀθαθίῳ, παληνίσλ ἐθ θηλ- 

δύλσλ ῥῦζαη ηνὺο δνύινπο ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί 

 

Τξηζάγηνλ…. Τα ζπλήζεο Απνιπηίθηα Ειέεζνλ εκάο Κύξηε 

ειέεζνλ εκαο…..Γόμα Κύξηε Ειέεζνλ εκάο….Καη λπλ Σεο 

επζπιαρλίαο ηελ πύιελ… 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                      

                         Ἦρνο β'. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μέγαο ἀληηιήπησξ θαὶ θξνπξόο, ηλ εἰηθξηλο ζε ηηκώλησλ, 

ὑπάξρσλ Μόδεζηε, ζθέπε θαὶ δηάζσδε ἡκᾶο ἐθάζηνηε, ὀιέ- 

ζξησλ ζπκπηώζεσλ, θαὶ πάζεο ὀδύλεο θαὶ πηαηζκάησλ ἄθεζηλ, 

ἐμαίηεη ἅπαζη, δώσλ δὲ ἀιόγσλ ηὰ πάζε, ἴαζαη ηῇ ζῇ ρεηξνπ- 

ξγίᾳ, ὡο αὐηλ ἀθέζησξ ζενπξόβιεηνο. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη….Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ….  

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ.  


