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22 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΧΝ 

ΔΙ ΣΗΝ ΑΓΙΑΝ ΜΔΓΑΛΟΜΑΡΣΤΡΑ 

ΑΝΑΣΑΙΑΝ ΣΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΤΣΡΙΑΝ 

 

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

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

Φαικόο ξκβ` (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ…  

Επζύο ςάιινκελ. Ήρνο δ΄ 

 

Θεόο Κύξηνο θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο, ελ 

όλόκαηη Κπξίνπ.(Σεηξάθηο) 

 

Είηα ηα παξόληα ηξνπάξηα 

 

Ήρνο δ΄ Ο Τςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Ωο ησλ λνζνύλησλ ηαρηλή ζεξαπεία, θαη πεπησθόησλ εμαλάζηαζηο 

ζεία, Αλαζηαζία κάξηπο θαιιηπάξζελε, ιύηξσζαη ηνπο θάκλνληαο 

ζπληξηκκώλ νιεζξίσλ, έγεηξνλ πξεζβείαηο ζνπ, εθ βπζνύ απσιείαο, 

ηνπο νινηξόπσ πίζηεη θαη ζηνξγή ηε ηεξά ζνπ Εηθόλη 

πξνζηξέρνληαο. 

  

Γόμα Παηξί θαη Τηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σελ αζινθόξσλ ηνπ Υξηζηνύ ηελ παλέλδνμνλ, Αλαζηαζίαλ νη πηζηνί 

ηθεηεύζσκελ, όπσο Υξηζηόο δεήζεζηλ απηήο ηεηρίζεηαη εκάο, όλπεξ 

επεπόζεζελ σο λπκθίνλ νπξάληνλ, πάληα απνπηύζαζα πξνο ηελ 

ηνύην απόιαπζηλ. Καη΄ ανξάησλ γαξ ερζξώλ θαη νξαηώλ κεζίηεο 

πέιεη Κπξίσ εππξόζδεθηνο. 

Καη λύλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Ού ζησπήζσκέλ πνηε Θενηόθε… 

 

Φαικόο λ΄50νο 

Ειέεζόλ κε , ν Θεόο…. 

Είηα ςάιινκελ ηνλ θαλόλα νύ ε αθξνζηηρίο΄ 
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«Έγεηξνλ εκάο παζώλ Αλαζηαζία.» 

Χδή α΄ Ήρνο πι. Γ΄ Τγξάλ δηνδεύζαο. 

Επίλεπζνλ κάξηπο σο επκελήο, πκώλ ηε δεήζεη, θαη πξπηάλεπζνλ 

δαςηιώο, ησλ ζσλ δσξεώλ ηαο ρνξεγίαο, Αλαζηαζία ηνηο ζε 

κεγαιύλνπζη.  

 

Γαιήλελ ελ βίσ εηιηθξηλεί, θαη πάλησλ ζθαλδάισλ, ηελ ηειείαλ 

απνθπγήλ, εκάο ελδπλάκσζνλ πακκάθαξ, ίρλειαηείλ δηά βίνπ θαη 

ζώδεζζαη. 

 

Επίρεε άλσζελ δαςηιώο ην έιαηνλ κάξηπο, ησλ θαξκάθσλ ησλ 

κπζηηθώλ, θαη ίαζαη λόζσλ δπζηάησλ, Αλαζηαζία, εκάο ηνπο ηθέηαο 

ζνπ. 

Θενηνθίνλ 

Ιιύνο κε θάζαξνλ εκπαζνύο, θαη ζώζνλ κε Κόξε, επειζνύζεο κνη 

ζπκθνξάο΄ κε νύλ θαηαιίπεο κε Παξζέλε, ίλα κε γέισο ηνηο πάζη 

γελήζσκαη. 

 

Χδή γ΄. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ρππηηθή ζνπ πξεζβεία ηα ησλ ςπρώλ ηξαύκαηα, θαη ηα ησλ 

ζσκάησλ άθζνλνλ, πάζη ρνξήγεζνλ.  

 

Οδπλώλ δπζθνξήησλ, αληαξώλ ζιίςεσλ, δάιεο θαη πηθξάο αζπκίαο, 

εθ παξαπηώζεσλ, θαη θνζκηθώλ πεηξαζκώλ, Αλαζηαζία ζεόθξνλ, 

επηζηάζα ιύηξσζαη, εκάο ηνπο ηθέηαο ζνπ. 

. 

Νεθηαξόβξπηνλ λάκα, ύδσξ δσήο ήδηζηνλ, νηά πεξ πεγή 

επζπιαρλίαο, θαη αγαζόηεηνο. Αλαζηαζία ζεκλή, ηνηο ελ απρκώ 

ηεθνκέλνηο, θαησδύλσλ ζιίςεσλ, ξάλνλ θαη όκβξεζνλ.  

 

Θενηνθίνλ 

Ή ιακπάο ε θσζθόξσο, ηεο ππέξ λνύλ ιάκςεσο, ε αλαηνιή ε 

γιπθεία, δσήο ηνπ ζέιανο, ιάκςνλ αθηίλά κνη, ηεο αιεζνύο 

κεηαλνίαο΄ ζθόηεη γαξ θαιύπηνκαη, πάζεο θαπιόηεηνο. 

 

Αλάζηεζνλ Αλαζηαζία ζεόθξνλ ηνπο ζνπο ηθέηαο, εθ ζπληξηκάησλ 

θαη ραιεπώλ πεξηζηάζεσλ, θαη ζεζσζκέλνπο πξνζάγαγε ησ Κπξίσ. 
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Επίβιεςνλ ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

Αίηεζηο θαη ην θάζηζκα. 

Ήρνο πι. β΄. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σνηο ησλ ζαπκάησλ ζνπ ζείνηο ππξζεύκαζη, ησλ παζεκάησλ 

ειαύλεηο ηελ κνίξαζηλ, θαη ηελ πγείαλ παξέρεηο ηνηο ρξήδνπζηλ, 

Αλαζηαζία, Υξηζηνύ ζεκλνπάξζελε΄ζπ γάξ ησλ λνζνύλησλ ηάηεηξα. 

 

Χδή δ΄. Δηζαθήθνα Κύξηε…… 

Μνρζεξόλ θαη επώδελνλ, σο απνζθηξηήζαο ηεο ζείαο ράξηηνο, 

δηαλύσ βίνλ έλδνμε, αιιά ζπ Υξηζηώ κε επαλάγαγε. 

 

Αιεμίθαθνλ άξηζηνλ, ε ηεο πξνζηαζίαο ζνπ επηζθίαζηο, ελ βηαίαηο 

πεξηζηάζεζηλ, σ Αλαζηαζία εκίλ γέλνηην. 

 

πκθνξώλ ην επίπνλνλ, θαη αζζελεκάησλ δεηλώλ ηελ έθνδνλ, εμ 

΄εκώλ απείξγεηο πάληνηε; Ω Αλαζηαζία θαιιηπάξζελε.  

 

Θενηνθίνλ 

Αγαιίαζηλ άπινλ, ηε ιειππεκέλε ςπρή κνπ όκβξπζνλ, ώζπεξ 

δξόζνλ ραξηηόβξπηνλ Κεραξηησκέλε Μεηξνπάξζελε. 

 

Χδή ε΄. Φώηηζνλ εκάο………. 

Θαύκαζη πνιινίο, θαη ηάζεσλ δπλάκεζη, δηαπξέπνπζα ελ θόζκσ 

εκθαλώο, παληαρνύ πάληαο πξνθζάλεηο ηνπο θαινύληαο ζε. 

 

Ώθζεο αξσγόο, ηνηο πνηθίισο θηλδπλεύνπζηλ, επηθαηλνκέλε λνεξώο, 

θαη ηνλ ζάινλ θαηαπαύνπζα ησλ ζιίςεσλ. 

 

Νόζσλ ραιεπώλ, ζηελαγκώλ ηε θαη θαθώζεσλ, θαη ηαιαηπσξίαηο 

πεηξαζκώλ, ώ Αλαζηαζία εκάο ιύηξσζαη. 

 

Θενηνθίνλ 

Άγλνηαλ δεηλήλ, εθλνζήζαο βίσ ρείξνλη, ζπλεζρέζελ θαηαηγίζη 

πεηξαζκώλ, αιιά ηνύησλ, Θενηόθε, ζύ κε ιύηξσζαη. 
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Χδή ζη΄. Σελ δέεζηλ. 

Νελέθξσκαη, ακαξηίαο βέιεζη, ηνμεπζείο ηε ηνπ ερζξνύ ζπλεξγξεία 

θαη θαησηάησ απέξηκκαη ιάθθσ, θαη ελ ζθηά ηνπ ζαλάηνπ 

θαηώθεζα, αιι΄ επηζηάζα ζπ ζεκλή, εθ βπζνύ ησλ θαθώλ κε 

αλάγαγε. 

 

Αλάξξσζηλ, θαη ηειείαλ ιύηξσζηλ, ηνηο ελ πόλνηο ηξπρνκέλνηο 

αηξύηνηο, σο θηινηθηίξκσλ πξπηάλεπζνλ Μάξηπο, θαη ζιηβνκέλσλ 

ηελ ιύπελ κεηάζηξεςνλ, Αλαζηαζία κπζηηθώο, εηο ραξάλ αιεζή θαη 

θαηδξόηεηα. 

 

σκάησλ ζε, ηαηξόλ παλάξηζηνλ, θαη πλεπκάησλ αιεζή ζεξαπείαλ, 

ν ησλ ςπρώλ θαη ζσκάησλ Δεζπόηεο, Αλαζηαζία ιακπξώο 

απεηξγάζαην΄δηό ζεξάπεπζνλ εκώλ, θαη ςπρώλ θαη ζσκάησλ ηνπο 

κώισπαο. 

Θενηόθηνλ 

Σσλ ξήζεσλ, ηνπ ζεπηνύ ζειήκαηνο παξαθνύζαο, αγλσζία εζράηε 

απεκαθξύλζελ Θενύ ν παληιήκσλ, θαη ριεπαζκόο ηνηο πιεζίνλ κνπ 

γέγνλα΄ δην νηθηξνύ νλεηδηζκνύ, Θενηόθε κνπ, ζύ κε δηάζσζνλ. 

 

Αλάζηεζνλ Αλαζηαζία ζεόθξνλ ηνπο ζνπο ηθέηαο, εθ ζπληξηκάησλ 

θαη ραιεπώλ παξαπηώζεσλ, θαη ζεζσζκέλνπο πξνζάγαγε ησ Κπξίσ. 

 

Άρξαληε… 

 

Ήρνο πι. β΄. Σα άλσ δεηώλ. 

Σα πάζε εκώλ, ηα κπζαξά θαη ρξόληα, ξνπή κπζηηθή, Αλαζηαζία 

ίαζαη, θαη δσήλ αθίλδπλνλ, δηαλύεηλ εκάο θαηαμίσζνλ, σο αλ ησλ 

ζείσλ εληνιώλ, ηξπγήζσκελ πάληεο, ηνπο ελζένπο θαξπνύο. 

 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ 

Τπνκέλσλ ππέκεηλα ηνλ Κύξηνλ, θαη πξόζερε κνη, θαη εηζήθνπζε ηεο 

δεήζεσο κνπ.. ηίρνο. Καη έζηεζελ επί πέηξαλ ηνπο πόδαο κνπ, θαη 

θαηεύζπλε ηα δηαβήκαηά κνπ. 
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 (Μαηζ. 10, 16-2) 

Γόμα Σαίο ηεο Αζιεθόξνπ πξεζβείεο, Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιείζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ.  

Καη λύλ Σαίο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείεο, Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιείζε ησλ εκώλ εγθιεκάησλ.  

ηίρνο. Ειέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιένο ζνπ, θαη θαηά ην 

πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόλεκά κνπ. 

 

Ήρνο πι. β΄. Όιελ απνζέκελνη. 

Ρώζηλ αδαπάλεηνλ, ςπρώλ νκνύ θαη ζσκάησλ, σο πεγή αθέλσηνο, 

επνκβξία θξείηηνλη, αλαβιύδνπζα, ησλ παζώλ θάζαξνλ, θαη ησλ 

λνζεκάησλ, ηαο ζπηιάδαο θαη πξνζηξίκκαηα, εμ εκώλ ηέιεηνλ, σ 

Αλαζηαζία πνιύαζιε, πγείαο ηιαξόηεηα, ηεο θαη΄ άκθσ πάζη 

παξέρνπζα, θαη ηνλ ζνλ λπκθίνλ, απαύζησο θαζηθέηεπε Υξηζηόλ, 

ακαξηεκάησλ ζπγρώξεζηλ δνύλαη ηνηο ηηκώζη ζε. 

 

Χδή δ΄. Παίδεο Δβξαίσλ. 

Άιπηνλ βίνλ εηξελαίνλ, ελ ζεκλόηεηη θαη πάζε επζεβεία, δηαλύεηλ 

εκάο, ελίζρπζνλ ιηηαίο ζνπ, Αλαζηαζία έλδνμε, ηακάησλ ε 

πιπκκύξα. 

 

βέζνλ ηελ θιόγα ησλ παζώλ κνπ, θαη θαηάπαπζνλ ηνλ πόλνλ ηεο 

ςπρήο κνπ, θαη ραξάλ αιεζή θαη ζείαλ επθξνζύλελ, Αλαζηαζία 

δώξεζαη, ησ δεηλώο θεθαθσκέλσ. 

 

Ίδε επζπιάγρσ νκκαηί ζνπ, ηελ ηαπείλσζηλ εκώλ Μεγαινκάξηπο, 

θαη κεγάισλ θαθώλ, εκίλ επεξρνκέλσλ, ηελ ξύκελ αλαραίηηζνλ, ηε 

κεγίζηε ζνπ πξεζβεία. 

Θενηνθίνλ 

Άθνπζνλ Κόξε ηεο θσλήο κνπ, ελσηίζζεηη κπρίνπο ζηελαγκνύο 

κνπ, θαη κειινύζεο νξγήο, θαη θαλεξάο αηζρύλεο, σο νηδάο κε 

απάιιαμνλ, ηνλ δεηλώο ζπληεηξηκέλνλ. 
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Χδή ε΄. Σνλ ελ όξεη αγίσ. 

Γεσξγία ηεο ζεο επηζηαζίαο, παζεκάησλ δεηλώλ, ακάζπαζνλ ηαο 

ξίδαο, εθ ησλ ςπρώλ εκώλ ζενκαθάξηζηε, θαη ηεο αθζαξζίαο, 

εκθύηεπζνλ ελ ηαύηαηο, ηαο ζείαο αλαδόζεηο. 

 

Εθνξώζα εκάο κε δηαιίπεο, ηνύο ηελ ζελ αξσγήλ, λπλ 

επηβνσκέλνπο, Αλαζηαζία Μάξηπο θαιιηπάξζελε, όπσο 

ιπηξσζώκελ πάζεο επεξείαο, ερζξνύ, ηνπ παιακλαίνπ. 

 

Ρέεη άθζνλνλ ράξηλ ηακάησλ, ή παλζέβαζηνο, θαη ηεξά Εηθώλ ζνπ, 

θαη λνζεκάησλ ζβέλλπζη ηνπο άλζξαθαο, θαη ηνπο θιεγνκέλνπο 

ζιίςεζηλ αηξύηνηο, ελζέσο αλαςύρεη. 

 

Θενηνθίνλ 

Από πάζεο νξγήο ζαλαηεθόξνπ θαη βνπιήο πνλεξάο, ηνπ αξρεγνύ 

ηνπ ζθόηνπο, επινγεκέλε ζώζνλ κε Παλάκσκε, θαη ηεο ελεζηώζεο 

ξύζαη κε αλάγθεο, ηε ζε επηζηαζία. 

 

Χδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθηνλ. 

σκάησλ ζεπεδόλαο, θαη ςπρώλ ηαο λόζνπο, ηε κπζηηθή 

ρεηξνπξγεία ζεξάπεπζνλ, Αλαζηαζία Θεόθξνλ, ησλ πξνζηόλησλ ζνη. 

 

Ιιιεώζαη ζνηο δνύινηο, ηε ζε κεζηηεία, ηνλ αγαζόλ θαη επίιαηνλ 

Κύξηνλ, σο αλ ηεο ηνύην ηξπθήζσκελ αγαζόηεηνο. 

 

Οιόζσκσλ ην ηξαύκα, θέθηεκαη ν ηάιαο, αιι΄ επηζηάζα ζπ Μάξηπο 

κε ίαζαη, θαη πξόο νδόλ κεηαλνίαο, ήδε κε ίζπλνλ. 

Θενηνθίνλ 

Τςίζηνπ ώθζεο, ζξόλνο, Κεραξηησκέλε, δηό θακέ εθ ησλ θάησ 

αλύςσζνλ, πξόο αιεζείο αλαβάζεηο δσήο ηεο θξείηνλνο. 

 

Αμηόλ εζηίλ σο αιεζώο ….. 

Παξζελνκαξηύξσλ ηελ θαιινλήλ, θαη ησλ ηακάησλ, ηνλ αθέλσηνλ 

ζεζαπξόλ, ηελ λύκθελ Κπξίνπ ην ζθεύνο ησλ ραξίησλ, ζεκλή 

Αλαζηαζία, πκλνινγνύκελ ζε. 
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Υαίξνηο παξζελίαο εππλενύο ιεηκώλ, ν ηα άλζε θέξσλ, ηεο 

αζιήζεσο ηα ηεξπλά, σλ ηε επσδία, ζεκλή Αλαζηαζία, εκώλ ηαο 

δηαλνίαο, επθξαίλεηο πάληνηε. 

Υαίξνπζα εγώληζαη αλδξηθώο, ππέξ ηεο αγάπεο, ηνπ ηεζέληνο ελ ησ 

ηαπξώ΄ όζελ ηεο επθιείαο, απηνύ επηηπρνύζα, εκάο, Αλαζηαζία, 

αεί πεξίεπε. 

Υαίξνηο ησλ ζαπκάησλ ή ιακπεδώλ, ή ηεο επζπιαρλίαο, 

δηαπγάδνπζα ηαο απγάο, θαη ησλ παζεκάησλ, δηώθανπζα ην ζθόηνο, 

θιπηή Αλαζηαζία, πηζηώλ βνήζεηα. 

Υάξηηνο ελζένπ ηαο παξνράο, δαςηιώο παξίδνπ, ηνηο αηηνύζηλ 

νινζρεξώο, ηελ ζήλ πξνζηαζίαλ, ζεκλή Αλαζηαζία, θαη ζιηβεξώλ 

παληνίσλ, εκάο δηάζσδε. 

Έγεηξoλ εθ ιάθθνπ ακαξηηώλ, ηελ ςπρήλ κνπ Μάξηπο, νιηζζήζαζαλ 

ραιεπώο, θαη πξνο κεηαλνίαο, νδήγεζνλ κε αηξηβνύο, Αλαζηαζία 

Μάξηπο, ηνλ επθεκνύληα ζε. 

Δεύηε επθεκήζνπκελ νη πηζηνί, ηελ Αλαζηαζίαλ, ηελ σξαίαλ θαη 

ζαπκαζηήλ, ηνπ Υξηζηνύ ηελ λύκθελ, θαη κάξηπξα Κπξίνπ, ησ ηεο 

αγλνίαο θάιιεη ζαπκαζησζείεκελ. 

Σελ Φαξκαθνιύηξηαλ ησλ πηζηώλ, θαη πεπνηθηικέλελ δηαρξύζσ 

ηκαηηζκώ ησ ηεο παξζελίαο θαη ησ ησλ καξηπξίσλ, Αλαζηαζίαλ 

πάληεο ύκλνηο γεξαίξνκελ. 

Δεύηε επθεκήζσκελ, αδειθνί, ηνλ θνηλόλ παηέξα, ηεξάξρελ ηε ηνπ 

Υξηζηνύ, Θεσλάλ ηνλ πάλπ θαη ηεο Μνλήο πξνζηάηελ, ηνλ όλησο 

ζενθόξσλ θαη αμηάγαζηνλ. 

Σελ ζεπηήλ ζνπ θάξαλ, νη επζεβείο, νη επζεβείο, πόζσ 

πξνζθπλνύκελ, ελ ηε νκσλύκσ ηήδε Μνλή, θαη ηάζεηο πάληεο, 

ιακβάλνκελ πινπζίσο, ζεκλή Αλαζηαζία, όζελ πκλνύκελ ζε. 

Θεζαπξόλ αηίκεηνλ θαη πεγήλ, ηακάησλ έρεη, σ Αλαζηαζία, ε ζε 

Μνλή, δεμηόλ ζνπ πόδα, δη΄ νύ πάζαο πξνθζάλεηο ηαο λόζνπο θαη 

δηώθεηο, ησλ επθεκνύλησλ ζε. 

Μνλαδόλησλ ώδε πάζα πιεζύο, ζπλ ησ εγνπκέλσ επζεβάζησο ζε 

αλπκλεί, θιεηλή Αλαζηαζία, θαη πόζσ ζε γεξαίξεη, ηελ έθνξνλ θαη 

θύιαθα ηνπ ζεκλείνπ ζνπ. 
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Η Μνλή ζνπ αύηε ε επθιεήο, αγίσλ θαηέζηε νηθεηήξηνλ θσηεηλόλ, 

Θενθαλνύο ηεο πάλπ, αλάζζεο βαζηιίδνο, θαη Θεσλά νζίνπ θαη 

αξρηπνίκελνο. 

Πάληαο ηνπο πξνζηξέρνληαο επί ζε, ελ ηώδε ησ ξεη θαη Μνλή ζνπ 

ηε επθιεεί, ρνξήγεζνλ ηνύηνηο, ζεκλή Αλαζηαζία, ηάζεσλ ηελ 

Υάξηλ θαη ξώζηλ άπησηνλ. 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Αγηνη Πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εη ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Σξηζάγηνλ… Απνιπηίθηνλ… 

Ήρνο δ΄. Ό πςσζείο ελ ησ ηαπξώ.. 

Σελ αζιεθόξνλ ηνπ Υξηζηνύ ηελ παλέλδνμνλ, Αλαζηαζία νη πηζηνί 

ηθεηεύζσκελ, όπσο Υξηζηόο δεήζεζηλ απηήο ηεηρίζεηαη εκάο, όλπεξ 

επεπόζεζελ σο Νπκθίνλ νπξάληνλ, πάληα απνπηύζαζα πξόο ηελ 

ηνύηνπ απόιαπζηλ. Καη΄ ανξάησλ γαξ ερζξώλ θαη νξαηώλ , κεζίηηο 

πέιεη Κπξίσ εππξόζδεθηνο. 

 

40 Κύξηε Διέεζνλ 

 

Ήρνο β΄. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Μάξηπο ηνπ Υξηζηνύ παλεπθιεήο, ζθέπε ησλ πηζηώλ θαη πξνζηάηηο, 

Αλαζηαζία ζεκλή, πάζεο πεξηζηάζεσο, βηαίαο ιύηξσζαη, ηνπο 

ζεξκώο ζνη πξνζηξέρνληνο, πάζαλ επινγίαλ, ζείαο αγαζόηεηνο 

εμαηηνπκέλε απηνίο, όπσο ελ ζεκλή πνιηηεία θαη εηξεληθή 

θαηαζηάζεη, ηνλ ζε κεγαιύλνληα δνμάδσκελ 

  

Δέσποινα ππόσδεξαι... Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου... 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 


