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26 Δεκεμβοίξσ Παοακληςικόπ Καμώμ 
Ἁγίξσ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ἐπιρκόπξσ Σάοδεωμ, 

ςξῦ Ὁμξλξγηςξῦ. 
Πνίημα Παλαγθώρνς Σόμακη 

****** 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν. 

 

ὁ ξλβ’ (142) Ψακμόο ιαί ρό Θεόο Κύξθνο μερά ρῶλ 

πρίτφλ αὐρνῦ. Δἶρα ρό Τξνπάξθνλ.  
 

Ἦχξπ δ́. Ὁ ὑψωθεὶπ ἐμ ςῷ Σςασοῷ. 

Τνὺο πξνπιςλνῦλραο ρὴλ ρθμίαλ πνς ιάξαλ, ἐμ ἧο 

θαςμάρφλ πνραμὸο ἀλαβκύζεθ, Ἱεξνμάξρςο Ἅγθε Δὐθύμθε, 

πάπηο ἀπνκύρξφπαθ ἀῤῥφπρίαο ιαὶ βκάβηο, ρὴλ πὴλ 

παξετόμελνο εὐκνγίαλ ιαὶ τάξθλ, ιαὶ ρὸλ Χξθπρὸλ ἱιέρεςε 

ἀεί, ἡμῖλ δθδόλαθ πραθπμάρφλ πςγτώξηπθλ. 
Δόνα. Ἀπξλσςίκιξμ. Ἦχξπ δ́. Ταχὺ ποξκαςάλαβε 

Τῶλ Σαξδέφλ Πξόεδξνο, ιαὶ Ἐιικηπίαο σφπρήξ, ιαὶ 

πρόμα θεόπνσνλ, ὁμνκνγίαο καμπξᾶο ἐδείτθηο Δὐθύμθε. 

Ὅθελ ρῇ μςξθπλόῳ ιαὶ ἁγίᾳ πνς ιάξᾳ, ραύρηλ ρὴλ πόκθλ 

Πάρεξ, μςπρθιῶο ἁγθάζεθο, ἧ δίδνς Ἱεξάξτα ἀεὶ ρῇ 

πξνπραπίᾳ πνς. 

Καὶ λῦλ. Θενρνιίνλ. 

Οὐ πθφπήπφμέλ πνρε... 
 

Ὁ Ν́ Ψαλμόπ. 
 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀιξνπρθτίο: Ἀθυμίας ῥῦσαί με 

Ἱερομάρτυς. Παναγιώτου. 
         ᾨδὴ α΄. Ἦχξπ πλ. δ́. Ὑγοὰμ διξδεύραπ. 

Ἁπάπηο ἀλάγιηο ιαὶ πςμσνξάο, ἀρξώρνςο πςλρήξεθ 

παῖο πξὸο Κύξθνλ πξνπεςταῖο, Δὐθύμθε Πάρεξ θενσόξε, 

ρνὺο εὐκαβῶο πξνπθόλραο ρῇ πιέπῃ πνς. 
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Θαςμάρφλ ρὴλ δύλαμθλ εἰκησώο, ὡο ἔπαθκνλ μάιαξ, 

ρῶλ πῶλ πόλφλ παξὰ Θενῦ, ἴπθθ βνηθὸο ιαὶ ἀλρθκήπρφξ, 

ρῶλ πξνπιςλνύλρφλ ρὴλ πάλρθμνλ ιάξαλ πνς. 
 

Ὑυώπαο ἱιέρθδαο πξὸο Θεόλ, τεῖξαο Ἱεξάξτα, ἡμῖλ 

αἴρεθ ἁμαξρθῶλ, δνῦλαθ ἀμερξήρφλ ρήλ πςγγλώμηλ, ρνῖο πε 

ρθμῶπθλ Δὐθύμθε ἔλδνμε. 
 

                                Θεξςξκίξμ. 

Μςξίαθο βακκόμελνο πςμσνξαῖο, ρῇ πιέπῃ πνς Κόξη 

ιαρασεύγφ ὁ εὐρεκήο, πὺλ νὖλ σύκαμόλ με Θενμῆρνξ, πκὴλ 

γὰξ Σνς ἄκκηλ ἐκπίδα νὐ ιέιρημαθ. 
 

                 ᾨδὴ γ́. Οὐοαμίαπ ἁψίδξπ. 

Ἰαρξὸλ ἐλ ρνῖο λόπνθο θαςμαρνςξγὸλ εὕξνθμελ, πὲ 

Ἰεξνμάξρςο Κςξίνς Πάρεξ Δὐθύμθε, πάπηο κςρξνύμελνλ, 

σθνξνπνθνῦ ἀκγηδόλνο, ιαὶ ἡμῖλ δφξνύμελνλ ταξὰλ ιαὶ 

ἴαπθλ. 
 

Ἀπνξνύλρφλ πξνπράρηο ιαὶ ρῶλ πρφτῶλ πξόματνο, 

ιαὶ ρῶλ ὀξθνδόμφλ δνγμάρφλ πρῦκνο ἀικόληρνο, ὤσθηο 

Δὐθύμθε, δθὸ ιαὶ ἄσθαξρνλ πρέσνο, ἐι Κςξίνς εἴκησαο ρνῦ 

Παλρνιξάρνξνο. 
 

Σςμσνξῶλ ιαὶ ιθλδύλφλ παλρνδαπῶλ σύκαρρε, ρνὺο 

ρῇ πξνπραπίᾳ πνς Πάρεξ πίπρεθ πξνπρξέτνλραο, βίνλ 

ἡπύτθνλ, ιαὶ εἰξηλαῖνλ βξαβεύφλ, Ἅγθε Δὐθύμθε Σαξδέφλ 

πξόεδξε. 
 

                             Θεξςξκίξμ. 

Ῥςπρθιῇ Σνς πξεπβείᾳ Μήρηξ Θενῦ Πάλαγλε, ιάθαξνλ 

υςτῆο μνς ρὸ αἶπτνο ιαθθιερεύφ Σε, ιαὶ μεραλνίαο μνθ, 

δάιξςα δίδνς Παξθέλε, ρῷ ἀτξείῳ δνύκῳ Σνς εἰο Σέ 

ἐκπίζνλρθ. 
 

Δθάπφπνλ, Ἱεξνμάξρςο Δὐθύμθε θενσόξε, ρνὺο 

πξνπιςλνῦλραο ρὴλ θαςμαρόβξςρνλ ιάξαλ πνς, ἀπὸ 

παλρνίφλ ιθλδύλφλ ιαὶ λνπημάρφλ. 
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Ἐπίβκευνλ, ἐλ εὐμελείᾳ... 
 

 
Κάθιρμα. Ἦχξπ β΄. Ποερβεία θεομή. 

Πξεπβείαθο ραῖο παῖο Δὐθύμθε μαιάξθε, ἐι πάπηο 

ὀξγῆο ιαὶ θκίυεφο ῥςπθείημελ, νἱ πθπρῶο πξνπρξέτνλρεο 

λῦλ ρῇ ιξαραθᾷ πξνπραπίᾳ πνς, ιαὶ ρὸλ Θεὸλ δνμάζνλρεο 

ἀεί, ρὸλ πὲ Ἱεξάξτα μεγακύλαλρθ. 
 

ᾨδὴ δ́. Εἰρακήκξα Κύοιε. 

Ὑπέξ πάλρφλ ἱιέρεςε, ρῶλ πςλαθξνθπθέλρφλ ἐλ ρῷ 

ρεμέλεθ πνς, ἱεξόλθιε Δὐθύμθε, ιαὶ ἐμαθρνςμέλφλ ρὰο 

πξεπβείαο πνς. 
 

Σῶπνλ Πάρεξ Δὐθύμθε, πάπηο ἐπηξείαο ρνῦ 

ινπμνιξάρνξνο, ὡο πθπρῶλ πξνπράρηο ιξάρθπρνο, ρνὺο 

εἰκθιξθλῶο πξνπιακνςμέλνςο πε. 
 

Ἀθςμίαο με κύρξφπαθ, ρῆο ιαραρξςτνύπηο λῦλ ρὸλ 

ἱιέρηλ πνς, εὐθςμίαο ὡο ἐπώλςμνο, ἀμθνμαιάξθπρε Δὐθύμθε. 
 

Θεξςξκίξμ. 

Ἱιερεύφ Σε Δέππνθλα, μὴ ἐγιαρακίπῃο με ἐλ ραῖο 

θκίυεπθ, ἀκκὰ δίδνς μνθ βνήθεθαλ, ιαὶ παλρνίαο κύρξφπαθ 

ιαιώπεφο. 
 

ᾨδὴ έ. Φώςιρξμ ἡμᾶπ. 

Μέγαο βνηθόο, ἐι Θενῦ ἡμῖλ δεδώξηπαθ, ἐλ ιθλδύλνθο 

ιαὶ πνθιίκνθο πεθξαπμνῖο, δθὰ ρνῦρό πε γεξαίξνμελ Δὐθύμθε. 
 

Ἔτφλ πξὸο Χξθπρόλ, παῤῥηπίαλ ρὸλ σθκάλθξφπνλ, 

ιαθθιέρεςε Αὐρὸλ δθηλειῶο, δφξηθῆλαθ ρὴλ εἰξήληλ ραῖο 

υςταῖο ἡμῶλ. 
 

Ἴαπαθ ἡμῶλ, Ἱεξάξτα ρὰ πςλρξίμμαρα, ιαὶ ὑγείαλ ρὴλ 

ιαρ’ ἄμσφ δὸο ἡμῖλ, ρνῖο ἱιέραθο πνς Δὐθύμθε θεππέπθε. 
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Θεξςξκίξμ. 

Ἔιτενλ ιἀμνί, ρὰ ἐκέη Σνς Παλάτξαλρε, κςρξνςμέλη 

πςληθείαο πνληξᾶο, ἵλα ταίξφλ Σε ὑμλῶ ὠο εὐεξγέρηλ μνς.  
 

ᾨδὴ ρς́. Τὴμ δέηριμ ἐκχεῶ. 

Ῥςπθῆλαθ, αἱξερθζόλρφλ μαλίαο, ρὴλ πὴλ πνίμληλ 

ιαθθιέρεςε Πάρεξ, ἰδνὺ γὰξ πόθῳ πὲ ὕμλνθο γεξαίξεθ, ρνὺο 

εὐαγεῖο πνς ἀγῶλαο δνμάζνςπα, ρῶλ Ὀξθνδόμφλ ταξμνλή, 

Ἱεξάξτα Δὐθύμθε πάλπνσε. 
 

Ὁ πάλπεπρνο, ἀθκνσόξε νἶιόο πνς, ἰαρξεῖνλ 

λνπημάρφλ παλρνίφλ, ἐπθπιίαπεθ Θενῦ ἀλεδείτθη, ιαὶ γὰξ 

πηγάζεθ ἡ πάλρθμνο ιάξα πνς, ἰάμαρα δθηλειῶο, ρνῖο 

λνπνῦπθ θεόσξνλ Δὐθύμθε. 
 

Μὴ παύπῃ, ἐιδςπφπεῖλ ρὸλ Κύξθνλ, κςρξφθῆλαθ ρνῦ 

πςξὸο ρνῦ ἀπβέπρνς, ιαὶ ρῶλ κνθπῶλ αἰφλίφλ βαπάλφλ, 

Ἱεξνμάξρςο Δὐθύμθε ἔλδνμε, ρνὺο ἐιρεκνῦλραο εὐπεβῶο, ρὴλ 

καμπξὰλ ιαὶ παγγέξαπρνλ μλήμηλ πνς. 
 

Θεξςξκίξμ. 

Ἀππόξφο, Χξθπρὸλ ρῶλ πάλρφλ Δεππόρηλ, ρερνιςῖα 

Ἀεθπάξθελε Κόξη, αἴρεθ Αὐρὸλ μηρξθιῇ παῤῥηπίᾳ, ρνῦ 

νἰιρεθξῆπαθ ιαὶ πῶπαθ δεόμεθα, ρνὺο Θενρόινλ ἀκηθῆ, πὲ 

ιηξύππνλραο πόθῳ Παλάτξαλρε. 
 

Δθάπφπνλ, Ἱεξνμάξρςο Δὐθύμθε θενσόξε, ρνὺο 

πξνπιςλνῦλραο ρὴλ θαςμαρόβξςρνλ ιάξαλ πνς, ἀπὸ 

παλρνίφλ ιθλδύλφλ ιαὶ λνπημάρφλ. 
 

Ἄτξαλρε... 
 

Κξμςάκιξμ. Ἦχξπ β΄. Τξῖπ ςῶμ αἱμάςωμ ρξσ. 

Ἱεξνμάξρςο ιςξίνς Δὐθύμθε, ρνῖο πξνπιςλνῦπθ ρὴλ 

πάλπεπρνλ ιάξαλ πνς, ρὴλ πὴλ εὐκνγίαλ ιαράπεμυνλ, ιαὶ 

ἐλ ἀλάγιαθο ρατεῖαλ βνήθεθαλ, ὡο σύκαμ πθπρῶλ 

θενδώξηρνο. 
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Πξνιείμελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου... 

Σρ. Οἱ Ἱερεῖς Σου Κύριε... 

Δὐαγγέκθνλ. Καρὰ Μαρθαῖνλ (θγ΄, 44-54): Δἶπελ ὁ 

Κύξθνο· πάκθλ ὁμνία ἐπρὶλ ἠ Βαπθκεία ρῶλ Οὐξαλῶλ 

θηπαςξῷ ιειξςμμέλῳ ἐλ ρῷ ἀγξῶ... 

Δόνα. Ταῖο ρνῦ Ἱεξάξτνς... Καὶ μῦμ. Ταῖο ρῆο 

Θενρόινς... 

Ἰδθόμεκνλ. Ἦτνο πκ. β΄. Ὅκηλ ἀπνθέμελνθ. Σρ. 

Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὀ Θεός...  

Ἅγθε Δὐθύμθε, Ἱεξαξτῶλ ἡ καμπξόρηο, ρῶλ Σαξδέφλ 

Πξόεδξε, ιαὶ Μαξρύξφλ ιαύτημα ιαὶ ιεθμήκθνλ, ρῆο πεπρῆο 

πύλεδξε ἑβδόμηο Σςλόδνς, ρὸλ δνμάπαλρά πε Κύξθνλ, ιαὶ 

ἀλαδείμαλρα, πηγὴλ ἰαμάρφλ ἀπρείξεςρνλ, ρὴλ ιάξαλ ρὴλ 

ρθμίαλ πνς. Ἐιρελῶο ἀεὶ ιαθθιέρεςε, ἵλα πάπηο βκάβηο, 

ῥςπθῶμελ ιαὶ παλρνίαο πςμσνξᾶο, νἱ εὐκαβῶο 

ιαρασεύγνλρεο, λῦλ ρῇ πξνπραπίᾳ πνς. 
 

ᾨδὴ ζ́. Οἱ ἐκ ςῆπ Ἰξσδαίαπ. 

Ῥνήλ μνς ρῶλ δαιξύφλ πξνπδεμάμελνο ῥῦπαθ Πάρεξ 

Δὐθύμθε, δεθλῆο με ἀθςμίαο, ταξὰλ ιαὶ εὐθςμίαλ, ρῇ υςτῇ 

μνς δφξνύμελνο, ἵλα δνμάζφ Θεόλ, ρὸλ θαςμαπρώπαλρά πε. 
 

Τὴλ ρθμίαλ πνς ιάξαλ ὡο θηπαύξθπμα θεῖνλ ὄλρφο 

ιειρήμεθα, ιαὶ ραύρῃ πξνπθόλρεο, δεθλῶλ ἀῤῥφπρήμαρφλ 

ἐικςρξνύμεθα ιξάζνλρεο· ὁ ρῶλ Παρέξφλ ἡμῶλ, Θεὸο 

εὐκνγηρὸο εἶ. 
 

Ὕυόθελ λεῦπνλ Πάρεξ ιαὶ δίδνς πνῖο ἱιέραθο πᾶπθ ρὰ 

πξόπσνξα, ιαὶ ρὰ πξὸο πφρηξίαλ, αἰρήμαρα παξάπτνς, ρνῖο 

βνῶπθλ Δὐθύμθε· ὁ ρῶλ Παρέξφλ ἡμῶλ, Θεὸο εὐκνγηρὸο εἶ. 
 

Θεξςξκίξμ. 

Σαξιὸο ἐπθθςμίαθο ἐδνςκώθηλ ὀ ράκαο δνῦκόο Σνς 

Δέππνθλα, αὐρῶλ ἀπάκκαμόλ με, ρῆο ρςξαλίαο θᾶρρνλ ἵλα 

ιξάζφ γηθόμελνο· ὁ ρῶλ Παρέξφλ ἡμῶλ, Θεὸο εὐκνγηρὸο εἶ. 
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ᾨδὴ ή. Τὸμ Βαριλέα. 

Πξέπβεςε Πάρεξ, ρῷ παλνθιρίξμνλθ Λόγῳ, δνῦλαθ 

ἱκαπμὸλ πκημμεκημάρφλ, ρνῖο ἀλεςσημνῦπθ, ρνὺο θείνςο πνς 

ἀγῶλαο. 
 

Ἀγακκθᾶραθ, Κεξαρπθλίνς ἡ πόκθο, ρῇ πῇ πξνπραπίᾳ 

Ἱεξάξτα, πνῦ ρὴλ θείαλ ιάξαλ, ιαρέτνςπα ἐλ ιόκπνθο. 
 

Ννπνῦπθ δίδνς, ραῖο θενδέιρνθο κθραῖο πνς, ἴαπθλ 

Δὐθύμθε παμμάιαξ, ιαὶ ρνῖο θκθβνμέλνθο, παξάπτνς 

εὐθςμίαλ. 
 

Θεξςξκίξμ. 

Ἄτξαλρε Κόξη, Μῆρεξ Θενῦ ρνῦ Ὑυίπρνς, ἴαπαθ ρὸ 

ἄκγνο ρῆο υςτῆο μνς, ιαὶ ρὴλ Σῆο παξιόο μνς, θεξάπεςπνλ 

ὀδύληλ. 
 

ᾨδὴ θ́. Κσοίωπ Θεξςόκξμ. 

Γελνῦ μνθ ἀλρθκήπρφξ, Δὐθύμθε Πάρεξ, ιαὶ πςμσνξῶλ 

ἀδνιήρφλ δθάπφπνλ, βίνλ μνθ δνὺο εἰξηλαῖνλ ρῷ δενμέλῳ 

πνς. 
 

Ἰάπεθο ιαθ’ ἑιάπρηλ, Ἅγθε πηγάζεθο, ρνῖο ρῷ πεπρῷ 

πξνπθνῦπθλ ρεμέλεθ πνς, ιαὶ ρὸλ Σφρῆξα ὑμλνῦπθλ Πάρεξ 

Δὐθύμθε. 
 

Ὡο πκήξηο πςμπαθείαο, πξόπδεμαθ ρὸλ ὕμλνλ, ὅλ πνθ 

πξνπήλεγιαλ πόθῳ Δὐθύμθε, ιαὶ ρὴλ λνπνῦπαλ υςτήλ μνς 

εὐταῖο πνς ἴαπαθ. 
 

Θεξςξκίξμ. 

Τὴλ δέηπίλ μνς, δέμαθ Κεταξθρφμέλη, ιαὶ ἐλ ιαθξῷ ρῆο 

ἐμόδνς μνς σάληθθ, ρῆο παλαθκίαο υςτῆο μνς Κόξη 

βνήθεθα. 
 

 

Τό Ἄνιόμ ἐρςι καὶ ςὰ Μεγαλσμάοια. 
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Τὸλ Ἱεξνμάξρςξαλ ρνῦ Χξθπρνῦ, Σαξδέφλ Πνθμέλα ιαὶ 

Ἐπίπινπνλ εὐικεή, ρῶλ Δἰινλνμάτφλ, ρὸ θξάπνο 

ιαθεκόλρα, Δὐθύμθνλ ρὸλ θεῖνλ πάλραο ρθμήπφμελ. 
 

Βαπθκεῖο ἐκέγμαο ρνὺο δςπεβεῖο, εἱξιρὴλ ιαθςπέπρηο 

ἐμνξίαο ιαὶ ῤαβδθπμνύο, ιαὶ ὁμνκνγίαο, ρὸ πρέσνο ἐινμίπφ, 

Δὐθύμθε Μαξρύξφλ ικεθλῶλ ὁμόρξνπε. 
 

Ἀπὸ ρῆο Χεξπῶλνο εἰο ρὴλ Χθκήλ, ρῇ πῇ εὐδνιίᾳ ἡ πὴ 

ιάξα ιαὶ ἱεξά, πάκαθ ἐινμίπθη, πηγάζνςπα ἰάπεθο, ιαὶ 

εὐφδίαλ ἄῤῥηρνλ ἀλαπέμπνςπα.  
 

Τνῦ Κεξαρπθλίνς ταίξεθ καόο, ρὸλ θεῖόλ πνς νἶινλ, ιαὶ 

ρὴλ ιάξαλ πνς ρὴλ πεπρήλ, ρῇ θείᾳ πξνλνίᾳ, Δὐθύμθε 

πκνςρήπαο, ιαὶ ὕμλνθο γηθνπύλφο λῦλ μαιαξίζεθ πε. 
 

Νόπνςο ἐιδθώιεθ ρὰο κνθμθιάο, ιαξιίλνς ρὸ πάθνο ιαὶ 

ὑγείαλ βξύεθ ἀεί, Δὐθύμθε Πάρεξ, ἡ πὴ ρθμία ιάξα, δθὸ 

αὐρὴλ ἐι πόθνς ιαραππαζόμεθα. 
 

Πξέπβεςε ρῷ πάλρφλ Δημθνςξγῶ, ῥςπθῆλαθ ιθλδύλφλ 

πνκςρξόπφλ ιαὶ πεθξαπμῶλ, ρνύο πνθ πξνπδξαμόλραο, 

Δὐθύμθε ρξθπμάιαξ, ιαὶ πίπρεθ ἐιζηρνῦλραο ρὴλ πξνπραπίαλ 

πνς. 
 

Δίδνς εὐκνγίαλ ρὴλ παρξθιήλ, ρῇ πῇ ἐλνξίᾳ ιαὶ πᾶλ 

δώξημα ἀγαθόλ, ιαὶ ἔλθενλ ζῆκνλ, πξὸο ἀξερῆο ἀγῶλαο, 

Δὐθύμθε Παρέξφλ πεπρὸλ ἀγκάΐπμα. 
 

Χαίξνθο Καθπαξείαο γόλνο καμπξόο, ιαὶ Χθκῆο 

πξνπράρθο ιαὶ Κεξαρπθλίνς ὁ θηπαςξόο, ταίξνθο Ἐιικηπίαο, 

μέγαο σφπρὴξ ρξθπμάιαξ, Ἀξτθεξέφλ ικένο Πάρεξ Δὐθύμθε. 
 

Τνὺο θείνςο Παρέξαο ρνὺο ρὴλ πεπρήλ, Σύλνδνλ 

Ἑβδόμηλ πςγιξνρήπαλραο ἱεξῶο, ιαὶ ρερθμηιόραο, Δἰιόλαο 

ρὰο ἁγίαο, ἀπμάρφλ πςμσώλθᾳ ἀλεςσημήπφμελ. 
 

Πᾶπαθ ρῶλ Ἀγγέκφλ... 
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Τοιράγιξμ... 

 
                        Ἀπξλσςίκιξμ.  

              Ἦχξπ δ́. Ταχὺ ποξκαςάλαβε 

Τῶλ Σαξδέφλ Πξόεδξνο, ιαὶ Ἐιικηπίαο σφπρήξ, ιαὶ 

πρόμα θεόπνσνλ, ὁμνκνγίαο καμπξᾶο ἐδείτθηο Δὐθύμθε. 

Ὅθελ ρῇ μςξθπλόῳ ιαὶ ἁγίᾳ πνς ιάξᾳ, ραύρηλ ρὴλ πόκθλ 

Πάρεξ, μςπρθιῶο ἁγθάζεθο, ἧ δίδνς Ἱεξάξτα ἀεὶ ρῇ 

πξνπραπίᾳ πνς. 

                           40Κύοιε ελέηρξμ 

          

Ἦχξπ β́. Ὅςε ἐκ ςξῦ νύλξσ. 

Πάλραο, ρνὺο πξνππίπρνλραο πθπρῶλ, ρῇ 

θαςμαρνβξύρῳ πνς ιάξᾳ Πάρεξ Δὐθύμθε, πιέπε ιαὶ 

δθάπφζε ἐι ρῶλ βεκῶλ ρνῦ ἐτθξνῦ, λνπημάρφλ κςρξνύμελνο 

δεθλῶλ Ἱεξάξτα, τάξθλ ρε ιαὶ ἔκενο αὐρνῖο δφξνύμελνο, 

ὅπφο, ὡο πξνπράρηλ ιαὶ ῥύπρηλ, πὲ ἀμθντξέφο ρθμῶμελ, 

δόμαλ ρῷ Σφρῆξθ ἀλαπέμπνλρεο. 
 

Δέππνθλα πξόπδεμαθ... 
 

Τὴλ πᾶπαλ ἐκπίδα μνς... 
 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ 

Θεός, ἐλέησον καί σῶσον ἠμᾶς. Ἀμήν. 

 

 


