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Χαιρετισμοί ΑΓΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΟΣ   
 

  

Ποίημα Ἰωάννου Γ. Ζαμπέλη, 
Ἀναγνώστου 

 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ'. Τῇ ὑπερμάχῳ. 

 

Τοῖς ὑπερμάχοις τῆς Λευκάδος τὰ 
ἐφύμνια, ὡς λυτρωθέντες δι' αὐτῶν 
νῦν τὰ ἐγκώμια, ἀναπέμψωμεν 
βοῶντες μιᾷ καρδίᾳ· ἀλλ' ὡς ἔχοντες 
πρεσβείας τὸ προνόμιον, μὴ ἐλλίπητε 
ἡμῖν συμπαριστάμενοι, τοῖς 
κραυγάζουσι·  
 
χαῖρε, ἄθροισμα τίμιον. 

 

Οἱ κδ' οἶκοι. 

 

Ἄθροισμα φιλαγίων ἐν Λευκάδι 
συνήχθη ὑμνῆσαι τοὺς ἐφόρους 
τῆς νήσου (τρίς)· καὶ τῇ ἱκετηρίῳ 
φωνῇ τοὺς καλλίστους πάντων τῶν 
ἐπαίνων μίξαντες, τοιοῦτον νῦν 
προσάγουσι τοῖς μακαρίοις αἶνον· 

Χαίρετε, δι'ὧν ἡ  Λευκάς  
φρυκτωρεῖται· 

χαίρετε, δι' ὧν πᾶς ὁ κόσμος 
κοσμεῖται.  

http://orthodoxhymnography.blogspot.com/2012/11/blog-post_5601.html
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Χαίρετε, νοσούντων τὰ μεγάλα 
ἰάματα·  

χαίρετε, Ἁγίων τὰ σπουδαῖα 
καυχήματα.  

Χαίρετε, ὅτι διαρρήγνυτε τῶν 
δαιμόνων τὰς πλοκάς·  

χαίρετε, ὅτι ἀκούετε εὐσεβῶν τὰς 
προσευχάς.  

Χαίρετε, ἐν πόλῳ ἔχοντες ἰδίαν 
ἕκαστος μονήν·  

χαίρετε, τιμὰς δεχόμενοι ὡς 
παριστάμενοι ἡμῖν.  

Χαῖρε, ὅμιλε σεβάσμιε τῶν ἐν κόσμῳ 
ποθεινῷ·  

χαῖρε, σύστημα μακάριον τὸ ἐν νέῳ 
οὐρανῷ.  

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις περιϊπτάμενον 
νέφος·  

χαῖρε, ὅτι συντρέχεις τοῖς πιστοῖς ἀεὶ 
τάχος.  

Χαῖρε, ἄθροισμα τίμιον. 

 

 Βλέποντες τοὺς Ἁγίους 
φρυκτωρούντας ἀόκνως Λευκάδα τὴν 
φιλόθεον νῆσον, οἱ ἐνθάδε οἰκοῦντες 
πιστοὶ εὐγνωμόνως ὕμνους ἀντί 
δώρου ψάλλουσιν, βοῶσι δὲ 
ἀπαύστως τῷ οἰκτίρμονι Θεῷ τῶν 
ὅλων·  
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Ἀλληλούϊα. 

 

 Γάννυται ἡ σὴ νῆσος ὡς πολύτιμον 
ὄλβον τὴν θείαν σου εἰκόνα 
πλουτοῦσα, ἐν δεινοῖς παντοίοις καὶ 
κακοῖς πολυτρόποις τεῖχος καὶ 
στεῤῥὸν πρόμαχον, ἡμῖν 
φανερουμένην καθ' ἑκάστην τοῖς 
βοῶσι ταῦτα·  

Χαῖρε, ἡ  ὄντως  φανερωθεῖσα· 

χαῖρε, ἡμῶν προστασία φανεῖσα.  

Χαῖρε ἐν ἀνομβρίᾳ ὀμβροφόρε 
νεφέλη·  

χαῖρε, ἐν σιτοδείᾳ θεῖον γᾶλα καὶ 
μέλι.  

Χαῖρε, ἄδηλον σχεδίασμα ἐνεργείας 
μυστικῆς·  

χαῖρε, δώρημα πολύτιμον 
προστασίας θεϊκῆς.  

Χαῖρε, ὅτι πεφανέρωσαι τῷ Καλλίστῳ 
μυστικῶς·  

χαῖρε, ὅτι συμπαρίστασαι τῇ Λευκάδι 
μητρικῶς.  

Χαῖρε, ὡς καθέδρα ἔχουσα τὴν 
σεβασμίαν σου μονήν·  

χαῖρε, τὴν ἐνέδραν λύουσα διαβόλου 
τὴν δεινήν·  
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Χαῖρε, τῶν σεισμικῶν δονημάτων ἡ 
παῦσις·  

χαῖρε, πνευματικῶν προβλημάτων ἡ 
λύσις. 

  

Χαῖρε, Μήτερ ἀπείρανδρε. 

 

 Δρέπουσι καθ' ἡμέραν τὰ σὰ 
φίλτατα τέκνα καρποὺς 
πανευφροσύνους, Παρθένε· τῆς γὰρ 
σῆς φερωνύμου Μονῆς, κατὰ μέσον 
δένδρον εὐθαλὲς ἐξήνθησεν, ὑφ' 
οὗπερ πᾶς σκεπόμενος κραυγάζει 
πίστει· 

  

Ἀλληλούϊα. 

 

 Ἔφθασεν ἡ Ἑλένη ναυαγίου 
φυγοῦσα τὸν κίνδυνον εἰς Ἁγίαν 
Μαύραν· τῇ δὲ μάρτυρι μέγαν ναόν, 
δι' αὐτῆς σωθεῖσα, εὐλαβῶς 
ἀνέθηκεν, ἐν ᾧ πιστοὶ ἀνέμελπον 
ᾠδὰς τοιαύτας·  

Χαῖρε Χριστοῦ  ἡ  καλλίνικος  
Μάρτυς· 

χαῖρε, Θεοῦ τοῦ μεγάλου ἡ λάτρις.  

Χαῖρε, Τιμοθέου ἡ πάνσεμνος 
σύζυγος·  

χαῖρε, πρεσβυτέρου ἡ πρόθυμος 
σύναθλος.  
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Χαῖρε, νήσου ὁμωνύμου σου ἡ ὀξεία 
βοηθός·  

χαῖρε, τῶν προσδεομένων σου ἡ 
πλουσία χορηγός.  

Χαῖρε, ὅτι διώκεις τῶν ἀπίστων τὰ 
στίφη·  

χαῖρε, ὅτι φυλάττεις ὑμνητῶν σου τὰ 
πλήθη. 

Χαῖρε, σφαγῆς θεϊκῆς ἡ ἐκμίμησις·  

χαῖρε, εὐχῆς υἱκῆς ἡ ἀνάπεμψις.  

Χαῖρε, στεῤῥὰ εὐσεβῶν προστασία·  

χαῖρε, ἡμῶν πρὸς Θεὸν μεσιτεία.  

  

Χαῖρε, Μαύρα πολύαθλε. 

 

 Ζήλου ἐπλήσθη θείου, ἀγρευθεὶς 
οὐρανόθεν, ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν 
χριστοκῆρυξ· διαβὰς δ' ἐν τῇ νήσῳ 
ἡμῶν, βοηθὸς ἐφάνη τοῖς ἐν σκότει 
πέλουσιν, εἰς πίστιν ἐφελκύσας τοὺς 
τἀνῦν βοῶντας·  

  

Ἀλληλούϊα. 

 

 Ἤχησεν ἐν Λευκάδι εὐσεβείας ὁ 
λόγος ἐκ στόματος Ἀκύλα τὸ πρῶτον· 
μετὰ τοῦτον τοῦ Παύλου τῇ εὐχῇ, 
Ἡρωδίων ἤρξατο Θεοῦ κήρυγμα· 
αὐτοῖς οὖν προσφθεγξώμεθα ἐκ 
πόθου ταῦτα·  
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Χαῖρε, τριάς  τῶν  θεοκηρύκων· 

χαῖρε, ἡ ἔξαρχος τῶν κηρύκων.  

Χαῖρε, τῶν ἐθνῶν φωτιστὰ 
παμφεγγέστατε.  

Χαῖρε, καὶ ἡμῶν πρεσβευτὰ 
ἐκλαμπρότατε.  

Χαῖρε, ὅτι ἡμῖν ἤνοιξας σωτηρίας τὴν 
ὁδόν·  

χαῖρε, ὅτι ᾕρθης, ἔνδοξε, ὑπὲρ τρίτον 
οὐρανόν.  

Χαῖρε, καὶ σὺ, Ἀκύλα, συνεργὲ 
Κορυφαίου·  

χαῖρε, πάντιμε θύρα κοινωνίας 
ἐνθέου.  

Χαῖρε, ἡ τῶν εἰδώλων, Ἡρωδίων, 
κατάπτωσις·  

χαῖρε τῆς ἀντιθέου θεωρίας ἡ 
ἔκπτωσις.  

Χαῖρε, τρίκρουνος βρύσις θεολόγων 
δογμάτων·  

χαῖρε τρίφωτος λάμψις πάσης γῆς 
τῶν περάτων.  

 

 Χαῖρε, σάλπιγξ τριτόσπονδε. 

 

 Θείαν χάριν λαμβάνει παρὰ 
Παύλου Σωσίων, ποιμὴν τῆς λογικῆς 
ταύτης ποίμνης, ἐλατὴρ τε λύκων 
καταστὰς, εὐσεβείας λύχνος φαεινὸς 
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γενόμενος, διδάσκων ἡμᾶς πάντοτε 
Κυρίῳ ψάλλειν·  

 

 Ἀλληλούϊα. 

 

 Ἴσον Πατρὶ τὸν Λόγον εὐσεβῶς ἐν 
Νικαίᾳ ἐκήρυξαν οἱ θεῖοι Πατέρες· 
τριακόσιοι δέκα καὶ ὀκτὼ ἐκ περάτων 
ἦλθον, ὧνπερ εἶς Ἀγάθαρχος ἦν ὁ 
ποιμὴν Λευκάδος, ὁ ἀκούων ταῦτα· 

Χαῖρε, τὸ κλέος τῶν Ὀρθοδόξων·  

χαῖρε ὁ ἔλεγχος κακοδόξων.  

Χαῖρε, Υἱὸν κηρύξας τῷ Πατρὶ 
ὁμοούσιον·  

χαῖρε, ἡμῖν διδάξας δόγμα θεῖον καὶ 
γνήσιον.  

Χαῖρε, βίον ὁσιώτατον διανύσας ἐπὶ 
γῆς·  

χαῖρε, δόξαν ἀπερίγραπτον ἔχων νῦν 
ἐν οὐρανοῖς.  

Χαῖρε, πέντε Πατέρων ὁ θεόφρων 
μαγνήτης·  

χαῖρε, πρὸς τὴν ἁγίαν βιοτὴν ὁ 
ἀλείπτης.  

Χαῖρε, ποιμὴν φιλοχρίστων 
φιλόστοργε·  

χαῖρε, ἀσκητῶν φιλοθέων διδάσκαλε.  

Χαῖρε, πιστὲ λατρευτὰ τῆς Τριάδος·  

χαῖρε, σοφὲ Ἱεράρχα Λευκάδος.  
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Χαῖρε, πάτερ Ἀγάθαρχε. 

 

 Κόσμημα ἀνεδείχθη ὁ Ἀγάθαρχος 
πάλαι τῆς πρώτης ἐν Νικαίᾳ 
Συνόδου· ὃν ἰδοῦσα Πατέρων πεντάς, 
μετ'αὐτοῦ ἐνθάδε ποθεινῶς 
ἔφθασαν, ἀσκητικῶς διάγοντες καὶ 
ὑμνῳδοῦντες οὕτω·  

 
  

Ἀλληλούϊα. 

 

 Λύουσιν ἐν Συνόδοις τῶν φληνάφων 
ῥητόρων τοὺς λόγους καὶ τὰς 
κακοδοξίας, Ζαχαρίας ὁ θεῖος ποιμὴν 
καὶ Χριστοῦ ὁ μύστης, ὁ κλεινὸς 
Πελάγιος· πρὸς οὓς ἀναβοήσωμεν, 
ὥσπερ υἱοί τοιαῦτα· 

Χαῖρε, δυὰς ὀρθοδόξων Πατέρων·  

χαῖρε, σεπτὴ ξυνωρὶς τῶν Ποιμένων.  

Χαῖρε, κακοπίστων αἰσχύνη ἡ 
εὔσημος·  

χαῖρε, καλοπίστων τιμὴ ἡ διάσημος.  

Χαίρετε, ὅτιἐκηρύξατε διπλοῦν τῇ 
φύσει τὸν Χριστόν·  

χαίρετε, ὅτι ἐτρανώσατε ὁμολογίαν 
τῶν πιστῶν. 

Χαίρετε, εὐσεβείας οἱ περίλαμπροι 
φάροι·  



[10] 
 

χαίρετε, Ἀληθείας τὰ ἀπόρθητα 
τείχη.  

Χαῖρε, φαιδρὸν τῆς Χάριτος δίκηρον· 

χαῖρε, στεῤῥὸν τῆς πίστεως ἔρεισμα.  

Χαῖρε, δογμάτων ἡ φρυκτωρία·  

χαῖρε, θαυμάτων ἡ χορηγία.  

 

 Χαῖρε, ζεῦγος σεβάσμιον. 

 

 Μένουσαν πολιτείαν ἐρασθεὶς 
ὁλοψύχως, Κοσμᾶ Ἱερομάρτυς, 
διήρχου διὰ τόπων πλείστων ἀληθῶς 

τοῦ Κυρίου αἵρων τὸν ζυγὸν ἐπ' ὤμων 
σου·  ἀκούεις ὅθεν νῦν μετὰ χαρὰς 
τὸν ὕμνον·  

 

 Ἀλληλούϊα. 

 

 Νέα δέδεικται πᾶσιν ἀφορμὴ 
ὑμνῳδίας τοῦ σκήνους σου, Νικόλαε 
πάτερ, ἡ ἐκ Μύρων μετακομιδὴ καὶ ἐκ 
τῆς νήσου τῆσδε ἱερὰ πάροδος, 
κινήσασα πρὸς ἔπαινον τὰ στόματα 
τῶν σοὶ λεγόντων· 

Χαῖρε, τὸ βλάστημα τῶν Πατάρων·  

χαῖρε, ὁ πρόεδρος τῶν Μυρέων.  

Χαῖρε, ὁμολογίαν παρασχὼν πρὸ 
τυράννων·  

χαῖρε, κακοδοξίας καθελὼν ἐν 
Συνόδῳ.  
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Χαῖρε, πλοῖον εὐδρομώτατον πρὸς 
ζωὴν διαπερῶν·  

χαῖρε, νῖκος κραταιότατον κατ' 
ἐχθίστων δυσμενῶν.  

Χαῖρε, ποντοποροῦσιν ἐν θαλάσσῃ 
συμπλέων·  

χαῖρε, βυθιζομένους τῆς θαλάσσης 
ἐξαίρων.  

Χαῖρε, οἰακοστρόφε τῆς ἁγίας 
ὁλκάδος·  

χαῖρε, πνευματοφόρε πρεσβευτὰ τῆς 
Λευκάδος.  

Χαῖρε, πιστῶν πρὸς Θεὸν παῤῥησία·  

χαῖρε, Θεοῦ πρὸς ἡμᾶς εὐδοκία.  

 

 Χαῖρε, πάτερ Νικόλαε. 

 

 Ξένον τρόπον ἰδόντες βιοτῆς 
ἰσαγγέλου ἀνύοντα Στειρίου τὸν 
γόνον, τὸν Λουκᾶν, οἱ ἐν Λευκάδι 
νῦν, οὗ ποτε δεκτὰ ἦν παρ' ἡμῖν τὰ 
λείψανα, ἐξ ὧν τὴν εὐλογίαν 
ἀρυσθέντες, εὐλαβῶς βοῶμεν· 

 

 Ἀλληλούϊα. 

 

 Ὅρμος ἦν τοῖς ἐν πόντῳ τῆς ἐνθάδε 
προσκαίρου ζωῆς ὁ θεοφόρος 
Δονάτος· μετακόμισις γὰρ τοπική, 
οὐκ ἀφαίρεσις τοῦ πρεσβευτοῦ 
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πέφυκε καὶ ἦχος παρ' ὧν ἔσχον 
εὐλογίαν, ἐξηχεῖτο ὅδε· 

Χαῖρε, πιστὲ λειτουργὲ Κυρίου·  

χαῖρε, δεινὲ φονευτὰ θηρίου.  

Χαῖρε, τῶν ἀνάκτων περίσεμνον 
ἄκουσμα·  

χαῖρε, τῶν πενήτων πανόλβιον 
χάρισμα.  

Χαῖρε, ὄχημα πανάξιον Χάριτος τῆς 
μυστικῆς·  

χαῖρε, κῆρυξ διαπρύσιε τῆς θεότητος 
Χριστοῦ.  

Χαῖρε, ὁ τῆς Εὐροίας συνετὸς 
ἀρχιποίμην·  

χαῖρε, ὁ τῆς Λευκάδος εὐαγὴς 
ἐπισκέπτης.  

Χαῖρε, δι' οὗ τελοῦνται ὑπέρλογα·  

χαῖρε, δι' οὗ Θεὸς νῦν δοξάζεται.  

Χαῖρε, οἰκῆτορ δωμάτων τῶν ἄνω·  

χαῖρε, ἐκφάντορ δογμάτων τῶν 
θείων.  

 

Χαῖρε, πάτερ τρισόλβιε. 

 

 Πᾶσα γλῶσσα ἀνθρώπων εἰς ᾠδὴν 
συγκινεῖται τριάδος καλλινίκων 
Μαρτύρων· ὁ γὰρ Βίκτωρ ὁμοῦ καὶ 
Μηνᾶς, πρὸς δὲ τούτοις ὁ κλεινὸς 
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Βικέντιος σεισμοῦ ἡμᾶς ἐρύσαντο, 
τοὺς ἐκβοῶντας οὕτω·   

  

Ἀλληλούϊα.  

Ῥήτορας καλλιφθόγγους 
ἀρχομένους ἐπαίνων ὁρῶμεν διὰ σέ, 
Βησσαρίων· τὴν πανώλην γὰρ σὺ 
θαυμαστῶς, ἀπελάσας τάχει ἀφ' 
ἡμῶν, ἔνδοξε, τοιαῦτα ἐνωτίζῃ νῦν 
ἐγκώμια παρὰ τῶν Λευκαδίων· 

Χαῖρε, Δουσίκου μονῆς δομῆτορ·  

χαῖρε, ἡγέτα τῶν μοναζόντων.  

Χαῖρε, ἰατρὸς γεγονὼς θεοδώρητος·  

χαῖρε, ἀσκληπιάδης δεδειγμένος 
θεόπεμπτος.  

Χαῖρε, ὅτι διεποίμανας Θετταλίαν 
νουνεχῶς·  

χαῖρε, ὅτι καθωδήγησας πρὸς Θεὸν 
φροντιστικῶς.  

Χαῖρε, πανωλοβλήτων ταχινὴ 
σωτηρία·  

χαῖρε, τῶν ἐν ἀνάγκαις πρὸς Θεὸν 
μεσιτεία.  

Χαῖρε, Λευκάδα νόσου ῥυσάμενος·  

χαῖρε, Ταφίων χάριν δεόμενος.  

Χαῖρε, ἐλπὶς φιλοθέων μερόπων·  

χαῖρε, υἱὲ φιλανθρώπου Δεσπότου.  

 

 Χαῖρε, πάτερ σεβάσμιε. 
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 Σῆμα θείας προνοίας ἡ εἰκὼν σου 
εὑρέθη, σεπτὲ πρωθιεράρχα Νικῆτα, 
Χαλκηδόνος ὑπέρτιμε ποιμὴν καὶ ἐν 
σεπτῇ Συνόδῳ Ἀληθείας πρόμαχε, 
καὶ τῇ σῇ κώμῃ δέδοσαι προστάτης, 
τῇ ψαλλούσῃ οὕτως·  

 

Ἀλληλούϊα. 

Τεῖχος εἶ Ἑπτανήσου, Διονύσιε 
μάκαρ, Λευκάδος τ' ἐν σεισμῷ 
παραστάτης· θεαρέστως γὰρ ἀνύσας 
βιοτήν, δωρεῶν μεγίστων παρὰ Θεοῦ 
ἠξίωσαι, παρὰ πιστῶν τοιαῦτα δὲ 
προσδέχῃ, πάτερ, χαριστεῖα· 

Χαῖρε, Ζακύνθου εὔσημε γόνε· 

χαῖρε, Αἰγίνης Πρωθιεράρχα. 

Χαῖρε, χορηγὲ ἀληθοῦς 
συγχωρήσεως·  

χαῖρε, παροχεῦ πολυμόρφου ἰάσεως.  

Χαῖρε, ὅτι σὸν λείψανον ὑπερέβη τὴν 
φθοράν· 

χαῖρε, ὅτιαἱ πρεσβεῖαι σου λύουσι 
διαφθοράν. Χαῖρε, σεισμοῦ ὑπάρχων 
κατάπαυσις· 

χαῖρε, πιστοῖς γενόμενος λύτρωσις.  

Χαῖρε, ξηρᾶς δονουμένης ἡ στάσις·  

χαῖρε, ὑγρᾶς τρικυμίας ἡ παῦσις.  

 

Χαῖρε, πάτερ μακάριε. 
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 Ὕμνους σπεῦσον συμπλέξαι τῶν 
πιστῶν ἡ χορεία τῆς Μάρτυρος 
Βαρβάρας εἰς μνήμην· τοῦ 
ἀσπλάγχου αὐτῆς γὰρ πατρὸς 
μιαιφόνος χεὶρ εἰς τὰ ἄνω ἤγαγεν· 
ὅθεν εἰλήφει χάριν θεραπείας τῶν 
πιστῶς λεγόντων·  

 

 Ἀλληλούϊα. 

 

 Φωτοφόρων δωμάτων ἀνεδείχθης 
οἰκήτωρ καὶ αἴγλης κοινωνὸς 
οὐρανίου· οὐδαμῶς ἐπιγείους τιμὰς 
μυστικῆς εὐκλείας ὑπερεῖδες, Ἅγιε· 
θεόθεν οὖν ἀπέλαβες τὰ δῶρα καὶ ἐκ 
τῆς γῆς ἀκούεις· 

Χαῖρε, βλαστὲ τῆς Ἁγίας Ῥωσίας·  

χαῖρε, διῶκτα τῆς ἀθείας.  

Χαῖρε, βιοτὴν μοναχῶν μιμησάμενος· 

χαῖρε, οὐρανῶν Βασιλείαν 
κτησάμενος.  

Χαῖρε, ὅτι τὴν Ἑπτάνησον ἐλευθέραν 
καθιστᾷς·  

χαῖρε, ὅτι τεθαυμάστωσαι τῶν 
προσκαίρων μεταστάς.  

Χαῖρε, ὅτι ναυάρχων ἐν ζωῇ 
προεξάρχεις·  
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χαῖρε, ὅτι Ἁγίων μετὰ πότμον 
μετέχεις. 

Χαῖρε, χρηστῶς διοικῶν τὰ Ἰόνια·  

χαῖρε, θερμῶς ἐκζητῶν τὰ αἰώνια.  

Χαῖρε, θεόθεν δοθεὶς φερωνύμως·  

χαῖρε, δεχθεὶς τὰ οὐράνια δῶρα.  

 
  

Χαῖρε, θεῖε Θεόδωρε. 

 

 Χεῖρα δοῦναι θελήσας βοηθείας, 
θεόφρον Γεράσιμε, κατὰ τοῦ 
τυράννου, ἐμεσίτευσας πρὸς τὸν 
Θεόν, ὅπως ἡμᾶς ῥύσῃ τοῦ Ἀλῆ 
τάχιστα· ὅθεν τιμῆς εἰς ἔνδειξιν 
χαρμονικῶς βοῶμεν·  

 

 Ἀλληλούϊα. 

 

 Ψάλλοντές σου τὸν βίον, 
παρθενεύουσα Μάρτυς Χριστοῦ, 
Κυριακὴ ἀθληφόρε, τὴν ἁγνείαν 
ὑμνοῦμεν τὴν σήν, τὸ σεπτὸν σου 
αἷμα καὶ τῆς σῆς μέλπομεν εἰκόνος 
τὴν ἀνεύρεσιν ἐν γῇ Λευκάδος οὕτως· 

Χαῖρε, ἀμνὰς τοῦ Θεοῦ καὶ Λόγου·  

χαῖρε, ἡ πλήρης τοῦ θείου πόθου.  

Χαῖρε, νεαρὸν τοῦ Χριστοῦ θῦμα 
γνήσιον· 

χαῖρε, ἱερὸν καὶ ἀμώμητον σφάγιον.  
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Χαῖρε, πάγκαλλον ὡράϊσμα 
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ·  

χαῖρε, πάντιμον θησαύρισμα 
Βασίλειας τοῦ Θεοῦ.  

Χαῖρε, ἧς τὴν εἰκόνα ὑπερλόγως 
ἀνεύρομεν·  

χαῖρε, δι' ἧς τῷ Κτίστῃ μετὰ λόγου 
λατρεύομεν.  

Χαῖρε, πιστῶν ἑτοίμη ἀντίληψις·  

χαῖρε, ἡμῶν ἡ πρὸς Κύριον αἴτησις.  

Χαῖρε, σεμνὴ καὶ πανάρετε κόρη·  

χαῖρε, τερπνή τοῦ Χριστοῦ εὐωδία.  

 
  

Χαῖρε, Μάρτυς πανένδοξε. 

 

 Ὤ πληθὺς τρισολβία τῶν τὴν 
νῆσον Λευκάδα ἐφορώντων Ἁγίων 
(τρίς), δεξαμένη ἡμῶν τὴν ᾠδὴν ἐν 
δεινοῖς παντοίοις σθεναρῶς πρόστηθι 
καὶ ὑπερεύχου πάντοτε Κυρίῳ τῶν 
συμβοώντων·  

 

 Ἀλληλούϊα. 

Ἄθροισμα φιλαγίων ἐν Λευκάδι 
συνήχθη ὑμνῆσαι τοὺς ἐφόρους τῆς 
νήσου· καὶ τῇ ἱκετηρίῳ φωνῇ τοὺς 
καλλίστους πάντων τῶν ἐπαίνων 
μίξαντες, τοιοῦτον νῦν προσάγουσι 
τοῖς μακαρίοις αἶνον· 
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Χαίρετε, δι' ὧν ἡ Λευκὰς 
φρυκτωρεῖται· 

χαίρετε, δι' ὧν πᾶς ὁ κόσμος 
κοσμεῖται. 

Χαίρετε, νοσούντων τὰ μεγάλα 
ἰάματα·  

χαίρετε, Ἁγίων τὰ σπουδαῖα 
καυχήματα.  

Χαίρετε, ὅτι διαρρήγνυτε τῶν 
δαιμόνων τὰς πλοκάς·  

χαίρετε, ὅτι ἀκούετε εὐσεβῶν τὰς 
προσευχάς.  

Χαίρετε, ἐν πόλῳ ἔχοντες ἰδίαν 
ἕκαστος μονήν·  

χαίρετε, τιμὰς δεχόμενοι ὡς 
παριστάμενοι ἡμῖν.  

Χαῖρε, ὅμιλε σεβάσμιε τῶν ἐν κόσμῳ 
ποθεινῷ·  

χαῖρε, σύστημα μακάριον τὸ ἐν νέῳ 
οὐρανῷ.  

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις περιϊπτάμενον 
νέφος·  

χαῖρε, ὅτι συντρέχεις τοῖς πιστοῖς ἀεὶ 
τάχος.  

 

Χαῖρε, ἄθροισμα τίμιον. 

 

  
 

  

 


