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ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ.
ΗΧΟΣ Α'.
Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων Κύριε, τὴνψυχήν μου
καθάρισον ἀπὸ πάσης ἁμαρτία … καὶ σῶσόν με.
ΗΧΟΣ Β'.
Τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, ἐξαπόστειλον Κύριε, καὶ
φώτισον τὰ ὄμματα τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας μου
..… καὶ σῶσόν με.
ΗΧΟΣ Γ'.
Ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ
φώτισον τὴν καρδίαν μου, …
καὶ σῶσόν με.
ΗΧΟΣ Δ'.
Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων τῷκόσμῳσου, τὴν ἐν σκότει
ψυχήν μου ὑπάρχουσαν, ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας
καθάρισον, … καί σῶσόν με.
ΗΧΟΣ ΠΛ. Α'.
Φωτοδότα Κύριε, ἐξαπόστειλον τὸ φῶς σου, καὶ
φώτισον τὴν καρδίαν μου.…καὶ σῶσόν με.
ΗΧΟΣ ΠΛ. Β'.
................Κύριε, κατάπεμψον ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὸ
φῶς σου τὸ ἀΐδιον.
ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
Διέγειρόν με, Κύριε, πρός τήν σήν ὑμνῳδίαν, καί
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τό θέλημά στο, Ἅγιε,.... καί
σῶσόν με.
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ'
Φῶς ὑπάρχων Χριστέ, φώτισόν με ἐν σοί … καὶ
σῶσόν με.

ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΑ.
ΗΧΟΣ Α΄.
Ἐσύ, Χριστέ, πού ἀνατέλλεις τό φῶς, καθάρισε τήν ψυχή
μου ἀπό κάθε ἁμαρτία,.......... καί σῶσε με.
ΗΧΟΣ Β΄.
Τό φῶς σου τό αἰώνιο στεῖλε, Χριστέ Θεέ μας, καί φώτισε τά
μάτια τῆς καρδιᾶς μου, πού εἶναι κρυμμένα μέσα της, …
..........καί σῶσε με.
ΗΧΟΣ Γ’.
Ἐξαπόστειλε τό φῶς σου, Χριστέ Θεέ μας, καί φώτισε τήν
καρδιά μου,........καί σῶσε με.
ΗΧΟΣ Δ΄.
Ἐσύ πού ἀνατέλλεις τό φῶς στόν κόσμο σου, τήν ψυχή
μου, πού βρίσκεται στό σκοτάδι, καθάρισέ την ἀπό κάθε
ἁμαρτία,.......καί σῶσε με.
ΗΧΟΣ ΠΛ. Α’.
Φωτοδότα Κύριε, ἐξαπόστειλε τό φῶς σου καί φώτισε τήν
καρδιά μου, .......... καί σῶσε με.
ΗΧΟΣ ΠΛ. Β .
Μέ ........., Κύριε,.........στεῖλε στίς ψυχές μας τό φῶς σου τό
αἰώνιο.
ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ
Κάνε με νά σηκωθῶ, Κύριε, γιά τή δική σου ὑμνῳδία, καί δίδαξέ με, νά κάνω τό θέλημά σου, Ἅγιε, ............ καί σῶσε με.
ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄.
Ἐπειδή, Χριστέ, εἶσαι φῶς, φώτισέ με μέ τήν παρουσία σου
…….
καί σῶσε με.

