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11 Απξηιίνπ  Καλώλ εηο ηνλ Άγην Ιεξνκάξηπξα 

Αληίπα Δπίζθνπν Πεξγάκνπ Πξνζηάηνπ ησλ 

Οδνληηάηξσλ 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ εκάο Ακήλ 

Ο ΡΜΒ’ (142) Ψαικόο… 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηο πξνζεπρο κνπ…. 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                   Ἦρνο δ’ Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῶ. 
Τόλ ἰζαπόζηνινλ Φξηζηνῦ ἱεξάξρελ, θαί ἀζιεηήλ παλαιεζ ηνῦ 

Σσηξνο, θαί ἰαηξόλ παλάξηζηνλ ηλ λόζσλ θαί ἐλ ᾠδαῖο, ἀπαληαῖο 

ηηκήζσκελ, πξόο αὑηόλ ἐθβνληεο, πξόθζαζνλ θαί ιύηξσζαη, ηο 

ὀδόλησλ ὀδύλεο· ηο ἀθνξήηνπ ἶλα ζε ἀεί, ὡο 

εὐεξγέηελ Ἀληίπα γεξαίξσκελ. 

                                      Γόμα . Ὅκνηνλ. 
Τόλ ηο Πεξγάκνπ ἱεξάξρελ θαλώηνλ, θαί καξγαξίηελ ηνῦ Φξηζηνῦ 

παλππέξηηκνλ, Ἀληίπαλ ηόλ ἀνίδηκνλ ὀδόλησλ ἰαηξόλ. Πάληεο 

εὐθεκήζσκελ, πξόο αὑηόλ ἐθβνληεο, πξόθζαζνλ θαί ιύηξσζαη, 

ηο ηνηαύηεο ἀλάγθεο· κή παξαβιέςεο δέεζηλ νἰθηξάλ, ηλ 

πξνζθπγόλησλ η ζθέπε ζνπ ἅγηε. 

                                     Καί λῦλ. 
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο. 

ιέεζόλ κε, ὁ Θεόο, θαηά ηό κέγα ἔιεόο νπ … 

                     ᾨδή ἀ’. Ἦρνο πι. δ’ Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Πνιύ λῦλ ὀδύλε πεξηπεζώλ, ὀδνληναιγίαο, ζνη πξνζηξέρσ ηῶ 

ἰαηξῶ, Ἀληίπα ηξηζκάθαξ ἐθβνλ ζνη , ηήλ ζεξαπεία κνη βξάβεπζνλ 

ἅγηε. 
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δέμσ βξαβεία ρεηξί Θενῦ, ληθήζαο ηήλ πιάλελ, ὦ Ἀληίπα ἱεξνπξγέ, 

θαί παύεηο ὀδόλησλ ηάο ὀδύλαο, ηνῖο πξνζθαινπκέλνηο ζνπ ηό ζεῖνλ 

ὄλνκα. 

Ῥεπκάησλ βνξβόξνπ κε δπζσπ, παζώλ ςπρνθζόξσλ, θαί ὀδόλησλ 

ηο ραιεπο, Ἀληίπα ζεξάπεπζνλ ὀδύλεο θαί θαρεθηνύληαη 

ἐπηζθέςῃ ἅγηε. 

Γελνῦ κνη πξνζηάηεο θαί ἰαηξόο, ἐλ λόζνηο Ἀληίπα θαί ὀδύλεο ηο 

ραιεπο, ὀδόλησλ κε ιύηξσζαη ηξηζκάθαξ, θαί γάξ πινπζίσο ηήλ 

ράξηλ ἀπείιεθαο. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Ἀγία Παξζέλε κήηεξ Θενῦ, δπζώπεη ἀπαύζησο ηόλ Υἱόλ ζνπ ὑπέξ 

ἡκλ, ηῶ πίζηεη θαί πόζῳ ζε ηηκώλησλ, θαί ηο ὀδόλησλ ὀδύλεο κε 

ιύηξσζαη. 

                           ᾨδή γ’. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Μπξνβιύηα Ἀληίπα, ηά ηο ςπρο ἴαζαη, πάζε θαί ὀδόλησλ κε 

λόζνπ ηάρνο ζεξάπεπζνλ, ὅπσο γεξγαίξσ ζε, θαί ἐθηει ζνπ ἐθ 

πόζνπ ηήλ παλένξηνλ, ὦ ἰεξναζιε. 

Ὁδεγόλ θαί πξνζηάηελ, πξόο ηόλ Θεόλ ἔλδνμε, πάληεο 

πξνβαιιόκεζα κάθαξ θαί ἱθεηεύνκελ, ὀδύλεο ιύηξσζαη, ηο ηλ 

ὀδόλησλ θαί πάζεο, λόζνπ θαί θαθώζεσο η κεζηηεία ζνπ. 

Ὑπεμιζεο γελλαίσο, αὐηνκνιλ πάλζνθε, πξόο ηό ηο ἀζιήζεσο 

ζηάδηνλ θαί θαηῄζρπλαο , ηόλ ὑπεξήθαλνλ , θαί ηῶ η λίθεο 

ζηεθάλῳ, πξόο Φξηζηνῦ θεθόζκεζαη Ἀληίπα ἔλδνμε. 

                                       Θενηνθίνλ 

Τήλ ππξίκνξθνλ ραῖξε, ηνῦ παληνπξγνῦ ζθήλσκα, ἄλζνο κπζηηθνῦ 

παξαδείζνπ, ραῖξε εδύπλννλ, παξέρσλ ἅπαζη, ηήλ κπζηηθή εὐσδίαλ, 

ηνῖο ζε καθαξίδνπζη θαί κεγαιύλνπζη. 

Δηάζσζνλ, ηο ηλ ὀδόλησλ δεηλο ἡκλ θαρεμίαο, ἱεξνκάξηπο 

Φξηζηνῦ Ἀληίπα, ηνύο πόζῳ πξνζηξέρνληαο, ηο ζθέπε ζνπ η 

ζεξκή θαί ἀγία. 

πίβιεςνλ ἐλ εὐκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηο ςπρο κνπ ηό ἄιγνο. 
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                              Αἴηεζηο θαί ηό Κάζηζκα. 

                            Ἦρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο ζεξκόο ὑπάξρεηο θαί ὑπέξκαρνο , ηνῖο πόζῳ ἀεί η ζθέπε 

ζνπ πξνζηξέρνπζηλ, ὦ Ἀληίπα ηεξόαζιε, θαί βνζη ζνη ἅγηε, ηο ηλ 

ὀδόλησλ ιύηξσζαη ἡκᾶο, πηθξάο ὀδύλεο θαί πάζεο θαθώζεσο. 

                           ᾨδή δ’’. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὁ λαόο ζνπ παλίεξε, βξύεη ηάο ἰάζεηο πᾶζη ηνῖο ρξῄδνπζη, θαί 

ὀδόλησλ παύεη θάθσζηλ , ηλ πξνζθαινπκέλσλ ζε ἐθ πίζηεσο. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ κε , θαί ηο ηλ ὀδόλησλ ὀδύλεο ῥῦζαη κε, ὦ 

Ἀληίπα ἰεξόαζιε, ἶλα πόζῳ κέιπσ ζνπ ηά ζαύκαηα. 

Πᾶο πξνζηξέρσλ ηξηζόιβηε, ζνπ η ἀληηιήςεη ιακβάλεη ἴαζηλ, ηο 

ὀδόλησλ πηθξάο ηύςεσο, θαί γεξαίξεη πόζῳ ζνπ ηά ζαύκαηα. 

                                            Θενηνθίνλ 

Ῥεηλ ραῖξε ηό πιήξσκα, ηλ πξνθεηηθλ Φξηζηόλ ἡ θπήζαζα, δη’ 

νὐ πιάλε πεθπγάδεπηαη, θαί θώο ἀιεζείαο πεθαλέξσηαη. 

                               ᾨδή ἕ’. Ἴλᾷ κε ηη ἀπώζσ. 

Ὁ λαόο ζνπ ηξηζκάθαξ, ἰαηξεῖνλ ηπγράλεη Φξηζηνῦ η ράξηηη ηπθινῖο 

γάξ ηό βιέπεηλ, θαί βαδίδεηλ ρσινῖο ζαθο δίδνηαη, θαί ὀδόλησλ 

παύεη, πηθξάλ ὀδύλελ ηνῖο ἐλ πίζηεη, εἰζηνῦζηλ Ἀληίπα καθάξηε. 

μίαζαη ὀμέσο, πάζε πνιπώδπλα Ἀληίπα ἔλδνμε, θαί ηήλ εὐξσζηίαλ, 

ηνῖο λνζνῦζη βξαβεύεηο ἑθάζηνηε, θαί γάξ ὁ Δεζπόηεο, πινπζίαλ 

ράξηλ ζνη ηξηζκάθαξ, ἰακάησλ Ἀληίπα δεδώξεηαη. 

Δσξεαῖο θσηνβόινηο, ζνπ θαηαγιαίδεηαη ηό ζεῖνλ ηέκελνο, ἐλ αὑηῶ 

θνηηλ γάξ, νὐξαλόζελ Ἀληίπα παλίεξε, ἀπειαύλεηο λόζνπο, 

δαηκνληθά ζηίθε ἀπείξγεηο, θαί ὀδόλησλ παξέρεηο ηήλ ἴαζηλ. 

                                          Θενηνθίνλ. 
Ῥήκαηη Ἀξραγγέινπ, Λόγνλ ηόλ παλάγαζνλ εθπνθνξήζαο θαί ἡ ηνῦ 

Ὑςίζηνπ θόξε, δύλακηο ζνη ἐπεζθίαζελ, ὅζελ ὡο κεηέξα, Λόγνπ 

Θενῦ ζε λῦλ εὐιόγσο, ινγηθαῖο κειῳδίαηο γεξαίξνκελ. 
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                            ᾨδή ζη’. Σήλ δέεζηλ. 

Ὅ ἕηνηκνο, ἰαηξόο ηλ λνζνύλησλ, θαί ὀδόλησλ ηο ὀδύλεο 

ἀθέζησξ, ζεξαπεπηοπάζεο ἄιιεο ηε λόζνπ, θαί ηλ ςπρλ 

ζσηεξίαο ἐπίζεκνο, πξνζηάηεο θαί πξέζβπο πξόο Θεόλ, ὁ Ἀληίπαο ὁ 

κέγαο ηηκάζζσ κνη. 

Νπγεῖζα ζνπ, ἡ ςπρή ζείσ βέιεη, ηο γιπθείαο ηνῦ Σσηξνο ἀγάπεο, 

θαί ηό αὑηνῦ πνιππόζεηνλ θάιινο, θαληαδνκέλε δηόινπ 

πξνζέδξακεο, ὀπίζσ αὑηνῦ καξηπξηθο, θαί αὑηνῦ λῦλ ηξπθάο 

ἀγαιιόκελνο. 

Αγίσο ζνπ, δηαλύζαο Ἀληίπα, ηόλ ἰζάγγεινλ θαί ἔλζενλ βίνλ, ἐπί ηο 

γο, ζπλαπιίδῃ Ἀγγέινηο, θαί λνζεκάησλ ἐιαύλεηο θαηήθεηαλ , 

ὀδόλησλ ηε παύεηο ραιεπήλ, ηλ παζρόλησλ ὀδύλελ παλόιβηε. 

                                      Θενηνθίνλ. 
Ννζνῦζαλ κνπ, ἀληάησο Παξζέλε, θαί ηῶ δήγκαηη δεηλο 

πιεγσζείζαλ, ηνῦ πνλεξνῦ ηήλ θαξδίαλ κνπ θόξε, ηῶ δξαζηηθῶ ζνπ 

θαξκάθῳ ζεξάπεπζνλ, θαί ζζνλ κε ηόλ ἐπί ζνί, πεπνηζόηα 

παλάρξαληε Δέζπνηλα. 

Δηάζσζνλ, ηο ηλ ὀδόλησλ πηθξάο ὀδύλεο, ηεξόαζιε ηξηζκάθαξ 

Ἀληίπα, θαί παληνίαο ἐπηθνξάο ηνύο ηηκληαο ζε, ὡο ἕηνηκνο βνεζόο 

ἐλ ἀλάγθαηο. 

Ἄρξαληε, ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηλ 

ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ , ὡο ἔρνπζαλ κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

               

                 Ἦρνο β’. Πξνζηαζία ηῶλ Χξηζηηαλῶλ. 
Ἰαηξέ ηο ςπρο θαί ηνῦ ζώκαηνο ἄκηζζε, ηο ὀδόλησλ ὀδύλεο 

ἀθέζησξ ζνθώηαηε, ὦ  Ἀληίπα ηεξόαζιε, ηνύο ἱθέηαο ζνπ ἡκᾶο, 

ζπεῦζνλ ζεξάπεπζνλ ηαρύ, ηνύο θαη’ ἄκθσ ἀζζελεῖο, θαί πξόο ζε 

θαηαθεύγνληαο, πξάπλνο ηάο ὀδύλαο, ζβέζνλ ηάο θαηαηγίδαο, ηλ 

ζπλερόλησλ ἡκᾶο δεηλλ, η πξεζβεία ζνπ πξνζηξέρνληαο. 

Πξνθείκελνλ 

Σίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ, ὁ ζάλαηνο ηνῦ Ὁζίνπ Αὐηνῦ. 

Σηίρ. Οἱ ἱεξεῖο Σνπ Κύξηε ἐλδύζνληαη δηθαηνζύλελ θαί νἱ ὅζηνί ζνπ 

ἀγαιιηάζνληαη. 
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Δὐαγγέιηνλ. θ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ. (Κεθ.  ί’ 1 θαί ί’ 5-8) 

Τῶ θαηξῶ ἐθείλῳ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ ᾿Ιεζνῦο ηνύο δώδεθα 

Μαζεηάο αὐηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ, 

ὥζηε ἐθβάιιεηλ αὐηά, θαί ζεξαπεύεηλ πᾶζαλ λόζνλ θαί πᾶζαλ 

καιαθίαλ. Τνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ ᾿Ιεζνῦο, παξαγγείιαο αὐηνῖο 

ιέγσλ· Εἰο ὁδόλ ἐζλλ κή ἀπέιζεηε, θαί εἰο πόιηλ Σακαξεηηλ κή 

εἰζέιζεηε. Πνξεύεζζε δέ κᾶιινλ πξόο ηά πξόβαηα ηά ἀπνισιόηα 

νἴθνπ ᾿Ιζξαήι. Πνξεπόκελνη δέ θεξύζζεηε, ιέγνληεο· Ὅηη ἤγγηθελ ἡ 

βαζηιεία ηλ νὐξαλλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, ιεπξνύο 

θαζαξίδεηε, λεθξνύο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε· δσξεάλ ἐιάβεηε, 

δσξεάλ δόηε. 

Γόμα. 
Ταῖο ηνῦ ἰεξνάζινπ, πξεζβείεο, ιεκνλ ,ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε ηλ 

ἡκλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ. 
Ταῖο ηο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο, ιεκνλ , ἐμάιεηςνλ ηά πιήζε ηλ 

ἐκλ ἐγθιεκάησλ. 

ηηρ. ιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 
Πεξγάκνπ ηόλ πξόεδξνλ, ηἐξνάζισλ ηό θιένο, Ἀληίπαλ ηόλ 

πάλζνθνλ, ὀδόλησλ ἀθέζηνξα ηόλ ζνθώηαηνλ, ἀζζελλ ἕηνηκνλ, 

ἰαηξόλ ἄκηζζνλ, θαηά ρξένο εὐθεκήζσκελ, νἱ ἀξπόκελνη παξ’ αὑηνῦ 

ἀθζόλσο ἰάκαηα, θαί πόζῳ ἐθβνήζνκεσλ πξόο αὑηόλ θαξδίαο 

εὐζύηεηη. Ἀληίπα ηξηζκάθαξ, παλόιβηε ζεξάπσλ ηνῦ Φξηζηνῦ, ἐθ 

πάζεο λόζνπ πεξίζῳδε, ηνύο πηζηο θαινῦληαο ζε. 

                             ᾨδή δ΄. Παῖδεο βξαίσλ. 

Τείλαο ηόλ λνῦλ ζνπ ἱεξάξρα, πξόο ηόλ κόλνλ Θεόλ ηε θαί 

Δεζπόηελ, ζο ηξπθάο ηάο πνιιάο ὑπέκεηλαο βαζάλνπο , λῦλ δε 

ἴαζαη ἅγηε, ηλ ὀδόλησλ ἡκλ πόλνπο. 

Ἰλᾷ ζε πόζῳ εὐθεκνῦκελ, θαί ηηκκελ ζνπ ηήλ κλήκε ὦ Ἀληίπα, ηάο 

ὀδύλαο ἡκλ ζεξάπεπζνλ ηξηζκάθαξ, θαί ηλ ὀδόλησλ ἰάζηλ, 

παξάζρνπ ηλ θαινύλησλ. 
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Πύιαη ἠλνίγεζαλ ζνη πόινπ, ὡο βαδίζαληα ὀδόλ ηνῦ καξηπξίνπ, θαί 

Ἀγγέισλ ρνξνί, ὑπήλησλ ζνη Ἀληίπα, ἀλαβνληεο εἲζεζιε, ἐλ αὐιαῖο 

ηαῖο ηνῦ Κπξίνπ. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Ἄλνημνλ πύιαο κνη Παξζέλε, παξαδείζνπ ἆο ἔθιεηζελ ἡ Εὖα θαί 

ἐληόο κε ἁγλῆ εἰζάγαγε βνληα, εὐινγεκέλνο πάλαγλε, ὁ θαξπόο ηο 

ζήο θνηιίαο. 

                               ᾨδή ε΄. Σόλ ἐλ ὄξεη ἁγίῳ. 

Νῦλ ηά ἄλσ θαηῴθεζαο Ἀληίπα, ζύλ Ἀγγέινηο βαζίιεηα ηόλ πάλησλ, 

Θεόλ ὑκλλ θαί ζῴδσλ ηνύο θαινῦληαο ζε, ἐθ πηθξάο ὀδύλεο, 

ὀδνληναιγίαο, ὡο εὐκελήο πξνζηάηεο. 

Μλείαλ Πάηεξ πνηνῦ ηλ ζε ηηκώλησλ, θαί ηεινύλησλ ηήλ εὔζεκνλ 

ζνπ κλήκελ, ηάο αἰηήζεηο πιεξλ θαί ιύσλ ηάο ὀδύλαο, ὀδόλησλ θαί 

νὐιλ ἡκλ, ἰεξόαζιε Ἀληίπα. 

ληξπθληεο ζαπκάησλ ραξαθηξνο, ηνῦ ζεπηνῦ ζνπ Ἀληίπα θαζ’ 

ἑθάζηελ, επραξηζηίνπο ὕκλνπο ζνη πξνζθέξσκελ, ἀθέζηνξη ηῶ ζηῶ, 

ἀλπκλνινγνύληεο, Πεξγάκνπ κέγα θιένο. 

                                        Θενηνθίνλ. 

Φαῖξε θνύθε λεθέιε ζενηόθε, ραῖξε ζηάκλα ρξπζή ηνῦ ζείνπ κάλλα, 

ραῖξε ἡ θιῖκαμ πάληαο ἡ κεηάγνπζα, ἀπό γο πξόο πόινλ, ηνύο 

ὑκλνινγνῦληαο, ηνῦ ηόθνπ ζνπ ηό μέλνλ. 

                                 ᾨδή ζ΄. μέζηε ἐπί ηνύηῳ. 

Λακπξόο θαί θεξαπγήο ζνπ ὁ ραξαθηήξ, ηο εἰθόλνο Ἀληίπα 

ἀείκλεζηε , ὡο ἀιεζο, Κύξηνλ δνμάζαο γάξ ἐπί ηο γο, αὑηό ζε 

ἀληεδόμαζε, ράξηλ δεδσθώο ζνη ηνύο δαςηιο, παξέρεηλ ηάο ἰάζεηο 

ηνῖο πόζῳ πξνζηνῦζη, θαί αἰηνπκέλνπο ζήλ ἀληίιεςηλ. 

Παξάζρνπ ηνῖο ηεινῦζη ραξκνληθώο , ζνπ ηήλ κλήκελ Ἀληίπα 

ἀείκλεζηε, ιύζηλ πνιιλ ,παζώλ θαί πηαηζκάησλ θαί δπζρεξλ, θαί 

ἀθνξήηνπ ιύηξσζαη, ὀδόλησλ ὀδύλεο ηο ραιεπο, ὅπσο ζε θαηά 

ρξένο, δνμάδσκελ ἀπαύζησο, θαί ζήλ εἰθόλα ἀζπαδόκεζα. 
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Ὡο ἄζηξνλ θαεηλόηαηνλ ἡ ζεπηῆ, ηνῦ ζνθνῦ ἱεξάξρνπ ἐπέιακςε 

κλήκε θαί γάξ, Κύξηνλ ἐδόμαζελ ἀιεζο, ηνῖο ζείνηο αὑηνῦ κέιεζηλ, 

ὤζπεξ ὁινθαύησκα ἱεξόλ, θαί λῦλ ζύλ ηνῖο Ἀγγέινηο, εὐθξαίλεηαη 

ἀμίσο, ὑπέξ ἤκσλ ἀεί δεόκελνο. 

                                       Θενηνθίνλ. 

Φσλάο ηλ νἰθεηλ ζνπ ὡο ἀγαζῆ, κή παξίδῃο παλάκσκε Δέζπνηλα, 

ἀιι’ ἐθηελο, αἰηήζαη ηόλ πάλησλ Δεκηνπξγόλ, ηῶ βαζηιεῖ ηά 

ηξόπαηα, θαί ηήλ εὐξσζηία ηήλ ςπρηθήλ, δσξήζαζζαη Παξζέλε, θαί 

ζείαο βαζηιείαο, ηήλ κεηνπζίαλ θαί ιακπξόηεηα. 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί  παλακώκεηνλ θαί κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τήλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ· ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

 

Φάξηλ ἰακάησλ παξά ζενῦ, εἰιεθώο Ἀληίπα, ζεξαπεύεηο πάζε δεηλά, 

δηό ηνῖο ἐλ πίζηεη ζε ἐπηθαινπκέλνηο, ζεξάπεπζνλ ὀδόλησλ, ηό ἄιγνο 

πάλζνθε. 

Τόλ ἐλ ἱεξεῦζη ζαπκαηνπξγόλ , θαί ἐλ ἀζιεθόξνηο, ἀπξνζκάρεηνλ 

βνεζόλ, θαί ηόλ ηο ὀδόλησλ ὀδύλεο ἐιαηξα, Ἀληίπα ηόλ γελλαῖνλ, 

πάληεο ηηκήζσκελ. 

Ἔρνληεο λαόλ ζνπ ηόλ ζαπκαζηόλ, Ἀληίπα ηξηζκάθαξ, ὡο 

πξνπύξγηνλ ὀρπξόλ, πξνζθεύγνκελ ηνύηῳ ἐλ πόλνηο ηλ ὀδόλησλ, 

θαί ἐπεξείαο πάζεο ἀπνιπηξνύκεζα. 

Σθέπε, θξνύξεη , θύιαηηε ἀζιεηά, ηνύο ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ , 

θαηαθεύγνληαο ἐθηελο, θαί ιύηξσζαη ηάρνο ὀδόλησλ ηο ὀδύλεο , 

ἰλᾷ ὡο εὐεξγέηελ ζε κεγαιύλνκελ. 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ  Ἅγηνη πάληεο, κεηά ηο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζλαη ἡκᾶο. 

Σό Σξηζάγηνλ… 

 



[345] 

 

θαί ηά Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

ιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο, πάζεο γάξ ἀπνινγίαο 

ἀπνξνῦληεο, ηαύηελ Σνη ηήλ ἱθεζίαλ, ὡο Δεζπόηῃ, νἱ 

ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ, ἐιέεζνλ ἡκᾶο. 

Γόμα. 
Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ἐπί Σνί γάξ πεπνίζακελ. Μή ὀξγηζζῆο ἡκῖλ 

ζθόδξα, κεδέ κλεζζῆο ηλ ἀλνκηλ ἡκλ. Ἀιι’ ἐπίβιεςνλ θαί 

λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο θαί ιύηξσζαη ἡκᾶο ἐθ ηλ ἐρζξλ ἡκλ. Σύ 

γάξ εἶ Θεόο ἡκλ θαί ἡκεῖο ιαόο Σνπ, πάληεο ἔξγα ρεηξλ 

Σνπ  θαί  ηό  ὄλνκα Σνπ ἐπηθεθιήκεζα. 

Καί λῦλ. 

Το εὐζπιαρλίαο ηήλ πύιελ ἄλνημνλ ἡκῖλ, εὐινγεκέλε Θενηόθε, 

ἐιπίδνληεο εἰο Σέ κή ἀζηνρήζνκελ, ῥπζζείεκελ δηά Σνῦ 

ηλ  πεξηζηάζεσλ· Σύ γάξ ἡ ζσηεξία ηνῦ γέλνπο ηλ Φξηζηηαλλ. 

                            

                                  40 Κύξηε ειέεζνλ       

                          Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 
Ἅγηε Ἀληίπα ηῶ Φξηζηῶ, λῦλ ὁ παξηζηάκελνο ζπεῦζνλ εὐρήλ 

πνηήζαζζαη, ὑπέξ ηνῦ ἱθέηνπ ζνπ, ἰλᾷ ηνῦ ἄιγνπο ῥπζζ, ηλ 

ὀδόλησλ ὁ δείιαηνο· πξόο ζε γάξ πξνζηξέρσ, ζύ γάξ κόλνο ἅγηε ὡο 

παξξεζίαλ πνιιήλ, πξόο ηόλ Ἰεζνῦλ θεθηεκέλνο, δύλαζαη θάκε 

ἀπαιιάμαη, ηνῦ ὀδπλεξνῦ ηνύηνπ λνζήκαηνο. 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σέ ἀλαηίζεκη, Μηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμόλ 

κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο. 

’Ἀκήλ. 
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