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1 ΙΟΤΛΙΟΤ Κ Α Ν Ω Ν   Π Α Ρ Α Κ Λ Η Σ Ι Κ Ο   

Δ Ι    Σ Ο Τ    Α Γ Ι Ο Τ    Κ Α Ι  Θ Α Τ Μ Α Σ Ο Τ Ρ Γ Ο Τ 

Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Τ ,   Κ Ο  Μ Α Ν   Κ Α Ι   Γ Α Μ Ι Α Ν Ο Ν 

 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνύ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ην Κύξηε εηζάθνπζνλ, κεζ΄ν 

ην Θεόο Κύξηνο σο ζπλήζσο θαη ην εμήο: 

 

Ήρνο δ΄. Ο πςσζείο ελ ησ ηαπξώ. 

Χο ησλ λνζνύλησλ ζπκπαζείο ηαηήξεο, θαη ρεηξνπξγνί ησλ ραιεπώλ 

παζεκάησλ, θαη ησλ παζρόλησλ ζείνη αληηιήπηνξεο, ίαζηλ θαη 

ιύηξσζηλ, θαη πγείαλ θαη ξώζηλ, ςπρήο νκνύ θαη ζώκαηνο ρνξεγείηε 

απαύζησο, Κνζκά ζνθέ ζπλ ησλ Γακηαλώ, ηνηο ηε πξεζβεία πκώλ 

θαηαθεύγνπζη. 

 

Γόμα, ην απηό. Καη λπλ. Θενηόθηνλ. 

 

Οπ ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηόθε… 

 

Ο Ν'   Φαικόο θαη ό Καλώλ, νπ ε αθξνζηηρίο: «Θείνη ηαηξνί ηάζαζζέ 

κε. Γεξαζίκνπ». 

 

Ωδή α'. Ηρνο πι. δ'. Τγξάλ δηνδεύζαο. 

 Θεξάπνληεο ζείνη ηνπ Λπηξσηνύ, δπάο Αλαξγύξσλ, ζεξαπείαο κε 

ηαρηλήο, ηεο θαηά ςπρήλ ηε θαη ην ζώκα, ηε αληηιήςεη πκώλ 

αμηώζαηε. 
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Δπιήγελ θαθία ηνπ δπζκελνύο, θαη λόζσ βαξεία, πεξηπέπησθα 

ραιεπώο, αιι΄σ ηαηξνί ησλ αζζελνύλησλ, ηεο επειζνύζεο κε ζιίςεσο 

ξύζαζζε. 

Ιάζεηο παξέρνληεο δσξεάλ, Κνζκά ζενθόξε, ζπλ ησ ζείσ Γακηαλώ, 

πόλσλ θαη δεηλώλ αξξσζηεκάησλ, ηνπο πξνζηόληαο πκίλ απαιιάμαηε.. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οιόθσηνλ ζθήλσκα ηνπ Υξηζηνύ, Κεραξηησκέλε, Αεηπάξζελε 

Μαξηάκ, ιάκπξπλνλ ηνλ δόθνλ ηεο ςπρήο κνπ, ηαηο θσηαπγέζη ζνπ 

ράξηζη δένκαη. 

 

Ωδή γ'.  Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ιαηξνί δεδεηγκέλνη, παξά Θενύ άκηζζνη, ηνηο νδπλεξώο ηξπρνκέλνηο, 

πόλνηο θαη άιγεζη, ζείνη Αλάξγπξνη, ηεο ηαιαηπώξνπ δσήο κνπ, ηαο 

νδύλαο ιύζαηε, σο ζπκπαζέζηαηνη. 

 

Ιακάησλ ηα ξείζξα, νία πεγή δίθξνπλνο, ε ησλ ηεξώλ Αλαξγύξσλ, 

δπάο απηάδειθνο, θόζκσ πεγάδνληεο, αζζελεηώλ πάληα ξύπνλ, θαη 

παζώλ ηνλ βόξβνξνλ, απνθαζαίξεηε. 

 

Αλαξγύξσο ηαο λόζνπο, ηαο ησλ βξνηώλ παύνληεο, σο παξά Κπξίνπ 

ιαβόληεο, ηελ ράξηλ Άγηνη, παύζαηε δένκαη, ην ηεο θαξδίαο κνπ άιγνο, 

θαη πξνο ζσηεξίαο κε, ηξίβνλ ηζύλαηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Σνλ σηήξα ηνπ θόζκνπ, ππεξθπώο ηέμαζα, ηελ εθ ηεο αξραίαο 

θαηάξαο, πιεγήλ ηώκελνλ, εκώλ Παλύκλεηε, ηεο αζζελνύζεο ςπρήο 

κνπ, ίαζαη ηνλ θαύζσλα, ηε ζε ρξεζηόηεηη. 

 

Γηάζσζνλ ησλ επθιεώλ Αλαξγύξσλ δπάο αγία, πάζεο λόζνπ θαη 

αζζελείαο θαη ζιίςεσο, ηνπο θαηαθεύγνληαο πίζηεη πκώλ ηε ζθέπε. 

 

Δπίβιεςνλ ελ επκελεία… 
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Ήρνο β΄. Πξέζβεηα ζεξκή. 

Παζώλ ραιεπώλ, αθέζηνξεο νμύηαηνη, θαη πάζεο ςπρήο, παζρνύζεο 

αλαθνύθηζεο, Γακηαλέ καθάξηε, θαη Κνζκά ζενθόξνη Αλάξγπξνη, ελ 

πγεία εκώλ ηελ δσήλ, απηώησ ηεξήζαηε δεόκεζα. 

 

Ωδή δ'.  Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Ρώζηλ ζείαλ θαη ίαζηλ, θαη ακαξηεκάησλ ζεόζελ άθεζηλ, εμαηηήζαζζε 

Αλάξγπξνη, ηαηο ζπλερνκέλνηο αξξσζηήκαζη. 

 

Οδπλώκελνο πάζεζηλ, πκώλ ηε πξεζβεία πξνζηξέρσ Άγηνη,  κε 

παξίδεηε Αλάξγπξνη, ηνλ ηαηο ακαξηίαηο απνιιύκελνλ. 

 

Ιαηξνί ζπκπαζέζηαηνη, κπζηηθνίο θαξκάθνηο πκώλ ηεο ράξηηνο, ηελ 

αθόξεηόλ κνπ άιγεζηλ, ηελ καζηίδνπζάλ κε ζεξαπεύζαηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ιαηήξα θπήζαζα, ηνλ ησλ όισλ Κηίζηελ θόζκνλ ηώκελνλ, ίαζαί κνπ 

ηα αιγήκαηα, Κεραξηησκέλε Μεηξνπάξζελε. 

 

Ωδή ε'. Φώηηζνλ εκάο. 

Ίακα αεί, αλαβιύδεη ζείσ Πλεύκαηη, ν λαόο πκώλ Αλάξγπξνη θιεηλνί, 

θαη ηάηαη πάζαλ λόζνλ θαη παλ νίδεκα. 

 

Άλσζελ εκάο, επνπηεύνηηε Αλάξγπξνη, εμ εκώλ απνδηώθνληεο αεί, ηελ 

καλίαλ ηνπ δνιίνπ πνιεκήηνξνο. 

 

ώκα θαη ςπρήλ, αζηλή εκώλ ηεξήζαηε, εθ δεηλώλ αζζελεηώλ θαη 

ζπκθνξώλ, ησλ πξνζηάηαο θεθηεκέλσλ εκάο Άγηνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Άρξαληε Αγλή, ηελ ρξνλζείζαλ κνπ δηάλνηαλ, καληώδεζη ηνπ πιάλνπ 

πξνζβνιαίο, απνθάζαξνλ ηνηο ξείζξνηο ηνπ ειένπο ζνπ. 
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Ωδή ζη'. Σελ δέεζηλ. 

πληξίκκαηα, ησλ ςπρώλ ηάζαζζε, θαη ηνπ ζώκαηνο δεηλάο θαρεμίαο, 

σο δεδεγκέλνη πινπζίαλ ηελ ράξηλ, ηνπ ζεξαπεύεηλ ηαο λόζνπο 

Αλάξγπξνη, ησλ πξνζθσλνύλησλ επιαβώο, ηελ ζεπηήλ πκώλ θιήζηλ 

εθάζηνηε. 

 

Θεξεύζαο κε, εδνλήο δειέαηη, ερκαιώηεπζελ ν δόιηνο δξάθσλ,  έλζελ 

νδύλαη θαη λόζνη θαη πόλνη, θξίζεη δηθαία επήιζνλ κνη Άγηνη,  σλ ηεο 

βαξείαο ζπλνρήο, ξύζαζζέ κε Αλάξγπξνη δένκαη. 

 

Δθιάκπνληεο, σο θσζηήξεο άδπηνη, ηακάησλ ηαο αθηίλαο ηε θηίζεη, 

ησλ λνζεκάησλ δηώθεηε δόθνλ, θαη ηεο πγείαο ην θσο δηαπγάδεηε, 

Αλάξγπξνη ζαπκαηνπξγνί, ηνηο ηε ζθέπε πκώλ θαηαθεύγνπζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξάλαλδξε, Μαξηάκ Θεόλπκθε, ε Θεόλ αλεξκελεύησο ηεθνύζα, 

ηελ ραιεπήλ ηνπ λνόο κνπ ζθνηίαλ, ηε θσηαπγεί ζνπ δηάιπζνλ ράξηηη, 

θαη ίζπλόλ κε πξνο ην θσο, ησλ ζεπηώλ εληνιώλ ηνπ Θενύ εκώλ. 

 

Γηάζσζνλ ησλ επθιεώλ Αλαξγύξσλ δπάο αγία, πάζεο λόζνπ θαη 

αζζελείαο θαη ζιίςεσο, ηνπο θαηαθεύγνληαο πίζηεη πκώλ ηε ζθέπε. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ… 

 

Ήρνο β'. Σνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σσλ ηακάησλ ηελ ράξηλ δεμάκελνη, ηνπο αληάησο λνζνύληαο ηάζαζζε. 

Κνζκά θαη Γακηαλέ έλδνμνη, ακαξηεκάησλ ηελ ιύζηλ αηηνύκελνη, ηνηο 

πίζηεη πκίλ θαηαθεύγνπζη. 

Πξνθείκελνλ. 

Θαπκαζηόο ν Θεόο ελ ηνηο αγίνηο απηνύ. 

ηίρ.: Σνηο Αγίνηο ηνηο ελ ηε γε… 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ (η΄, 1, 5-8). 
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Σσ θαηξώ εθείλσ, πξνζθαιεζάκελνο ν Ιεζνύο ηνπο δώδεθα Μαζεηάο 

απηνύ, έδσθελ απηνίο εμνπζίαλ θαηά πλεπκάησλ αθαζάξησλ, ώζηε 

εθβάιιεηλ απηά, θαη ζεξαπεύεηλ πάζαλ λόζνλ θαη πάζαλ καιαθίαλ. 

Σνύηνπο απέζηεηιελ ν Ιεζνύο παξγγείιαο απηνίο, ιέγσλ,  εηο νδόλ 

εζλώλ κε απέιζεηε, θαη εηο πόιηλ ακαξεηηώλ κε εηζέιζεηε. 

Πνξεύεζζε δε κάιινλ πξνο ηα πξόβαηα ηα απνισιόηα νίθνπ Ιζξαήι. 

Πνξεπόκελνη δε θεξύζζεηε, ιέγνληεο: Όηη ήγγηθελ ε βαζηιεία ησλ 

νπξαλώλ. Αζζελνύληαο ζεξαπεύεηε, ιεπξνύο θαζαξίδεηε, λεθξνύο 

εγείξεηε, δαηκόληα εθβάιιεηε, δσξεάλ ειάβεηε, δσξεάλ δόηε. 

 

Γόμα. Σαηο ησλ Αλαξγππξσλ... 

 

Καη λπλ. Σαηο ηεο Θενηόθνπ... 

Πξνζόκνηνλ. Ήρνο πι. β'. Όιελ απνζέκελνη. 

ηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ… 

Ρώζηλ ηε θαη ίαζηλ, ηνηο ελ νδύλαηο θαη ιύπαηο, ζπκπαζώο παξέρνληεο, 

Άγηνη Αλάξγπξνη ζείσ Πλεύκαηη, αιγεηλώλ ξύζαζζε, εκάο 

παζεκάησλ, θαη θηλδύλσλ απαιιάμαηε, θαη πάζεο ζιίςεσο, θαη 

αξξσζηεκάησλ δεόκεζα, ηνπο ηελ πκώλ αληίιεςηλ, επηβνσκέλνπο 

εθάζηνηε, θαη πηαηζκάησλ ιύζηλ, αηηήζαζζε εκίλ παξά Θενύ, σο ησλ 

πηζηώλ πξέζβεηο άξηζηνη, πξνο Υξηζηόλ καθάξηνη. 

 

Ωδή δ'. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Δθ πεγώλ ζσηεξίνπ, ην γιπθύηαηνλ ύδσξ ην ησλ ηάζεσλ, πεγάδνληεο 

πινπζίσο, ησλ λόζσλ ηελ πηθξίαλ, ζεξαπεύεηε Άγηνη, απνζβελλύληεο 

αεί, ησλ ιππεξώλ ηελ θιόγα. 

 

Γεσξγήζαο ηα πάζε, αξξσζηήκαζη πιείζηνηο ήδε εηάδνκαη,  αιι΄σο 

δπάο αγία, ησλ ζείσλ Αλαξγύξσλ, ησλ δσήλ κνπ βειηίσζνλ, θαη ησλ 

πνιιώλ κνπ θαθώλ, ηελ άλεζηλ παξάζρνπ. 

 

Δλ νδύλε ηνλ βίνλ, δηα πιήζνο θαθίαο αλύσ Άγηνη, θαη πέπιεζκαη 

κσιώπσλ, ησλ εθ ηεο ακαξηίαο,  αιι΄πκείο ζεξαπεύζαηε, Αλάξγπξνη 

ζαπκαζηνη, ηελ ηάιαηλαλ ςπρήλ κνπ. 
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Θενηνθίνλ 

Ρώκελ ζείαλ κνη δίδνπ, Θενηόθε Παξζέλε θαζηθεηεύσ ζε, σο αλ πνηώ 

θαη πξάηησ, ην ζέιεκα ην ζείνλ, εθ δπλάκεσο Άρξαληε, θαη ησ Τηώ 

ζνπ Αγλή, πηζηώο επαξεζηήζσ. 

 

Ωδή ε'.  Σνλ Βαζηιέα. 

Άπαζαλ βιάβελ, ηελ θαζ΄εκώλ ηνπ Βειίαξ, απνθξνύζαζζε 

Αλάξγπξνη ηαρέσο, θαη εκώλ ηνλ βίνλ, αλώδπλνλ ηεξείηε. 

 

ζέλνο κνη δίδνπ, θαηά παζώλ νιεζξίσλ, σ απηάδειθε δπάο ησλ 

Αλαξγύξσλ, ηνπ παηείλ επάλσ, όθεσλ θαη ζθνξπίσλ. 

 

Ίδε ηνλ πόλνλ, ηεο ηαιαηπώξνπ ςπρήο κνπ, σ απηάδειθε δπάο ησλ 

Αλαξγύξσλ, θαη παξάζρνπ ηαύηε, πγείαλ νπξαλόζελ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Με δηαιίπεο, Θενραξίησηε Κόξε, πεξηέπνπζα σο Μήηεξ ηνπ 

Τςίζηνπ, ηνπο ππεξπςνύληαο, ηελ δόμαλ ζνπ ηελ ζείαλ. 

 

Ωδή ζ'. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Οη θόζκσ ηαο ηάζεηο, λέκνληεο απαύζησο, ζενκαθάξηζηνη ζείνη 

Αλάξγπξνη, εθ πάζεο λόζνπ αηξώηνπο εκάο θπιάμαηε. 

 

Τςώζαηε ηνλ λνπλ κνπ, ελλνηώλ καηαίσλ, θαη ηελ δσήλ κνπ ηεξήζαηε 

άλνζνλ, σο αγαζνί κνπ πξνζηάηαη ζείνη Αλάξγπξνη. 

 

Τπέξ ησλ αλπκλνύλησλ, πκάο ζενθόξνη, δηα παληόο δπζσπείηε ηνλ 

Δύζπιαγρλνλ, πάζεο αλάγθεο ελ βίσ ξύεζζε πάληνηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Τκλνύκελ ζε Παξζέλε, όηη ησ ζσ ηόθσ, εθ ηεο αξραίαο θαηάξαο 

εξξύζζεκελ, θαη ηεο δσήο ηεο αιήθηνπ θαηεμηώζεκελ. 
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Σν ΄Αμηνλ έζηηλ θαη ηα κεγαιπλάξηα. 

Υαίξνηο Αλαξγύξσλ ε μπλσξίο, νη ησλ αζζελνύλησλ, ηαηήξεο 

ζαπκαηνπξγνί, Κνζκά ζενθόξε, Γακηαλέ ηε ζείε, ησλ αξεηώλ ηα ζεία 

ελδηαηηήκαηα. 

 

Πινύησ δηαπξέπνληεο αγαζώλ, εππνηΐαο ξείζξα, αλεδείρζεηε 

ζπκπαζώο, θαη ηαο αζζελείαο. Ιάζζε αλαξγύξσο, ησλ ραιεπώο 

παζρόλησλ ζείνη Αλάξγπξνη. 

 

Υάξηλ δεδεγκέλνη παξά Θενύ, δσξεάλ ηαο λόζνπο, ζεξαπεύεηε ησλ 

πηζηώλ, θαη ησλ βαξπηάησλ, παζώλ ιπηξνύζζε ζάηηνλ, ηνπο 

επηθαινπκέλνπο πκάο Αλάξγπξνη. 

 

Ώθζε ηαηξείνλ πλεπκαηηθόλ, Πλεύκαηη Αγίσ, ν λαόο πκώλ ν ζεπηόο,  

ελ απηώ γαξ παο ηηο, πξνζηξέρσλ εθιπηξνύηαη, δεηλώλ αξξσζηεκάησλ 

ζείνη Αλάξγπξνη. 

 

Υαίξεηε λνζνύλησλ ζεξαπεπηαί, θαη ξώζεσο ζείαο, θαη πγείαο 

πξνκεζεπηαί, ραίξεηε δηώθηαη, πλεπκάησλ αθαζάξησλ, Κνζκά 

Γακηαλέ ηε αμηνζαύκαζηνη. 

 

Πάζεο αζζελείαο πάζεο νξγήο, θζνξάο ηε θαη βιάβεο, θαη αιγήκαηνο 

ραιεπνύ, αζηλείο ηεξείηε, εκάο ζαπκαηνβξύηαη ηνπο πξνζηόληαο πόζσ, 

πκίλ Αλάξγπξνη. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ…  

Σν Σξηζάγηνλ… 

 

 

Άγηνη Αλάξγπξνη θαη ζαπκάηνπξγνη επηζθέςαζζε ηαο αζζελίαο 

εκώλ δσξεάλ ειάβαηε δσξεάλ δώηε εκίλ 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο, β'.  Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Ρύζαη λνζεκάησλ ραιεπώλ, θαη θζνξνπνηώλ αιγεδόλσλ, ησλ 

Αλαξγύξσλ δπάο, ηνπο ζεξκώο πξνζηξέρνληαο, ηε πξνζηαζία πκώλ, 

ελεξγεία ηεο ράξηηνο, ηεο πκίλ δνζείζεο, Κνζκά παλανίδηκε, Γακηαλέ 

ηε ζνθέ, όπσο ελ πγεία ηειεία, θαη εηξεληθή θαηαζηάζεη, ηνλ πκάο 

δνμάζαληα δνμάδσκελ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 




