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31 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίσλ 

Δώδεθα Αλαξγύξσλ 
 

Ὁ Ἱεξεύο Εὐινγεηόο ὁ Θεόο… 

Ὁ ἀλαγλώζηεο: Ἀκήλ. 

 

Χαικόο ξκβ΄ (142). 

 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ,  

 

Καί εὐζύο ηό, Θεόο Κύξηνο ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ 

 

Εἴηα ηά παξόληα Τξνπάξηα. 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ. 

 

Σάο ρακαηδήινπο ἠδνλᾶο ζπκπαηνῦληεο, θαί Αλαξγύξσλ ηνπο 

λνζνῦληαο ἰώκελνη, Ἀλάξγπξνη παλεύθεκνη θαί ζεῖνη ἰαηξνί, πξόο 

Υξηζηνῦ ἐζηέθζεηε, νὐξαλίνηο ζηεθάλνηο, ὅζελ ἰθεηεύνκελ, 

ζθνηαζκνῦ ἁκαξηίαο, θαί λνζεκάησλ ξύζαζζε ἠκᾶο, ηόλ ἐπί πάλησλ 

Θεόλ ἱθεηεύνληεο. 

 

Δόμα Παηξί θαί Τἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

 

Σή Θενηόθσ κεηά δένπο ἐκθξόλσο, πάληεο πξνζδξάκσκελ 

θξαπγάδνληεο πόζσ, Ὑπεξαγία Δέζπνηλα Παλύκλεηε, ξύζαη ηῷ 

ἐιέεη ζνπ, ἀδνθήησλ θηλδύλσλ, πάζεο πεξηζηάζεσο θαί θνιάζεσο 

ηάρνο, θαί πάζεο λόζσλ ιύκεο, Ἀγαζή, εὐινγεκέλε Μαξία 

Θενλπκθε. 

 

Χαικόο Ν΄ (50). 

Ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ  

 

Εἴηα ςάιινκελ ηάο Ὠδᾶο ηνῦ Καλόλνο. Ὠδή ἅ΄ .Ἦρνο πι. δ΄ 

.Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 

 

Πνιινῖο ζπλερόκελνο ἀιγεηλνῖο, πξόο ὑκᾶο ἐλζέξκσο, θαηαθεύγσλ 

ἐθδπζσπῶ, ηαῖο πξόο ηόλ Θεόλ ὑκῶλ πξεζβείαηο, ηνύησλ κέ ηάρνο, 

Ἀλάξγπξνη ξύζαζζε. 
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Παζῶλ θαηαθιέγεη κνπ θιόμ δεηλή, Ἀλάξγπξνη ζεῖνη, ηήλ θαξδίαλ 

θαί ηήλ ςπρήλ, ηαρέσο νὔλ ηαύηελ ἱθεηεύσ, ηαῖο ὑκεηέξαηο δεήζεζη 

ζβέζαηε. 

 

Ννζῶλ πιείζηνηο πάζεζη ραιεπνῖο, πνιιῶλ ἐθ πηαηζκάησλ, ηῷ 

θαξκάθσ ηῶλ δξαζηηθῶλ, ὑκῶλ πξεζβεηῶλ πξόο ηόλ Δεζπόηελ, 

ἐθιηπαξῶ ἰαζῆλαη, Ἀλάξγπξνη. 

 

Θενηνθίνλ. 

πλέηηζνλ ηόλ δνῦιόλ ζνπ, Μαξηάκ, ἀλνημόλ κνί πύιαο κεηαλνίαο, 

θαί ἐθ ππιῶλ, ηῆο ζαλαηεθόξνπ ἁκαξηίαο, ηή κεζηηεία ζνπ ξύζαη κέ, 

Δέζπνηλα. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο… 

 

Πξνζηαζίαηο ηαῖο ζείαηο ὑκῶλ, Ἀλάξγπξνη ξύζαζζε, ἐκέ ηόλ ἐλ δάιε 

θαί ηξηθπκίαηο ηνῦ βίνπ ἐγθπκαηνύκελνλ, ὑκᾶο γάξ εὕξεθα, κεηά 

Θεόλ θπβεξλήηαο, πξόο ιηκέλα ἄζπινλ θαί ἀρείκαζηνλ. 

 

Ἱθεηεύσ ἐλ πόζσ ηήλ ηῆο ςπρῆο θάθσζηλ, θαί ηάο ζαξθηθᾶο 

ἀζζελείαο κνπ ἰαηξεύζαηε, ὑκεῖο γάξ πάλζεπηνη, ηόλ ηῶλ ςπρῶλ θαί 

ζσκάησλ, ἰαηξόλ ηόλ Πάλζνθνλ ἐκηκήζαζζε. 

 

Υαιεπαῖο ἀξξσζηίαηο θαί ηαθηηθνῖο πάζεζηλ, ὄισ θαζ’ ἑθάζηελ, 

Ἀλάξγπξνη, ηεθνκέλσ κνί, ηαῖο πξόο ηόλ Κύξηνλ, ὑκῶλ ἐλζέξκνηο 

πξεζβείαηο, θάξκαθα δσξήζαζζε ἀιεμίπνλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

πί θιίλεο ὀδύλεο ὀδπλεξῶο θείκελνο, ζέ ἐπηθαινῦκαη Παξζέλε, 

θιῖλνλ ηό νὖο ζνπ ἐκνί, ζπεῦζνλ ηνῦ ζῶζαη κέ θαί ἐμειέζζαη ἐλ 

ηάρεη, ππξόο ὑπνζκύρνληνο λῦλ ηήλ θαξδίαλ κνπ. 

 

Ὠδή δ΄. Εἰζαθήθνα, Κύξηε. 

 

Σῶλ παζῶλ κνπ ηόλ θαύζσλα, θαί ηόλ ηῆο ἀζιίαο ςπρῆο κνπ 

ηάξαρνλ, ηαῖο εὐραῖο ὑκῶλ, Ἀλάξγπξνη, ζβέζαηε ἐλ ηάρεη θαί 

θαηεπλάζαηε. 
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Ἀπνιαύνληεο πάληνηε, ηῶλ ἐθ ηῆο εἰθόλνο ὑκῶλ, Ἀλάξγπξνη, 

ραξηζκάησλ, ἀλακέιπνκελ, ηόλ ὑκᾶο δνμάζαληα ὑπεξάγαζνλ. 

 

πί θιίλεο κέ θείκελνλ, θαί λόζνλ λνζνῦληα ςπρῆο θαί ζώκαηνο, ὤ 

Ἀλάξγπξνη ἐγείξαηε, ηαῖο πξόο ηόλ σηήξα ὑκῶλ δεήζεζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ρῶζηλ δίδνπ κνί, Παλαγλέ, ἐπηθακπηνκέλε νἰθηξαῖο δεήζεζη, πάζαλ 

λόζνλ θαί ἐπάρζεηαλ, ἐπηνύζαλ ἄθλσ ἀλαζηέιινπζα. 

 

Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 

 

Ἔκπιεζνλ ηαρύ ηήλ ςπρήλ κνπ ζείαο ράξηηνο, ηῶλ Αλαξγύξσλ ἡ 

ζεπηή Δσδεθάο, ηνῦ πξνζηόληνο ηή ζθέπε θαί ηή εἰθόλη ζνπ. 

 

Λύηξσζαη κέ λῦλ ζαῖο πξόο Κύξηνλ ἐληεύμεζη, δεηλῆο ἐθ λόζνπ θαί 

πάζεο ζιίςεσο, ὤ δσδεθάο Ἰαηξῶλ ἀμηάγαζηε. 

 

Ἰαζαη ςπρῆο ηά πνιιά πάζε θαί ζώκαηνο, ὤ δσδεθάο Ἰαηξῶλ 

πακκαθάξηζηε, ηῶλ κεηά πόζνπ πξνζθπλνύλησλ ηήλ εἰθόλα ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἅπαληα ἐρζξόλ δπζκελῶλ ἐπηηεζέκελνο, ἠκίλ ηνῖο δνύινηο ζνπ, 

Παλάκσκε, ζείσ ζνπ θξάηεη, ζπκπαηνύζα ἑμαθάληζνλ. 

 

Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ… 

 

Θαλάηνπ θαί ζπκθνξῶλ θαί ζιίςεσλ, ἀπαιιάμαηε δεηλῶλ ηέ 

παληνίσλ, ὤ Ἰαηξνί ἄκηζζνη ηῶλ λνζνύλησλ, ἐζαεί ιπηξσηᾶο 

ἐπηγξαθόκελνη, ζσηῆξαο ηέ κεηά Θεόλ, εὐθιεέζηαηνη ζεῖνη 

Ἀλάξγπξνη. 

 

λ θιίλε ηῶλ ἀληάησλ παζῶλ κνπ, θαηαθείκελνο, Ἀλάξγπξνη ζεῖνη, 

ἐθιηπαξῶ ηῆο ζεξκῆο ὑκῶλ ζθέπεο, θαί ἀληηιήςεσο κή κέ 

ζηεξήζεηε, πξεζβεύνληεο δηελεθῶο, ὅπσο εὕξσ ὑγείαο ἀληίιεςηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Φηιεύζπιαγρλε ηνῦ Θενῦ ινρεύηξηα, ὤ Παξζέλε Θενηόθε Μαξία, ηή 

πξόο Θεόλ ἐθηελεῖ ζνπ πξεζβεία, ηῶλ δπζρεξῶλ κέ ἁπάιιαμνλ 

θξάδνληα, δνμάδσ ζέ κόλε Ἁγλή, Παλαγία Θενλπκθε Δέζπνηλα. 

 

πηβιεςνλ, ὤ δσδεθάο Αλαξγύξσλ ἁγία, ἐπί ηήλ ἐκήλ ςπρῆο ηέ θαί 

ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζηλ δώξεζαη κνί ιηηαίο ζνπ. 

 

Καί Θενηνθίνλ. Ἄρξαληε… 

 

. Εἴηα ηό Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τά ἄλσ δεηῶλ. 

 

Πξνζηᾶηαη ζεξκνί θαί θύιαθεο ἄγξππλνη, ηῶλ πίζηεη ὑκᾶο 

ἀλπκλνύλησλ ὑπάξρνληεο, ἐθ ςπρῆο βνῶκελ ὑκίλ, ἀθέζηνξεο 

πάλζεπηνη ζπεύζαηε, θαί ἐθ θηλδύλσλ ιπηξώζαζζε ἠκᾶο, ὡο 

παξξεζίαλ πξόο Κύξηνλ ἔρνληεο. 

 

Καί εὐζύο ηό Πξνθείκελνλ. Ἦρνο δ΄. 

Τνῖο Ἁγίνηο ηνῖο ἐλ ηή γῆ αὐηνῦ ἐζαπκάζησζελ ὁ Κύξηνο. 

Σηίρνο. Ἀθνύζαηε ηαῦηα πάληα ηά ἔζλε. 

Εὐαγγέιηνλ Ἐθ ηνῦ θαηά Μαηζαῖνλ (Ι΄ 5-8). 

Σῷ θαηξῶ ἐθείλσ, πξνζθαιεζάκελνο ὁ Ἰεζνῦο ηνύο δώδεθα 

Μαζεηᾶο αὐηνῦ, ἔδσθελ αὐηνῖο ἐμνπζίαλ θαηά πλεπκάησλ 

ἀθαζάξησλ, ὥζηε ἐθβάιιεηλ αὐηά, θαί ζεξαπεύεηλ πάζαλ λόζνλ θαί 

πάζαλ καιαθίαλ. Σνύηνπο ἀπέζηεηιελ ὁ Ἰεζνῦο, παξαγγείιαο 

αὐηνῖο, ιέγσλ, Εἰο ὁδόλ ἐζλῶλ κή ἀπέιζεηε, θαί εἰο πόιηλ 

ακαξεηηῶλ κή εἰζέιζεηε, πνξεύεζζε δέ κᾶιινλ πξόο ηά πξόβαηα 

ηά ἀπνισιόηα νἴθνπ Ἰζξαήι. Πνξεπόκελνη δέ, θεξύζζεηε, ιέγνληεο. 

Ὅηη ἤγγηθελ ἡ βαζηιεία ηῶλ νὐξαλῶλ. Ἀζζελνῦληαο ζεξαπεύεηε, 

ιεπξνύο θαζαξίδεηε, λεθξνύο ἐγείξεηε, δαηκόληα ἐθβάιιεηε, δσξεάλ 

ἐιάβεηε, δσξεάλ δόηε. 

 

Δόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαῖο ηῶλ Αλαξγύξσλ, πξεζβείαηο, ιεῆκνλ, ἁπάιιαμνλ παζῶλ κέ 

θαί δώξεζαη ὑγείαλ. 

 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο εὐπξνζδέθηνηο, ἐιέεζνλ ηόλ θόζκνλ, 

Υξηζηέ ὡο εὐεξγέηεο. 
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ηίρνο. ιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο… 

Καί ηό Τξνπάξηνλ. Ἦρνο πι. Β΄ 

Μεηαβνιή ζιίςεσο πάζεο, ἀπαιιαγή παληνίαο λόζνπ ὑπάξρνπζα, 

δσδεθάο ἡ ἁγία, Αλαξγύξσλ ηῶλ παλεπθιεῶλ, ζῶδε πάληαο ἐθ ηῆο 

ὀιέζξηαο, ηνῦ ἐρζξνῦ ὁξκῆο θαί ἐπήξεηαο, ζείαηο ζνπ πξόο Κύξηνλ 

ἐληεύμεζη. 

 

Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

 

Σήλ ὀμεῖάλ κνπ λόζνλ, εἰο ὑγείαλ, Ἅγηνη, κεηαπνηήζαηε λῦλ, ςπρήλ 

ὁκνύ θαί ζῶκα, ἰώκελνη ηειείσο, ηνῦ βνῶληνο πξόο Κύξηνλ, ὁ ηῶλ 

παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

σκάησλ ἰαηήξαο, θαί ςπρῶλ ζσηήξαο ὑκᾶο ἐπηζηάκελνη, δεόκεζα 

ἰάζζαη, θαί ζώδεηλ ηνύο βνώληαο, πξόο ηόλ πάλησλ σηήξα 

Υξηζηόλ, ὁ ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

θ ρεηκῶλνο ηό ἔαξ, θαί ἐθ δάιεο γαιήλε, Ἁγλή πξνέξρεηαη, ἐθ 

δόθνπ δέ πηαηζκάησλ, ηό θῶο ηῆο ἀπαζείαο, κεηαλνία εἰζέξρεηαη, νἱ 

ἐκπαζεῖο ηνηγαξνῦλ ζαξξῶκελ κεηαγλῶληεο. 

 

Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα… 

 

Σνύο βνεζείαο ηῆο παξ’ ὑκῶλ δενκέλνπο, κή παξίδεηε Ἀλάξγπξνη 

ζεῖνη, ἀιι’ ἐθ λόζνπ πάζεο ιπηξώζαζζε θαί βιάβεο. 

 

Σῶλ πεηξαζκῶλ ὑκεῖο, πξνζβνιᾶο ηάο πνηθίιαο, ἐθδηώθεηε, 

Ἀλάξγπξνη πάζαο, ηαῖο πξόο ηόλ Δεζπόηελ ζεξκαῖο ὑκῶλ 

πξεζβείαηο. 

 

Σῶλ λνζεκάησλ ζύ, ἰαηξεῖα ἕηνηκε, ἡ ηῶλ ζείσλ ἐδείρζεο 

Αλαξγύξσλ, Δσδεθάο ζνθή ηέ θαί ὄλησο ζαπκαζία. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἴλα ηηκῶλ ἀλπκλῶ κεηά πόζνπ, ηό πακπόζεηνλ, Μαξία, ὄλνκά ζνπ, 

λόζσλ θαί θηλδύλσλ ἐθιύηξσζαη κέ ηάρνο. 
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Ὠδή ζ΄. Κπξίσο Θενηνθίνλ 

 

Ρνήλ κνπ ηῶλ δαθξύσλ, δέμαζζε ἀζκέλσο, θαί ηαῖο ιηηαῖο ὑκῶλ 

πάληα ηόλ βόξβνξνλ, ηῶλ λνζεκάησλ κνπ πιύλαηε, ὤ Ἀλάξγπξνη. 

 

Υαξᾶο ηῆο αἰσλίνπ, πάληεο ζύλ Ἀγγέινηο ἐπαπνιαύνληεο, ζεῖνη 

Ἀλάξγπξνη, ραξᾶο ἀιήθηνπ πιεξνῦηε θαί ηάο θαξδίαο ἠκῶλ. 

 

Ληκήλ θαί ἰαηξεῖνλ πέιεη ηῶλ λνζνύλησλ, ἡ ηῶλ ζνθῶλ Ἰαηξῶλ 

ζεβαζκία εἰθώλ, ἡ πξνζηόληεο ἐλ πίζηεη λόζσλ ιπηξνύκεζα. 

 

Θενηνθίνλ. 

 

Μαξία Θενηόθε, ηῶλ πηζηῶλ ρνξείαο, ἐμ ὁξαηῶλ ξπνκέλε θαί 

ἀνξάησλ ἐρζξῶλ, ζῶδε ἐθ πάζεο θζνξᾶο θηλδύλσλ θαί ζιίςεσλ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηίλ ὡο ἀιεζῶο… 

 

Πάλησλ ηῶλ λνζνύλησλ ηνύο Ἰαηξνύο, πεγᾶο ἰακάησλ, Αλαξγύξνπο 

ηνπο εὐθιεεῖο, δεῦηε ζπλδξακόληεο νἱ θηιένξηνη ηνύηνπο, 

ρξεσζηηθῶο ἐλ ὕκλνηο δνμνινγήζσκελ. 

 

Ἀλάξγπξνη ζεῖνη, ζαπκαηνπξγνί, Ἰαηξνί λνζνύλησλ, ἰαηξεύζαηε ηνύο 

ζεξκῶο, ἐπηθαινπκέλνπο ὑκᾶο, παζῶλ πνηθίισλ, ηαῖο ὑκῶλ 

πξεζβείαηο πξόο ηόλ θηιάλζξσπνλ. 

 

Μή παύζεηε, Ἀλάξγπξνη Ἰαηξνί, ςπρῶλ θαί ζσκάησλ, ἰθεηεύεηλ 

ὑπέξ ἠκῶλ, ηήλ ζεπηήλ Σξηάδα, ξπζζῆλαη ἐθ θηλδύλσλ, θαί πάζεο 

ἀζζελείαο ἠκᾶο θαί ζιίςεσο. 

 

Ἰάζεσλ ἅπαληεο ηάο πεγᾶο, ὀρεηνύο ἀθζόλνπο δσξεκάησλ ηῶλ ηνῦ 

Θενῦ, θσηόο ηνῦ αὔινπ ηά πάκθσηα δνρεῖα, ηνύο ζείνπο 

Αλαξγύξνπο ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Σό Σξηζάγηνλ 

. 

Ὁ Ἀλαγλώζηεο• Ἀκήλ. 

Σξνπάξηνλ.Ἦρνο πι. Δ΄. 

Ἅγηνη Ἀλάξγπξνη θαί ζαπκαηνπξγνί, ἐπηζθέςαζζε ηάο ἀζζελείαο 

ἠκῶλ, δσξεάλ ἐιάβεηε, δσξεάλ δόηε ἠκίλ. 



[233] 

 

 

 

 

, Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ Σέ λεθξόλ. 

 

Δεῦηε ὀξζνδόμσλ ἡ πιεζύο, δεῦηε ηῶλ πηζηῶλ αἵ ρνξεῖαη 

θαηαζπαζώκεζα, εἰθόλα ηήλ πάλζεπηνλ, ηῶλ Αλαξγύξσλ Υξηζηνῦ, 

Ἰαηξῶλ ηῶλ παζῶλ ἠκῶλ, πξόο αὐηνύο βνῶληεο, ξύζαζζε 

Ἀλάξγπξνη, ἐθ ηῶλ θηλδύλσλ ἠκᾶο, λόζσλ θαί παζῶλ ἀληάησλ, ηαῖο 

εὐραῖο ὑκῶλ πξόο ηόλ Κηίζηελ, ηνύο ὑκᾶο ηηκώληαο, παλζεβάζκηνη. 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ ζνπ, θαί ιύηξσζαη 

ἠκᾶο, ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

΄. 

Σήλ πάζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ζέ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, θύιαμνλ 

κέ ὑπό ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


