
372 

 

8 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ ελ Αγίνηο 

Παηέξα εκώλ Καιιίληθνλ Μεηξνπνιίηελ Δδέζζεο 

Πνίεκα ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Δδέζζεο Πέιιεο θαὶ Αικσπίαο Ισήι 

 (142) Ψαικόλ. 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ…. 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἡκῖλ(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

θαὶ ηὸ ἑμῆο· 

                       Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Τῶλ Ἐδεζζαίσλ εθιεὴο Πνηκελάξρεο, θαὶ Ἐθθιεζίαο 

ἐγθαιιώπηζκα λένλ, Καιιίληθε παλόιβηε, πηζηῶλ ὁδεγέ, ῥῦζαη ηνὺο 

ηηκῶληάο ζε, ἐθ πνηθίισλ θηλδύλσλ, λνζεκάησλ ζώκαηνο, θαὶ ςπρῆο 

ἀιγεκάησλ, ὡο παῤῥεζίαλ ἔρσλ πξὸο Φξηζηόλ, ηὸλ δσνδόηελ, 

Φηιάλζξσπνλ Κύξηνλ. 

Γόμα Παηξί. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε..…. 

Δἶηα ὁ Ν’ (50) Ψαικόο. 

Ἐιέεζόλ κε, ὁ Θεόο…. 

Καὶ ὁ θαλὼλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρὶο· 

Καιιίληθε πξόζδεμαη ἐκὴλ δέεζηλ. Ἰσήι 

                 ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Καιιίληθε πάηεξ ηνὺο κλεηάο, ηνὺο ζνὺο ηαῖο ιηηαῖο ζνπ, πξὸο ηὸλ 

Κύξηνλ Ἰεζνῦλ, κὴ παύζῃ ἀεὶ δηαθπιάηησλ, ἀπὸ παληὸο ὀιεζξίνπ 

ζπκπηώκαηνο. 

Ἀλύζαο ηὸλ βίνλ ζνπ εζεβῶο, ἀλήρζεο εἰο ὕςνο, ραξηζκάησλ 

πεξθπῶλ, δηὸ ηνὺο πξὸο ζὲ θαηαθπγόληαο, ηῆο ζσηεξίαο ηὴλ ηξίβνλ 

πόδεημνλ. 

Ληκὴλ ἀζθαιείαο γελνῦ ἡκῖλ, ηνῖο κέιπνπζη πάηεξ, ἐλ Ἐδέζζῃ θαὶ 

ἀιιαρνῦ, ηὴλ ζύκθσλνλ γλώκελ ηῆο ςπρῆο ζνπ, θαὶ ζεαξέζηνπο 

ζνπ πξάμεηο Καιιίληθε. 
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                                              Θενηνθίνλ 

Λαὸλ ηὸλ ξζόδνμνλ Μαξηάκ, ηῇ ζείᾳ ζνπ ζθέπῃ, δηαθύιαμνλ ἐθ 

πνιιῶλ, αἱξέζεσλ ὄλησο ςπρνθζόξσλ, ἐπηλνηῶλ ηνῦ ἀιάζηνξνο 

δαίκνλνο. 

                                     ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 
Ἰνβόινπο ηνμεύζεηο, ζπθνθαληῶλ ἅγηε, ηῇ πνκνλῇ ζνπ θαὶ πίζηεη, 

πάζαο ἀληέθξνπζαο, δηὸ Καιιίληθε, ἐπηδξνκὰο ηνῦ βειίαξ, θαζ’ 

ἡκῶλ πξεζβείαηο ζνπ, πάζαο ἀπόζηεζνλ. 

Ννῦλ ςπρὴλ θαὶ θαξδίαλ, ὡο Ἱεξάξρεο παξέδσθαο, 

ηῷ Ἀξρηεξεῖ ηῷ κεγάιῳ, Φξηζηῷ Καιιίληθε, δηὸ θαὶ εἴιεθαο, ηῆο 

πνηκαλζίαο ηὸ δῶξνλ, ὃ παξάζρνπ ἅπαληη, ηῷ θιήξῳ Ἅγηε. 

Ἰαηὴξ δαηκνλῶληνο, ηαῖο ζαῖο εραῖο Ἅγηε, ἐλ ηῷ Ἀγξηλίῳ ἐδείρζεο, 

πάηεξ Καιιίληθε, ὅζελ βνῶκελ λῦλ, νἱ ηαπεηλνί ζνπ ἱθέηαη, ἐθ ηνῦ 

πνιεκήηνξνο, ἡκᾶο πξνζηάηεπζνλ. 

                                              Θενηνθίνλ 

Καθνήζεηαλ Μῆηεξ, ηνῦ πνλεξνῦ δξάθνληνο, ηνῦ ἀεὶ ἡκᾶο 

πνιεκνῦληνο, θαὶ δηαβάιινληνο, παῦζνλ δπλάκεη ζνπ, θαὶ κεραλὰο 

θαὶ ηὰ βέιε, ὡο θαὶ ηὴλ ἀλαίδεηαλ, αηῶλ Παλάκσκε. 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Καιιίληθε Ἱεξάξρα, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

δεηνῦληαο ηὴλ ζὴλ κάθαξ βνήζεηαλ, ζὺ γὰξ πάξρεηο, ἡκῶλ παηὴξ 

ζενθόξε. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ ραιεπὴλ 

ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

                           Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

                          Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Πνηκὴλ ζπλεηόο, θαὶ θῆξπμ ἱεξώηαηνο, θαὶ θύιαμ ζηεῤῥόο, ηῆο 

ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, Καιιίληθε καθάξηε, ἀλεδείρζεο δπλάκεη ηνῦ 

Πλεύκαηνο· ὅζελ Πάηεξ κὴ παύζῃ ηαῖο ιηηαῖο, ἡκᾶο ἀπαιιάηησλ ἐθ 

ηῶλ ζιίςεσλ. 

                              ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἐπαμίσο Καιιίληθε, ἐπὶ ζξόλνλ ἤξζεο ηῆο Μεηξνπόιεσο, ηῆο 

Ἐδέζζεο ἣλ πξεζβείαηο ζνπ, θύιαηηε ἐθ πάζεο πεξηζηάζεσο. 
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Πξαθηηθαῖο πνζήθαηο ζνπ, θαὶ πνιιῇ ἀγάπῃ ηνὺο πξνζηόληαο ζνη, 

θαζ’ ἡκέξαλ ἐπεζηήξημαο, νὓο θαὶ λῦλ Καιιίληθε βνήζεζνλ. 

Ῥώκελ δίδνπ Καιιίληθε, ηνῖο ἀζπαδνκέλνηο ηὸ ζὸλ εἰθόληζκα, θαὶ 

αἰηνῦζη θαὶ ηὴλ ράξηλ ζνπ, ἐλ ηῷ βίῳ ηνύησλ ἀμηόηηκε. 

                                     Θενηνθίνλ 
ινζύκσο Παλάρξαληε, ζνὶ ηὸ ραῖξε ἅπαληεο ἀλακέιπνκελ, 

θαὶ ἐλ πίζηεη ἐμαηηνύκεζα, ηῶλ ἀζζελεηῶλ ἡκῶλ ηὴλ ἴαζηλ. 

                             ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 
Σηόκα ηνῦ Φξηζηνῦ, ἀλεδείρζεο θαὶ δηδάζθαινο, θαηερήζαο ηὸλ 

θηιόρξηζηνλ ιαόλ· δηὸ βίνλ ἡκῖλ ἔκπλεπζνλ ζεάξεζηνλ. 

Γώξεζαη ἡκῖλ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ Καιιίληθε, ηὴλ πξὸο Κύξηνλ 

ζεκλὴλ παθνήλ, θαὶ ἐιπίδα παξαδείζνπ ἀμηάγαζηε. 

Ἔπαξνλ ζνθέ, θνβηῶλ ηὰ ἐλεξγήκαηα, ηῶλ ἐλ πίζηεη ηὴλ ζὴλ θιῆζηλ 

ζηαζεξῶο, θαζ’ ἡκέξαλ θεθιεκέλσλ ἱεξώηαηε. 

                                        Θενηνθίνλ 

Ξέλε θαὶ θξηθηή, ἡ ινρεία ζνπ Παλύκλεηε, ἡ βαζηάζαζα ηὸλ 

Κηίζηελ ηνπ παληόο, ὃλ ἱθέηεπε πὲξ ηῶλ ἀλπκλνύλησλ ζε. 

                                  ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ἀθύκαληνλ, ηαῖο ιηηαῖο ζνπ Ἅγηε, ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ Καιιίληθε δίδνπ, 

ηὴλ ἐπὶ γῆο δηαβίσζηλ Πάηεξ, θαὶ ηῆο ςπρῆο εξσζηίαλ θαὶ ἄλεζηλ. 

Σὺ γὰξ Καιιίληθε ζεκλέ, ἐγεγόλεηο εἰξήλεο ηὸ πξόηππνλ. 

Ἰῶληαη, ἐμ ὀδπλῶλ ηνῦ ζώκαηνο, θαὶ ἐμ ἄιισλ ηῆο ςπρῆο 

ἀιγεκάησλ, νἱ θαηαθεύγνληεο πίζηεη ἐλ ηάθῳ, ἐλ ηῇ Ἐδέζζῃ 

Καιιίληθε ἅγηε, ηῶλ ζῶλ ὀζηῶλ ηῶλ δσεξῶλ, θαὶ κεζηῶλ 

ραξηζκάησλ ηνῦ Πλεύκαηνο. 

Ἐπόπηεπζνλ, ζηαζεξῶο δπλάκεη ζνπ, ηὴλ ιαρνῦζάλ ζνη Καιιίληθε 

πάηεξ, ἐπηζθνπὴλ ηῆο Ἐδέζζεο θαὶ Πέιιεο, θαὶ Ἀικσπίαο ὁκνῦ 

ἀμηάγαζηε, παηὴξ γὰξ ὤθζεο πξνζελήο, ηνῦ ιανῦ ηνῦ Θενῦ θαὶ 

θηιάλζξσπνο. 
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                                     Θενηνθίνλ 
Μαξία, ηῶλ πξνθεηῶλ ηὸ θήξπγκα, θαὶ καξηύξσλ ζηαζεξὰ 

βαθηεξία, θαὶ ηῶλ ὁζίσλ Παηέξσλ ηὸ θζέγκα, ζὺλ Καιιηλίθῳ ὁκνῦ 

θαζηθέηεπε, ηὸλ ζὸλ Γεζπόηελ θαὶ Υἱόλ, ἀπαιιαγῆλαη ἡκᾶο ηῆο 

θνιάζεσο. 

Γηάζσζνλ, ἀπὸ θηλδύλσλ Καιιίληθε Ἱεξάξρα, ηνὺο ἐλ πίζηεη 

δεηνῦληαο ηὴλ ζὴλ κάθαξ βνήζεηαλ, ζὺ γὰξ πάξρεηο, ἡκῶλ παηὴξ 

ζενθόξε. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

                        Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

                    Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τῶλ Ἐδεζζαίσλ παηὴξ θαὶ δηδάζθαινο, ἐπὶ καθξὸλ ἐγεγόλεηο 

Καιιίληθε, παξακπζίαλ παξέρσλ θαὶ ἄλεζηλ, ηνῖο ἀιγνπκέλνηο θαὶ 

πέλεζηλ Ἅγηε· δηὸ θαὶ κλνῦκελ ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

Καὶ εζὺο ηὸ Πξνθείκελνλ. 

Τίκηνο ἐλαληίνλ Κπξίνπ ὁ ζάλαηνο ηνῦ ὁζίνπ αηνῦ. 

Σηίρ. Μαθάξηνο ἀλὴξ ὁ θνβνύκελνο ηὸλ Κύξηνλ. 

Δὐαγγέιηνλ. Ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄. 1 – 9). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο πξὸο ηνὺο ἐιειπζόηαο πξὸο αηὸλ Ἰνπδαίνπο· Ἀκὴλ 

ἀκὴλ ιέγσ κῖλ, ὁ κὴ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο εἰο ηὴλ αιὴλ ηῶλ 

πξνβάησλ ἀιιὰ ἀλαβαίλσλ ἀιιαρόζελ ἐθεῖλνο θιέπηεο ἐζηὶλ θαὶ 

ιῃζηήο• ὁ δὲ εἰζεξρόκελνο δηὰ ηῆο ζύξαο πνηκήλ ἐζηηλ ηῶλ 

πξνβάησλ. Τνύηῳ ὁ ζπξσξὸο ἀλνίγεη, θαὶ ηὰ πξόβαηα ηῆο θσλῆο 

αηνῦ ἀθνύεη, θαὶ ηὰ ἴδηα πξόβαηα θσλεῖ θαη’ ὄλνκα θαὶ ἐμάγεη 

αηά. Ὅηαλ ηὰ ἴδηα πάληα ἐθβάιῃ, ἔκπξνζζελ αηῶλ πνξεύεηαη, θαὶ 

ηὰ πξόβαηα αηῷ ἀθνινπζεῖ, ὅηη νἴδαζηλ ηὴλ θσλὴλ αηνῦ• 

ἀιινηξίῳ δὲ ν κὴ ἀθνινπζήζνπζηλ ἀιιὰ θεύμνληαη ἀπ’ αηνῦ, ὅηη 

νθ νἴδαζηλ ηῶλ ἀιινηξίσλ ηὴλ θσλήλ. Ταύηελ ηὴλ παξνηκίαλ εἶπελ 

αηνῖο ὁ ᾽Ιεζνῦο• ἐθεῖλνη δὲ νθ ἔγλσζαλ ηίλα ἦλ ἃ ἐιάιεη αηνῖο. 

Δἶπελ νὖλ πάιηλ ὁ Ἰεζνῦο, Ἀκὴλ ἀκὴλ ιέγσ κῖλ ὅηη ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα 

ηῶλ πξνβάησλ. Πάληεο ὅζνη ἦιζνλ πξὸ ἐκνῦ θιέπηαη εἰζὶλ θαὶ 

ιῃζηαί• ἀιι᾽ νθ ἤθνπζαλ αηῶλ ηὰ πξόβαηα. Ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα• δη’ 

ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη 

θαὶ λνκὴλ εξήζεη. 
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Γόμα. 

Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ πξεζβείαηο ᾿Διεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. 

Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ ηὰ πιήζε, ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρ. Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Πξνζόκνηνλ. 

Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ἅγηε Καιιίληθε, Ἀξρηεξεῦ ηῆο Ἐδέζζεο, Ἀικσπίαο θαύρεκα, θαὶ 

ηῆο Πέιιεο πάζεο ηὸ ἐγθαιιώπηζκα, ζηεξηγκὸο γέγνλαο, ἐπ’ 

ἐζράησλ Πάηεξ, ηνῖο πηζηνῖο ηῆο Ἐπαξρίαο ζνπ, ηύπνο γελόκελνο, 

πάλησλ ηῶλ ζπλόλησλ ζνη Ἅγηε, πξνζέηη δὲ γεώξγηνλ, ηὸ ιαρόλ ζνη 

Πάηεξ ὡο ἄξηζηνο, γεσξγὸο Κπξίνπ, ἐπόηηζαο ηνῖο ὕδαζη Φξηζηνῦ, 

θαὶ ἐλ αηῷ ηὰ ηῆο πίζηεσο, ζπέξκαηα θαηέβαιεο. 

                           ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Ἡ ζὴ ράξηο ἐθιάκπεη, πὲξ ἥιηνλ πᾶζη ηνῖο ἀλπκλνῦζί ζε, θαὶ 

αἰηνπκέλνηο Πάηεξ, ζαξθὸο ηὴλ γηείαλ, θαὶ θαθῶλ ηὴλ θαηάξγεζηλ, 

ηαῖο πξὸο Φξηζηὸλ ηὸλ Θεόλ, Καιιίληθε εραῖο ζνπ. 

Νπλὶ ἐλ ηῇ Ἐδέζζῃ, ἐλ ηῷ θνηκεηεξίῳ ζνθὲ Καιιίληθε, ὁ ηάθνο ζνπ 

πάξρεη, πεγὴ ηῶλ ἰακάησλ, θαὶ ζηελόλησλ ἀληίιεςηο· δηὸ κὴ παύζῃ 

πνηέ, ἡκᾶο ἐπηζηεξίδσλ. 

Γηὰ βίνπ ἠξάζζεο, ἐληνιῶλ ηνῦ Κπξίνπ ηὰ ἐπηηάγκαηα, πνηῶλ ὁκνῦ 

θαὶ ιέγσλ, ἐλ ἀθξηβείᾳ Πάηεξ, ηαῦηα πάληα ηνῖο κέξνςη, ἐμ νὗ 

βνῶκελ πξὸο ζέ, γελνῦ ἡκῖλ δηδάρνο. 

                                        Θενηνθίνλ 

Δεξγέηηο ηνῦ θόζκνπ, ἀλεθάλεο Παξζέλε Θενραξίησηε, γελλήζαζα 

ἀζπόξσο, ηὸλ Πνηεηὴλ ηῶλ ὅισλ, θαὶ Γεζπόηελ ηῆο θηίζεσο· ὃλ ηαῖο 

ιηηαῖο ζνπ ἀεί, πὲξ ἡκῶλ δπζώπεη. 

                                ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 
Ἡκῶλ ζεόθξνλ, γελνῦ πξνζηάηεο θαὶ θύιαμ, θαὶ βνήζεηα ἐλ 

ιππεξνῖο ηνῦ βίνπ, θαὶ ἐλ ἀῤῥσζηίαηο, Καιιίληθε ηὸ ἄθνο. 
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Σαῖο ἐλεξγείαηο, Ἀξρηεξεῦ ἐμ Ἑιιάδνο, ηῆο παηξίδνο ζνπ ἐρζξῶλ 

ηῶλ ἐπηβνύισλ, ζβέζνλ ηὴλ καλίαλ, θαὶ ηάξαρνλ Πακκάθαξ. 

Ἵλα ηὴλ κλήκελ, ηὴλ ἱεξάλ ζνπ θαη’ ἔηνο, ἑνξηάδσ θαζεθόληνο θαὶ 

ὁζίσο, δόο κνη ηὴλ ζὴλ ράξηλ, Καιιίληθε ζεόθξνλ. 

                                       Θενηνθίνλ 

Ναὸο ἐδείρζεο, ηνῦ Βαζηιέσο ηῆο δόμεο, ἀθειίδσηνο θαὶ ἔκςπρνο 

Παξζέλε· δηὸ θαὶ αἰηνῦκελ, ηὴλ ζὴλ ἐπηζηαζίαλ. 

                            ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἱέξεπζαο ἀμίσο, ἐπὶ γῆο θαὶ εἶηα, ἐλ νξαλῷ ἠξηζκήζεο Καιιίληθε, 

ηνῖο ἀζσκάηνηο ἀγγέινηο, δηὸ κὲ θύιαηηε. 

Ὡο ἄγγεινο Ἐδέζζεο, πάληαο ζὺ πξνθζάλεηο, ηνὺο πξνζθπλνῦληαο 

ηὸλ ηάθνλ ζνπ Ἅγηε, θαὶ ηαπεηλῶο ἐθδεηνῦληαο, ςπρῆο ηὰ 

πξόζθνξα. 

Ἡδέσο ηὴλ ζὴλ θιῆζηλ, νἱ ζὲ ἀλπκλνῦληεο, ἀλαβνῶζη Καιιίληθε 

πάληηκε, ἵλα ζθεδάζσζη πάληα, ηνῦ βίνπ ζθάλδαια. 

                                       Θενηνθίνλ 

Λειακπξπζκέλε νὖζα, θσηὶ ηῷ ηνῦ Υἱνῦ ζνπ, ηὴλ ζθνηηζζεῖζαλ 

θαξδίαλ κνπ θώηηζνλ, ἵλα Φξηζηνῦ ηὴλ εζεῖαλ, ὁδὸλ πνξεύζνκαη. 

Ἂμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 

, 

Φαίξνηο Ἐπηζθόπσλ ὁ ζεζαπξόο, Ἐδέζζεο ἡ δόμα, θαὶ πνηκέλσλ ὁ 

ὁδεγόο· ραίξνηο Αἰησιίαο, Καιιίληθε ηὸ δέλδξνλ, ηὸ ἐθβιαζηῆζαλ 

Πάηεξ,θαξπνὺο ηῆο ράξηηνο. 

Τῶλ Σηηαξαιώλσλ γόλνο ιακπξόο, θαὶ Μεζνινγγίνπ, ἀλεδείρζεο 

ἱεξνπξγόο, ὁ ηαῖο λνπζεζίαηο, ιαὸλ θαζνδεγήζαο, πξὸο ηὰο λνκὰο 

Κπξίνπ, πάηεξ Καιιίληθε. 
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Ὄιβνο ηῆο Ἐδέζζεο ὁ ἱεξόο, ὁ ηάθνο ζνπ ὤθζε, ἀλαβιύδσλ 

δηελεθῶο, ράξηλ ἰακάησλ, ηνῖο πξνζθπλνῦζη ηνῦηνλ, ἐλ πίζηεη 

ἀθξαδάληῳ, ζεκλὲ Καιιίληθε. 

Φύιαηηε πξεζβείαηο ζνπ ἱεξαῖο, ηὴλ Μεηξόπνιίλ ζνπ, ἀπὸ πάζεο 

ἐπηβνπιῆο, ηνῦ ἀληηθεηκέλνπ, Καιιίληθε πνηκάλσξ, Φξηζηνῦ ὁ 

ἀξρηζύηεο, ὁ ἀεηζέβαζηνο. 

Ῥείζξνηο θεξπγκάησλ ζνπ ἱεξνῖο, ηὸλ ιαὸλ Ἐδέζζεο, ὡο θαὶ Πέιιεο 

ηῆο παιαηᾶο, θαὶ ηῆο Ἀικσπίαο, Καιιίληθε ἀξδεύεηο, εἰο ἑθαηὸλ ηνὺο 

ζηάρπο, Πάηεξ δξεςάκελνο. 

Κιῆξνλ θαὶ ιαόλ ηε ηὸλ εαγῆ, ηῆο ζῆο Ἐπαξρίαο, ἀξρηζύηα ηαῖο 

ζαῖο ιίηαηο, πξὸο ηὸλ ζὸλ Γεζπόηελ, κὴ παύζῃ πξνζηαηεύσλ, ἐθ 

πάλησλ ηῶλ ζθαλδάισλ, ηνῦ πνιεκήηνξνο. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε 

πξεζβείαλ,εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Τὸ Τξηζάγηνλ….. 

Ἀπνιπηίθηνλ. Κάλνλα Πίζηεσο…. 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

                 

 

             Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ ζε λεθξόλ. 

Ὤθζεο ἐπ’ ἐζράησλ ηῷ ιαῷ, ἄξηζηνο πνηκὴλ Ἱεξάξρα, πάηεξ 

Καιιίληθε, πξάμεζη θαὶ ῥήκαζη, θαζνδεγῶλ ἀζθαιῶο, πξὸο ὁδὸλ 

ηὴλ ζσηήξηνλ, θαὶ ηῆο κεηαλνίαο, ηνὺο θαινὺο ἀθνύνληαο, ζὲ 

ζενθίλεηε, ὅζελ θαὶ ἡκᾶο ηνὺο ηηκῶληαο, ηὴλ ἁγίαλ κλήκελ ζνπ 

ὕκλνηο, πξὸο ηὰ θξείηησ ηάρνο πνθεγέηεζνλ. 
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Γέζπνηλα πξόζδεμαη ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ ιύηξσζαη 

ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. 

Ἀκήλ. 


