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11 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ 

Ἁγίνπ ΝΗΦΩΝΟΣ Παηξηάξρνπ 

ΚΠόιεσο, κ. Μειάλεο Μ. Μπνύξα 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ 

ζηίρσλ αηνῦ· εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Ἁγησηάηῳ ηαπεηλῷ Παηξηάξρῃ, ἐλ ηνῖο θαηξνῖο ηῶλ 

ξζνδόμσλ δνπιείαο, θαηεξγαζζέληη λήςεσο ππθηήλ ἀξεηήλ, 

θιήζεη ηε θαί πξάμεζη, λῦλ πξνζπίπηνκελ πίζηεη, θξάδνληεο 

θαί ιέγνληεο, ὁζηώηαηε Νήθσλ, ἐθ ηῶλ παζῶλ λνόο ηνῦ 

ζθνηαζκνῦ, ηῇ ζῇ δπλάκεη ἡκᾶο ἐιεπζέξσζνλ. 

Γόμα. Τό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ.  

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε….. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικόο.  

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Πόθῳ μαθεῖν ζῆρ 

ηαπεινώζεωρ ζθένορ. Μ(ειάλεο) Μ(νλαρῆο). 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Πνηκέλα ηό Γέλνο παλαιεζῆ, εξεθόο ζε Νήθσλ, ζνί 

πξνζέδξακε ειαβῶο, θαηξνῖο ηῆο δνπιείαο ἱθεηεῦνλ, ἵλ’ 

ἀπνιαύζῃ ζεόζδνηνλ ἄλεζηλ. 

 

ιόηεο ἐξώλησλ ζήλ βηνηήλ, ηήλ πεθνηληγκέλελ, ἐθ 

ζηηγκάησλ ηνῦ Ἰεζνῦ, πξνζπίπηεη ζνη Νήθσλ θαί θαιεῖ ζε, 

ζεῖνλ ἀιείπηελ πξόο λήςεσο ζηάδηνλ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/07/blog-post_123.html
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Θενῦ ηνῦ Φξηζηνῦ ζνπ ὄλησο λαόλ, θαηέζηεζαο Πάηεξ, 

ζήλ θαξδίαλ ηήλ πελζηθήλ· ὅζελ ζνῦ δένκαη ὁ ηάιαο, κή 

ἐπηιάζνπ κνη ὥξα ηῆο ζιίςεσο.  

Θενηνθίνλ. 

Ὦ Κόξε Παξζέλε ἐλ ἀξεηῇ, ζεκλῆο παξζελίαο, 

δηαηήξεζνλ ειαβῶο, ηάγκα ζεπηόλ παξζελεπόλησλ, 

ἐπηπνζνύλησλ ηῶλ ἄλσ ηήλ κέζεμηλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Μνλαζηῶλ πνδεγέηεο, ζύ ἀθαλῶο πέθελαο, πξόο λῆςηλ 

ἀιείθσλ, ηνύο ζνί ἐιπίδνληαο· ὅζελ ζηεξέσζνλ, ἐκάο θαξδίαο 

πξόο βίαλ, δη’ ἧο πεξβαίλνκελ, λόκνπο ηῆο θύζεσο. 

 

Ἀθαλζίλνπ ζηεθάλνπ, θαηακαζώλ Ὅζηε, βάζνο ηε θαί 

πιάηνο θαί πόλνλ, ηῆο ηαπεηλώζεσο, πάλπ ἐπόζεζαο, 

ζπκκνξθσζῆλαη ηῷ πάζεη, νὗ θἀκέ ἀμίσζνλ, γελέζζαη 

κέηνρνλ. 

 

Θαπκαζηῶο ὁ ζόο βίνο, αἶλνο Φξηζηνῦ γέγνλε, ζξόλνο δέ 

ζόο λνῦο θαί θαξδίᾳ, Αηνῦ ἐδείρζεζαλ· ὅζελ θαηάζηεζνλ, 

ηόλ λνῦλ ἡκῶλ θαί θαξδίαλ, γιπθύ νἰθεηήξηνλ, ζείνπ 

ὀλόκαηνο.                     Θενηνθίνλ. 

Γη’ ἑλόο κέλ ἀλζξώπνπ, ὁ ηνῦ θαθνῦ αἴηηνο, ζάλαηνλ 

εἰζήγαγε θόζκῳ, ἐμ νὗ ηήλ ιύηξσζηλ, κόλε ὦ Γέζπνηλα, δηά 

Υἱνῦ Σνπ πξνζθέξεηο, εἰο ἅπαλ ηό θύξακα, βξνηῶλ δνμάδόλ 

Σε. 

 

Γηάζσζνλ, ἀπό θαη’ ἄκθσ δνπιείαο ηνύο ξζνδόμνπο, 

ηνύο ἐλ δεηλνῖο θαί θηλδύλνηο πξόο ζέ θαηαθεύγνληαο, ὦ Ὅζηε 

Νήθσλ θαί Παηξηάξρα. 

 

Ἐπίβιεςνλ…. 
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           .Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Σνθίαο Θενῦ δνρεῖνλ ἐλππόζηαηνλ, ἀθηίζηνπ θσηόο, 

ἀθηῖλα πεξθόζκηνλ, Παξαθιήηνπ ζεξάπνληα, ἐγλσθόηεο 

ὅζηνλ Νήθσλα, ἱθεηεξίσο θξάδνκελ αηῷ, δεηλῶλ ἁκαξηίαο 

ἡκᾶο ιύηξσζαη. 

 

ᾨδή δ΄. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ἰζρπξόο ὤθζεο πάληνηε, ἐλ πνιπθπκάληῳ βίῳ ζνπ 

Ὅζηε, δηό ζζέλνο ζύ κε ἔλδπζνλ, ἐλ ηῇ πάιῃ θαηά ηνῦ 

ἀιάζηνξνο. 

 

Νεπηηθνῖο ἀγσλίζκαζη, καζεηήο ἐθάλεο ηνῦ 

Ταπεηλόθξνλνο, βνεζόο δέ πάλησλ θάλεζη, ἑπνκέλσλ δένκαη 

ζνῖο ἴρλεζη. 

 

Σπλνδόο ἐπεπόζεζα, ηῆο παλππνζήηνπ θπγῆο ζνπ Ὅζηε, 

ρξεκαηίζαη ὁ ἀλάμηνο, ἐθ ηῆο δόμεο πξσηνζξόλνπ Πόιεσο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ἠλεώρζεζαλ Πάλαγλε, ηῶλ παξζεληθῶλ θαξδηῶλ αἱ 

εἴζνδνη, ἐμαιιόκελαη ζθηξηήκαζη, γιπθπηάηνπ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ 

ἔξσηνο. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σηήξημνλ ἡκᾶο, πξόο ὁδόλ ἀγώλσλ λήςεσο, Νήθσλ 

Παηξηάξρα λεπηηθῶλ, ὁ ἐλ λήςεη πεξβάο ἀεί ηνύο λήθνληαο. 

 

Τξῶζνλ ηάο ςπράο, ξζνδόμσλ παλζεβάζκηε, πξόο ηήλ 

ηήξεζηλ δνγκάησλ θαί ζεζκῶλ, ἅ ζηεξξῶο ἐλ ὅιῳ βίῳ 

ὡκνιόγεζαο. 

 

Ἄζνλ ηῷ Φξηζηῷ, ηῶλ ἀζκάησλ ἆζκα ἅγηνλ, ηνῦ Ἀξλίνπ 

παγθνζκίνπ ηῆο ὠδῆο, ζύλ ἡκῖλ ἀμησζεῖζηλ θέξεηλ θνίληθαο. 
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Θενηνθίνλ. 

Παῦζνλ ηαξαράο, Ἐθθιεζίαο ὦ Παληάλαζζα, ἐλ 

ἐζράηνηο δπζηπρίαο ηνῖο θαηξνῖο, Ἀληηρξίζηνπ δπζσδία γάξ 

ὀζθξαίλεηαη. 

 

ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἐλζηάιιαμνλ, Ἱεξάξρα Ὅζηε, δξνζηζκόλ παξεγνξίαο 

θαξδίαηο, ἐμ ὀκβξνηόθνπ πεγῆο Παξαθιήηνπ, Οὗ κπξνζήθε 

ζεπηή ἐρξεκάηηζαο, εσδηάδνπζα πηζηνύο, ὡο πιεξῶλ ηά 

αηῶλ ζηεξήκαηα. 

 

Ἰάζεσλ, ηήλ ζήλ πνίκλελ ἔκπιεζνλ, ηνῦ Μνξέσο 

θαπρσκέλελ ζῇ γέλλᾳ, θαί ζύλ αηῇ ηῆο Βιαρίαο ηήλ ρώξαλ, 

ραξηζακέλελ θαιόλ θαηαθύγηνλ, ὅηε ἀξάκελνο ζηαπξόλ, 

Ἀλαζζνύζεο ηόλ ζξόλνλ θαηέιηπεο. 

 

Νεθξώζεσο, ηόλ ρηηῶλα Ὅζηε, ηόλ δεξκάηηλνλ ηξαρύλ 

ἀπεθδύζσ, εἰο ηνῦ Πξνδξόκνπ ἐλ Ἄζσλη κάλδξαλ, ἐλ ᾗ 

θξπθίσο ἠξγάζζεο ηειείσζηλ· δηό θαί λῦλ Πξνδξνκηθόλ, 

ἱθεηεύσ ηόλ βίνλ κνπ πνίεζνλ.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ὠλείδηζαο, ηόλ ἐρζξόλ ηόλ θάθηζηνλ, ἐλ θξπθῷ ηῷ 

ηνθεηῷ Σνπ, Παξζέλε· ὅζελ θξπθήλ ηνῦ λνόο ἐξγαζίαλ, ηῶλ 

κνλνηξόπσλ πξνζηάηεπζνλ, Γέζπνηλα· ἵλα ερῇ ηνῦ Ἰεζνῦ, 

ζθνηαζκόο ἐμ αηνῦ δηαιύεηαη. 

 

Γηάζσζνλ, ἐμ ἀζζελείαο ςπρῶλ ὁκνῦ θαί ζσκάησλ, ηνύο 

ὡο πξέζβπλ πξόο ηόλ Θεόλ ζνί Νήθσλ πξνζθεύγνληαο, θαί 

ἴαζαη, ηῶλ λνζνύλησλ ηά ἄιγε. 

 

Ἄρξαληε, ….. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
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Γηνλπζίνπ Μνλή ὡο θαηέκαζελ, ηήλ ἀξεηήλ Παηξηάξρνπ 

μελήθνπζηνλ, εζύο ἐλ ραξᾷ πξνζεθύλεζελ, ἀξπζακέλε αηνῦ 

ζείαο ράξηηαο, ἵλ’ αηῆο πάξρῃ ηό ζηήξηγκα. 

Πξνθείκελνλ. Οἱ  Ἱεπεῖρ Σος, Κύπιε, ἐνδύζονηαι 

δικαιοζύνην καί οἱ Ὅζιοί Σος ἀγαλλιάζονηαι.  

Ση. Καςσήζονηαι Ὅζιοι ἐν δόξῃ καί ἀγαλλιάζονηαι ἐπί 

ηῶν κοιηῶν αὐηῶν. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα…… 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. 
Ἐλέηζόν με, ὁ Θεόρ… 

Σέ ὦ Νήθσλ πξύηαληλ, ηῆο λεπηηθῆο ἐξγαζίαο, θαί ηῆο 

ηαπεηλώζεσο, κύζηελ ζενζηόιηζηνλ, ἐπηζηάκεζα· κύξνπ 

ἀπόξξνηαλ, νξαλίνπ λάξδνπ, Ἀεξκώλ δξόζνπ ηό  ηέκελνο, 

ὅζηηο ὡο ἔιαθνο, ὄξε ἀξσκάησλ θαηέιαβεο· δηό θαί ηάιαο 

δένκαη, ηξίβνπο κεηαλνίαο κνη ράξαμνλ, ἵλα κεγαιύλσ, δνμάδσ 

θαί αἰλῶ θαί πξνζθπλῶ, ηόλ ἐο ἀεί δνμαδόκελνλ, δηά ζνῦ 

παλόιβηε. 

 

ᾨδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σηεξηγκόλ παξαζρνίεο, κνλαδόλησλ θαξδίαηο, 

ἱθεηεπόλησλ ζε, ἐλ Ἄζσλνο ηῷ Ὄξεη, ηῶλ πόλνηο θαί ἱδξῶζη, 

ἑπνκέλσλ ζνῖο ἴρλεζη· ὡο κή ςπγῇ νδελόο, ηῆο ἡζπρίαο ἔξσο. 

 

Ἐξεκλή λύμ δνπιείαο, ἐθιεθηνῦ Πνηκληάξρνπ, θσηί 

αγάδεηαη, θξαηύλεηαη δέ πίζηηο, ιανῦ ἀπεγλσζκέλνπ, ἐθ 

θαξδίαο θξαπγάδνληνο· εινγεηόο ὁ Θεόο, ὁ Νήθσλα ραξίζαο. 

 

Ὡο πηζηόο νἰθνλόκνο, ζεῖνλ ηάιαληνλ Νήθσλ, 

πνιππιαζίαζαο, ἐλ ζιίςεη  θαί πηθξίᾳ, βαζηάδσλ ζνῦ 

Γεζπόηνπ, ηά ζσηήξηα ζηίγκαηα· ἵλα ζηαπξόλ θαί ἡκεῖο, ζύλ 

ζνί αἴξσκελ πόζῳ.  
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Θενηνθίνλ. 

Σηγεζάησ ἡ θηίζηο, Ἀζσλίηηδνο γαίαο, ιαβνῦζα ἄιεθηνλ, 

πξεζβείαλ Θενηόθνπ, ἐιπίδα ζσηεξίαο, εἰο αἰῶλα ἐρέγγπνλ· 

δηό βνᾶ ἐθηελῶο, δόμα Σνη, ὦ Κπξία. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Σσηεξηώδε, ηῆο ηαπεηλώζεσο ηξίβνλ, ηήλ πελζήξε ἐλ 

βίᾳ θαί πόλνηο, δίδνπ κνη ὦ Πάηεξ, ζύλ ζνί ἀθνινπζῆζαη. 

 

Θεόλ ιαηξεῦζαη, εἰο ηάο αιάο ηνῦ Πξνδξόκνπ, 

κπζηηθῶο θαί ἄγλσζηνο Νήθσλ, ἦιζεο ηνῦ δηδάμαη, ηῆο 

κεηαλνίαο ηξόπνπο. 

 

Δινγεηόο ἦλ, ἐλ Πεξηβόιῳ Παξζέλνπ, ὁ θαξπόο Μνλῆο 

Γηνλπζίνπ, ὅλ θαζηθεηεύσ, ηνλ Ἄζσ ἵλα ζθέπῃ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναόο Κπξίνπ, κόλε Κπξία Παξζέλε, ηόλ λαόλ Μνλῆο 

Κπξησλύκνπ, ηήξεζνλ εἰο δόμαλ, Κπξίνπ εἰο αἰῶλαο.  

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

δήγεζόλ κε Νήθσλ, ζεῖε Ἱεξάξρα, πξόο ηάο ὁδνύο 

κεηαλνίαο θαί λήςεσο, δη’ ὧλ ερή ἀπνθηᾶηαη, δώξεκα 

ηέιεηνλ. 

 

Σηεξέσζόλ κε Πάηεξ, ηύπε κνλαδόλησλ, πξόο ηό ηεξεῖλ 

ηάο ζπλζήθαο πξόο Κύξηνλ, ἅο ἐλσπίῳ Ἀγγέισλ 

θαζσκνιόγεζα. 

 

Μεκέιαζκα ὁ ηάιαο, ἐθ ῥαζπκνηόθσλ, βηνηηθῶλ ηῶλ 

θξνληίδσλ θαί δένκαη, ἵλα ὁ Νήθσλ δσξήζῃ κνη ράξηλ 

λήςεσο. 
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Θενηνθίνλ. 

Μειώδεκά κνπ δέμαη, ἄκνπζνλ Παξζέλε, θαί θαηηδεῖλ 

κε Σήλ δόμαλ ἀμίσζνλ, ἐλ Παξαδείζῳ ζύλ Νήθσλη, ηῷ ζίῳ 

Σνπ. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, …… 

 

Φαίξνηο Ναππιηέσλ ζεκλόο βιαζηόο· ραίξνηο 

Πεξηβόινπ, Θενηόθνπ ἄλζνο ιακπξόλ· ραίξνηο Παηξηάξρα, 

θαξπόο ηῆο Νέαο Ῥώκεο, θαί πάλησλ ξζνδόμσλ, ἄξηνο θαί 

ἥδπζκα. 

 

Θείνπ Γηνλπζίνπ θιεηλή Μνλή, ρόξεπε ζθηξηῶζα, ἐθ 

ζῶλ ζπιάρλσλ γάξ λεπηηθῶλ, ηῆο ζενγλσζίαο, ὡο ηνῦ 

Πξνδξόκνπ θιάδνο, ἀλέηεηιε ηῷ θόζκῳ, Νήθσλ ηῆο ράξηηνο. 

 

Τεῖρνο θαί ὀρύξσκα ζύ γελνῦ, ζεκλέ Ἱεξάξρα, πνιηηείᾳ 

Ἀζσληθῇ, ηῇ ἐγθαπρσκέλῃ ηῇ μέλῃ βηνηῇ ζνπ, ἥλ ηήξεη 

Ἐθθιεζίαο, ζεκαηνθύιαθα. 

 

Ἄξαο ζνπ ηά ὄκκαηα πξόο Φξηζηόλ, ζεῖε Παηξηάξρα, 

ἐθδπζώπεη πέξ ἡκῶλ, ὅπσο θιπδσλίνπ αἱξέζεσλ ῥπζζῶκελ, 

ὁ λῦλ ἡ ἀλνκία πνιππιαζίαζε. 

 

Νῆςηλ θαί ηαπείλσζηλ ἀιεζῆ, ράξηζόλ κνη Νήθσλ, ζῷ 

ζεξάπνληη ηῷ νἰθηξῷ, ὅπσο κεηαλνίαο ηάο ηξίβνπο βαδηνῦκαη, 

ἐλ δάθξπζη θαί πόλνηο, πξόο βίνλ θξείηηνλα. 

 

Πάληα  ηά ὀλείδε δηά Φξηζηόλ, ηάο ζπθνθαληίαο, 

θαηεγόξσλ ηνύο ριεπαζκνύο, ζθύβαια ἡγήζσ θαί ἄξαο ηόλ 

ζηαπξόλ ζνπ, θξπθίσο ὡδεγήζεο, πξόο ἧκαξ λόζηηκνλ. 
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Οἴλῳ κεζπζζείο ηῷ ἐθζηαηηθῷ, ὡο λεβξόο ἐιάθνπ, πξόο 

ηό Ὄξνο ηό λεπηηθόλ, ἀιιόκελνο ζέεηο, ηῆο ὄςεσο θαί δόμεο, 

δηςῶλ ἐπαπνιαῦζαη, ζείνπ Νπκθίνπ ζνπ. 

Μύζηεο ηνῦ ἀθηίζηνπ ζείνπ θσηόο, γεγνλώο ἐλ λήςεη, 

ηαπεηλώζεσο ζαπκαζηῇ, ηξηκεξέο ςπρῆο ζνπ, εἰο γλόθνλ 

ἀθαλείαο, θαζάξαο ἐλ ἐιπίδη, θαηδξῶο ἐβύζηζαο. 

 

Μεηεώξνπ θηίηνξαο ἀγιαεῖο, παλόζηε Νήθσλ, πξόο 

ἀγῶλαο πεξθπεῖο, ὁδεγεῖο ἀιείθσλ, ὡο ἀεηνύο νἰθῆζαη, εἰο 

ιίζνλ πό ζθέπελ, ζηεξξᾶο πξεζβείαο ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 

 

Τό Τξηζάγηνλ θαὶ ηὰ Τξνπάξηα ηαῦηα. Ἦρνο πι. β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο…… 

Γόμα.Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, ….. Καί λῦλ.Τῆο 

εζπιαγρλίαο …. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γέρνπ, ὦ Τξηάο πξνζθπλεηή, δέρνπ, ὦ Θεάλζξσπε 

Λόγε, ηόλ ζεῖνλ Πξόδξνκνλ, ἅκα ζύλ ηῷ Νήθσλη, 

θαζηθεηεύνληαο, ὅπσο δάθξπζη λήςεσο, θαί ἐλ κεηαλνίᾳ, 

ηξίβνπο ηαπεηλώζεσο ἀθνινπζήζσκελ, πάληεο ἐξαζηαί αηῶλ 

βίνπ, ἵλα ὀξζνδόμῳ ηῷ ἤζεη, ράξηλ ἀπνιαύζσκελ ζεό-ζδνηνλ.  

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη ….Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ, …. 

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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