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12 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ 

Δἰο ηὸλ Ὅζηνλ θαὶ Θενθόξνλ Παηέξα Ἡκῶλ Νεῖινλ 

ηὸλ Μπξνβιύηελ 

 

Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο, ηὸ Κύνζε εἰζάημοζμκ, ιεε᾿ ὃ ηὸ Θεὸξ 

Κύνζμξ ὡξ 

ζπλήζσο θαὶ ηὸ ἑμῆο: 

 

Ἦρνο δ᾿. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Ὡξ δμλαζεεὶξ πανὰ Θεμῦ ἐπαλίςξ, αηὸκ δοζώπεζ ἐηηεκῶξ Πάηεν 

Νεῖθε, ἁιανηζῶκ ζοβπώνδζζκ δςνήζαζεαζ, ηαὶ παεῶκ ηὴκ ἴαζζκ, ηαὶ 

πακημίςκ ηζκδύκςκ, ηὴκ ηαπεῖακ θύηνςζζκ, ηαὶ πανὰκ ηαὶ εἰνήκδκ, 

ημῖξ ηῷ καῷ ζμο ζπεύδμοζζ εενιῶξ, ηαὶ ἐλαζημῦζζ, ηὴκ εείακ 

πνεζαείακ ζμο. 

 

Δόλα, ηὸ αηό. Καὶ κῦκ. Θεμημηίμκ. 

 

Ο ζζςπήζμιέκ πμηε Θεμηόηε…. 

 

Ὁ Ν᾿…. θαὶ ὁ θαλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· 

«Ἔζμ ἡιῖκ πνμζηάηδξ ὦ Νεῖθε. Γεναζίιμο». 

 

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

πίαθερμκ ὄιιαηζ ἱθανῷ, Νεῖθε εεμθόνε, ημῖξ πνμζηνέπμοζζκ 

εθααῶξ, ηῇ ζῇ πνμζηαζίᾳ Μονμαθύηα, ηαὶ ηὰξ αἰηήζεζξ ἡιῶκ 

Πάηεν πθήνςζμκ. 
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Σςιάηςκ ὀδύκαξ ηὰξ παθεπάξ, ηαὶ ροπῶκ ηὰξ εθίρεζξ, ηῇ πνεζαείᾳ 

ζμο πνὸξ Χνζζηόκ, εενάπεοζμκ Νεῖθε Μονμαθύηα, ηῶκ πνμζζόκηςκ 

πζζηῶξ ηῇ ζῇ πάνζηζ. 

 

θόθςημξ Πάηεν ὥζπεν ἀζηήν, ηῇ ζῇ ἐπζθάιρεζ, ηῶκ παεῶκ ιμο 

ηὸκ ζημηαζιόκ, δζάθοζμκ Νεῖθε εεμθόνε, ηαὶ ενςζηίαξ ιμζ θῶξ 

εεῖμκ αὔβαζμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ ιόκδ ηεημῦζα πενθοῶξ, ηὸκ πάκηςκ Δεζπόηδκ, ἀκαπθάηημκηα 

ηὸκ Ἀδάι, Κεπανζηςιέκδ Θεμηόηε, ηῆξ ημῦ ἐπενμῦ ιε ηαηίαξ 

ἁπάθθαλμκ. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Μονζπκόμζξ ὀδιαῖξ ζμο, ὡξ ἀθδεῶξ Ὅζζε, μἷα εαοιαζηὸξ 

Μονμαθύηδξ, ημῦ Πακημηνάημνμξ, πόῤῥς ἀπέθαζμκ, ηὴκ ηῶκ παεῶκ 

δοζςδίακ, Νεῖθε ηὴκ ζοκέπμοζακ, ἡιᾶξ ηαὶ εθίαμοζακ. 

 

Ἴδε Πάηεν ρόεεκ, ἐκ παηνζηῷ αθέιιαηζ, ημὺξ ηῷ ζῷ καῷ 

πνμζεθεόκηαξ, ροπῆξ εενιόηδηζ, ηαὶ δίδμο ἅπαζζκ, πάνζκ, βείακ ηαὶ 

ῥῶζζκ, ηαὶ πᾶκ ἄθθμ δώνδια, Νεῖθε μνάκζμκ. 

 

Νέμξ ἥθζμξ ὤθεδξ, ηαῖξ ἀνεηαῖξ Ὅζζε, ηόζιῳ ἐη ημῦ Ἄες 

ἐηθάιραξ, ηαὶ κέιεζξ πάκημηε, ἐκ ηαῖξ ροπαῖξ ἡιῶκ, θῶξ ἀθδεμῦξ 

ιεηακμίαξ, ηαὶ ἀηηῖκα πάνζημξ, εείαξ πνδζηόηδημξ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Παναιύεζμκ ηόζιμο, ηαὶ ἀῤῥαβὲξ ζηήνζβια, ηαὶ ἁιανηακόκηςκ 

πνμζηάηζξ, ηῶκ πεπμζεόηςκ ζμζ, δὸξ ηῇ ηανδίᾳ ιμο, ηῇ ηεεθζιιέκῃ 

Πανεέκε, ηῇ ζῇ ἀβαεόηδηζ, πάνζκ ηαὶ ἔθεμξ. 
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Δζάζςζμκ Ὅζζε Νεῖθε εεόθδπηε Μονμαθύηα, ηῶκ ἐκ αίῳ πμθοεζδῶκ 

πενζζηάζεςκ, ημὺξ αἰημοιέκμοξ ηὴκ εείακ ζμο πνμζηαζίακ. 

 

πίαθερμκ ἐκ ειεκείᾳ… 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κάζηζκα. 

Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πνμζηάηδξ εενιόξ, βεκμῦ ηαὶ ηαηαθύβζμκ, ημῖξ πίζηεζ εενιῇ, 

πνμζηνέπμοζζ ηῇ ζηέπῃ ζμο, αημῖξ ἀεὶ δςνμύιεκμξ, αἰηδιάηςκ ηὴκ 

πθήνςζζκ ἄκςεεκ, ηαῖξ πνὸξ ηὸκ Κηίζηδκ εείαζξ ζμο θζηαῖξ, ὦ Νεῖθε 

Μονμαθοηῶκ ἀβθάσζια. 

 

ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ῥῶζζκ δίδμο ηαὶ ἴαζζκ, ηὴκ ηαηὰ ροπὴκ ηαὶ ζῶια ἑηάζημηε, Πάηεν 

Νεῖθε ημῖξ πνμζπίπημοζζ, ηῷ ζεπηῷ θεζράκῳ ζμο ἐη πίζηεςξ. 

 

Οἱ ηῷ εείῳ ηειέκεζ ζμο, Μονμαθύηα Νεῖθε πνμεύιςξ ζπεύδμκηεξ, 

πᾶζακ ὄκδζζκ ημιίγμκηαζ, ἐη ηῆξ ζμὶ δμεείζδξ Πάηεν πάνζημξ. 

 

Σςηδνίακ ἐλαίηδζαζ, ηαὶ ἀπαθθαβὴκ ηζκδύκςκ ηαὶ εθίρεςκ, ηαὶ 

εἰνήκδκ ἀζηαζίαζημκ, Πάηεν ημῖξ πνμζηνέπμοζζ ηῇ ζηέπῃ ζμο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τῇ ἀῤῥήηῳ ηοήζεζ ζμο, ηὸκ Ἀδὰι ἐῤῥύζῳ ηῆξ ηαηαηνίζεςξ· ὅεεκ 

ῥῦζαί ιε Πακάιςιε, πάζδξ ημῦ Βεθίαν ἐπζεέζεςξ. 

 

Ὠδή ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἄκςεεκ ἡιῖκ, δίδμο Νεῖθε παιιαηάνζζηε, ηῆξ εκμίαξ ζμο ηὰξ εείαξ 

δςνεάξ, ὡξ ἂκ αίμκ δζακύςιεκ βαθήκζμκ. 
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Τὶξ ηῷ ζῷ καῷ, ηαηαθεύβςκ μ ημιίγεηαζ, ἅπεν δὔλαημ ηανδίᾳ 

ἀθδεεῖ; ζὺ βὰν πάκηςκ αμδεὸξ πέθεζ εενιόηαημξ. 

 

Ἤζποκαξ ἔπενόκ, ηῇ ἀζηήζεζ ζμο ηὸκ ἄζανημκ, μὗ ηαηίαξ ηαὶ 

ιακίαξ ηῆξ πζηνᾶξ, Πάηεν Νεῖθε ημὺξ ἱηέηαξ ζμο ἀπάθθαλμκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σύκηνζρμκ Ἁβκή, ηὸκ ἐπενὸκ ηὸκ δμθζόηνμπμκ, ηὸκ ἀεὶ ἐπζηζεέιεκμκ 

ἡιῖκ, ηαὶ ηὸκ αίμκ ἡιῶκ ἄθοπμκ πενίεπε. 

 

ᾨδὴ ο´. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὡξ πθήνδξ, ηῶκ ἐη Θεμῦ πανζζιάηςκ, ὡξ Κονίμο εεμθόνμξ 

εενάπςκ, πμθθὴκ πθμοηεῖξ πνὸξ αηὸκ παῤῥδζίακ· ὅεεκδοζώπεζ 

εἰνήκδκ δςνήζαζεαζ, ηαὶ επναβίακ ἀθδεῆ, Πάηεν Νεῖθε ημῖζ ζὲ 

ιαηανίγμοζζ. 

 

Ναῷ ζμο, ηῷ ἱενῷ πᾶζα ηάλζξ, ηῶκ ἀκενώπςκ εθααῶξ πνμζζόκηεξ, 

ηαεαβζάγμκηαζ Πάηεν πνμζραύζεζ, ημῦ πακαβίμο θεζράκμο ζμο 

Ὅζζε, ηαὶ θύζζκ ηὴκ ηῶκ δοζπενῶκ, ηῇ πνεζαείᾳ ζμο Νεῖθε 

θαιαάκμοζζ. 

 

κ πίζηεζ, ηὴκ θςημθόνμκ ζμο ικήιδκ, ὁ θαὸξ ὁ εζεαὴξ ἑμνηάγεζ, 

ηαὶ πακηαπόεεκ ηῷ εείῳ καῷ ζμο, Πάηεν ζοῤῥέςκ ὀζιῆξ ηῆξ ημῦ 

ιύνμο ζμο, ἐπζζηζάζεζ ζμο ζεπηῇ, ηὰξ ηανδίαξ πθδνμῦηαζ ἐκ 

Πκεύιαηζ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰθύμξ, ηῆξ ηῶκ παεῶκ ηὴκ ροπήκ ιμο, ἀπμηάεανμκ ηῇ ζῇ ιεζζηείᾳ, 

ηαὶ ηαεανὰκ αηὴκ ἔνβαζαζ Κόνδ, ηαεανηζημῖξ ηῆξ ζῆξ πάνζημξ 

κάιαζζ, ηαὶ ζῶζόκ ιε ἐη ηῆξ θεμνᾶξ, Θεμηόηε Πανεέκε, ὡξ 

εὔζπθαβπκμξ. 
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Δζάζςζμκ Ὅζζε Νεῖθε εεόθδπηε Μονμαθύηα, ηῶκ ἐκ αίῳ πμθοεζδῶκ 

πενζζηάζεςκ, ημὺξ αἰημοιέκμοξ ηὴκ εείακ ζμο πνμζηαζίακ. 

 

Ἄπνακηε ἡ δζὰ θόβμο ηὸκ Λόβμκ… 

 

Αἴηεζηο θαὶ ηὸ Κνληάθηνλ. 

Ἦρνο β´. Σαῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ὡξ ιονμεήηδ ηῆξ εείαξ πνδζηόηδημξ, ηαὶ εςδίαξ ἀΰθμο 

ἀθάααζηνμκ, ἡιῶκ ηὰξ ροπὰξ εςδίαζμκ, ηαὶ ηῶκ ζςιάηςκ ηὰξ 

κόζμοξ εενάπεοζμκ, ὦ Νεῖθε Μονμαθῦηα Ὅζζε. 

 

Πξνθείκελνλ· 

Τίιζμξ ἐκακηίμκ Κονίμο ὁ εάκαημξ ημῦ ζίμο αημῦ. 

Σηίπ. Μαηάνζμξ ἀκὴν ὁ θμαμύιεκμξ ηὸκ Κύνζμκ… 

Δὐαγγέιηνλ· θαηὰ Μαηζαῖνλ (ια᾿ 27-30) 

Γόμα. Σαῖο ηνῦ ζνῦ Ὁζίνπ… 

Καὶ λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

ηίρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεὸο θαηὰ ηὸ κέγα ἔιεόο ζνπ… 

Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Σηεῦμξ εςδέζηαημκ, ηῆξ εεἱηῆξ ἐπζπκίαξ, Μονμαθύηα Ὅζζε, Ὄνμοξ 

Ἄες ηαύπδια ἱενώηαημκ, παθεπῶκ εθίρεςκ, ἀκαβηῶκ πακημίςκ, 

κμζδιάηςκ ηαὶ ηαηώζεςκ, ἀηνώημοξ θύθαηηε, ημὺξ εἰθζηνζκῶξ ζε 

βεναίνμκηαξ, ηαὶ δίδμο ἡιῖκ πάκημηε, ἄθοπμκ γςὴκ ηαῖξ πνεζαείαζξ 

ζμο, ηαὶ πηαζζιάηςκ θῦζζκ, ηαὶ 

πάζδξ ἁιανηίαξ ἀπμπήκ, ημῖξ εθααῶξ ηαηαθεύβμοζζ, Νεῖθε ηῇ ζῇ 

πάνζηζ. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Λῦζζκ πάζδξ ἐκ αίῳ παθεπῆξ ἐπδνείαξ ηαὶ πενζζηάζεςξ, πανὰκ δὲ 

ηαὶ βείακ, ηαὶ πᾶζακ εθμβίακ, ἡιῖκ αἴηεζ ἑηάζημηε, Νεῖθε εενάπςκ 

Χνζζημῦ, παιιάηαν Μονμαθῦηα. 
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κ ηῷ εείῳ καῷ ζμο, ἐκ ηαζνῷ ηῆξ ἀκάβηδξ Πάηεν πνμζθεύβμκηεξ, 

θοηνμύιεεα ηαπέςξ, ηῇ ζῇ ἐπζζηαζίᾳ, ἐπεθεμύζδξ ζηεκώζεξ· ὅηζ 

πνμζηάηδκ ἡιῶκ, πθμοημῦιέκ ζε ηαὶ ῥύζηδκ. 

 

Γαθδκῶξ δζακύεζκ, ηὰξ ἡιέναξ ημῦ αίμο ἡιᾶξ ἀλίςζμκ, ἐκ πάζῃ 

επναβίᾳ, ηαὶ ἀνεηῶκ ηῇ ηηήζεζ, ηαὶ ἠεῶκ ημζιζόηδηζ, ηῇ ἀκηζθήρεζ 

ηῇ ζῇ, ὦ Μονμαθῦηα Νεῖθε. 

 

Θενηνθίνλ. 

λ ὁδμῦ ἀπςθείαξ, πνὸξ ὁδὸκ ζςηδνίαξ Κόνδ ιε ἕθηοζμκ, ηαὶ 

θάιπνοκμκ ηὸκ κμῦκ ιμο, θςηὶ ηῆξ ιεηακμίαξ, ζοιπαεεῖ ζμο 

πνδζηόηδηζ, ὡξ ἂκ ημῦ ἄκς θςηόξ, ἴδς ηὰξ ἐπζθάιρεζξ. 

 

ᾨδὴ ε´. Σὸλ Βαζηιέα. 

Ῥείενμζξ ἐκεέμζξ, ηῶκ ἡδοπκόςκ ζμο ιύνςκ, εςδίαζμκ ἡιῶκ ηὰξ 

δζακμίαξ, Νεῖθε Μονμαθῦηα, ζίςκ ιέβα ηθέμξ. 

 

Ἀζεεκδιάηςκ, ηαὶ πάζδξ ἄθθδξ ἀκάβηδξ, ἐθεοεένςζμκ ημὺξ πίζηεζ 

πνμζζόκηαξ, Νεῖθε Μονμαθῦηα, ηῇ εείᾳ ζμο πνεζαείᾳ. 

 

Σηακδάθςκ ἅπακ, ηαὶ πᾶζακ αθάαδκ ηαὶ θύπδκ, ἀπμδίςλμκ ἐλ 

μἰηζῶκ ηαπέςξ, Νεῖθε Μονμαθῦηα, ηῶκ ζὲ ικμθμβμύκηςκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαζ Κόνδ, ηὴκ ἀζεεκμῦζακ ροπήκ ιμο, ηαὶ πανάζπμο ιμζ δάηνοα 

ιεηακμίαξ, ἵκα ἀπμπθύκς, ηὸκ ῥῦπμκ ηῶκ παεῶκ ιμο. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μονίπκμμκ ὡξ ηνίκμκ, πάκημηε εθναίκεζξ, ημὺξ πνμζζόκηαξ ζμζ 

Νεῖθε ἐη πίζηεςξ, ηαὶ ηὴκ ὀζιὴκ ηῆξ ηαηίαξ δζώηεζξ Ἅβζε. 
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δύκδξ ηὴκ ροπήκ ιμο, ῥῦζαζ ὀθεενίμο, ηαὶ ῥῶζζκ δὸξ ιμζ ηῷ 

ζώιαηζ Ὅζζε, ηαὶ ηῷ κμΐ ιμο ηὸκ θόαμκ Νεῖθε ηὸκ ηνείηημκα. 

 

Ὑρόεεκ ιὴ ἐθθείπεζξ, Πάηεν πνμζηαηεύςκ, ηῶκ ἀδζζηάηηςκ ροπῇ 

πνμζζόκηςκ ζμζ, πᾶζζ πανέπςκ ἐκ αίῳ ηὴκ ζὴκ ἀκηίθδρζκ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπένθςημκ δμπεῖμκ, ημῦ Παιααζζθέςξ, ημῦ πνμεθεόκημξ ἀθνάζηςξ 

ἐη ιήηναξ ζμο, ηὴκ ζημηζζεεῖζακ ροπήκ ιμο Πανεέκε θάιπνοκμκ. 

 

Σν Ἄμηνλ ἐζηὶ, θαὶ ηὰ κεγαιπλάξηα. 

 

Χαίνμζξ Μονμαθύηα Νεῖθε ζμθέ, ἱενέςκ δόλα, ηαὶ ζίςκ 

πμβναιιόξ· παίνμζξ Ὄνμοξ Ἄες, ηὸ πακηεοῶδεξ ἄκεμξ, ηαὶ 

πνέζαοξ ἡιῶκ ιέβαξ, πνὸξ ηὸκ Φζθάκενςπμκ. 

 

Ἤζηδζαξ ἐκ Ἄεῳ πενθοῶξ, ηαὶ ἐιεβαθύκεδξ, ηῇ ημῦ Πκεύιαημξ 

δςνεᾷ· ιύνα βὰν εώδδ, ἀκέαθοζαξ ὁζίςξ, ὦ Νεῖθε εεμθόνε, ἀπὸ 

ημῦ ηάθμο ζμο. 

 

Χαίνμζξ ιονμεήηδ ἡ κμδηή, ἀνεηῶκ ἁβίςκ, ηαὶ ἀζηήζεςξ ἱενᾶξ, 

παίνμζξ ἡζοπίαξ, ηαὶ ἀπαεείαξ ῥόδμκ, εθναῖκμκ Πάηεν Νεῖθε, ἡιᾶξ 

ηῷ αίῳ ζμο. 

 

Τμὺξ πνμζενπμιέκμοξ πίζηεζ εενιῇ, ηῷ ζεπηῷ καῷ ζμο, ηαὶ 

πνμζπίπημκηαξ εθααῶξ, Νεῖθε Μονμαθῦηα, ηῷ εείῳ ζμο θεζράκῳ, 

ἐλ ἀκαβηῶκ ημῦ αίμο, ἀηνώημοξ θύθαηηε. 
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Ἴαζζκ ζςιάηςκ ῥῶζζκ ροπῶκ, ἄθεζζκ πηαζζιάηςκ, ηαὶ μνάκζμκ 

πανιμκήκ, δίδμο Μονμαθῦηα, ημῖξ πόεῳ ἐλαζημῦζζ, ηὴκ εείακ ζμο 

πνεζαείακ, πνὸξ ηὸκ Φζθάκενςπμκ. 

 

Χαίνμζξ ηηθδζίαξ κέμξ ἀζηήν, παίνμζξ Ὄνμοξ Ἄες, ἐβηαθθώπζζια 

ἱενόκ· παίνμζξ νεμδόλςκ, ὁ ῥύζηδξ ηαὶ πνμζηάηδξ, ὦ Νεῖθε 

Μονμαθῦηα, ἀλζμεαύιαζηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ… 

Σὸ Σξηζάγηνλ, ηὰ ζπλήζε ηξνπάξηα, … 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

Ἦρνο β´. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Νεῖθε Μονμαθῦηα εαοιαζηέ, ιύζηα ηαὶ εενάπμκ Κονίμο, ηαὶ θίθε 

βκήζζε, ζηέπε ηαὶ δζάζςγε, ἐη πάζδξ εθίρεςξ, ημὺξ πζζηῶξ 

ηαηαθεύβμκηαξ, ηῇ ζῇ ἀκηζθήρεζ· ἔπεζξ παῤῥδζίακ βάν, ιεβίζηδκ 

Ἅβζε, ενόκῳ πανεζηὼξ ημῦ Δεζπόημο, ὃκ ἀεὶ δοζώπεζ δζδόκαζ, 

ἄθεζζκ πηαζζιάηςκ ημῖξ ηζιῶζί ζε. 

Δέζπμζκα πνμζδελαζ… 

Τήκ πάζακ ἐθπίδα ιμο…  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 


