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26 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ εηο ηνλ 

Όζηνλ Αθάθηνλ ηνπ ελ ηε Κιηκάθη 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

ην «Κύξηε, εηζάθνπζνλ»,  

κεζ ό ην «Θεόο Κύξηνο», σο ζπλήζσο, θαη ηα εμήο.  

Ήρνο δ. Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Τεο αξεηήο ππνγξακκόλ επθεκνύκελ, ηεο αθαθίαο ηνλ επώλπκνλ 

όλησο, ππαθνήο ην πξόηππνλ θαη ηύπνλ πηζηώλ, κέγηζηνλ ηεο 

ηαπεηλώζεσο, θαη ζπγγλώκεο ππόδεηγκα, δνύινλ αιεζέζηαηνλ, ηνπ 

Δεζπόηνπ ησλ όισλ, ηνλ βηαζηήλ Αθάθηνλ θιεηλόλ, ηέθλνλ εηξήλεο, 

Φξηζηνύ αθνκνίσκα.  

Γόμα. Τν απηό. Καη λύλ. 

. Τε Θενηόθσ ηαπεηλώο εθβνώκελ, νη απεηινύκελνη ερζξνύ ηαηο 

ελέδξαηο ηε κεηξηθή ζνπ ζθέπαζνλ αγάπε εκάο δίσμνλ 

Θενραξίησηε, αληηδίθνπ ηαο θάιαγγαο, παύζνλ ηαο νξκάο παζώλ, 

θαη δαηκόλσλ καλίαλ Σπ γαξ ππάξρεηο Δέζπνηλα Αγλή, Μήηεξ θαη 

ζθέπε, θαη ζεία αληίιεςηο.  

Δίηα ν Ν ςαικόο  

θαη ν Καλώλ, νπ ε αθξνζηηρίο «ΑΚΑΚΙΟΝ ΥΠΑΚΟΗΣ ΤΥΠΟΝ 

ΤΙΜΩ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ». 

Ωδή α. Ήρνο πι. δ. Ο Δηξκόο. Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Αθάθηνλ ύκλνηο επηπνζώ, ηηκήζαη αμίσο, σο ππόδεηγκα κνλαρνύ δην 

Παξαθιήηνπ ζείαλ ράξηλ, θαζηθεηεύσ ιαβείλ ν αλάμηνο.  

 

Κξαηαίσζνλ πάηεξ ζνλ πκλεηήλ, ελ βίσ αγίσ θαη αζθήζεη θαη 

αξεηήο, ίλα πκλώ ζε επαμίσο, ππαθνήο ώ Αθάθηε πξόηππνλ.  

 

Αλήιζεο Αθάθηε ελ ραξά, κνλάζαη ελζέσο, ελ ησ Λάηξσ ζπλ 

αζθεηαίο, θαη δήισ ππξίλσ εθνινύζεηο, κεηά ζηαπξνύ ησ Σσηήξη 

θαη Πιάζηε ζνπ.  
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Θενηνθίνλ 

Κπξία θαη Δέζπνηλα νπξαλνύ, Θεόλπκθε κήηεξ, ηνπ Σσηήξνο εκώλ 

Φξηζηνύ, ηθέηεπε Τνύηνλ ππέξ πάλησλ, ησλ αλπκλνύλησλ ζε Κόξε 

παλάκσκε. 

Ωδή γ. Ο Δηξκόο. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Ιθεηεύεηο ηνλ Λόγνλ, ελ νπξαλνίο Όζηε, ππέξ ησλ ηηκώλησλ ζελ 

κλήκελ, όπσο  ξπζζώκελ λπλ, εθ ησλ βειώλ ηνπ Σαηάλ, θαη ηεο 

δεηλήο αθεδίαο, θαη παζώλ θαη ζιίςεσλ, θαη πάζεο πηώζεσο.  

 

Ο Θεάλζξσπνο Πάηεξ, ζενεηδέο πξόηππνλ, ελ ππαθνή θαη αζθήζεη, 

εκίλ ζε έδεημε, θαη κνλαρώλ αθξαηθλή, ππνγξακκόλ αθαθίαο, ήλ 

θιεηλέ Αθάθηε, δνο κνη πξεζβείαηο ζνπ. 

 

 Νηθεηήο αλεδείρζεο, ελ αξεηαίο έλζεε, θαη δνθηκαδόκελνο Πάηεξ, 

γελλαίσο έθεξεο, ππέξ Φξηζηνύ αηθηζκνύο, θαη ηαπεηλώζεηο 

πνηθίιαο, δην εηζειήιπζαο εηο ηνλ παξάδεηζνλ.  

 

Θενηνθίνλ 

Υκλνινγείλ επαμίσο, αδπλαηώ Δέζπνηλα, θαη θεξύηηεηλ ελζέσο, ηα 

κεγαιεία ζνπ δην πξνζθέξσ ζνη, ελ ηαπεηλώζεη θαξδίαο, πεληρξά 

ςειιίζκαηα, Θενραξίησηε. 

 

 Αθάθηε, ελ ηαπεηλώζεη θύιαηηε ηνπο ζε πκλνύληαο, όηη πέιεηο πξνο 

ηνλ Θεόλ ηθέηεο παλάμηνο, σο κάξηπο θαη όζηνο ζενθόξε.  

 

Σηεξέσζνλ, ηνπο ηνλ Υηόλ ζνπ δνμάδνληαο Θενηόθε, ελ ηε πίζηεη 

θαη αξεηή θαη βίνπ παιαίζκαζηλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ.  

 

Ήρνο β. Τά άλσ δεηώλ. 

Αλήιζεο θιεηλέ, ελ Λάηξσ πξνο άζθεζηλ, πνζώλ ηνπ Φξηζηνύ, 

ζηαπξόλ ηνλ ζσηήξηνλ, ηεξέ Αθάθηε, κνλαρώλ απάλησλ πξόηππνλ, 

θαη νξζνδόμσλ Φξηζηηαλώλ, ππόδεηγκα ζείνλ, ηεο ηαπεηλώζεσο.  
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Ωδή δ. Ο Δηξκόο. Δηζαθήθνα Κύξηε. 

Πεηξαζζείο ελ ησ ζθάκκαηη, κνλαρώλ Αθάθηε, ζείνλ άγαικα, 

θαηελίθεζαο ηνπ Γέξνληνο, αηθηζκνύο ηε ράξηηη ηνπ Πλεύκαηνο.  

 

Αθαθίαο ην πξόηππνλ, ηαπεηλνθξνζύλεο ηε ην ππόδεηγκα, 

αλεδείρζεο ώ Αθάθηε, θαη ππνκνλήο ην ζείνλ άγαικα.  

 

Καξηεξίαο κνη δώξεζαη, θαη ζπγγλώκεο Όζηε ηα γλσξίζκαηα, 

αξεηώλ δε ηελ δαςίιεηαλ, θαη ηεο ηαπεηλώζεσο ην δώξεκα.  

 

Θενηνθίνλ 

Οπξαλνύ ηελ απόιαπζηλ, ηνηο βξνηνίο Παξζέλε Αγλή δεδώξεζαη, σο 

γελλήζαζα ηνλ Κύξηνλ, θαη Σσηήξα πάλησλ ησλ πκλνύλησλ ζε. 

 

Ωδή ε. Ο Δηξκόο. Φώηηζνλ εκάο. 

Ήιηνλ Φξηζηόλ, ηνλ θσηίζαλά ζε Όζηε, ππέξ εκνύ ηθέηεπε εθηελώο, 

ίλα θσηίζε, ην έξεβνο ηεο θαξδίαο κνπ.  

 

Σηήξημνλ θιεηλέ, ηεο ςπρήο εκώλ ην θξόλεκα, ζαηο πξνο ηνλ Λόγνλ 

Αθάθηε ιηηαίο, ίλα αγίσο, ελ βίσ πνιηηεπζώκεζα. 

 

Τέθλνλ αξεηήο, πξνο αγώλάο κε θαζόπιηζνλ, θαη αμίσζνλ Αθάθηε 

θακέ, ίλα ληθήζσ, δεηλώλ παζώλ ηελ επίζεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ 

 Ύςσζνλ εκάο, πξνο δσήλ ηεο ζείαο ράξηηνο, ηνπο πξνζθπλνύληαο 

ηνλ Τόθνλ ζνπ Αγλή, ηνλ ζηαπξσζέληα, θαη άθεζηλ δσξεζάκελνλ.  

 

Ωδή ο. Ο Δηξκόο. Τελ δέεζηλ. 

Παξέιαβελ εθ Θενύ ηνλ ζηέθαλνλ, ν Αθάθηνο ν νζηνκάξηπο, ελ ηε 

δσή ηε αγήξσ θαη ζεία, ζπλαγαιιόκελνο πάζη ηνηο κάξηπζη, θαη ηνηο 

νζίνηο εο αεί, θαζνξώλ Τξηζαγίαλ Θεόηεηα. 
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Οξώ ζε λύλ ελ νζίνηο έλδνμε, θαη ζπλ κάξηπζηλ πκλνύληα, ηνλ 

Λόγνλ όζελ πηζηώο ζενθόξε ζνη θιίλσ, ηα ηεο ςπρήο θαη ηνπ 

ζώκαηνο γόλαηα, θαη δένκαη ηαηο ζαηο ιηηαίο, εθ παζώλ ιπηξσζήλαη 

ν άζιηνο. 

 

Νύλ θξείηηνλα ζπ δσήλ ρνξήγεζνλ, ηνηο ηηκώζί ζε Αθάθηε ζείε όηη 

πνιινί πεηξαζκνί παληαρόζελ, εθ κηζνθάινπ εκάο θαηαθιύδνπζη 

πξεζβείαηο ζνπ πξνο ηνλ Φξηζηόλ, εθ παγίδσλ απηνύ δηαθύιαμνλ.  

 

Θενηνθίνλ 

Τηκώκέλ ζε Θενηόθε Δέζπνηλα, ζσλ ζαπκάησλ κειεηώληεο ηνλ 

πινύηνλ όηη ελ ζνη ν Θεόο εζαξθώζε, θαη νη βξνηνί δη Απηνύ 

ειπηξώζεκελ αλήιζεο δε εηο νπξαλνύο, δεπηεξεία Τξηάδνο 

θαηέρνπζα.  

 

Αθάθηε, ελ ηαπεηλώζεη θύιαηηε ηνπο ζε πκλνύληαο, όηη πέιεηο πξνο 

ηνλ Θεόλ ηθέηεο παλάμηνο, σο κάξηπο θαη όζηνο ζενθόξε.  

 

Σηεξέσζνλ, ηνπο ηνλ Υηόλ ζνπ δνμάδνληαο Θενηόθε, ελ ηε πίζηεη 

θαη αξεηή θαη βίνπ παιαίζκαζηλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ.  

Ήρνο β. Πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλώλ. 

Τσλ νζίσλ εδείρζεο Αθάθηε θαύρεκα, ηαπεηλώζεσο ζείαο ζεκλόλ 

εγθαιιώπηζκα, κνλαρώλ ηε ηεο αθαθίαο πξόηππνλ ζεπηόλ δην 

έιαβεο ελ νπξαλνίο, νζηνκάξηπξνο ηηκήλ, θαη ραξάλ αλεθιάιεηνλ 

ζηήξημνλ ζαηο πξεζβείαηο, ελ αγώλη ηνπ βίνπ, ηνπο αλπκλνύληαο 

επιαβώο, ηελ δσήλ ζνπ  ζενδόμαζηε. 

Πξνθείκελνλ. Σηίρνο. Τη αληαπνδώζσκελ ησ Κπξίσ πεξί 

πάλησλ,σλ αληαπέδσθελ εκίλ; Τίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν 

ζάλαηνο ηνπ νζίνπ απηνύ.  

Δπαγγέιηνλ. Δθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ. (Μαηζ. ηα )  

Είπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ Μαζεηαίο Πάληα κνη παξεδόζε ππό ηνπ 

Παηξόο κνπ θαη νπδείο επηγηλώζθεη ηνλ Υηόλ, εη κε ν Παηήξ νπδέ 

ηνλ Παηέξα ηηο επηγηλώζθεη, εη κε ν Υηόο, θαη ώ εάλ βνύιεηαη ν Υηόο 

απνθαιύςαη. Δεύηε πξνο κε πάληεο νη θνπηώληεο θαη πεθνξηηζκέλνη, 



[237] 
 

θαγώ αλαπαύζσ πκάο. Άξαηε ηνλ δπγόλ κνπ εθ πκάο, θαη κάζεηε απ 

εκνύ όηη πξάνο εηκί θαη ηαπεηλόο ηε θαξδία θαη επξήζεηε αλάπαπζηλ 

ηαηο ςπραίο πκώλ. Ο γαξ δπγόο κνπ ρξεζηόο, θαη ην θνξηίνλ κνπ 

ειαθξόλ εζηί.  

Γόμα. Ταηο ηνπ Σνπ Οζίνπ, πξεζβείαηο Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιήζε, ησλ εκώλ εγθιεκάησλ.  

Καη λύλ. Ταηο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα 

πιήζε, ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Σηίρνο. Διεήκνλ, ειέεζόλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ, θαη 

θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

Ήρνο πι. β. Όιελ απνζέκελνη. 

Πάηεξ ηα νπξάληα, επηπνζήζαο εκθξόλσο, ηνλ Θεόλ εγάπεζαο, 

κνλαρώλ ην θιέηζκα ώ Αθάθηε ελ ραξά έδξακεο, πξνο αγώλαο 

ζείνπο, πξνο ηαπείλσζηλ θαη άζθεζηλ, θαη πάζαλ βάζαλνλ, 

επαγγειηθώο θαζππέκεηλαο εηζέδπο εηο παξάδεηζνλ, θαη ελ νπξαλνίο 

ζαββαηίδεηο λύλ όζελ ππέξ πάλησλ, ησλ ζε ηηκώλησλ κάθαξ 

επιαβώο, ηνλ Λπηξσηήλ θαζηθέηεπε, ζσζήλαη εθ πηώζεσλ.  

 

Ωδή δ. Ο Δηξκόο, Οη εθ ηεο ηνπδαίαο. 

 Ιζρύλ θαηά βειίαξ, Αθαθίνπ πκλνύκελ, εθιηπαξνύληεο απηόλ, ηνλ 

θόζκνλ εθ ηεο πιάλεο, ιηηαίο απηνύ θπιάμαη, ίλα ραίξνληεο 

ςάιισκελ ν ησλ παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί.  

 

Με παύζε ηθεηεύσλ, ππέξ ησλ ζε ηηκώλησλ, ηνλ ιπηξσηήλ Ιεζνύλ, 

Αθάθηε ηξηζκάθαξ, θξεπίο ησλ αζινπκέλσλ, θαη πκλνύλησλ ηνλ 

Κύξηνλ ν ησλ παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί.  

 

Ωξάηζόλ κνπ Πάηεξ, ςπρήλ ηε θαη θαξδίαλ, ηαηο ζαηο ιηηαίο πξνο 

Φξηζηόλ, θαη δνο κνη παξξεζίαλ, πκλείλ θαη κεγαιύλεηλ, ηελ Τξηάδα 

ηελ άθηηζηνλ ν ησλ παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εη. 

Θενηνθίνλ 

Ναέ ηνπ Θεαλζξώπνπ, απάιιαμνλ ιαόλ ζνπ, εθ ησλ ηνπ πιάλνπ 

δεζκώλ, θαη πύιελ κεηαλνίαο, ππάλνημνλ Παξζέλε, ηνηο βνώζη πξνο 

Κύξηνλ ν ησλ παηέξσλ εκώλ, Θεόο επινγεηόο εί.  



[238] 
 

Ωδή ε. Ο Δηξκόο. Τνλ Βαζηιέα. 

Ιζρύλ ιαβόληεο, ηαηο ζαηο πξεζβείαηο πακκάθαξ, ελ ραξά ηνλ 

Φξηζηόλ αλπκλνύκελ, θαη ππεξπςνύκελ, εηο πάληαο ηνπο αηώλαο.  

 

Καηαπεζόληεο, εηο ηαο παγίδαο ηνπ πιάλνπ, ζαηο πξεζβείαηο 

δηάζσζνλ Πάηεξ, ηνπ πκλείλ ελ πίζηεη, Φξηζηόλ εηο ηνπο αηώλαο. 

 

 Ο εληζρύζαο, ζεπηόλ Αθάθηνλ πάληαο, ηνπο ελ πίζηεη θαη βίσ αγίσ, 

απηόλ αλπκλνύληαο, δηάζσζνλ Φξηζηέ κνπ.  

 

Θενηνθίνλ 

Δηαθπιάηηεηο, ηνπο πεπνηζόηαο ζνη Κόξε, σο δαλείζαζα ζάξθα ησ 

Κηίζηε, Όλ ππεξπςνύκελ, εηο πάληαο ηνπο αηώλαο. 

 

Ωδή ζ. Ο Δηξκόο. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ηκάο ηνπο ζε ηηκώληαο, Αθάθηε ύκλνηο, ζαηο πξνο Φξηζηόλ ηθεζίαηο, 

κλεκόλεπε λύλ, όπσο ξπζζώκελ θηλδύλσλ, παζώλ θαη ζιίςεσλ.  

 

Μεηάλνηαλ ηειείαλ, δόο κνη πξν ηνπ ηέινπο, θαη ηαπεηλώζεσο 

πινύηνλ, θαη βίνλ αγλόλ, ηαηο ζαηο ιηηαίο πξνο ηνλ Λόγνλ, ζεπηέ 

Αθάθηε. 

 

Οξώλ ελ ηνηο πςίζηνηο, ηνλ Κηίζηελ απαύζησο, ππέξ εκώλ 

ηθεηεύνηο, εκίλ παξαζρείλ, ηεο βαζηιείαο ηα δώξα, θιεηλέ Αθάθηε.  

 

Θενηνθίνλ 

Υκλνύληεο Θενηόθε, Φξηζηόλ ηνλ Υηόλ ζνπ, θαζηθεηεύνκελ πάληεο, 

δνζήλαη εκίλ, ησλ νθιεκάησλ ηελ ιύζηλ, θαη κέγα έιενο.  

 

Καη επζύο ην Άμηόλ εζηηλ σο αιεζώο…. 
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Δεύηε αλπκλήζσκελ επιαβώο, Αθάθηνλ ύκλνηο, νη κηγάδεο θαη 

κνλαζηαί, αγάπεο ην ηέθλνλ, ηεο αθαθίαο θίινλ, ππαθνήο ηειείαο, ην 

κέγα πξόηππνλ. 

 

 Αθάθηνλ ζηύινλ ππνηαγήο, ζπζίαο ηνλ πινύηνλ, αλνρήο ηνλ 

ππνγξακκόλ, ππόδεηγκα ζείνλ, ηεο ηαπεηλνθξνζύλεο, θαη ησλ 

ζαπκάησλ θξήλελ, αλεπθεκήζσκελ.  

 

Φάξηηη Κπξίνπ εληζρπζείο, ππέκεηλαο πάηεξ, ηνπο ζνπ Γέξνληνο 

αηθηζκνύο, θαη ηύπνο εγέλνπ, ππνκνλήο αγίαο Αθάθηε ζεόθξνλ, 

εκώλ κλεκόλεπε. 

 

 Φαίξνηο αθαθίαο ν νδεγόο, ζπγγλώκεο ν δείθηεο, θαη θσζηήξ ηεο 

ππνκνλήο, ραίξνηο ησλ νζίσλ, ν κηκεηήο ελ έξγνηο, ππαθνήο ηε 

θιένο, πάηεξ Αθάθηε.  

 

Έιαβεο ηελ ράξηλ παξά Θενύ, Αθάθηε ζείε, θαη λεθξόο ηνπ 

ζαπκαηνπξγείλ, θαη θαηεμηώζεο, κεηάλνηαλ ηειείαλ, δσξήζαζζαη σο 

ηέθλνλ, αζπιάγρλσ Γέξνληη. 

 

 Φαίξνηο ζείνλ ηέθλνλ ππαθνήο, θσλήζαο εθ ηάθνπ, ππαθνύζαο ηε 

πξνζηαγή, δηδάμαο ζεκείσ, παξόληνο, Γέξνληόο ζνπ, ηνπ εθδεηήζαη 

Πάηεξ, ην κέγα έιενο. 

 

 Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο, κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εηο ην ζσζήλαη εκάο.  

 

Δίηα ην Τξηζάγηνλ…. 
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Ήρνο δ. Ταρύ πξνθαηάιαβε. 

Αθάθηνλ όζηνλ, επεπθεκνύκελ ιακπξώο, σο ηύπνλ θαη έξεηζκα, ησλ 

αζθεηώλ ηνπ Θενύ, θαη ηέιεηνλ πξόηππνλ, πίζηεσο αθαθίαο, 

ηαπεηλώζεσο ζείαο, Λόγνπ θηιαλζξσπίαο, ζενθόξνλ δνρείνλ θαη γαξ 

εζηέθζε ελ δόμε, ν ζενηίκεηνο.  

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Δεύηε ηνλ Αθάθηνλ πηζηνί, ηεο ππαθνήο ηνλ θσζηήξα, ελ εγθσκίνηο 

ιακπξνίο, πάληεο αλπκλήζσκελ θαη επθεκήζσκελ, ην Φξηζηνύ 

αθνκνίσκα, νζίσλ ηνλ ηύπνλ, θιένο ηαπεηλώζεσο, αγάπεο πξόηππνλ 

νύηνο ελ Σηώλ ζαββαηίδεη, ραίξεη δε αεί ζπλ Αγγέινηο, θαζνξώλ 

Τξηάδνο δόμαλ άξξεηνλ.  

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηαο δεήζεηο ησλ δνύισλ ζνπ, θαη ιύηξσζαη 

εκάο, από πάζεο αλάγθεο θαη ζιίςεσο.  

 

Τελ πάζαλ ειπίδα κνπ, εηο ζε αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνπ Θενύ, θύιαμόλ 

κε ππό ηελ ζθέπελ ζνπ. 

  

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ Θεόσ, 
ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

 




