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23 Γεθεκβξίνπ Παξάθιεζε  εηο ηνλ Όζηνλ 

Νήθσλα 

Δπίζθνπνλ Κσλζηαληηαλήο 
ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟΤ ΙΜΩΝΟΠΔΣΡΙΣΟΤ 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 

 

 ην Κύξηε εηζάθνπζνλ, ην Θεόο  Κύξηνο θαη ην ηξνπάξηνλ. 

Ήρνο δ’. Ο πςσζείο. 

Σεο κεηαλνίαο ηνλ ζεξκόλ ππνθήηελ, θαη λεπηηθήο δηαγσγήο 

ηνλ εξγάηελ, ελ  επηζθόπνηο άξηζηνλ θαη κέγαλ αζθεηήλ, Νήθσλα 

πξνβάιινκελ, πξνο ζε Κύξηε πξέζβπλ, όπσο ακαξηήκαηα, ηα εκώλ 

εμαιείςεο, θαη εγθαηλίζεο Πλεύκά ζνπ επζέο, εηο αξξαβώλα, θαη 

κέζεμηλ δόμεο ζνπ. 

Γόμα. Σν απηό. Καη λύλ. Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκέλ πνηέ Θενηόθε… 

Ο Ν΄ςαικόο, κεζ’ όλ ν θαλώλ, νπ ε αθξνζηνηρίο: 

«Μεηάλνηαλ, Νήθσλ, δίδνπ εκίλ επραίο ζνπ. 

Α(ζαλάζηνο)». 

Ωδή α’. Ήρνο πι. δ’. 

Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Μεηάλνηαλ δίδνπ Νήθσλ εκίλ, επραίο ζνπ αγίαηο, θαη γλεζίαλ 

επηζηξνθή, πξνο ζείνλ Γεζπόηελ θαη Παηέξα, ώζπεξ θαη ζπ 

νινςύρσο επέζηξεςαο. 

 

Δρζξόο ν πακπόλεξνο πξνζβνιαίο, αεί ηελ θαξδίαλ, πάηεξ ζείε 

κνπ απαηηή, δην ζνη πξνζθεύγσλ αλαθξάδσ, ηαηο ηθεζίαηο ζνπ 

ηνύηνλ θαηάξγεζνλ. 
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Σνλ πινύηνλ εζθόξπηζα ακειώο, ςπρήο κνπ ώ Πάηεξ, θαη 

πησρεύσ εμ αξεηώλ, δην κεηαλνία επηζηξέςαη, πξνο ηνλ Γεζπόηελ 

κε πάιηλ αμίσζνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Αγλεία ςπρήο ζνπ Μήηεξ ζεκλή, εγέλνπ δνρείνλ, ηεο Θεόηεηόο 

θαη Τηόλ, έηεθεο αγλείαο ηνλ πξνζηάηελ, Ώ παξαζηήζαηο αγλόλ κε 

πξεζβείαηο ζνπ. 

 

Ωδή γ’. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Νηθεηήο αλεδείρζεο, θαηά παζώλ ηίκηνο, Νήθσλ κεη’ αγώλαο 

κπξίνπο, ιαβώλ απάζεηαλ, επρήλ θαη λήςηλ ηε, αζθήζαο πάηεξ 

εκπόλσο, όζελ ηθεηεύσ ζε, παζώλ κε ύςσζνλ. 

 

Όηε πλεύκα δεηιίαο, ηελ ζελ ςπρήλ είιεθε, ηόηε ε Αγία 

παξζέλνο, Νήθσλ εζηήξημελ, ηιαξώ βιέκκαηη, σ θακέ ίδνη 

επεύρνπ, θαη θαηαδηώμαη κνπ δεηιίαλ άηνικνλ. 

 

Ιεξόο Πξσηνκάξηπο, εηαζηηθώο ήιεγμελ, όηε παξεδόζεο ηε 

ύβξεη, ζε Νήθσλ όζηε, δην αηηνύκαί ζε, ύβξεσο πάζεο θαζάξαη, 

ινγηζκόλ θαη ζηόκα κνπ, εηο Θενύ αίλεζηλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αρσξήηνπ ε ρώξα, ρσηεηηθόλ πνίεζνλ, κόλνλ ηνπ Τηνύ ζνπ 

Παξζέλε, λνπλ κνπ ηνλ άζηαηνλ, απνδηώθνπζα, ηνπο λνεξνύο 

νδνζηάηαο, ηνπο θαηαιεζηεύνληαο, πάζαλ κνπ ύπαξμηλ. 

 

Γηάζσζνλ, από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ πάηεξ ζείε, θαη 

πξνζηάηεο γελνύ ησλ ςπρώλ εκώλ, απάζεηαλ, ραξηδόκελνο ηαηο 

επραίο ζνπ. 

Δπίβιεςνλ, ελ επκελεία Παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ 

ραιεπήλ ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 
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Ήρνο β’. Πξεζβεία ζεξκή. 

Δθ πείξαο καζώλ, πηαηζκάησλ ην έκπηθξνλ, θαη ζείαο δσήο, 

γιπθύηεηα Άγηε, ησλ κελ πξώησλ θύιαμνλ πάηεξ Νήθσλ 

πξεζβείαηο ζνπ, ηεο δεπηέξαο εκάο, ηαρύ αμίσζνλ. 

 

Ωδή δ’. Δηζαθήθνα, Κύξηε. 

Νεπηηθή εξγαζία ζνπ, Πάηεξ ηα βαζέα έγλσο ηεο Υάξηηνο, 

λήθεηλ όζελ θαηαμίσζνλ, πάληαο αηηνπκέλνπο ηθεζίαλ ζνπ. 

 

Ναδσξαίνπ ε δύλακηο, θνβεξά ππάξρεη Νήθσλ ηνηο δαίκνζη, ήλ 

κνη όπινλ απξνζκάρεηνλ, δώξεζαη παιαίνληη ηξηζόιβηε. 

 

Η ηεο θόπξνπ απόζεζηο, γέγνλέ ζνη πάηεξ ζαξθόο αλάπαπζηο, 

δην άγγειόο κνη θάλεζη, ελ θαηξώ πνιέκνπ απαζέζηαηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Φαηδξνηάηε παξάθιεζηο, πέθπθελ ε θιήζίο ζνπ Παλακώκεηε, 

ηνηο ελ πλεύκαηη παιαίνπζη, δηα ηελ αγάπελ ζείνπ Σέθλνπ ζνπ. 

 

Ωδή ε’. Φώηηζνλ εκάο. 

Ώιεζαο ερζξνύ, ηαο ελέδξαο πακκαθάξηζηε, δηα λεζηείαο θαη 

ηεο δίςεο ηε, θαιώ δηδύκσ ώ νπιίζαηο νπδελίαλ κνπ. 

 

Ννπλ ηνλ θαζαξόλ, ν ζαηάλ ηαξάμαη ζέισλ ζνπ, δη’ απηζηίαο 

Πάηεξ ώξκεζελ, εο ηνπ πνιέκνπ, κε ηελ πείξαλ επηηξέςεο κνη. 

 

Γύλακηλ ιαβώλ, ηνπ Κπξίνπ επνθζέληνο ζνη, ραξάο επιήζζεο 

αγηώηαηε, ήλ ράξηζαί κνη, σο εθόδηνλ ηζόβηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ίζπλνλ Αγλή, ηαο πνξείαο κνπ πξνο Κύξηνλ, όηη ζαιεύνκαη σο 

λήπηνλ, θαη θηλδπλεύσ, εκπεζείλ εηο άδνπ πέηαπξα.  
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Ωδή ζη’. Τελ δέεζηλ εθρεώ. 

Γπζθόισο, ζηπινβαηνύκελ Άγηε, σο εδείρζε ζνη θξηθηή 

νπηαζία, αιιά Υξηζηνύ, δπλακνύληνο θαξδίαλ, θαη δσξνπκέλνπ 

πηζηνίο ηελ δηάθξηζηλ, πεηάλλπκελ σο αεηνί, κεζ’ ώλ ηάμνλ θακέ 

ηνλ ηαιαίπσξνλ. 

 

Οπαί κνη, ησ ηαπεηλώ εθξαύγαδεο, θαη ειάκβαλεο ηζρύλ εθ 

Κπξίνπ, Νήθσλ ζνθέ, ηαπεηλνύκελνο ζθόδξα, θαη εθειθύσλ 

Απηνύ ηελ επίβιεςηλ˙ αμίσζνλ θακέ βνώ, ηαπεηλνύζζαη εθ όιεο 

θαξδίαο κνπ. 

 

Τπέξιακπξνο, θαηεζπάζζε Υάξηο ζε, σο ηνλ άζσηνλ παηήξ 

εγθαιίζζε, θαη λνεηώ, ζείνο άγγεινο κύξσ, θαηαθελώζαο θηάιελ 

θαηέρξηζε˙ ξαλίδα δνο νπλ απηνύ, θαη εκίλ Νήθσλ νύζηλ ελ πάζεζη. 

 

 

Θενηνθίνλ. 

Ηκάξηεθα, ησ Θεώ κνπ Γέζπνηλα, θαη νπ παύνκαη Απηώ 

ακαξηάλεηλ˙ ζε δπζσπώ, σο ηζρύνπζα πάληα, δήζνλ ηνπο πόδαο 

ςπρήο ηεο αζιίαο κνπ, θαη θξάηεζόλ κε ηεο θνξάο, νδεγνύζεο εηο 

όιεζξνλ Πάλαγλε. 

 

Γηάζσζνλ, από θηλδύλσλ ηνπο δνύινπο ζνπ Πάηεξ ζείε, θαη 

πξνζηάηεο γελνύ ησλ ςπρώλ εκώλ, απάζεηαλ, ραξηδόκελνο ηαηο 

επραίο ζνπ. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ησλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ 

ησλ εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 
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Ήρνο β’. Πξνζηαζία ησλ ρξηζηηαλώλ. 

Ωο παζώλ εθ ηεο πείξαο θαηέκαζεο, πάηεξ Νήθσλ πώο δεη 

αλαζηξέθεζζαη, ηνπο πνζνύληαο, επξείλ αηώληνλ δσήλ, δην, δίδαμνλ 

εκάο, λήςεώο ηε θαη επρήο, ηαο νδνύο αγηώηαηε˙ όπσο 

ζπγθεθξακέλνη, Πλεύκαηη ησ Αγίσ, νθζώκελ νίθνη ησ Θεώ, 

επσδίαο θαη ράξηηνο. 

Πξνθείκελνλ.  

Οη ηεξείο ζνπ, Κύξηε, ελδύζνληαη δηθαηνζύλελ,θαη νη όζηνί ζνπ 

αγαιιηάζνληαη. 

ηίρ. Αθνύζαηε ηαύηα ηα έζλε. 

ΔΥΑΓΓΔΛΙΟΝ 

Δθ ηνπ θαηά Μαηζαίνλ 

(θεθ. ε’, 14 -19)  

Δίπελ ν Κύξηνο ηνηο εαπηνύ καζεηαίο˙Τκείο εζηέ ην θσο ηνπ 

θόζκνπ˙ νπ δύλαηαη πόιηο θξπβήλαη επάλσ όξνπο θεηκέλε. Οπδέ 

θαίνπζη ιύρλνλ θαη ηηζέαζηλ απηόλ ππό ηνλ κόδηνλ, άιι’ επί ηελ 

ιπρλίαλ, θαη ιάκπεη πάζη ηνηο ελ ηε νηθία. Ούησ ιακςάησ ην θσο 

πκώλ έκπξνζζελ ησλ αλζξώπσλ, όπσο είδσζηλ πκώλ ηα θαιά έξγα 

θαη δνμάζσζη ηνλ Παηέξα πκώλ ηνλ ελ ηνηο νπξαλνίο. Με λνκίζεηε 

όηη ήιζνλ θαηαιύζαη ηνλ λόκνλ ή ηνπο πξνθήηαο˙ νύθ ήιζνλ 

θαηαιύζαη, αιιά πιεξώζαη. Ακήλ  γαξ ιέγσ πκίλ, έσο αλ παξέιζε 

ν νπξαλόο θαη ε γε, ηώηα ελ ή κία θεξαία νπ κε παξέιζε από ηνπ 

λόκνπ έσο αλ πάληα γέλεηαη. Οο εάλ νπλ ιύζε κίαλ ησλ εληνιώλ 

ηνύησλ ησλ ειαρίζησλ θαη δηδάμε νύησ ηνπο αλζξώπνπο, ειάρηζηνο 

θιεζήζεηαη ελ ηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ˙ νο δ’ αλ πνηήζε θαη 

δηδάμε, νύηνο κέγαο θιεζήζεηαη ελ ηε βαζηιεία ησλ νπξαλώλ. 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαηο ηνπ Ιεξάξρνπ, πξεζβείαηο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε 

ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Καη λύλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ˙ ακήλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο Διεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε 

ησλ εκώλ εγθιεκάησλ. 

Σηίρ. Διέεζόλ κε ν Θεόο, θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ… 

Δίηα ην Πξνζόκνηνλ. 
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Ήρνο πι. β’. Όιελ απνζέκελνη. 

Πάζαο ηαο δπλάκεηο ζνπ, ςπρήο ππέδεπμαο πάηεξ, ησ Υξηζηώ 

σο πξόηεξνλ, ηαύηαο θαηερξείσζαο ελ ηνηο πάζεζηλ˙ αο θαη 

θαηειάκπξπλαο, δάθξπζη θαη πόλνηο, εθνπζίνηο ηξηζκαθάξηζηε, δην 

εμίσζαη, ζείσλ δσξεώλ ππέξ έλλνηαλ, γελόκελνο ηνηο πηαίνπζηλ, σο 

θακνί επέιπηζηνλ ζηήξηγκα˙ Νήθσλ ηεξάξρα, κεηάλνηαλ θαη ήζνο 

πελζηθόλ, δνο ηνηο ηηκώζη ηελ κλήκελ ζνπ, εηο δσήλ αηώληνλ. 

 

Ωδή δ’. Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Μέρξηο άδνπ ηνλ λνπλ ζνπ, θαηεβίβαδεο, Πάηεξ 

απηνκεκθόκελνο, ηιάζζεηί κνη ιέγσλ, Γεζπόηε σο ηειώλεο, 

απνηέκλσλ ηελ νίεζηλ, εο θεθαιήλ εμ΄ εκνύ, ζπληξίςαη ηθεηεύσ. 

 

Ιεξώο παξεζηάλαη, ησ λαώ ηνπ Κπξίνπ αεί εδίδαζθεο, θαη ζεία 

θαηαλύμεη, επράο απνδηδόλαη, ηνπο πηζηνύο Νήθσλ έιεγεο, όζελ 

επιόγεη εκάο, Θεόο εύρεζζαη νύησο. 

 

Ννεξώο είδεο Πάηεξ, ηελ παγθόζκηνλ θξίζηλ θαη ζθόδξα 

έθξημεο, δην παξαθαιώ ζε, ηελ κλήκελ ηαύηεο έρεηλ, πξν νκκάησλ 

κνπ ράξηζαη, ίλα εθθύγσ ην ππξ, γεέλλεο ηεο αζβέζηνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Διαηόλ ζνπ ν Νήθσλ, σο αιέμεκα Μήηεξ δαηκόλσλ εύξαην, δην 

παξαθαινύκελ, ειαίσ πξεζβεηώλ ζνπ, ηαο ςπράο ρξίε πάληνηε, ησλ 

ζεβνκέλσλ Αγλή, ηελ ζείαλ ζνπ ινρείαλ. 

 

Ωδή ε’. Τνλ Βαζηιέα. 

Τπό ηνπο πόδαο, ησλ αδειθώλ έρεηλ Πάηεξ, εκαπηόλ αμίσζνλ 

επραίο ζνπ, όπσο κνη ζθελώζε, ην Πλεύκα ηνπ Κπξίνπ. 

 

Υξηζηνύ ζεκείνλ, αθαηακάρεηνλ έρσλ, θαη’ ερζξώλ ώ Νήθσλ 

θαηελίθαο ώ κε ζεκεηώζαηο, δηα παληόο ηνπ βίνπ.  
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Αςειαθήησο, ηνλ Ιεζνύλ εςειάθεηο, εμαηζίαηο ζνπ ώ Νήθσλ 

ζεσξίαηο, ώλ θαηαμηώζαηο, εκάο νθζαικηώληαο.  

 

Θενηνθίνλ. 

Ιεξσηάηε, θαη ζσζηθόζκσ Θπζία, πξνζεγγίδεηλ κε αμίσζνλ 

Παξζέλε, θαζαξά θαξδία, σο είδε ζείνο Νήθσλ. 

 

Ωδή ζ’ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

ηαπξώ ζε θαζ’ εθάζηελ, Γέζπνηα Υξηζηέ κνπ, ηαηο ακαξηίαηο 

ειώ ν αράξηζηνο, Νήθσλνο όζελ πξεζβείαηο, κε απνξξίςεο κε. 

 

σθξόληζόλ κε Πάηεξ, θαη αμίσζόλ κε, πηεξνίο θαηλόηεηνο 

βίνπ ηελ ζάιαζζαλ, δηαπεξάζαη θαη θζάζαη, εηο πόιηλ άζεηζηνλ. 

 

Οπδέλ απέθξπςέ ζνπ, ώλπεξ ζείε Νήθσλ, ν Ιεζνύο επαμίσο 

εηνίκαζελ, ελ Βαζηιεία ηε άλσ, εο κε αμίσζνλ. 

 

Τπόζηξεςνλ ςπρή κνπ, δηα κεηαλνίαο, πξνο ηνλ θαιόλ ζνπ 

Παηέξα σο ηάρηζηα, έρεηο γαξ ζείνλ πξνζηάηελ, ηνλ κέγαλ 

Νήθσλα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Αμίσζνλ Παξζέλε, ελ εζράηε ώξα, ηε ηνπ ζαλάηνπ ηδείλ ζνπ ην 

πξόζσπνλ, θαη κεηαζρείλ Βαζηιείαο, ζπλ ζείσ Νήθσλη. 

 

Άμηόλ εζηίλ σο αιεζώο…. 

 

Νήθσλα ηνλ κέγαλ ελ αζθεηαίο, θαη ελ ηεξάξραηο, ηνλ θσζηήξα 

ηνλ ζεαπγή, ύκλνηο ζεζπεζίνηο ηηκήζσκελ σο πξέπεη, Υξηζηνύ γαξ 

όλησο πέιεη, ζείνλ εηθόληζκα. 
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Έζξαπζαο δαηκόλσλ κύιαο ζνθώο, δηα κεηαλνίαο, ηεξάξρα 

ζαπκαηνπξγέ, θαη Αγγέισλ Νήθσλ, θαηεύθξαλαο ηα πιήζε, ησ 

εμαηζίσ βίσ, θαη ηε αζθήζεη ζνπ. 

 

Πξέζβεπε Κπξίσ δηα παληόο, ηεξάξρα Νήθσλ, δνύλαη λήςηλ θαη 

πξνζεπρήλ, ηνηο ζαπκάδνπζί ζνπ, ηελ ζείαλ πνιηηείαλ, θαη 

εμαηηνύζη Πάηεξ, ηελ κεζηηείαλ ζνπ. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Απνζηόισλ ε δσδεθάο, νη Άγηνη Πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Τν Τξηζάγηνλ…,  

Απνιπηίθηνλ. 

Θείαο ράξηηνο ζεπηόλ δνρείνλ, Νήθσλ γέγνλαο θη εθθιεζίαο, 

πνηκελάξρεο αλεδείρζεο ζεόθιεηηνο, ηεο κεηαλνίαο ηνπο ηξόπνπο 

εδίδαμαο θαη απαζείαο ηελ ράξηλ επινύηηζαο. Πάηεξ όζηε Υξηζηόλ 

ηνλ Θεόλ ηθέηεπε δσξήζαζζαη εκίλ ην κέγα έιενο. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ήρνο β’. Όηε εθ ηνπ μύινπ. 

Γεύηε ηνλ πνηκέλα ηνλ θαιόλ, Νήθσλα ηνλ ζείνλ ιαβόληεο, 

ώζπεξ ππόδεηγκα, κεηαλνίαο δξάκσκελ θαη επηζηξέςσκελ, πξνο 

Υξηζηόλ θαη θηιάλζξσπνλ, αηηνύληεο ηελ Υάξηλ, ήλ 

θαηελαιώζακελ πνηθίινηο πηαίζκαζηλ, όπσο ελδπζέληεο θαη αύζηο, 

ηεο πηνζεζίαο ρηηώλα, αησλίαλ εύξσκελ αλάπαπζηλ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ….Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ… 

 

Δί’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἠμῶν, Κύριε Ἰηςοῦ Χριςτέ ὁ 

Θεόσ, ἐλέηςον καί ςῶςον ἠμᾶσ. Ἀμήν. 




