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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΤΟΥ 
ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ  

Ψαλλομένη τῇ 6η Ἀπριλίου 

 

Ποίημα Ἀρχιμανδρίτου Νικοδήμου Ἀεράκη 

 
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 

Εἰς τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους δ΄, καὶ 
ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος α΄. Τῶν 
οὐρανίων ταγμάτων. 

Τῆς Ἀμοργοῦ θεῖον γόνον λαμπρὸν Νεόφυτον, καὶ τῆς 
Λειψοῦς τὸ κλέος, εὐφημήσωμεν ὕμνοις, θεῖον 
στεφανίτην καὶ ἀσκητήν, τῆς ἐρήμου τὸ καύχημα, τῶν 
Ἀμοργίνων προστάτην καὶ ἀρωγόν, καὶ Μαρτύρων 
ἰσοστάσιον. 

 

Τὸν ἀσκητὴν καὶ ὁπλίτην σεπτὸν Νεόφυτον, τῆς 
Ἀμοργοῦ τὸ τέκνον, καὶ Λειψοῦς μέγαν κόσμον, ὕμνοις 
καταστέψωμεν εὐλαβῶς, καὶ ἐν λόγοις τιμήσωμεν, 
ὁσιακὴν βιοτὴν καὶ μαρτυρικήν, ἱερὰν αὐτοῦ τελείωσιν. 

 

Ἡ Ἀμοργοῦ Ἐκκλησία λαμπρῶς ἀγάλλεται, τιμῶσα 
Νεοφύτου, πανσεβάσμιον μνήμην, πᾶσι δὲ κηρύττει 
περιχαρῶς, τὴν αὐτοῦ ὑπεράνθρωπον, ἀγγελικὴν 
πολιτείαν καὶ ἱερόν, ὑπὲρ πίστεως μαρτύριον. 

 

Ἐν ἱεραῖς ὑμνῳδίαις λαμπρῶς τιμήσωμεν, τῆς 
Ἀμοργοῦ τὸ κλέος, καὶ Λειψοῦς μέγαν κόσμον, Ὅσιον 
Νεόφυτον τὸν σεπτόν, καὶ ἐξάκουστον Μάρτυρα, τὸν 
ἀσκητὴν τῆς ἐρήμου καὶ τοῦ Χριστοῦ, ἀφομοίωμα 
πανθαύμαστον. 

 

Δόξα. Ἦχος β΄. 

Δεῦτε τῶν πιστῶν ὁ σύλλογος, τὴν τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
Νεοφύτου πάνσεπτον μνήμην, ἐν πνευματικῇ ἀνατάσει 
λαμπρῶς ἑορτάσωμεν. Οὗτος γὰρ τὴν ἐν τῷ κόσμῳ ζωὴν 
καταλιπών, τὴν τῶν μοναχῶν ἀγγελικὴν πολιτείαν 
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ἠσπάσθη. Δι’ αὐτῆς ἐν τῇ γῇ τὰ τοῦ οὐρανοῦ βιώσας, τῆς 
ἀλήκτου καὶ μακαρίας ἐν Παραδείσῳ ζωῆς κατηξιώθη. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ 
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου. 

 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Δεῦτε τῆς Ἀμοργοῦ, ὁμήγυρις ἁγία, ἐν λόγοις 
ἐγκωμίων, τιμήσωμεν ἐμφρόνως, Νεόφυτον τὸν ἔνδοξον. 

 

Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 

Νῆσος τῆς Ἀμοργοῦ, ἀγάλλου ἐν Κυρίῳ, τοῦ σοῦ γόνου 
τιμῶσα, τὴν μνήμην Νεοφύτου, κλεινοῦ Ὁσιομάρτυρος. 

 

Στ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 

Συγχαίρει Ἀμοργῷ, Λειψὼς εὐφραινομένη, Νεόφυτον 
ὁρῶσα, ἐν δόξῃ Παραδείσου, ὡς ἀσκητὴν καὶ Μάρτυρα. 

 

Δόξα. Τριαδικόν. 

Τριάδι τῇ σεπτῇ, Νεόφυτος λατρεύων, εἰς ἔρημον 
ἀπέδρα, καὶ Μάρτυς ἀληθείας, ἐγένετο ὁ ἔνδοξος. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μῆτερ τοῦ Ἰησοῦ, καὶ γένους τοῦ βροτείου, περίσκεπε 
καὶ σῷζε, τοὺς εὐλαβῶς τιμῶντας, Νεόφυτον τὸν ἔνδοξον. 

 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν 
συνάναρχον Λόγον. 

Ἀμοργοῦ θεῖον γόνον καὶ μέγα καύχημα, ἔνθεον 
δῶρον ἐκ Πάτμου ἐν τῇ Μονῇ τῆς Λειψοῦς, εὐφημήσωμεν 
σεπτῶς κλεινὸν Νεόφυτον, ὅτι μονάσας ἐν Χριστῷ, καὶ 
μαρτυρήσας εὐκλεῶς, ἐστέφθη ὑπὸ Κυρίου, καὶ πρεσβεύει 
ἀδιαλείπτως, ὑπὲρ τῶν πίστει εὐφημούντων αὐτόν. 

 

Δόξα καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος καὶ 
σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς Σέ, χαῖρε ἀχείμαστε λιμὴν 
καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν Σου καὶ 
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Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, 
καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον Σου. 

 

Ἀπόλυσις. 

 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τό· Μακάριος 
ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους στ΄, καὶ 
ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν 
Μάρτυσιν. 

Ἀμοργοῦ γόνον ἔνδοξον, καὶ Λειψοῦς τὸν μονάζοντα, 
συνελθόντες σήμερον εὐφημήσωμεν, ὅτι ἀσκήσει 
συντόνῳ τε, καὶ νήψει κεχώρισται, ἐπικήρων καὶ 
φθαρτῶν, καὶ Χριστῷ συνεσταύρωται, ὁ Νεόφυτος, ἐν 
Λειψοῖ μαρτυρήσας θεαρέστως, ἠξιώθης δὲ στεφάνων, 
τῶν πρωτοτόκων ὁ ἔνδοξος. (Δίς). 

 

Τῶν Ὁσίων ὁμόσκηνον, καὶ Μαρτύρων ὁμόγνωμον, 
Ἀσκητῶν τὸ σύμψυχον καὶ συνέκδημον, τῆς Ἀμοργοῦ 
ἐγκαλλώπισμα, Λειψοῦς ἀγαλλίαμα, Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ, θεοδώρητον κόσμημα, καὶ τῆς πίστεως, Ἀθλητὴν 
καὶ πιστῶς τὸν θεῖον μύστην, τὸν Νεόφυτον ἐν ὕμνοις, 
πανευφροσύνως τιμήσωμεν. (Δίς). 

 

Ἀσκητὴν ὑπερθαύμαστον, βιαστὴν γενναιότατον, 
Ἀθλητὴν τῆς πίστεως ἀκραιφνέστατον, τῆς ἀρετῆς τὸ 
ἐκτύπωμα, τῆς νήψεως πρότυπον, προσευχῆς τὸν ὁδηγόν, 
καὶ ἀγάπης ὑπόδειγμα, τὸν Νεόφυτον, Ἀμοργοῦ καὶ 
Λειψοῦς κλεινὸν προστάτην, καὶ πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας, 
ὁμολογίας τὸ ἔρεισμα. (Δίς). 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Ἡ τῆς Ἀμοργοῦ τοπικὴ Ἐκκλησία, εἰς πνευματικὴν 
ἑστίασιν τὴν ἁπανταχοῦ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν 
συγκαλεῖται, ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ τέκνου αὐτῆς καὶ 
προστάτου, Νεοφύτου τοῦ Ὁσιομάρτυρος. Δεῦτε οὖν 
χαρμονικῶς αὐτῷ βοήσωμεν λέγοντες· χαίροις, τῆς 
Ἀμοργοῦ ὁ θεῖος στολισμός, καὶ τῆς Λειψοῦς ὁ μέγας 
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πλοῦτος· χαίροις, τῶν μοναχῶν τὸ ἀγλάϊσμα, καὶ τῶν 
Μαρτύρων τὸ ἐγκαλλώπισμα· χαίροις, τῶν μοναχῶν τὸ 
ἀγλάϊσμα, καὶ τῶν Μαρτύρων τὸ ἐγκαλλώπισμα· χαίροις, 
τῶν Ἀσκητῶν τὸ ὑπόδειγμα, καὶ τῶν Μαρτύρων τὸ 
ἀκροθίνιον. Ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Χριστὸν τὸν Θεόν, 
Αὐτὸν ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τίς μὴ μακαρίσει Σε, Παναγία Παρθένε; τίς μὴ 
ἀνυμνήσει Σου τὸν ἀλόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως ἐκ 
Πατρὸς ἐκλάμψας Υἱὸς μονογενής, ὁ αὐτός ἐκ Σοῦ τῆς 
Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς 
ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς, οὐκ εἰς 
δυάδα προσώπων τεμνόμενος, ἀλλ' ἐν δυάδι φύσεων, 
ἀσυγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ἱκέτευε, σεμνὴ 
Παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
Ἀναγνώσματα. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1). 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν 
βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ 
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν πορεία 
σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί γὰρ ἐν ὄψει 
ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας 
πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, μεγάλα 
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ 
εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίμασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 
διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 
πεποιθότες ἐπ’ αὐτόν, συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ 
ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καί ἔλεος ἐν τοῖς 
ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
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Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ε' 15). 

Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς 
αὐτῶν, καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο 
λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα 
τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ 
σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. 
Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει 
τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώρακα, 
δικαιοσύνην· καὶ περιθήσεται κόρυθα, κρίσιν 
ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα· 
ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. Συνεκπολεμήσει 
αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας· πορεύσονται 
εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου, 
τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται· καὶ ἐκ πετροβόλου 
θυμοῦ πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ’ 
αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης· ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν 
ἀποτόμως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς 
λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν 
ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστῶν. 
Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε δικασταὶ 
περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ 
γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ 
κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. 

 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7). 

Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 
Γῆρας γὰρ τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν 
μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ 
γενόμενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν, 
μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ 
δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ φαυλότητος 
ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει 
νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους 
μακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο 
ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ 
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νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις 
καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.   

 

Λιτή. Ἦχος α΄. 

Ἀγάλλου καὶ εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ ἡ νῆσος τῆς 
Ἀμοργοῦ, σκίρτα καὶ χόρευε ἡ τῶν Ἀμοργίνων Ἐκκλησία. 
Σήμερον γάρ, ἡ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Νεοφύτου μνήμη 
λαμπρῶς ἀνέτειλε, καὶ ταῖς ἀκτῖσιν αὐτῆς, τὰς τῶν 
εὐσεβῶν καρδίας ἐφαίδρυνε. Δεῦτε οὖν χαρμονικῶς 
ἐμμελετῶντες τὴν αὐτοῦ ἀσκητικὴν βιοτήν, καὶ τὴν 
πανένδοξον μαρτυρικὴν τελευτήν, ἐν ἐγκωμίων ὕμνοις 
ἀξίως τοῦτον καταστέψωμεν. Αὐτοῦ ταῖς ἀδιαλείπτοις 
πρὸς Κύριον ἱκεσίαις, ῥυσθείημεν ἐκ πάσης περιστάσεως. 

 

Ἦχος  β΄. 

Ἡ τοῦ Ὁσιομάρτυρος Νεοφύτου ἑορτή, πάντας ἡμᾶς 
εἰς πανήγυριν πνευματικὴν συνεκαλέσατο. Οὗτος γὰρ 
θείῳ ἔρωτι καὶ πόνοις ἀσκητικοῖς, ἐν τῇ τῆς Πάτμου Μονῇ 
καὶ τῆς ἐν Σκάφῃ τῆς Νήσου Λειψοῦς, τὸν νοητὸν 
δράκοντα θαυμαστῶς ταπεινώσας, τὸν τῆς δόξης Κύριον 
καὶ Τριαδικὸν Θεὸν ἡμῶν, κατὰ τὸ ἀνθρώπινον ἐφικτὸν 
ἐθεάσατο, ὡς οἱ τοῦ Κυρίου Μαθηταί, ὅθεν καὶ ἡμεῖς 
συνελθόντες ἐν εὐφροσύνῃ, αὐτοῦ ταῖς θείαις λιταῖς, 
αἰτησώμεθα παρὰ Κυρίου τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ἦχος γ΄. 

Ἡ Ἀμοργὸς νῦν ἀγάλλεται, τὸν γόνον αὐτῆς 
Ὁσιομάρτυρα Νεόφυτον, ἐν τῇ παστάδι τοῦ οὐρανοῦ 
ὁρῶσα, καὶ τὰ ἐγγὺς καὶ μακρὰν τέκνα αὐτῆς 
συγκαλοῦσα, σεμνῶς καὶ θεοφιλῶς, τὴν πανίερον αὐτοῦ 
μνήμην, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς ἐπιτελεῖ. Δεῦτε καὶ ἡμεῖς 
ἀδελφοί, πνευματικῶς εὐωχούμενοι συνεορτάσωμεν καὶ 
συνευφρανθῶμεν, ἐπικαλούμενοι τὰς τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
Νεοφύτου πρὸς Κύριον εὐπροσδέκτους πρεσβείας. 

 

Ἦχος δ΄. 
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Τῶν Ὁσιομαρτύρων οἱ χοροὶ ἐν οὐρανῷ, τὸν 
ἀθλοθέτην Χριστὸν καιναῖς ᾠδαῖς, μεγαλοπρεπῶς καὶ 
ἐκφαντορικῶς μεγαλύνουσι, τὸν στεφανώσαντα καὶ 
αὐτοῖς συναριθμήσαντα, τὸν Νέον Ὁσιομάρτυρα 
Νεόφυτον τὸν Ἀμοργῖνον. Σὺν αὐτοῖς καὶ ἡμεῖς ἐγκωμίοις 
καὶ ὕμνοις, τῷ Θεανθρώπῳ Χριστῷ, τῷ δωρησαμένῳ ἡμῖν 
τοιοῦτον προστάτην καὶ φρυκτωρόν, εὐχαριστοῦντες 
βοήσωμεν· Ἀνάδειξον Κύριε καὶ ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμῶν 
ἡμέραις, ἀνταξίους τοῦ πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου, νέους 
Ἁγίους ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ Σου. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Δεῦτε πιστοί, σὺν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Ἀμοργοῦ 
πανηγυρίσωμεν. Αὕτη γάρ, ἐγκαυχωμένη ἐν Κυρίῳ, τὴν 
τοῦ γόνου αὐτῆς Νεοφύτου, ἐν οὐρανοῖς ἄληκτον δόξαν 
ὁρῶσα, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις πανηγυρίζει, καὶ ἐνθεαστικῶς 
βοᾷ πρὸς αὐτόν· Χαίροις τέκνον παμφίλτατον, καὶ 
προστάτα μου θεόσδοτε· χαίροις, ὁ ἐμὸς πολύτιμος 
στολισμός, καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἁπάσης ὁ ἀναφαίρετος 
πλοῦτος· χαίροις, ὁ τῶν τέκνων μου πρὸς Κύριον 
ἄγρυπνος πρεσβευτής, καὶ τῶν ὁσιακῶς καὶ μαρτυρικῶς 
ἐναθλουμένων πανθαύμαστος προστάτης. Μὴ παύσῃ, 
δέομαί σου, πρεσβεύειν ὑπὲρ τῶν συγγόνων σου. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μακαρίζομέν Σε Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν Σε 
οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ τεῖχος, τὸ 
ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ καταφυγήν τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶς. 

Χαίροις, Ὁσιομάρτυς Χριστοῦ, τῆς Ἀμοργοῦ τὸ ἀληθὲς 
ἐγκαλλώπισμα, Νεόφυτε θεοφόρε, ὁ ἐν Λειψοῖ ἀσκηθείς, 
τῆς Μονῆς ἐν Σκάφῃ τὸ κειμήλιον, ἀσκήσεως πρόβολος, 
προσευχῆς θεῖον πρότυπον, τῆς ἐγκρατείας, ὑψιπέτης 
διδάσκαλος, καὶ τῆς νήψεως, τῶν πατέρων ἀντίτυπον, 
ὅθεν σεπτὲ Νεόφυτε, τιμῶντες τὴν μνήμην σου, λόγοις 
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καὶ ὕμνοις ἐνθέοις, φιλανθρωπίας αἰτούμεθα, τυχεῖν σαῖς 
πρεσβείαις, καὶ τῷ κόσμῳ δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον. 

Χαίροις, τῆς Ἀμοργοῦ ὁ καρπός, καὶ ἀσκητὴς ἐν τῇ 
Λειψοῖ ὁ ἐξάκουστος, Μαρτύρων τὸ μέγα κλέος, καὶ 
ἀσκητῶν ὁ φωστήρ, βιαστῶν ἁγίων ἀκροθίνιον, τῆς 
Σκάφης τὸ δώρημα, καὶ Μονῆς ἐγκαλλώπισμα, τῆς 
ἀρετῆς δέ, ὑπερθαύμαστον ἄγαλμα, καὶ τῆς πίστεως, 
θεοδώρητον πρότυπον· ὅθεν κλεινὲ Νεόφυτε, εὐφήμως 
ὑμνοῦντές σε, λόγοις ἐνθέοις καὶ ὕμνοις, φιλανθρωπίας 
αἰτούμεθα, τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις, καὶ τῷ κόσμῳ 
δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Στ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 

Χαίροις, Μονῆς τῆς Σκάφης κρηπίς, Λειψοῦς τῆς νήσου 
τὸ εὐῶδες κειμήλιον, κλεινὸν Ἀμοργίνων κλέος, καὶ μέγας 
ὄντως φρουρός, Ἐκκλησίας πάσης ἐγκαλλώπισμα, τοῦ 
κόσμου τὸ καύχημα, ἀσκητῶν τὸ ἐντρύφημα, τῆς 
Ἀμοργοῦ δέ, θεοδώρητον καύχημα, καὶ ὁ πρόβολος, τῶν 
Μαρτύρων ὁ ἔνδοξος· ὅθεν πάτερ Νεόφυτε, τιμῶντες τὴν 
ἄθλησιν, ὕμνοις ἐνθέοις καὶ λόγοις, φιλανθρωπίας 
αἰτούμεθα, τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις, καὶ τῷ κόσμῳ 
δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, εἰς πανήγυριν πνευματικὴν 
ἡμᾶς συνεκαλέσατο, τὴν τοῦ ἐξ Ἀμοργοῦ Ὁσιομάρτυρος 
Νεοφύτου ἐπιτελοῦσα θεόστεπτον ἑορτήν. Δεῦτε οὖν 
χαρμονικῶς, ἐν ἐγκωμίοις αὐτῷ προσείπωμεν· Χαίροις, 
τῶν ἀσκητῶν ἡ κρηπίς, καὶ τῶν Μαρτύρων ἡ δόξα· 
χαίροις, τῶν μοναζόντων ὁ κανών, καὶ τῶν ἀθλουμένων 
τὸ πρότυπον· χαίροις, τῆς ἡσυχίας ὁ ἐραστής, καὶ τῆς 
Βασιλείας ὁ πορθητής· χαίροις, τῆς ἐγκρατείας ὁ στῦλος, 
καὶ τοῦ μαρτυρίου ὑπόδειγμα. Πρέσβευε δεόμεθα, 
Ὁσιομαρτύρων συνόμιλε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς τῶν 
τιμώντων τὴν μνήμην σου. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ 
Κύριος, ἐκ τῆς Σῆς νηδύος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος, 
τῆς πρῴην κατάρας, τὸν Ἀδὰμ ἠλευθέρωσε· διό Σοι 
Πάναγνε, ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί τε καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, 
βοῶμεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε Δέσποινα, 
προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν 
συνάναρχον Λόγον. 

Ἀμοργοῦ θεῖον γόνον καὶ μέγα καύχημα, ἔνθεον 
δῶρον ἐκ Πάτμου ἐν τῇ Μονῇ τῆς Λειψοῦς, εὐφημήσωμεν 
σεπτῶς κλεινὸν Νεόφυτον, ὅτι μονάσας ἐν Χριστῷ, καὶ 
μαρτυρήσας εὐκλεῶς, ἐστέφθη ὑπὸ Κυρίου, καὶ πρεσβεύει 
ἀδιαλείπτως, ὑπὲρ τῶν πίστει εὐφημούντων αὐτόν. 

 

Δόξα καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος καὶ 
σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς Σέ, χαῖρε ἀχείμαστε λιμὴν 
καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν Σου καὶ 
Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, 
καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον Σου. 

 

ΟΡΘΡΟΣ 

 

Μετὰ τὴν  α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν 
ὡραιότητα. 

Τὸν ὡραιότατον, Χριστὸν ἠγάπησας, ζωὴν δὲ 
κρείττονα, ἁγνῶς ἐπόθησας, διὸ ἐν Πάτμῳ ἱερᾷ, Νεόφυτε 
ἐμόνασας, εἶτα ἐν Μονῇ Λειψοῦς, ἐνησκήθης θεόληπτε, 
καὶ Χριστὸν ἐκήρυξας, μέχρις αἵματος πάντιμε, καὶ νῦν 
μετ’ Ἀγγέλων ἀγάλλῃ, Πάτερ κλεινὲ Ὁσιομάρτυς. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὸν ἀκατάληπτον, καὶ ἀπερίγραπτον, τὸν ὁμοούσιον, 
Πατρὶ καὶ Πνεύματι, ἐν τῇ γαστρί Σου μυστικῶς 
ἐχώρησας Θεομῆτορ· μίαν καὶ ἀσύγχυτον, τῆς Τριάδος 
ἐνέργειαν, ἔγνωμεν τῷ Τόκῳ Σου, ἐν τῷ κόσμῳ 
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δοξάζεσθαι· διὸ καὶ εὐχαρίστως βοῶμέν Σοι· Χαῖρε ἡ 
Κεχαριτωμένη. 

 

Μετὰ τὴν  β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον 
Σου Σωτήρ. 

Τὸν γόνον Ἀμοργοῦ, καὶ Λειψοῦς τὸν προστάτην, τὸν 
Μάρτυρα Χριστοῦ, Ἀμοργίνων τὸ κλέος, τιμῶμέν σε 
Νεόφυτε, ἀσκητῶν τὸ ἐκτύπωμα, καὶ ἐξάκουστον, Μονῆς 
Κοιμήσεως δῶρον, Ἐκκλησίας τε, καὶ τῶν πιστῶν ὄντως 
πλοῦτον, Χριστοῦ ἀφομοίωμα. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Μητέρα Σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάντες, Παρθένον 
ἀληθῶς, καὶ μετὰ τόκον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ 
καταφεύγοντες, πρὸς τὴν Σὴν ἀγαθότητα· Σὲ γὰρ ἔχομεν, 
ἁμαρτωλοὶ προστασίαν· Σὲ κεκτήμεθα, ἐν πειρασμοῖς 
σωτηρίαν τὴν μόνην Πανάμωμον. 

 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη 
Ἰωσήφ. 

Κατεπλάγησαν ἐν σοί, τῶν φιλαγίων οἱ χοροί, 
καθορῶντες ἐν Λειψοῖ, τὴν σὴν Νεόφυτε ζωήν, τὴν ἐν 
ἀσκήσει καὶ νήψει καὶ ἀγρυπνίᾳ, ὄντως ἱερὰν καὶ 
πανθαύμαστον, πᾶσι τοῖς πιστοῖς ἀξιάκουστον, καὶ τὴν 
θυσίαν Πάτερ ὑπὲρ Λόγου, καὶ τὴν λαμπράν σου 
κατάστεψιν, ἐν Παραδείσῳ Ὁσιομάρτυς, σκέπε τοὺς σὲ 
δοξάζοντας. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Κατεπλάγησαν Ἁγνή, πάντες Ἀγγέλων οἱ χοροί, τὸ 
Μυστήριον τῆς σῆς, κυοφορίας τὸ φρικτόν, πῶς ὁ τὰ 
πάντα συνέχων νεύματι μόνῳ, ἀγκάλαις ὡς βροτός, ταῖς 
σαῖς συνέχεται, καὶ δέχεται ἀρχὴν ὁ Προαιώνιος, καὶ 
γαλουχεῖται σύμπασαν ὁ τρέφων, πνοὴν ἀφάτῳ 
χρηστότητι, καὶ σὲ ὡς ὄντως, Θεοῦ Μητέρα, εὐφημοῦντες 
δοξάζουσι.  

 

Οἱ Ἀναβαθμοί, τὸ α’ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
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Προκείμενον: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ 
Ὁσίου Αὐτοῦ. 

Στ.: Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ, περὶ πάντων ὧν 
ἀνταπέδωκεν ἡμῖν; 

  

Εὐαγγέλιον Ὁσιακόν. 

 

Ὁ Ν΄ Ψαλμός. 

 

Δόξα: Ταῖς τοῦ Σοῦ Ὁσίου... 

Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ 
Θεός... 

Ἡ τοῦ Κυρίου πνευματικὴν παρεμβολή, σήμερον ἐν 
ἀγαλλιάσει, τὴν τοῦ Ἀμοργίνου Ὁσιομάρτυρος Νεοφύτου 
ἑορτὴν ἐπιτελοῦσα, πνευματικῶς ἐμμελετᾷ, τῆς αὐτοῦ 
βιοτῆς καὶ τελευτῆς τὴν ἔκβασιν ἀναθεωροῦσα. Οὗτος 
γὰρ τὸν μονήρη ἐπιλέξας βίον, ἐν Πάτμῳ καὶ ἐν τῇ τῆς 
Λειψοῦς Μονῇ θεοφιλῶς ἐνήσκησεν, ἐν ἀγρυπνίαις, 
προσευχαῖς, νηστείαις, χαμευνίαις καὶ διηνεκεῖ 
ταπεινώσει, ἤχθη εἰς τὴν τῶν νηπτικῶν Πατέρων 
τελείωσιν, καὶ μαρτυρήσας ὑπὲρ Χριστοῦ, τὴν τῶν 
οὐρανῶν Βασιλείαν ἐπαξίως κατέλαβεν. 

 

Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Ὁσιομάρτυρος, 
οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Νεόφυτον Ὁσιομάρτυρα τιμῶ. Νικοδήμου. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Νεόφυτον μέλψωμεν εὐλαβῶς, Ἀμοργοῦ τὸν γόνον, 
καὶ Λειψοῦς ἀσκητὴν κλεινόν, τὸν Ὁσιομάρτυρα Κυρίου, 
καὶ τῶν πιστῶν ἀντιλήπτορα κράτιστον. 

 

Ἐνοίκησον Πνεῦμα πανσθενουργόν, τῇ ἐμῇ καρδίᾳ, 
τοῦ ὑμνῆσαι θεοπρεπῶς, ζωὴν Νεοφύτου τὴν ἁγίαν, καὶ 
τελευτὴν τὴν αὐτοῦ ἀξιάγαστον. 

 

Ὁμοῦ συναγάλλεται Ἀμοργός, Λειψοῖ καὶ τῇ Πάτμῳ, 
ἑορτάζουσα ἐν χαρᾷ, τὴν μνήμην τοῦ θείου Νεοφύτου, 
τοῦ ἀσκητοῦ ἐν Ἁγίοις καὶ Μάρτυρος. 
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Θεοτοκίον. 

Φωτὶ τῆς Τριάδος καταυγασθείς, Νεόφυτος πέλει, 
μονυδρίῳ Σου Μαριάμ, ἐν Σκαφῇ Λειψοῦς Σοὶ ὑμνηπόλος, 
καὶ μιμητὴς Σῆς ἁγνείας πανάριστος. 

 

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 

Ὑψιπέτην ὁρῶμεν τὸν θαυμαστὸν Μάρτυρα, μέγαν 
ἀσκητὴν ἐν τῇ Σκάφῃ, κλεινὸν Νεόφυτον, τὸν ἐν ἀγάπῃ 
θερμῇ, καὶ ταπεινώσει τελείᾳ, τῶν πατέρων στέρξαντα τὰ 
ἀγωνίσματα. 

 

Τῶν ἀσκητῶν ἐμιμήσω τὴν βιοτὴν Ὅσιε, καὶ 
ὁμολογίαν Μαρτύρων, Πάτερ Νεόφυτε, διὸ ἐστέφθης 
λαμπρῶς, ὑπὸ Κυρίου τρισμάκαρ, ἐν Ὁσιομάρτυσι, 
συναυλιζόμενος. 

 

Ὁλοψύχως ἠρνήθης ζωὴν τρεπτὴν Ἅγιε, καὶ τῶν 
ἐπιγείων ἁπάντων, τὴν ματαιότητα, ἀποδεχθεὶς ἐν χαρᾷ, 
τὸν τῆς ἀσκήσεως βίον, καὶ Μαρτύρων στέφανον, καὶ 
δόξαν ἄφθιτον. 

 

Θεοτοκίον. 

Νεανίδων ἐξάρχεις καὶ μοναχῶν Δέσποινα, καὶ τῶν 
πανενδόξων μητέρων, πέλεις τὸ καύχημα, τῶν δὲ πιστῶν 
ἀληθής, καταφυγὴ καὶ προστάτις, καὶ τῶν ἐν ταῖς 
θλίψεσι, μέγα προσφύγιον. 

 

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Νεόφυτον μέλψωμεν τὸν τοῦ Χριστοῦ ἀσκητήν, 
Λειψοῦς τὸν μονάζοντα καὶ Ἀμοργοῦ τὸν κλεινόν, 
προστάτην καὶ καύχημα, Μάρτυρα ἀληθείας, καὶ Ὁσίων 
τὸν πλοῦτον, πρότυπον μοναζόντων, Ἐκκλησίας τὸν 
κόσμον, ἱκέτην ὑπὲρ τοῦ κόσμου, πρὸς τὸν Θεάνθρωπον. 

 

Θεοτοκίον. 

Ἡ μόνη κυήσασα τὸν ποιητὴν τοῦ παντός, ἡ μόνη 
κοσμήσασα τὴν ἀνθρωπότητα, τῷ τόκῳ Σου Ἄχραντε, 
ῥῦσαί με τῶν παγίδων, τοῦ δολίου Βελίαρ, στῆσόν με ἐπὶ 
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πέτραν, τῶν Χριστοῦ θελημάτων, Αὐτὸν ἐκδυσωποῦσα 
ἐκτενῶς, ὃν ἐσωμάτωσας.  

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Οὐρανοῦ ἐπεπόθησας, τὸν σαββατισμὸν Νεόφυτε 
Ὅσιε, διὸ πάντα τὰ ἐπίκηρα, καὶ τὰς ἡδονὰς κόσμου 
ἀπέφυγες. 

 

Σὺ ταπείνωσιν ἔστερξας, καὶ τὴν ἡσυχία σεπτὲ 
Νεόφυτε, καὶ καρδίας τὴν κατάνυξιν, καὶ τῆς προσευχῆς 
τὸ ἀδιάλειπτον. 

 

Ἱερώτατον σφάγιον, ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ ἐτύθης 
Νεόφυτε, διὸ εἴληφας τὸν στέφανον, τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
πανεύφημε. 

 

Θεοτοκίον. 

Οὐρανὸς ὅλη γέγονας, τοῦ Πατρὸς τὸν Λόγον 
κυοφορήσασα, Θεοτόκε παντευλόγητε, καὶ τὰς πύλας 
οὐρανοῦ ἠνέῳξας. 

 

ᾨδὴ ε’. Φώτισον ἡμᾶς. 

Μέγιστος φρουρός, ἀνεδείχθης Πάτερ ἔνδοξε, τῆς 
Ἀμοργοῦ καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν, ὡς ἐστεμμένος, ἐν 
ἄνω Σιὼν Νεόφυτε. 

 

Ἄῤῥητος ζωή, καὶ ἀνάπαυσις αἰώνιος, σοὶ ἐδωρήθη 
Πάτερ ἐν οὐρανοῖς, καθικετεύοντι Λόγον, ἀεὶ Νεόφυτε. 

 

Ῥίψας ἐν χαρᾷ, τὸν δερμάτινον χιτῶνά σου, 
κατηξιώθης φέρειν προπτωτικόν, τῆς ἀφθαρσίας χιτῶνα, 
κλεινὲ Νεόφυτε. 

 

Θεοτοκίον. 

Τεῖχος τῶν πιστῶν, καὶ προπύργιον πανάμωμε, καὶ 
βακτηρία πέλεις ἐν συμφοραῖς, ὡς Μήτηρ οὖσα τοῦ 
Λόγου, Θεοχαρίτωτε. 

 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν. 

Ὑψώθης, τῇ τοῦ Χριστοῦ Νεόφυτε, ἐνεργείᾳ εἰς ζωὴν 
ὑπὲρ λόγον, ἐπιποθῶν, γὰρ ζωὴν τὴν ἀγήρω, καὶ 
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Παραδείσου τρυφὴν τὴν αἰώνιον, κατέλιπες τὰ ἐπὶ γῆς, 
πάντα κόσμου τερπνὰ καὶ ἐπίκηρα. 

 

Ῥωννύμενος, ἐνεργείᾳ Πνεύματος, ἐν Μονῇ 
ἀφιερώθης ἐμφρόνως, καὶ τὴν ζωήν, ἀσκητῶν καὶ Ὁσίων, 
ἐν προσευχῇ καὶ ἁγνείᾳ ἀντέγραψας, καὶ Μάρτυς ὑπὲρ 
τοῦ Χριστοῦ, ἐν Λειψοῖ ἀνεδείχθης Νεόφυτε. 

 

Ἄσκησιν, Νεοφύτου ψάλλοντες, Ἀμοργίνων τὰ 
φιλάγια πλήθη, καὶ τὴν αὐτοῦ, πολιτείαν ζηλοῦντες, 
ἐπιποθήσωμεν βίον τῆς χάριτος, καὶ Βασιλείαν οὐρανῶν, 
τὰ τοῦ κόσμου τερπνὰ ἀπαρνούμενοι. 

 

Θεοτοκίον. 

Ταπείνωσιν, ἐκδιδάσκεις Δέσποινα, καὶ ἀγάπην ἀληθῆ 
πρὸς τὸν Λόγον, καὶ ἐκκοπήν, τοῦ θελήματος Μῆτερ, καὶ 
τοῦ φρονήματος Θεομακάριστε, καὶ πᾶσαν ἄλλην ἀρετήν, 
δι’ ἀσπίλου Σου βίου πανάμωμε. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 

Τὴν Νεοφύτου ἀρετὴν ἐγκωμιάσωμεν, τῶν Ἀμοργίνων 
ἡ πληθὺς καὶ εὐφημήσωμεν, ἐν ἐνθέοις ἐγκωμίοις 
ἀναφωνοῦντες· ὡς θυσίας καὶ ἀσκήσεως τὸ πρότυπον, 
σαῖς πρεσβείαις πρὸς Χριστὸν ἡμᾶς περίσῳζε, ἵνα 
κράζομεν· Χαῖρε Πάτερ Νεόφυτε. 

 

Ὁ Οἶκος. 

Τὸ τῆς Ἀμοργοῦ βλάστημα, Πάτμου δὲ καὶ Λειψοῦς τὸ 
τῆς ἀσκήσεως μέγα ἀνάστημα, Νεόφυτον τὸν 
Ὁσιομάρτυρα, ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πανηγυρικῶς καὶ 
ἑορτίως ἐγκωμιάζει. Οὗτος γὰρ τῇ πνευματικῇ ἀσκήσει, 
καὶ τῇ μαρτυρικῇ τελευτῇ τῷ Κυρίῳ εὐαρεστήσας, τῆς 
ἀπολαύσεως τῆς τῶν οὐρανῶν Βασιλείας κατηξιώθη, 
ὅθεν καὶ ἡμεῖς τὸν ἡμέτερον προστάτην καὶ ἀντιλήπτορα, 
τῆς δὲ Ἀμοργοῦ εὐκλεέστατον φρουρὸν καὶ φρυκτωρὸν 
ἐγκωμιάζοντες κράζομεν· Χαῖρε Πάτερ Νεόφυτε. 

 

Συναξάριον. 

Τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας· καὶ εἶτα λέγομεν: 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Νεόφυτος ὁ 
Ἀμοργῖνος, ἐν ἔτει 1558, ὑπὸ τῶν Ἀγαρηνῶν τελειοῦται. 

 

Ὅπως τελευτᾷ Νεόφυτος εἰπάτω, 

ἀθλῶν τελευτῶ, τὴν κάραν τμηθεὶς ξίφει. 

 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 
καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

Ἰσχύϊ σου τὸν Κτίστην ἱκετεύεις ἀπαύστως ἐν 
παῤῥησίᾳ πολλῇ, ὑπὲρ τῶν σὲ τιμώντων, καὶ Χριστῷ 
λατρευόντων, ἐκβοώντων ἐν ᾄσμασιν· Ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 

Μὴ παύσῃ ἱκετεύων τὸν Χριστὸν καὶ Δεσπότην 
Νεόφυτε Πάτερ κλεινέ, τοῦ σῶσαι Ἀμοργίνων, ψυχὰς τῶν 
σὲ τιμώντων, καὶ βοώντων ἐν ᾄσμασιν· Ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 

 Ὡράϊσμα ἐδείχθης τῇ τοῦ Λόγου δυνάμει ἐν Βασιλείᾳ 
Αὐτοῦ, Νεόφυτε τρισμάκαρ, συγχαίρων Ἀμοργίνοις, μεθ’ 
ὧν ψάλλεις πρὸς Κύριον· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς 
εὐλογητὸς εἶ. 

 

Θεοτοκίον. 

Νεάνιδες παρθένοι τὴν παρθένον Μαρίαν παρθενικῇ 
βιοτῇ, τιμῶσι θεαρέστως, ὁμοῦ σὺν ταύτης Τόκῳ, ᾯ 
ἀπαύστως συνάδουσιν· Ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς 
εὐλογητὸς εἶ. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

Ἰσχύϊ Λόγου, κατανικήσας βελίαρ, διὰ βίου Νεόφυτος 
μέλπει, τὸν Χριστὸν ὡς Κτίστην, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Κατηξιώθη, ἀγγελικῆς πολιτείας, καὶ Μαρτύρων 
Νεόφυτος δόξης, τοῦ ὑμνεῖν ἀπαύστως, Χριστὸν εἰς τοὺς 
αἰῶνας. 

 

Ὁλοκαρδίως, τῶν μοναχῶν πολιτείᾳ, ἐμιμήθης 
Ἀγγέλων τὸν βίον, οἵτινες ὑμνοῦσι, Νεόφυτε Τριάδα. 
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Θεοτοκίον. 

Δοξολογοῦμεν, οἱ γηγενεῖς τὴν Παρθένον, Θεοτόκον 
σαρκώσασαν Λόγον, Οὗ τὴν θείαν δόξαν, ὑμνοῦμεν εἰς 
αἰῶνας. 

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

Ἡδέως ἀπηρνήθης, κόσμον θεοφόρε, καὶ ἐπιγείων 
ἡδέα καὶ πάντα φθαρτά, ἀξιωθεὶς οὐρανίου, τρυφῆς 
Νεόφυτε. 

 

Μακάριος ὑπάρχεις, ὡς Ὁσιομάρτυς, συμμοναστὴς δὲ 
Πατέρων ἐν Σκάφῃ Λειψοῦς, διὸ κλεινὲ ἐκοσμήθης, 
θεόθεν στέφεσιν. 

 

Ὁμότροπος Ὁσίων, Νεόφυτε πέλεις, καὶ ἀσκητῶν 
συνοδίτης Χριστοῦ μιμητής, τῆς Ἀμοργοῦ ὁ κοσμήτωρ, καὶ 
ἐγκαλλώπισμα. 

 

Θεοτοκίον. 

Ὑμνοῦμέν Σε Παρθένε, καὶ δοξολογοῦμεν, τὸν ὑπὸ 
Σοῦ γεννηθέντα Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ σὺν Ἁγίων χορείαις, 
Σὲ μεγαλύνομεν. 

 

Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Νεόφυτον ὑμνήσωμεν, τῆς Ἀμοργοῦ τὸν ἔξαρχον, 
Πάτμου τὸ ἐγκαλλώπισμα, Λειψοῦς κλεινὸν ἐξάκουσμα, 
κόσμημα τῆς ἀσκήσεως, τῶν μοναχῶν διδάσκαλον, 
Μάρτυρα θείας πίστεως, προστάτην μέγαν καὶ πλοῦτον, 
τῶν Ἀμοργίνων ἡ δόξα. 

 

Θεοτοκίον. 

Μαρίαν τὴν Θεόνυμφον, τὴν τέξασαν τὸν Κύριον, 
πάντες ἐκ πόθου τιμῶμεν, ζωῆς γὰρ γέγονε Μήτηρ, 
τράπεζα ἄρτον φέρουσα, λυχνία ἡ φωτίζουσα, σκέπη δὲ 
κατασκέπουσα, πιστῶν Χριστοῦ τὰς καρδίας, ὑπάρχει ἡ 
Θεοτόκος. 

 

Αἶνοι. Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 
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Δεῦτε τὸν Νεόφυτον, ἀνευφημήσωμεν ὕμνοις, 
μοναχῶν ἐγκώμιον, καὶ σεπτὸν κειμήλιον τῆς ἀσκήσεως, 
προσευχῆς πρότυπον, ἐγκρατείας τύπον, τῶν Μαρτύρων 
ἐγκαλλώπισμα, πιστῶν ὑπόδειγμα, καὶ τῶν Ἀμοργίνων τὸ 
κόσμημα, τῆς πίστεως τὸ ἔρεισμα, καὶ τῆς ἀρετῆς 
ἀκροθίνιον, πλοῦτον Ἐκκλησίας, τὸν κόσμον τῆς Μονῆς 
ἐν τῇ Λειψοῖ, τῶν ἀθλουμένων ἀγλάϊσμα, καὶ τῆς Πάτμου 
καύχημα. (Δίς). 

 

Πάντες τὸν Νεόφυτον, ἐπευφημήσωμεν λόγοις, καὶ 
λαμπρῶς ὑμνήσωμεν, Ἀμοργοῦ τὸν Ἅγιον καὶ τὸ 
καύχημα, ἐν χαρᾷ ἤνεγκε, τὸν σταυρὸν ἐπ’ ὤμων, ἀρετῆς 
τὰ ἀγωνίσματα, προσκαίρων στέρησιν, καὶ τοῦ μαρτυρίου 
τελείωσιν, ἐμφρόνως κατενίκησε, πᾶσαν τῆς σαρκὸς 
ἡδυπάθειαν, ὅθεν ἐπαξίως, ἠξίωσεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, τῶν 
χαρισμάτων τοῦ Πνεύματος, καὶ ζωῆς τῆς κρείττονος. 

 

Ὕμνοις τὸν Νεόφυτον, καὶ ἐγκωμίοις τιμῶμεν, 
ἀσκητῶν ἀντίγραφον, μοναχῶν τε ἔνθεον περιτείχισμα, 
προσευχῆς πρόβολον, βιαστῶν τὸν κόσμον, Ἀμοργοῦ τὸ 
ἐγκαλλώπισμα, Λειψοῦς τὸ καύχημα, καὶ τῶν ἀρετῶν 
ἀκροθίνιον, Μαρτύρων τὸ ἀγλάϊσμα, καὶ Μονῆς τῆς 
Πάτμου καλλώπισμα, ὅθεν σὺν Ὁσίοις, καὶ Μάρτυσιν 
ἀγάλλεται λαμπρῶς, καταλαβὼν θεῖα δώματα, ἐν δόξῃ ὁ 
ἔνθεος. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Δεῦτε πιστοί, ἐν ᾠδαῖς ἐγκωμίων, τὴν τοῦ Νέου 
Ὁσιομάρτυρος Νεοφύτου μνήμην τιμήσωμεν, λέγοντες· 
χαίροις, τῆς Ἐκκλησίας ὁ φωστήρ, καὶ τῆς νήσου τῶν 
Ἀμοργίνων ἀκαταίσχυντος ἀρωγός· χαίροις, τῆς 
μοναχικῆς πολιτείας ὁ μανικὸς ἐραστής, καὶ τῆς ὑπὲρ 
Χριστοῦ θυσίας τὸ ἀκροθίνιον· χαίροις, τῆς Νήσου 
Ἀμοργοῦ δόξα καὶ ἐγκαλλώπισμα, καὶ τῆς Λειψοῦς 
ἔνθεον καύχημα. Ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Κύριον, 
ἀδιαλείπτως πρέσβευε ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως 
συλλαβοῦσα σαρκί, Μήτηρ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, σῶν 
οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, ἡ πᾶσι 
χορηγοῦσα καθαρισμὸν τῶν πταισμάτων, νῦν τὰς ἡμῶν 
ἱκεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς.  

 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 

Μεγαλυνάρια. 

Ἀμοργίνων γόνον τὸν ἱερόν, καὶ τῆς Νήσου Πάτμου 
μοναστὴν τὸν θεοειδῆ, τὸν σφαγιασθέντα, Ἀγαρηνῶν τῷ 
ξίφει, Νεόφυτον τὸν θεῖον, πάντες ὑμνήσωμεν. 

 

Χαίροις Ἀμοργίνων ὁ εὐκλεής, γόνος εὐσεβείας καὶ 
ἀσκήσεως ἐραστής, χαίροις ὁ ἐν Νήσῳ, Λειψῷ σὺ 
μαρτυρήσας, Ἀγαρηνῶν μανίᾳ, κλεινὲ Νεόφυτε. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

 

  

 


