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Παράκλησις Ἁγίου ΝΗΦΩΝΟΣ 
Πατριάρχου ΚΠόλεως   

 
Ποίημα Μελάνης Μοναχῆς (2011) 

Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα 
Μεγαλοπόλεως 

 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ ρνβ’ (142) Ψαλμός καί 
τό Θεός Κύριος μετά τῶν στίχων αὐτοῦ· εἶτα τά 
Τροπάρια. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

 

Ἁγιωτάτῳ ταπεινῷ Πατριάρχῃ, ἐν τοῖς καιροῖς τῶν 
Ὀρθοδόξων δουλείας, κατεργασθέντι νήψεως πυκτήν 
ἀρετήν, κλήσει τε καί πράξεσι, νῦν προσπίπτομεν πίστει, 
κράζοντες καί λέγοντες, ὁσιώτατε Νήφων, ἐκ τῶν παθῶν 
νοός τοῦ σκοτασμοῦ, τῇ σῇ δυνάμει ἡμᾶς ἐλευθέρωσον. 

 

Δόξα. Τό αὐτό.  

Καί νῦν. Θεοτοκίον.  
 

Οὐ σιωπήσομέν ποτέ, Θεοτόκε… 
 

Ὁ Ν’ (50) Ψαλμός.  
 

Εἶτα ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Πόθῳ μαθεῖν σῆς 
ταπεινώσεως σθένος. Μ(ελάνης) Μ(οναχῆς). 

 

ᾨδή α’. Ἦχος πλ. δ’. Ὑγράν διοδεύσας. 

Ποιμένα τό Γένος παναληθῆ, εὑρηκός σε Νήφων, σοί 
προσέδραμε εὐλαβῶς, καιροῖς τῆς δουλείας ἱκετεῦον, ἵν’ 
ἀπολαύσῃ θεόσδοτον ἄνεσιν. 

 

Ὁλότης ἐρώντων σήν βιοτήν, τήν πεφοινιγμένην, ἐκ 
στιγμάτων τοῦ Ἰησοῦ, προσπίπτει σοι Νήφων καί καλεῖ σε, 
θεῖον ἀλείπτην πρός νήψεως στάδιον. 

 

Θεοῦ τοῦ Χριστοῦ σου ὄντως ναόν, κατέστησας Πάτερ, 
σήν καρδίαν τήν πενθικήν, ὅθεν σοῦ δέομαι ὁ τάλας, μή 
ἐπιλάθου μοι ὥρα τῆς θλίψεως.  

Θεοτοκίον. 

Ὦ Κόρη Παρθένε ἐν ἀρετῇ, σεμνῆς παρθενίας, 
διατήρησον εὐλαβῶς, τάγμα σεπτόν παρθενευόντων, 
ἐπιποθούντων τῶν ἄνω τήν μέθεξιν. 

 
 

ᾨδή γ’. Οὐρανίας ἁψίδος. 

http://orthodoxhymnography.blogspot.com/2015/12/blog-post_16.html
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Μοναστῶν ποδηγέτης, σύ ἀφανῶς πέφηνας, πρός 
νῆψιν ἀλείφων, τούς σοί ἐλπίζοντας, ὅθεν στερέωσον, ἐμάς 
καρδίας πρός βίαν, δι’ ἧς ὑπερβαίνομεν, νόμους τῆς 
φύσεως. 

 

Ἀκανθίνου στεφάνου, καταμαθών Ὅσιε, βάθος τε καί 
πλάτος καί πόνον, τῆς ταπεινώσεως, πάνυ ἐπόθησας, 
συμμορφωθῆναι τῷ πάθει, οὗ κἀμέ ἀξίωσον, γενέσθαι 
μέτοχον. 

 

Θαυμαστῶς ὁ σός βίος, αἶνος Χριστοῦ γέγονε, θρόνος 
δέ σός νοῦς καί καρδίᾳ, Αὐτοῦ ἐδείχθησαν· ὅθεν 
κατάστησον, τόν νοῦν ἡμῶν καί καρδίαν, γλυκύ οἰκητήριον, 
θείου ὀνόματος.  

 

Θεοτοκίον.  

Δι’ ἑνός μέν ἀνθρώπου, ὁ τοῦ κακοῦ αἴτιος, θάνατον 
εἰσήγαγε κόσμῳ, ἐξ οὗ τήν λύτρωσιν, μόνη ὦ Δέσποινα, διά 
Υἱοῦ Σου προσφέρεις, εἰς ἅπαν τό φύραμα, βροτῶν δοξάζόν 
Σε.   
 

Διάσωσον, ἀπό κατ’ ἄμφω δουλείας τούς Ὀρθοδόξους, 
τούς ἐν δεινοῖς καί κινδύνοις πρός σέ καταφεύγοντας, ὦ 
Ὅσιε Νήφων καί Πατριάρχα. 

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ… 
 
Ο Ιερέυς δέηση…. 
 

 

Κάθισμα. Ἦχος β’. Πρεσβεία θερμή. 

Σοφίας Θεοῦ δοχεῖον ἐνυπόστατον, ἀκτίστου φωτός, 
ἀκτῖνα ὑπερκόσμιον, Παρακλήτου θεράποντα, ἐγνωκότες 
ὅσιον Νήφωνα, ἱκετηρίως κράζομεν αὐτῷ, δεινῶν ἁμαρτίας 
ἡμᾶς λύτρωσαι. 

 
 

ᾨδή δ’. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

Ἰσχυρός ὤφθης πάντοτε, ἐν πολυκυμάντῳ βίῳ σου 
Ὅσιε, διό σθένος σύ με ἔνδυσον, ἐν τῇ πάλῃ κατά τοῦ 
ἀλάστορος. 

 

Νηπτικοῖς ἀγωνίσμασι, μαθητής ἐφάνης τοῦ 
Ταπεινόφρονος, βοηθός δέ πάντων φάνηθι, ἑπομένων 
δέομαι σοῖς ἴχνεσι. 

 

Συνοδός ἐπεπόθησα, τῆς πανυποθήτου φυγῆς σου 
Ὅσιε, χρηματίσαι ὁ ἀνάξιος, ἐκ τῆς δόξης πρωτοθρόνου 
Πόλεως.  
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Θεοτοκίον.  

Ἠνεώχθησαν Πάναγνε, τῶν παρθενικῶν καρδιῶν αἱ 
εἴσοδοι, ἐξαλλόμεναι σκιρτήμασι, γλυκυτάτου τοῦ Υἱοῦ Σου 
ἔρωτος. 
 

ᾨδή ε’. Φώτισον ἡμᾶς. 

Στήριξον ἡμᾶς, πρός ὁδόν ἀγώνων νήψεως, Νήφων 
Πατριάρχα νηπτικῶν, ὁ ἐν νήψει ὑπερβάς ἀεί τούς νήφοντας. 

 

Τρῶσον τάς ψυχάς, Ὀρθοδόξων πανσεβάσμιε, πρός 
τήν τήρησιν δογμάτων καί θεσμῶν, ἅ στερρῶς ἐν ὅλῳ βίῳ 
ὡμολόγησας. 

 

Ἄσον τῷ Χριστῷ, τῶν ἀσμάτων ἆσμα ἅγιον, τοῦ 
Ἀρνίου παγκοσμίου τῆς ὠδῆς, σύν ἡμῖν ἀξιωθεῖσιν φέρειν 
φοίνικας. 

Θεοτοκίον. 

Παῦσον ταραχάς, Ἐκκλησίας ὦ Παντάνασσα, ἐν 
ἐσχάτοις δυστυχίας τοῖς καιροῖς, Ἀντιχρίστου δυσωδία γάρ 
ὀσφραίνεται. 
 

ᾨδή στ’. Τήν δέησιν. 

Ἐνστάλλαξον, Ἱεράρχα Ὅσιε, δροσισμόν παρηγορίας 
καρδίαις, ἐξ ὀμβροτόκου πηγῆς Παρακλήτου, Οὗ μυροθήκη 
σεπτή ἐχρημάτισας, εὐωδιάζουσα πιστούς, ὡς πληρῶν τά 
αὐτῶν ὑστερήματα. 

 

Ἰάσεων, τήν σήν ποίμνην ἔμπλησον, τοῦ Μορέως 
καυχωμένην σῇ γέννᾳ, καί σύν αὐτῇ τῆς Βλαχίας τήν χώραν, 
χαρισαμένην καλόν καταφύγιον, ὅτε ἀράμενος σταυρόν, 
Ἀνασσούσης τόν θρόνον κατέλιπες. 

 

Νεκρώσεως, τόν χιτῶνα Ὅσιε, τόν δερμάτινον τραχύν 
ἀπεκδύσω, εἰς τοῦ Προδρόμου ἐν Ἄθωνι μάνδραν, ἐν ᾗ 
κρυφίως ἠργάσθης τελείωσιν· διό καί νῦν Προδρομικόν, 
ἱκετεύω τόν βίον μου ποίησον.  

Θεοτοκίον.  

Ὠνείδισας, τόν ἐχθρόν τόν κάκιστον, ἐν κρυφῷ τῷ 
τοκετῷ Σου, Παρθένε, ὅθεν κρυφήν τοῦ νοός ἐργασίαν, τῶν 
μονοτρόπων προστάτευσον, Δέσποινα· ἵνα εὐχῇ τοῦ Ἰησοῦ, 
σκοτασμός ἐξ αὐτοῦ διαλύεται. 
 

Διάσωσον, ἐξ ἀσθενείας ψυχῶν ὁμοῦ καί σωμάτων, 
τούς ὡς πρέσβυν πρός τόν Θεόν σοί Νήφων 
προσφεύγοντας, καί ἴασαι, τῶν νοσούντων τά ἄλγη. 

Ἄχραντε, ἡ διά λόγου… 
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Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου. 

Διονυσίου Μονή ὡς κατέμαθεν, τήν ἀρετήν Πατριάρχου 
ξενήκουστον, εὐθύς ἐν χαρᾷ προσεκύνησεν, ἀρυσαμένη 
αὐτοῦ θείας χάριτας, ἵν’ αὐτῆς ὑπάρχῃ τό στήριγμα. 
 

Προκείμενον. Οἱ  Ἱερεῖς Σου, Κύριε, ἐνδύσονται 
δικαιοσύνην καί οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται.  

Στ. Καυχήσονται Ὅσιοι ἐν δόξῃ καί ἀγαλλιάσονται ἐπί 
τῶν κοιτῶν αὐτῶν. 

 

Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον (κεφ. ια’ 27 – 30). 

Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου… 

Καί νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου… 
 

Προσόμοιον. Ἦχος πλ. β’. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

Σέ ὦ Νήφων πρύτανιν, τῆς νηπτικῆς ἐργασίας, καί τῆς 
ταπεινώσεως, μύστην θεοστόλιστον, ἐπιστάμεθα· μύρου 
ἀπόρροιαν, οὐρανίου νάρδου, Ἀερμών δρόσου τό  τέμενος, 
ὅστις ὡς ἔλαφος, ὄρη ἀρωμάτων κατέλαβες· διό καί τάλας 
δέομαι, τρίβους μετανοίας μοι χάραξον, ἵνα μεγαλύνω, 
δοξάζω καί αἰνῶ καί προσκυνῶ, τόν ἐς ἀεί δοξαζόμενον, διά 
σοῦ πανόλβιε. 
 

ᾨδή ζ’. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας.  

Στηριγμόν παρασχοίης, μοναζόντων καρδίαις, 
ἱκετευόντων σε, ἐν Ἄθωνος τῷ Ὄρει, τῶν πόνοις καί ἱδρῶσι, 
ἑπομένων σοῖς ἴχνεσι· ὡς μή ψυγῇ οὐδενός, τῆς ἡσυχίας 
ἔρως. 

Ἐρεμνή νύξ δουλείας, ἐκλεκτοῦ Ποιμνιάρχου, φωτί 
αὐγάζεται, κρατύνεται δέ πίστις, λαοῦ ἀπεγνωσμένου, ἐκ 
καρδίας κραυγάζοντος· εὐλογητός ὁ Θεός, ὁ Νήφωνα 
χαρίσας. 

 

Ὡς πιστός οἰκονόμος, θεῖον τάλαντον Νήφων, 
πολυπλασίασας, ἐν θλίψει  καί πικρίᾳ, βαστάζων σοῦ 
Δεσπότου, τά σωτήρια στίγματα· ἵνα σταυρόν καί ἡμεῖς, σύν 
σοί αἴρωμεν πόθῳ.  

Θεοτοκίον.   

Σιγησάτω ἡ κτίσις, Ἀθωνίτιδος γαίας, λαβοῦσα 
ἄληκτον, πρεσβείαν Θεοτόκου, ἐλπίδα σωτηρίας, εἰς αἰῶνα 
ἐχέγγυον· διό βοᾶ ἐκτενῶς, δόξα Σοι, ὦ Κυρία. 
 

ᾩδή η’. Τόν Βασιλέα.  

Σωτηριώδη, τῆς ταπεινώσεως τρίβον, τήν πενθήρη ἐν 
βίᾳ καί πόνοις, δίδου μοι ὦ Πάτερ, σύν σοί ἀκολουθῆσαι. 
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Θεόν λατρεῦσαι, εἰς τάς αὐλάς τοῦ Προδρόμου, 
μυστικῶς καί ἄγνωστος Νήφων, ἦλθες τοῦ διδάξαι, τῆς 
μετανοίας τρόπους. 

 

Εὐλογητός ἦν, ἐν Περιβόλῳ Παρθένου, ὁ καρπός 
Μονῆς Διονυσίου, ὅν καθικετεύω, τον Ἄθω ἵνα σκέπῃ. 

Θεοτοκίον. 

Ναός Κυρίου, μόνη Κυρία Παρθένε, τόν ναόν Μονῆς 
Κυριωνύμου, τήρησον εἰς δόξαν, Κυρίου εἰς αἰῶνας.  
 

ᾨδή θ’. Κυρίως Θεοτόκον. 

Ὁδήγησόν με Νήφων, θεῖε Ἱεράρχα, πρός τάς ὁδούς 
μετανοίας καί νήψεως, δι’ ὧν εὐχή ἀποκτᾶται, δώρημα 
τέλειον. 

 

Στερέωσόν με Πάτερ, τύπε μοναζόντων, πρός τό 
τηρεῖν τάς συνθήκας πρός Κύριον, ἅς ἐνωπίῳ Ἀγγέλων 
καθωμολόγησα. 

 

Μεμέλασμα ὁ τάλας, ἐκ ῥαθυμοτόκων, βιοτικῶν τῶν 
φροντίδων καί δέομαι, ἵνα ὁ Νήφων δωρήσῃ μοι χάριν 
νήψεως. 

Θεοτοκίον. 

Μελώδημά μου δέξαι, ἄμουσον Παρθένε, καί κατιδεῖν 
με Σήν δόξαν ἀξίωσον, ἐν Παραδείσῳ σύν Νήφωνι, τῷ Ὁσίῳ 
Σου. 
 

Μεγαλυνάρια. 
 

Ἄξιον  ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν  Σε  τήν  Θεοτόκον, 
τήν  ἀειμακάριστον  καί  παναμώμητον  καί  μητέρα  τοῦ  
Θεοῦ  ἡμῶν.  Τήν  τιμιωτέραν  τῶν  Χερουβείμ  καί  
ἐνδοξοτέραν  ἀσυγκρίτως  τῶν  Σεραφείμ, τήν  ἀδιαφθόρως  
Θεόν  Λόγον  τεκοῦσαν, τήν  ὄντως  Θεοτόκον  Σέ  
μεγαλύνομεν. 

 

Χαίροις Ναυπλιέων σεμνός βλαστός· χαίροις 
Περιβόλου Θεοτόκου ἄνθος λαμπρόν· χαίροις Πατριάρχα, 
καρπός τῆς Νέας Ῥώμης, καί πάντων Ὀρθοδόξων, ἄρτος καί 
ἥδυσμα. 

 

Θείου Διονυσίου κλεινή Μονή, χόρευε σκιρτῶσα, ἐκ 
σῶν σπλάχνων γάρ νηπτικῶν, τῆς θεογνωσίας, ὡς τοῦ 
Προδρόμου κλάδος, ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ, Νήφων τῆς χάριτος. 

 

Τεῖχος καί ὀχύρωμα σύ γενοῦ, σεμνέ Ἱεράρχα, πολιτείᾳ 
Ἀθωνικῇ, τῇ ἐγκαυχωμένῃ τῇ ξένῃ βιοτῇ σου, ἥν τήρει 
Ἐκκλησίας, θεματοφύλακα. 
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Ἄρας σου τά ὄμματα πρός Χριστόν, θεῖε Πατριάρχα, 
ἐκδυσώπει ὑπέρ ἡμῶν, ὅπως κλυδωνίου αἱρέσεων 
ῥυσθῶμεν, ὁ νῦν ἡ ἀνομία πολυπλασίασε. 

 

Νῆψιν καί ταπείνωσιν ἀληθῆ, χάρισόν μοι Νήφων, σῷ 
θεράποντι τῷ οικτρῷ, ὅπως μετανοίας τάς τρίβους 
βαδιοῦμαι, ἐν δάκρυσι καί πόνοις, πρός βίον κρείττονα. 

 

Πάντα  τά ὀνείδη διά Χριστόν, τάς συκοφαντίας, 
κατηγόρων τούς χλευασμούς, σκύβαλα ἡγήσω καί ἄρας τόν 
σταυρόν σου, κρυφίως ὡδηγήθης, πρός ἧμαρ νόστιμον. 

 

Οἴνῳ μεθυσθείς τῷ ἐκστατικῷ, ὡς νεβρός ἐλάφου, 
πρός τό Ὄρος τό νηπτικόν, ἀλλόμενος θέεις, τῆς ὄψεως καί 
δόξης, διψῶν ἐπαπολαῦσαι, θείου Νυμφίου σου. 

 

Μύστης τοῦ ἀκτίστου θείου φωτός, γεγονώς ἐν νήψει, 
ταπεινώσεως θαυμαστῇ, τριμερές ψυχῆς σου, εἰς γνόφον 
ἀφανείας, καθάρας ἐν ἐλπίδι, φαιδρῶς ἐβύθισας. 

 

Μετεώρου κτίτορας ἀγλαεῖς, πανόσιε Νήφων, πρός 
ἀγῶνας ὑπερφυεῖς, ὁδηγεῖς ἀλείφων, ὡς ἀετούς οἰκῆσαι, εἰς 
λίθον ὑπό σκέπην, στερρᾶς πρεσβείας σου. 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων… 
 

Τό Τρισάγιον, τά συνήθη Τροπάρια, ἐκτενής καί 
Ἀπόλυσις, μεθ’ ἧν ψάλλομεν τά ἑξῆς. 

Ἦχος β’. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Δέχου, ὦ Τριάς προσκυνητή, δέχου, ὦ Θεάνθρωπε 
Λόγε, τόν θεῖον Πρόδρομον, ἅμα σύν τῷ Νήφωνι, 
καθικετεύοντας, ὅπως δάκρυσι νήψεως, καί ἐν μετανοίᾳ, 
τρίβους ταπεινώσεως ἀκολουθήσωμεν, πάντες ἐρασταί 
αὐτῶν βίου, ἵνα ὀρθοδόξῳ τῷ ἤθει, χάριν ἀπολαύσωμεν 
θεόσδοτον.  

Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μήτερ τοῦ 
Θεοῦ· φύλαξόν με ὑπό τήν σκέπην Σου. 

Τῇ πρεσβείᾳ Κύριε πάντων τῶν Ἁγίων καί τῆς 
Θεοτόκου, τήν Σήν εἰρήνην δός ἡμῖν καί ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς 
μόνος Οἰκτίρμων.  
 

Δίστιχον. 

Οἰκείωσόν με Νήφων, νήψεως ἤθει  

κράζει Μελάνη, πλέξασά σοι τον ὕμνον. 
 

  

 


