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9 ΜΑΪΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΚΟ ΚΑΝΩΝ ΔΙ ΣΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΟΙΟΜΑΡΣΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΣΟΝ ΝΔΟΝ 

ΣΟΝ ΔΝ ΒΟΤΝΔΝΟΙ 

Πνίεκα Γεξαζίκνπ Μνλαρνῦ Μηθξαγηαλλαλίηνπ 

 

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

Ψαικόο ξκβ΄ (142). 

Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ,… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαη ἐπέθαλελ ἡκῖλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Ἦρνο δ΄ . Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Αζθεηηθο εὐαξεζηήζαο Κπξίῳ, ἀζιεηηθο ηνλ ζόλ ἐηέιεζαο βίνλ, 

Ὁζηνκάξηπο Ἅγηε Νηθόιαε. Ὅζελ ηνύο πξνζπίπηνληαο, ηῶ επηῶ 

νπ Λεηςάλῳ, θαη ἐμαηηνπκέλνπο ζνπ, ηελ ζεξκήλ πξνζηαζίαλ, 

πάζεο ἀλάγθεο ιύηξσζαη ζνθέ, θαη λνζεκάησλ, παληνίσλ θαη 

ζιίςεσλ. 

 

Γόμα. Σν απηό. Καη λῦλ. Θενηνθίνλ. 

0ὐ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηόθε,  

 

Ψαικόο Ν΄ (50).Διέεζόλ κε ὁ Θεόο θαη’ ην κέγα ἔιεόο ζνπ… 

Ὁ θαλώλ νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο. 

«Νίθελ ἡκῖλ Νηθόιαε δίδνπ. Γεξαζίκνπ». 

Ὠδή α΄ . Ἦρνο πι. Γ΄ . Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Νηθήζαο δνιίνπ ηάο κεραλάο, Νηθόιαε κάθαξ, ἐθληθζαη ηάο 

ραιεπάο αὐηνῦ θαζ’ ἡκλ ἐπηλνήζεηο, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο ἡκᾶο 

ἐλδπλάκσζνλ. 
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Ιάκαηα βιύδεη πνηακεδόλ, ἡ ζεία ζνπ Θήθε, ἐλεξγείᾳ ηῆ ζετθῆ, θαη 

λέκεη παζλ ηελ ζεξαπείαλ, ηνῖο πξνο αὐηήλ πξνζηνῦζη Νηθόιαε. 

 

Καζάξαο ην ζκα θαη ηελ ςπρήλ, παζλ ἀθαζάξησλ, ηῆ ηνῦ 

Πλεύκαηνο δσξεᾶ, ραξάλ θαη εἰξήλελ θαη ὑγείαλ, δίδνπ ἡκῖλ 

Ἀζινθόξε Νηθόιαε. 

Θενηνθίνλ. 

Η ηέμαζα Λόγνλ ηνλ ηνῦ Θενῦ, ἀπεξηλνήησο,ηῆ νὐζίᾳ ηῆ θαζ’ ἡκᾶο 

ἐθ πάζεο ὑιώδνπο πξνζπαζείαο, Θενγελληνξ ἡκᾶο ἐιεπζέξσζνλ. 

 

Ὠδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ, ξύκελ δεηλήλ Ἅγηε,παύεηο ηλ πηζηο 

πξνζηόλησλ, ηῆ πξνζηαζίᾳ ζνπ, ἐμ ὦλ κε ιύηξσζαη, Ὁζηνκάξηπο 

Κπξίνπ, θαη πηαηζκάησλ αἴηεη κνη, ζεόζελ ἄθεζηλ. 

 

Η ἁγία ζνπ Θήθε, ἁγηαζκόλ βιύδνπζα, πάληαο ἁγηάδεη Ἁγίνπ, 

Πλεύκαηνο ράξηηη, ᾗ θαηαθεύγνληεο, ραξᾶο πιεξνύκεζα ζείαο, θαη 

δεηλλ ξπόκεζα, πόλσλ Νηθόιαε. 

 

Μέγαο ὤθζεο πξνζηάηεο, θαη ἀξσγόο ἕηνηκνο, ηλ εἰιηθξηλο 

πξνζηόλησλ, ηῆ ἀληηιήςεη ζνπ, δηό βνκελ ζνη· Μεγάισλ ζιίςεσλ 

ξύνπ, Ἅγηε Νηθόιαε, ἡκᾶο ἑθάζηνηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ιεζνῦ ηνλ σηξα, θαη Πνηεηήλ ηέμαζα, πινύηῳ εὐζπιαγρλίαο 

ιαβόληα, ἐθ ζνῦ ηνλ ἄλζξσπνλ,Κόξε Παλάκσκε, αὐηόλ δπζώπεη 

ζσζλαη, ηνπο ὡο Θενηόθνλ ζε, πίζηεη δνμάδνληαο. 

 

 

Γηάζσζνλ Ὁζηνκάξηπο Νηθόιαε πάζεο βιάβεο, ηνύο ἐλ πίζηεη ηῆ 

πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, ὡο δεδεγκέλνο ζεόζελ πινπζίαλ ράξηλ. 
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πίβιεςνλ ἐλ εὐκελείᾳ… 

 

Ἦρνο β΄ . Πξεζβεία ζεξκή. 

Αζθήζαο θαιο, ἐλ ηνῖο Βνπλέλνηο Ἅγηε, ἐρζξόλ δπζκελ, 

ἀζιεηηθο θαηέβαιεο, νὗ ηο θαθίαο ιύηξσζαη, ηνύο πξνζηξέρνληαο 

πόζῳ ηῆ ζθέπῃ ζνπ, θαη ἐλ εἰξήλῃ θπβέξλεζνλ ἡκᾶο, ηῶ ζείῳ 

ζειήκαηη Νηθόιαε. 

 

Ὠδή δ΄ . Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Νεθξσζέληαο ηνῖο πάζεζη, ηῆ δσνπνηῶ πξεζβείᾳ ζνπ ἔγεηξνλ, ηνύο 

πξνζηξέρνληαο Νηθόιαε, ηῆζῆ ἐθ Θενῦ πινπζίᾳ ράξηηη. 

 

Ννῦλ ἀιάζηνξα ᾔζρπλαο, ηνῖο ἀζιεηηθνῖο ζνπ ζθάκκαζηλ Ἅγηε, δηά 

ηνῦην δπζσπνῦκέλ ζε, ἐθ θζνξᾶο ηνλ λνῦλ ἡκλ ἀλύςσζνλ. 

 

Ιαηξεῖνλ ἀδάπαλνλ, ην ζεπηόλ ζνπ Λείςαλνλ ἔρνληεο Ἅγηε, πάζεο 

λόζνπ θαη θαθώζεσο, ηάρνο ἐθιπηξνύκεζα Νηθόιαε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καζαξᾶο πνιηηείαο κε, λῦλ ἐπηιαβέζζαη Κόξε ἀμίσζνλ, ὡο ἄλ πάζεο 

θαζαξόηεηνο, ηνύο θαξπνύο πξνζάμσ ηῶ Θεῶ ἡκλ. 

 

Ὠδή ε΄ . Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Οκβξεζνλ ἡκῖλ, ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ Νηθόιαε, νἰθηηξ-κλ ηλ 

ζετθλ ηνλ γιπθαζκόλ, ηνῖο παζλ ἐλ ηῆ πηθξίᾳ δεηλο ζηέλνπζη. 

 

Λένληα δεηλόλ, ηνλ ἀόξαηνλ Νηθόιαε, ὠξπόκελνλ ἀπαύζησο θαζ’ 

ἡκλ, θαηαζύληξηςνλ ηῆ ξάβδῳ ηο ζο ράξηηνο. 

 

Αζηξνλ θαεηλόλ, ἐμ ώαο ὡο ἀλέηεηιαο, πξίλ ηά Βνύλελα 

ἐιάκπξπλαο ζνθέ, λῦλ ηάο Θήβαο ἁγηάδεηο ηῶ Λεηςάλῳ ζνπ. 
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Θενηνθίνλ. 

Δρνπζα Ἁγλή, ζπκπαζείαο πινῦηνλ ἄπεηξνλ, θαηνηθηείξεζνλ ἡκᾶο 

θαη ζπλνρο, ζπκπησκάησλ ζιηβεξλ ηάρνο ἀπάιιαμνλ. 

 

Ὠδή ζη΄ . Σελ δέεζηλ. 

Γπλάκεη ηῆ ζετθῆ ἀξηζηεύζαο, δη’ ἀζιήζεσο ἐλ ὄξεη Βνπλέλσλ, ὡο 

βνεζόο ηνῖο ἐλ Θήβαηο ἐπέζηεο δηά ηνῦ ζείνπ Λεηςάλνπ ζνπ Ἅγηε, ὁ 

ὡο ζεζαύξηζκα ζεπηόλ, λνξία ζνπ ηαύηε θαηέρνπζα. 

 

Ιιέῳ,ἴδε ἐλ ὄκκαηη Μάξηπο, ηνύο ἑζηώηαο ηῶ επηῶ νπ Λεηςάλῳ 

θαη δίδνπ ηνύηνηο ςπρλ θαη ζσκάησλ, Ὁζηνκάξηπο Νηθόιαε ἴαζηλ, 

ὡο εἰιεθώο παξά Θενῦ, ηλ ζαπκάησλ ηελ ζείαλ ἐλέξγεηαλ. 

 

Γαηκόλσλ, ἀπνδηώθσλ ηελ ξύκελ, ἀζζελείαο ραιεπάο ἰαηξεύεηο, θαη 

ηνλ ιεπξόλ ἐθ ηο ιώβεο θαζαίξεηο, θαη ηελ ὑγείαλ παξέρεηο ηνῖο 

ρξῄδνπζη, Νηθόιαε ζαπκαηνπξγέ, ηλ ἐλ Θήβαηο πηζηλ αγαιιίακα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Οιόθσηε, ηνῦ Γεζπόηνπ θαζέδξα, ρξπζνζηόιηζηε παζηάο ζείαο 

δόμεο, Παξζελνκηνξ Ἁγλή Θενηόθε, ηελ ζθνηηζζεῖζαλ ςπρήλ κνπ 

ηνῖο πάζεζη, ἐθθάζαξνλ θαη θσηαπγέο, ηνῦ Τἱνῦ ζνπ ἀλάδεημνλ 

ζθήλσκα. 

Γηάζσζνλ Ὁζηνκάξηπο Νηθόιαε πάζεο βιάβεο,ηνύο ἐλ πίζηεη ηῆ 

πξνζηαζίᾳ ζνπ ζπεύδνληαο, ὡο δεδεγκέλνο ζεόζελ πινπζίαλ ράξηλ. 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιόγνπ ηνλ Λόγνλ… 

 

Ἦρνο β΄ . Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Δθ ηο ώαο ἐθιάκςαο Νηθόιαε, θαηαππξζεύεηο ἡκᾶο ζείαηο ράξηζη, 

δηό ὡο ζεπηόλ ἱιαζηήξηνλ, ην όλ πέξηηκνλ Λείςαλνλ ἔρνληεο, 

ιακβάλνκελ ράξηλ θαη ἔιενο. 
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Πξνθείκελνλ. 

Γηθαίνο ὡο θνίλημ ἀλζήζεη θαη ὡζεί θέξδνο ἡ ἐλ ηῷ Ληβάλῳ 

πιεζπλζήζεηαη.ηίρ. Θαπκαζηόο ὁ Θεόο ἐλ ηνῖο Ἁγίνηο αὐηνῦ. 

 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηά Λνπθᾶλ. 

 

Δἶπελ ὁ Κύξηνο ηνῖο ἑαπηνῦ Μαζεηαῖο. Πξνζέρεηε ἀπό ηλ 

ἀλζξώπσλ… 

 

Γόμα. Σαῖο ηνῦ Ἀζινθόξνπ… 

Καη λῦλ. Σαῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

 

Ἦρνο πι. Β΄ . Ὅιελ ἀπνζέκελνη.ηίρ. Ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο… 

Νίθελ ἦξαο ἔλζενλ, θαηά παζλ θαη δαηκόλσλ, Ἅγηε Νηθόιαε, 

πόλνηο ηο ἀζθήζεσο θαη ἀζιήζεσο, θαη δηπινῦλ εἴιεθαο, ζηέθαλνλ 

ἀμίσο,δηά ηνῦην ἐθβνκέλ ζνη·Ἡκᾶο ἐλίζρπζνλ, πάζαο ἐθληθζαη 

ηνῦ δξάθνληνο, ἐπηβνπιάο καθάξηε, ξζηλ θαη ὑγείαλ θαη ἴαζηλ, 

ἅπαζη παξέρσλ,θαη ἄθεζηλ πηαηζκάησλ ἐθ Θενῦ, Ὁζηνκάξηποηνῖο 

ζπεύδνπζη, ηαῖο ζαῖο ἀληηιήςεζη. 

 

Ὠδή δ΄ . Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Τπό ζνῦ ἐμ ώαο, ὁ λνολ πάιαη ἄξρσλ θαζνδεγνύκελνο, ἐπέζηε 

ἐλ Βνπλέλνηο, εὑξώλ δε ην ζόλ ζκα, ἐμηάζε ηο κάζηηγνο, ἴαζαη 

νὖλ Ἀζιεηά, θἀκέ πηθξᾶο ὀδύλεο. 

 

Γλνῦο ηελ ζήλ Μάξηπο ράξηλ, ὁ ξπζζείο ἐθ ηνῦ πάζνπο ηῆ ἀληηιήςεη 

ζνπ, λαόλ ζνη ἀλεγείξεη, λαόλ νὖλ θἀκέ δεῖμνλ, ζενκάθαξ Νηθόιαε, 

ηο ἐπηλνίαο Θενῦ, ζεξκῆ ζνπ ἐπηζθέςεη. 

 

Δλεξγνῦζα ἀπαύζησο, ἡ ζθελνῦζα ηῆ Κάξᾳ ζνπ ράξηο ἄλσζελ, 

ἰάκαηα πνηθίια, ηειεῖ ἐλ Βπδαληίῳ, θαη παξέρεη ηνῖο ρξήδνπζη, 

Νηθόιαε ζαπκαζηέ, ηάο ζενζδόηνπο δόζεηο. 
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Θενηνθίνλ. 

Ρππνπκέλελ ἀζιίσο, ηελ θαξδίαλ κνπ Κόξε γλώκῃ ἀγλώκνλη, 

ἀπόπιπλνλ ηνῦ ἄγνπο, θαη ζύλεζίλ κνη δίδνπ, ηνῦ πνηεῖλ ηά 

ἐληάικαηα, ηνῦ ζνῦ Τἱνῦ θαη Θενῦ, ἵλα ζε καθαξίδσ. 

 

Ὠδή ε΄ . Σνλ Βαζηιέα. 

Αλδξνο ἡ λζνο, ηῆ παλαγίᾳ ζνπ Κάξᾳ, ἁγηάδεηαη Νηθόιαε ζεόθξνλ, 

ὅζελ θαη θεξύηηεη,ηά ζαύκαηά ζνπ Μάξηπο. 

 

σκάησλ δίδνπ, θαη ηλ ςπρλ ζεξαπείαλ,ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηῶ ζῶ 

επηῶ Λεηςάλῳ ὁ ἡ ζείᾳ ράξηο, ἐδόμαζε πινπζίσο. 

 

Ιδέ ὑςόζελ, ηνύο ἐλ ςπρῆ θαησδύλῳ ἐθδεηνῦληάο ζνπ ηελ ζείαλ 

πξνζηαζίαλ, θαη ηάο ηνύησλ πιήξνπ, Νηθόιαε αἰηήζεηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μηεξ Κπξίνπ, Θενραξίησηε Κόξε, ηλ ηνῦ ὄθεσο ἐθηόπσλ 

λνεκάησλ, ξῦζαη ηελ ςπρήλ κνπ, θαη ζζόλ κε Παξζέλε. 

Ὠδή ζ΄ . Κπξίσο Θενηόθνπ. 

Ο Μάξηπο ἐλ Ὁζίνηο, Νηθόιαε κάθαξ, δπζρεξεηλ ηλ ηνῦ βίνπ 

ἀπάιιαμνλ, ηνύο ηελ ζεπηήλ ζνπ πξεζβείαλ αἰηνῦληαο Ἅγηε. 

 

Τζζώπῳ κεηαλνίαο, Νηθόιαε κάθαξ, ηελ ξππσζείζαλ θαξδίαλ κνπ 

θάζαξνλ, θαη πξνο ὁδόλ ηελ εὐζεῖαλ ἀεί ὁδήγεη κε. 

 

Τπέξ ηλ ζέ ὑκλνύλησλ πάληνηε δπζώπεη, ηνλ ἐιεήκνλα Κύξηνλ 

Ἅγηε, πᾶζη δηδόλαη ἀπαύζησο ην ζεῖνλ ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τπέξαγλε Μαξία, Κεραξηησκέλε, ραξίησζόλ κνπ θαη λνῦλ θαη 

δηάλνηαλ, ηνῖο κεηξηθνῖο νἰθηηξκνῖο ζνπ ἵλα δνμάδσ ζε. 
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Σν Ἄμηόλ ἐζηη θαη ηά κεγαιπλάξηα. 

Υαίξνηο ηο ώαο ζείνο βιαζηόο, ὁ ἀλδξαγαζήζαο, ἐλ Βνπλέλνηο 

πεξηθαλο, ραίξνηο, ὁ ηάο Θήβαο ἀπαύζησο ἁγηάδσλ, Νηθόιαε 

πακκκάθαξ ηῆ ζεία Θήθε ζνπ. 

 

Γεῦηε ἐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ηνλ ἐθ ηεο ώαο ἐμαζηξάςαληα 

ἀζιεηήλ, θύιαθα θαη ξύζηελ ἐλνξηηλ ἁπάλησλ Νηθόιανλ ηνλ 

Νένλ, Υξηζηνῦ ηνλ Μάξηπξα. 

 

Αλζνο ηο λεόηεηνο παξηδώλ, θαη ξένπζαλ δόμαλ, ἠθνινύζεζαο ηῶ 

Υξηζηῶ, ἀζθήζεσο πόλνηο, θαη ἄζινηο καξηπξίνπ, Νηθόιαε ἐληεῦζελ 

ιακπξο δεδόμαζαη. 

 

Σῶ λνζνῦληη ἄξρνληη ἐπνθζείο, ὑπέδεημαο ηνύηῳ πνῦ ην ζθλόο ζνπ 

ην ζεπηόλ, ὅ εὑξώλ πακκάθαξ, ηελ ζεξαπείαλ εὗξε, θεξύηησλ ζνπ 

ηελ ράξηλ, Μάξηπο Νηθόιαε. 

 

Γέδνηαη ηῆ Ἄλδξῳ ὡο ζεζαπξόο, πνιύηηκνο κάθαξ, ἡ ἁγία ζνπ 

θεθαιή, ἥλ πεξηθπθινῦληεο, ιακβάλνκελ ἐθ ηαύηεο, ἁγηαζκόλ θαη 

ξζηλ, Μάξηπο Νηθόιαε. 

 

Υαίξνηο ηλ Βνπλέλσλ ιύρλνο ιακπξόο, θαη ηο Βνησηίαο, 

ιακπαδνῦρνο ὁ θαεηλόο, ηζδελνξίαο, Ὁζηνκάξηπο θιένο θαη πξνο 

Υξηζηόλ κεζίηεο, ζεξκόο Νηθόιαε. 

 

Δρσλ παξξεζίαλ πξνο ηνλ Υξηζηόλ, πξέζβεπε ἀπαύζησο, πάζεο 

ξύεζζαη ζπκθνξᾶο,ηνύο ηελ ἄζιεζίλ ζνπ, Νηθόιαε ηηκληαο, θαη 

ἀπεθδερνκέλνπο, ηελ ζείαλ ράξηλ ζνπ. 

 

Υαίξνηο ηλ Ὁζίσλ ὁ θνηλσλόο· Υαίξνηο ηλ Μαξηύξσλ ὁ δειώζαο 

ηελ ἀξεηήλ. Υαίξνηο ὁ ἐλ ὄξεη Ἀκώκσλ δηαπξέςαο θξαίκ 

Ὁζηνκάξηπο, δηπινῖο ἐλ ζθάκκαζη. 
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εξαθείκ, Νηθήηαλ, Ρνῦθνλ, Λνπθάλ, Κιήκεληα, Ρεγίλνλ, 

Καινθηέλελ ηε Γεξκαλόλ, θαη ζύλ Μειεηίῳ, Λνπθάλ 

πλεπκαηνθόξνλ σο Βνησηλ πξνζηάηαο ὕκλνηο γεξαίξνκελ.  

 

Πᾶζαη ηλ Αγγέισλ… 

 

Σν ηξηζάγηνλ, θαη ην Ἀπνιπηίθηνλ Ἁγίνπ Νηθνιάνπ ηνῦ Νένπ 

 

Ἦτος α΄ Τῆς ἐρήμοσ. 

Δμ ῴαο ἐθιάκςαο, ἐλ Βνπλέλνηο ἠγώληζαη Νηθόιαε Πακκάθαξ 

ἐλαζιήζαο ζηεξξόηαηα. Γηό θαη δνμαζζείο παξά Υξηζηνῦ, ζαπκάησλ 

ἀλαβιύδεηο δσξεάο ηνῖο πξνζηξέρνπζη ηῶ ιεηςάλῳ ζνπ ηῶ ζεπηῶ, 

Ὁζηνκάξηπο ἔλδνμε. Γόμα ηῶ δεδσθόηη ζνη ἰζρύλ, Γόμα ηῶ έ 

ζηεθαλώζαληη, Γόμα ηῶ ἐλεξγνῦληη δηά ζνῦ πᾶζηλ ἰάκαηα. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β΄ . Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ηνύο πξνζπίπηνληαο πηζηο, ηῆ ζῆ ζαπκαζηῆ πξνζηαζία, θαη 

εὐθεκνῦληάο ζε, Ἅγηε Νηθόιαε, Ὁζηνκάξηπο Υξηζηνῦ, θαη ην Θείνλ 

νπ Λείςαλνλ θαηαζπαδνκέλνπο, ζθέπε θαη δηάζσδε, ἐθ πάζεο 

ζιίςεσο, ιύσλ ζπκθνξλ ηνλ ρεηκλα, θαη πηθξλ ιπηξνύκελνο 

πόλσλ, ηαῖο πξνο ηνλ Γεζπόηελ ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη… Σελ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

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


