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26 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ ΠΑΡΑΚΛΗΙ ΟΙΟΤ ΝΙΚΧΝ 

ΣΟΤ ΜΔΣΑΝΟΔΙΣΔ 

 

Ὁ Ἱεπεὺρ ἄπσεηαι ηῆρ Παπακλήζεωρ μὲ ηὴν 

δοξολογικήν ἐκθώνηζιν: 

Εὐλογητὸρ ὁ Θεόρ ἡμῶν.. 

 

Ἤ κὴ ὑπάξρνληνο Ἱεξέσο, ἡκεῖο ηό: 

Δι’ εὐσῶν τῶν Ἁγίων Πατέπων ἡμῶν, Κύπιε Ἰησοῦ 

Χπιστέ ὁ Θεόρ, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶρ, Ἀμήν. 

Φαλμόρ πμβ’ (142). 

Κύξηε εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ… 

Θεόο Κύξηνο…(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

Εἶηα ηὸ ηξνπάξηνλ. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

Ὡο ηῶλ Ἀγγέισλ κηκεηὴο ἐλ ηῷ βίῳ, θαὶ Ἀπνζηόισλ 

δεδεγκέλνο ηὴλ ράξηλ, ηνὺο πξνζηόληαο πάληνηε ηῇ 

ζθέπῃ ζνπ, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαὶ ἀλάγθεο θαὶ 

βιάβεο, θαὶ παληνίσλ ζιίςεσλ, ἀζηλεῖο δηαηήξεη, θαὶ 

εἰξελαίαλ δώξεζαη δσήλ, Νίθσλ ηξηζκάθαξ, ἡκῖλ ηαῖο 

πξεζβείαηο ζνπ. 

Δόμα. 

Τῆο κεηαλνίαο δηαπξύζηνο θῆξπμ, νἷα ζεξάπσλ 

γεγνλὼο ηνῦ Κπξίνπ, κεηαλνεῖηε πᾶζηλ ἀλεθξαύγαδεο· ὅζελ ἡκᾶο 

ἴζπλνλ, πξὸο ὁδὸλ κεηαλνίαο, βίνπ 

ἐπαλόξζσζηλ, θαὶ πηαηζκάησλ ηὴλ ιύζηλ, θαὶ ζεξαπείαλ λόζσλ θαὶ 

παζῶλ, Νίθσλ ζεόθξνλ, ἡκῖλ 

ἐμαηηνύκελνο. 

Καὶ λῦλ. Οὐ ζιωπήζομέν .. 

Φαλμόρ ν’ (50). Ἐλέηζόν με, ὁ Θεόρ… 

Δἶηα, ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκποζηισίρ: Νίθελ δίδνπ ἡκῖλ ἀεί, 

Νίθσλ. Γεξαζίκνπ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. Δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 
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Νακάησλ ὢλ ἔκπιεσο κπζηηθῶλ, πεγὴλ 

ζπκπαζείαο, θαὶ ρξεζηόηεηνο ζετθῆο, Νίθσλ ζενθόξε 

ἡκῖλ βιῦζνλ, ηῇ ζῇ ζεξκῇ ἱθεζίᾳ πξὸο Κύξηνλ. 

 

Ἰάζεηο παξέρσλ παληνδαπάο, ἰάηξεπζνλ Πάηεξ, ηῶλ 

ζσκάησλ θαὶ ηῶλ ςπρῶλ, ἡκῶλ ηὰο ὀδύλαο θαὶ ηὰ 

πάζε, ηῇ δεδνκέλῃ ζνη ἄλσζελ ράξηηη. 

 

Κηλδύλσλ ἐμαίξσλ ηνὺο εὐζεβεῖο, ὡο πάιαη ὡξάζεο, 

Νίθσλ Πάηεξ ζαπκαηνπξγέ, νὕησ θαὶ λῦλ ῥύνπ πάζεο 

βιάβεο, ἡκᾶο ηνὺο πόζῳ ηεινῦληαο ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

 

 Θεοηοκίον  

Ἡ κόλε ηεθνῦζα δίρα θζνξᾶο, Φξηζηὸλ ηὸλ Σσηῆξα, 

ἀλαθηώκελνλ ηὸλ Ἀδάκ, θεραξηησκέλε Θενηόθε, 

θζνξνπνηῶλ κε παζῶλ ἐιεπζέξσζνλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ννζεκάησλ πνηθίισλ ζεξαπεπηὴο ἄξηζηνο, Νίθσλ 

ζενθόξε ἐδείρζεο, ζζέλεη ηνῦ Πλεύκαηνο· ὅζελ 

ζεξάπεπζνλ, ηὴλ ἀληάησο λνζνῦζαλ, ςπρνθζόξνηο 

πάζεζη, ςπρήλ κνπ δένκαη. 

 

Δεδεγκέλνο ηὴλ ράξηλ παξὰ Θενῦ Ὅζηε, 

Λαθεδαηκνλίσλ πξνζηάηεο, ὤθζεο ζεξκόηαηνο, θαὶ 

ἀξσγὸο εὐκελήο· ὅζελ ἐθ πάζεο ἀλάγθεο, ηνύηνπο 

δηαθύιαηηε, ηῇ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Ἰαηξεύσλ ηαρέσο ὡο ζπκπαζὴο Ὅζηε, ρξίζεη ηνῦ 

ἐθβιύδνληνο κύξνπ, ἐθ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ, πάληαο ηνὺο 

πάζρνληαο, ηῆο ηῶλ παζῶλ δπζσδίαο, θαὶ παληὸο 

λνζήκαηνο, ἡκᾶο ἀπάιιαμνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Δηαλνίᾳ ηειείᾳ εἰιηθξηλῶο ἄρξαληε, ἐλ ἀκέκπηῳ βίῳ 

ιαηξεύεηλ, θαὶ θαζαξόηεηη, ηῷ Σῷ Υἱῷ θαὶ Θεῷ, ἀμίσζόλ κε 
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Παξζέλε, θαὶ ἰζρὺλ παξάζρνπ κνη, θαηὰ ηνῦ ρείξνλνο. 

 

Δηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ ζιίςεσο Πάηεξ Νίθσλ, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη εἰιηθξηλεῖ ζνη πξνζηξέρνληαο, θαὶ 

ηὴλ ζεξκήλ ζνπ ἀληίιεςηλ ἐθδεηνῦληαο. 

Επίβιεςνλ…. 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξνζηάηεο ζεξκὸο θαὶ θύιαμ θαὶ ὑπέξκαρνο, θαὶ 

ζθέπε ζηεῤῥά, ρζνλὸο ηῆο Σπαξηηάηηδνο, ἐδείρζεο 

Νίθσλ Ὅζηε· δηὰ ηνῦην πηζηῶο ἐθβνῶκέλ ζνη· ἀπὸ 

πάζεο ὀξγῆο θαὶ θζνξᾶο, ἡκᾶο ἀλσηέξνπο Πάηεξ 

θύιαηηε. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὁξαζεὶο ὑπὲξ ἔλλνηαλ, πάιαη ηὴλ κνξθήλ ζνπ 

Πάηεξ ἐηύπσζαο· λῦλ δὲ ηύπνπο ἐμαθάληζνλ, ηῶλ 

ἁκαξηηῶλ ἐθ ηῆο θαξδίαο κνπ. 

 

Ὑπὸ ζνῦ παηδεπόκελνη, νἱ ἀηάθησο δῶληεο ὤθζεζαλ 

ζώθξνλεο· θαὶ ἡκᾶο Πάηεξ ζπλέηηζνλ, πάζῃ 

ζσθξνζύλῃ πνιηηεύεζζαη. 

 

Ἡ πξεζβεία ζνπ γέλνηην, Σπαξηηάηαηο Νίθσλ ζθέπε 

ζσηήξηνο, πεηξαζκῶλ ηνύηνπο ἐμαίξνπζα, θαὶ ηῶλ ἐλ ηῷ 

βίῳ πεξηζηάζεσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μαξηὰκ Μεηξνπάξζελε, ἡ ηὸλ Θεὸλ Λόγνλ ζαξθὶ 

θπήζαζα, ἀινγίαο παζῶλ ῥῦζαί κε, θαὶ ηνῦ ζαξθηθνῦ 

ἁγλὴ θξνλήκαηνο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἴαζηλ παζῶλ, θαὶ πηαηζκάησλ ἀπνιύηξσζηλ, εὐπξαγίαλ θαὶ εἰξήλελ 

ζηαζεξάλ, ἡκῖλ δίδνπ Πάηεξ Νίθσλ ηαῖο πξεζβείαηο ζνπ. 
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Νόζσλ ραιεπῶλ, ὡο πνιινὺο Πάηεξ ἀπήιιαμαο, 

νὕησ πάζεο δπζπξαγίαο θαὶ ὀξγῆο, θαὶ ἀλάγθεο 

ἀζηλεῖο ἡκᾶο δηάζσδε. 

 

Ἄθιπζηνο ιηκήλ, ηῶλ Λαθώλσλ πέισλ Ὅζηε, 

ηξηθπκίαο δπζκελῶλ ἐπηθνξῶλ, Πάηεξ Νίθσλ θαζ’ 

ἡκῶλ ἀεὶ ἀπόηξεπε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἔξγνηο ζθνηεηλνῖο, δνπισζεὶο λνΐ ἀγλώκνλη, Σνὶ 

πξνζθεύγσ θαὶ βνῶ ἀπὸ ςπρῆο· ηῆο δνπιείαο κε ἁγλὴ 

ῥῦζαη ηνῦ ρείξνλνο. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ. 

Ἰάκαηα, ἡ ἁγία ζνξόο ζνπ, ηνῖο πξνζηξέρνπζηλ 

ἀλέβιπδε Πάηεξ, λῦλ δὲ ἡκῖλ, ἡ πξεζβεία ζνπ βιύδεη, 

ηῆο ζετθῆο εὐζπιαγρλίαο ηὸ πέιαγνο, Ὅζηε Νίθσλ 

ζαπκαζηέ, θαὶ εὐθξαίλεη Λαθώλσλ πιεξώκαηα. 

 

Ννζνῦληά κε, ἀζζελείᾳ βαξείᾳ, θαὶ ηεθόκελνλ δεηλῇ 

ἀζπκίᾳ, ἐμέγεηξόλ κε ἐθ θιίλεο ὀδύλεο, ηῇ ζπκπαζεῖ 

ἐπηζθέςεη ζνπ Ὅζηε, θαὶ ηῶλ ιππνύλησλ κε δεηλῶλ, ηὴλ 

ὁκίριελ δηάιπζνλ δένκαη. 

 

Ἰζρύτ, ηῆο πξνζηαζίαο ζνπ Πάηεξ, θαηαθεύγνπζα ἡ 

Σπάξηε βνᾷ ζνη· ζύ κνπ ζεξκόο, ἀληηιήπησξ θαὶ 

ῥύζηεο, θαὶ δηὰ ζνῦ πάζεο ζιίςεσο ῥύνκαη, θαὶ ηῷ ἁγίῳ 

ζνπ λαῷ, ἁγηάδνκαη Νίθσλ ἐλ ράξηηη. 

  

Θενηνθίνλ. 

Κπήζαζα, ὑπὲξ ἔλλνηαλ Κόξε, ηὸλ ηὸ εἶλαη 

παξερόκελνλ πᾶζη, πξὸο ηὸ εὖ εἶλαη ἡκᾶο ἀλπςνῦληα ηνὺο εἰο 

θζνξὰλ δνιεξῶο ὀιηζζήζαληαο, ἐπὶ ηὴλ 

ἄθζαξηνλ δσήλ, ῥύζκηζόλ κε θαὶ ζῶζόλ κε ἄρξαληε. 
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Δηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ ζιίςεσο Πάηεξ 

Νίθσλ, ηνὺο ἐλ πίζηεη εἰιηθξηλεῖ ζνη πξνζηξέρνληαο, θαὶ 

ηὴλ ζεξκήλ ζνπ ἀληίιεςηλ ἐθδεηνῦληαο. 

 

Ἄρξαληε,… 

 

Κονηάκιον. Ἦσορ β΄. Σοῖρ ηῶν αἱμάηων ζος. 

Τῆο κεηαλνίαο ἐδείρζεο δηδάζθαινο, θαὶ ἀξεηῶλ 

θπηνθόκνο παλάξηζηνο· δηὸ ἡκᾶο Πάηεξ ἀπάιιαμνλ, 

ηῶλ εἰδερζῶλ ηῆο θαθίαο πξνιήςεσλ, δηδνὺο ἡκῖλ ηὸλ 

ἔλζενλ. 

Πξνθείκελνλ: Τίμιορ ἐναντίον Κςπίος, ὁ θάνατορ τοῦ 

Ὁσίος Αὐτοῦ. 

Ση.: Θαςμαστὸρ ὁ Θεὸρ ἐν τοῖρ Ἁγίοιρ Αὐτοῦ. 

Δὐαγγέλιον, ἐκ ηοῦ καηὰ Λοςκᾶν (Κεθ. ζη΄, 17-21) 

Γόξα: Ταῖρ τοῦ Σοῦ Ὁσίος... 

Καὶ νῦν: Ταῖρ τῆρ Θεοτόκος... 

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦσορ πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. η.: 

Ἐιεῆκνλ, ἐιέεζόλ κε ὁ Θεόο... 

Σθεῦνο θαζαξώηαηνλ, ηῆο ζετθῆο ἐπηπλνίαο, Νίθσλ 

πακκαθάξηζηε, κεηαλνίαο ὄξγαλνλ ζενθίλεηνλ, ἀξεηῶλ 

ἔλζπεηξνλ, ἐλ ἡκῖλ ηὸλ ζπόξνλ, θαὶ παζῶλ ηὰο ῥίδαο 

ἔθηηινλ, ἐθ ηῶλ ςπρῶλ ἡκῶλ, ὡο ἂλ πνιηηείαο 

ζεκλόηεηα, θαὶ βίνπ θαζαξόηεηα, ηῇ ζῇ ἀξσγῇ 

γεσξγήζσκελ, ἐθ πάζεο ἀλάγθεο, θαὶ πόλσλ θαὶ 

πηθξᾶο ἐπηβνπιῆο, ἡκᾶο ιπηξνύκελνο Ὅζηε, ηνὺο ζὲ 

καθαξίδνληαο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡο ἐῤῥύζσ ηὸ πάιαη δαηκνλῶληαο ζεόθξνλ ρξίζεη 

ηνῦ κύξνπ ζνπ, νὕησ θαὶ λῦλ παληνίαο, δαηκόλσλ 

ἐπεξείαο, ἀλσηέξνπο δηάζσδε, ηνὺο ζὲ ηηκῶληαο 

ζεξκῶο, Νίθσλ ζαπκαηνθόξε. 
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Νεθξσζέληαο ηῇ πιάλῃ δσεθόξῳ ζνπ ιόγῳ 

πιείζηνπο ἐμήγεηξαο, πξὸο γλῶζηλ κεηαλνίαο, λῦλ δὲ 

ἡκᾶο ἐμ ὕπλνπ, ἀκειείαο ἐμέγεηξνλ, πξὸο ἐπηδόζεηο 

θαιάο, πξὸο κεηαλνίαο ηξίβνλ. 

 

Γεζνκέλε ἡ Σπάξηε ηῷ ἁγίῳ λαῷ ζνπ πξνζηξέρεη 

πάληνηε, ηῆο ζῆο ἐπηθνπξίαο, ηὸλ πινῦηνλ θαὶ ηὴλ 

ράξηλ, θαξπνπκέλε βνῶζά ζνη· ζθέπε κε Νίθσλ ἀεί, ἐθ 

πάζεο δπζπξαγίαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἐμ ἁγλῶλ Σνπ αἱκάησλ ζσκαηώζαζα Κόξε ηὸλ 

ὑπεξνύζηνλ, παζῶλ ζσκαηηθῶλ κε, ἐθθάζαξνλ ηνῦ 

ῥύπνπ, θαὶ ηὸλ λνῦλ κνπ ζπλέηηζνλ, πνηεῖλ θαὶ πξάηηεηλ 

ἀεί, ηὸ ζέιεκα ηὸ ζεῖνλ. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Ῥῶζηλ παξάζρνπ, θαηὰ ςπρήλ ηε θαὶ ζῶκα, Νίθσλ 

Ὅζηε θαὶ ιύζηλ πάζεο ιύπεο, ηνῖο ηῷ ζῷ ηεκέλεη, ἀεὶ 

πξνζεξρνκέλνηο. 

 

Ἄλσζελ Πάηεξ, ἐλ παηξηθῇ ρεηξὶ δίδνπ, ηῆο εὐλνίαο 

ζνπ ηὰο δόζεηο ηὰο ἁγίαο, ἡκῖλ ηνῖο ζνῖο ηέθλνηο, ηνῖο ζὲ 

ζεξκῶο πνζνῦζη. 

 

Σνξνῦ ζνπ Πάηεξ, εἰ θαὶ ζηεξνύκεζα ἤδε, ηὸλ 

παλάγηνλ ἐζρήθακελ λαόλ ζνπ, ἐλ ᾧ εἰζηόληεο, ραξᾷ 

ραίξνκελ ζείᾳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἰζρὺλ παξάζρνπ, ηῇ ἀζζελνύζῃ ςπρῇ κνπ, ηνῦ 

παηεῖλ ἀεὶ ἰζρὺλ ηὴλ ηνῦ βειίαξ, ἵλα Σὲ δνμάδσ, 

ὑπεξδεδνμαζκέλε. 
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ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μεγίζησλ δσξεκάησλ, ηῆο ζῆο πξνζηαζίαο, ἡ 

Λαθεδαίκσλ ηξπθῶζα γεξαίξεη ζε, ὡο πνιηνῦρνλ θαὶ 

ἔθνξνλ Πάηεξ κέγηζηνλ. 

 

Ὁ Σπάξηεο ἀληηιήπησξ, Νίθσλ ζενθόξε, ζθέπε 

ἡκᾶο θαὶ πεξίεπε πάληνηε, ὡο ἐθιεθηήλ ζνπ κεξίδα, ὡο 

θιῆξνλ ἅγηνλ. 

 

Ὑςόζελ θιῖλνλ Πάηεξ, ζπκπαζῶο ηὸ νὖο ζνπ, θαὶ 

ηῆο θσλῆο ηῶλ ζῶλ ηέθλσλ ἐπάθνπζνλ, θαὶ παηξηθῶο 

ἡκῖλ δίδνπ ἀεὶ ηὰ πξόζθνξα. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξηεξνλ ηὸλ λνῦλ κνπ, δεῖμνλ Θενηόθε, 

ρακαηπεηνῦο πξνζπαζείαο ὡο εὔζπιαγρλνο, θαὶ ηὴλ θαξδίαλ ηξῶζνλ 

ηῷ ζείῳ ἔξσηη. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ … 

 

Φαίξνηο Ἀπνζηόισλ ὁ κηκεηήο, ζάιπηγμ κεηαλνίαο, ἡ 

ζεόθζνγγνο θαὶ ιακπξά· ραίξνηο ἐλαξέηνπ, δσῆο ὁ 

ὑπνθήηεο, ὦ Νίθσλ ζενθόξε, ἀμηνζαύκαζηε. 

 

Ζῆινλ ηνῦ Πξνδξόκνπ ἀλαιαβώλ, κεηάλνηαλ πᾶζηλ, 

ἀλεθήξπηηεο ηνῖο ιανῖο· ὅζελ θαηαιιήισο, ηνῖο ἔξγνηο 

ὠλνκάζζεο, κεηαλνεῖηε Νίθσλ, ζενεηδέζηαηε. 

 

Λάκςαο ἐμ ἑώαο ὥζπεξ ἀζηήξ, ηῷ θσηὶ Κπξίνπ, 

θαζνδήγεζαο ζαπκαζηῶο, ιανὺο πιείζηνπο Πάηεξ, 

λπθηὶ ηῷ ηῆο ἀπάηεο, δεηλῶο θεθξαηεκέλνπο, θζόλῳ 

ηνῦ ὄθεσο. 

 

Φαίξνηο Ἐθθιεζίαο ἡ θαιινλή· ραίξνηο Λαθσλίαο, 

ἑσζθόξνο ὁ θαεηλόο· ραίξνηο ὁ ηῆο Σπάξηεο, ιακπηὴξ θαὶ 
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πνιηνῦρνο, Πεινπνλλήζνπ θιένο, Νίθσλ καθάξηε. 

 

Νόζσλ θαὶ θηλδύλσλ ηὰο πξνζβνιάο, πνλεξῶλ 

πλεπκάησλ, καληώδεηο ἐπηβνπιάο, θζόλνπ θαὶ θαθίαο, 

παληνίαο ἐπεξείαο, δίσθε Πάηεξ Νίθσλ, ἐμ ἡκῶλ 

πάληνηε. 

 

Νίθελ ἡκῖλ δίδνπ θαηὰ παζῶλ, εἰξήλελ ἐλ βίῳ, θαὶ 

ὁκόλνηαλ ἀιεζῆ, θαὶ πηαηζκάησλ ιύζηλ, θαὶ κεηαλνίαο 

ζεξκήλ, ὡο ἂλ Κπξίῳ Νίθσλ, πηζηῶο δνπιεύζσκελ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ .. 

Σό Σπιζάγιον καὶ ηὰ ζςνηθερ  Σποπάπια ηαῦηα. Ἦσορ πλ. 

β΄. 

Ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Κύξηε, ἐιέεζνλ ἡκᾶο,  

Δόξα Πατπί… 

Κύξηε ἐιέεζνλ ἡκᾶο, Καί νῦν… 

Τῆο εὐζπιαγρλίαο  

40 Κύπιε ελέηζον  

 

Ἦρνο β’. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πηζηῶο, Νίθσλ 

ἀμηάγαζηε Πάηεξ, ηῷ ζῷ ἁγίῳ λαῷ, ράξηηνο ἀμίσζνλ, 

ηῆο ζῆο δερόκεζα, θαὶ παζῶλ ἀπνθάζαξνλ, ηῶλ ηῆο 

ἁκαξηίαο, ἴαζηλ θαὶ ιύηξσζηλ, ἡκῖλ δσξνύκελνο, πάζεο, 

δπζρεξείαο θαὶ ιύπεο, θαὶ ἀζζελεκάησλ παληνίσλ, ἵλα 

ζὲ γεξαίξνκελ ζεόιεπηε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη… Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα… 

 

Γί’ εὐσῶν ηῶν ἁγίων παηέπων ἠμῶν, Κύπιε Ἰηζοῦ Υπιζηέ ὁ 

Θεόρ, ἐλέηζον καί ζῶζον ἠμᾶρ. Ἀμήν. 

 


