
 

   

 
 

Α κ ο λ ο υ θ ι α 
Βιοσ,  Παρακλητικοσ Κανων,  Χαιρετισμοι,  

εγκωμια  κ΄ θαυματα 

Του αγιου ενδοξου και ιαματικου 

οσιομαρτυροσ 
 

Ν ι κ ο λ α ο υ 
Του νεου 

Τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος 
ἐν ἔτει 720, 

Οὗ ἡ χαριτόβρυτος Ἁγία Κάρα φυλάσσεται ἐν τῇ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καὶ 
Σταυροπηγιακῇ Μονῇ  τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, 

 εἰς τὰς Ὥρας τῆς νήσου Ἄνδρου.  
Ἑορταζομένου τῇ Θ΄ Μαΐου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ἐκδίδεται μερίμνῃ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ∆ωροθέου Θεμελῆ, 

Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καὶ Σταυροπηγιακῆς Μονῆς 
 Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου 

Ἀθῆναι ͵Β{΄ 
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ἈΚΟΛΟΥΘίΑ 

ΒίΟΣ, ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΌΣ ΚΑΝώΝ, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟί, 

ἘΓΚώΜΙΑ ΚΑί ΘΑύΜΑΤΑ 

ΤΟῦ ἉΓίΟΥ ἘΝΔΌΞΟΥ ΚΑί ἸΑΜΑΤΙΚΟῦ 

                    ὉΣΙΟΜάΡΤΥΡΟΣου αγιου εν 

σΝ Ι Κ Ο Λ ά Ο Υ 

        ΤΟῦ ΝΈΟΥου νεου 
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« Τὰ μὲν καλῶς  γραφέντα  φθόνου μὴ  μετεχέτω,  τὰ δὲ  
ἀγνοηθέντα διορθώσεως ὑπὸ τῶν δυνατοτέρων τυγχανέτω >> 

 
(∆ιοδ. Σικελ.) 
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Μνημοσυνον 
Των εν μακαρια τη ληξει διατελεσαντων 

Προκατοχων ημων καθηγουμενων ιερομοναχων,  
Ιεροδιακονων και μοναχων  

τησ ιερασ ταυτησ μονησ του αγιου νικολαου  
εισ τασ ωρασ μετανοιασ ημων 

Ευλαβωσ 
 

† Αρχιμ. ∆ωροθεοσ θεμελησ 
καθηγουμενοσ 
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Prologos a΄  ekdosevs 
 

Π 
αρῆλθεν δεκαετία καὶ πλέον ἀφ’ ὅτου ἠξιώθημεν ὑπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ 
εἰσήλθομεν ὡς δόκιμος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ προστάτου τῶν ναυτικῶν μας Ἁγίου 
Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ, εὑρισκομένην εἰς τὴν θεοφρούρητον νῆσον Ἄνδρον. 

Ἅμα τῇ εἰσόδῳ μας διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς τῆς μετα‐
νοίας μας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων ἀξιολόγων εἰκόνων, ἱερῶν λειψάνων καὶ προσκυνημάτων ποὺ 
ἠσπάσθημεν, ἐθαυμάσαμεν καὶ τὴν ἐντὸς καλλιτεχνικῆς ἀργυρᾶς λάρνακος εὑρισκομένην χα‐
ριτόβρυτον Ἁγίαν καὶ   θαυματουργὸν Κάραν τοῦ ἐν μάρτυσι θαυμαστοῦ καὶ Ὁσίου Νικολάου 
τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βουνένοις. 

Ἡ εὐωδία δὲ τὴν ὁποίαν εἰσεπνεύσαμεν τὴν ἱερὰν στιγμὴν, κατά τὴν ὁποίαν προσκυνήσαμεν 
ταύτην, καὶ τὴν ὁποίαν πολλάκις αἰσθανόμεθα κατὰ τὰ ἔτη τῆς ἐγκαταβιώσεώς μας εἰς τὴν σε‐
βασμίαν Μονὴν, μᾶς ἔδωκεν καὶ μᾶς δίδει δύναμιν καὶ ἐνίσχυσιν διὰ τοὺς πνευματικούς μας 
ἀγῶνας εἰς τὸν πρόσκαιρον τοῦτον κόσμον· εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέγει ὁ Ὁσιομάρτυς, ὅτι εὑρίσκομαι 
πάντοτε κοντά σας θερμότατος πρεσβευτὴς καὶ βοηθὸς εἰς τὰς ἀνάγκας σας. 

Ἡ Ζῶσα αὕτη παρουσία τοῦ Ἁγίου μας ἀνάμεσά μας, καίτοι παρῆλθον πολλές 
ἑκατοντάδες χρόνια ἀπό τὴν ἡμέρα τοῦ μαρτυρίου του, μᾶς ἔκαμε νὰ ἐρευνήσωμεν περί τῆς 
ζωῆς, τοῦ μαρτυρίου, καὶ τῆς  δράσεως του· πολλάκις δὲ εἰς τυχούσας κατὰ καιροὺς εἰς ἡμᾶς 
ἀσθενείας καὶ θλίψεις ψυχικάς, παρακαλοῦντες τοῦτον ἐτύχαμεν τῆς βοηθείας του, μιὰ ποὺ ἡ 
παρουσία τῆς Ἁγίας Κάρας τὸν κατέστησεν δεύτερον προστάτην καὶ βοηθὸν τῆς Μονῆς μας μετά 
τὸν θαυματουργὸν Μέγαν Ἱεράρχην τῶν Μυρέων Νικόλαον. 

Πολλάκις δὲ ὅπως προαναφέραμεν, τόσον ἡμεῖς ὅσον καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν εὐλαβῶν 
προσκυνητῶν μας, καταφεύγαμεν εἰς τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου καὶ πρὸ τῆς Ἁγίας Κάρας, τῶν ἱερῶν 
του λειψάνων καὶ θαυματουργῶν εἰκόνων του ἐψάλλαμεν παρακλητικὸν κανόνα, χρη‐
σιμοποιοῦντες ὡρισμένας ἐκ τῶν ᾠδῶν τοῦ κανόνος τῆς ἱερᾶς ἀκολουθίας του, ἢ τὸν κανόνα 
τῆς Θεοτόκου. 

Μετέβημεν δε μετὰ τῆς χαριτοβρύτου Ἁγίας Κάρας, διαδοχικῶς κατὰ τὰ σωτήρια ἔτη 1972 
εἰς Βούνενα Θεσσαλίας τόπον ἱερὸν τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου ἔνθα εὑρίσκεται ὁ τάφος καὶ τὸ 
δένδρον εἰς τὸ ὁποῖον ἐδέθη καὶ ἐλογχεύθη ὁ Ἅγιος, ἐκ τοῦ κορμοῦ τοῦ ὁποίου κατὰ τὴν ἱερὰν 
ἐτήσιον μνήμην του ῥέει ὑγρόν τι ἐρυθρὸν σὰν αἷμα, τὸ 1975 εἰς τὰς Ἀθήνας στὸν Ἱερὸν Ναόν 
Ἁγίου Βασιλείου Ῥούφ, καὶ τὸ 1976 εἰς τὴν νῆσον Σαλαμῖνα ἔνθα εὑρίσκεται ναός τοῦ ΙΒ΄ 
αἰῶνος ἀφιερωμένος εἰς τὸν Ὁσιομάρτυρα. 

Κατὰ τὰς μεταβάσεις μας ταύτας μετὰ τῆς χαριτοβρύτου Κάρας πολλὰ καὶ παράδοξα 
θαύματα ἐπετελέσθησαν διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου πρὸς τὸν φιλεύσπλαχνον Κύριον. 

Ἤρχισαν δὲ πολλοὶ ἐκ τῶν προσκυνητῶν νὰ μᾶς ζητοῦν τὸν βίον του, νὰ μᾶς γράφουν εἰς 
τὴν Ἱερὰν Μονὴν καὶ νὰ ζητοῦν τὸν παρακλητικὸν του κανόνα καὶ τὰ θαύματά του. 

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν ἀφορμὴ ὥστε νὰ φροντίσωμεν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὴν μεγάλην αὐτὴν 
ἔλλειψιν, ἀπὸ τὴν ὑμνολογίαν τοῦ Ἁγίου μας, καὶ νὰ ἀπευθυνθῶμεν εἰς τὸν ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 
ἀσκούμενον π. Γεράσιμον Μικραγιαννανίτην διὰ τὴν σύνταξιν ταύτης. 

Ὄχι μόνον δὲ παρακλητικὸν κανόνα καὶ χαιρετισμοὺς εἰς τὸν Ὁσιομάρτυρα, ἀλλὰ καὶ 
ἐγκώμια ἐφροντίσαμεν καὶ ἐποιήθησαν εἰς τὸν Ἅγιον, ἵνα πάντα ταῦτα ψάλλωνται εἰς πᾶσαν 
θλῖψιν ψυχῆς καὶ ἀσθένειαν σωματικὴν παρὰ τῶν εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων καὶ πιστῶν 

P r o l e g o m e n a  
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Χριστιανῶν. 
Ἐπίσης, συνεκεντρώθησαν παρ’ ἡμῶν καὶ ὡρισμένα ἐκ τῶν τελευταίων ὑπερφυῶν θαυμά‐

των του καὶ τὰ παραδίδομεν καὶ αὐτὰ εἰς χεῖρας τῶν πιστῶν, ἵνα γνωρίσουν ἐκ τῆς ἀναγνώσεώς 
των τὴν δύναμιν τῶν πρεσβειῶν τοῦ θαυματουργοῦ Ἁγίου μας. 

Νῦν προβαίνομεν εἰς τὴν ἔκδοσιν τῶν ὑμνολογημάτων τούτων τοῦ Ἁγίου, μὲ τὴν εὐχήν, ὅπως 
οἱ εὐσεβεῖς πιστοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐπικαλοῦνται τὴν βοήθειαν τοῦ Ἁγίου, ψάλλοντες 
τὸν παρακλητικὸν κανόνα, τοὐλάχιστον, εἰς τοὺς οἴκους των συχνῶς, καὶ εἰδικῶς ὅπως οἱ ἐν 
ἀσθενείαις εὑρίσκουν ἀνακούφισιν καὶ παρηγορίαν εἰς τὸν Ὁσιομάρτυρα. 

Πιστεύομεν δὲ, ὅτι ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς Χριστιανοὶ θὰ δεχθοῦν τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν μετὰ 
πνευματικῆς ἀγαλλιάσεως καὶ θὰ ψάλλουν τὰς ἱερὰς ταύτας ἀκολουθίας, ὁ δὲ Ἅγιος 
εἰσακούων τὰς προσευχὰς των καὶ παρακλήσεις των, θὰ πρεσβεύῃ εἰς τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν παθόντα Κύριον ὑπέρ ἡμῶν καὶ θὰ χαρίζῃ τὴν 
ἴασιν εἰς τοὺς ἐν ἀσθενείᾳ ψυχῆς καὶ σώματος εὑρισκομένους καὶ θὰ σκέπῃ πάντας ἡμᾶς τοὺς 
τιμῶντας αὐτόν. Ὁμοῦ δὲ θὰ πρεσβεύῃ μὲ τὸν συνώνυμόν του Μέγαν Νικόλαον τῶν Μυρέων 
ὑπὲρ τῆς διαφυλάξεως ὅλων τῶν ναυτιλλομένων μας καὶ θὰ συμπλέῃ μετ’ αὐτῶν. 

Ἔγραφον ἐν τῷ κελλίῳ ἡμῶν τὴν ἕκτην τοῦ μηνὸς ∆εκεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους ͵αϡο}΄, 
ἑορτὴν τοῦ Ἱεράρχου τῶν Μυρέων Νικολάου τοῦ θαυματουργοῦ, πολιούχου καὶ ἐφόρου τῆς 
Ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς. 

 
 
                                                                       † Ἀρχιμ. ∆ωρόθεος Θεμελῆς 
                                                                                     
                                                                            Καθηγούμενος 
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ΠροΛεγομενα β΄ εκδοσεωσ 

 

Ε 
ξαντληθείσης τῆς Α΄ ἐκδόσεως, προβαίνομεν χάριτι θείᾳ εἰς τὴν Β΄ ἔκδοσιν τοῦ 
ἡμετέρου πονήματος ἀφοροῦντος τὸν Ὁσιομάρτυρα Ἅγιον Νικόλαον τὸν Νέον τὸν 
ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις Ἀθλήσαντα τὸν Ἰαματικόν, τὸν ἐξαίρετον χάριν λα‐

βόντα παρὰ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ τοῦ ἰᾶσθαι τὰς δερματικὰς καὶ ἀλλεργικὰς νόσους καὶ 
τὴν κεφαλοπονίαν, ποὺ ὡς γνωστὸν τυγχάνῃ τοῖς πᾶσι, ἡ χαριτόβρυτος Κάρα του βρύ‐
ουσα ἰάσεις καὶ εὐωδιάζουσα φυλάσσεται ἀπὸ αἰώνων εἰς τὴν παλαίφατον καὶ 
ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις εἰς τὴν νῆσον Ἄνδρον. 
      Θεωρήσαμεν ἀπαραίτητον εἰς τὴν παροῦσαν ἔκδοσιν νὰ συμπεριλάβωμεν τὴν ἱερὰν 
αὐτοῦ Ἀκολουθίαν, ἡ ὁποία τυγχάνῃ ποίημα τοῦ ἐναρέτου ἐν Ἱερομονάχοις Ἀκακίου 
τοῦ ἐν ∆ιακρούσσῃ, καθὼς καὶ τὸ δημῶδες συναξάριον, πρὸς ἐξυπηρέτησιν πάντων τῶν 
φιλακολούθων καὶ φιλαγίων εὐσεβῶν προσκυνητῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς ἡμῶν καὶ 
ἰδιαιτέρως τῶν τιμώντων τὴν μνήμην αὐτοῦ. Ἐρανίσθημεν ταῦτα ἐκ τῆς Βιβλιοθήκης τῆς 
καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῆς ἐκ Βενετίας ἐκδόσεως τοῦ ἔτους 1791, ἥτις ἐνεκρίθη καὶ 
ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴν 22αν Μαρτίου 1960 μὲ ὑπ’ 
ἀριθμὸν πρωτοκόλλου  2961/59 — ∆ιεκπ. 262. 
      Ἡ πάντιμος Κάρα τοῦ ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Νικολάου ἔτυχε λαμπρᾶς καὶ 
μεγαλοπρεποῦς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὸν θεοσεβῆ λαό μας, ὅστις τιμᾶ καὶ εὐλαβεῖται τὸν 
Ἅγιον, εἰς πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος ὅπου μετέβημεν κατόπιν εὐσεβοῦς ἐπιθυμίας καὶ 
θερμῆς παρακλήσεως τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. 
      Εἴθε καὶ αὕτη ἡ ἔκδοσις νὰ προβῇ πρὸς ὄφελος ψυχικὸν πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ 
Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ λατρείαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καὶ δόξαν καὶ τιμὴν τοῦ 
ὑμνολογουμένου Ἁγίου. 
 
                                               Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ  ͵β}΄ 
 
                                                  † Καθηγούμενος Ἀρχιμ. ∆ωρόθεος Θεμελῆς 
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Ἀργυροσκέπαστος θαυματουργὸς Εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις (16ος αἰών). 
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Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ 
προσόμοια. 

 
Ἦχος πλ.δ΄. 

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
 

Π 
ᾶσαν ὑπερβὰς τὴν αἴσθησιν, καὶ 
πρὸς τὴν ἄνω ζωήν, μεταθεὶς τὴν 
διάνοιαν, λογισμῷ θεόφρονι, καὶ 

ψυχῇ μεγαλόφρονι‧ τῆς εὐτελείας καὶ 
ταπεινότητος, τῶν ὁρωμένων κατάπε‐
φρόνηκας‧ καὶ τὰ ἀόρατα, ὡς σοφὸς 
ἐπόθησας, τὸ τοῦ Χριστοῦ, πάθος ἐκ‐
μιμούμενος, μάρτυς Νικόλαε.   (δίς) 
 

Π 
ᾶσαν τῶν ἐχθρῶν τὴν ἔφοδον, 
καὶ διωκτῶν τὰς ὁρμάς, κατα‐
λύσας τῇ χάριτι, τὸν τῆς νίκης 

στέφανον, ἀνεδύσω πανόλβιε‧ τῆς ἀκη‐
ράτου ἀγαλλιάσεως, καὶ τῆς ἀφράστου 

καταξιούμενος‧ θείας ἐλλάμψεως, ἔν‐
θα νῦν γενόμενος ἁμαρτιῶν, αἴτησαι τὴν 
ἄφεσιν, τοῖς εὐφημοῦσί σε. 
 

Π 
λήρης γενναίου φρονήματος, σὺ 
τὴν πλευρὰν λογχευθείς, καὶ τὴν 
κάραν τεμνόμενος, ὡς πρῶτος 

τὴν ἄσκησιν, ὦ πολύτλα Νικόλαε. Ἀν‐
δρειοτάτῃ γνώμῃ ὑπέφερες, τὴν εἰς αἰ‐
ῶνας ἀποκειμένην σοι‧ δόξαν θεώμε‐
νος, τὴν μὴ διαπίπτουσαν καὶ προ‐
ορῶν, τὴν διαιωνίζουσαν μακαριότητα. 
 

∆όξα... Ἦχος πλ.β΄. 
 

Ε 
ξέλαμψε σήμερον ἡ ἔνδοξος μνή‐
μη σου, Ὁσιομάρτυς Νικόλαε‧ 
συγκαλοῦσα ἡμᾶς τοὺς φιλεόρ‐

τους, πρὸς αἴνεσιν καὶ δόξαν Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ ἡμῶν‧ ὅθεν καὶ προστρέχο‐
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Δ 
εῦτε τῶν εὐσεβῶν, τὰ πλήθη συ‐
νελθόντα, ἐν ὕμνοις ἐγκωμίων, 
Νικόλαον τὸν νέον, πιστῶς ἀνευ‐

φημήσωμεν. 
∆όξα... 

Π 
ανένδοξε Τριάς, ἐλέησον καὶ 
σῶσον, τοὺς πίστει τε καὶ πόθῳ, 
λατρεύοντας οἰκτίρμον, θεοπρε‐

πῶς τῷ κράτει σου. 
 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον 

Χ 
αῖρε ἡ τὴν χαράν, τοῦ κόσμου 
δεξαμένη, Χριστὸν τὸν ζωοδότην, 
καὶ παύσασα τὴν λύπην, Παρ‐

θένε τῆς προμήτορος. 
 

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ 
Ἀπολυτίκιον 

 
Ἦχος δ΄. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων 

 

Ω 
ς τῶν νοσούντων ὁ ἄμισθος ἰα‐
τρός, καὶ τῶν ἐν κινδύνοις ἀπρο‐
σμάχητος  βοηθός, θλιβομένων 

τε θερμὸς ὑπερασπιστής, καὶ τῶν ἐν 
παντοίαις ἀνάγκαις ὑπέρμαχος, Ὁσιο‐
μάρτυς ἐξ ἑῴας Νικόλαε‧ πρέσβευε 
Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Ἀπόλυσις. 
 

 
 
 

 
 
 

  

ντες τῇ σορῷ τῶν λειψάνων σου, ἰα‐
μάτων χαρίσματα λαμβάνομεν‧ καὶ τὸν 
σὲ στεφανώσαντα Σωτῆρα Χριστόν, 
ἀνυμνοῦντες δοξάζομεν, καὶ σὲ κατὰ 
χρέος μακαρίζομεν. 
 

Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς. 
 
 
 

Εἰς τὸν Στίχον. 
 

Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
 

Ε 
χομέν σε πολλῶν, δοτῆρα χαρι‐
σμάτων, θεράπον τοῦ Κυρίου, 
πληροῖς γὰρ τὰς αἰτήσεις, τῶν 

πίστει προστρεχόντων σοι. 
 
   Στίχ. ∆ίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ 
κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 
 

Κ 
άλλος τῶν ἀθλητῶν, εὐπρέπεια       
Ὁσίων‧ Χριστιανῶν ὁ φύλαξ, 
προσδέχου τὰς αἰνέσεις, τῶν 

πόθῳ εὐφημούντων σε. 
 
   Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν 
ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξανθήσει. 
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Μετὰ τὸν Προοιμιακόν στιχολογοῦμεν τὴν α΄ 
στάσιν τοῦ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε 
ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχ. η΄ καὶ ψάλλομεν τῆς 

τυχούσης ἑορτῆς γ΄ καὶ τοῦ Ἁγίου ε΄. 
 

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων 
 

Δ 
εῦτε πιστοὶ συνελθόντες, ὕμνοις 
τιμήσωμεν Νικόλαον τὸν Νέον, 
τὸν ἀσκήσει μὲν πρῶτον, εἶτα δὲ 

ἀθλήσει τὸν πτερνιστήν, καταβαλόντα 
διάβολον‧ καὶ συμπολίτην ὀφθέντα 
μάρτυσι νῦν, καὶ ἀγγέλοις ἰσοστάσιον. 
 

Ω 
ς ἀκαθαίρετον πύργον, ταῖς τοῦ 
ἐχθροῦ προσβολαῖς, ἀναφανέν‐
τα ὄντως, ὀρθοδόξων τε σθένος, 

τεῖχος καὶ βεβαίαν, σκέπην ἡμῶν, τὸν 
Νικόλαον μέλψωμεν‧ ἵνα πρεσβεύῃ 
Κυρίῳ ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν τιμώντων νῦν 
τὴν μνήμην αὐτοῦ. 
 

Ε 
ῴα πᾶσα Ἑλλάς τε, χαῖρε καὶ 
χόρευε, καὶ τῶν Βουνένων τό‐
πος, Νικολάου τοῦ Νέου‧ 

ἀσκήσει καὶ ἀθλήσει ἐκλάψαντος νῦν,  

καὶ πηγάζοντος θαύματα, τοῖς προσι‐
οῦσιν ἐν πίστει εἰλικρινεῖ, καὶ Χριστὸν 
ἁγνῶς δοξάζουσιν. 
 

Π 
υρακτωθεὶς τῇ ἀγάπῃ, τοῦ Παν‐
τοκράτορος‧ Νικόλαε τρισμάκαρ 
ἡδονὰς τοῦ σαρκίου, κατέσβεσας 

ἐμφρόνως, δρόσῳ σοφέ, πόνων τῶν τῆς 
ἀσκήσεως, καὶ τῆς ἀθλήσεως στέφει 
ὡραϊσθείς, τῶν Ἀγγέλων συνευφραίνῃ 
χοροῖς. 
 

Δ 
ιπλῆν χαρὰν ἐσχηκότες, τῇ ἀνα‐
στάσει Χριστοῦ, καὶ τῇ σεπτῇ ἀ‐
θλήσει, τοῦ σοφοῦ Νικολάου‧ 

διπλοῦς οὖν καὶ τοὺς ὕμνους προσά‐
γωμεν νῦν, καὶ θερμῶς ἀνακράζωμεν. 
Σῷσον ἡμᾶς πανάγιε Βασιλεῦ, Νικο‐
λάου ταῖς ἐντεύξεσιν. 
 

∆όξα... Ἦχος πλ. β ΄. 
 

Δ 
εῦτε ἑῷα πλήθη καὶ ἑσπέρια, 
δεῦτε καὶ τοῖς στέμμασι τῶν 
εὐφημιῶν ἀναδήσωμεν, τὸν Ὅσι‐

 

     ἘΝ     Τῷ 
      ΜΕΓάΛῼ 

    ἙΣΠΕΡΙΝῷ  
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ον καὶ μάρτυρα Νικόλαον, τὸν ἐν Βου‐
νένοις ἀθλήσαντα, καὶ τὴν πλευρὰν 
λογχευθέντα ὡς ὁ ∆εσπότης Ἰησοῦς, ὑ‐
πὲρ οὗ προθύμως καὶ τὴν κεφαλὴν ἀ‐
πετμήθη. ∆ιὸ παρ’ αὐτὸ συναγάλλεται 
καὶ ἱκετηρίαν ποιεῖται ὑπὲρ ὑμῶν, τῶν 
ἐν πίστει ὑμνούντων αὐτοῦ τὴν ἄθλησιν. 
 

Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς 
    
 
Εἴσοδος˙ τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς 

ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 
 

 
Προφητείας Ἡσαΐου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Κεφ.ΜΓ΄ 9 ‐ 14 
 

Τ 
άδε λέγει Κύριος, πάντα τὰ ἔθνη 
συνήχθησαν ἅμα, καὶ συνα‐
χθήσονται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν˙ 

τίς ἀναγγελεῖ ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἡ τὰ ἐξ 
ἀρχῆς, τίς ἀκουστὰ ποιήσει ὑμῖν; ἀγα‐
γέτωσαν τοὺς μάρτυρας αὐτῶν, καὶ δι‐
καιωθήτωσαν, καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ˙ 
γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς 
Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς ὃν ἐξε‐
λεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητέ μοι 
καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι. Ἔμπροσθέν 
μου οὐκ ἐγένετο ἄλλος Θεός, καὶ μετ’ 
ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, καὶ 
οὐκ ἔσται πάρεξ ἐμοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ 
ἀνήγγειλα καὶ ἔσωσα, ὠνείδισα, καὶ 
οὐκ ἦν ἐν ὑμῖν ἀλλότριος˙ ὑμεῖς ἐμοὶ 
μάρτυρες, καὶ ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός˙ ὅτι 
ἀπ’ ἀρχῆς ἐγώ εἰμί, καὶ οὔκ ἐστιν ὁ ἐκ 
τῶν χειρῶν μου ἐξαιρούμενος˙ ποιήσω, 
καί τίς ἀποστρέψει αὐτό; οὕτω λέγει 
Κύριος ὁ Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ 
Ἅγιος Ἰσραήλ.                                                                                                    

  Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα. 
Κεφ. Γ΄ 1 ‐ 9 

 

Δ 
ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, 
καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσα‐
νος˙ ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀ‐

φρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κά‐
κωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡμῶν 
πορεία σύντριμμα˙ οἱ δέ εἰσὶν ἐν εἰρήνῃ˙ 
καὶ γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων ἐὰν κολα‐
σθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας 
πλήρης, καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, 
μεγάλα εὐεργετηθήσονται˙ ὅτι ὁ Θεὸς 
ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς 
ἀξίους ἑαυτοῦ˙ ὡς χρυσὸν ἐν χωνευ‐
τηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλο‐
κάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αὐ‐
τούς˙ καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν 
καλάμῃ διαδραμοῦνται˙ κρινοῦσιν ἔ‐
θνη καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασι‐
λεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας˙ 
οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτῷ συνήσουσιν ἀ‐
λήθειαν˙ καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ 
προσμενοῦσιν αὐτῷ˙ ὅτι χάρις καὶ 
ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπι‐
σκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα. 
Κεφ. Ε΄ 15 

 

Δ 
ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ 
ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 
φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. 

∆ιὰ τοῦτο λήψονται τὸ Βασίλειον τῆς 
εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλ‐
λους, ἐκ χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ 
αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ βρα‐
χίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν, λήψεται πα‐
νοπλίαν τὸν ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλο‐
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ποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν, 
ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην, περι‐
θήσεται κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον˙ 
λήψεται ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιό‐
τητα˙ ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομ‐
φαίαν˙ συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κό‐
σμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας˙ πορεύ‐
σονται εὔστοχοι βολίδες ἀστραπῶν, 
καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου τῶν νε‐
φῶν ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται˙ καὶ ἐκ πε‐
τροβόλου θυμοῦ, πλήρεις ῥιφήσονται 
χάλαζαι˙ ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕ‐
δωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύ‐
σουσιν ἀποτόμως˙ ἀντιστήσεται αὐτοῖς 
πνεῦμα δυνάμεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐ‐
κλικμήσει αὐτούς, καὶ ἐρημώσει πᾶσαν 
τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ κακοπραγία πε‐
ριτρέψει θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε 
οὖν βασιλεῖς, καὶ σύνετε˙ μάθετε δικα‐
σταὶ περάτων γῆς˙ ἐνωτίσασθε οἱ κρα‐
τοῦντες,πλήθους, καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ 
ὄχλοις ἐθνῶν˙ ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρί‐
ου ἡ κράτησις ὑμῖν, καὶ ἡ δυναστεία 
παρὰ ὑψίστου. 
 

 
Εἰς τὴν Λιτήν. 

 
Ἰδιόμελα. 
Ἦχος α΄. 

 

Ο 
σιε καὶ μάρτυς Νικόλαε‧ σὺ τοῦ 
ἀμηχάνου κάλλους τοῦ Χρι‐
στοῦ ἐφιέμενος, ῥέουσαν δόξαν, 

καὶ ἡδονὰς τὰς τοῦ σώματος κατε‐
φρόνησας, διὸ ἀσκήσει καὶ ἀθλήσει 
ὑπερεκλάμψας, ὡς Ἥλιος λάμπων 
παρίστασαι τῷ Χριστῷ, καὶ διηνεκῶς 
αὐτῷ πρεσβεύεις, τοῦ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν.  
Ἦχος β΄. 

 

Τ 
ὴν στενὴν καὶ τεθλιμμένην τρίβον 
διοδεύσας, κατὰ τὴν φωνὴν τοῦ 
∆εσπότου, παμμάκαρ Νικόλαε‧ 

καὶ νηστείαις καὶ κακουχίαις, τὴν 
σάρκα καταμαράνας ὑπερφυῶς, τὸν 
δυσμενῆ τῶν ψυχῶν κατέρραξας‧ καὶ 
νῦν μετ’ Ἀγγέλων εὐφραίνῃ ἀοίδιμε‧ τὸν 
Σωτῆρα δυσωπῶν, τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς, 
ἐκ παντοίων κινδύνων καὶ περι‐
στάσεων. 
 

Ἦχος γ ΄. 
 

Π 
ῶς μὴ θαυμάσωμεν τοὺς ἀσκη‐
τικούς σου καὶ μαρτυρικοὺς πό‐
νους πανσεβάσμιε;  Σὺ γὰρ ἐξ 

ἑῴας ἐν Βουνένοις ἐλθών, ὡς κρίνον 
ἀσκητῶν καὶ ἀθλητῶν, ὡς ἐν λειμῶνι 
ἐξήνθησας‧ καὶ τὴν τοῦ Χριστοῦ Ἐκ‐
κλησίαν,  πνοαῖς βασάνων ποικίλων, 
τῇ τοῦ Πνεύματος χάριτι εὐωδίασας‧ 
διὸ καὶ ἡμεῖς ὡς θερμὸν προστάτην σε 
κεκτημένοι, δεόμεθά σου ἐκτενῶς, ἵνα 
πρεσβεύῃς Χριστῷ, ὅπως ἵλεως γένηται 
ἡμῖν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. 
 

Ἦχος δ΄. 
 

Π 
ηγὴν ἰαμάτων κεκτημένος, ἅγιε 
Νικόλαε, τὰς ἰάσεις ἑκάστοτε 
τοῖς δεομένοις παρέχεις, ὡς 

ἀπείρων δωρεῶν ἀξιωθείς, παρὰ τῆς 
ἀενάου πηγῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ‧ οὗ 
καὶ τῶν παθημάτων κοινωνὸς γενό‐
μενος, ἀσκηταῖς καὶ μάρτυσι συγ‐
χορεύεις αἰώνια‧ οἶδε γὰρ δοξάζειν 
τοὺς αὐτὸν ἀντιδοξάζοντας, καὶ τὰ 
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βραβεῖα παρέχειν, τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ 
ἠθληκόσιν‧ ὡς ἔχων οὖν παρρησίαν 
μεγίστην πρὸς αὐτόν, πρέσβευε ὑπὲρ 
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.  
 

∆όξα... Ἦχος πλ. α΄. 
 

Σ 
τίφη Ὁσίων καὶ Μαρτύρων, τὴν 
ἔνδοξον ἄθλησιν Νικολάου τοῦ 
Νέου ἐθαύμασαν, καταπλα‐

γέντα τὴν ἀκλινῆ καρτερίαν αὐτοῦ. Χο‐
ροί τε Ἀγγέλων ἐπεκρότησαν ἐξαισίως, 
καὶ παραλαβόντες τὴν ἀοίδιμον τοῦ 
Μάρτυρος ψυχήν, μοναῖς αἰωνιζού‐
σαις χαρμοσύνως ἐντεθείκασιν‧ ἣ καὶ 
λαμπρῶς παρισταμένη τῷ τρισακτίνῳ 
τῆς Τριάδος φωτί, ὑπὲρ τοῦ κόσμου 
πρεσβεύει τοῦ λυτρωθῆναι, ἐπηρείας 
τοῦ ἀλάστορος.  
 

Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς. 
 
Αἱ συνήθεις Εὐχαὶ παρὰ τοῦ Ἱερέως  κ.λ.π.  
 

 
 

Εἰς τὸν Στίχον. 
 

Προσόμοια. 
 Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν 

ἀληθῶς. 
 

Χ 
αίροις ἀσκητικοὺς ἀληθῶς, 
μαρτυρικούς τε ὑποστὰς πόνους 
ἅγιε, Νικόλαε ἐν Βουνένοις, οἷα 

ἀδάμας στεῤῥός, πρὸς τὰς παρατάξεις 
ἐνστησάμενον‧ ἐχθρῶν τῶν ἀθέων, θύ‐
ειν εἰδώλοις πειθώντων σε, καὶ πειρω‐
μένων, σοῦ τὸν πύργον τῆς πίστεως, 

βάλλειν τάχιστα, προσκυνεῖν τε τὰ ξό‐
ανα‧ σὺ δὲ ἐνδυναμούμενος, δυνάμει 
τοῦ Πνεύματος ᾔσχυνας τούτους ἐμ‐
φρόνως, ὁμολογίᾳ τῆς πίστεως‧ Χριστοῦ 
τοῦ Σωτῆρος, δι’ ἧς εὗρες σωτηρίαν καὶ 
μέγα ἔλεος. 
 
   Στίχ. ∆ίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ 
κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 
 

Χ 
αίροις τῶν μοναστῶν καλλονή, 
καὶ τῶν Μαρτύρων τὸ φαιδρὸν 
ἀγαλλίαμα, ἡ γλῶσσα ἡ ὀξυτάτη, 

ὁ διαυγὴς ὀφθαλμός, ἐν Βουνένων 
τόπῳ ὥς περ ἥλιος‧ λαμπρῶς ἀπα‐
στράψας, ἐνθέοις μάκαρ χαρίσμασι, 
καθωράϊσας τὴν ψυχὴν σὺν τῷ σώματι, 
ἀπαθείᾳ τε καὶ πολλῇ ὁσιότητι‧ χαί‐
ροις στῦλε τῆς πίστεως, καὶ τεῖχος 
ἀκράδαντον, κῆρυξ Τριάδος τῆς θείας, 
Πατρὸς Υἱοῦ τε καὶ Πνεύματος‧ ἣν νῦν 
ἐκδυσώπει ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι 
τὸ μέγα ἔλεος.  
 
   Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ 
ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 
 

Χ 
αίροις ὡς νικητὴς τῶν παθῶν, 
καὶ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστω‐
νύμου πληρώματος, ὡς λύκων 

ἠγριωμένων, ἐφορμησάντων ἐν σοί, ἐν 
Βουνένοις μάκαρ ἡσυχάζοντι‧ ἐν οἷς 
καὶ τὸ μέλι τῆς ἀρετῆς ἐργαζόμενος, 
ἐπιστηρίζων τοὺς σὺν σοὶ οὓς ἐτύγχα‐
νες, καὶ βοῶν αὐτοῖς, μετὰ θάρσους 
ἀντίστητε‧ μὴ ὅλως δειλανδρίσωμεν, 
πρὸς πίστιν τὴν ἔνθεον, ἀλλὰ τὸ σῶμα 
προδόντες, ψυχὰς Κυρίω προσάξω‐
μεν‧ παρ’ οὗ ἡ εἰρήνη, καὶ ἡ ἄφεσις 
σφαλμάτων καὶ μέγα ἔλεος. 
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∆όξα... Ἦχος πλ. δ΄. 
 

Τ 
ῶν φιλεόρτων τὸ σύστημα, δεῦτε 
πνευματικῶς εὐφρανθῶμεν καὶ 
πανηγυρίσωμεν‧ ἰδοὺ γὰρ ἐξέ‐

λαμψεν ἡ φαιδρά, καὶ πάμφωτος μνή‐
μη, τοῦ ἐξ ἑῴας ἐν μάρτυσι Νικολάου‧ 
ὃς ἐν ἀσκήσει τὴν σάρκα νεκρώσας, τῷ 
μαρτυρικῷ στέφει κεκόσμηται‧ διὸ καὶ ἡ 
σορὸς τῶν θείων Λειψάνων αὐτοῦ, ἀ‐
φθόνως πηγάζει τοῖς πιστοῖς τὰ ἰά‐
ματα, τοῖς προσιοῦσι μετὰ πόθου καὶ 
πιστῶς ἑορτάζουσι, τὴν ἔνδοξον αὐτοῦ 
ἄθλησιν, οὗ ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, 
ἐλέησον καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Τὸ Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ 
Ἀπολυτίκιον. 

 
Ἦχος δ΄. Ὡς τῶν αἰχμαλώτων. 

 

Ω 
ς τῶν νοσούντων ὁ ἄμισθος 
ἰατρός, καὶ τῶν ἐν κινδύνοις 
ἀπροσμάχητος βοηθός, θλιβο‐

μένων τε θερμὸς ὑπερασπιστής, καὶ τῶν 
ἐν παντοίαις ἀνάγκαις ὑπέρμαχος, 
Ὁσιομάρτυς ἐξ ἑῴας Νικόλαε˙ πρέ‐
σβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 
 

∆όξα... Καὶ νῦν... τῆς Ἑορτῆς. 
 

Ἀπόλυσις. 
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Μετὰ τὸν Ἐξάψαλμον τὸ, Θεὸς Κύριος. 
Ἀπολυτίκιον πρῶτον τῆς Ἑορτῆς, εἶτα τοῦ 

Ἁγίου καὶ πάλιν τῆς Ἑορτῆς. 
Μετὰ τὴν α΄στιχολογίαν, Κάθισμα τοῦ Ἁγίου. 

 
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

 

Ε 
ν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, τὴν ὑπέρ‐
φωτον μνήμην, τιμήσωμεν πιστοί, 
Νικολάου τοῦ νέου, καθεῖλε 

γὰρ στεῤῥότατα, τῶν βαρβάρων τὸ φρύ‐
αγμα, δυναμούμενος τῇ τοῦ ∆εσπότου 
ἰσχύϊ‧ ὑπὲρ οὗ ἀθλῶν, τὴν κεφαλὴν 
ἀπετμήθη, δι’ ὃ καὶ δεδόξασται. 
 

∆όξα… τὸ αὐτό, Καὶ νῦν… τῆς Ἑορτῆς. 
 

Μετὰ τὴν β΄στιχολογίαν Κάθισμα. 

 
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

 

Ο 
σίοις καὶ Μάρτυσι συνεπαγάλλῃ 
σοφέ, ἐκχέας τὸ αἷμά σου, ὑπὲρ 
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ‧ Νικόλαε ἔν‐

δοξε, χάριν οὗν ἰαμάτων, ἡ σορὸς σῶν 
Λειψάνων, βρύει τοῖς προσιοῦσιν, εὐλα‐

βείᾳ καὶ πίστει‧ καὶ πόθῳ τὴν σὴν μνή‐
ην πανηγυρίζουσιν.   
 

∆όξα… Καὶ νῦν… τῆς Ἑορτῆς. 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον Κάθισμα. 
 

Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα. 
 

Α 
γγέλων τάγματα, μάκαρ ἐθαύμα‐
σαν, τὴν καρτερίαν σου, ἐν τῇ ἀ‐
θλήσει σου‧ τὸ σὸν γὰρ Νικόλαε 

σεπτόν, σῶμα λόγχῃ ἐτρώθη‧ σπαραγ‐
μοὺς ὑπήνεγκας, μαστιζόμενος ἔφερες, 
χαίρων τε ὑπέμεινας, κεφαλῆς τὴν ἀ‐
φαίρεσιν, διὸ τῷ Χριστῷ συμβασιλεύῃς, 
ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῷ πρεσβεύων. 
 

∆όξα… Καὶ νῦν… τῆς Ἑορτῆς. 
 

Οἱ Ἀναβαθμοί. 
 

Τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄. Ἤχου καὶ τὸ 
Προκείμενον. 

 
   ∆ίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει‧ καὶ ὡσεὶ 

ΕἸΣ ΤΌΝ 
ὌΡΘΡΟΝ 
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κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.  
   Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, 
ἐν αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐξανθήσει.  
 

Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. 
   Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς. 
Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων… 

Ζήτει ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Ἁγ. ∆ημητρίου. 
 

Ὁ Ν΄ Ψαλμός, καὶ 
 

∆όξα… Ἦχος β΄. 
Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου, πρεσβείαις Ἐ‐
λεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν 
ἐγκλημάτων.   
 

Καὶ νῦν… 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐ‐
λεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν 
ἐγκλημάτων.  
    

Ἐλέησόν με ὁ Θεός… 
καὶ ψάλλομεν τὸ παρὸν ἰδιόμελον τοῦ Ἁγίου. 
 

Ἦχος πλ. β΄. 
 

Ο 
σιομάρτυς Νικόλαε, ἀθλοφόρε 
τοῦ Χριστοῦ γενναιότατε‧ σὺ ἐκ 
τῆς ἑῴας ὁρμώμενος, ταῖς τῶν 

σῶν θαυμάτων ἀκτῖσιν, ὡς ἥλιος κατά‐
φωτίζεις τὰ πέρατα καὶ τοὺς ἐν νόσοις 
κατακειμένους λυτροῦσαι, ταῖς πρὸς 
Χριστὸν ἀπαύστοις πρεσβείαις σου.  
 
   Ὁ ἱερεύς:  Σῶσον ὁ Θεὸς κ.λ.π.  
 

Οἱ Κανόνες 
Τῆς Ἑορτῆς εἰς η΄ καὶ τοῦ Ἁγίου εἰς ς΄. 

 
 

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου. 

ᾨδὴ α΄. 
 

Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
 

Α 
μέτοχον ὄντα με, σοφίας πάσης 
καὶ χάριτος‧ καὶ νοῦν καὶ διά‐
νοιαν ὅλως ἀδόκιμον, παιδα‐

γώγησον, ὑμνεῖν σε τὸν φωσφόρον, Νικό‐
λαον μάρτυρα τὸν παναοίδιμον.  
 

Μ 
ολύνας τὸ σῶμά μου, καὶ τὴν 
ψυχὴν ὁ πανάθλιος, προσφεύ‐
γω σοι Ἅγιε, καθικετεύων σε, τῇ 

πρεσβείᾳ σου, σωφρόνησον καὶ σῶσον, 
πασῶν με λυτρούμενος τῶν περιστάσε‐
ων.  
 

Γ 
εώδη κατέλιπες, ὡς νουνεχὴς 
παναοίδιμε, στρατείαν τὴν πρό‐
σκαιρον ἀποσεισάμενος, καὶ αἰ‐

ώνιον, κατέλαβες στρατείαν, ἀεὶ εὐ‐
φραινόμενος σὺν τοῖς συνάθλοις σου.  
 

Π 
λησθεὶς ἀγαπήσεως, θείας τρι‐
σμάκαρ Νικόλαε, βασάνους ὑ‐
πέμεινας καρτερικώτατα· καὶ ἀ‐

σκητικοῖς ἠγλαϊσμένος πόνοις, Χριστῷ 
προσενήνεξαι θῦμα πανάριστον.  
 

∆όξα… 

Τ 
ριάδα ἀμέριστον, ὑμνολογοῦντες 
δοξάζομεν, καρδίᾳ καὶ στόματι, 
θερμοῖς τοῖς δάκρυσιν, ἱκετεύ‐

οντες, αὐτὴν ἡμῖν πταισμάτων, ἄφεσιν 
δωρήσασθαι δι’ ἀγαθότητα. 
 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 

Τ 
ὴν μόνην ἀμόλυντον, ὁ ῥυπαρὸς 
καὶ πανάσωτος, ἐγὼ ὑπερύμνητε, 
ὑμνεῖν οὐ σθένω σε, ἀλλὰ δέο‐
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μαι, τὰς φρένας φώτισόν μου, καὶ κά‐
θαρον ἄσπιλε, ἵνα δοξάζω σε. 
 

Καταβασίαι. Τῆς Ἑορτῆς. 
 

ᾨδὴ γ΄. 
 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε. 
 

Δ 
οξάζει τὴν μνήμην σου παμ‐
μάκαρ, ὁ κτίστης τῶν ὅλων καὶ 
Θεός, σὺ γὰρ αὐτὸν ἐδόξασας, 

γενναίοις ἀγωνίσμασιν‧ ὅθεν ἀξίως εἴ‐
ληφας, τὰς ἀμοιβὰς τῶν καμάτων σου. 
 

Ζ 
ητῶν σε ὁ ἐξ ἑῴας ἄρχων, ἐν ὄ‐
ρει Βουνένων ἀκριβῶς, ὡς εἶδέ 
σε ἐκλάμποντα, ἔνδον δρυῶν 

πανόλβιε‧ πολλῆς χαρᾶς ἐμπίπλα‐
ται, καὶ τὴν ὑγείαν ἀπέλαβεν. 
 

Α 
σκήσει στενὴν τρίβον ὁδεύσας, 
πρὸς πλάτος ὁδεύεις νῦν σοφέ, 
τοῦ οὐρανοῦ γηθόμενος, Χριστῷ 

συνὼν τῷ κτίστῃ σου‧ ὑπὲρ οὗ καὶ τὴν 
κάραν σου, ὑπὸ βαρβάρων ἀφῄρησαι. 
 

Τ 
οῦ κόσμου τὰ πέρατα ἐξᾴδει, 
λαμπρῶς τὰ θαυμάσια τὰ σά, 
θαυματουργὲ Νικόλαε, καὶ σοῦ 

τὴν μνήμην ἔνδοξε, φαιδρῶς πανηγυ‐
ρίζουσι, Χριστὸν ὑμνοῦντα τὸν Κύριον. 
 

∆όξα… 
 

Η 
 ἄκτιστος φύσις καὶ οὐσία, ἡ 
πανυπερούσιος Τριάς, καὶ βα‐
σιλεία μόνιμος, καὶ ὄντως ἀδιά‐

δοχος, ζωῆς τῆς αἰωνίου σου, τοὺς σὲ 
ὑμνοῦντας ἀξίωσον. 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 
 

Θ 
εσί με Θεὸς ἐν σοὶ σκηνώσας, δι’ 
οἶκτον ἀμέτρητον Ἁγνή, κλαπέντα 
βρώσει πρότερον, ἀπάτῃ τῇ τοῦ 

ὄφεως, καὶ ἐκ φθορᾶς εἰς ἄφθαρτον, 
πάλιν ζωὴν εἰσοικίζει με. 
 

Κάθισμα. 
 

Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ λόγον. 
 

Τ 
οῦ σταυροῦ τῇ δυνάμει καθο‐
πλισθείς, ἀπειλὰς τῶν βαρβά‐
ρων μὴ πτοηθείς, προθύμως δι‐

ήνυσας, τὸν ἀγῶνα μακάριε‧ εὐτολμίᾳ 
ἐλέγξας αὐτῶν τὴν δυσέβειαν, καὶ σο‐
φῶς ἐκδιδάξας τοῦ λόγου τὴν σάρ‐
κωσιν‧ ὅθεν τοὺς στεφάνους, παρ’ αὐ‐
τοῦ ἐκομίσω, ἀξίους τῶν πόνων σου 
καὶ ἱδρώτων σου Ἅγιε, Ὁσιομάρτυς Νι‐
κόλαε‧ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν 
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς 
ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην 
σου. 
 

∆όξα… 
 

Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον. 
 

Ε 
ξ ἑῴας ἤστραψεν ὡς ἑωσφόρος, 
ὁ Χριστοῦ ἀήττητος, καὶ μέγας 
ὄντως ἀθλητής. Ὁσιομάρτυς Νι‐

κόλαος, ὃς ἐν Βουνένοις ἀσκήσας ἐνή‐
θλησεν. 

Καὶ νῦν… τῆς Ἑορτῆς. 
 

ᾨδὴ δ’. 
 

Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
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Η 
 σορὸς τῶν σῶν Λειψάνων, ἀ‐
θλοφόρε Νικόλαε, πᾶσι τοῖς 
νοσοῦσι, ῥῶσιν τε καὶ σθένος 

χαρίζεται‧ καὶ διασῴζει παντοίας πε‐
ριστάσεως, τοὺς κραυγάζοντας, δόξα 
Χριστὲ τῇ δυνάμει σου. 
 

Σ 
ύμπασα ἡ Θετταλία, νέε Μάρ‐
τυς Νικόλαε, καὶ Ἑλλάς τε 
πᾶσα, μέγαν σε προστάτην ἐ‐

πλούτισαν· καὶ ἑορτάζουσι πάντες εὐ‐
φραινόμενοι, καὶ κραυγάζουσι, δόξα 
Χριστὲ τῇ δυνάμει σου. 
 

Ο 
ναρ ὤφθης ἀθλοφόρε, ἀσθε‐
νοῦντι τῷ ἄρχοντι, φήσας δρα‐
μὼν τάχει, ὄρει τῶν Βουνένων, 

εὑρήσεις με, παρὰ πηγὴν ἐν δρυσί, καὶ 
λήψῃ ἴασιν, τῆς δεινῆς ἀσθενείας, ὤ! 
θαῦμα παράδοξον. 
 

Α 
σπαζόμεθα ἐν πίστει, σὴν εἰκόνα 
Νικόλαε‧ δρύας τε πηγήν τε, χῶ‐
ρον τῶν Βουνένων ὃν ἤρδευσας, 

μαρτυρικῷ σου παμμάκαρ θείῳ αἵμα‐
τι, καὶ κραυγάζομεν, δόξα Χριστὲ τῇ 
δυνάμει σου. 
 

∆όξα… 

Ε 
ν τρισὶ τοῖς χαρακτῆρσιν, ἀνυμνῶ 
τὴν Θεότητα, τὸν Πατέρα μέλπω, 
ἅμα τῷ Υἱῷ σὺν τῷ Πνεύματι‧ 

μίαν οὐσίαν καὶ δόξαν ἕνα Κύριον, τὸν 
ὑμνούμενον ὑπὸ πασῶν τῶν δυνάμεων. 
 

Καὶ νῦν…Θεοτοκίον. 

Θ 
εοτόκον ὡς τεκοῦσαν, σὲ Θεὸν 
μετὰ σώματος, ἀνυμνολογοῦμεν, 
πᾶσαν ἀποτρέποντες αἵρεσιν‧ ἐν 

ἑαυτῷ γὰρ ὁ Λόγος ἐξ αἱμάτων σου, 

σάρκα ἔμψυχον, ζωοπλαστήσας ἐπέ‐
φανεν. 

ᾨδὴ ε΄. 
 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
 

Λ 
αρίσης ὑπέρμαχοι,   πάσης   δ’                 
 Ἑλλάδος  ὤφθητε, Νικόλαε 
μάρτυς τοῦ Κυρίου‧ σὺν Ναυ‐

ουδίῳ καὶ Γρηγορίῳ σοφῷ, ἅμα Χρι‐
στοφόρῳ καὶ λοιποῖς, ὑμῖν συναθλή‐
σασιν, ἀηττήτῳ φρονήματι. 
      

Μ 
ιχαήλ, Ἀκίνδυνε, Θεόδωρε, Παγ‐
κράτιε, Αἰμιλιανέ, καὶ Παντο‐
λέων‧ σὺν Ἁρμοδίῳ, καὶ Ἰωάννῃ 

σοφῷ, ἅμα ∆ημητρίῳ τῷ κλεινῷ, ἄ‐
φεσιν αἰτήσασθε, τοῖς ὑμᾶς ἑορτάζουσι.     
 

Ο 
ὐδέν σε ἐχώρισε, Χριστοῦ ἀγά‐
πης ἔνδοξε, οὐ λόγχη, οὐ βέλος, 
οὐδὲ ξίφος‧ ἀλλ’ οὐδὲ θάνατος 

βιαιότατος, ταῦτα πάντα ἥδιστα ἡγοῦ, 
ἵνα τοῖς συνάθλοις σου, συγχορεύῃς 
αἰώνια.  
 

Σ 
υντόνως ἀράμενος, Σταυρὸν τὸν 
σὸν πανόλβιε, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
κατηκολούθεις‧ καὶ τούτου δὲ 

μιμητὴς γέγονας, καὶ τῶν παθημάτων 
κοινωνός, ὅθεν τῆς λαμπρότητος, ἀπο‐
λαύεις πανάριστε.  
 

∆όξα… 

Τ 
ριὰς ὁμοούσιε, μονὰς ἡ τρισυ‐
πόστατος, ῥῦσαί με παντοίας ἐ‐
πηρείας‧ τοῦ ἀλλοτρίου καὶ κα‐

θοδήγησον, τρίβον εἰς εὐθεῖαν τοῦ ποι‐
εῖν, τὰ εὐαρεστοῦντά σοι ὅπως τύχω 
ἀφέσεως.   
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Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 
 

Π 
ρὸς σέ μου τὴν ἅπασαν, ἐλπίδα 
κόρη τίθημι, πρὸς τοὺς οἰκτιρ‐
μοὺς καταφεύγω‧  βλάβης δαι‐

μόνων δεῖξον ἀμέτοχον, τὴν καταπο‐
θεῖσάν μου ψυχὴν καὶ ἐξασθενήσα‐
σαν , ἡδονῶν ἐπικλίσεσιν.  

 
ᾨδὴ ς΄. 

Ἐβόησε προτυπῶν. 
 

Σ 
υνώνυμος τοῦ ἐν Μύροις Νικό‐
λαε γέγονας, καὶ θαυμάτων, κατ’ 
ἐκεῖνον ἀφθόνως μετείληφας‧ ἐκ 

κινδύνων σῴζων, τοὺς ἐν πίστει θερμῇ 
σοι προστρέχοντας.  
 

Ω 
 θαῦμα πρὸς λεπρὸν ὄντα Μά‐
καρ ἰάτρευσας, παραχρῆμα, 
καθαρίσας τὴν ψυχὴν σὺν τῷ 

σώματι‧ ὃς σπουδῇ σὸν οἶκον, ἀνε‐
δείματο μάρτυς Νικόλαε.  
 

Ο 
ὐκ ἄξιον ὦ παμμάκαρ σιγᾶν σὰ                                                                     
τεράστια, ἀλλ’ εἰς δόξαν, τοῦ 
Κυρίου λαμπρῶς διηγήσασθαι‧ 

ἵνα ἀνυμνῆται, ὑπὸ πάντων πιστῶς καὶ 
δοξάζηται.  
 

Τ 
ῇ αἴγλῃ τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ 
λαμπρυνόμενος, τῶν εἰδώλων, τὸ 
ζοφῶδες πανσόφως διέλυσας‧ 

τῶν βαρβάρων θράσος, ἐκνικήσας εἰς 
τέλος μακάριε.  
 

∆όξα… 

Τ 
ρισάκτινον τρισυπόστατον μίαν 
Θεότητα τὸν Πατέρα, σὺν Υἱῷ τε 
καὶ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον‧ εὐσεβῶς 

κηρύττω, ἓν τὰ τρία Θεὸν ὁμοούσιον.  
 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Ο 
ὐρανώσας γεωθεῖσαν τὴν φύσιν 
πανάμωμε, τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
φθαρεῖσαν, αὐτὴν ἐκαινούργη‐

σας‧ διὰ τοῦτο πόθῳ, ἀσιγήτοις φωναῖς 
σε γεραίρομεν.   

Κοντάκιον. 
 

Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 
 

Ε 
ξ ἑῴας σήμερον ἀναφανέντα, ὡς 
ἀστέρα πάμφωτον, καὶ τῆς Ἑλ‐
λάδος εἰς δυσμὰς , ὑπὲρ Χρι‐

στοῦ ἐναθλήσαντά, σε ἀνυμνοῦμεν τὸν 
Νέον Νικόλαον.  
 

Ἕτερον. 
 

Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 
 

Τ 
ὰ ἄνω ζητῶν, τῶν κάτω κατε‐
φρόνησας, καὶ κόσμον λιπὼν 
Θεῷ ἠκολούθησας. Ἐξ ἑῴας ἄ‐

ριστε, ἐν Βουνένοις παρῴκησας, ἐν οἷς 
θῦμα γενόμενος, Χριστῷ προσενήνεξαι 
Νικόλαε.   
 

Ὁ Οἶκος. 
 

Τ 
οῦ Προδρόμου τὰς τρίβους διὰ 
ζήλου μάκαρ ἐσχηκώς, καὶ τὴν 
φωνὴν αὐτοῦ ἔνδον τῆς σῆς πε‐

ριφέρων καρδίας, τὴν φάσκουσαν, 
μετανοεῖτε‧ ἀπάρας τῆς σῆς πατρίδος, 
ὑπερόπτης γενόμενος νεότητος, κόσμου, 
πλούτου καὶ ῥεούσης δόξης, οἷά τις 
ἀετὸς ὑπόπτερος ἵπτασαι ἐν Βουνένοις 
τῆς Θετταλίας. Κᾷκεῖ τῆς διὰ Χριστὸν 



                                                                                                                             

 

 27 

ποθουμένοις σοι ἡσυχίας τυχών, οὐ 
μόνον ὑπερβαλλούσῃ ἀσκήσει τὴν σὴν 
ψυχὴν κατεκάλυνας, ἀλλὰ καὶ μαρ‐
τυρικῷ στέφει, κατὰ τοὺς πάλαι ἐν‐
δόξους Μάρτυρας, κατεκοσμήθης ἀεί‐
μνηστε‧ καὶ εὐῶδες θῦμα γενόμενος, 
Χριστῷ προσενήνεξαι Νικόλαε. 
 

Συναξάριον 
  

Τῇ Θ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Μαΐου, μνήμην 
ἐπιτελοῦμεν τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου 
Ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ Νέου, 
τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις τῆς 
Θεσσαλίας ἀσκήσαντος καὶ ἀθλή‐
σαντος τοῦ Ἰαματικοῦ.  
 

Στίχοι. 
Γόνε Ἀσίας Ἑλλάδος κλέος  
Πολλὰς ὑποστὰς Νικόλαε βασάνους,  
Χαίρων ἀνῆλθες ἐν πόλῳ μάκαρ τάχος. 
 Ἀμφ’ ἐνάτη Νικόλαον ἑῷον γῆθεν ἄειραν. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῆς ἀθλήσεως   
τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἡσαΐου. 

 
Στίχοι. 

Ὃς ἄσπορον προεῖδεν υἱομητρίαν, 
Πρισθεὶς ἄναρχον εἶδεν υἱοπατρίαν. 
Ἡσαΐας δ’ ὁρόων μέλλοντ’ ἐνάτῃ χειρὶ  
                                        [πρίσθη  
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγα‐
λομάρτυρος Χριστοφόρου. 
 

Στίχοι 
Τὸν Χριστοφόρον οἶδά σε Χριστοφόρος, 
Χριστῷ τυθέντα τῷ Θεῷ διὰ ξίφους. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, αἱ Ἅγιαι μάρτυρες 

Καλλινίκη καὶ Ἀκυλῖνα, αἱ διὰ τοῦ 
Ἁγίου Χριστοφόρου πιστεύσασαι τῷ 
Χριστῷ, σούβλαις ἀπὸ ποδῶν ἕως 
ὤμων διαπαρεῖσαι τελειοῦνται. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τῶν Ἁγίων 
Μαρτ΄ύρων Ἐπιμάχου καὶ Γορδιανοῦ.                 
 
Ταῖς τοῦ σοῦ ἀθλοφόρου Νικολάου 
Χριστὲ καὶ πάντων τῶν Ἁγίων 
πρεσβείαις, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
Ἀμήν.  

ᾨδὴ ζ΄. 
 

Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
 

Π 
ληρωθήτωσαν αἰσχύνης οἱ πα‐
ράνομοι, οἱ ἀπιστοῦντες Χριστῷ 
καὶ τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ‧ ἡμεῖς δὲ 

πιστεύομεν εἰς σὲ φιλάνθρωπε, ὅτι δέ‐
δωκας, τὸν ἀθλοφόρον ἅπασιν, ἰα‐ 
τρεῖον τοῖς νοσοῦσι.  
 

Ν 
ῦν ἐξέλαμψεν ἡ χάρις τῶν θαυ‐
μάτων σου, μάρτυς ἀήττητε, ὥσ‐
περ ἀστὴρ φωταυγής‧ καὶ παύει 

νοσήματα, ταῖς ἱκεσίαις σου, καὶ δαι‐
μόνια, ἀποδιώκει Ἅγιε τῇ ἁφῇ τῶν σῶν 
λειψάνων.  
 

Ρ 
ῦσαι Ἅγιε κινδύνων τοὺς ὑ‐
μνοῦντας σε, ἐπιβουλῆς τε ἐχ‐
θρῶν, καὶ νοσημάτων πολλῶν‧ 

λιταῖς εὐπροσδέκτοις σου καὶ ἀποσό‐
βησον, σμῆνος ἄθεον, Ἀγαρηνῶν παν‐
ένδοξε, ἵνα πόθῳ σε ὑμνῶμεν.  
 

Ε 
ὐφροσύνως τὴν χαρμόσυνον γε‐
ραίρομεν, μνήμην σου ἔνδοξε, καὶ 
προσκυνοῦμεν σεπτῶς, σορὸν 
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τῶν λειψάνων σου, συμφώνως ψάλ‐
λοντες, ὑπερύμνητε, ὁ τῶν πατέρων 
Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ.  
 

∆όξα… 
 

Π 
ροσκυνήσωμεν συμφώνως οἱ 
θεόφρονες, Τριάδα ἄναρχον, ἕ‐
να Θεὸν τοῦ παντός, αὐτὴν δογ‐

ματίζοντες ἀδιαμέριστον, προαιώνιον, 
καὶ ποιητὴν τῆς κρίσεως, εὐσεβῶς 
ὁμολογοῦντες.  
 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 
 

Υ 
ποτέτακται τῷ τόκῳ σου πα‐
νάχραντε, ὡς ποιητῇ καὶ Θεῷ, ὁ 
οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, καὶ τὰ κατα‐

χθόνια καὶ ἀνυμνοῦσιν αὐτόν, ὃν ἱκέ‐
τευε, ἡμῖν πταισμάτων ἄφεσιν, παρα‐
σχεῖν τοῖς σὲ τιμῶσι.  

 
ᾨδὴ η΄. 

 
 Παῖδας εὐαγεῖς . 

 

Τ 
ίς σε κατ’ ἀξίαν εὐφημήσει, Νι‐
κόλαε νικηφόρε παναοίδιμε; τίς 
δὲ ἀριθμήσει σου τὰ λαμπρὰ 

παλαίσματα‧ καὶ τὸ θαυμάτων μέγεθος 
τῶν σῶν πανένδοξε; Ἀλλὰ πόθῳ τι‐
μῶμεν καὶ πίστει, τὸν δοξάσαντά σε 
Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας.   
 

Ε 
κ γῆς σὺ πρὸς οὐρανοὺς ἀνέ‐
πτης, Νικόλαε τῶν μαρτύρων ἐγ‐
καλλώπισμα, καὶ ἀπάτην ἅπα‐

σαν, τῶν δαιμόνων ἔφυγες‧ καὶ τῶν εἰ‐
δώλων ἅγιε τὴν ματαιότητα, διήλεγξας 
στεῤῥῶς καὶ νῦν κράζεις, σὲ ὑπερυ‐

ψοῦμεν, Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας.  
 

Ε 
πέβης ἐν αἵμασιν οἰκείοις, ὡς 
ἅρμασι στεφανῖτα παμμακάρι‐
στε, καὶ πρὸς ὑπερκόσμια βέβη‐

κας σκηνώματα‧ παρὰ Χριστοῦ ἐπά‐
ξια γερὰ ληψόμενος, καὶ νῦν σὺν τοῖς 
ἀγγέλοις κραυγάζεις, σὲ ὑπερυψοῦμεν, 
Χριστὲ εἰς τοὺς αἰῶνας.  
 

Ι 
λεων γενέσθαι στεφηφόρε, τὸν 
μόνον παμβασιλέα καθικέτευε, 
τοῖς τὴν σὴν πανίερον, μνήμην 

ἑορτάζουσιν‧ ἀμπλακημάτων ἄφεσιν, 
τούτοις αἰτούμενος, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε 
τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας 
τοὺς αἰῶνας.  
 

∆όξα… 
 

Τ 
ρισὶν ὑποστάσεσιν ὑμνοῦμεν, ἕνα 
Θεὸν τοῦ παντὸς τὸν ὑπερούσιον, 
ὃν Ἀγγέλων τάγματα, εὐλαβῶς 

δοξάζουσιν‧ ἐν τρισαγίοις ᾄσμασι καὶ 
μελωδήμασι, τὸν Κύριον ὑμνεῖτε βοῶν‐
τα, καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας.  
 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Ω 
 θαῦμα θαυμάτων πῶς ὁ πά‐
σης, ἐπέκεινα κτίσεως Θεὸς ἡ‐
μῶν, κτίζεται καὶ πλάττεται, ἐκ 

τῆς Θεομήτορος‧ καὶ καινουργεῖ θελή‐
ματι, καὶ ἀναπλάττει με, δι’ ἄμετρον 
αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν, καὶ διὰ θανά‐
του, παρέχει τὴν ζωήν μου.  
 

ᾨδὴ θ΄. 
 

 Ἅπας γηγενής. 
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θάνατον. 
 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 
 

Φ 
ώτισον ἁγνή, τῆς ψυχῆς μου τὰ 
ὄμματα φῶς ἡ κυήσασα, μὴ κα‐
ταλαβέτω με, τῆς ἁμαρτίας σκό‐

τος τὸν δείλαιον, μηδὲ βυθὸς καλύψῃ 
με τῆς ἀπογνώσεως‧  ἀλλ’ αὐτή με, σῶ‐
σον καὶ κυβέρνησον, πρὸς λιμένα τοῦ 
θείου θελήματος. 
 

Ἐξαποστειλάριον. 
 

Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ. 
 

Δ 
ιὰ τὸν πόθον τοῦ Χριστοῦ, τὸ 
αἷμά σου ἐξέχεας, Νικόλαε γεν‐
ναιόφρον, καὶ τὴν ὀφρὺν τοῦ δυ‐

σμενοῦς, ἀνδρείως ἐταπείνωσας, διὰ 
τοῦτό σε πάντες, φαιδρῶς ἑορτάζομεν. 

 
Ἕτερον. 

 
Ἦχος γ΄. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 

 

Τ 
ῶν φιλεόρτων τὸ στῖφος, φαι‐
δρῶς πανηγυριζέτω, τὴν μνήμην 
τοῦ πανενδόξου, τρισμάκαρος 

Νικολάου, ὃς αἵματι μαρτυρίου, τὴν 
Ἐκκλησίαν φαιδρύνει. 
 

Καὶ τῆς Ἑορτῆς. 
 

 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

 
Ἱστῶμεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλομεν Προσόμοια 

τοῦ Ἁγίου. 
 

Χ 
όρευε Ἑλλάς, ἰδίως δὲ Βούνενα 
καὶ ἡ ὑφήλιος, πανηγυριζέτω δέ, 
Χριστοῦ τὸ πλήρωμα τὴν παν‐

ένδοξον, τοῦ Νικολάου ἄθλησιν, καὶ 
ἐκβοάτω θερμῶς‧ χαίροις μάκαρ, ἀ‐
σκητῶν ἀγλάϊσμα, καὶ μαρτύρων φαι‐
δρὸν ἀγαλλίαμα.  
 

Ψ 
άλλατε λαοί, καὶ ᾄσατε ἅπαν‐
τες ὡς ὁ Προφήτης βοᾷ, ὁ Θεός,                  
δοξάζεται, ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ 

ἑκάστοτε, καὶ τοὺς αὐτοῦ θεράποντας 
στέφει ἐν χάριτι‧ καὶ δαιμόνων, λύει 
μηχανήματα, καὶ βροτοὺς διασῴζει ὡς 
εὔσπλαγχνος. 
 

Ρ 
εύμασι τῶν σῶν, αἱμάτων 
μακάριε, πλάνην κατέσβεσας, 
τῶν εἰδώλων ἅπασαν, καὶ Ἐκ‐

κλησίας Χριστοῦ τὸ πλήρωμα, ὡς νι‐
κητὴς πανάριστος, ἅπαν ἐφαίδρυνας‧ 
διὰ τοῦτο, πόθῳ σὲ γεραίρομεν, καὶ ὑ‐
μνοῦμεν συμφώνως τὴν μνήμην σου. 
 

Δ 
έχου εὐμενῶς, Νικόλαε ἔνδοξε 
νίκης φερώνυμε, ὕμνους τοὺς δε 
Ἅγιε, οὓς ἐκ χειλέων ἀνάγνων 

φέρομεν, καὶ τὴν σεπτήν σου ἄθλησιν 
πανηγυρίζομεν‧ ἐκβοῶντες, σπεῦσον ἐξε‐
λοῦ ἡμᾶς, πειρασμῶν ἐκ παντοίων καὶ 
θλίψεων. 
 

∆όξα… 
 

Δ 
εῦτε οἱ πιστοί, Τριάδα ἀμέριστον 
ὑμνολογήσωμεν, ἄναρχον ἀΐδιον, 
οὐσίαν μίαν καὶ κυριότητα, τὴν 

τοῦ παντὸς δεσπόζουσαν καὶ διὰ ἔ‐
λεος‧ συγχωροῦσαν, τοῖς βροτοῖς τὰ 
πταίσματα, καὶ παρέχουσαν δόξαν ἀ‐
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Ἦχος πλ. δ΄.  
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος . 

 

Ω 
 τοῦ παραδόξου θαύματος, νέ‐
ος, ἀστὴρ φαεινός, τῇ Ἑλλάδι 
ἐξέλαμψεν, ἐξ ἑῴας ἄδυτος, κα‐

ταλάμπων τὰ πέρατα. Ὁ θεῖος ὄντως 
μάρτυς Νικόλαος, καὶ διασῴζει τοὺς 
κινδυνεύοντας‧ λύει νοσήματα, καὶ δαι‐
μόνων φάλαγγας ἀποσοβεῖ, καὶ πάθη 
δυσίατα, Χριστοῦ τῇ χάριτι.  
 

Χ 
αίροις Ἀγγέλων ἐφάμιλλε, καὶ 
ἀθλητῶν καλλονή, Προφητῶν 
Ἀποστόλων τε, καὶ ∆ικαίων σύ‐

σκηνε, Ὀρθοδόξων ἀγλάϊσμα‧ χηρῶν 
προστάτα, καὶ πενομένων τροφεῦ, τῶν 
ἀσθενούντων ἀκέστορ ἄριστε‧ πάντων 
ὑπέρμαχε, τῶν πιστῶς αἰτούντων σε, 
καὶ εὐσεβῶς, μνήμην ἐκτελούντων σου, 
μάρτυς Νικόλαε.  
 

Α 
παντες πίστει συνδράμωμεν, τῇ 
τῶν λειψάνων σορῷ, Νικολάου 
τοῦ μάρτυρος, φαιδρῶς ἑορτά‐

ζοντες, καὶ Χριστὸν ἱκετεύσωμεν‧ τὸν κτί‐
στην πάντων, Θεὸν καὶ Κύριον, ὅπως 
πρεσβείαις τοῦ ἀθλοφόρου αὐτοῦ‧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

πάντας λυτρώσηται, ἀπὸ πάσης θλί‐
ψεως καὶ τοῦ πυρὸς τοῦ διαιωνίζοντος, 
ὡς ὑπεράγαθος. 
 

Ο 
σιομάρτυς Νικόλαε, περιουσίᾳ 
θερμῇ, τῆς Χριστοῦ ἀγαπήσεως, 
σαρκὸς κατεπάτησας, τὸ χαμαί‐

ζηλον φρόνημα‧ καὶ τὴν ψυχήν σου, ἀ‐
ρετῶν κάλλεσι καταλαμπρύνας θεοει‐
δέστατα‧ πλάνην διήλεγξας, δυσεβούν‐
των Ἅγιε, ὑφ’ ὧν τὸ ζῆν, μάκαρ  ἀφαι‐ 
ρούμενος, χορεύεις ἄληκτα.     
  

∆όξα… Ἦχος α΄. 
 

Α 
γῶνα διπλοῦν ἠγωνίσω, Ἅγιε 
Νικόλαε‧ τὸν δρόμον τετέλεκας 
τῆς ἀσκήσεως καὶ ἀθλήσεως διὸ 

ἐν ὑψίστοις σὺν Ἀγγέλοις χορεύεις, ἀν‐
τάξια τῶν πόνων σου, εἰληφὼς τὰ ἄνω 
Βασίλεια‧ ἀλλὰ πρέσβευε καὶ ὑπὲρ 
ἡμῶν παμμακάριστε, τῶν πιστῶς ἑορ‐
ταζόντων, τὴν πανσεβάσμιον μνήμην  
σου.  

Καὶ νῦν… Τῆς Ἑορτῆς. 
 

∆οξολογία μεγάλη. 
 Καὶ Ἀπόλυσις. 
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Τὰ Τυπικά‧ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος   

 
ᾨδὴ γ΄καὶ ς΄. 

 
Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον ζήτει ἐν τῇ μνήμῃ 

τοῦ Μεγαλομάρτυρος ∆ημητρίου‧  
 

τὸ ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην. 
 
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. 

Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν… 
 

 
Μεγαλυνάρια. 

 
Εἰς τὸν Ἅγιον Νέον Νικόλαον. 

 

Δ 
εῦτε εὐφημήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν 
ἐκ τῆς ἑῴας, ἐξαστράψαντα ἀ‐
θλητήν‧ φύλακα καὶ ῥύστην, 

Χριστιανῶν ἁπάντων, Νικόλαον τὸν 
Νέον, Χριστοῦ τὸν μάρτυρα.  

 

Χ 
αίροις Θετταλίας πάσης φρου‐
ρός, χαίροις τῆς Ἑλλάδος πο‐
λιοῦχος καὶ ἀρωγός, χαίροις ὁ 

Βουνένων, τὸν τόπον ἁγιάσας, τοῖς 
ῥείθροις σῶν αἱμάτων, μάκαρ Νικό‐
λαε.  
 

Φ 
ύλαττε τοὺς δούλους σου 
ἀθλητά, τοὺς ἀθροιζομένους τῷ 
σεπτῷ  σου, μάρτυς ναῷ, καὶ 

ἐπιτελοῦντας, τὴν σὴν ἁγίαν μνήμην, ἐκ 
πάσης ἐπηρείας, σοφὲ καὶ θλίψεως.  
 

Μ 
έγαν σε προστάτην καὶ βοηθόν, 
κεκτήμεθα μάρτυς, πεπτωκότες 
ἐν πειρασμοῖς, ῥῦσαι οὖν παμ‐

μάκαρ, ἡμᾶς λοιμοῦ λιμοῦ τε, ὁρμῆς 
παίδων τῆς ἄγαρ, θεῖε Νικόλαε.  
 
 

Εἰς τὸν Ἁγιασμόν. 

ΕἸΣ  ΤήΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓίΑΝ 
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Τ 
αῖς πρεσβείαις τοῦ ἐνδόξου 
ἀθλοφόρου Νικολάου, Χριστὲ 
διαφύλαξον, τοὺς σοὺς ἱκέτας, 

ἐκ παντοίας θλίψεως.  
 

Ἕτερον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τ 
ῇ σορῷ τῶν σῶν λειψάνων προ‐
σιοῦσι, μετὰ πόθου παμμάκαρ 
Νικόλαε, δώρησαι ῥῶσιν ψυχῆς 

τε καὶ σώματος.  
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Εὐλόγησον Πάτερ.  
 
   Οὗτος ὁ περιφανὴς καὶ ἀήττητος τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης νέος Νικόλαος, 
κατήγετο ἀπὸ τὸ μέρος τῆς Ἀνατολῆς, ἀπὸ γονεῖς εὐγενεῖς καὶ εὐσεβεῖς γεννηθεὶς 
κατὰ τὸ ἀνθρώπινον, κατὰ δὲ τὴν ψυχὴν ἐφαίνετο εὐγενέστερος καὶ θαυμασιώτατος.  
   Ἐπειδὴ ἀπὸ ἁπαλῆς τῆς ἡλικίας, ἦτον κατὰ πολλὰ συνετὸς καὶ φρόνιμος, καὶ 
δὲν συναναστρέφετο μὲ νέους ἀτάκτους, διὰ νὰ γελᾷ καὶ νὰ εὐτραπελίζηται, λέγων 
αἰσχρολογίας καὶ φλυαρίας κατὰ τὴν τῶν νέων συνήθειαν· ἀλλὰ ἠγάπα νὰ 
συναναστρέφηται μὲ φρονίμους ἀνθρώπους καὶ γέροντας, διὰ νὰ ἀκούῃ καὶ νὰ 
συνομιλῇ ψυχωφελῆ καὶ χρήσιμα λόγια. Ὅταν δὲ ἐνηλικιώθη τὸν κατέγραψαν εἰς 
τὸ στρατιωτικόν, διὰ τὴν ἀνδρείαν καὶ εὐτολμίαν του· καὶ τῷ ὄντι ἐπρόκοπτεν εἰς τὰ 
στρατιωτικὰ εἰς τοσοῦτον, ὥστε πολλάκις ἀνδραγαθήσας κατέστη εἰς πάντας 
ὀνομαστὸς καὶ περίφημος.  
   Ἀκούσας λοιπὸν ὁ βασιλεὺς τοῦ καιροῦ ἐκείνου τὴν καλὴν αὐτοῦ φήμην, καὶ 
πληροφορηθεὶς ὑπὸ πολλῶν ἀνθρώπων ὅτι ὁ Νικόλαος ἦτον καὶ οὐ μόνον εἰς τὸ 
λέγειν ἐπιτήδειος καὶ σύμβουλος ἄξιος, ὅπου ἄλλος ὡς αὐτὸς δὲν εὑρίσκετο, τὸν 
ἐμήνυσε καὶ ἦλθεν εἰς τὸ βασιλικὸν παλάτιον, καὶ συνομιλήσας ἐχάρη πολλά, 
βλέπων ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἦτον μὲ νοῦν καὶ μὲ φρόνησιν καὶ κρίσιν ἱκανήν· ὅθεν, τὸν 
ἔδωκε καὶ ἀξίωμα ∆ουκός, δοὺς εἰς αὐτὸν ἐπαρχίαν καὶ νὰ τὸν ὑποτάσσωνται 
στρατιῶται, ὡς ἔπρεπεν· ὁ δὲ Νικόλαος ἀφ’ οὗ ἔλαβε τὴν ἀξίαν, καὶ ἔγινεν ἡγεμών, 

ΒίΟΣ ΚΑί ΠΟΛΙΤΕίΑ 

ΤΟῦ ἉΓίΟΥ ἘΝΔΌΞΟΥ ΚΑί ἸΑΜΑΤΙΚΟῦ 

ὉΣΙΟΜάΡΤΥΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛάΟΥ ΤΟῦ ΝΈΟΥ 
ΤΟῦ ἘΞ ἈΝΑΤΟΛῆΣ ΚΑί  

ἘΝ ΒΟΥΝΈΝΟΙΣ ἈΘΛήΣΑΝΤΟΣ ΚΑί 
ἈΣΚήΣΑΝΤΟΣ 
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δὲν ἔπαυε καθ’ ἑκάστην ἡμέραν νὰ γυμνάζῃ τοὺς στρατιώτας του, νὰ τοὺς ἑρμηνεύῃ 
τοῦ πολέμου τὰ ἐπιτήδεια, ἐπειδὴ αὐτὰ ἔκαμναν χρεία εἰς τὸ ἀξίωμα ὅπου 
εὑρίσκετο· περισσότερον ὅμως τοὺς ἐνουθέτει καὶ τοὺς ἐδίδασκεν, αὐτοὺς δηλαδή, 
τὰ ἔργα τῆς χριστιανικῆς πολιτείας καὶ τάξεως, πῶς νὰ προσεύχωνται καὶ νὰ 
προσκαλῶσι τὸν ∆εσπότην Χριστόν, διὰ νὰ τοὺς δίδῃ δύναμιν κατ’ ἐχθρῶν εἰς τὸν 
πόλεμον, καὶ πολλαῖς φοραῖς τοὺς ἐδιηγεῖτο ἀνδραγαθίας καὶ ἱστορίας καὶ 
τρόπαια τῶν παλαιῶν ἀνδρείων, τίνι τρόπῳ ἐπολέμησαν καὶ ἐνίκησαν, πῶς 
φρούρια πολλὰ καὶ πόλεις ἐκυρίευσαν, ἀλλὰ τὸ περισσότερον ἀπὸ ὅλα καὶ 
χρησιμώτερον, τοὺς ἐνουθέτει νὰ ἔχουν τὸν φόβον τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἐνθύμησιν 
αὐτῶν ἀνεξάλειπτον, νὰ μὴν ἀδικήσουν τινὰ πτωχὸν ἢ πλούσιον πώποτε· διὰ τοῦτο 
κανεὶς τῶν στρατιωτῶν του εἰς ὅσους τόπους ἐπήγαιναν, οὔτε εἶπε κανεὶς πώποτε, 
ὅτι οἱ στρατιῶται τοῦ Νικολάου τὸν ἠδίκησαν, ἢ παραμικρὸν τὸν ἐζημίωσαν.  
   Τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, κατὰ τὸν ὄγδοον δηλονότι αἰῶνα, περὶ τὰ ἔτη 720, 
ἀπεστάτησε τὸ μέρος τῆς Θετταλίας καὶ δὲν ἤθελαν νὰ ὑποτάσσωνται εἰς τὸν τότε 
βασιλεύοντα ἐν Κωνσταντινουπόλει Λέοντα τὸν Ἴσαυρον, τὸν εἰκονομάχον, ὅπου 
ὥριζε τὴν Ἀνατολήν, ἀλλὰ ἐπήγαιναν εἰς τὰ σύνορα τῆς Μακεδονίας, καὶ ἐλεη‐
λατοῦσαν, καὶ πολλοὺς ἀνθρώπους αἰχμαλώτισαν, διὰ τοῦτο ὁ βασιλεὺς ἔστειλε 
διατάγματα, εἰς τὴν Ἀνατολὴν ὅλην, καὶ ἦλθον οἱ τοπάρχαι μὲ στρατεύματα, ἕνας 
τῶν ὁποίων ἦτο καὶ ὁ θαυμαστὸς Νικόλαος μὲ τοὺς ὑπηκόους του, ὅστις ἐπῆγεν 
εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, καὶ συγκροτήσας πόλεμον τοὺς ἐνίκησε, καὶ ὑπέταξε τοὺς 
Θεσσαλονικεῖς, οἵτινες ὑπεσχέθησαν νὰ δίδωσι τὸν διατεταγμένον φόρον, ὡς καὶ 
πρότερον.        
   Ἔπειτα μισεύοντες ἀπὸ ἐκεῖ, ἐπῆγαν ἕως τὴν Λάρισαν, ἥτις ἦτον τότε φρούριον 
δυνατὸν καὶ εὔμορφον, καλλωπισμένον καί μὲ πύργους δυνατοὺς φυλαττόμενον· 
ὅθεν καὶ δὲν ἐδυνήθησαν νὰ τὸ ὑποτάξουν, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτοὶ ἐνικήθησαν. ∆ιότι 
ἐβγαίνοντες οἱ Λαρισαῖοι, ἐπολέμουν ἀνδρείως καὶ πολλοὺς ἐκ τοῦ στρατεύματος 
ἐφόνευον· βλέπων λοιπὸν ὁ Νικόλαος ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι καταπονοῦνται,καὶ οἱ 
ἐχθροί τους ἔχουν τὰ νικητήρια, ἐσυλλογίσθη εἰς τὸν ἑαυτὸν τοῦ λέγων, ἰδοὺ οἱ 
ἄνθρωποί μας ἐνικήθησαν, καὶ ἂν πέσω καὶ ἐγὼ νὰ θανατωθῶ εἰς τὸν πόλεμον 
ἄδικα, καθὼς καὶ αὐτοὶ οἱ τάλανες  ἔπαθον, τὶ θέλει με ὠφελήσει ἡ πρόσκαιρος 
τιμὴ τοῦ ∆ουκὸς καὶ τὸ φθαρτὸν ἀξίωμα; Κάλλιον εἶναι νὰ ζῶ ἰδιώτης, πάρεξ νὰ 
ὁρίζω τόσους στρατιώτας, καὶ νὰ λάβω ἄτιμον θάνατον· ποίαν τιμὴν ἔχει πλέον τὸ 
κορμί μου, ἢ ποίαν ὠφέλειαν εὑρίσκει ἡ ψυχή μου, ὅταν ἀφανισθῇ ἡ ζωή μου 
ἄκαιρα; Κάλλιον εἶναι τὸ λοιπὸν νὰ ὑπάγω νὰ ἡσυχάσω εἰς ἕνα τόπον ἔρημον, 
νὰ κλαίω τὰς ἁμαρτίας μου, καὶ ἴσως οὕτω τύχω παρὰ Θεοῦ συγχωρήσεως τὴν 
ὥρα τῆς κρίσεως· ταῦτα καθ’ ἑαυτὸν διαλογιζόμενος, ἀνεχώρησεν ἀπὸ τοὺς 
ἄλλους καὶ ἐπῆγεν εἰς τὴν Βουνένην (Βούνενος, ὄρος τῆς Θεσσαλίας καλούμενος 
Ὄθρυς), ὅπου ἦτον μέγα δάσος, καὶ κελλία μέσα εἰς τὸν λόγγον, καὶ ἐκατοικοῦσαν 
ἀναχωρηταὶ καὶ ἀσκηταὶ ἐνάρετοι, τοὺς ὁποίους ἀφοῦ εἶδε ἐχάρη κατὰ πολλά, 
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καὶ εὐχαριστήσας τὸν Κύριον ὅπου τὸν ἐφώτισε καὶ τὸν ὡδήγησε νὰ ὑπάγῃ εἰς 
τοιοῦτον τόπον ψυχοσωτήριον. Ἔμεινεν ἐκεῖ συναγωνιζόμενος μετ’ αὐτῶν, καὶ τὴν 
κατὰ Θεὸν ἀρετὴν ἐργαζόμενος· βλέποντες δὲ ἐκεῖνοι οἱ θαυμάσιοι ἀσκηταὶ τὸ τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ πρόθυμον, πῶς ἐκοπίαζε περισσῶς εἰς τὴν ἄσκησιν μὲ νηστείαν, 
προσευχὴν καὶ ἀγρυπνίαν ὁλονύκτιον, τὸν ἀγαποῦσαν κατὰ Θεόν, καὶ πολλάκις 
συνομιλοῦντες μετ’ αὐτοῦ, τὸν παρακινοῦσαν εἰς περισσοτέραν προκοπὴν ἀρετῆς, 
διηγούμενοι εἰς αὐτὸν ψυχωφελῆ διηγήματα. Ταύτας τὰς νουθεσίας ἐκεῖνος καθ’ 
ἑκάστην ἀκούων, ἐσπούδαζεν εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς μοναδικῆς πολιτείας, ὅταν 
ἐδύνατο· καὶ ὅλοι τους τὸν ἐθαύμαζαν, φιλοτιμούμενοι νὰ μὴ τοὺς ὑπερτερήσῃ εἰς 
τὴν ἄσκησιν τοιοῦτος νέος. Βλέποντας δὲ ὁ πονηρὸς διάβολος τὴν κατὰ Θεὸν 
αὐτῶν πολιτείαν, τὴν θαυμασίαν καὶ ἀξιέπαινον, δὲν ἐδυνήθη νὰ ὑποφέρῃ ἕως 
τέλους ὁ τρισκατάρατος, καθὼς ἔχει συνήθειαν πάντοτε νὰ ἐμποδίζῃ τὸ καλὸν ὡς 
μισόκαλος, καὶ νὰ πειράζῃ τοὺς ἐναρέτους ὁ δόλιος. Ἐξήγειρε λοιπὸν τοὺς ἀθέ‐
ους Ἄβαρας, καὶ ἐλεηλάτουν τὰ μέρη τῆς ∆ύσεως· καὶ πατῶντας φρούρια καὶ 
χώρας, καὶ πολλοὺς αἰχμαλωτίσαντας, ἦλθον καὶ εἰς τὴν Λάρισαν, καὶ εἰς ὀλί‐
γας ἡμέρας τὴν ἐπῆραν καὶ ἐκυρίευσαν ὅλα τὰ περίχωρα· ἀπὸ τὴν ∆ημητριάδα, 
ἤγουν τὸν Βόλον, ἕως τὰ Φάρσαλα καὶ εἰς τὴν Ἐλασσῶνα καὶ τὰ περίχωρα· καὶ 
τόσον τοὺς ἐταπείνωσαν, ὥστε καὶ εἰς τὴν πίστιν τοὺς ἐδυνάστευαν, νὰ ἀρνηθοῦν τὸν 
∆εσπότην Χριστόν, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεόν, νὰ προσκυνήσουν δὲ ἄλλα ἄχρηστα 
εἴδωλα, καὶ πολλοὺς ἐθανάτωσαν ὅπου δὲν ἠθέλησαν νὰ προδώσουν τὴν εὐσέ‐
βειαν, ἀλλὰ ὑπέμειναν διαφόρους τιμωρίας καὶ κολαστήρια μύρια, διὰ τὴν ἀγά‐
πην τοῦ γλυκυτάτου Χριστοῦ οἱ φιλόχριστοι· καὶ οὕτω μὲ τὴν πρόσκαιρον κάκωσιν 
ἐκληρονόμησαν αἰώνιον εὐφροσύνην καὶ ἄρρητον ἀγαλλίασιν εἰς τὴν Βασιλείαν αὐ‐
τοῦ τὴν οὐράνιον.                  
   Ὅταν δὲ ταῦτα ἐγίνοντο, ἦτον ὁ ἅγιος Νικόλαος εἰς τὴν σκήτην τῆς Βουνένης μὲ 
τοὺς συντρόφους του καὶ ἀσκήτευον· τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι ταῦτα· Γρηγόριος, 
Ἁρμόδιος, Ἰωάννης, ∆ημήτριος, Μιχαήλ, Ἀκίνδυνος, Θεόδωρος, Παγκράτιος, Χρι‐
στόφορος, Παντολέων, Αἰμιλιανὸς καὶ Ναυούδιος, οἵτινες καθὼς ηὔχοντο μίαν 
νύκτα, ἦλθεν ἄγγελος Κυρίου καὶ λέγει τους, ἑτοιμασθῆτε καὶ στέκεσθε στερεοί, ὅτι 
εἰς ὀλίγας ἡμέρας μέλλετε νὰ μαρτυρήσητε, διὰ νὰ λάβητε τὰ βραβεῖα καὶ τοὺς 
στεφάνους τῆς ἀθλήσεως, νὰ κληρονομήσητε Βασιλείαν οὐράνιον· ταῦτα εἰπών, 
αὐτὸς μὲν ἀφανὴς ἐγένετο, οἱ δέ, ἀκούσαντες τὰ χαρμόσυνα εὐαγγέλια ἐχάρησαν 
καὶ ἠγωνίζοντο περισσότερον, εἰς νηστείας καὶ προσευχὰς σχολάζοντες, διὰ νὰ 
γένωσιν ἄξιοι τῆς αἰωνίου μακαριότητος· καὶ μεθ’ ἡμέρας τινὰς ἔμαθον οἱ αἱμο‐
βόροι κύνες ἐκεῖνοι Βάρβαροι Ἄβαροι, ὅτι εἰς τὸ βουνὸν τῆς Βουνένης ἐκατοι‐
κοῦσαν ἀσκηταί, νηστεύοντες καὶ προσκυνοῦντες ἡμέραν καὶ νύκτα ἀκαταπαύστως 
τὸν Κύριον· λοιπὸν ἁρματώθηκαν καὶ ἐπῆγαν νὰ τοὺς φονεύσωσιν· ὁ δὲ ἅγιος 
Νικόλαος ἐνουθέτει τοὺς ἀδελφοὺς καὶ συνασκητὰς του καὶ τοὺς ἐσυμβούλευε 
οὕτω λέγοντας· μὴ φοβηθῶμεν, ἀδελφοί, τὸν πρόσκαιρον θάνατον μήτε ποσῶς 
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δειλιάσωμεν, ὅτι τώρα ἦλθεν ἡ ὥρα νὰ δείξωμεν τὴν ἀνδρεία μας, νὰ κληρονο‐
μήσωμεν διὰ μικρὰν καὶ ὀλίγην παίδευσιν, παντοτεινὴν εὐφροσύνην καὶ ἀνάπαυσιν 
αἰωνίζουσαν. Αὐτὰ καὶ ἕτερα λέγοντος τοῦ Ἁγίου πρὸς στερέωσιν τῶν ἀδελφῶν, 
ἔφθασαν καὶ ἐκεῖνοι οἱ αἱμοβόροι ὡς θηρία ἀνήμερα καὶ λαβόντες τοὺς ἁγίους 
ἐτιμωροῦσαν αὐτοὺς ἀνηλεῶς καὶ ἄσπλαχνα, μὲ στρέβλας, ῥαβδισμοὺς καὶ μὲ 
ἄλλα διάφορα κολαστήρια. Ἐκεῖνοι δὲ οἱ μακάριοι ὑπέμειναν ἀνδρειωμένα καὶ 
γενναιότατα, ὅσας βασάνους τοὺς ἔκαμναν, καὶ δὲν ἐπρόδωσαν τὴν εὐσέβειαν· ὅθεν 
οἱ βάρβαροι τοὺς ἀπεκεφάλισαν καὶ τοὺς ἐπροξένησαν τὸν προσωρινὸν θάνατον, 
ἀθάνατον ζωὴν καὶ βασιλείαν οὐράνιον. 
   Τὸν δὲ ἅγιον Νικόλαον ἰδόντες εἰς τοιαύτην ἡλικίαν ὡραιοτάτην, καὶ γνωρίσαντες 
τὴν φρόνησιν καὶ ἀνδρείαν του, δὲν τὸν ἐπείραξαν παντελῶς· ἀλλὰ μὲ λόγια, ῥᾳ‐
διουργίας καὶ κολακείας, τὸν ἐπρότρεπον εἰς τὴν ἀσέβειαν, ἐλπίζοντες οἱ ἀνόητοι 
καὶ παράφρονες νὰ τὸν φέρουν εἰς τὸ μιαρώτατον φρόνημά των· ἀλλὰ ματαίως οἱ 
μάταιοι ἐπροσπάθησαν καὶ ἀνοήτως ἐσκέφθησαν· διότι παντελῶς δὲν ἠδυνήθησαν 
νὰ τὸν παρασαλεύσουν ἀπὸ τὴν εὐσέβειαν, ἀλλὰ τοὺς ἀπεκρίνετο φρόνιμα εἰς τὰς 
κολακείας, τὰς ὁποίας τοῦ ἔλεγον, λέγων: 
   «Ἐγὼ δὲν εἶμαι μωρὸν παιδίον νὰ γελασθῶ ἄγνωστα, νὰ ἀρνηθῶ τὸν ἀληθῆ 
Θεόν, τὸν πλάστην καὶ εὐεργέτη μου, καὶ νὰ προσκυνήσω εἴδωλα κουφὰ καὶ ἀναί‐
σθητα· ἀλλὰ καθὼς ἐξ ἀρχῆς ἤμουν εὐσεβὴς Χριστιανός, καὶ Ὀρθόδοξος, οὕτω 
καὶ ἕως οὗ νὰ παραδώσω τὴν ψυχήν μου εἰς τὰς ἀχράντους χεῖρας τοῦ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον ὡς Θεὸν ἀληθινὸν καὶ Σωτῆρα  μου προσκυνῶ, 
λατρεύω καὶ σέβομαι, ἐπιθυμῶ νὰ εἶμαι, καὶ ἐὰν ὁ ἐχθρὸς τοῦ Ἰησοῦ μου μὲ 
βιάσῃ νὰ τὸν ἀρνηθῶ, διὰ τὴν ἀγάπην του ἔχω μεγάλην προθυμίαν, νὰ χύσω καὶ 
αὐτὸ τὸ αἷμά μου· τοὺς δὲ ἰδικοὺς σας Θεοὺς καταφρονῶ καὶ ἀτιμάζω ὡς 
ἀψύχους πέτρας καὶ ξύλα ἀναίσθητα, καὶ ἄλλην τινὰ ὕλην καταφρονεμένην καὶ 
ἄχρηστον». Τότε οἱ ἀντίχριστοι βάρβαροι ἀκούοντες τὰς κατὰ τῶν Θεῶν αὐτῶν 
ὕβρεις καὶ κατηγορίας, πολλὰ ἐθυμώθησαν καὶ τὸν ἔδειραν ἀνελεημόνητα. Μετ’ 
ὀλίγον πάλιν τὸν ἐκολάκευαν λέγοντες· « Νικόλαε μὴ χάσης τοιαύτην ἀνδρείαν 
καὶ ὡραιότητα ματαίως καὶ ἀνωφέλευτα, διότι ὁ Χριστός σου δὲν θέλει σὲ δώσει 
οὐδεμίαν βοήθειαν, μόνον κάμε αὐτὸ ὅπου σὲ λέγομεν καὶ γίνου συγκοινωνὸς μας 
καὶ ὁμόφρων μὲ ἡμᾶς, διὰ νὰ μὴ στερηθῇς τὴν γλυκυτάτην ταύτην ζωήν, μὲ πολλὰ 
καὶ πάνδεινα κολαστήρια, τὰ ὁποῖα θέλεις λάβει σήμερον ἀπὸ ἡμᾶς, ἐὰν κατα‐
φρονήσῃς τοὺς λόγους μας»· τότε τοὺς λέγει ὁ Ἅγιος· «αὐτὸ ὅπου φοβερίζετε νὰ μὲ 
κάμετε, ἐπιθυμῶ πολλὰ καὶ ὀρέγομαι, διότι ἐάν μὲ χωρίσητε ἀπὸ ταύτην τὴν 
ματαίαν καὶ πρόσκαιρον ζωήν, μοῦ προξενεῖτε ζωὴν ἀτελεύτητον καὶ βασιλείαν 
οὐράνιον, ὅπου θὰ συνδοξάζομαι μὲ τὸν Χριστόν μου πάντοτε, ἀπολαύων χαρὰν 
ἀνεκλάλητον, καὶ εὐφροσύνην καὶ ἀγαλλίασιν ἄρρητον εἰς τὸν Παράδεισον πάν‐
τοτε». Ὅταν λοιπὸν ἐγνώρισαν ὅτι δὲν ἠμποροῦν νὰ τὸν μετασαλεύσουν ἀπὸ τὴν 
σταθερὰν πίστιν του, ἀπεφάσισαν νὰ τοῦ δώσουν σκληρὸν καὶ ἐπώδυνον θάνατον· 
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διὸ πρῶτον μὲν τὸν ἔδειραν ἀνελεήμονα, ἕως οὗ ἐκοκκίνησεν ἡ γῆ ἀπὸ τὸ ἅγιον 
αἷμα του, δύο καὶ τρεῖς φοραῖς ἀλλάξαντες τοὺς μαστίζοντας, ἀλλ ὁ Ἅγιος ἐκαρ‐
τέρει γενναίως, τοιαῦτα εὐχόμενος· «ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον»· καὶ τόσον 
ὑπέμεινε τὴν μαστίγωσιν, ὥστε παραδόξως ἐφαίνετο ὅτι ἔπασχεν ἄλλος κατὰ 
ἀλήθειαν. Ἔπειτα δὲ δέσαντες αὐτὸν εἰς δένδρον τὸν ἐτόξευαν, καὶ λαβόντες τὸ 
ἰδικὸν του κοντάρι τὸν ἐλόγχευαν, καὶ ἄλλας πολλὰς τιμωρίας τοῦ ἔκαμναν καὶ 
διάφορα βάσανα, λέγοντες ἐν ταὐτῷ εἰς αὐτὸν νὰ ἀρνηθῇ τὸν Χριστὸν καὶ νὰ 
προσκυνήσῃ τὰ εἴδωλα, οὗτος δὲ ἀφόβως τοὺς ἀπεκρίνετο καὶ ὕβριζεν αὐτοὺς 
λέγων· «θηριόγνωμοι καὶ ἀπάνθρωποι, οἵτινες μόνον σχῆμα ἀνθρώπου ἔχετε, 
ἀλλὰ παντάπασιν δὲν μετέχετε ἀνθρωπίνου νοός, μὴν ἔχετε ἐλπίδα τινὰ ὅτι μὲ 
ταῦτα τὰ βάσανα θέλετέ με χωρίσει ἀπὸ τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μου. ∆ιότι ὅσα 
κακὰ μὲ κάμετε, τόσα στέφανα μοῦ πλέκετε· ὁ δὲ Χριστὸς παραστέκεται βοηθός 
μου καί μοῦ ἐλαφρύνει τὴν παίδευσιν· ὅθεν οὔτε πόνον, οὔτε βάσανόν τινα αἰσθά‐
νομαι»· ταῦτα ἀκούοντες οἱ βάρβαροι ἀπελπίσθησαν, ἐννοήσαντες δὲ ὅτι δὲν 
θέλουν δυνηθῇ νὰ μεταβάλωσι τὴν γνώμην του, ἂν τοῦ ἐπιβάλλουν καὶ ἕτερα μύρια 
κολαστήρια, ἔκοψαν τὴν ἁγίαν αὐτοῦ κεφαλὴν εἰς τὰς ἐννέα τοῦ Μαΐου μηνός· καὶ 
ἡ μὲν μακαρία του ψυχὴ ὁλόφωτος ἀνῆλθεν εἰς οὐράνια σκηνώματα, ἔχουσα 
τοὺς φωτεινοὺς ἀγγέλους συνευφραινομένους αὐτῇ καὶ συμψάλλοντας· τὸ δὲ ἅγιον 
αὐτοῦ καὶ πανσεβάσμιον λείψανον ἔμεινεν εἰς τὸ βουνὸν ἐκεῖνο ἄταφον καὶ ἀνε‐
πιμέλητον· μὲ τὴν χάριν ὅμως τοῦ μεγαλοδώρου καὶ παντοδυνάμου Θεοῦ ἐφυλά‐
χθη ἀπὸ θείους ἀγγέλους τόσους χρόνους ἄβλαβον καὶ ἀκέραιον, ἕως ὅτου ὁ 
Θεὸς ὁ πάντας τοὺς εἰς αὐτὸν πιστεύοντας καὶ μὴ ἀρνουμένους τὸ ἅγιον αὐτοῦ 
ὄνομα ἀξίως τιμῶν, μὲ τρόπον θαυμάσιον ἐφανέρωσε τὸν πολύτιμον τοῦτον  θησαυ‐
ρόν· διότι ὅσοι εἰς τὴν γῆν τὸν ἐδόξασαν, καὶ διὰ τὸ πανάγιον αὐτοῦ καὶ ὑπερύμνητον 
ὄνομα ἠγωνίσθησαν, τοὺς ἐτίμησε καὶ αὐτὸς ὁ Πανάγαθος, καὶ τοὺς ἀντάμειψε 
πλούσια, ποιήσας αὐτοὺς υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς Βασιλείας του, καὶ οὐ 
μόνον εἰς τοὺς οὐρανοὺς τοὺς ἀποδίδει τὸν μισθὸν τῶν καμάτων μυριοπλάσια, 
ἀλλὰ καὶ ἐδῶ εἰς τὴν Γῆν τοὺς δίδει χάριν καὶ δύναμιν νὰ κάμνουν 
θαυματουργίας καὶ τέρατα, δοξαζόμενοι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ παρακινοῦντες 
διὰ τοῦ παραδείγματός των καὶ τοὺς λοιποὺς εἰς ἀπόλαυσιν τῶν καλῶν ἔργων 
καὶ εἰς μίμησίν των, τὸ κατὰ δύναμιν, ὡς ὁ ὁσιομάρτυς Νικόλαος, τοῦ ὁποίου αἱ 
θαυματουργίαι ἐκίνησαν τὸ σέβας πάντων τῶν χριστιανῶν, οἵτινες τιμῶσιν αὐτὸν ὡς 
ἔχοντα παρρησίας μεγάλας ἐνώπιον τοῦ Παναγάθου Θεοῦ.               
   Ἐκ τῶν πολλῶν δὲ θαυμάτων αὐτοῦ, ἀκούσατε ἕν, ἐκ τοῦ ὁποίου δύνασθε νὰ 
συμπεράνητε καὶ τὰ ἐπίλοιπα· ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ μέρους γνωρίζεται τὸ ὅλον.  
   Εἰς τὴν ἐπαρχίαν τῆς Ἀνατολῆς ὅπου ἐγγενήθη καὶ ἀνετράφη ὁ ὁσιομάρτυς καὶ 
ἰαματικὸς Νικόλαος ἦτον ἄρχων τις κατὰ πολλὰ πλούσιος, τοῦ ὁποίου συνέβη 
μεγάλη ἀσθένεια ὀνομαζομένη λώβα, ἥτις τὸν ἔτρωγεν πολὺ καιρὸν καὶ ἐκατα‐
δαπάνα τὰς σάρκας του· ὅστις κατεξοδεύων εἰς τοὺς ἰατροὺς πολλὰ χρήματα, δὲν 
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εἶδε καμμίαν ὠφέλειαν, ἀλλὰ μάλιστα ὅσον αὐτὸς ἐξόδευε, τοσοῦτον ἡ ἀσθένεια 
ἐπερίσσευε, διὰ τοῦ ὁποίου εἶχε θλῖψιν ἀνείκαστον· λοιπὸν μίαν νύκτα ἐνῶ ἐκοιμᾶ‐
το ὁ ἄρχων, τοῦ φαίνεται εἰς τὸν ὕπνον ὁ Ἅγιος λέγων· «διατὶ κοπιάζεις καὶ ἐξο‐
δεύεις τὸν πλοῦτόν σου ἀνωφέλευτα; ὕπαγε δὲ εἰς τὰ μέρη τῆς Λαρίσης καὶ ἠρώ‐
τησε νὰ μάθῃς ποῦ κεῖται τὸ βουνὸν τῆς Βουνένης, ἐκεῖ ἀφοῦ ἐρευνήσεις καλὰ τὸν 
τόπον, θέλεις εὕρει εἰς μίαν βρύσιν τὸ λείψανόν μου τὸ ὁποῖον θέλει δώσει τὴν 
ἰατρείαν τῆς δεινῆς ἀρρωστίας σου. Τὸ πρωῒ λοιπὸν ὅταν ἐξημέρωσεν, ἠγέρθη τῆς 
κλίνης ὁ ἄρρωστος, καὶ χωρὶς νὰ παραγγείλῃ τι διὰ τὸν οἶκον του, πορευθεὶς πα‐
ρευθὺς εἰς τὸ παράλιον ὅπου εὑρὼν πλοῖον ἐταξίδευσεν εἰς τὴν Λάρισαν. Ἀφοῦ 
ἔφθασεν εἰς τὸν τόπον ὅπου τὸν εἶπεν ὁ Ἅγιος, εὗρε τὴν βρύσιν, ἀπέχουσαν 
μακρὰν τοῦ μνήματος τοῦ ἁγίου δεκαπέντε σχεδὸν ποδῶν· ἄφθονον δὲ ἅμα καὶ 
γλυκύτατον ῥέουσαν ὕδωρ, τὸ ὁποῖον κατὰ πολλὰ τὸν ἐχαροποίησεν. Ἔπειτα 
ἐρευνῶν μὲ πολὺν κόπον ἐπιμελέστατα, διότι ἦτον δάσος πολύδενδρον καὶ ἐκτετα‐
μένον, εὗρε τὸ πάντιμον τοῦ μάρτυρος λείψανον μὲ τὴν θείαν βοήθειαν, τὸ ὁποῖον 
θαυμασίως εὑρέθη, ἀκόμη σῶον καὶ ἀκέραιον μετὰ τόσους χρόνους καὶ εὐωδία‐
ζεν ἄμετρα· τότε ὁ ἄρχων ἐπλύθη εἰς τὴν βρύσην πρότερον, ἔπειτα κατασπαθεὶς τὸ 
ἅγιον ἐκεῖνο λείψανον μετ’ εὐλαβείας καὶ πίστεως, παρευθύς, ὢ τοῦ θαύματος, 
ἐλυτρώθη ἀπὸ τὴν ἀσθένειάν του, ἥτις ἠφανίσθη , καθὼς τὸ σκότος ὑπὸ τοῦ φω‐
τός· καὶ ἐγένετο εἰς μίαν στιγμὴν ὅλος ὑγιής, χωρὶς παντάπασι νὰ μείνῃ ἀσχημία εἰς 
τὴν σάρκα του· ὅθεν διὰ νὰ μὴ φανῇ πρὸς τὴν τοιαύτην μεγίστην εὐεργεσίαν 
ἀχάριστος, ἐκαθάρισεν ὅλον ἐκεῖνον τὸν τόπον ὅπου εὗρε τὸν πάντιμον αὐτὸν θη‐
σαυρόν, καὶ κτίσας ἐκκλησίαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου (ἐν μέσῳ τῆς ὁποίας, κεῖται 
ὁ ἱερὸς καὶ θαυματόβρυτος τάφος τοῦ θείου τούτου ὁσιομάρτυρος· πέριξ δὲ τοῦ 
μνήματος τούτου εἰσὶ διάφορα χωρία, καὶ μεταξὺ αὐτῶν τὸ χωρίον Τζαπαζλάρ, 
ἐν ᾧ ὑπάρχει ἱερὰ εἰκὼν τοῦ Ἁγίου, τὴν ὁποίαν ἐν τῇ μνήμῃ αὐτοῦ ἀποκομίζωσιν 
ἐν τῇ ἀνωτέρω ἐκκλησίᾳ οἱ τὴν ἱερὰν πανήγυριν ἐπιτελοῦντες κατ’ ἔτος, ἐν ᾗ 
ἀθροίζονται πλῆθος χριστιανῶν εἰς χιλιάδας πολλάς) , ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον 
αὐτοῦ  ἀγαλλόμενος, δοξάζων τὸν Θεὸν καὶ εὐχαριστῶν τὸν Ἅγιον. Ἐπῆρε δὲ καὶ 
ὀλίγον μέρος ἀπὸ τὸ ἅγιον λείψανον, καὶ χῶμα ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν τόπον, τὰ ὁποῖα 
ὅσοι ἠσπάζοντο ἰατρεύοντο ἀπὸ πᾶσαν ἀσθένειαν. Οὐ μόνον δὲ τοῦτο τὸ θαυμάσι‐
ον ἐτέλεσεν ὁ Ἅγιος τοῦ Χριστοῦ ὁσιομάρτυς Νικόλαος, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλὰ 
διηγήσεως ἄξια, διότι ὁ ἰατρευθεὶς ἐκεῖνος ἄρχων, τὸ ἐκήρυττε πανταχοῦ, καὶ ὄχι 
μόνον ἐκεῖ, εἰς τὴν Ἀνατολὴν ὅλην τὸ ἔμαθον, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλην τὴν ∆ύσιν ἡ φήμη 
του ἔφθασε, καὶ ἔτρεχον ἀπὸ κάθε τόπον ὅσοι εἶχαν ἀσθένειαν, καὶ παρευθὺς 
ἰατρεύοντο, κατὰ τὴν πίστιν τὴν ὁποίαν εἶχεν ἕκαστος πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὴν πρὸς 
τὸν Μάρτυρα εὐλάβειαν· καὶ οὐ μόνον τότε ἐθαυματούργει ὁ Ἅγιος, ἀλλὰ καὶ τὴν 
σήμερον ἐνεργεῖ μεγάλα θαυμάσια εἰς τοὺς ὅσοι ἔχουν πίστιν ἐγκάρδιον εἰς τὸν ∆ε‐
σπότην Χριστὸν καὶ εὐλάβειαν θερμὴν εἰς τὸν Ἅγιον καὶ τὸν πανηγυρίζουν θεα‐
ρέστως μὲ ὕμνους, μὲ ψαλμῳδίας καὶ μὲ συντριβὴν καὶ ταπείνωσιν. Ἁρμόδιον δὲ 
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εἶναι νὰ εἰποῦμεν, ὅτι εἰς τὴν νῆσον, Ἄνδρον καλουμένην, διατελεῖ ἱερὸν καὶ 
σεβάσμιον Μοναστήριον, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, ἐν αὐτῷ 
δὲ τῷ σεβασμίῳ Μοναστηρίῳ εὑρίσκεται, ὥσπερ τις θησαυρὸς πολύτιμος, καὶ ἡ 
θαυματουργὸς καὶ χαριτόβρυτος κάρα τούτου τοῦ ἐν ὁσίοις, καὶ μάρτυσι Νικο‐
λάου τοῦ Νέου, ἥτις ὑπὸ τῶν ἐν αὐτῷ διατελούντων πατέρων, πολλάκις ἐν Κω‐
σταντινουπόλει μετακομιζομένη,  μετόχιον ἐν τῷ κατὰ Βλὰχ σαράγι ἔχοντος τοῦ 
διαληφθέντος Μοναστηρίου, πολλὰ καὶ ἄπειρα θαύματα ἐπιτελεῖ, ὅπου ἂν 
προσκληθῇ εἰς ἁγιασμόν. Ἂς χαρῶμεν λοιπὸν καὶ ἡμεῖς σήμερον καὶ ἂς εὐφραν‐
θῶμεν τῷ πνεύματι· ἂς τιμήσωμεν τὸν Ἅγιον καὶ ἂς τὸν ἐγκωμιάσωμεν μὲ καθαρὰν 
καρδίαν καὶ μὲ σώφρονα λογισμόν· καὶ ἂς τὸν εὐχαριστήσωμεν ὄχι μὲ ἄπρεπα 
ἔργα ἀνάρμοστα εἰς τὴν χριστιανικὴν πολιτείαν, δηλονότι μὲ πολυφαγίαις καὶ 
μέθαις καὶ μὲ χοροὺς καὶ φωναῖς ἄτακτες· ἀλλά μὲ ἐλεημοσύνας, μὲ προ‐
σευχὰς καὶ μὲ δάκρυα, καὶ μὲ ἄλλα ἔργα θεάρεστα· διότι τότε ἔχομεν μισθόν, 
ὁπόταν τοιουτοτρόπως ἑορτάζωμεν· ἂς κακοπαθήσωμεν ἐδῶ πρόσκαιρα, ἐκκό‐
πτοντες τὰ σαρκικὰ μας θελήματα, διὰ  νὰ γίνωμεν τῶν μαρτύρων συμμέτοχοι καὶ 
νὰ λάβωμεν ἴσον μισθὸν μὲ τοὺς μάρτυρας· ἐὰν ὅμως νικηθῶμεν ἀπὸ τὰ σαρκικὰ 
πάθη καὶ πέσωμεν εἰς τὰς παγίδας τοῦ διαβόλου, εἶναι σχεδὸν τόσον ἁμάρτημα, 
ὡς νὰ ἐπροσκυνούσαμεν τὰ ἀναίσθητα εἴδωλα· νίκησον λοιπὸν τὰ πάθη καὶ ἐλατ‐
τώματα, ἄνθρωπε, ἂν ἐπιθυμῇς νὰ γένῃς μάρτυς εἰς τὴν προαίρεσιν χωρὶς νὰ 
χύσῃς τὸ αἷμά σου· τοὐτέστιν ὁπόταν τινὰς σὲ ὑβρίσῃ, ἢ ἀδικήσῃ, ἢ σὲ δείρῃ,  
μακροθύμησον καὶ ὑπόμεινον τὴν ὕβριν διὰ τὸν Κύριον, διὰ νὰ τιμηθῇς ὑπ’ αὐτοῦ 
αἰώνια. Ἐὰν ὅμως ὀργισθῇς καὶ ἀποδώσῃς τῷ πταίσαντί σοι κακόν, καὶ κακὸν 
περισσότερον ἔγινες παραβάτης τῆς παραγγελίας τοῦ Χριστοῦ λέγοντος, «ἐγὼ δὲ 
λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν»· καὶ σχεδὸν ἐπροσκύνησες τὸν Ἄρην· τὸ 
αὐτὸ γίνεται καὶ εἰς τὰ ἐπίλοιπα πάθη καὶ ἁμαρτήματα· δηλαδὴ ἐὰν ὁ ἐχθρὸς 
τῶν ψυχῶν διάβολος παρακινῇ νὰ πορνεύσῃς καὶ σὺ ἐναντιωθῇς ἀνδρείως μὲ 
προσευχὰς καὶ νηστείας καὶ δάκρυα, καὶ διὰ τῆς ψυχικῆς σου ἀνδρείας νικήσῃς 
τῆς σαρκὸς τὸ σκάνδαλον, λογίζεσαι μάρτυς τῆς σωφροσύνης κατὰ ἀλήθειαν· ἐὰν 
ὅμως πορνεύσης, ἐπροσκύνησες τῆς μιαρᾶς Ἀφροδίτης τὸ εἴδωλον· ἐὰν μεθύσῃς, 
ἐθυσίασες εἰς τὸν ∆ιόνυσον· ἐὰν βλασφημήσῃς ἢ ἐπιορκήσῃς, ἀρνητὴς λογίζεσαι· ἐὰν 
εἶσαι φιλάργυρος καὶ ἄσπλαχνος καὶ δὲν συμπονεῖς τοὺς πένητας εἰς τὴν ἀνάγκην 
τους, ἀλλ’ αὐτοὶ μὲν πεινοῦν καὶ παγώνωσιν ἀπὸ τὴν γύμνωσιν,  σὺ δὲ φυλάττεις 
εἰς τὸ κιβώτιόν σου τὰ χρήματα καὶ τὰ προσκυνεῖς ὡς εἴδωλα, εἰδωλολάτρης, 
κατὰ τὸν Ἀπόστολον λογίζεσαι. Στοχάσου λοιπὸν χριστιανέ, ὅτι ὅταν δανείζῃς τὸν 
χρείαν ἔχοντα, καὶ ἐλεῇς τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Χριστοῦ μὲ ἱλαρότητα, θέλει σοι τὰ 
ἀποδώσει ὁ μισθαποδότης Χριστὸς εἰς τὴν φοβερὰν ἐκείνην ἡμέραν τῆς κρίσεως 
μυριοπλάσια, καὶ θέλεις ζῇ τὴν αἰώνιον ζωὴν συναγαλλόμενος μετὰ τῶν Ἁγίων 
Πάντων εἰς τὴν Βασιλείαν τὴν οὐράνιον· ἐὰν ὅμως φανῇς ἄσπλαχνος καταχωνύ‐
ων καὶ φυλάττων τὰ χρήματα, σοῦ ἀποθανόντος, τὰ παίρνουν ἄλλοι, καὶ ἐσὺ 
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τρισάθλιε κληρονομεῖς τὴν Γέενναν τοῦ πυρὸς καὶ συμφλέγεσαι αἰωνίως, καθὼς 
καὶ ὁ εὐαγγελικὸς ἐκεῖνος πλούσιος, ὡς ἀνελεήμων καὶ ἄσπλαγχνος καὶ φιλάρ‐
γυρος. Ὅσοι λοιπὸν εἶσθε πλούσιοι, σπείρατε εἰς τὰς κοιλίας τῶν πενήτων τὸν 
πλοῦτον, διὰ νὰ ἐσοδιάσετε εἰς τὴν οὐράνιον ἀποθήκην πρὸς παντοτινὴν σας 
εὐφροσύνην· καὶ ὅσοι πανηγυρίζετε τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων, μὴ προσκαλεῖτε πλουσί‐
ους εἰς τὴν τράπεζαν, ἀλλὰ πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους, διότι οἱ πλούσιοι μὲ τὰς 
ἀμοιβὰς των, ἑστιάσεις καὶ προσκλήσεις σᾶς ἀνταμείβουσιν· ἐνῷ ἐξ ἐναντίας ὅταν 
χορτάσητε πτωχούς, σᾶς ἀνταμείβει τὴν χάριν πλουσιοπάροχα ὁ Πανάγαθος 
Κύριος, καὶ ἐδῶ εἰς τὴν πρόσκαιρον ζωὴν καὶ ἐκεῖ εἰς τὴν μέλλουσαν, χαριζό‐
μενος ὑμῖν τὴν οὐράνιον αὐτοῦ Βασιλείαν, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν. Ἀμήν. 
                                               
                                              * * * 
 
   Σημείωσις: Ὄχι μόνον εἰς τὰ Βούνενα ( εἰς τὰ ὑπωρείας τοῦ ὄρους Ὄθρυος) 
ἔνθα ὁ Ἅγιος ἐμαρτύρησεν, ὑπάρχει ἱερὸς Ναὸς ὅπου τιμᾶται καὶ προσκυνεῖται, 
ὑπῆρχε καὶ ἄλλος Ναὸς εἰς τὸ ὄνομά του εἰς τὴν κώμην Κορίτσα, ἀνάμεσα στὰ 
βουνὰ τῶν Ἀγράφων καὶ Τυμφρηστοῦ ὅπου τὸ χωρίον «Κλειστὸς Ἀγράφων». 
Ἐκεῖ ὑπῆρχε πρὸς τιμὴν τοῦ ὁσιομάρτυρος ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου, Ναὸς 
κτισθεὶς πρὸ ἀμνημονεύτου χρόνου, καὶ ἱερὰ Μονὴ ἔνθα ἐμόναζον κορίτσια, ἐξ οὗ 
ἔλαβεν καὶ τὸ χωρίον τὸ ὄνομα «Κορίτσα», ὅστις κατέρρευσε. Καὶ τὸ ἔτος 1907 
ἀνηγέρθη περικαλέστατος ναός, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐτοποθετήθη ἐκ τῆς καταρ‐
ρευσάσης ἱερᾶς Μονῆς, εἰς ἣν ἐστεγάζετο πρὸ 600 ἐτῶν, τὸ ἱερὸν κειμήλιον. «Ὁ 
πῆχυς ἀπὸ τοῦ ἀγκῶνος τῆς χειρὸς τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, ὅστις ὑπῆρξε 
περίφημος ἁγιογράφος». Ὁ περικαλέστατος οὗτος Ναὸς κατέρρευσε ἐκ βομβαρ‐
δισμοῦ ἐν ἔτει 1947, διασωθέντος ὡς ἐκ θαύματος τοῦ ἱεροῦ κειμηλίου τοῦ ἁγίου 
Λουκᾶ. Εἰς τὴν θέσιν τοῦ βομβαρδισθέντος καὶ καταστραφέντος ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου 
Νικολάου τοῦ Νέου, ἀνηγέρθη νέος τοιοῦτος, εἰς ὃν ἐτοποθετήθη καὶ στεγάζεται τὸ 
ἱερὸν κειμήλιον τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Εὕρηνται καὶ ἀλλαχόθι ἱεροὶ ναοὶ καὶ μοναστή‐
ρια τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου, ὡς εἰς τὰς νήσους Ἄνδρον καὶ Σαλαμῖνα, εἰς 
Ἁλμυρὸν Βόλου, ἐν Τριπόλει, εἰς τὰ χωρία Χάλια καὶ Βασταμίτζα τῶν Θηβῶν, 
εἰς αὐτὰς τὰς Θήβας, εἰς Λούτσαν Ἀττικῆς, ἐν  Πελοποννήσῳ καὶ ἐν ἄλλαις πό‐
λεσιν, νήσοις καὶ χωρίοις.  
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ΚΑΝώΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΌΣ 
ΕἸΣ ΤΌΝ ἍΓΙΟΝ ὉΣΙΟΜάΡΤΥΡΑ 

ΝΙΚΌΛΑΟΝ ΤΌΝ ΝΈΟΝ 

Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 
 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως, τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ’ ὃ τὸ Θεὸς Κύριος,  
ὡς συνήθως καὶ τὸ ἑξῆς : 

 
Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

 

Α 
σκητικῶς εὐαρεστήσας Κυρίω, ἀθλητικῶς τὸν σὸν ἐτέλεσας βίον, Ὁσιομάρ‐ 
τυς Ἅγιε Νικόλαε. Ὅθεν τοὺς προσπίπτοντας, τῇ ἁγίᾳ σου Κάρᾳ, καὶ 
ἐξαιτουμένους σου, τὴν θερμὴν προστασίαν, πάσης ἀνάγκης λύτρωσαι σοφέ, 

καὶ νοσημάτων, παντοίων καὶ θλίψεων.  
 

∆όξα... τὸ αὐτό. Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 
 

Ο 
ὐ σιωπήσομεν ποτὲ Θεοτόκε, τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι, εἰμὴ  γὰρ 
σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τὶς ἡμᾶς ἐρρύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνων; τὶς δὲ 
διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρους· οὐκ ἀποστῶμεν ∆έσποινα ἐκ σοῦ· σοὺς 

γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν. 
 

Ὁ Ν΄ ψαλμὸς καὶ ὁ κανὼν οὗ ἡ ἀκροστιχίς. 
 

«Νίκην ἡμῖν Νικόλαε δίδου. Γερασίμου». 
 

ᾨδὴ α΄.  Ἦχος πλ. δ΄.  Ὑγρὰν διοδεύσας. 
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Ν 
ικήσας δολίου τὰς μηχανάς, Νικόλαε μάκαρ, ἐκνικῆσαι τὰς χαλεπάς, 
αὐτοῦ καθ’ ἡμῶν ἐπινοήσεις, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ἡμᾶς ἐνδυνάμωσον. 
   

 

Ι 
άματα βλύζει ποταμηδόν, ἡ θεία σου Κάρα, ἐνεργείᾳ τῇ θεϊκῇ, καὶ νέμει 
παθῶν τὴν θεραπείαν, τοῖς πρὸς αὐτὴν προσιοῦσι Νικόλαε.  
 

 

Κ 
αθάρας τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, παθῶν ἀκαθάρτων, τῇ τοῦ Πνεύματος 
δωρεᾷ, χαρὰν καὶ εἰρήνην καὶ ὑγείαν, δίδου ἡμῖν Ἀθλοφόρε Νικόλαε.  
 

Θεοτοκίον. 
 

Η 
 τέξασα  Λόγον τὸν τοῦ Θεοῦ, ἀπερινοήτως, τῇ οὐσίᾳ τῇ καθ’ ἡμᾶς ἐκ πάσης 
ὑλώδους προσπαθείας, Θεογεννῆτορ ἡμᾶς ἐλευθέρωσον.  
 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
 

Ν 
οσημάτων παντοίων, ῥύμην δεινὴν Ἅγιε, παύεις τῶν πιστῶς προσιόντων, τῇ 
προστασίᾳ σου, ἐξ ὧν με λύτρωσαι, Ὁσιομάρτυς Κυρίου, καὶ πταισμάτων 
αἴτει μοι, θεόθεν ἄφεσιν.  

 

Η 
 ἁγία σου Κάρα, ἁγιασμὸν βλύζουσα, πάντας ἁγιάζει Ἁγίου, Πνεύματος 
χάριτι, ᾗ καταφεύγοντες, χαρᾶς πληρούμεθα θείας, καὶ δεινῶν ῥυόμεθα, 
πόνων Νικόλαε.  

 

Μ 
έγας ὤφθης προστάτης, καὶ ἀρωγὸς ἕτοιμος, τῶν εἰλικρινῶς προσιόντων, τῇ 
ἀντιλήψει σου· διὸ βοῶμέν σοι· Μεγάλων θλίψεων ῥύου, Ἅγιε Νικόλαε, ἡμᾶς 
ἑκάστοτε.  

 
Θεοτοκίον. 

 

Ι 
ησοῦν τὸν Σωτῆρα, καὶ Ποιητὴν τέξασα, πλούτῳ εὐσπλαγχνίας λαβόντα, ἐκ 
σοῦ τὸν ἄνθρωπον, Κόρη Πανάμωμε, αὐτὸν δυσώπει σωθῆναι, τοὺς ὡς 
Θεοτόκον σε, πίστει δοξάζοντας.  

 

Δ 
ιάσῳσον Ὁσιομάρτυς Νικόλαε πάσης βλάβης, τοὺς ἐν πίστει τῇ προστασίᾳ 
σου σπεύδοντας, ὡς δεδεγμένος θεόθεν πλουσίαν χάριν.  
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Ε 
πίβλεψον ἐν εὐμενείᾳ Πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώμα‐
τος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. 
 

Αἴτησις καὶ τὸ Κάθισμα. 
 

Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 
 

Α 
σκήσας καλῶς, ἐν τοῖς Βουνένοις Ἅγιε, ἐχθρὸν δυσμενῆ, ἀθλητικῶς κατέ‐
βαλες, οὗ τῆς κακίας λύτρωσαι, τοὺς προστρέχοντας πόθῳ τῇ σκέπῃ σου, 
καὶ ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον ἡμᾶς, τῷ θείῳ θελήματι Νικόλαε.  

 
 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 
 

Ν 
εκρωθέντας τοῖς πάθεσι, τῇ ζωοποιῷ πρεσβείᾳ σου ἔγειρον, τοὺς 
προστρέχοντας Νικόλαε, τῇ σῇ ἐκ Θεοῦ πλουσίᾳ χάριτι. 
 

 

Ν 
οῦν ἀλάστορα ᾔσχυνας, τοῖς ἀθλητικοῖς σου σκάμμασιν Ἅγιε· διὰ τοῦτο 
δυσωποῦμέν σε, ἐκ φθορᾶς τὸν νοῦν ἡμῶν ἀνύψωσον. 
  

 

Ι 
ατρεῖον ἀδάπανον, τὴν σεπτήν σου Κάραν ἔχοντες Ἅγιε, πάσης νόσου καὶ 
κακώσεως, τάχος ἐκλυτρούμεθα Νικόλαε. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Κ 
αθαρᾶς πολιτείας με, νῦν ἐπιλαβέσθαι Κόρη ἀξίωσον, ὡς ἂν πάσης 
καθαρότητος, τοὺς καρποὺς προσάξω τῷ Θεῷ ἡμῶν.  
 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 
 

Ο 
μβρησον ἡμῖν, ταῖς πρεσβείαις σου Νικόλαε, οἰκτιρμῶν τῶν θεϊκῶν τὸν 
γλυκασμόν, τοῖς παθῶν ἐν τῇ πικρίᾳ δεινῶς στένουσι. 
 

 

Λ 
έοντα δεινόν, τὸν ἀόρατον Νικόλαε, ὠρυόμενον ἀπαύστως καθ’ ἡμῶν, 
κατασύντριψον τῇ ῥάβδῳ τῆς σῆς χάριτος. 
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Α 
στρον φαεινόν, ἐξ Ἑῴας ὡς ἀνέτειλας, πρὶν τὰ Βούνενα ἐλάμπρυνας σοφέ, 
νῦν τὴν Ἄνδρον ἁγιάζεις ἐν τῇ Κάρᾳ σου. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ε 
χουσα Ἁγνή, συμπαθείας πλοῦτον ἄπειρον, κατοικτείρησον ἡμᾶς καὶ 
συνοχῆς, συμπτωμάτων θλιβερῶν τάχος ἀπάλλαξον. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν. 
 

Δ 
υνάμει, τῇ θεϊκῇ ἀριστεύσας, δι’ ἀθλήσεως ἐν ὄρει Βουνένων, ὡς βοηθὸς 
τοῖς ἐν Ἄνδρῳ ἐπέστης, διὰ τῆς θείας σου Κάρας Νικόλαε, ἣν ὡς 
θησαύρισμα σεπτόν, ἡ ἁγία Μονὴ αὕτη κέκτηται. 

 

Ι 
λέῳ, ἴδε ἐν ὄμματι Μάρτυς, τοὺς ἑστῶτας τῇ παντίμῳ σου Κάρᾳ καὶ δίδου 
τούτοις ψυχῶν καὶ σωμάτων, Ὁσιομάρτυς Νικόλαε ἴασιν, ὡς εἰληφὼς 
παρὰ Θεοῦ, τῶν θαυμάτων τὴν θείαν ἐνέργειαν. 

 

Δ 
αιμόνων, ἀποδιώκων τὴν ῥύμην, ἀσθενείας χαλεπὰς ἰατρεύεις, καὶ τὸν 
λεπρὸν ἐκ τῆς λώβης καθαίρεις, καὶ τὴν ὑγείαν παρέχεις τοῖς χρῄζουσι, 
Νικόλαε θαυματουργέ, τῶν ἐν Ἄνδρῳ πιστῶν ἀγαλλίαμα. 

 
Θεοτοκίον 

 

Ο 
λόφωτε, τοῦ ∆εσπότου καθέδρα, χρυσοστόλιστε παστὰς θείας δόξης, 
Παρθενομῆτορ Ἁγνὴ Θεοτόκε, τὴν σκοτισθεῖσαν ψυχήν μου τοῖς πάθεσι, 
ἐκκάθαρον καὶ φωταυγές, τοῦ Υἱοῦ σου ἀνάδειξον σκήνωμα. 

 

Δ 
ιάσῳσον Ὁσιομάρτυς Νικόλαε πάσης βλάβης, τοὺς ἐν πίστει τῇ προστασίᾳ 
σου σπεύδοντας, ὡς δεδεγμένος θεόθεν πλουσίαν χάριν. 
 

 

Α 
χραντε ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν τε‐
κοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παρρησίαν. 
 

 
Αἴτησις καὶ τὸ Κοντάκιον. 

 
Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου. 
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Ε 
κ τῆς Ἑῴας ἐκλάμψας Νικόλαε, καταπυρσεύεις ἡμᾶς θείαις χάρισι· διὸ 
ὡς σεπτὸν ἱλαστήριον, τὴν σὴν ὑπέρτιμον Κάραν πλουτήσαντες, λαμβάνομεν 
χάριν καὶ ἔλεος. 

 
Προκείμενον. 

 
∆ίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

Στιχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. 
 

Εὐαγγέλιον ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. 
 
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς. Προσέχετε ἀπὸ τῶν  ἀνθρώπων·’ 
ἐπιβαλοῦσι γὰρ ἐφ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διώξουσι, παραδιδόντες εἰς 
συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, ἕνεκεν τοῦ 
ὀνόματός μου. Ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, 
μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ 
δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Παραδοθήσεσθε 
δὲ καὶ ὑπὸ γονέων, καὶ ἀδελφῶν, καὶ συγγενῶν, καὶ φίλων, καὶ θανατώσουσιν ἐξ 
ὑμῶν. Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· καὶ θρὶξ ἐκ τῆς 
κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 
 

∆όξα… 
Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου, πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν 
ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν 
ἐγκλημάτων. 
 
Στιχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν 
σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 
  

Προσόμοιον 
Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

 

Ν 
ίκην ἦρας ἔνθεον, κατὰ παθῶν καὶ δαιμόνων, Ἅγιε Νικόλαε, πόνοις τῆς 
ἀσκήσεως καὶ ἀθλήσεως, καὶ διπλοῦν εἴληφας, στέφανον ἀξίως· διὰ τοῦτο 
ἐκβοῶμέν σοι. Ἡμᾶς ἐνίσχυσον, πάσας ἐκνικῆσαι τοῦ δράκοντος,  ἐπιβου‐

λὰς μακάριε, ῥῶσιν καὶ ὑγείαν καὶ ἴασιν, ἅπασι παρέχων, καὶ ἄφεσιν πταισμά‐
των ἐκ Θεοῦ, Ὁσιομάρτυς τοῖς σπεύδουσι, ταῖς σαῖς ἀντιλήψεσι. 
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Ὁ Ἱερεύς. Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου... 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
 

Υ 
πὸ σοῦ ἐξ Ἑῴας, ὁ νοσῶν πάλαι ἄρχων καθοδηγούμενος, ἐπέστη ἐν 
Βουνένοις, εὑρὼν δὲ τὸ σὸν σῶμα, ἐξιάθη τῆς μάστιγος· ἴασαι οὖν Ἀθλητά, 
κἀμὲ πικρᾶς ὀδύνης. 

 

Γ 
νοὺς τὴν σὴν Μάρτυς χάριν, ὁ ῥυσθεὶς ἐκ τοῦ πάθους τῇ ἀντιλήψει σου, 
ναόν σοι ἀνεγείρει· ναὸν οὖν κάμε δεῖξον, θεομάκαρ Νικόλαε, τῆς ἐπιπνοίας 
Θεοῦ, θερμῇ σου ἐπισκέψει.  

 

Ε 
νεργοῦσα ἀπαύστως, ἡ σκηνοῦσα τῇ Κάρᾳ σου χάρις ἄνωθεν, ἰάματα 
ποικίλα, τελεῖ ἐν Βυζαντίῳ, καὶ παρέχει τοῖς χρῄζουσι, Νικόλαε 
θαυμαστέ, τὰς θεοσδότους δόσεις.  

 
Θεοτοκίον. 

 

Ρ 
υπουμένην ἀθλίως, τὴν καρδίαν μου Κόρη γνώμῃ ἀγνώμονι, ἀπόπλυνον τοῦ 
ἄγους, καὶ σύνεσίν μοι δίδου, τοῦ ποιεῖν τὰ ἐντάλματα, τοῦ σοῦ Υἱοῦ καὶ 
Θεοῦ, ἵνα σε μακαρίζω.  

 
ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

 

Α 
νδρος ἡ νῆσος, τῇ παναγίᾳ σου Κάρᾳ, ἁγιάζεται Νικόλαε θεόφρον· ὅθεν 
καὶ κηρύττει, τὰ θαύματά σου Μάρτυς. 
 

 

Σ 
ωμάτων δίδου, καὶ τῶν ψυχῶν θεραπείαν, τοῖς προστρέχουσι τῇ Κάρᾳ σου 
τῇ θείᾳ, ἣν ἡ θεία χάρις, ἐδόξασε πλουσίως. 
  

 

Ι 
δὲ ὑψόθεν, τοὺς ἐν ψυχῇ κατωδύνῳ ἐκζητοῦντάς σου τὴν θείαν προστασίαν, 
καὶ τὰς τούτων πλήρου, Νικόλαε αἰτήσεις.  
 

Θεοτοκίον. 
 

Μ 
ῆτερ Κυρίου, Θεοχαρίτωτε Κόρη, τῶν τοῦ ὄφεως ἐκτόπων νοημάτων, ῥῦσαι 
τὴν ψυχήν μου, καὶ σῶσόν με Παρθένε.  
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ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 
 

Ο 
 Μάρτυς ἐν Ὁσίοις, Νικόλαε μάκαρ, δυσχερειῶν τῶν τοῦ βίου ἀπάλλαξον, 
τοὺς τὴν σεπτήν σου πρεσβείαν αἰτοῦντας Ἅγιε. 
  

 

Υ 
σσώπῳ μετανοίας, Νικόλαε μάκαρ, τὴν ῥυπωθεῖσαν καρδίαν μου κάθαρον, 
καὶ πρὸς ὁδὸν τὴν εὐθεῖαν ἀεὶ ὁδήγει με. 
  

 

Υ 
πὲρ τῶν σὲ ὑμνούντων πάντοτε δυσώπει, τὸν ἐλεήμονα Κύριον Ἅγιε, πᾶσι 
διδόναι ἀπαύστως τὸ θεῖον ἔλεος.  
 

Θεοτοκίον. 
 

Υ 
πέραγνε Μαρία, Κεχαριτωμένη, χαρίτωσόν μου καὶ νοῦν καὶ διάνοιαν, τοῖς 
μητρικοῖς οἰκτιρμοῖς σου ἵνα δοξάζω σε. 
 

Τὸ Ἄξιόν ἐστι καὶ τὰ μεγαλυνάρια. 
 

Χ 
αίροις τῆς Ἑῴας θεῖος βλαστός, ὁ ἀνδραγαθήσας, ἐν Βουνένοις περιφανῶς· 
χαίροις, ὁ τὴν Ἄνδρον τὴν νῆσον ἁγιάζων, Νικόλαε παμμάκαρ, τῇ θείᾳ 
Κάρᾳ σου.    

 

Α 
νθος τῆς νεότητος παριδών, καὶ ῥέουσαν δόξαν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, 
ἀσκήσεως πόνοις, καὶ ἄθλοις μαρτυρίου, Νικόλαε ἐντεῦθεν, λαμπρῶς 
δεδόξασαι. 

 

Τ 
ῷ νοσοῦντι ἄρχοντι ἐποφθείς, ὑπέδειξας τούτῳ ποῦ τὸ σκῆνός σου τὸ 
σεπτόν, ὃ εὑρὼν παμμάκαρ, τὴν θεραπείαν εὗρε, κηρύττων σου τὴν χάριν, 
Μάρτυς Νικόλαε. 

 

Δ 
έδοται τῇ Ἄνδρῳ ὡς θησαυρός, πολύτιμος μάκαρ, ἡ ἁγία σου κεφαλή, ἣν 
περικυκλοῦντες, λαμβάνομεν ἐκ ταύτης, ἁγιασμὸν καὶ ῥῶσιν, Μάρτυς 
Νικόλαε.  

 

Χ 
αίροις τῶν Βουνένων λύχνος λαμπρός, καὶ τῆς Θεσσαλίας, λαμπαδοῦχος 
ὁ φαεινός· χαίροις τὸ τῆς Ἄνδρου, Ὁσιομάρτυς κλέος, καὶ πρὸς Χριστὸν 
μεσίτης, θερμὸς Νικόλαε.  
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Ε 
χων παρρησίαν πρὸς τὸν Χριστόν, πρέσβευε ἀπαύστως, πάσης ῥύεσθαι 
συμφορᾶς, τοὺς τὴν ἄθλησίν σου, Νικόλαε τιμῶντας, καὶ ἀπεκδεχομένους, 
τὴν θείαν χάριν σου.  

 

Π 
ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκὰς, οἱ 
Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.  
 

 
Τὸ τρισάγιον, τὰ συνήθη τροπάρια, ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυσις, μεθ’ ἣν ψάλλομεν τὰ ἑξῆς. 

 
Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

 

Π 
άντας τοὺς προσπίπτοντας πιστῶς, τῇ σῇ θαυμαστῇ προστασίᾳ, καὶ εὐφη‐
μοῦντάς σε, Ἅγιε Νικόλαε, Ὁσιομάρτυς Χριστοῦ, καὶ τὴν πάντιμον Κάρα 
σου, κατασπαζομένους, σκέπε καὶ διάσῳζε, ἐκ πάσης θλίψεως, λύων συμ‐

φορῶν τὸν χειμῶνα, καὶ πικρῶν λυτρούμενος πόνων, ταῖς πρὸς τὸν ∆εσπότην ἱκε‐
σίαις σου.  
 

Δ 
έσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ 
πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 
 

 

Τ 
ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ 
τὴν σκέπην σου. 
 

 
∆ίστιχον. 

Νικητὴν Νικόλαε παθῶν με δεῖξον 
Γεράσιμον σπεύδοντα τῇ σῇ πρεσβείᾳ.  
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Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ. 
 

Τὸν ἐξ Ἑῴας ὡς ἀστέρα ἀνατείλαντα  
Καὶ ἐν Βουνένοις ἱερῶς ἀνδραγαθήσαντα  
Καταστέψωμεν ᾀσμάτων ταῖς εὐφημίαις· 

Τοῦ Χριστοῦ γὰρ ἐνδυσάμενος τὴν δύναμιν  
Ἐν Ὁσίοις τε καὶ Μάρτυσι διέπρεψε  

Τούτῳ λέγοντες, χαίροις μάκαρ Νικόλαε. 
 

Α 
νθρωπος οὐρανόφρων, ἐγνωρίσθης ἐν κόσμῳ, Νικόλαε Χριστοῦ Ἀθλοφόρε, 
καὶ ἐν τῇ ἀνθρωπίνῃ σαρκί, ἀγγελικὴν διαγωγὴν ἐβίωσας· διὸ τὰς ἀριστείας 
σου, θαυμάζοντες βοῶμεν οὕτω· 

 
Χαῖρε δι’ οὗ ὁ Θεὸς εὐφράνθη  
Χαῖρε δι’ οὗ ὁ φθορεὺς ἐφθάρη  
Χαῖρε τῆς ἀγάπης Χριστοῦ ἡ κατάκτησις  
Χαῖρε τῆς ἀπάτης τοῦ πλάνου κατάπτωσις  
Χαῖρε ὕψος τῆς ἀσκήσεως ἀνυψοῦν τοὺς εὐσεβεῖς  
Χαῖρε βάθος τῆς ἀθλήσεως, ἐκπτοοῦν τοὺς δυσμενεῖς  
Χαῖρε ὅτι ἐκλάμπεις τηλαυγῶς ἐξ Ἑῴας  
Χαῖρε ὅτι πυρσεύεις Θεσσαλίας τὰς χώρας  
Χαῖρε κλεινῶν Ὁσίων ὁμότροπε 

 
 
 
 
 
 

        ΟἾΚΟΙ ΕἸΚΟΣΙΤΈΣΣΑΡΕΣκοι ει 
ΕἸΣ ΤΌΝ ἍΓΙΟΝ ὉΣΙΟΜάΡΤΥΡΑ 

Ν Ι Κ Ό Λ Α Ο Ν 
ΤΌΝ ἘΝ ΒΟΥΝΈΝΟΙΣ 
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Χαῖρε στεῤῥῶν Μαρτύρων ὁμόζηλε  
Χαῖρε δι’ οὗ νεουργεῖται καρδία  
Χαῖρε δι’ οὗ παλαιοῦται κακία  

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Β 
άθρον ἐν τῇ ψυχῇ σου, ἐκ νεότητος ἔθου, τὸν φόβον τοῦ Κυρίου τρισμάκαρ· 
ᾧ οἰκοδομούμενος σοφῶς, ἐκ προοιμίων τὸ μέλλον προέγραψας, ἀμέμπτως 
πορευόμενος, ταῖς ἐντολαῖς τοῦ Λόγου ψάλλων· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Γ 
νώσεώς σου τὸν πλοῦτον, ὁ ἀνάσσων θαυμάζων, στολήν σε ὑπατείας ἐνδύει, 
ἣν ποικίλας ἐν ταῖς ἀρεταῖς, νοῦν ἡγεμόνα κατὰ παθῶν ἔστησας, ἀληθεύου‐
σαν τὴν κλῆσιν, τοῖς ἔργοις δείξας ὁ ἀκούων· 

 
Χαῖρε ἠθῶν ἱερῶν πυξίον 
Χαῖρε σεπτῶν ἀρετῶν ταμεῖον 
Χαῖρε τῶν ῥημάτων Χριστοῦ ἡ ἐκπλήρωσις 
Χαῖρε τῶν στιγμάτων αὐτοῦ ἡ ἐκτύπωσις 
Χαῖρε ἄνθος εὐωδέστατον εὐπρεπείας ψυχικῆς 
Χαῖρε κρίνον ὡραιότατον χάριτος πνευματικῆς 
Χαῖρε ὅτι ἐδείχθης εὐπρεπὴς ἐν τοῖς τρόποις  
Χαῖρε ὅτι ὑψώθης ὑπατείας τῇ δόξῃ 
Χαῖρε σοφῶν λαμπρὸν ἀφομοίωμα 
Χαῖρε πιστῶν ἁπάντων ἐντρύφημα 
Χαῖρε ἰσχὺς εὐσεβῶν βασιλέων 
Χαῖρε βολὶς κατ’ἐχθρῶν ἀνημέρων 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Δ 
ύναμιν ἐν πολέμοις, θαυμασίαν δεικνύων,  τὸν Λόγον συνεργὸν κεκτημένος, 
δυνατὸς καὶ ἀνδρεῖος σοφέ, ἐν ἀγῶσιν ἱερεῖς ἀναδέδειξαι, νικήσας τὴν παρά‐
ταξιν, τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ ψάλλων· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ε 
λαφος ὡς διψῶσα, εἰς Βουνένων τὸ ὄρος, ἀνῆλθες μετὰ πόθου ἁγίου, ἐν ᾧ 
ὕδατος ζωοποιοῦ, τὰ νάματα δεξάμενος Νικόλαε, ἐνθέως κατεδρόσισας, 
τοὺς ἐκβοῶντάς σοι τοιαῦτα· 

 
Χαῖρε τοῦ κόσμου ὁ ὑπερόπτης 
Χαῖρε Κυρίου ὁ στρατιώτης 
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Χαῖρε ὁ στρατείαν λιπὼν τὴν ἐπίγειον 
Χαῖρε ὁ ἀνδρείαν πλουτήσας ἀήττητον 
Χαῖρε ὀπαδὸς πανάριστος τοῦ καλέσαντος Χριστοῦ 
Χαῖρε μιμητὴς δυσμίμητος τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ 
Χαῖρε ὅτι ἐπ’ὤμων τὸν Σταυρὸν Χριστοῦ ἦρας 
Χαῖρε ὅτι τῆς ὕλης τὸ φορτίον ἀπεῖπας 
Χαῖρε κανὼν Ὁσίων περίδοξος 
Χαῖρε πιστῶν λυχνία πολύφωτος 
Χαῖρε ἀνθῶν τὴν ἀθάνατον χάριν 
Χαῖρε πλουτῶν τὴν ἀείφωτον λάμψιν 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Ζ 
έσιν ἐν τοῖς ἀγῶσιν, ἀπαθείας πλουτήσας, διέλυσας παθῶν καταιγίδα· καὶ 
θερμῶς πρὸς τὰ πρόσω χωρῶν, τοὺς ῥαθύμους πρὸς ἐγρήγορσιν ἤγειρας, 
ὁρῶντάς σου τὸ πρόθυμον, Νικόλαε, ἔνθεν ἐβόων· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Η 
λιος ὥσπερ μέγας, μυστικῶς ἀναλάμψας, τῶν σῶν συνασκητῶν τῇ χορείᾳ, 
ἀστέρας αὐτοὺς φωτολαμπεῖς, τῇ τῶν σῶν πόνων μιμήσει ἀνέδειξας· μεθ’ ὧν 
καὶ νῦν ἱκέτευε, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐκβοώντων· 

 
Χαῖρε τὸ φέγγος τῶν Μονοτρόπων 
Χαῖρε τὸ κλέος τῶν Ἀθλοφόρων 
Χαῖρε ἐγκρατείας τὸ θεῖον ὀσφράδιον 
Χαῖρε ἀληθείας τὸ μέγα προπύργιον 
Χαῖρε νέος ὢν τῷ σώματι, πολιὸς δὲ τὴν ψυχὴν 
Χαῖρε σύνοικον κτησάμενος ἐκ παιδὸς τὴν ἀρετὴν 
Χαῖρε ὅτι πυρσεύεις τῶν Βουνένων τὸ ὄρος 
Χαῖρε ὅτι σκεδάζεις τῶν δαιμόνων τὸ στῖφος 
Χαῖρε καλὸν ἀσκούντων παράδειγμα 
Χαῖρε λαμπρὸν ἀθλούντων ὑπόδειγμα 
Χαῖρε λαμπτὴρ φαεινὸς τῆς Ἑλλάδος 
Χαῖρε φωστὴρ ἱερὸς τῆς Τριάδος 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε 
 

Θ 
εωρίᾳ καὶ πράξει, τὴν ψυχήν σου κοσμήσας, νεκρώσας τῆς σαρκὸς τὰς ὀρέ‐
ξεις, τοῖς τῶν αἱμάτων σου σταλαγμοῖς, ὡς ἐν πορφυρίδι ταύτην ἐστόλισας, 
καὶ ὡς νύμφην πανάμωμον, τῷ Χριστῷ προσήγαγες κράζων· 

Ἀλληλούϊα. 
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Ι 
σχυρὸς καὶ γενναῖος, ὡς Χριστοῦ στρατιώτης, κατὰ τῶν ἀσεβούντων ὡράθης· 
τὴν πανοπλίαν γὰρ τοῦ φωτός, ἀναλαβών, βαρβαρικὴν ὠμότητα, ἀνδρικῶς 
κατεπάλαισας· διό σοι βοῶμεν ἐκ πόθου· 

 
Χαῖρε τὸ νῖκος τῆς εὐσεβείας 
Χαῖρε ἡ πτῶσις τῆς ἀσεβείας 
Χαῖρε τῆς ἀνδρείας λαμπρὰ ὑποτύπωσις 
Χαῖρε τῆς μανίας ἐχθρῶν κατασύντριψις 
Χαῖρε φοῖνιξ εὐθαλέστατος ἀρετῶν ἀσκητικῶν 
Χαῖρε κέδρος ἀκαθαίρετος ἄθλων τῶν μαρτυρικῶν 
Χαῖρε ὅτι ἐδείχθης Ἀθλητῶν ὡραιότης  
Χαῖρε ὅτι ἐγένου βαρβάρων ἀμαυρότης  
Χαῖρε Χριστοῦ τρανώσας τὴν δύναμιν 
Χαῖρε ἐχθροῦ αἰσχύνας τὴν σύναρσιν 
Χαῖρε δι’ οὗ ἀσκηταὶ κραταιοῦνται 
Χαῖρε δι’ οὗ πρὸς ἀγῶνας τονοῦνται  

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Κ 
αταπτὰς οὐρανόθεν, Ἄγγελος φωτοφόρος, σοὶ τῷ μετὰ σώματος ἀγγέλῳ, 
πρὸς πάλας θείας μαρτυρικάς, ἐξ ἀσκητικῶν ἱδρώτων θαῤῥύνει σε, καὶ 
τοὺς μετὰ σοῦ ἔνδοξε, βοῶντας Θεῷ ὁμοφρόνως·  

Ἀλληλούϊα. 
 

Λ 
όγχαις τὸ ἱερόν σου, καὶ πολύαθλον σῶμα, τιτρώσκοντες ἐχθροὶ οἱ λυσσώ‐
δεις, σύμμορφον τῶν ∆εσποτικῶν, ἀπειργάσαντό σε παθημάτων Ἅγιε, δι’ ὧν 
εὑρὼν ἀπάθειαν, παθῶν λυτροῦσαι τοὺς βοῶντας· 

 
Χαῖρε ὁ σύναυλος τῶν Ὁσίων 
Χαῖρε ὁ σύναθλος τῶν Μαρτύρων 
Χαῖρε ἀσεβούντων ἐχθρῶν ὀλετήριον 
Χαῖρε εὐσεβούντων πιστῶν καταφύγιον 
Χαῖρε μάχαιρα τοῦ Πνεύματος τεθηγμένη Γραφικῶς 
Χαῖρε ἄγκυρα σωτήριος,ναυτιώντων ψυχικῶς 
Χαῖρε ὅτι ἐτρώθης πανταχόθεν τὸ σῶμα 
Χαῖρε ὅτι Κυρίῳ ἀνατείνεις τὸ ὄμμα 
Χαῖρε Χριστοῦ ἐν πᾶσιν ὁ σύμμορφος 
Χαῖρε φωτὸς τῆς δόξης ὁ σύσκηνος 
Χαῖρε δεσμὰ καὶ αἰκίας ἐνέγκας 
Χαῖρε τρυφῆς ἀνωλέθρου μεθέξας 
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Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Μ 
άστιξι τὸ σεπτόν σου, θεοφόρε σαρκίον, οἱ πλάνοι κατατέμνοντες σφόδρα, τῆς 
νεκρώσεως καὶ τῆς φθορᾶς, ἀπεβάλου τοὺς χιτῶνας Νικόλαε, καὶ ἀ‐
φθαρσίας ἔνδυμα, ἐνεδύσω Θεῷ προσᾴδων· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ν 
άμασι τῶν σῶν λύθρων, τῶν χυθέντων ἀδίκως, ἀρδεύεις τὴν Χριστοῦ Ἐκ‐
κλησίαν, ἥτις δικαιοσύνης καρπούς, ὡρίμους καρποφοροῦσα Νικόλαε, τὴν 
χάριν τῶν θαυμάτων σου, γεραίρει βοῶσά σοι ταῦτα· 

 
Χαῖρε τὸ ἄνθος τῆς Ἐκκλησίας 
Χαῖρε ἡ λύσις τῆς ἀθυμίας 
Χαῖρε τῆς Ἑῴας βλαστὸς εὐθαλέστατος 
Χαῖρε τῶν Βουνένων οἰκήστωρ ἰσάγγελος 
Χαῖρε ὅτι ἠκολούθησας ἐκ νεότητος Χριστῷ 
Χαῖρε ὅτι ἐτραυμάτισας τὸν πολέμιον ἐχθρὸν 
Χαῖρε φωταγωγία Μοναστῶν καὶ Μιγάδων 
Χαῖρε χειραγωγία Ὀρθοδόξων ἁπάντων 
Χαῖρε ζωῆς μετέχων τῆς κρείττονος 
Χαῖρε ἐχθροῦ αἰσχύνη τοῦ χείρονος 
Χαῖρε δι’ οὗ δαίμονες ἐκμειοῦνται 
Χαῖρε δι’ οὗ ἄνθρωποι φωταυγοῦνται 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Ξ 
ύλῳ ὡς προσεδέθης, ἀπηνῶς Ἀθλοφόρε, βασάνων ὑπομένων τὴν πεῖραν, 
τῷ τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἀποκατέστης ξύλῳ καθάπερ γέγραπται, ἐν μετοχῇ 
θεούμενος, Νικόλαε Κυρίῳ ψάλλων· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ο 
λος ὤν ἡνωμένος, κεφαλῇ τῇ τῶν ὅλων, Χριστῷ τῷ ἀθλοθέτῃ σου Μάρτυς, 
τῇ τῆς κεφαλῆς σου ἐκτομῇ ἀνακεκαλυμμένως μετ’ αὐτοῦ ἥνωσαι, ὑπὲρ 
ἡμῶν δεόμενος, τῶν εὐλαβῶς σοι ἐκβοώντων· 

 
Χαῖρε τοῦ Λόγου ὁ στεφανίτης  
Χαῖρε τοῦ πλάνου ὁ καταλύτης  
Χαῖρε ἀριστεὺς στρατηγίας τῆς πίστεως  
Χαῖρε θησαυρὲ τῶν χαρίτων τοῦ Πνεύματος  
Χαῖρε τύπος ἐν τοῖς σκάμμασι θεοφόρων ἀσκητῶν 
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Χαῖρε κλέος καὶ ἀγλάϊσμα νικηφόρων Ἀθλητῶν  
Χαῖρε ὅτι λαμπρύνεις Θεσσαλίαν ἐνθέως  
Χαῖρε ὅτι ἀνύεις τὸν ἀγῶνα νομίμως  
Χαῖρε εἰκὼν τῆς θείας ἀσκήσεως  
Χαῖρε λαμπτὴρ ἁγίας ἀθλήσεως  
Χαῖρε ἐχθρῶν καθελὼν τὴν μανίαν  
Χαῖρε πιστῶν φωταυγῶν τὴν χορείαν. 
  

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Π 
ᾶσα  ἡ Θεσσαλία, Ἑλλάς τε καὶ ἡ Ἑῴα κηρύττουσιν ἣν εἴληφας χάριν, τὴν 
τῶν θαυμάτων παρὰ Θεοῦ· πᾶσι γὰρ τοῖς πίστει σοι προστρέχουσι παρέχεις 
τὰ αἰτήματα, ἰώμενος τοὺς ἐκβοῶντας· 

  
Ἀλληλούϊα. 

 

Ρ 
ήμασί σου ἐνθέοις τῆς Ἑῴας ὁ ἄρχων, ὑπείξας ᾧ Νικόλαε ὤφθης, σπεύ‐
σας ἐν Βουνένοις εὐλαβῶς, τὸ ἱερόν σου εὗρε Μάρτυς λείψανον, καὶ ἰαθεὶς 
τῆς μάστιγος, ἐν εὐφροσύνῃ σοι ἐβόα·  

 
Χαῖρε ἡ ῥῶσις τῶν ἀσθενούντων  
Χαῖρε παράκλησις τῶν πενθούντων 
Χαῖρε τῶν θαυμάτων τὴν χάριν δεξάμενος  
Χαῖρε τῶν δαιμόνων τὸ κράτος τρεψάμενος  
Χαῖρε ὅτι ἐθεράπευσας τὸν νοσοῦντα χαλεπῶς  
Χαῖρε ὅτι τούτῳ δέδωκας τὴν ὑγείαν θαυμαστῶς  
Χαῖρε ὁ διασῴσας ἄφθαρτον τὸ σὸν σκῆνος  
Χαῖρε ὁ διαλύσας τῶν φθορέων τὸ σμῆνος  
Χαῖρε θερμὸν ψυχῶν ἱλαστήριον 
Χαῖρε πολλῶν ταχὺ ἰατήριον  
Χαῖρε δι’ οὗ ἐλυτρώθην τοῦ πάθους  
Χαῖρε δι’ οὗ ξένου πέπλησμαι θάμβους  
 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Σ 
ῶμα τὸ ἱερόν  σου, ἄφθαρτον διαμεῖναν, τῇ θείᾳ θαυμαστῶς ἐνεργείᾳ, ὥσπερ 
πολύτιμος θησαυρός, ἐν τῷ τῶν Βουνένων ἄλσει ἀνεύρηται, τῇ νεύσει σου 
Νικόλαε, χάριν παρέχον τοῖς βοῶσιν·  

Ἀλληλούϊα. 
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Τ 
εῖχος τῆς Ὀρθοδόξοις, καὶ ἀντίληψις θεία, ἐδόθης πρὸς Θεοῦ Ἀθλοφόρε· 
διὸ κατοχύρωσον ἡμᾶς, τῶν ἱκεσιῶν σου ταῖς πυργοβάρεσιν, ἐκ πάσης περι‐
στάσεως, ἐκλυτρούμενος τοὺς βοῶντας·  

Χαῖρε ἡ σκέπη τῶν Ὀρθοδόξων  
Χαῖρε ἡ δόξα τῶν Ἀθλοφόρων  
Χαῖρε Ἐκκλησίας φρουρὸς ἀσφαλέστατος  
Χαῖρε Θεσσαλίας πυρσὸς χρυσαυγέστατος  
Χαῖρε ὅτι ἀπεκάλυψας τὸ σὸν λείψανον ἡμῖν  
Χαῖρε ὅτι ἐφανέρωσας ἰαμάτων τὴν πηγὴν  
Χαῖρε παραμυθία τῶν πιστῶν σου προσφύγων  
Χαῖρε παρηγορία ἀληθὴς ἀναπήρων  
Χαῖρε πλουτῶν τὴν θείαν συμπάθειαν  
Χαῖρε ἡμῶν οἰκτείρων τὰ δάκρυα  
Χαῖρε δι’ οὗ εὐλογία δωρεῖται  
Χαῖρε δι’ οὗ ἡ κακία νεκροῦται  

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Υ 
μνησεν τὴν σὴν χάριν, ὁ πρὶν λελωβημένος, τῇ σῇ θεραπευθεὶς ἀντιλήψει, καὶ 
οἱ ἐν Bυζαντίῳ πιστοί, τῶν σῶν χαρίτων τυχόντες Νικόλαε, τὸν Κύριον 
ἐδόξασαν, τὸν δοξάσαντά σε βοῶντες·  

Ἀλληλούϊα. 
 

Φ 
ωταυγὴς ἡ σὴ μνήμη, τῇ τοῦ ἔαρος ὥρᾳ, ὡς ἔαρ μυστικὸν κόσμῳ ὤφθη, καὶ 
τοῖς ἄνθεσι σῶν δωρεῶν, εὐωδιάζει πιστῶν τὴν διάνοιαν· ὀσμὴν γὰρ πνέει 
ἅπασι, τῆς ἀφθαρσίας τοῖς βοῶσι·  

 
Χαῖρε Χριστοῦ λογικὴ θυσία  
Χαῖρε πιστῶν θερμὴ προστασία  
Χαῖρε ἀφθαρσίας λειμὼν ὁ πολύανθος  
Χαῖρε Ἐκκλησίας λιμὴν ὁ ἀχείμαστος  
Χαῖρε εὐωδία πίστεως καὶ θυμίαμα ζωῆς  
Χαῖρε μυροθήκη ἔμψυχος χάριτος θεαρχικῆς  
Χαῖρε ὅτι παρέχεις ἰαμάτων τὴν χάριν  
Χαῖρε ὅτι εὐφραίνεις τὴν σὴν ποίμνην ἐν πᾶσι  
Χαῖρε πιστῶν μεσίτης πρὸς Κύριον  
Χαῖρε ἡμῶν τὸ θεῖον προσφύγιον  
Χαῖρε χαρᾶς ἀπολαύων ἀλήκτου 
Χαῖρε ζωῆς ὁ τρυφῶν ἀϊδίου 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
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Χ 
αίρει ἡ νῆσος Ἄνδρος, ὡς οὐράνιον πλοῦτον, τὴν θείαν κεκτημένη σου Κά‐
ραν, καὶ τοῦ ἐν Μύροις θείου Πατρός, ἀγαλλιᾶται ἡ Μονὴ Νικόλαε, ἐν 
κόλποις ταύτην φέρουσα, καὶ τῷ Σωτῆρι ἐκβοῶσα·  

Ἀλληλούϊα. 
 

Ψ 
άλλων ἐν τοῖς ὑψίστοις, σὺν ἀγγέλων χορείαις, Κυρίῳ τὸν τρισάγιον ὕμνον, 
δυσώπει Νικόλαε ἀεί, πάσης ἀνάγκης λυτροῦσθαι καὶ θλίψεως, τοὺς πί‐
στει σοι προστρέχοντας, καὶ ὁμοφρόνως ἐκβοῶντας·  

 
Χαῖρε Ἀγγέλων ὁ συμπολίτης 
Χαῖρε Κυρίου ὁ μαργαρίτης 
Χαῖρε θεοφόρων Πατέρων ἰσότιμος 
Χαῖρε Ἀθλοφόρων ἁγίων ὁμόστεφος 
Χαῖρε ὅσιος ἐν Μάρτυσι, καὶ τῶν ἄνω κοινωνὸς 
Χαῖρε χάριτος τῆς κρείττονος θεοφόρος χορηγὸς 
Χαῖρε ὅτι τυγχάνεις τῶν ἀρρήτων ἐπόπτης 
Χαῖρε ὅτι ὑπάρχεις τῶν ἐν θλίψεσι ῥύστης 
Χαῖρε δι’ οὗ παθῶν καθαρθήσομαι 
Χαῖρε δι’ οὗ φωτὸς πληρωθήσομαι 
Χαῖρε ζωῆς τῆς ἐμῆς προστασία 
Χαῖρε παντὸς εὐσεβοῦς θυμηδία 

Χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

Ω 
 Νικόλαε Μάρτυς, στρατιῶτα Κυρίου, τῶν Ὁσιομαρτύρων ἡ δόξα, ἐκ πάσης 
θλιβερᾶς συνοχῆς, καὶ πειρασμῶν πολυτρόπων ἀπάλλαττε, τοὺς πόθῳ σε 
γεραίροντας, καὶ τῇ Τριάδι ἐκβοῶντας·  

Ἀλληλουϊα. 
 

Καὶ αὖθις τὸ Κοντάκιον. 
Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ. 

Τὸν ἐξ Ἑῴας ὡς ἀστέρα ἀνατείλαντα 
Καὶ ἐν Βουνένοις ἱερῶς ἀνδραγαθήσαντα 
Καταστέψωμεν ᾀσμάτων ταῖς εὐφημίαις· 

Τοῦ Χριστοῦ γὰρ ἐνδυσάμενος τὴν δύναμιν 
Ἐν Ὁσίοις τε καὶ Μάρτυσι διέπρεψε 

Τούτῳ λέγοντες, χαίροις Μάκαρ Νικόλαε. 
 

∆ίστιχον. 
Νίκην ἀληθῆ Νικόλαε παράσχου 

Γερασίμῳ πλέξαντι τοὺς δέ σοι Οἴκους. 
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Ἦχος πλ. α΄. Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ. 

Μ ακαρίζομέν σε, εὐσεβῶν οἱ χοροί, θαυμαστὲ Ὁσιομάρτυς Νικόλαε, ὡς μεσίτην 
ἡμῶν μέγαν πρὸς Χριστόν. (∆ίς).  
 

Ἀκροστιχὶς ἡ ἑξῆς: 
Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου. 

 

Γ εωργίᾳ θείᾳ, ἀρετῶν ἱερῶν, ἐν Βουνένοις διαπρέψας Νικόλαε, δι’ ἀθλήσεως 
ἐδόξασας Χριστόν.  
 

Ε ξ Ἑῴας λάμψας, καταυγάζεις ἡμᾶς, ταῖς ἀκτῖσι τῶν θαυμάτων Νικόλαε, ὡς 
κλεινὸς  Ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ. 
 

Ρ είθροις σῶν αἱμάτων, κατακλύσας ἐχθρόν, ταῖς ῥοαῖς τῶν ἰαμάτων Νικόλαε, 
ἐκκαθαίρεις ἀσθενείας χαλεπάς. 
 

Α πὸ πάσης βλάβης, καὶ παθῶν χαλεπῶν, ἀνωτέρους διατήρει Νικόλαε, τοὺς 
τὴν Κάραν σου τιμῶντας τὴν σεπτήν. 
 

Σ ώματός σου μάκαρ, παριδὼν αἰκισμούς, τῶν σωμάτων θεραπεύεις νοσήματα, 
ὦ Νικόλαε δυνάμει θεϊκῇ. 

         Ἐ Γ Κ ώ Μ Ι Αω μ ι α 
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Ι ατὴρ καρκίνου, ἀνεδείχθης σοφέ, τῇ δοθείσῃ σοι Νικόλαε χάριτι, ἀσινεῖς ἐξ οὗ 
διάσῳζε ἡμᾶς. 
 

Μ αρτυρίου σκάμμα, διανύσας στεῤῥῶς, θαυμασίοις ἐδοξάσθης Νικόλαε, καὶ 
παρέχεις τὰς ἰάσεις τοῖς πιστοῖς. 
 

Ο  θαυμάτων ῥεῖθρα, ἀναβλύζων ἀεί, τοῖς προστρέχουσι τῇ Κάρᾳ σου Ἅγιε, 
ἡμῖν δίδου τὴν βοήθειαν τὴν σήν.  
 

Υ περτέραν ἔχων, ἀληθῶς τὴν ζωήν, μαρτυρίου ἀνεδήσω τὸν στέφανον, ὦ 
Νικόλαε ἀθλήσας ἀνδρικῶς.  
 

Μ έγας ἐν Βουνένοις, ἐν ἀσκήσει φανείς, μείζων ὤφθης ἐν ἀθλήσει Νικόλαε, καὶ 
μεγάλων ἠξιώθης δωρεῶν. 
 

Ο ὐρανόθεν μάκαρ, ἔπιδε ἐφ’ ἡμᾶς, τοὺς προσπίπτοντας τῇ Κάρᾳ σου Ἅγιε, καὶ 
παράσχου τὰ αἰτήματα ἡμῖν.   
 

Ν οσημάτων φλόγα, καταπαύεις πικράν, καὶ καρκίνον θεραπεύεις ὀλέθριον, 
καὶ παρέχεις τὰ αἰτήματα πιστοῖς.  
 

Α νδρου νῆσος χαίρει, ἐν τῇ Κάρᾳ τῇ σῇ, καὶ κηρύττει σου τὰ θαύματα Ἅγιε, 
ἀντιλήπτορα πλουτοῦσά σε θερμόν.  
 

Χ αλεπῶν κινδύνων, ἀνωτέρους ἡμᾶς, διαφύλαττε Νικόλαε Ἅγιε, τοὺς προστάτην 
κεκτημένους σε θερμόν. 
 

Ο ἱ ἐν νόσοις ὄντες, Κεφαλῇ τῇ σεπτῇ, τοῦ κλεινοῦ Ὁσιομάρτυρος σπεύσατε, 
Νικολάου καὶ πλησθήσεσθε χαρᾶς.  
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Υ δατι θεόφρον, μεσιτείας τῆς σῆς, πρὸς Χριστὸν Ὁσιομάρτυς Νικόλαε, τὴν 
ῥυπῶσάν μου ἀπόπλυνον ψυχήν. 
 

Μ άστιξι παμμάκαρ, προστασίας τῆς σῆς, τῶν δαιμόνων ὁ ἑσμὸς ἀπελαύνεται, ὦ 
Νικόλαε καὶ σῴζονται πολλοί. 
 

Ι λασμὸν παρέχει, ἡ σὴ Κάρα ἡμῖν, καὶ ἰᾶται χαλεπὰ ἀρρωστήματα, καὶ 
βραβεύει τὴν ὑγείαν τοῖς πιστοῖς. 
 

Κ αὶ ἐν Βυζαντίῳ, ἡ σὴ χάρις ποτέ, θαυμαστῶς ἐμεγαλύνθη Νικόλαε, 
θεραπεύσασα τὸν πάσχοντα πικρῶς.  
 

Ρ ύπων ἁμαρτίας, ἐκκαθαίρεις ἡμᾶς, ταῖς θερμαῖς σου πρὸς Θεὸν 
παρακλήσεσι, καὶ κινδύνων ἀπαλλάττεις τοὺς πιστούς.  
 

Α σκητὴς θεόφρων, καὶ στερρὸς Ἀθλητής, τοῦ Σωτῆρος ἀνεδείχθης Νικόλαε, καὶ 
πλουσίων ἠξιώθης ἀμοιβῶν.  
 

Γ έρας τὴν σὴν Κάραν, καὶ θαυμάτων πηγήν, ὦ Νικόλαε ἡ Ἄνδρος 
πλουτήσασα, ἀνυμνεῖ σε ὡς θεράποντα Χριστοῦ.  
 

Ι αμάτων ῥείθροις, νοσημάτων πυράν, ὀλεθρίων καταπαύεις Νικόλαε, καὶ 
οἰδήματα ἰᾶσαι χαλεπά. 
 

Α θλητῶν τοῖς δήμοις, καὶ Ὁσίων χοροῖς, συνηδόμενος παμμάκαρ Νικόλαε, 
ἐκδυσώπει σὺν αὐτοῖς ὑπὲρ ἡμῶν. 
 

Ν εκρωθεὶς ἐν κόσμῳ, πρὸς ζωὴν ἀληθῆ, μετετέθης Ἀθλοφόρε Νικόλαε, καὶ 
προστάτης ἀνεδείχθης τῶν πιστῶν.  
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Ν όσων ἐπωδύνων, καὶ παθῶν θλιβερῶν, καὶ πικρῶν πειρατηρίων ἀπάλλαττε, 
τοὺς τιμῶντάς σε Νικόλαε σοφέ. 
 

Α νδρος νῦν ἡ νῆσος, ἐγκαυχᾶται τῇ σῇ Κεφαλῇ, Ὁσιομάρτυς Νικόλαε, καὶ 
προστρέχει τῇ θερμῇ σου ἀρωγῇ. 
 

Ν έμεις τὰς ἰάσεις, τοῖς ἐν πίστει θερμῇ, προσιοῦσι τῇ σῇ σκέπῃ Νικόλαε, καὶ 
δοξάζουσι Χριστὸν τὸν Λυτρωτήν. 
 

Ι ασαι παμμάκαρ, τοὺς ἐν πόνοις δεινοῖς, καὶ πικροῖς συνεχομένοις 
παθήμασιν, ὡς λαβὼν παρὰ Χριστοῦ χάριν πολλήν. 
 

Τ ὴν σεπτήν σου Κάραν, ἰατρεῖον κοινόν, κεκτημένοι ἀγαλλόμεθα Ἅγιε, καὶ τοὺς 
ἄθλους μακαρίζομεν τοὺς σούς. 
 

∆όξα…  Τριαδικόν. 

Ο  Πατὴρ καὶ Λόγος, καὶ τὸ Πνεῦμα ὁμοῦ, ὁμοούσιε Τριὰς καὶ συνάναρχε, 
Νικολάου ἡμᾶς σῶσον ταῖς λιταῖς. 
 

Καὶ νῦν…  Θεοτοκίον. 

Υ πὲρ πάντων Κόρη, ἐκδυσώπει ἀεί, τὸν Υἱόν σου καὶ ∆εσπότην καὶ Κύριον, τῶν 
ὑμνούντων ὡς Μητέρα σε Θεοῦ. 
 

Αἴτησις: Ἔτι καὶ ἔτι ἐν εἰρήνῃ... 
Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα καὶ δεδόξασταί σου…. 

 
Στάσις β΄. 

Ἦχος πλ. α΄. Ἄξιόν ἐστι. 

Α ξιόν ἐστι, μακαρίζειν σε Ὁσιομάρτυς, τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ ἐναθλήσαντα, καὶ 
αἰσχύναντα Νικόλαε ἐχθρόν. (∆ίς).  

 
Ἀκροστιχὶς ἡ ἰδία. 
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Γ νώσει ἀληθεῖ, λαμπρυνόμενος Ὁσιομάρτυς, ἐν Βουνένοις πρότερον ἤσκησας, 
καὶ ἐνήθλησας Νικόλαε στεῤῥῶς. 
 

Ε ἴληφας σοφέ, ἐκ Χριστοῦ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων, ὅθεν θεραπεύεις 
Νικόλαε, ἀρρωστήματα καὶ πάθη χαλεπά.  
 

Ρ ήμασι Χριστοῦ, καθυπείκων ὁλικῇ καρδίᾳ, κόσμον ἀπηρνήσω Νικόλαε, καὶ 
ἰσάγγελος ὡράθης ἐν σαρκί.  
 

Α νδρος τῇ σεπτῇ, ἐγκαυχᾶται Κάρᾳ σου θέοφρον· ἐξ αὐτῆς λαμβάνει γὰρ Ἅγιε, 
τὴν πλουσίαν εὐλογίαν σου ἀεί.  
 

Σ ύντριψον ἐχθροῦ, καθ’ ἡμῶν Νικόλαε τὸ θράσος, καὶ εἰρήνην δίδου καὶ ἴασιν, 
τοῖς τὴν θείαν σου αἰτοῦσιν ἀρωγήν. 
 

Ι ασαι ἡμῶν, τῶν σωμάτων πάσας τὰς ὀδύνας, καὶ ψυχῶν τὰ βάρη Νικόλαε, τῇ 
θερμῇ σου μεσιτείᾳ πρὸς Χριστόν.  
 

Μ έγας ἀρωγός, τοῖς ἐν πόνοις Ἅγιε ἐδείχθης· λύσιν γὰρ παρέχεις Νικόλαε, τοῖς 
ἐν λύπαις καὶ χαρὰν τὴν ἀληθῆ.  
 

Ο ρος τὸ σεπτόν, τῶν Βουνένων πάλαι ἡγιάσθη, τῇ σῇ πολιτείᾳ Νικόλαε· ἐν αὐτῷ 
γὰρ ἠγωνίσω ἀνδρικῶς.  
 

Υ μνοις ἱεροῖς, ἀνυμνοῦμέν σε Ὁσιομάρτυς, τὴν σεπτήν σου Κάραν κατέχοντες, 
ὡς θησαύρισμα καὶ πλοῦτον μυστικόν.  
 

Μ όνον τὸν Χριστόν, ἀγαπήσας ἐκ καρδίας Μάρτυς, τούτου τὸ ποτήριον 
πέπωκας, δι’ αὐτὸν θανατωθεὶς γνώμῃ στεῤῥᾷ.  
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Ο μιλοι πιστῶν, τὴν σεπτήν σου προσκυνοῦντες Κάραν, ἐξ αὐτῆς καρποῦνται 
Νικόλαε, τὰ ἰάματα σωμάτων καὶ ψυχῶν. 
 

Ν όσου χαλεπῆς, ὁ Ἑῴας, ἐλυτρώθη ἄρχων, προσελθὼν τῷ Θείῳ λειψάνῳ 
σου, ἐν Βουνένοις καὶ ἐγείρας σοι ναόν.  
 

Α ἵμασι τοῖς σοῖς, τὴν Βουνένων ἁγιάσας χθόνα, νῦν καθαγιάζεις Νικόλαε, τῇ σῇ 
Κάρᾳ τῶν Ἀνδρίων τοὺς χορούς. 
 

Χ άριν δαψιλῆ, ἐκ πηγῶν τοῦ σωτηρίου βλύζεις, καὶ κατασβεννύεις Νικόλαε, τοῦ 
καρκίνου τὴν ὀλέθριον πυράν. 
 

Ο ντως ὁ Θεός, τοῖς σοῖς θαύμασιν ἐμεγαλύνθη, ὡς φησὶ ∆αβὶδ ὁ θεόπνευστος· 
δι’ αὐτὸν γὰρ ἀπηρνήσω σεαυτόν. 
 

Υ ψωσον ἡμᾶς, ἐκ βυθοῦ τῆς ἀπωλείας Μάρτυς, τῇ σῇ ἀντιλήψει Νικόλαε, καὶ 
κατεύθυνον ἡμᾶς φόβῳ Θεοῦ.  
 

Μ έγας ἀρωγός, τῶν ἐν θλίψεσι Μάρτυς ἐδείχθης, καὶ θαυματουργὸς 
ὑπερθαύμαστος, θεραπεύων ἀσθενείας χαλεπάς.  
 

Ι ασιν εὑρών, ὁ ἐν Βυζαντίῳ νοσῶν Μάρτυς, τῇ σῇ μεσιτείᾳ Νικόλαε, ἀνεκήρυττε 
τὴν χάριν σου τρανῶς. 
 

Κ όσμος Ἀσκητῶν, καὶ Μαρτύρων ἀληθῶς ἐγένου, ὡς ἂν ἀμφοτέροις Νικόλαε, 
διαπρέψας καὶ δοξάσας τὸν Χριστόν. 
 

Ρ ῶσιν ἀληθῆ, καὶ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην θείαν, δίδου Ἀθλοφόρε Νικόλαε, 
τοῖς προσπίπτουσι τῇ Κάρᾳ σου πιστῶς.  
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Α νωθεν ἡμᾶς, μὴ ἐλλείπῃς ἐποπτεύων Μάρτυς, τοὺς τὴν σὴν ζητοῦντας 
βοήθειαν, μετὰ πίστεως Νικόλαε θερμῆς.  
 

Γ έρας ἀληθές, πρὸς Χριστοῦ ἀπείληφας θεόφρον· ἔνθεν ἀντιλήπτωρ καὶ 
πρόμαχος, ἀνεδείχθης ὦ Νικόλαε ἡμῶν. 
 

Ι αμα ψυχῶν, καὶ σωμάτων μάκαρ ἀναβλύζει, ἡ σεπτή σου Κάρα Νικόλαε, 
καὶ παρέχει πᾶσαν ῥῶσιν τοῖς πιστοῖς.  
 

Α νωθεν ἡμῖν, ἐπιφάνηθι Ὁσιομάρτυς, καὶ παράσχου πᾶσι Νικόλαε, τὰ 
αἰτήματα ὡς ἄγαν συμπαθής.  
 

Ν έκρωσον ἡμῶν, τὰς ὁρμὰς παθῶν τῶν ἀκαθέκτων, ταῖς πρὸς τὸν Σωτῆρα 
πρεσβείαις σου, καὶ πταισμάτων ἡμῖν αἴτει ἱλασμόν.  
 

Ν όσων ἰατήρ, ἀναδέδειξαι Ὁσιομάρτυς, θείᾳ ἐνεργείᾳ τῆς χάριτος, καὶ καρκίνου 
πάθος παύεις χαλεπόν.  
 

Α ρχοντα ποτέ, τῆς Ἑῴας Μάρτυς θεραπεύεις, ὃν ναόν σοι θεῖον ἀνήγειρεν, ἐν 
Βουνένοις μεγαλύνων τὸν Χριστόν.  
 

Ν άμα μυστικόν, βλῦζον ἐκ πηγῶν τοῦ σωτηρίου, ταῖς σαῖς ἱκεσίαις Νικόλαε, τοῖς 
προστρέχουσι τῇ σῇ ἐπισκοπῇ.  
 

Ι θυνον ἡμᾶς, πρὸς ὁδὸν τῶν θείων θελημάτων, τῇ σῇ ἀντιλήψει Νικόλαε, τοὺς 
προστάτην σε πλουτοῦντας ἀληθῆ.  
 

Τ ρώσας τὸν ἐχθρόν, τῇ ἀπεριτρέπτῳ σου ἐνστάσει, ἄτρωτον τὸν νοῦν μου 
Νικόλαε, ἐκ τῆς τούτου διαφύλαξον ὁρμῆς.  
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∆όξα… Τριαδικόν. 

Ο μβρησον ἡμῖν, ὁμοούσιε Τριὰς Ἁγία, ταῖς τοῦ Νικολάου δεήσεσι, τοῦ ἐλέους 
σου τὰ ῥεῖθρα μυστικῶς.  
 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Υ ψιστον Θεόν, μετὰ σώματος Κόρη τεκοῦσα, ὕψωσον ἡμῶν τὴν διάνοιαν, πρὸς 
ὑψώσεις οὐρανίων ἐννοιῶν.  
 

Αἴτησις :  Ἔτι καὶ ἔτι…. 
Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὁ ἐπὶ θρόνου δόξης τῶν Χερουβεὶμ ἐπαναπαυόμενος… 

 
Στάσις γ΄. 

Ἦχος γ΄.  Αἱ γενεαὶ πᾶσαι. 

Α ἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, Νικόλαε τρισμάκαρ. (∆ίς).  
 

Ἀκροστιχὶς ἡ αὐτή. 

Γ νώμῃ θεολήπτῳ, ἤθλησας νομίμως, σοφὲ Ὁσιομάρτυς.  
 

Ε λαμψας ὡς ἄστρον, λαμπρὸν ἐκ τῆς Ἑῴας, ἐν Ὄρει τῶν Βουνένων.  
 

Ρ ύσαι πάσης βλάβης, Νικόλαε θεόφρον, τούς σὲ ὑμνολογοῦντας.  
 

Α νδρος μεγαλύνει, τοὺς ἄθλους σου θεόφρον, τιμῶσα τὴν σὴν Κάραν.  
 

Σ ώματος ἰᾶσαι, καὶ τῶν ψυχῶν τρισμάκαρ, νοσήματα ποικίλα.  
 

Ι σχυσας νεκρῶσαι, ῥοπῇ τῇ οὐρανίῳ, Νικόλαε τὸν πλάνον.  
 

Μ έγας ἀνεδείχθης, ἐν προστασίαις Μάρτυς, τοῖς σὲ ἀνευφημοῦσι. 
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Ο μβροις σῶν αἱμάτων, κατέσβεσας παμμάκαρ, τοὺς ἄνθρακας τῆς πλάνης. 
 

Υ ψωσον τὸν νοῦν μου, Νικόλαε τρισμάκαρ, χαμαιζηλίας πάσης.  
 

Μ άρτυς ἐν Ὁσίοις, περιφανὴς ἐδείχθης, Νικόλαε ἀθλήσας.  
 

Ο λῃ τῇ καρδίᾳ, προσπίπτομεν θεόφρον, τῇ θαυμαστῇ σου Κάρᾳ.  
 

Ν όσων ἀνιάτων, ἀπάλλαξον τρισμάκαρ, τούς σὲ ὑμνολογοῦντας. 
 

Α νωθεν παμμάκαρ, μὴ παύσῃ προστατεύων, τῶν πόθῳ σὲ τιμώντων. 
 

Χ άριν δεδεγμένος, Νικόλαε ἰᾶσαι, ἡμῶν τὰς ἀσθενείας.  
 

Ο ρος τῶν Βουνένων, ἡγίασται τρισμάκαρ, τοῖς ἱεροῖς σου πόνοις.  
 

Υ δατι ἀΰλῳ, κατάρδευσον θεόφρον, ἡμῶν τὰς διανοίας. 
 

Μ νήμην σου τὴν θείαν, Νικόλαε τελοῦντες, Χριστὸν δοξολογοῦμεν. 
 

Ι ασαι τὰ πάθη, τῇ σῇ ἐπιστασίᾳ, τὰ θλίβοντά με Μάρτυς.  
 

Κ όσμου τὴν ἀπάτην, Νικόλαε ἀπώσω, Χριστῷ ἀκολουθήσας.  
 

Ρ ώμῃ θεοσδότῳ, Νικόλαε καθεῖλες, ἐχθροῦ τὴν δυναστείαν.  
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Α φθαρτον ἐδέξω, παρὰ Χριστοῦ πλουσίως, σοφὲ ἀντιμισθίαν.  
 

Γ λώσσῃ θεολήπτῳ, Νικόλαε κηρύττεις, τὸ ὄνομα Κυρίου.   
 

Ι να σου τιμῶμεν, Νικόλαε τὴν μνήμην, ῥύου ἡμᾶς κινδύνων.  
 

Α λγη καταπαύεις, καὶ τοῦ δεινοῦ καρκίνου, Νικόλαε τὸ πάθος.  
 

Ν όμῳ εὐσεβείας, Νικόλαε ἀθλήσας, λαμπρῶς ἐθαυμαστώθης.  
 

Ν όσων καὶ κινδύνων, καὶ πάσης ἐπηρείας, ῥύου ἡμᾶς τρισμάκαρ.  
 

Α ἵμασιν οἰκείοις, ἐπέχρωσας θεόφρον, τὴν ψυχικὴν στολήν σου.  
 

Ν έκρωσον παμμάκαρ, τὴν καθ’ ἡμῶν μανίαν, ἐχθροῦ τοῦ ἀρχεκάκου.  
 

Ι θυνον τὸν νοῦν μου, ἀγάπησιν πρὸς θείαν, Νικόλαε τρισμάκαρ. 
 

Τ εῖχος ἀσφαλείας, ἡμῖν ἡ σὴ πρεσβεία, γενέσθω Ἀθλοφόρε.  
 

∆όξα…  Τριαδικόν. 

Ο λῃ τῇ καρδίᾳ, Τριὰς Ὑπεραγία, ὑμνοῦμέν σου τὸ κράτος.  
 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Υ μνοις ἐγκωμίων, ὑμνοῦμεν Θεοτόκε, τὴν ἄρρητόν σου δόξαν.  
 

Αἴτησις: Ἔτι καὶ ἔτι… 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς… 
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Εὐλογητάρια. 
 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με Νικόλαον ὑμνῆσαι. 
 

Τ 
ῶν Ἀγγέλων τὸν βίον, ἐν Βουνένοις ἀνύων, ἀρνησάμενος κόσμον, Ἀθλητὴς 
περιφανὴς, ἀνεδείχθης ἀθλήσας, καὶ ἀθλητικῇ δόξῃ ἐστεφάνωσαι, τὸν 
Χριστὸν δοξάσας μάκαρ Νικόλαε.  

 
Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με Νικόλαον ὑμνῆσαι. 

 

Τ 
ῷ Σωτῆρι, ἀντὶ μύρων Ἅγιε, τὰ σὰ αἵματα χαίρων προσῆξας, καὶ ἐδέξω, 
παρ’ αὐτοῦ Νικόλαε, τῶν θαυμάτων χάριν τὴν πλουσίαν, ὅθεν τοῖς πιστοῖς 
βρύεις τὰ ἰάματα, καὶ λυτροῦσαι κινδύνων καὶ θλίψεων.  

 
Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με Νικόλαον ὑμνῆσαι. 

 

Λ 
ίαν θερμῶς, οἱ πιστοὶ προστρέχουσι, πρὸς τὴν Κάραν σου Ὁσιομάρτυς, καὶ 
ἐκ ταύτης, τὰς αἰτήσεις τάχιστα καρποῦνται, νόσων χαλεπῶν καὶ παθῶν 
λυτρούμενοι, καὶ τὴν χάριν τὴν σήν, κηρύττουσι Νικόλαε. 

 
Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με Νικόλαον ὑμνῆσαι. 

 

Μ 
υροφόροι γυναῖκες, τῷ Σωτῆρι προσῆγον, πάλαι δάκρυα ὁμοῦ σὺν μύροις· 
νῦν δὲ πιστῶν οἱ χοροί σοι βοῶσι· δίδου Ἀθλητά, ἄνωθεν βοήθειαν, τοῖς τῇ 
σκέπῃ τῇ σῇ, πίστει καταφεύγουσι. 

 
∆όξα… Τριαδικὸν 

Π 
ροσκυνῶν τὸν Πατέρα, καὶ τὸν σύνθρονον Λόγον, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, τὴν 
Ἁγίαν Τριάδα, ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ ἤθλησας στεῤῥῶς, ἐν Βουνένοις Ἅγιε, καὶ 
λαμπρῶς ἐδοξάσθης Νικόλαε. 

 
Καὶ νῦν… Θεοτοκίον. 

Ζ 
ωοδότην τεκοῦσα, τοῦ θανάτου ἐρρύσω, τὸν Ἀδὰμ Θεοτόκε· ὃν ἐν ἄθλοις 
δοξάσας, ὁ Νικόλαος Κόρη, ἔτυχε ζωῆς, τῆς ὑπὲρ κατάληψιν, μεγαλύνων 
τὴν ἄρρητον δόξαν σου. 

 
Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα,Ἀλληλούϊα, δόξα σοι ὁ Θεός, (ἐκ γ΄). 

 
 

Καὶ ἀπόλυσις. 
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 Ε ὐ Χ Α ία ι 
ΕἸΣ ΤΌΝ ἍΓΙΟΝ ὉΣΙΟΜάΡΤΥΡΑ  

Ν Ι Κ Ό Λ Α Ο Ν 
 ΤΌΝ ἘΝ ΒΟΥΝΈΝΟΙΣ ΤῆΣ ΘΕΣΣΑΛίΑΣ  

 

Π 
ανένδοξε Ὁσιομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἅγιε Νικόλαε, ὁ τοῖς ῥήμασιν αὐτοῦ 
ὅλῃ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ ἀκολουθήσας, καὶ ἀσκητικῶς δι’ ἰσαγγέλου 
πολιτείας αὐτῷ εὐαρεστήσας· ὁ τὸ πανάγιον τοῦ Σωτῆρος ὄνομα, τὸ 

ὑπὲρ πᾶν ὄνομα ὁμολογήσας, καὶ ὑπὲρ αὐτοῦ προθύμως τὸ αἷμά σου 
ἐκχέας, καὶ παρ’αὐτοῦ ἐπαξίως θαυμάτων δωρεᾷ καὶ ἰαμάτων δυνάμεσι 
δοξασθείς, καὶ πᾶσι παρέχων τῆς θερμῆς σου προστασίας τὰς σωτηριώδεις 
ἀντιλήψεις. Σοῦ δεόμεθα ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ· ἔπιδε ἐκ θείων ὑψωμάτων καὶ 
πλήρου τὰς αἰτήσεις ἡμῶν, τῶν ἐν εὐλαβείᾳ καὶ πίστει προσιόντων τῇ 
πανσέπτῳ σου Κάρᾳ. Μὴ παρίδῃς, Ἅγιε, τὴν δέησιν ἡμῶν, καὶ ἀπάλλαττε 
ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ψυχικῆς καὶ σωματικῆς ἀσθενείας καὶ θλίψεως, ὡς 
πολλὴν παρρησίαν πρὸς Χριστὸν κεκτημένος. Εὐλόγει τῇ μαρτυρικῇ σου 
πρεσβείᾳ καὶ χάριτι τοὺς οἴκους καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν, τῶν 
προσφευγόντων σοι θερμῶς. Αἴτει ἡμῖν παρὰ Κυρίου ῥῶσιν καὶ ὑγείαν, γῆς 
εὐφορίαν καὶ πᾶσαν εὐπραγίαν, καὶ ἀποδίωκε ἀφ’ ἡμῶν πάντα πειρασμὸν 
καὶ πᾶσαν ἐπήρειαν τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, τοῦ ζητοῦντος τὴν ἀπώλειαν 
ἡμῶν, καὶ πρέσβευε πρὸς Κύριον διδόναι ἡμῖν πταισμάτων ἄφεσιν, ἐν τῷ 
ἀπείρῳ αὐτοῦ ἐλέει, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 
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                  Ε ὐ Χ ή   Ἑ Τ Έ Ρ Αυ χ η   ε τ ε ρ 
α 

ὑπὸ Καθηγουμένης Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης. 
 

Δ 
έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ δυνατὸς ἐν ἰσχύϊ καὶ ἐν 
ἐλέει ἀμέτρητος· ὁ ἐν Ἁγίοις ἀναπαυόμενος καὶ ὑπ’ αὐτῶν ἀπαύστως 
δοξαζόμενος· ὁ τῶν Ὁσίων τὰ δάκρυα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας προσδεχόμε‐

νος, τούτων δὲ ταῖς παννύχοις προσευχαῖς, ταῖς μακραῖς νηστείαις καὶ τοῖς 
ὅλοις ἀσκητικοῖς καμάτοις εὐφραινόμενος· ὁ τῶν Μαρτύρων τοῖς ἄθλοις 
θαυμαζόμενος,τούτων δὲ τοῖς αἵμασι εὐμενῶς ἱλασκόμενος· ὁ ἐν τῷ ξύλῳ τοῦ 
Σταυροῦ δι’ ἡμᾶς τὸ ἑκούσιον πάθος ὑπομείνας, ἵνα ἡμεῖς ἀπαθείας τὴν 
χάριν ἐνδυσώμεθα· ὁ τῇ λόγχῃ κεντηθεὶς τὴν ἄχραντόν σου πλευράν, ἵνα τῆς 
Εὔας τὸ ὀλίσθημα ἐπανορθώσῃς Ἀγαθέ, ἣν ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδὰμ 
διέπλασας ἐν σοφίᾳ, τῇ χειρὶ σου τῇ Ἀχράντῳ· ὁ τῶν Ἁγίων ταῖς δεήσεσιν 
ἐπικαμπτόμενος, ταῖς δὲ πρεσβείαις τῆς Ἀειπαρθένου σου Μητρὸς, Παναγίας 
Θεοτόκου Μαρίας, πάντας ἡμᾶς σῴζων ὡς φιλάνθρωπος. 
      Αὐτὸς καὶ νῦν Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς ἡμῶν τῶν σῶν ἀναξίων 
ἱκετῶν, τῶν ἐπικαλουμένων τὸ Ὄνομά σου τὸ Ἅγιον. Πρόσδεξαι δεόμενον ὑπὲρ 
ἡμῶν, τὸν ἔνδοξόν σου Ὁσιομάρτυρα Νικόλαον, τὸν ἐν Βουνένοις τῇ ἀσκήσει 
διαλάμψαντα καὶ τῷ Μαρτυρίῳ τελειωθέντα. Καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς τὴν τῆς 
ἀσκήσεως ὁδὸν αἰσίως περαιῶσαι, ὁ τὰς ἀριστείας τῆς αὐτοῦ ἀσκητικῆς 
πολιτείας ἐν δόξῃ τῇ ἀφθάρτῳ στεφανώσας. Ἐνίσχυσον ἡμᾶς, Μακρόθυμε, 
τὴν καλὴν σου δίδειν ὁμολογίαν, ἐν τῷ πράττειν τὰ ἔργα τοῦ φωτός, ὁ τὸν Ἅγιον 
σου Μάρτυρα Νικόλαον φωτίσας, Σὲ μὲν ὁμολογῆσαι Θεὸν ἀληθινὸν 
ἐνώπιον τυράννων τῶν ἀνόμων, τοὺς δὲ αὐτοῦ συστρατιώτας καὶ συνασκητὰς 
ἐνισχύσας ἐν λόγοις σωτηρίοις, τοῦ πράττειν τὸ θέλημά σου τὸ Ἅγιον. 
      Εὐόδωσον ἡμῶν τὰ ἔργα, ἵνα ἐν ἐπιγνώσει τῆς σῆς ἀληθείας ταῦτα 
ποιῶμεν καὶ ἕτοιμοι γενώμεθα εἰς τὸ πάσχειν ὑπὲρ σοῦ, ὁ τὸν Μάρτυρά σου 
Νικόλαον ἀξιώσας τὸ σὸν πάθος ζηλῶσαι, ἐν τῷ ὑπομεῖναι τὰς τῶν 
μαστιγώσεων ὂδύνας, τὴν διὰ τῆς λόγχης τρῶσιν τῆς σαρκὸς καὶ τὴν ἐν τῷ 
δένδρῳ αὐτοῦ πρόσδεσιν, ὅτι ἐν Σταυρῷ τὰς χεῖρας ἥπλωσας, ὅπως 
συναγάγῃς ἡμᾶς τοὺς παραβάσει ἀπὸ Σοῦ ἀπωσθέντας. 
      Τὰς λογικὰς ἡμῶν λατρείας πρόσδεξαι, ὡς ὁλοκάρπωσιν πνευματικὴν, 
ὁ εὐαρέστως δεξάμενος τοῦ σοῦ Μάρτυρος τὰ αἵματα, τὰ ὑπὲρ Σοῦ χυθέντα 
καὶ τὴν γῆν πιάναντα, εἰς τὸ προσφέρειν σοι ἐν εὐλογίαις ἀγαθαῖς, καρπὸν 
δικαιοσύνης. Τὸν νοῦν ἡμῶν εἰρήνευσον. Καὶ τοὺς διαλογισμοὺς ἡμῶν μακρὰν 
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τῆς πονηρίας τήρησον, εἰς τὸ ἐνθυμεῖσθαι διαπαντὸς τὰ σὰ παραγγέλματα, ὁ 
ἱκανώσας τὸν σὸν Μάρτυρα ὅλον ἑαυτὸν σοι προσάξαι, ὡς αἰνέσεως θυσίαν 
εὐάρεστον τῷ τοῦ παντὸς ποιητῇ καὶ κυβερνήτῃ. 
      Τὰς καρδίας ἡμῶν διὰ τῆς μετανοίας καθάρισον, ὁ τὴν τοῦ Μάρτυρός 
σου καρδίαν Μονὴν σου ἁγίαν ποιήσας καὶ ἐν αὐτῇ κατοικήσας σύν τῷ Πατρὶ 
σου καὶ τῷ Πνεύματι. Πάσας ἡμῶν τὰς εἰσόδους ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ 
διατήρησον, ὁ τὸν Μάρτυρά σου ἁγιάσας ταῖς ὑπὲρ σοῦ παθήμασί τε καὶ τῇ 
μακαρίᾳ αὐτοῦ σφαγῇ. 
      Τῶν δωρεῶν τῆς χάριτός σου μετόχους ἡμᾶς ἀνάδειξον, ὁ τῷ Μάρτυρί 
σου τὴν σὴν ἰσχύν δωρησάμενος εἰς τὸ ὑπομένειν καρτερῶς τὰς διὰ Σὲ 
πικρὰς βασάνους. 
      Τὸν τῆς πίστεως ἀγῶνα ἡμῶν τελειῶσαι ἐν ἀγαθοῖς ἐνίσχυσον, ἵνα τοὺς 
τῆς δόξης στεφάνους παρὰ Σοῦ, τοῦ Ἀγωνοθέτου καὶ Θεοῦ ἡμῶν ἀξίως 
λάβωμεν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύματι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
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Ε ὐ Χ ή  Ἑ Τ Έ Ρ Α 
(Ἀναγινωσκομένη κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Ἁγιασμοῦ) 

 
Ὑπὸ Καθηγουμένης Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης. 

 

Ο 
 τῶν αἰώνων Βασιλεὺς καὶ Κύριος τῶν ἁπάντων, ὁ δοξάζων τοὺς δο‐
ξάζοντάς σε ὑπερένδοξε καὶ ἁγιάζων τοὺς εἰς Σὲ πιστεύοντας μόνε 
ὑπεράγιε ∆έσποτα· ὁ ἐπὶ θρόνου τῆς ἀπροσίτου σου δόξης καθεζόμε‐

νος καὶ ὑπ’ Ἀγγέλων ἀσιγήτως ἀνυμνούμενος· ὁ τῶν Ἁγίων σου τὰς λιτὰς, ὑ‐ 
πὲρ παντὸς τοῦ κόσμου προσδεχόμενος· ὁ τοὺς εἰς Σὲ εἰλικρινῶς πιστεύον‐
τας, κοινωνοὺς ποιούμενος τοῦ φωτὸς τῆς Βασιλείας σου καὶ μετόχους τῶν 
πλουσίων δωρεῶν τοῦ ἁγιασμοῦ σου· ὁ ἐν Ἁγίοις σου ἀναπαυόμενος, τοῖς δὲ 
αὐτῶν Λειψάνοις τὴν ἁγιαστικὴν σου χάριν παρεχόμενος, εἰς τὸ ἐνεργεῖν δι’ 
αὐτῶν τὰ σὰ θαυμάσια. 
      Αὐτὸς καὶ νῦν Πανοικτίρμον Κύριε, τῇ πρεσβείᾳ τοῦ ἐνδόξου σου Ὁσιο‐ 
μάρτυρος Νικολάου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἐπικαλουμένων 
σὲ ἐξ ὅλης καρδίας καὶ τοῦ σοῦ ἐλέους ἐπιδεομένων· ∆ὸς τὴν χάριν τοῦ ἁ‐ 
γιασμοῦ σου τῷ ὕδατι τούτῳ, ὅπως γένηται ἡμῖν εὐλογίας πηγὴ, δωρημάτων τῶν 
χρηστῶν σου πλοῦτος, ἀγαθῶν οὐρανίων πρόγευσις, ἰάσεων ῥεῖθρον, τῆς σῆς 
εὐσπλαχνίας ἀντίδοσις καὶ τῆς αἰωνίου σου ζωῆς ἡ γλυκυτάτη ἀπόλαυσις. 
      Πάντας  δὲ  τοὺς  τιμῶντας  τὸ σεπτὸν  αὐτοῦ Μαρτύριον καὶ  ἀσπαζο‐ 
μένους τὰ ἱερὰ αὐτοῦ Λείψανα καὶ τὴν Τιμίαν αὐτοῦ Κάραν, ἣν τῷ ξίφει ἀ‐ 
πέτεμον διὰ τὸ ὄνομά σου τὸ Ἅγιον, εὐλόγησον καὶ τῶν ἀμετρήτων δωρεῶν τοῦ 
ἐλέους σου ἀξίους ποίησον· τοὺς τῶν αἱμάτων ποταμοὺς αὐτοῦ, τοὺς διὰ σὲ 
χυθέντας Κύριε, εἰς ὀσμὴν μύρου σου πρόσδεξαι, ἀντιπαρεχόμενος ἡμῖν τὰς 
χάριτάς σου, τὰς ὑπερτίμους καὶ εὐώδεις· τὰς ἀλγηδόνας αὐτοῦ, ἃς διὰ σὲ 
ὑπέστη, εἰς ἱλασμὸν ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἐν πάθεσιν ἀλγούντων πρόσδεξαι, τὴν 
ῥωστικὴν σου θεραπείαν ἀντιδωρούμενος. 
      Μνήσθητι δέ, Κύριε Φιλάνθρωπε, τῆς λόγχης, ἣν διὰ σὲ ὑπέμεινεν ἐν 
καρτερίᾳ, ὁ ἔνδοξός σου στρατιώτης οὗτος Νικόλαος ὁ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν 
Βουνένοις ἀθλήσας τὸ σὸν πάθος αὐτοθελῶς μιμούμενος· καὶ ἴασαι ἡμᾶς, 
τοὺς τρωθέντας τοῖς βέλεσι τοῦ ἐχθροῦ καὶ πρὸς σὲ καταφεύγοντας· δώρησαι 
ἡμῖν τῆς σῆς καταλλαγῆς τὴν γλυκυτάτην ἀπόλαυσιν καὶ τῆς σῆς Βασιλείας 
ἐντὸς ἡμῶν τὴν παρουσίαν· ἵνα ἐν τῷ φωτὶ τῆς σῆς ἀληθείας πορευόμενοι, σὲ 
ἐπιγινώσκωμεν τὸν Φωτοδότην καὶ Θεὸν ἡμῶν καὶ σὲ ὁμολογῶμεν ἐν ἔργοις 
ἀγαθοῖς· ὅτι σοὶ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, πάντοτε νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
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Ε ὐ Χ ή  Ἑ Τ Έ Ρ Α 
(Ἀναγινωσκομένη εἰς πᾶσαν θλῖψιν καὶ ἀσθένειαν) 

 
Ὑπὸ Καθηγουμένης Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης. 

 

Ο 
 τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ Βασιλεὺς τῶν ἁπάντων, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, 
ὁ ἀληθὴς Θεὸς ἡμῶν· ἡ τῆς φιλανθρωπίας πηγὴ καὶ τῆς ἀγαθότητος 
ἄβυσσος· τῶν οὐρανίων δωρεῶν ὁ ἔχων καὶ διανέμων τὸν πλοῦτον. Ὁ 

μόνος δυνατὸς ὑπάρχων καὶ τῇ ἰσχύϊ σου τὰ πάντα διακρατῶν καὶ συνέχων 
τῇ χειρί σου. 
      Ὁ τὸν ἄνθρωπον διαπλάσας, εἰς τὸ δεσπόζειν τῆς σῆς δημιουργίας, τῆς 
δὲ αἰωνίου σου Βασιλείας κοινωνὸς γενέσθαι καὶ τῶν ἀγαθῶν σου κληρονό‐
μος· ὁ τῆς υἱοθεσίας τὴν χάριν, παντὶ τῷ σοὶ πιστεύοντι καὶ εἰλικρινῶς δου‐
λεύοντί σοι δωρούμενος· ὁ τὰς δωρεὰς τῆς σῆς περιουσίας τοῖς σοῖς φίλοις 
χαριζόμενος, τὰς δὲ ἀντιδόσεις τοῦ σοῦ πλούτου, τοῖς Ἁγίοις σου πιστευόμε‐
νος· ὁ τῶν θαυμασίων Θεὸς καὶ τῆς ζωῆς ταμιοῦχος καὶ ἀρχηγὸς· ὁ τῇ 
ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου καὶ Παντουργοῦ σου Πνεύματος, τὰς ἰάσεις παντὶ τῷ σοὶ 
προστρέχοντι παρέχων· ὁ πᾶσαν νόσον θεραπεύων ψυχῆς τε καὶ σώματος 
τῶν πιστῶν ἱκετῶν σου, πᾶσαν δὲ ἀσθένειαν καὶ δεινὴν ἐπιφορὰν τῶν σῶν 
δούλων συμπαθῶς ἰώμενος. 
      Ὁ ἐξαιρέτως τῆς παναχράντου σου Μητρός, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας τὰς μεσιτείας ὑπὲρ τοῦ γένους ἡμῶν ἐν εὐμενείᾳ δεχόμενος καὶ τῶν 
σῶν Ἁγίων τὰς ἱκεσίας καὶ δεήσεις ὑπὲρ τῶν ἐν ἀνάγκῃ καὶ πάσῃ θλίψει 
εὑρισκομένων δούλων σου φιλανθρώπως πληρῶν, τοὺς δὲ ἐν νόσοις κειμέ‐
νους καὶ τραύμασι τρυχομένους καὶ πάσαις πληγαῖς καὶ μώλωψι 
ὀδυνωμένους ὡς συμπαθὴς κουφίζων καὶ ἰώμενος· 
      Αὐτὸς καὶ νῦν φιλάνθρωπε Κύριε, μὴ ὑπερίδῃς τὴν ἡμῶν ἀσθένειαν, 
μηδὲ παρασιωπήσῃς τῆς φωνῆς ἡμῶν, ἣν ἐκ βαθέων προσφέρομέν σοι, ἐν τα‐
πεινώσει βοῶντες καὶ λέγοντες: 
      ∆έξαι Ἅγιε, ὁ ἐν ἀγίοις ἀναπαυόμενος, καὶ ἐν αὐτοῖς ἐνδοξαζόμενος καὶ 
θαυμαζόμενος, καὶ νῦν τοῦ μεγάλου σου Ὁσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ Νέου 
τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος καὶ τελειωθέντος, τὰς ὑπὲρ 
ἡμῶν τῶν ταπεινῶν ἐκτενεῖς αὐτοῦ ἱκεσίας καὶ δεήσεις· καὶ πρόσδεξαι αὐτὰς 
εὐμενῶς, ἡμῖν ἀντιπαρέχων τῶν ἰάσεων τὴν χάριν καὶ τῆς σῆς προμηθείας τὴν 
ἀντίληψιν, τούτῳ γὰρ τὴν μεγίστην καὶ ἐξαίρετον παρέσχες χάριν, τοῦ ἰᾶσθαι 
τὰς δερματικὰς καὶ ἀλλεργικὰς νόσους, τὰς κεφαλοπονίας καὶ πάσας τὰς 
δεινὰς τῆς σαρκὸς παθήσεις καὶ ὀδυνηρὰς παρενοχλήσεις. 
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      ∆ός, Ἅγιε ἁγίων, τὴν θεραπείαν τῷ πιστῷ σου δούλῳ ( τῷ δεῖνᾳ ), τῷ ἐν 
νόσοις κειμένῳ καὶ τῇ ἀσθενείᾳ τῆς σαρκὸς ὀδυνωμένῳ, τῇ δὲ ἀθυμίᾳ τῆς 
ψυχῆς αὐτοῦ θλιβομένῳ, τὴν ῥῶσιν κατ’ ἄμφω τούτῳ χαριζόμενος, ταῖς πρε‐
σβείαις Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος ἐπικαμπτόμενος καὶ ταῖς 
αὐτοῦ εὐπαρησιάστοις εὐχαῖς τε καὶ δεήσεσιν, εὐΐλατος καὶ νῦν γενόμενος. 
      Παῦσον τῆς σαρκὸς τὸν πυρετόν· κούφισον τῆς ταλαιπωρίας τὴν στένωσιν· 
δρόσισον τῆς ἀσθενείας τὸν καύσωνα· πράϋνον τὸν ἐπικείμενον τῆς νόσου κλύ‐
δωνα· χάρισαι τὰ νάματα τῆς σῆς εὐεργεσίας, τῇ ἀοράτῳ καὶ πανσθενεῖ σου 
ἐπιστασίᾳ. Παντὶ δὲ τῷ εὐλαβουμένῳ τὸν ὅσιον σου θεράποντα καὶ Μάρτυρα 
Νικόλαον τὸν ἐν Βουνένοις τελειωθέντα, βράβευσον τοῦ ἁγιασμοῦ σου τὰς 
δωρεὰς, τῆς σῆς ἰσχύος τὸν θώρακα περιζωννύων ἡμᾶς. 
      ∆ὸς τοῖς ἀσπαζομένοις τὴν τιμίαν τούτου καὶ χαριτόβρυτον κάρα, τῶν 
θαυμάτων σου τὸν ἀκένωτον πλοῦτον. Ἀπάλλαξον ἡμᾶς τῆς ὀδύνης τῶν 
δυσχερῶν συμπτώσεων· ἴασαι ἡμῶν τῆς σαρκὸς τὰ ἐκζέματα, πᾶσαν 
ἀποκαθιστῶν ἐκ τούτου βλάβην καὶ δεινὴν κάκωσιν, συμπαθῶς τὴν θεραπεί‐
αν παρεχόμενος. 
      Ἐπίθες τοῖς τραύμασιν τοῦ δούλου σου ( τοῦ δεῖνα ) τὴν σὴν συμπαθε‐
στάτην χεῖρα καὶ τῆς πατρικῆς σου στοργῆς τὸ ἀπόσταγμα τελείαν καὶ ταχινὴν 
τὴν ῥῶσιν ποιούμενος, ἅμα δὲ ψυχῆς τὴν ἄνεσιν πλειόνως χαριζόμενος, ὡς 
Θεὸς τοῦ ἐλέους καὶ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ τῶν σοὶ προστρεχόντων 
ἀντιλήπτωρ καὶ κηδεμὼν φιλόστοργος. Ὅτι παρὰ σοῦ ζωῆς τὴν ἐλπίδα τῆς 
αἰωνίου ἐλάβομεν καὶ σοὶ μόνῳ λατρεύομεν, τῷ ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ 
ἡμῶν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ 
σου Πνεύματι, ᾧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις πάντοτε, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
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Συλλεγέντα ὑπὸ ἀρχιμανδρίτου π. ∆ωροθέου Θεμελῆ  
Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 

 
Θαῦμα 1ον 

 
     Κατὰ τὸν παρελθόντα Ἰούνιον ὁ Ἡγούμενος, κατ’ ἐπίμονον αἴτησιν εὐσεβῶν 
κατοίκων τῆς νήσου Σαλαμῖνος τῆς ἐπιλεγομένης Κούλουρης, μετέφερε τὴν Ἁγίαν 
Κάραν εἰς τὴν νῆσον ταύτην πρὸς προσκύνησιν ἐκ μέρους τῶν ἐκεῖ εὐλαβῶν 
κατοίκων. 
      Μεταξὺ τῶν συρρεόντων προσκυνητῶν εὑρίσκετο καὶ ἡ κ. Καλλιόπη 
Ἀγαθάκη, κάτοικος Παλουκίων Σαλαμῖνος, ὁδὸς Κορυτσᾶς 3. Ἡ γυνὴ αὕτη εἶχεν 
κακόηθες σπυρίον εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τῆς μύτης της τὸ ὁποῖον σπυρίον οἱ ἰατροὶ 
διέγνωσαν ὡς καρκίνον. Προσελθοῦσα εἰς προσκύνησιν τῆς τιμίας Κάρας ἡ 
εὐλαβὴς Καλλιόπη ἔλαβε διὰ βάμβακος ἔλαιον ἐκ τῆς παρακειμένης κανδήλας 
καὶ ἱκετεύσασα θερμῶς τὸν Ὁσιομάρτυρα ἐσταύρωσεν μετὰ ταῦτα, διὰ τοῦ 
ἡγιασμένου βάμβακος τὸ σπυρίον καὶ ἐν συνεχείᾳ κατεκλίθη. 
      Τὴν ἑπομένην πρωΐαν ἐγερθεῖσα ἐκ τοῦ ὕπνου μετὰ μεγάλης ἐκπλήξεως, 
παρετήρησεν, ὅτι τὸ σπυρίον εἶχεν ἐκπέσει ἐκ τοῦ δέρματος της καὶ εὗρεν αὐτὸ ἐπὶ 
τῆς σινδόνης. 
      Προστρέξασα ἐν ἀγαλλιάσει πρὸς τὴν χαριτόβρυτον Κάραν ἐδόξασε τὸν 
Θεὸν καὶ τὸν Ὁσιομάρτυρα Αὐτοῦ Νικόλαον.   
 

ΜΕΡΙΚά ΘΑύΜΑΤΑ ΤΟῦ ἉΓίΟΥ 
ΤΕΛΕΣΘΈΝΤΑ ΕἸΣ ΤΟύΣ ἘΣΧάΤΟΥΣ ΤΟύΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟύΣ  
ἘΝ Τῇ ΘΕΟΦΡΟΥΡήΤῼ ΝήΣῼ ἌΝΔΡῼ ΚΑί ἈΛΛΑΧΟῦ 

Τῇ ΠΡΕΣΒΕίᾼ ΤΟῦ ὉΣΙΟΜάΡΤΥΡΟΣ 
 

Ν ιΙ Κ Ο Λ ά Ο Υ   ΤΟῦ   Ν Έ Ο Υ 
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Θαῦμα 2ον 
 
      «Ἀπὸ τὸ 1968 ὑπέφερα ἀπὸ φοβεροὺς πονοκεφάλους, καὶ εἶχα νοσηλευθῆ 
καί σὲ νοσοκομεῖον ἐπὶ δίμηνον καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἀλλὰ ὁσάκις ἐδοκίμαζα 
μεγάλην χαρὰν ἢ μεγάλην λύπην, ὁ πονοκέφαλος μὲ ἐνοχλοῦσε ἀκόμη 
περισσότερον καὶ ἐγένετο ἀνυπόφορος. 
      Τὴν 21ην ∆εκεμβρίου 1975 τελευταίαν ἡμέραν τῆς παραμονῆς τοῦ ἁγίου 
λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὸν ἱερὸν ναὸν Ἁγίου Βασιλείου Ῥούφ, μὲ 
ἐσταύρωσε ὁ ἐφημέριος τοῦ ναοῦ π. Κωνσταντῖνος μὲ τὴν χαριτόβρυτον Κάραν τοῦ 
Ὁσιομάρτυρος καὶ ἐπεκαλέσθην μετὰ μεγίστης πίστεως τὴν ἰαματικὴν χάριν του. Ὁ 
Ἅγιος ἔκαμε τὸ θαῦμα του καὶ δὲν μὲ ἐνοχλοῦν πλέον πονοκέφαλοι, καὶ δοξάζω 
πάντοτε τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου». 
 

Εἰρήνη Κοτσίκου 
Σαμαρὰ 16, Ἅγιος Λουκᾶς Πατησίων. 

 
Θαῦμα 3ον 

 
     Τὸ παρὸν θαῦμα ἐτελέσθη εἰς Ἀποίκια Ἄνδρου τὴν 20ην Ἰανουαρίου 1940. 
      Ἡ Μαρίκα Νόβα ἠσθένησε βαρέως μὲ συμφόρησιν, ἔχασε τὴν ὁμιλίαν της καὶ 
ἔκειτο ἡμιθανής. Ἐν τῇ ἀπελπισίᾳ των τὰ τέκνα της τὴν 20ην Ἰανουαρίου 1940 
προσεκάλεσαν τὸν τότε ἡγούμενο τῆς ἱερᾶς ἡμῶν Μονῆς μακαρίτην Πολύκαρπον 
Κεραμᾶν ἵνα τελέσῃ παρὰ τὴν μελλοθάνατον ἁγιασμὸν διὰ τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ 
Ὁσιομάρτυρος. Ὁ Ἡγούμενος πράγματι παραλαβὼν τὸ Ἅγιον λείψανον μετέβη εἰς 
τὴν οἰκίαν τῆς σοβαρῶς ἀσθενούσης καὶ κατανυκτικῶς ἐτέλεσεν τὸν ἁγιασμόν. Ὁ 
Ἅγιος ἔκαμε πάλιν τὸ θαῦμα του. Ἐντὸς ὀλίγου ἡ ἡμιθανὴς ἀνέλαβεν, ἤρχισεν νὰ 
ὁμιλῇ καὶ μετ ’ οὐ πολὺ ἀνέκτησεν τελείως τὰς δυνάμεις της. Ἔζησε ἔκτοτε ἔτη 17 
δοξάζουσα τὸν Θεόν, ὅστις ἐθεράπευσεν ταύτην διὰ πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου. 
 

 
Θαῦμα 4ον 

 
      Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 1976 καὶ δὴ κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Ὁσιομάρτυρος τὴν 
9ην Μαΐου, ἡ Βασιλικὴ Γραμματικοῦ, Περσεφόνης 17, Σαλαμίς, ἤκουσεν διὰ 
πρώτην φορὰν περὶ τῆς θαυματουργοῦ χάριτος τοῦ Ὁσιομάρτυρος, θεραπεύοντος 
ἐκζέματα, ἐξανθήματα, καὶ παντοίας πληγάς. 
      Ἡ ἰδία δεινῶς ἔπασχεν ἐξ ἐκζέματος καὶ εἰς μάτην ἀνεζήτει τὴν θεραπείαν εἰς 
κοινοὺς ἰατρούς, καὶ νοσοκομεῖα. 
      Ὁ σύζυγός της τὴν προέτρεψε νὰ καταφύγῃ εἰς τὸ ἐν Ἁλμυρῷ Βόλου 
τερατουργὸν ἁγίασμα, κείμενον παρὰ τὸν ἐκεῖ ἱερὸν ναὸν τοῦ Ὁσιομάρτυρος. Ἡ 
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εὐλαβὴς Βασιλικὴ πάραυτα προσέτρεξεν εἰς τὸν Ἅγιον, καὶ ἐκεῖ ἔνιψε μὲ τὸ 
ἁγίασμα τὰ ἐξανθήματα καὶ ὤ! τοῦ θαύματος ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἐθεραπεύθη 
παντελῶς. 
      Σημειωθήτω, ὅτι ἡ  ἰαθεῖσα ἐπὶ 26 ὁλόκληρα ἔτη ὑπέφερεν μεγάλως ἐκ τῶν 
ἐκζεμάτων τούτων. 
 

Θαῦμα 5ον 
 

      Ἡ κ. Αἰκατερίνη Καρακήτσου, ∆υαλέων 4 μας γράφει. 
      «Σεβαστέ μου π. Ἡγούμενε,  
      Ἔχω πάθει ἐγκεφαλικὴ συμφόρεση καὶ εἶχα πόνους φοβεροὺς στὸ κεφάλι 
μου. Ἔχω δὲ καὶ καταρράκτη καὶ κερατίτιδα εἰς τὰ μάτια καὶ βλέπω λίγο καί μὲ 
τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου πού μοῦ ἀκουμπήσατε τὴν Ἁγίαν Κάραν καί μὲ σταυρώσατε 
στὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου Ῥοὺφ μοῦ πέρασαν οἱ πόνοι τῆς κεφαλῆς μου 
τελείως. 
      Εὔχομαι δὲ ἡ χάρις του νὰ μοῦ διατηρήσῃ τὸ φῶς μου μέχρι τελευταίας μου 
πνοῆς. 
      Παρακαλῶ προσεύχεσθε καὶ δι’ ἐμέ. 
      ∆οξάζω τὸν Ἅγιον γιὰ τὸ θαῦμά ποὺ ἔδειξε σὲ μένα τὴν ἁμαρτωλήν». 
  

Θαῦμα 6ον 
 

      Ἡ κ. Μηνιάτη Ἀδαμαντία, Ἀφιγνέων 16, Ἀθῆναι μᾶς γράφει. 
      « Ἅγιε Καθηγούμενε,  
      Ἐπὶ δύο καὶ πλέον ἔτη ὑπέφερα ἀπὸ τρομεροὺς 
πονοκεφάλους. 
      Ἐπληροφορήθην, ὅτι ἔφεραν τὴν Κάραν ἑνὸς 
θαυματουργοῦ Ἁγίου στον Ἅγιο Βασίλειο Ῥοὺφ. Ἦλθα καὶ ἐγὼ καὶ προσκύνησα 
τὸν Ἅγιον, τοῦ ζήτησα τὴν βοήθειάν του, μετὰ δακρύων καὶ πίστεως, ἐπικαλέσθην 
νὰ μὲ θεραπεύσῃ ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς τούτους πόνους.  
      Κατὰ τὴν στιγμήν ποὺ προσκυνοῦσα τὴν Ἁγίαν Κάρα μὲ ἐπλημμύρισεν μία 
εὐωδία, ἡ ὁποία, ἐξεχύνετο ἀπὸ τὸ ἅγιον λείψανον, καὶ τὴν ὁποίαν οὐδέποτε θὰ 
λησμονήσω ὅσο ζῶ.  
      Εἰσήκουσεν ὁ Ἅγιος τὰς προσευχάς μου καὶ παρακλήσεις μου καί μὲ 
ἐθεράπευσεν εἰς τὸ παντελές. 
      ∆οξασμένο τὸ ὄνομά του ».     
  

Θαῦμα 7ον 
 
      Ἡ κ. Ἀσπασία Μυτουλλάκη, Θησέως 2, Σαλαμῖνα 
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ἠξιώθη ὡς ἡ ἰδία μᾶς ἐδήλωσεν ἐνώπιον πολυπληθῶν προσκυνητῶν, νὰ ἴδῃ τὸν 
Ἅγιον μὲ στρατιωτικὴν πανοπλίαν καὶ νὰ τῆς λέγῃ, ὅτι θὰ φέρουν τὴν Κάρα μου 
εἰς τὸ μέρος σας καὶ νὰ μοῦ φέρῃς ἄρτον. Πράγματι ἡ εὐσεβὴς Ἀσπασία ἔφερεν 
ἄρτον εἰς τὸν Ἅγιον κατὰ τὴν τελεσθεῖσαν ἱερὰν ἀγρυπνίαν.   
      Σημειωθήτω, ὅτι ἡ κ. Μυτουλλάκη οὐδὲν ἐγνώριζεν περὶ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τοῦ Νέου, οὔτε περὶ τῆς μεταφορᾶς τοῦ ἱεροῦ λειψάνου του.   
 

Θαῦμα 8ον 
 
      Φοβερὰ ἐξανθήματα μὲ πόνους φρικτοὺς εἶχεν, ἡ εὐλαβὴς πρεσβυτέρα 
Καλλιόπη ∆ημίδου, Ἀμφικτύονος 3, Ἀθῆναι, ὥστε νὰ φθάνῃ σὲ σημεῖον νὰ μὴν 
ἠμπορῇ οὔτε νύκτα οὔτε ἡμέρα νὰ ἀναπαυθῇ.   
      Πληροφορηθεῖσα περὶ τῆς χάριτος τοῦ Ἁγίου μας, τὸ ἔτος 1972 κατὰ μῆνα 
Μάρτιον, μᾶς ἔστειλεν ἐπιστολὴν ἐξιστοροῦσα εἰς ἡμᾶς τὴν ἀσθένειαν της καὶ 
παραλλήλως μᾶς παρεκάλει νὰ τελέσωμεν ἁγιασμὸν πρὸ τῆς Ἁγίας  Κάρας 
ὑπὲρ τῆς ὑγείας της, μιὰ ποὺ ἐκείνη ἀδυνατοῦσε νὰ ἔλθῃ εἰς τὴν Μονὴν μας νὰ 
προσκυνήσῃ.  
      Ἐτελέσαμεν ἁγιασμὸν καὶ ἐμνημονεύσαμεν τοῦ ὀνόματός της.  
      Ἐν συνεχείᾳ ἐτοποθετήσαμεν σὲ ἕνα φυαλίδιον μέρος ἀπὸ τὸν τετελεσθέντα 
ἁγιασμὸν καὶ τῆς τὸ ἀπεστείλαμεν ταχυδρομικῶς.  
      Μετὰ πάσης εὐλαβείας λαβοῦσα ἡ πάσχουσα πρεσβυτέρα τὸν ἁγιασμὸν 
ἔνιψε τὴν πρωΐαν ὅλας τὰς πληγάς ποὺ τῆς εἶχαν δημιουργήσει τὰ ἐξανθήματα ἐκ 
τῶν κνησμῶν, ὡς καὶ αὐτὰ ταῦτα τὰ ἐξανθήματα, καὶ ὤ! τῶν ἀπείρων καὶ 
ὑπερφυῶν σου θαυμάτων Ἅγιε, ἡ ἀσθενοῦσα πρὸ τῆς δύσεως τοῦ ἡλίου ἦτο 
τελείως ὑγιής, δοξάζουσα καὶ μεγαλύνουσα τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, τοῦ θαυμαστοῦ ἐν 
τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.  
 

Θαῦμα 9ον 
 
      Κατὰ τὸν ∆εκέμβριον τοῦ σωτηρίου ἔτους 1975 ἡ κ. Ἐλευθερία Σταυρουλάκη, 
Χελιδόνων 3, Ῥούφ, ἠξιώθη νὰ ἴδῃ τὸν Ὁσιομάρτυρα καθ’ ὕπνον, ὅστις τῆς εἶπεν 
τὰ ἑξῆς ὡς μᾶς ἐδήλωσεν.  
      «Εἰς τὴν περιοχὴν σας ἔχει ἔλθει ἕνας μεγάλος ἰατρός ποὺ θεραπεύει 
πάσας τὰς ἀσθενείας, καὶ νὰ ἔλθετε νὰ τὸν προσκυνήσετε».  
      Ἤτο τότε ἡ Ἁγία Κάρα εἰς λαϊκὸν προσκύνημα εἰς ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου 
Βασιλείου Ῥούφ.    
 

Θαῦμα 10ον 
 
      Φοβερὲς πληγὲς εἴχαν δημιουργηθῇ εἰς τὴν στοματικὴν κοιλότητα τῆς ὁσιωτάτης 



 

78  

Μοναχῆς Φιλοθέης Τουρκαμπῆς ἀδελφῆς τῆς κοινοβιακῆς Γυναικείας Μονῆς 
Ἁγίας τῆς νήσου Ἄνδρου.  
      Ἡ ἀναφερομένη γνώριζε καλῶς περὶ τῶν θαυμάτων τοῦ Ἁγίου μας καὶ τῆς 
Ἁγίας Κάρας του, καὶ προσευχήθη μετὰ θερμῆς πίστεως ζητήσασα τὴν 
θαυματουργὸν ἐπέμβασίν του.  
      Τὴν νύκτα παρουσιάζεται ὁ Ἅγιος εἰς τὴν Μοναχὴν καὶ τῆς λέγει «Φιλοθέη, 
μὲ ζήτησες καὶ ἦλθα νὰ σοῦ ὑποδείξω τὸν τρόπον τῆς θεραπείας σου. Θὰ πᾶς εἰς 
τὸν Ἁλμυρὸν Βόλου καὶ θὰ ζητήσῃς τὸ ἁγίασμά μου, θὰ πλυθῇς καὶ θὰ σβήσουν 
οἱ πληγὲς ἀπὸ τὸ στόμα σου ». 
      Ἡ μοναχὴ ἔντρομος ἐξύπνησε καὶ τὴν ἑπομένην μαζί με τὴν κατὰ σάρκα καὶ 
πνεῦμα ἀδελφὴ της Εὐπραξίαν Ἡγουμένην ἀνεχώρησαν διὰ Βόλον, ζητοῦσαι τὸ 
ἁγίασμα σύμφωνα μὲ τὴν ὑπόδειξιν τοῦ Ἁγίου.  
      Τὸ ἀνεῦρον, ἔνιψεν ἡ πάσχουσα Μοναχή τὶς πληγὲς τοῦ στόματός της καὶ τὸ 
θαῦμα ἔγινε. Μέχρι νὰ ἐπιστρέψουν εἰς τὴν Μονὴν ἡ ἀσθενὴς ἦτο τελείως καλά.  
      Πάντοτε δὲ ὡμολόγει τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου εἰς τοὺς πιστοὺς πρὸς δόξαν τοῦ 
μεγάλου Θεοῦ.  
      Τὸ ἀνωτέρω θαῦμα ἔγινε κατὰ τὸ σωτήριον ἔτος 1948.  
 

Θαῦμα 11ον 
 
      Εἰς τὸ δεξιὸν μέρος τοῦ στήθους τοῦ Ν. Κυριαζῆ ἐξ Ἀποικίων Ἄνδρου, εἶχεν 
ἐμφανισθῇ λίπωμα, τὸ ὁποῖον τοῦ ἐνέβαλλεν διαφόρους ἀνησυχίας. Ἐσκέπτετο, 
ὅπως μεταβῇ εἰς Ἀθήνας πρὸς ἰατρικὴν ἐξέτασιν, ἐνθυμηθείς, ὅμως, τὸν 
Ὁσιομάρτυρα Νικόλαον τὸν Νέον, ἐζήτησεν ἁγιασμὸν ἐκ τῆς Μονῆς μας, τελεσθέντα 
διὰ τῆς χαριτοβρύτου Κάρας του, ἔπιεν ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐσταύρωσεν τὸ ὡς ἄνω 
λίπωμα, ἐπικαλεσθεὶς μεγάλως τὴν θαυματουργὸν χάριν τοῦ Ἁγίου, καὶ ὤ! τοῦ 
θαύματος, πάραυτα ἐξηφανίσθη.  
 

Θαῦμα 12ον 
 

      Ἡ κ. Μαρία Περιστερίδου κάτοικος Χαϊδαρίου Ἀθηνῶν, μετὰ θερμῆς πίστεως 
παρεκάλεσεν τὸν Ἅγιον νὰ χαρίσῃ τὴν ὑγείαν εἰς τὸν πάσχοντα ἐξ ὄγκου εἰς τὴν 
κεφαλήν, γαμβρὸν της Νικόλαον Προσκυνητήν.  
      Ἔλαβεν δὲ βάμβακα ἡγιασμένον ἀπὸ τὴν Ἁγίαν Κάραν καὶ σταυρώσασα 
τοῦτον εἰς τὴν κεφαλήν, πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἔκπληξιν τῶν ἰατρῶν ὁ ὄγκος ὤ! 
τοῦ θαύματος ἐξηφανίσθη.  
 

Θαῦμα 13ον 
 
      Τὴν 9ην Μαΐου τοῦ παρελθόντος ἔτους μεγαλοπρεπῶς ἐπανηγύρισεν τὴν 
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μνήμην τοῦ Ὁσιομάρτυρος ὁ ἐν Ἀθήναις εὑρισκόμενος ἱερὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Βασιλείου Ῥούφ.  
      Εἶχεν δὲ ἐκτεθῇ εἰς προσκύνησιν λειψανοθήκη εἰς ἣν ὑπῆρχεν μέρος ἐκ τοῦ 
ποδὸς τοῦ Ἁγίου. Τὴν παραμονὴν τῆς ἑορτῆς καὶ δὴ κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ μεγάλου 
ἑσπερινοῦ καθ’ ἣν στιγμὴν ἐψάλλετο ἡ λιτὴ τοῦ Ἁγίου ἡ λειψανοθήκη ἀνέβλυσεν 
μῦρον τοῦ ὁποίου ἡ εὐωδία ἐπλημμύρισεν τὸν ναὸν πρὸς θαυμασμὸν τοῦ 
πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος.  
Σύμπασα ἡ διαχειριστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ ναοῦ βεβαιοῖ τοῦτο πρὸς δόξαν τοῦ 
μεγάλου Θεοῦ καὶ τοῦ ἁγίου μας.  
 

Θαῦμα 14ον 
 
      Ἡ κ. Ἑλένη Ἀγγελοπούλου Νεμέσεως 4, Πατήσια, τηλέφ. 8624.746, ἦλθεν 
μετ’ ἄκρας εὐλαβείας νὰ προσκυνήσῃ τὸ μέρος ἐκ τοῦ ποδὸς τοῦ ἁγίου τὸ 
φιλοξενούμενον κατὰ τὴν ἐτησίαν μνήμην τοῦ εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν Ἃγίου Βασιλείου 
Ῥούφ. Αὕτη δεινῶς ἔπασχεν ἐκ φοβερῶν πονοκεφάλων, ἐλθοῦσα δὲ πρὸ τῆς 
λειψανοθήκης καὶ ἐγγίσασα διὰ τῆς χειρὸς της τὸ ἱερὸν λείψανον, ᾐσθάνθη μίαν 
ἰσχυρὰν δόνησιν εἰς ὅλον τὸ σῶμά της καὶ αὖθις ὑγιὴς γέγονεν ἀπαλλαγεῖσα ἀπὸ 
τοὺς πονοκεφάλους της. 
 

Θαῦμα 15ον 
 
      Ἡ κ. Ἀναστασία Παπακωνσταντῆ μᾶς γράφει διὰ τὴν θεραπείαν τῆς μητέρας 
της, κ. Ἀγγελικῆς Κοντοῦ, Ὀρφέως 79, Ἀθῆναι, τηλ. 3458501.  
      Ἡ μητέρα μου ἦταν ἄρρωστη καὶ οἱ γιατροὶ μᾶς εἶπαν ὅτι ἔχει καρκίνο τῶν 
ὀστῶν. Ὅπως κλαίγαμε καὶ παρακαλούσαμε τὸν Θεὸ γιὰ τὴν θεραπεία της, εἶδα 
τὸν Ἅγιο — βρισκόμουν μεταξὺ ὕπνου καὶ ἐγρηγόρσεως καί μοῦ εἶπε: «Μὴν κλαῖτε, 
ἡ μητέρα σου δὲν ἔχει τίποτα». Ῥώτησα: «Ποῖος εἶσθε;». Καὶ μοῦ ἀπήντησε: «Γιὰ 
θυμήσου;». Ὁπότε ἐφώναξα: «Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νέος» καὶ ὁ Ἅγιος 
ἐξαφανίσθηκε. Μετὰ δύο ἡμέρες, πήραμε τὶς ἐξετάσεις τῆς μητέρας μου καὶ ἦταν 
ἀρνητικές.  
      Τὸ θαῦμα ἔγινε τὸν Αὔγουστο τοῦ 1976. Ἡ κ.Παπακωνσταντῆ εἶχε στο σπίτι της 
τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ἀπό τὶς ἀφίσσες ποὺ εἶχαν τοιχοκολληθῇ.  
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Ἀ π ο λ υ τ ί κ ι ο ν. 
 

Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
 

Ε 
ξ Ἑῲας ἐκλάμψας ἐν Βουνένοις ἠγώνισαι, Νι‐

κόλαε παμμάκαρ, ἐναθλήσας στεῤῥότατα· διὸ 

καὶ δοξασθεὶς παρὰ Χριστοῦ, θαυμάτων 

ἀναβλύζεις δωρεάς, τοῖς προστρέχουσι τῇ Κάρᾳ σου τῇ 

Σεπτῇ Ὁσιομάρτυς ἔνδοξε. ∆όξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, 

δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ 

πᾶσιν ἰάματα. 
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Ἡ Πάντιμος Κάρα τοῦ Ἐνδόξου Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς  

καὶ ἐν Βουνένοις ἀθλήσαντος, 
 ἥτις φυλάσσεται ἐν τῇ βαρυτίμῳ ἀργυροχρύσῳ θήκῃ αὐτῆς,  

ἐν τῇ Πατριαρχικῇ καὶ Σταυροπηγιακῇ Ἱερά Μονὴ  
τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις  

εἰς τὰς Ὥρας τῆς νήσου Ἄνδρου. 
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Ἱερὰ Εἰκὼν Ἁγίου Νικολάου  τοῦ Νέου ( Νωπογραφία 17ος αἰών ), εἰς φερώνυμον Ναΐδριόν του 
εὑρισκόμενον εἰς Παλαιοπαναγιάν «Ἄσκρη» Θηβῶν. 
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Ἱερὰ Εἰκὼν Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου  
( 19ος αἰών ),  

εἰς φερώνυμον Ναόν του ἐν Ἑλικῶνι Λεβαδείας 

 
 

Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Νέου  
Ἑλικῶνος Λεβαδείας. 
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Περίπυστος καὶ θαυματουργὸς Ἁγία Εἰκὼν τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου 

ἐξ  Ἀνατολῆς τοῦ Ἰαματικοῦ ( 18ος αἰών ), τεθησαυρισμένη ἐν τῷ φερωνύμῳ Ναῷ του 
ἐν τῇ πόλει τῶν Θηβῶν (Τάχι). 
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Ὁ περικαλλὴς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου πόλεως Θηβῶν  Βοιωτίας (Τάχι). 

Ἐκ τῆς λαμπρᾶς καὶ μεγαλοπρεποῦς ὑποδοχῆς τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου 
εἰς τὸν φερώνυμον Ναόν του ἐν τῇ πόλει Θηβῶν Βοιωτίας (Τάχι)  

κατὰ Ὀκτώβριον τοῦ σωτηρίου ἔτους 2000  
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Τὸ ἐν τῇ πόλει Ἀμφίσσης νοτιοδυτικῶς, εἰς τοποθεσίαν Κούσκια ἐν σπηλαίῳ, ἐν ἀποτόμῳ καὶ 
ἐπικινδύνῳ βράχῳ κείμενον Ἱερὸν Ναΐδριον τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου (10ος αἰών). 

Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν τοῦ σπηλαίου. Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ σπηλαίου. 
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Τὸ ἐν Λάκκῳ — Μάρμακα Ἰθάκης Ἱερὸν Ναΐδριον τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου μετὰ 
τῆς νωπογραφίας ( 16ος αἰών ). 

Τὸ ἐν τῇ νησῖδι Ρομποτὶ Ἰθάκης κείμενον Ἱερὸν Ναΐδριον Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου ( 16ος αἰών ). 
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Ἀπὸ τὴν γενομένην ἱεροπρεπῆ ὑποδοχὴν τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου  
ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Εἰρήνης Ξάνθης, κατὰ τὴν Β΄  ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν  τοῦ 2006. 
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Ἓν ἐκ τῶν Σιγιλλίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Νεοφύτου {΄.  1740,  
ἐπὶ περγαμηνῆς μετὰ μολυβδοβούλλου. 
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Τμῆμα Ἱεροῦ Λειψάνου ἐκ τοῦ ποδὸς  

τοῦ Ἰαματικοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς. 



 

 91 

Σταυρὸς Ἀργυρεπίχρυσος  
περιέχων τμῆμα τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐν Βουνένοις 
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«Ὁ Ἅγιος Νέος Νικόλαος»,  
Ἱερὰ Εἰκὼν φυλασσομένη ἐν τῷ Σκευοφυλακείῳ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. 

( 18ος αἰὼν ) 
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Ἱερὸν Μετοχιακὸν Ναΐδριον Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου 
εἰς  Ἄχλα Ἄνδρου. 

Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ναϊδρίου μετὰ τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρχ. ∆ωροθέου. 
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Ἀπὸ τὴν γενομένην, κατὰ μῆνα Ἰούνιον ἔτους 1976, λαμπρὰν ὑποδοχὴν τῆς Ἁγίας Κάρας  
ἐν τῇ νήσῳ Σαλαμῖνι  

Τὸ ἐν Σαλαμῖνι Ναΐδριον τοῦ Ὁσιομάρτυρος Νικολάου, 
 ἰδιοκτησίας οἰκογ. Νικολάου ∆. Πάλλα ( 12ος αἰών ). 
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Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νέος ὁ ἐξ     
Ἀνατολῆς ( Νωπογραφία 12ου         
αἰῶνος ) εἰς φερώνυμον Ναΐ‐    
δριον, ἐν Μπατσίῳ Σαλαμῖνος.  
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Ἡ Θαυματουργὸς καὶ ἀργυροσκέπαστος Ἱερὰ Εἰκὼν τοῦ Ὁσιομάρτυρος Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου  
τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς ( 15ος αἰών ),  

κτῆμα οἰκογενείας Νικολάου ∆. Πάλλα, ἐκ Σαλαμῖνος. 
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Ναΐδριον εἰς τὸν τόπον τῆς τελειώσεως τοῦ Ἁγίου εἰς Βούνενα Θεσσαλίας. 

Τὸ ἐν Βουνένοις Ἁγίασμα τοῦ Ὁσιομάρτυρος 
ἔνθα ὁ ἐξ ἑῴας λωβὸς ἄρχων νιφθεὶς ἰάθη.  

Ὁ Τάφος τοῦ Ἁγίου εἰς Βούνενα Θεσσαλίας ὡς 
ἔχει σήμερον. 
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Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νέος ( Νωπογραφία 16ος αἰών ), 
 εἰς Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως Θεοτόκου Βυτουμᾶ—Καλαμπάκας 
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Ἡ  Ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μετὰ τοῦ Μητροπολίτου Σύρου κ.κ. ∆ωροθέου Β΄, 

 πρὸ τῶν πυλῶν της.   ( 9 Μαΐου 2003 ) 

Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου 
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Βυζαντινὸς Ναὸς 11ου αἰῶνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς, Καμπίων 
 ∆ιονύσου Βοιωτίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς  
Ἁγίου Νικολάου τοῦ ἐξ Ἀνατολῆς Καμπίων 

 ∆ιονύσου Βοιωτίας. 
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. 

Θερμὰς εὐχαριστίας καὶ εὐχὰς ἀπευθύνομεν εἰς πάντας τοὺς συντελέσαντας πνευματικῶς καὶ 
ὑλικῶς εἰς τὴν Β΄ Ἔκδοσιν τῆς παρούσης βίβλου ἐπηυξημένης καὶ βελτιωμένης τά μάλα,  
οὓς ὁ Τριαδικὸς Θεὸς δῴη αὐτοῖς τὴν ἀντιμισθίαν ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως τῇ ὀξείᾳ πρεσβείᾳ 

 τοῦ Ὁσίου καὶ Μάρτυρος τούτου Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ Ἰαματικοῦ ἐξ Ἀνατολῆς. 
 

                                                                                                              Ἀρχ. ∆. Θ 
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ΤΈΛΟΣ ΚΑί Τῷ ἘΝ ΤΡΙάΔΙ  
   

  ΜΌΝῼ ἈΛΗΘΙΝῷ ΘΕῷ 
    

     ΠΡΟΣΚύΝΗΣΙΣ 
 

        ΔΌΞΑ ΤΙΜή ΚΑί 
 

            ΚΡάΤΟΣ 
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Τὰ ἐκ τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν προερχόμενα 

διατίθενται διὰ τὰς ἀνάγκας ἀναστηλώσεως τῆς 
ἐν Ἄνδρῳ Παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου 

Νικολάου. 
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