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Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶνΝικολάου,

Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ

Θαυµατουργοῦ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τοῦ Ἱεράρχου· «Κανόνα πίστεως...». 2.– Δόξα, τό αὐτό καί 3.– Καί νῦν,

τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Καθίσµατα: Τοῦ Ἱεράρχου τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας καί τό µετά τόν Πολυέλεον µετά

τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Ἀναβαθµοί: Τό α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου· «Ἐκ νεότητός µου...».

Προκείµενον: «Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ».

Στίχος: «Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡµῖν;».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τοῦ Ἱεράρχου· «Ἀµήν, ἀµήν λέγω ὑµῖν, ὅτι ὁ µή εἰσερχόµενος

διά τῆς θύρας...» (Ἰω. ι΄ 1-9).

Ὁ Ν΄ Ψαλµός: (Χῦµα). Δόξα· «Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου...». Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...»

καί τό Ἰδιόµελον· «Εὖ δοῦλε ἀγαθέ...».

Κανόνες: 1.– Τῆς Θεοτόκου· «ᾨδήν ἐπινίκιον...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ καί 2.– Ὁ β΄

τοῦ Ἱεράρχου· «Ἀπόρῳ γλώττῃ καί χείλεσιν...» µετά στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε

ὑπέρ ἡµῶν» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τοῦ Ἱεράρχου· «Ποταµόν ἰαµάτων...», µετά τοῦ Θεοτοκίου

αὐτοῦ· «Τήν Σοφίαν καί Λόγον...».

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον – Οἶκος: Τοῦ Ἱεράρχου.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: «Χριστός γεννᾶται...».

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ΄ ᾨδῆς: «Μεγάλυνον, ψυχή µου... – Μυστήριον ξένον...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τοῦ Ἱεράρχου· «Τόν µέγαν ἀρχιποίµενα...». 2.– «Μεγάλως σε

ἐδόξασεν...» καί 3.– Τό Θεοτοκίον αὐτῶν· «Σοφίαν ἐνυπόστατον...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους δ΄.

Αἶνοι: Τά 4 Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ἱεράρχου· «Τῆς Ἐκκλησίας τά ἄνθη... – Τῆς ἱερᾶς

διπλοΐδος... – Τῶν ἀθεάτων τά κάλλη... – Ὡς ἐν ὀνείρῳ ἐπέστης...».

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον αὐτῶν· «Σαλπίσωµεν ἐν σάλπιγγι...».

Καί νῦν: Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Μακαρίζοµέν σε, Θεοτόκε Παρθένε...».

Δοξολογία: Μεγάλη.

«Κανόνα πίστεως...».
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Εἰς τὸν Ὄρθρον.

Ἦχος Δι

(Μ)
+

(Β)

(Μ) (Β)

Στίχ. α´. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν

αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ( Τὸ ὡς ἄνω )

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι

Κυρίου ἠµυνάµην αὐτούς. ( Τὸ ὡς ἄνω )

Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυµαστὴ ἐν

ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. ( Τὸ ὡς ἄνω)

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ΝικολάουἮχος δʹ

Ἦχος Δι

Κ

(Β)

(Δ) (Β)

(Μ) (Π) (Μ)

(Β) (Δ)

(Β) (Μ)
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3

(Β)

(Τὸ ὡς ἄνω)

Θεοτοκίον

Τ

(Β)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν.
α) Κάθισμα

Ἦχος Πα

Ἦχος α΄.Τὸν τάφον Σωτὴρ.

Α

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Ν) (Μ)

(Δ)↓ (Μ)

Ἀστράπτεις ἐν τῇ γῇ, τῶν θαυµάτων ἀκτῖσι,

Νικόλαε σοφέ, καὶ κινεῖς πᾶσαν γλῶσσαν, εἰς

δόξαν τε καὶ αἴνεσιν, τοῦ ἐν γῇ σε δοξάσαντος· ὃν

ἱκέτευε, πάσης ἀνάγκης ῥυσθῆναι, τοὺς τὴν

µνήµην σου, πίστει καὶ πόθῳ τιµῶντας, Πατέρων

ἐκλόγιον.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅµοιον.

Μαρία τὸ σεπτόν, τοῦ Δεσπότου δοχεῖον,

ἀνάστησον ἡµᾶς, πεπτωκότας εἰς βάθη, δεινῆς

ἀπογνώσεως, καὶ πταισµάτων καὶ θλίψεων· σὺ γὰρ

πέφυκας, ἁµαρτωλῶν σωτηρία, καὶ βοήθεια, καὶ
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κραταιὰ προστασία, καὶ σῴζεις τοὺς δούλους σου.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν.Κάθισµα

Ἦχος δ΄.Ἐπεφάνης σήµερον.

Ἦχος Πα

(Φωνητική Βάση ως Νη=FA)

(Μ) (Ν)
(Π)

(Μ) (Ν) (Π)

(Ν) (Π) (Ν)

(Π)

Τῶν πιστῶν προΐστασαι, σκέπων φρουρῶν τούτους

µάκαρ, καὶ ἐκ πάσης θλίψεως, ἀπολυτρούµενος

σαφῶς, Ἱεραρχῶν ὡραιότατον, κλέος καὶ δόξα,

Νικόλαε Ὅσιε.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅµοιον.

Προστασία ἄµαχε, τῶν ἐν ἀνάγκαις, καὶ

πρεσβεία ἕτοιµος, τῶν ἐλπιζόντων ἐπὶ σέ, ἀπὸ

κινδύνων µε λύτρωσαι, καὶ µὴ παρίδῃς, ἡ πάντων

βοήθεια.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον.Κάθισµα

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
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Ἦχος Δι

(Μ) (Β)

(Δ) (Β) (Δ)

(Μ) (Δ)↓

(Β)

(Μ)

Προστάτης θερµότατος, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ,

ἐδείχθης Νικόλαε, τὰ τῶν αἱρέσεων, διδάγµατα

ἄθεα, λύων σὺν παρρησίᾳ, καὶ κανὼν ἀνεδείχθης,

πᾶσιν ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ πάντων πρεσβεύων, τῶν

ἐφεποµένων σου θείαις, διδασκαλίαις καὶ

εἰσηγήσεσι.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅµοιον.

Ταχὺ δέξαι Δέσποινα, τὰς ἱκεσίας ἡµῶν, καὶ

ταύτας προσάγαγε, τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ, Κυρία

Πανάµωµε, λῦσον τὰς περιστάσεις, τῶν εἰς σὲ

προστρεχόντων, σύντριψον µηχανίας, καὶ

κατάβαλε θράσος, τῶν ὁπλιζοµένων ἀθέων,

Πάναγνε κατὰ τῶν δούλων σου.
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Προκείµενον. Ἦχος δ΄.

Τ

Τ

Στίχ. Τὶ ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ, περί

πάντων ὧν ἀνταπέδωκεν ἡµῖν;

Τὸ τρίτον.

Τ

ὁ β΄

χορός:
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Μετὰ τὸν Ν΄ Ψαλµὸν.

Ἦχος Δι

Δ

(Δ)

Τ

Κ

Τ
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Εἶτα τὸ, ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄.

Ἦχος Πα
Ε

(Π)

Ε

(Π)

Κ
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Κανὼν τῆς Θεοτόκου. ᾨδὴ α΄.

Ἦχος α.΄ Ὁ Εἱρµὸς. ᾨδὴν ἐπινίκιον.

Ἦχος Πα

Ω

(Π)

Δίς

Υ

(Π)

Σ

(Π)

Υ

(Π)

Υ

(Π)
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Κανὼν τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ α΄.

Ἦχος β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Στεφηφόρος βήµατι Χριστοῦ, πάνσοφε

Νικόλαε, παρεστηκὼς σὺν Ἀγγέλων στρατεύµασι,

φωτισµὸν µοι δώρησαι, καταυγάζοντα τῆς ψυχῆς

µου τὴν ζόφωσιν, ὅπως εὐφηµήσω χαίρων σου,

παµµάκαρ τὴν Πανήγυριν. Δίς

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ὁ δοξάζων πάντας τοὺς αὐτόν, Κύριος

δοξάζοντας, σὲ τοῖς πιστοῖς καταφύγιον δέδωκε,

πειρασµῶν ῥυόµενον, τοὺς προστρέχοντας τῇ σῇ

σκέπῃ Νικόλαε, καὶ προσκαλουµένους πίστει σε,

καὶ πόθῳ παναοίδιµε.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Ἰσωθῆναι πόθον µοι ἐνθείς, ὄφις ὁ

παµπόνηρος, τῷ Πλαστουργῷ, ὡς αἰχµάλωτον

ἥρπασε· διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε, ἀνακέκληµαι,

θεωθεὶς ἀληθέστατα· σὺ γὰρ Θεοµῆτορ, τὸν ἐµὲ

θεώσαντα γεγέννηκας.
Ἕτερος Κανὼν τοῦ Ἱεράρχου.

ᾨδὴ α΄.Χριστός γεννᾶται.

Ἦχος Πα

Α

(Π)
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Α

Α

(Π)

Β

Δ

Τ

Κ
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Α

Τῆς Θεοτόκου.  ᾨδὴ γ΄. Ὁ Εἱρμὸς. 

Ἦχος Πα

Σ

(Μ) (Π)

(Δίς)

Υ

(Π)

Ο

(Μ) (Π)
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Υ

(Π)

Λ

Κανὼν τοῦ Ἁγίου.ᾨδὴ γ΄.

Ἦχος β΄. Ἐξήνθησεν ἡ ἔρηµος.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Νικόλαε µακάριε, τοῦ Δεσπότου γνήσιος, σὺ

µαθητὴς γενόµενος, διασῴζεις τοὺς σοὶ

προστρέχοντας χαλεπῶν ἐκ κινδύνων, καὶ

θανάτου πικροῦ. Δίς

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἱλάσθητι τοῖς δούλοις σου, τῶν πταισµάτων

ἄφεσιν, ὡς ἀγαθὸς δωρούµενος, Νικολάου τοῦ σοῦ

θεράποντος, ταῖς πρὸς σὲ µεσιτείαις Πολυέλεε.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Κατεύνασον τὸν τάραχον, τῶν παθῶν µου

Δέσποινα καὶ τὴν ζωὴν κυβέρνησον, Παναγία
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Χριστὸν ἡ τέξασα, ἐν ᾧ ἐστερεώθῃ ἡ καρδία µου.

Ἕτερος τοῦ Ἁγίου.ᾨδὴ γ΄, 
ἦχος α΄.Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων.

Α

(Π)

Δ

Α

(Π)

Ε

Δ
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Κ

Ν

Μεσώδιον Κάθισµα. Ἦχος πλ. δ΄.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Ἦχος Νη

Π

(Ν)

(Γ)
+
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(Ν)

(Γ) (Π)

(Μ) (Γ)

(Ν)
}

(Π)

(Μ) (Π)

(Δ)↓ (Ν)

Ποταµὸν ἰαµάτων ὑπερχειλῆ, καὶ πηγήν σε

θαυµάτων ἀνελλιπῆ, ἔδειξε Νικόλαε, τοῦ ἐλέους ἡ

ἄβυσσος· οἱ γὰρ βαρείαις νόσοις, πικρῶς

πιεζόµενοι, καὶ συµφοραῖς τοῦ βίου, δεινῶς

ἐταζόµενοι, πάσης ἀθυµίας, ἀκεσώδυνον ὄντως,

εὑρίσκουσι φάρµακον, τὴν θερµήν σου ἀντίληψιν·

διὰ τοῦτο βοῶµέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,

τῶν πταισµάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς

ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν µνήµην σου.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅµοιον.

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον ἐν σῇ γαστρί,
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συλλαβοῦσα ἀφράστως Μήτηρ Θεοῦ, τῷ κόσµῳ

ἐκύησας, τὸν τὸν κόσµον κατέχοντα, καὶ ἐν

ἀγκάλαις φέρεις, τὸν φέροντα ἅπαντα, τὸν

τροφοδότην πάντων, καὶ Κτίστην τῆς κτίσεως· ὅθεν

δυσωπῶ σε παναγία Παρθένε, ῥυσθῆναι

πταισµάτων µου, ὅταν µέλλω παρίστασθαι, πρὸ

προσώπου τοῦ Κτίστου µου, Δέσποινα Παρθένε

Ἁγνή, τὴν σὴν βοήθειαν τότε µοι δώρησαι· καὶ γὰρ

δύνασαι πάντα, ὅσα θέλεις Πανύµνητε.
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Κοντάκιον. Ἦχος γ΄.

Ἡ Παρθένος σήµερον.

Ἐν τοῖς Μύροις Ἅγιε, ἱερουργὸς ἀνεδείχθης· τοῦ

Χριστοῦ γὰρ Ὅσιε, τὸ Εὐαγγέλιον πληρώσας,

ἔθηκας τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ λαοῦ σου, ἔσωσας

τοὺς ἀθώους ἐκ τοῦ θανάτου· διὰ τοῦτο ἡγιάσθης,

ὡς µέγας µύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.

Ὁ Οἶκος.

Ἀνυµνήσωµεν νῦν τὸν Ἱεράρχην ᾄσµασι, τὸν

ἐν Μύροις λαοὶ ποιµένα καὶ διδάσκαλον, ἵνα ταῖς

πρεσβείαις αὐτοῦ ἐλλαµφθῶµεν· ἰδοὺ γὰρ ὤφθη

ὅλος καθάρσιος, ἀκήρατος πνεύµατι, Χριστῷ

προσάγων θυσίαν ἄµωµον, τὴν εἰλικρινῆ καὶ Θεῷ

εὐπρόσδεκτον, ὡς ἱερεὺς κεκαθαρµένος τῇ ψυχῇ

καὶ τῇ σαρκί· ὅθεν ὑπάρχει ἀληθῶς, τῆς Ἐκκλησίας

προστάτης, καὶ ὑπέρµαχος ταύτης, ὡς µέγας

µύστης Θεοῦ τῆς χάριτος.
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Συναξάριον.

Τῇ ς΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις

Πατρὸς ἡµῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων

τῆς Λυκίας τοῦ θαυµατουργοῦ.

Στίχοι.

Ὁ Νικόλαος, πρέσβυς ὢν ἐν γῇ µέγας,

Καὶ γῆς ἀποστὰς εἰς τὸ πρεσβεύειν ζέει.

Ἕκτῃ Νικόλεώ γε φάνη βιότοιο τελευτή.

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Νεοµάρτυρος Νικολάου τοῦ

Καραµάνου τοῦ ἐν Σµύρνῃ µαρτυρήσαντος κατὰ

τὸ 1657 ἔτος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς µετὰ φιλανθρωπίας

ἐπενεχθείσης ἡµῖν φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ σεισµοῦ.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον.

Ἦχος β΄.Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Ήχος Δι

(Β) (Μ) (Β)

(Δ)

(Β)

(Δ)

(Β) (Π)
+

(Μ)

(Β)

Τὸν µέγαν ἀρχιποίµενα, καὶ Ἱεράρχην ἅπαντες,

τὸν πρόεδρον τῶν Μυρέων, Νικόλαον εὐφηµοῦµεν·

πολλοὺς γὰρ ἄνδρας ἔσωσεν, ἀδίκως θνῄσκειν

µέλλοντας, καὶ Βασιλεῖ ὀπτάνεται, σὺν Ἀβλαβίῳ

κατ’ ὄναρ, λύων τὴν ἄδικον ψῆφον.

Ὅµοιον.

Μεγάλως σε ἐδόξασεν, ἐν θαύµασιν ὁ Κύριος,

καὶ ζῶντα καὶ µετὰ τέλος, Νικόλαε Ἱεράρχα· τὶς

γὰρ ἐξ ὅλης πίστεως, µόνον ἐπεκαλέσατο, τὸ ἅγιόν

σου ὄνοµα, καὶ οὐκ εὐθὺς εἰσηκούσθη, θερµὸν
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προστάτην εὑρών σε;

Θεοτοκίον.

Σοφίαν ἐνυπόστατον, καὶ Λόγον ὑπερούσιον,

καὶ ἰατρὸν τῶν ἁπάντων, Χριστὸν τεκοῦσα

Παρθένε, τὰ ἕλκη καὶ τὰ τραύµατα, τῆς ψυχῆς µου

θεράπευσον, τὰ χαλεπὰ καὶ χρόνια, καὶ τῆς

καρδίας µου παῦσον,

ὁ β΄ χορός τὰς ἀπρεπεῖς ἐνθυµήσεις.
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Ἦχος Πα

1)

Α

(Π) (Ν)

(Μ) (Π) (Ν)

(Π)

(Ν)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

2)

Α

(Π) (Δ) (Π) (Ν)
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(Μ) (Π) (Ν)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π) (Ν)

(Π)

3)

Τ

(Π)

(Π) (Δ) (Π) (Ν)

(Μ) (Π) (Ν)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π) (Ν) (Π)

4)

Ο

(Π)
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(Π) (Δ) (Π) (Ν)

(Μ) (Π) (Ν)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π) (Ν)

(Π)
(Μελοποίηση ΧρύΠα)

Δοξαστικόν αγ. Νικολάου

Ἦχος Πα

Δ

(Π) (Κ)↓ (Π)

(Κ)
+

(Δ)

(Π)

+
(Ν)
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(Π) (Κ)

(Μ) (Κ) (Π)

(Δ) (Π)

(Ν) (Π) (Κ)

(Δ) (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)

(Π) (Ν) (Π)

(Κ)

(Π)
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(Κ)

(Δ) (Π)

(Κ) (Μ) (Κ)

(Δ) (Κ) (Δ)

(Π)

(Ν) (Π)

(Κ) (Δ) (Π)

(Γραφή ΧρύΠα)(Πηγή: Γ.Κακουλίδη)
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Ἦχος Πα

Κ

(Δ)↓ (Κ)↓ (Δ)↓ (Κ)↓

(Κ)↓

Μ

(Π)

(Κ)↓
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου ΝικολάουἮχος δʹ

Ἦχος Δι

Κ

(Β)

(Δ) (Β)

(Μ) (Π) (Μ)

(Β) (Δ)

(Β) (Μ)

(Β)
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