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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7!! ΝΙΚΑΝΩΡ ΟΣΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
 

 
 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ Ζ΄!! 
ΝΙΚΑΝΩΡ ΟΣΙΟΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Ἱστῶµεν στίχους δ΄, καὶ ψάλλοµεν Στιχηρὰ Προσόµοια. 

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
 
Δεῦτε, ὁ χορὸς τῶν µοναστῶν, καὶ τῶν φιλεόρτων τὰ στίφη, 

πανηγυρίσωµεν, µνήµην τὴν ἐτήσιον, καὶ πανσεβάσµιον, τοῦ 
Ὁσίου Νικάνορος, θερµῶς ἐκβοῶντες· πρόφθασον καὶ 
λύτρωσον, νῦν τοὺς ἱκέτας σου, πάσης, λοιµικῆς ἀσθενείας, καὶ 
τῶν συµφορῶν καὶ κινδύνων, Πάτερ ταῖς πρὸς Κύριον 
πρεσβείαις σου. (Δίς) 

 
Ὅλος, συνεκράθη τῷ φωτί, σὺ τῷ ἀπροσίτῳ παµµάκαρ, 

ἡλίου τοῦ νοητοῦ, τοῦ ἐν Θαβὼρ λάµψαντος, αὐγαῖς θεότητος· 
καὶ πρὸς τούτου τὸν ἔρωτα, σοφὲ ἀνετάθης, πόνοις τῆς 
ἀσκήσεως, σαρκὸς τὰ βράσµατα, πάντα, κατασβέσας ἐνθέως, 
καὶ τῆς οὐρανίου καὶ θείας, δόξης ἠξιώθης παναοίδιµε. 

 
Πάσας, τὰς τοῦ βίου ἡδονάς, ῥέοντα καὶ ἄστατον πλοῦτον, 

καὶ τὴν ἐπίκηρον, δόξαν βδελυξάµενος, πατρίδα ἔλιπες· τὸν 
Σταυρὸν γὰρ ἀράµενος, ἐπ’ ὤµων προθύµως, Χριστῷ 
ἠκολούθησας, Νικάνορ Ὅσιε· ὅθεν, παρ’ Αὐτοῦ ἐκοµίσω, 
στέφανον ἀµάραντον δόξης, καὶ µετὰ Ὁσίων συνηρίθµησαι. 
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Δόξα. Ἦχος γ΄. 
Τὸ µέγα κλέος τῶν µοναζόντων, Νικάνορα τὸν 

παµµέγιστον, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕµνοις εὐφηµήσωµεν σήµερον· 
οὗτος γάρ, ὡς ῥόδον ἡδύπνοον, µέσον ἀκανθῶν ἀνεβλάστησε, 
καὶ Χριστὸν τὸν Θεόν, ὁλοψύχως ἐνστερνισάµενος, ναὸν αὐτῷ 
περικαλλλῆ καὶ περίβλεπτον, ἐπὶ γῆς ἐκ βάθρων ἀνεδείµατο· 
ὅθεν, καὶ ἀνδρικῶς κατὰ τοῦ ἀντιπάλου ἀγωνισάµενος, τὸν τῆς 
νίκης στέφανον, παρὰ Χριστοῦ ἐκοµίσατο· ᾧ καὶ πρεσβεύει 
ἀπαύστως ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. α΄. 

Δεῦτε ἀναβῶµεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ 
Θεοῦ ἡµῶν, καὶ θεασώµεθα τὴν δόξαν τῆς Μεταµορφώσεως 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ Πατρός, φωτὶ προσλάβωµεν 
φῶς, καὶ µετάρσιοι γενόµενοι τῷ πνεύµατι, Τριάδα ὁµοούσιον 
ὑµνήσωµεν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Σήµερον ἡ σεπτή, καὶ εὔσηµος ἐπέστη, τοῦ θεοφόρου µνήµη, 

εὐφραίνουσα τοὺς πίστει, καὶ πόθῳ ἑορτάζοντας. 
 
Στ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 
Νίκην ἦρας σοφέ, κατὰ τοῦ ἀντιπάλου, καὶ εἴληφας τὸ 

στέφος, Νικάνορ καὶ γὰρ ὤφθης, ὀνόµατι καὶ πράγµατι. 
 
Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον· ἐν ταῖς ἐντολαῖς 

Αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. 
Δέχου τῶν εὐσεβῶν, λιτάς τε καὶ δεήσεις, τῶν σὲ τιµώντων 

πόθῳ· καὶ δώρησαι τὴν ῥῶσιν, ψυχῆς αὐτοῖς καὶ σώµατος. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Δέσποινα ἀγαθή, ἡµῶν µὴ ἐπιλάθῃ, τῶν Σὲ ὁµολογούντων, 

κυρίως Θεοτόκον, ἐν ὥρᾳ τῆς ἐτάσεως. 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. 

Νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον στέφος, πάτερ ὅσιε, παρὰ τοῦ 
Κτίστου, τῶν σῶν ἀγώνων ἀντάξιον ἔπαθλον· τὴν γὰρ πατρίδα 
λιπὼν τὴν ἐπίγειον, τῆς οὐρανίου οἰκήτωρ γεγένησαι· ὅθεν 
πάντες σὲ πίστει καὶ πόθῳ γεραίροµεν· χαίροις Νικάνορ, Ὁσίων 
ὁµόσκηνε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 
Μετεµορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς 

Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάµψον καὶ 
ἡµῖν τοῖς ἁµαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς 
Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. 

 
Ἀπόλυσις. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ Προοιμιακός, καὶ τό· 

Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους 
στ’ καὶ ψάλλομεν Ἰδιόμελα γ’ τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος δ΄. 

 
Πρὸ τοῦ σοῦ Σταυροῦ Κύριε, ὄρος οὐρανὸν ἐµιµεῖτο, νεφέλη 

ὡς σκηνὴ ἐφηπλοῦτο. Σοῦ µεταµορφουµένου, ὑπὸ Πατρὸς δὲ 
µαρτυρουµένου, παρῆν ὁ Πέτρος σὺν Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὡς 
µέλλοντες συνεῖναί σοι, καὶ ἐν τῷ καιρῷ τῆς παραδόσεώς σου, 
ἵνα θεωρήσαντες τὰ θαυµάσιά σου, µὴ δειλιάσωσι τὰ 
παθήµατά σου, ἃ προσκυνῆσαι ἡµᾶς, ἐν εἰρήνῃ καταξίωσον, 
διὰ τὸ µέγα σου ἔλεος.  
 

Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου Κύριε, παραλαβὼν τοὺς Μαθητὰς εἰς 
ὄρος ὑψηλόν, µετεµορφώθης ἔµπροσθεν αὐτῶν, ἀκτῖσι 
δυνάµεως καταυγάζων αὐτούς, ἔνθεν φιλανθρωπίᾳ, ἐκεῖθεν 
ἐξουσίᾳ, δεῖξαι βουλόµενος τῆς Ἀναστάσεως τὴν λαµπρότητα, 
ἧς καὶ ἡµᾶς ὁ Θεός, ἐν εἰρήνῃ καταξίωσον, ὡς ἐλεήµων καὶ 
φιλάνθρωπος.  
 

Εἰς ὄρος ὑψηλὸν µεταµορφωθεὶς ὁ Σωτήρ, τοὺς κορυφαίους 
ἔχων τῶν Μαθητῶν, ἐνδόξως ἐξέλαµψας, δηλῶν, ὅτι οἱ τῷ ὕψει 
τῶν ἀρετῶν διαπρέψαντες, καὶ τῆς ἐνθέου δόξης ἀξιωθήσονται. 
Συλλαλοῦντες δὲ τῷ Χριστῷ, Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας ἐδείκνυον, ὅτι 
ζώντων καὶ νεκρῶν κυριεύει, καὶ ὁ πάλαι διὰ νόµου, καὶ 
Προφητῶν λαλήσας ὑπῆρχε Θεός, ᾧ καὶ φωνὴ τοῦ Πατρός, ἐκ 
νεφέλης φωτεινῆς, ἐµαρτύρει λέγουσα· Αὐτοῦ ἀκούετε, τοῦ διὰ 
Σταυροῦ τόν, ᾍδην σκυλεύσαντος, καὶ νεκροῖς δωρουµένου, 
ζωήν τὴν αἰώνιον. 

 
Καὶ τοῦ Ἁγίου, Στιχηρὰ Προσόμοια γ’. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν 

Μάρτυσιν. 
Ὡς φωστῆρα παγκόσµιον, ὡς ἀστέρα πολύφωτον, ἐν τῷ 

στερεώµατι καταυγάζοντα, τῆς Ἐκκλησίας πανεύφηµε, καὶ 
πᾶσαν φωτίζοντα, τὴν ὑφήλιον φαιδραῖς, τῶν θαυµάτων σου 
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λάµψεσι, πάντες σήµερον, εὐφηµοῦµέν σε πόθῳ συνελθόντες, 
καὶ πιστῶς τὴν ἱεράν σου, ἐπιτελοῦµεν πανήγυριν. 

 
Ἐγκρατείαις καὶ δάκρυσι, προσευχαῖς καὶ δεήσεσι, πάθη τὰ 

τοῦ σώµατος κατεµάρανας, καὶ τὸν ἐχθρὸν κατεπάλαισας, 
Νικάνορ στεῤῥότατε· καὶ δοχεῖον καθαρόν, τῆς Τριάδος 
γεγένησαι, παναοίδιµε, καὶ τρυφὴν πᾶσαν πρόσκαιρον 
µισήσας, πρὸς οὐράνιον καὶ θείαν, µετεβιβάσθης ἀπόλαυσιν. 

 
Νίκης ὄντως φερώνυµος, ἀληθῶς ἀναδέδειξαι· πλοῦτον γὰρ 

ἐµίσησας καὶ εὐγένειαν, καὶ πᾶσαν ἄλλην τοῦ σώµατος, 
παµµάκαρ ἀπόλαυσιν, καὶ κατέθραυσας στεῤῥῶς, τοῦ βελίαρ 
τὰ βέλεµνα, καὶ ἀπείληφας, νίκης στέφος, Νικάνορ οὐρανόθεν· 
καὶ Ὁσίων ταῖς χορείαις, συναγελάζῃ γηθόµενος. 

 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
Ἐκ στειρευούσης νηδύος, καρπὸς εὐκλεὴς ἀνεβλάστησε, 

Νικάνωρ ὁ παναοίδιµος, καὶ εὐωδίας πνευµατικῆς πάσαν 
ἐνέπλησε τὴν ὑφήλιον, καὶ µύρα θαυµάτων καθ’ ἑκάστην 
προχέει, τοῖς εὐσεβῶς αὐτῷ προστρέχουσι. Τοῦτον οὖν καὶ 
ἡµεῖς ᾄσµασιν ἐγκωµίων καταστέψωµεν, λέγοντες· χαίροις, ὁ 
τῇ παντευχίᾳ τοῦ Πνεύµατος θωρακισθείς, καὶ κατὰ τῶν 
δαιµόνων ἀνδρείως ἀγωνισθείς· χαίροις, ὁ τῆς νίκης 
φερώνυµος, ὁ λαµπρὸν τὸ τρόπαιον κατὰ τοῦ ἀντιπάλου 
στησάµενος, καὶ τῆς νίκης τὸ στέφος παρὰ τοῦ ἀγωνοθέτου 
Χριστοῦ κοµισάµενος· χαίροις, ὁ θερµὸς προστάτης καὶ 
ἀντιλήπτωρ τῶν πίστει προσιόντων σοι. Ἀλλὰ καὶ νῦν µὴ 
διαλείπῃς πρεσβεύων µακάριε, τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ, ὅπως ἵλεως 
γενήσηται ἡµῖν, ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς κρίσεως. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 

Προτυπῶν τὴν Ἀνάστασιν τὴν σήν, Χριστὲ ὁ Θεός, τότε 
παραλαµβάνεις τοὺς τρεῖς σου µαθητάς, Πέτρον καὶ Ἰάκωβον 
καὶ Ἰωάννην, ἐν τῷ Θαβὼρ ἀνελθών. Σοῦ δὲ Σωτήρ 
µεταµορφουµένου, τὸ Θαβώριον ὄρος φωτὶ ἐσκέπετο. Οἱ 
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Μαθηταί σου Λόγε, ἔρριψαν ἑαυτοὺς ἐν τῷ ἐδάφει τῆς γῆς, µὴ 
φέροντες ὁρᾶν, τὴν ἀθέατον µορφήν, Ἄγγελοι διηκόνουν φόβῳ 
καὶ τρόµῳ, οὐρανοὶ ἔφριξαν, γῆ ἐτρόµαξεν, ὁρῶντες ἐπὶ γῆς, 
τῆς δόξης τὸν Κύριον. 

 
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Ἀναγνώσματα. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. γ' 1) 
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν 

βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι, καὶ 
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ’ ἡµῶν πορεία 
σύντριµµα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καί γὰρ ἐν ὄψει ἀνθρώπων 
ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα 
παιδευθέντες, µεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν 
αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν 
χωνευτηρίῳ ἐδοκίµασεν αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάµψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ διαδραµοῦνται. 
Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν 
Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ’ αὐτόν, συνήσουσιν 
ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις 
καί ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ. 

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ ἀνάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7) 

Δίκαιος, ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας 
γὰρ τίµιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. 
Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος 
ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν 
µεταξὺ ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακία ἀλλάξῃ 
σύνεσιν αὐτοῦ, ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ 
φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεµβασµὸς ἐπιθυµίας 
µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε 
χρόνους µακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ 
τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ µέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ µὴ 
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νοήσαντες, µηδὲ θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ 
ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ.   

 
 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ε' 15) 
Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ µισθὸς αὐτῶν, 

καὶ ἡ φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ 
βασίλειον τῆς εὐπρεπείας, καὶ τὸ διάδηµα τοῦ κάλλους ἐκ 
χειρὸς Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς, καὶ τῷ 
βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν ζῆλον 
αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄµυναν ἐχθρῶν. 
Ἐνδύσεται θώρακα, δικαιοσύνην· καὶ περιθήσεται κόρυθα, 
κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται ἀσπίδα ἀκαταµάχητον ὁσιότητα· 
ὀξυνεῖ δὲ ἀπότοµον ὀργὴν εἰς ῥοµφαίαν. Συνεκπολεµήσει αὐτῷ 
ὁ κόσµος ἐπὶ τοὺς παράφρονας· πορεύσονται εὔστοχοι βολίδες 
ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου, τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν 
ἁλοῦνται· καὶ ἐκ πετροβόλου θυµοῦ πλήρεις ῥιφήσονται 
χάλαζαι. Ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης· ποταµοὶ δὲ 
συγκλύσουσιν ἀποτόµως. Ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦµα 
δυνάµεως, καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικµήσει αὐτούς, καὶ ἐρηµώσει 
πᾶσαν τὴν γῆν ἀνοµία, καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει θρόνους 
δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς, καὶ σύνετε· µάθετε δικασταὶ 
περάτων γῆς. Ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, καὶ 
γεγαυρωµένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ 
κράτησις ὑµῖν, καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου. 

 
Λιτή. Ἦχος α΄. 

Εὐφραίνου πόλις Θεσσαλονίκη, καὶ ἀγάλλου Χριστὸν 
δοξάζουσα, ὅτι ἐκ σοῦ ἀνεβλάστησε Νικάνωρ ὁ 
θαυµατόβρυτος, ὁ σήµερον ἡµῖν εἰς εὐφηµίαν προκείµενος, ὃν 
εὐφηµοῦντες ἐν πίστει ἀνακράζοµεν λέγοντες· χαίροις, ὁ τὸν 
ἀρχέκακον ἐχθρὸν ἀνδρικῶς τροπωσάµενος, καὶ Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ὁλοψύχως σαυτῷ ἐνστερνισάµενος, Ὃν ἐκτενῶς ἱκέτευε, 
τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 
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Ἦχος β΄. 

Τὸν ἐξ ἀκάρπου νηδύος κατ’ ἐπαγγελίαν ἀναλάµψαντα, καὶ 
τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων ὁσίως εὐαρεστήσαντα, τὸν τῆς ἐρήµου 
πολίτην, καὶ τοῦ Καλλιστράτου τὸ στήριγµα, ἐν ψαλµοῖς καὶ 
ὕµνοις µελῳδικῶς εὐφηµήσωµεν, καὶ Χριστὸν τὸν Θεὸν 
δοξολογήσωµεν, λέγοντες· ὁ γενναῖον ἀριστέα τὸν θεοφόρον 
Σου, κατὰ τοῦ δεινοῦ πολεµήτορος ἀναδείξας, καὶ τῆς νίκης τὸ 
στέφος αὐτῷ δωρησάµενος, παράσχου καὶ ἡµῖν ταῖς αὐτοῦ 
ἱκεσίαις, ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, καὶ τὸ µέγα ἔλεος. 

 
Ἦχος δ. 

Ἔλαµψε τοῖς πέρασι σήµερον, ὡς ἄλλος ἀστὴρ φαεινός, 
Νικάνωρ ὁ παναοίδιµος, πάντων τῶν πιστῶν φωτίζων τὰς 
διανοίας, καὶ νόσους χαλεπὰς ἀποδιώκων, ἐκ τῶν ἐν πίστει καὶ 
πόθῳ τελούντων τὴν σεβάσµιον µνήµην αὐτοῦ· παῤῥησίαν γὰρ 
πρὸς τὸν Θεὸν µεγίστην ἐκτήσατο, ᾧ καὶ πρεσβεύει ἀπαύστως, 
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α. 

Δεῦτε πιστοὶ συνελθόντες ἐνθέως, πνευµατικὴν χορείαν 
συστησώµεθα, ἐν τῇ ἐνδόξῳ πανηγύρει τοῦ θεοφόρου Πατρός, 
καὶ τοῦτον ἐπαίνοις καὶ ὑµνῳδίαις χαρµονικῶς καταστέψωµεν. 
Τὸν γὰρ ἀόρατον ἐχθρόν, τῇ δυνάµει τοῦ Σταυροῦ ἀνδρικῶς 
ἐτροπώσατο, καὶ τῶν πόνων τὰ γέρα παρὰ Θεοῦ ἐκοµίσατο, καὶ 
νῦν ἐν οὐρανοῖς µετ’ Ἀγγέλων χοροβατῶν, Χριστὸν ἀπαύστως 
δοξολογεῖ, µετὰ τῶν Ὁσίων, καὶ πάντων τῶν Δικαίων· οὗ ταῖς 
πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐν εἰρήνῃ τὴν ζωὴν ἡµῶν 
διαφύλαξον, καὶ τῆς µελλούσης κολλάσεως λύτρωσαι, ὡς 
ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

 
 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Δεῦτε ἀναβῶµεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

Θεοῦ ἡµῶν, καὶ θεασώµεθα τὴν δόξαν τῆς Μεταµορφώσεως 
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αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ Πατρός, φωτὶ προσλάβωµεν 
φῶς, καὶ µετάρσιοι γενόµενοι τῷ πνεύµατι, Τριάδα ὁµοούσιον 
ὑµνήσωµεν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Τῶν φιλεόρτων τὰ στίφη δεῦτε συνδράµωµεν, καὶ ὕµνοις 
ἐγκωµίων, καταστέψωµεν πόθῳ, Νικάνορα τὸν µέγαν· οὗτος 
γὰρ νῦν, πανδαισίαν προτίθεται, τοῖς τὴν αὐτοῦ ἐκτελοῦσι 
χαρµονικῶς, θείαν µνήµην καὶ σωτήριον. 

 
Στ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὐτοῦ. 
Τὸν πολιστὴν τῆς ἐρήµου τὸν ὁσιώτατον, τῶν µοναστῶν τὸ 

κλέος, τῶν πιστῶν τὸν προστάτην, Νικάνορα τὸν θεῖον πάντες 
πιστοί, εὐφηµήσωµεν σήµερον, ὅτι πρεσβεύει ἀπαύστως ὑπὲρ 
ἡµῶν, λυτρωθῆναι πάσης θλίψεως. 

 
Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον· ἐν ταῖς ἐντολαῖς 

Αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. 
Θαυµάτων ῥεῖθρα πηγάζει ἡ θεία κάρα σου, τοῖς πίστει 

προσιοῦσι, θεοφόρε Νικάνορ, καὶ νόσους ἐκδιώκει παντοδαπάς· 
ὅθεν ταύτῃ προστρέχουσι, δὸς καὶ ἡµῖν τῶν κινδύνων 
ἀπαλλαγήν, ταῖς πρὸς Κύριον πρεσβείαις σου. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ. 

Βιοτὴν ἀγαπήσας ἰσάγγελον, τὰς τοῦ βίου ἡδονὰς 
βδελυξάµενος, πλοῦτον καὶ εὐγένειαν εἰς οὐδὲν λογισάµενος, 
καὶ τῷ θείῳ πόθῳ πυρποληθείς, πατρίδα κατέλιπες, καὶ τῷ 
Χριστῷ θερµῶς ἠκολούθησας· ὅθεν, καὶ εἰς ὕψος ἀρετῶν 
ἀναδραµών, νῦν ἐν οὐρανοῖς µετ’ Ἀγγέλων συναγάλλῃ, καὶ τῇ 
Τριάδι παρίστασαι, ἐκτενῶς δεόµενος, ὑπὲρ τῶν πίστει καὶ 
πόθῳ τιµώντων σε. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 

Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, 
εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ' ἰδίαν, καὶ µετεµορφώθη ἔµπροσθεν 
αὐτῶν, καὶ ἔλαµψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ 
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ἱµάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς 
καὶ Ἠλίας µετ' αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νεφέλη φωτεινὴ 
ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· 
Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός µου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ 
ἀκούετε. 

 
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. 

Νίκης εἴληφας, ἄφθαρτον στέφος, πάτερ ὅσιε, παρὰ τοῦ 
Κτίστου, τῶν σῶν ἀγώνων ἀντάξιον ἔπαθλον· τὴν γὰρ πατρίδα 
λιπὼν τὴν ἐπίγειον, τῆς οὐρανίου οἰκήτωρ γεγένησαι· ὅθεν 
πάντες σὲ πίστει καὶ πόθῳ γεραίροµεν· χαίροις Νικάνορ, Ὁσίων 
ὁµόσκηνε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος βαρύς. 
Μετεµορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς 

Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάµψον καὶ 
ἡµῖν τοῖς ἁµαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς 
Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι. 

 
Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 
Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου 

Σωτήρ 
Νικάνωρ ὁ κλεινός, τοὺς πιστοὺς συγκαλεῖται, ὑµνῆσαι τὴν 

αὐτοῦ, πανσεβάσµιον µνήµην, αἰνοῦµεν καὶ δοξάζοµεν, τὸν 
δοξάσαντα Κύριον, ᾧ παρίσταται, ὑπὲρ ἡµῶν ἱκετεύων, βλάβης 
ῥύσασθαι, παντοίας τοῦ πολεµίου, καὶ πάσης κολάσεως. 

Δόξα. 
Ἀγῶνας τοὺς σεπτούς, εὐσεβῶς τοῦ Ὁσίου, Νικάνορος 

πιστοί, εὐφηµήσωµεν πόθῳ, οὗτος γὰρ ἠγωνίσατο, ἀληθῶς 
ὑπὲρ ἄνθρωπον· ὅθεν ἔστεψε, τοῦτον Χριστὸς τοῖς στεφάνοις, 
τῆς ἀσκήσεως, καὶ κληρονόµον τῆς ἄνω, λαµπρότητος ἔδειξε. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Τὴν τῶν βροτῶν ἐναλλαγήν, τὴν µετὰ δόξης σου Σωτήρ, ἐν 
τῇ δευτέρᾳ καὶ φρικτῇ, τῆς σῆς ἐλεύσεως δεικνύς, ἐπὶ τοῦ ὄρους 
Θαβὼρ µετεµορφώθης, Ἠλίας καὶ Μωσῆς συνελάλουν σοι, τοὺς 
τρεῖς τῶν Μαθητῶν συνεκάλεσας, οἳ κατιδόντες Δέσποτα τὴν 
δόξαν σου, τῇ ἀστραπῇ σου ἐξέστησαν, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς 
σου λάµψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν 

ὡραιότητα. 
 

Ἀξίως Ὅσιε, σὺ τοῦ ὀνόµατος, πολιτευσάµενος, νίκης 
φερώνυµε, καὶ τὸν ἐχθρὸν καρτερικῶς, εἰς τέλος 
τροπωσάµενος, πόνοις καὶ ἱδρῶσί σου, τοῦτον Πάτερ 
ἀπέπνιξας, καὶ κατετραυµάτισας, τῶν δαιµόνων τὰς 
φάλαγγας· διὸ καὶ νικητὴς ἀναδέδειξαι, καὶ τῆς νίκης τὸ στέφος 
ἀπείληφας. 

Δόξα. 
Τὸ ἀδαµάντινον, τῆς καρτερίας σου, καὶ τὸ ἐπίπονον, τῆς σῆς 

ἀσκήσεως, ὁρῶν ὁ βάσκανος ἐχθρός, τὰ σπλάγχνα 
ἐτιτρώσκετο· στένων οἴµοι ἔλεγε, καὶ ἐντρόµως ἐκραύγαζε· 
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παῦσον τοῦ τοξεύειν µε, ἐγκρατείας τοῖς βέλεσιν, οὐ φέρω γὰρ 
ὁρᾶν σε Νικάνωρ, ἐν σώµατι ἀσώµατος βιοῦντα. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

 
Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, µετεµορφώθης, Ἰησοῦ, καὶ νεφέλη 

φωτεινή, ἐφηπλωµένη ὡς σκηνή, τοὺς Ἀποστόλους τῆς δόξης 
σου κατεκάλυψεν· ὅθεν καὶ εἰς γῆν ἐναπέβλεπον, µὴ φέροντες 
ὁρᾶν τὴν λαµπρότητα, τῆς ἀπροσίτου δόξης τοῦ προσώπου σου, 
ἄναρχε Σῶτερ Χριστὲ ὁ Θεός, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου 
λάµψας, φώτισον τὰς ψυχάς ἡµῶν. 

 
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης 

σήμερον. 
 

Θαυµαστὸς ὁ Κύριος, ὁ ἀναδείξας, θησαυρὸν πολύτιµον, τὴν 
θείαν κάραν σου σοφέ, πιστῶς γὰρ ταύτῃ προστρέχοντες, ἐκ 
τῶν κινδύων, καὶ νόσων λυτρούµεθα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἑορτὴ ὑπέρλαµπρος, ἡ τοῦ Δεσπότου, ἦλθε δεῦτε ἅπαντες, 

ἐπὶ τῷ ὄρει νοερῶς, προκαθαρθέντες ἀνέλθωµεν, τῷ Θαβωρίῳ, 
Χριστὸν ἐποψώµενοι. 

 
Εἶτα, οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ’ ἤχου. 
Προκείµενον: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου 

Αὐτοῦ. 
Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον· ἐν ταῖς ἐντολαῖς 

Αὐτοῦ θελήσει σφόδρα. 
 
Εὐαγγέλιον, Ὁσιακόν. 
Ὁ Ν’ ψαλμός. 
 
Δόξα: Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
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Ἰδιόµελον. Ἦχος β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Τὰ τῶν Ἀγγέλων Τάγµατα σήµερον, σὺν τοῖς χοροῖς τῶν 

Ὁσίων εὐφραίνονται, καὶ ἀνθρώπων τὰ πλήθη ἐπὶ τῆς γῆς 
συναγάλλονται, ἐν τῇ ἐνδόξῳ µνήµῃ τοῦ θεοφόρου Πατρός, καὶ 
Χριστὸν ἐκτενῶς δοξάζουσι, τὸ τοῦτον δοξάσαντα. 

 
Εἶτα, οἱ Κανόνες· ὁ α’ τῆς Ἑορτῆς, καὶ τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ 

ἀκροστιχίς: Τὴν σὴν γεραίρω Νικάνωρ μνήμην Πάτερ. 
 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Τὰ χείλη τὰ βέβηλα καὶ ῥυπαρά µου ἀνάπτυξον, Νικάνορ 

µακάριε, ὅπως τὴν µνήµην σου, τὴν χαρµόσυνον, ὑµνήσω 
θεοφόρε, καὶ ἄσω γηθόµενος, σοῦ τὰ θαυµάσια. 

 
Ἡ θεία καὶ πάµφωτος, σήµερον µνήµην σου Ὅσιε, φαιδρῶς 

ἀνατέταλκε, πάντας φωτίζουσα, τοὺς προστρέχοντας, τῷ θείῳ 
σου τεµένει, καὶ πόθῳ δοξάζοντας, τὸν σὲ δοξάσαντα. 

 
Ναὸς καθαρώτατος, ἐγένου Πάτερ τοῦ Κτίστου σου, σεαυτὸν 

καθῃράµενος, ἐνθέως Ὅσιε, πόνοις σώµατος, καὶ προσευχαῖς 
συντόνοις, καὶ πάντα τῷ κρείττονι, ὑποταξάµενος. 

Θεοτοκίον. 
Σκηνὴ θεοχώρητε, καὶ ἐπουράνιε τράπεζα, τὸν ἄρτον ἡ 

φέρουσα, τὸν ἀγεώργητον, πάσης λύτρωσαι, γεέννης τοὺς 
ὑµνοῦντας, καὶ πίστει γεραίροντας, τὸν θεῖον τόκον Σου. 

 
ᾨδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

Ἡ θεία σου µάκαρ πολιτεία, Ἀγγέλους κατέπληξας σοφέ· 
ὁρῶντες γὰρ ἐν σώµατι, ἀγγελικῶς βιοῦντά σε, χαρµονικῶς 
ἠγάλλοντο, τὸν πάντων Κτίστην δοξάζοντες. 

 
Νηστείαις καὶ δάκρυσι παµµάκαρ, καὶ θείαις παννύχοις 

προσευχαῖς, σαυτὸν καθοπλισάµενος, ἀντέστης ἀνδρικώτατα, 
κατὰ τοῦ κοσµοκράτορος, καὶ νίκης στέφος ἀπείληφας. 
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Γενναίως µισήσας θεοφόρε, τὸν κόσµον καὶ τούτου τὰ 
τερπνά, πλοῦτόν τε καὶ εὐγένειαν, καὶ πᾶσαν ἡδυπάθειαν, καὶ 
τὸν Σταυρὸν ἀράµενος, Χριστῷ θερµῶς ἠκολούθησας. 

Θεοτοκίον. 
Εὐρύχωρον σκήνωµα τοῦ Λόγου, καὶ πλάκα θεόγραφον 

ἁγνή, καὶ κλίνην πορφυρόστρωτον, γινώσκοντές Σε Δέσποινα, 
χαρµονικῶς βοῶµέν Σοι· χαῖρε Μαρία θεόνυµφε.  

 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ 

Ἐν τῷ ὄρει ὁ Χριστός, τοῦ Καλλιστράτου ἀληθῶς, σὲ 
ἀνέδειξε σοφέ, ἄλλον φωστῆρα παµφαῆ, τῆς οἰκουµένης τὰ 
πέρατα φωταγωγοῦντα, θάλποντα ψυχάς, τῶν τιµώντων σε, 
νόσων σκοτασµούς, ἐκδιώκοντα· ὅθεν πιστοί σε ἅπαντες 
γεραίροµεν, καὶ µετὰ πόθου κραυγάζοµεν· Νικάνορ σῷζε, 
πάσης ἀνάγκης τοὺς τελοῦντας τὴν µνήµην σου. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 

Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, µετεµορφώθης ὁ Θεός, ἀναµέσον 
Ἠλιού, καὶ Μωϋσέως τῶν σοφῶν, σὺν Ἰακώβῳ καὶ Πέτρῳ καὶ 
Ἰωάννῃ, ὁ Πέτρος δὲ συνών, ταῦτά σοι ἔλεγε· Καλόν ὧδέ ἐστι, 
ποιῆσαι τρεῖς σκηνάς, µίαν Μωσεῖ, καὶ µίαν Ἠλίᾳ, καὶ µίαν σοὶ 
τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάµψας, 
φώτισον τὰς ψυχὰς ἡµῶν. 

 
 

ᾨδὴ δ΄. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
Ῥητορείαις τῶν σοφῶν Σου Ἀποστόλων ἑπόµενος, Βασιλεῦ 

τῶν ὅλων, πάντα εἰς οὐδὲν ἐλογίσατο, ὁ Σὸς θεράπων Νικάνωρ 
ὁ θαυµάσιος, καὶ ἀνέδραµε, πρὸς ἀρετῶν ὕψος Δέσποτα. 

 
Ἀνδρικῶς κατὰ τοῦ πλάνου καὶ δεινοῦ πολεµήτορος, 

ἀντετάξω µάκαρ ὅπλῳ, τοῦ Σταυροῦ συµφραξάµενος, καὶ 
νικητὴς ἀνεδείχθης καρτερώτατος, καὶ ἀπείληφας, στέφος τῆς 
νίκης ἀµάραντον. 
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Ἱκεσίαις σου παµµάκαρ τὸν Θεὸν ἐκδυσώπησον, ἄφεσιν 
πταισµάτων, πᾶσιν ἡµῖν δοῦναι ὡς εὔσπλαγχνος, τοῖς 
προσκυνοῦσιν ἐκ πίστεως τὴν κάραν σου, καὶ λυτρώσασθαι, 
πάσης λοιµώδους κακώσεως. 

Θεοτοκίον. 
Ῥυπωθέντα µε Παρθένε καὶ βορβορωθέντα τοῖς πταίσµασι, 

κάθαρον τοῦ ῥύπου, ὄµβρους µοι δακρύων παρέχουσα, ὡς 
ὀµβροφόρος νεφέλη, ἵνα κράζω Σοι· ἀπειρόγαµε, χαῖρε πιστῶν 
ἡ ἀντίληψις. 

 
ᾨδὴ ε’. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 

Ὡς δένδρον κατάκαρπον, πεφυτευµένον Ὅσιε, πρὸς τὰς 
διεξόδους τῶν ὑδάτων, ἔφυς παρέχων καρπὸν εὐφραίνοντα, 
πάντων τὰς καρδίας τῶν πιστῶς, ἐκτελούντων ᾄσµασι, τὴν 
σεβάσµιον µνήµην σου. 

 
Νικάνορ τὰ σκάµµατα, καὶ οἱ σεπτοὶ ἀγῶνές σου, οὓς ἐν ταῖς 

ἐρήµοις καθυπέστης, σπεύδων πρὸς ὄρος, τῶν ἀρετῶν 
ἀνελθεῖν, νικῶσι τὰς γλώσσας τῶν βροτῶν, ὄντως γὰρ 
ἠγώνισαι, ὑπὲρ ἄνθρωπον Ὅσιε. 

 
Ἰδεῖν τὰ οὐράνια, κάλλη ποθῶν ἀοίδιµε, πρόσκαιρον 

κατέλιπες πατρίδα, καὶ τὰς ἐρήµου, Πάτερ διώδευσας, καὶ 
γέγονας δόξα µοναχῶν, καὶ Ὁσίων σύσκηνος, καὶ Ἀγγέλων 
συµµέτοχος. 

Θεοτοκίον. 
Κακίας ἐξάρπασον, τὸν Σὸν ἱκέτην ἄχραντε, τοῦ δεινοῦ 

ἐχθροῦ και κάθαρόν µε, πάσης κηλῖδος Θεοχαρίτωτε· καὶ δός 
µοι καρδίας συντριβήν, καὶ θερµὴν κατάνυξιν, πρὸς µετάνοιαν 
δέοµαι. 

 
ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 

Ἀνδρείως πλοῦτον ἐµίσησας, πατρίδα καὶ εὐγένειαν 
σώµατος, καὶ ἠκολούθησας, τῷ προσκαλοῦντί σε Ὅσιε, ᾧ 
παρεστὼς παµµάκαρ, ἡµῶν µνηµόνευε. 
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Νικάνορ νίκης φερώνυµε, νικήσας τὸν ἀλάστορα Ὅσιε, 
τρόπαιον ἔστησας, λαµπρὸν τῆς νίκης σου πάνσοφε, θεῖον 
ναὸν ἐγείρας, τῷ Παντοκράτορι. 

 
Ὡς ῥόδον εὔοσµον Ὅσιε, ἐκ στείρας σε νηδύος ἐβλάστησε, 

πασῶν τῶν πόλεων, τῆς Θετταλίας ἡ πρόεδρος, θείας ὀσµῆς 
πληροῦντα, τῆς γῆς τὰ πέρατα. 

 
Θεοτοκίον. 

Ῥητόρων ἄθεον φρύαγµα, καὶ σέβας τῶν εἰδώλων πολύθεον, 
ὁ Σὸς κατέστρεψε, τόκος Παρθένε ἀµόλυντε· Ὃν καὶ νῦν 
ἐκδυσώπει, ὑπὲρ τῶν δούλων Σου. 

 
Κοντάκιον. Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον. 

Ἐπὶ τοῦ ὄρους µετεµορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί 
σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι 
σταυρούµενον, τὸ µὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσµῳ 
κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ 
ἀπαύγασµα. 

Τοῦ Ἁγίου. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον. 
Ἰατρεῖον ἄµισθον, ἡ οἰκουµένη, τῶν λειψάνων Ὅσιε, τὴν 

ἱεράν σου καὶ σεπτήν, θήκην Νικάνορ ἐκτήσατο, ὅθεν ἀξίως, 
τιµῶµεν τὴν µνήµην σου. 

 
Ἕτερον. Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 
Τὴν ἄνω ποθῶν, πατρίδα τὴν οὐράνιον, καὶ πλοῦτον ζητῶν, 

ἀδάπανον τῆς χάριτος, µιµητὴς πανάριστος, τῶν Ὁσίων 
γέγονας Ὅσιε, σὺν αὐτοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ, µὴ παύσῃς 
πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων ἡµῶν. 

Ὁ Οἶκος. 
Τῆς στειρευούσης τὸ ἔνθεον βλάστηµα, καὶ τῆς ἐρήµου τὸ 

κάλλιστον θρέµµα, Νικάνορα τὸν παµµέγιστον, δεῦτε πιστοὶ 
πάντες ἐγκωµιάσωµεν. Οὗτος γὰρ ἐκ βρέφους τὸν Χριστὸν 
ἀγαπήσας, πλοῦτον καὶ δόξαν ἐπίκηρον ἐβδελύξατο, καὶ κατὰ 
τοῦ ἀντιπάλου γενναίως ἠνδρίσατο, ἐν ἐγκρτείαις καὶ 
προσευχαῖς, Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν· ὅθεν καὶ παρ’ 
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αὐτοῦ τῶν θαυµάτων τὴν χάριν ἄφθονον ἐκοµίσατο, καὶ σὺν 
τοῖς τῶν Ὁσίων χοροῖς, ἐν οὐρανῷ συνευφραίνεται, µεθ’ ὧν 
ἀπαύστως πρεσβεύει, ὑπὲρ πάντων ἡµῶν. 

 
Συναξάριον. 

Τῇ Ζ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, Μνήμη τοῦ  Ὁσίου 
Νικάνορος τοῦ θαυματουργοῦ, τοῦ ἐν Γρεβενῶν. 

Κόσμον νικήσας, καὶ τὰ τούτου ἡδέα, 
νίκην ἀρίστην ἦρας ὄντως Νικάνωρ. 

Ἑβδομάτῃ Νικάνωρ, βιότοιο ὄπωπε τελευτήν. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Δομετίου 

τοῦ Πέρσου καὶ τῶν δύο μαθητῶν αὐτοῦ 
Ὑπὲρ τὰ πάντα σοι συναθλεῖν ἐκ λίθων, 
μύστας Πάτερ σούς, ἐξεπαίδευσας τάχα. 

Οὗτος ἦν κατὰ τοὺς καιροὺς τοῦ µεγάλου Κωνσταντίνου, 
Πέρσης τὸ γένος. Κατηχηθεὶς δὲ ὑπὸ Ἀβάρου τινὸς Χριστιανοῦ, 
καὶ τὰ περὶ Χριστοῦ µυηθείς, καταλιπὼν µετὰ τῆς πατρικῆς 
ἀσεβείας καὶ πᾶσαν τὴν ἐκ συγγενείας προσπάθειαν, ἦθεν ἐν 
τοῖς µεθορίοις Ῥωµαίων τε καὶ Περσῶν, εἰς πόλιν λεγοµένην 
Νίσιβιν· καὶ εἰσελθὼν ἐν τῷ Μοναστηρίῳ, καὶ τυχὼν τοῦ Ἁγίου 
Βαπτίσµατος, τὸ τῶν µοναχῶν ἔνδυµα περιεβάλετο. 
Ἐπιδειξάµενος οὖν παντοίαν σπουδήν τε καὶ ἄσκησιν, φθόνον 
ἐξ ὑποθήκης τοῦ πονηροῦ δαίµονος, παρὰ τῶν ἐν τῇ Μονῇ 
µοναχῶν ἐπεσπάσατο. Ἀπέδρα τοίνυν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὸ 
Μοναστήριον Σεργίου καὶ Βάκχου τῶν Μαρτύρων, ἐν πόλει 
Θεοδοσίου, καὶ κατηκολούθει τῇ πολιτείᾳ τοῦ ἀρχιµανδρίτου 
Οὐρβέλ· ὃς λέγεται ἐπὶ ἑξήκοντα χρόνους ἐψητοῦ µὴ 
µεταλαβεῖν, µήτε ἀνακλιθῆναι, µήτε καθίσαι, ἀλλ’ ἐν βακτηρίᾳ 
στηριζόµενος, ἐκπληροῦν τὰς ἀνάγκας τῆς φύσεως. Παρ’ αὐτοῦ 
οὖν ψηφισθείς, χειροτονεῖται διάκονος καὶ µέλλοντος αὐτὸν 
τοῦ ἀρχιµανδρίτου ἐπὶ τὴν τοῦ πρεσβυτέρου ἀναβιβάσαι τιµήν, 
τοῦτο γνοὺς ὁ Ἅγιος Δοµέτιος ἀνεχώρησε, καὶ ἐπί τινος ὄρους 
ἀνελθών, καύσωνι καὶ κρύει καὶ ταῖς ἐπιγινοµένας τῶν ὡρῶν 
καρτερεῖ κακώσεσιν· εἶτα, ἐν ἄντρῳ χειροποιήτῳ εἰσελθών, καὶ 

http://www.saint.gr/758/saint.aspx
http://www.saint.gr/768/saint.aspx
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ἐπί τινα χρόνον προσµείνας, θαυµατουργίαις πλείστας, ἐν τῷ 
τοῦ Χριστοῦ ὀνόµατι, τοὺς προσφοιτῶντας ἐδεξιοῦτο, καὶ ἐκ τῆς 
τῶν εἰδώλων πλάνης εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν µετήγαγε. Ἐπεὶ 
δὲ τοῦτο ὁ παραβάτης Ἰουλιανὸς παραγενόµενος ἔµαθεν, 
ἐκέλευσεν αὐτὸν λίθοις βληθῆναι. Οἱ δὲ παραγενόµενοι, µετὰ 
τῶν δύο µαθητῶν αὐτοῦ ψάλλοντα αὐτὸν ἐν τρίτῃ ὥρᾳ 
ὑµνῳδίαν εὑρόντες, τῇ πυκνότητι τῶν βολῶν αὐτόν τε τὸν 
µακάριον Δοµέτιον καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δύο κατέχωσαν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ὤρ 

Ἐκ γῆς ἀπελθών, Ὤρ ἐμὸς λέγει, Χάρις, 
ὑπὲρ τὸν Ὤρ πέφυκε τὸν σόν, ὦ Νόμε. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Μυρίων Ἀσκητῶν τῶν 

Θηβαίων 
Γῆς ἐξελαύνεις, εἰς τὸ Δαυῒδ χρὴ λέγειν, 

τὸ μυριοπλάσιον ἅρμα σου Λόγε. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Ὁσιομάρτυς Ποταμία ἡ 
Θαυματουργός, ξίφει τελειοῦται. 

Ὑπὲρ Χριστοῦ κτανθεῖσα θαυμαστὴ ξίφει, 
χέει ποταμοὺς θαυμάτων Ποταμία. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Νάρκισσος, Πατριάρχης 

Ἱεροσολύμων, ξίφει τελειοῦται. 
Ἡδὺ πνέων, Νάρκισσε, ναρκίσσου πλέον, 

εὐωδιάζεις τῆς Ἐδὲμ τὸ χωρίον. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Ἀστέριος ὁ 
θαυματουργός, ξίφει τελειοῦται. 
Τράχηλον Ἀστέριος ἐκκοπεὶς ξίφει, 

χοροῖς ἀθλητῶν, οἷον ἀστὴρ ἐμπρέπει. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ὑπερεχίου 
Ὑπερέχιος, κἂν τάφῳ κατεκρύβη, 

πέφυκεν ἴσος τοῖς χοροῖς τῶν Ἀγγέλων. 

http://www.saint.gr/766/saint.aspx
http://www.saint.gr/765/saint.aspx
http://www.saint.gr/767/saint.aspx
http://www.saint.gr/762/saint.aspx
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σώζων ὁ ἐκ Νικομήδειας, 

εἰς πῦρ βληθείς, καὶ ἀβλαβὴς ἐξελθῶν, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
Ὑπῆρχεν ἄλλη σαλαμάνδρα πρὸς φλόγα, 
Σῴζων ὁ Μάρτυς, οὗ τέλος πυρὸς δίχα. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου του νέου τοῦ 

ἰαματικοῦ, τοῦ ἐν Ἀργολίδᾳ. 
Nέος Θεοδόσιος πλὴν μόνου χρόνου, 
ὑπῆρχεν ἶσος κατὰ πάντα τῷ πάλαι. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Δομετίου τοῦ 

σημειοφόρου, τοῦ ἀσκήσαντος ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς Μονῆς 
Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 

Σημεῖα ποιεῖν ἠξιώθης παμμάκαρ, 
Δομέτιε σύ, ὡς χάριτος ἑστία. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις βαρβαρικῆς ἐπιδρομῆς ἐν 

Κωνσταντινουπόλει. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βάρταν τοῦ ἐξ 

Ἀρμενίας.  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς  Ὁσίας Κάνδιδας τῆς Βυζαντίας 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη του Ὁσίου Ἰωσὴφ τοῦ 

Γεροντογιάννη, τῆς Μονῆς Καψᾶς Κρήτης. 
Ζήσας Ἰωσήφ, ὡς ἄγγελος ἐν κόσμῳ, 

τῶν θαυμάτων εἴληφε τὴν θείαν χάριν. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Μίκαλλου τοῦ Ἀλαμάνου, 

τοῦ ἐν Κύπρῳ. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἀγάθωνος τῆς Ὑπάτης 
Φθιώτιδος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ποίμην ὁ ἐν τῷ σπηλαίῳ, ὁ 
πολύπαθης, ὁ Ῥώσσος, ἐν ἔτει 1110, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

http://www.saint.gr/761/saint.aspx
http://www.saint.gr/759/saint.aspx
http://www.saint.gr/757/saint.aspx
https://www.blogger.com/%CE%9D%CE%AD%CE%BF%CF%82 %CF%86%CE%AC%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82/%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%91/8. %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3/%E1%BC%89%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85 %CE%9C%CE%AC%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82 %CE%92%CE%ACHYPERLINK %22http:/www.saint.gr/756/saint.aspx%22%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BD HYPERLINK %22http:/www.saint.gr/756/saint.aspx%22%CF%84HYPERLINK %22http:/www.saint.gr/756/saint.aspx%22%CE%BFHYPERLINK %22http:/www.saint.gr/756/saint.aspx%22%E1%BF%A6 %E1%BC%90%CE%BE %E1%BC%88HYPERLINK %22http:/www.saint.gr/756/saint.aspx%22%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82.
http://www.saint.gr/752/saint.aspx
http://www.saint.gr/751/saint.aspx
http://www.saint.gr/750/saint.aspx
http://www.saint.gr/4194/saint.aspx
http://www.saint.gr/754/saint.aspx
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Ποιμένος τοῦ νηστευτοῦ, 

τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἀσκήσαντος κατὰ τῷ ΙΔ΄ αἰῶνι. 
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ὁσίας Θεοδώρας τῆς Σύχλας. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Λειψάνων 

τοῦ Ἁγίου Μητροφάνους, πρώτου ἐπισκόπου Βορονεζίας. 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ 

σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Μιµησάµενος µακάριε τὸ ἄπλαστον Μωϋσέως τοῦ 

θαυµαστοῦ, γέγονας ἀληθινός, ποιµὴν καὶ διδάσκαλος, τῶν 
προστρεχόντων σοι, καὶ ἐκραύγαζες· εὐλογητὸς εἶ Κύριε, ὁ 
Θεὸς τῶν Πατέρων ἡµῶν. 

 
Νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος ἀναδέδειξαι νικήσας καρτερικῶς, 

δράκοντα τὸν πονηρόν, καὶ νίκης ἀπείληφας στέφος 
ἀµάραντον, καὶ παρίστασαι, ὑπὲρ ἡµῶν δεόµενος, τῶν 
τιµώντων σου τὴν µνήµην. 

 
Ἡ σεπτὴ καὶ θεία κάρα σου πανόλβιε θαυµάτων ἔπλησε, τὴν 

οἰκουµένην πολλῶν, καὶ πάσης κακώσεως σώζει τοὺς 
κάµνοντας, καὶ κραυγάζοντας· ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ 
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

Θεοτοκίον. 
Μακάριος ἡ κοιλία Σου θεόνυµφε Θεὸν γὰρ ἔτεκες, 

σεσαρκωµένον ἐν γῇ, φθορᾶς τὸ ἀνθρώπινον γένος 
λυτρώσασθαι, ᾧ κραυγάζοµεν· ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ 
Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 
ᾨδὴ η΄. Παῖδες εὐαγεῖς. 

Ἠ βέβηλος κόρη θεοφόρε, ἀµέσως τῇ θείᾳ κάρᾳ σου 
ἐγγίσασα, ταύτην κατασπάσασθαι, ῥάπισµα ἐδέξατο, τὴν 

http://www.saint.gr/753/saint.aspx
http://www.saint.gr/3083/saint.aspx
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παρειὰν µακάριε, ψάλλειν µὴ θέλουσα· τὸν Κύριον, ὑµνεῖτε τὰ 
ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 
Ναὸν ᾠκοδόµησας ἐκ βάθρων, Χριστῷ τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ 

ἡµῶν· τούτου γὰρ την πάνσεπτον, εὗρες παναοίδιµε, ἐν γῇ 
εἰκόνα Ὅσιε, ᾧ καὶ ἀνέκραζες· τὸν Κύριον, ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ 
ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 
Παράλυτον ἔσφιγξας τῷ λόγῳ, αἱµόῤῥουν ἁφῇ κρασπέδου 

ἐθεράπευσας, ὥσπερ ὁ Σωτὴρ ἡµῶν· τοῦτου γὰρ τοῖς ἴχνεσι, 
θερµῶς κατηκολούθησας, καὶ ἀνεκραύγαζες· τὸν Κύριον, 
ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτοκίον. 
Ἁγνείας θησαύρισµα ὑπάρχεις, καὶ στάµνος χρυσῆ Παρθένε 

φέρουσα, ἄρτον τὸν οὐράνιον, ἐν σῇ γαστρὶ ἀµόλυντε· ᾧ 
µελῳδοῦντες ἅπαντες, θερµῶς κραυγάζοµεν· τὸν Κύριον, 
ὑµνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 
ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 

Τέρπου µοναστῶν, χορὸς καὶ εὐφράνθητι, ἰδοὺ γὰρ ἔλαµψε, 
σήµερον ἡ πάνσεπτος, τοῦ θεοφόρου µνήµη Νικάνορος· ὃν 
γεηγθότες ᾄσµασιν ἐγκωµιάσωµεν, καὶ συµφώνως, πάντες 
ἐκβοήσωµεν· χαίροις Πάτερ πιστῶν ἡ εὐπρέπεια. 

 
Ἔχει οὐρανός, τὸ πνεῦµά σου Ὅσιε, τὸ ἱερώτατον, γῆ δέ σου 

τὸ λείψανον, θησαυρὸν µέγαν Πάτερ ἐκτήσατο, ἐν τῷ ναῷ 
τηρούµερον, ὃν σὺ ἀνήγειρας, ἡ δὲ κάρα, ἡ σεπτή σου νάµατα, 
ἰαµάτων πηγάζει τοῖς κάµνουσι. 

 
Ῥῶσίν µοι ψυχῆς, παράσχου καὶ σώµατος, Νικάνορ Ὅσιε, 

τοῦτο τὸ ἐφύµνιον, µετ’ εὐµενείας σοι προσφερόµενον, 
χαρµονικῶς µακάριε, ἀποδεχόµενος, καὶ πταισµάτων ἄφεσίν 
µοι δώρησαι, ταῖς πρὸς Κύριον Πάτερ πρεσβείαις σου. 

Θεοτοκίον. 
Ῥῦσαι ὁ Θεός, τὴν κληρονοµίαν σου, πάσης κακώσεως, καὶ 

τὴν ἀµαυρότητα, τῆς διανοίας µου διασκέδασον, πρεσβείαις τῆς 
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τεκούσης Σε, καὶ τοῦ Ὁσίου Σου, καὶ εἰρήνην δώρησια τοῖς 
δούλοις σου, διὰ µέγα καὶ πλούσιον ἔλεος. 

 
Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου. Φῶς ἀναλλοίωτον. 

Ὡς ἐλλαµφθεὶς τῷ ἀδύτῳ, φωτὶ φωτὸς ἐνεπλήσθης, τῆς 
θείας φωτοφανείας, καὶ τοὺς τιµῶντας φωτίζεις, υἱὸς φωτὸς 
χρηµατίσας, τὴν φωτοφόρον σου µνήµην. 

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς. 
Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε, φωτὸς Πατρὸς ἀγεννήτου, ἐν τῷ 

φανέντι φωτί σου, σήµερον ἐν Θαβωρίῳ, φῶς εἴδοµεν τόν, 
Πατέρα, φῶς καὶ τὸ Πνεῦµα, φωταγωγοῦν πᾶσαν Κτίσιν. 

 
Αἶνοι. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σημείωσιν. 

 
Ἔλαµψεν ἡ µνήµη σου, ὡς ἄλλος ἥλιος σήµερον, καὶ τὴν 

κτίσιν ἐφώτισεν, αὐγαῖς τῶν θαυµάτων σου, ἔνδοξε Νικάνορ, 
δεινῶν νοσηµάτων, ἀποσοβοῦσα τὴν ἀχλύν, καὶ εὐρωστίας φῶς 
τὸ γλυκύτατον, βραβεύουσα τοῖς κάµνουσι, καὶ τῷ ναῷ σου 
προστρέχουσι, καὶ τὴν θείαν σου Ὅσιε, ἐκτελοῦσι πανήγυριν. 
(Δίς) 

 
Νίκης τὸν φερώνυµον, τῶν µοναστῶν τὸ ἀγλάϊσµα, τῶν 

Ὁσίων τὸ καύχηµα, πιστῶν τὸ προπύργιον, δεῦτε ἐγκωµίων, 
ἄνθεσιν ἀξίως, στέψωµεν πόθῳ οἱ πιστοί, συµφώνως ἅπαντες 
ἀνακράζοντες· Νικάνορ παναοίδιµε, νικητικῶς ἀναδέδυσαι, τὸν 
τῆς νίκης σου στέφανον, δεξιᾷ τοῦ Παντοκράτορος. 

 
Κόσµον κατεφρόνησας, καὶ ἡδονῶν τῶν τοῦ σώµατος, καὶ 

Χριστῷ ἠκολούθησας, ἐπ’ ὤµων ἀράµενος, στὸν Σταυρὸν 
θεόφρον, ᾧ τὴν τοῦ βελίαρ, κάραν συνέτριψας στεῤῥῶς, θείᾳ 
δυνάµει περιφρουρούµενος, καὶ γῆθεν πρὸς οὐράνια, 
µετεβιβάσθης γηθόµενος, πρεσβευτὴς ἑτοιµότατος, τῶν πιστῶς 
εὐφηµούντων σε. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
Σήµερον ἐπέλαµψεν ἡ τοῦ θεοφόρου πανσεβάσµιος µνήµη, 

τῇ ἐνδόξῳ συναστράπτουσα Μεταµορφώσει τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ· ὡς ἀστὴρ γὰρ φαεινός, τῷ νοητῷ τῆς δικαιοσύνης 
Ἡλίῳ, φαιδρῶς συνεξανέτειλε, καὶ πάντων τῶν πιστῶν 
καταυγάζει τὰς διανοίας, πρὸς εὐωχίαν µυστικὴν τῶν ἀγώνων 
αὐτοῦ προσκαλούµενος· ὃν καὶ ἡµεῖς ἐν πίστει εὐφηµήσωµεν 
λέγοντες· Νικάνορ παναοίδιµε, πρόφθασον ἐξελοῦ ἡµᾶς, τῶν 
συµφορῶν καὶ κινδύνων, καὶ ῥῦσι κακώσεως πάσης τοὺς 
δούλους σου. 

 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Δεῦτε ἀναβῶµεν εἰς τὸ ὄρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ 

Θεοῦ ἡµῶν, καὶ θεασώµεθα τὴν δόξαν τῆς Μεταµορφώσεως 
αὐτοῦ, δόξαν ὡς µονογενοῦς παρὰ Πατρός, φωτὶ προσλάβωµεν 
φῶς, καὶ µετάρσιοι γενόµενοι τῷ πνεύµατι, Τριάδα ὁµοούσιον 
ὑµνήσωµεν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 
Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 
Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις τῶν θαυµάτων ὁ ποταµός, καὶ τῶν ἐν κινδύνοις, 
ἀπροσµάχητος βοηθός, ὁ θερµὸς προστάτης, τῶν σὲ 
προσκαλουµένων, Νικάνορ µοναζόντων, δόξα καὶ στήριγµα. 
 

 

ΠΗΓΗ 

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ 


