
ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ να νί ου Ἀ πο στό λου, Ῥω μα νοῦ τοῦ Με λῳ δοῦ, Ἰωάννου 
Κουκουζέλους ὁσίου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπερ-
αγίας Θεοτόκου. 

2. ΤΡΙΤΗ. Κυ πρι α νοῦ Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος, Ἰ ου στί νης τῆς παρ θέ νου καί μάρ-
τυ ρος, Θε ο φί λου ὁ σί ου. 

3. ΤΕΤΑΡΤΗ. Δι ο νυ σί ου Ἀ ρε ο πα γί του ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, 
Ἰωάννου Χοζεβίτου.

4. ΠΕΜΠΤΗ. Ἱ ε ρο θέ ου Ἐ πι σκό που Ἀ θη νῶν, Θε ο δώ ρου ὁσίου τοῦ πα ρά 
τήν Τα μα σόν. Ἰ ωάν νου Λα μπα δι στοῦ τοῦ θαυματουργοῦ. 

Πανηγυρίζει ἡ Ἱερά Μονή τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ 
παρά τόν Καλοπαναγιώτῃν.

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χα ρι τί νης μάρ τυ ρος, Ἑρ μο γέ νους ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 

6. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Θω μᾶ Ἀ πο στό λου. Κεν δέ ου Ὁ σί ου τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ.

Πα νη γυ ρί ζει ἡ Ἱ ε ρά Μονή Ἁ γί ου Κεν δέ ου 
παρά τό χωρίον Αὐγόρου Ἀμμοχώστου.
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7. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΛΟΥΚΑ. Σερ γί ου καί Βάκ χου με γα λο μαρ τύ ρων, Εὐ σε-
βί ου καί Φή λι κος μαρ τύ ρων, Πο λυ χρο νί ου Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. Ἦ χος β΄. Ἑ ω-
θι νόν Η΄.

Σή με ρον πρώ τῃ Κυ ρι α κῇ τοῦ μη νός Ὀ κτω βρί ου ἑ ορ τά ζε ται ἡ 
μνή μη «Πά ντων τῶν ἐν τῇ Νή σῳ Κύ πρῳ δι α λαμ ψά ντων Ἁ γί ων». Ἡ 
ἀκολουθία τῶν Κυπρίων Ἁγίων εὑρίσκεται καί εἰς τόν 11ον τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων. Πλή ρη ἀ σμα τι κήν Ἀ κο λου θί αν αὐτῶν ἐ ξέ δω σεν ἡ Ἱ ε-
ρά Μο νή Σταυ ρο βου νίου.

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολε ἅγιε Θωμᾶ...».
Κο ντά κι ον: «Ὁ τῆς θείας χάριτος...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤ χου 4, τῶν Κυ πρί ων Ἁ γί-

ων Προσόμοια 3. καί ἐκ τοῦ Μηναίου τῶν 
Ἁγίων τά 3 Προσόμοια· «Βάκχε καί Σέργιε...» 
3. 

Δό ξα: Τῶν Κυ πρί ων Ἁ γί ων· «Σή με ρον εἰς ἕν συ νέλ-
θω μεν...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον β΄ ἤ χου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά 
τοῦ νόμου...».

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ-
σμα τα τῶν Κυπρίων Ἁγίων.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Κυπρίων Ἁ γί ων· «Διελθόντες νομίμως...».
Καί νῦν:  Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Ὁ ποι η τής καί λυ-

τρω τής μου...» (ζήτει τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας 
Καί νῦν Ἀποστίχων πλ. β΄ ἤχου).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
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Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες...», τῶν Κυ-
πρίων Ἁγίων· «Τούς ἐν Κύπρῳ ἁγίους...», 
Δόξα· τῶν Μαρτύρων· «Οἱ Μάρτυρές σου 
Κύριε...», Καί νῦν· τό ὁμόηχον Θε ο το κί ον· «Τό 
ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...»

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤχου καί ἡ Λιτή 
τῶν Κυπρίων Ἁγίων. Τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον κα ί ἡ 
Ὑ πα κο ή τοῦ β΄ ἤ χου. Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά ἀναστάσιμα κατά σειράν.
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ β΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Η΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ πρῶτος τῶν Κυ πρί ων 

Ἁ γί ων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τῶν Κυπρίων Ἁγίων· «Ἱεράρχαι 

ὅσιοι...» καί τό τοῦ Μηναίου μετά τοῦ 
Θεοτοκίου. 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Τό Κο ντά κι ον καί ὁ Οἶ κος τά Ἀνα στά σι μα. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό ὑπόμνημα τῆς 
ἀκολουθίας τῶν Κυπρίων Ἁγίων.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Η΄ Ἀ να στά σι μον «Δύο ἀγγέλους βλέψα-

σα...», τό τῶν Κυπρίων Ἁ γί ων· «Χαρμονικῶς 
ὑμνήσωμεν...», τῶν Μαρτύρων· «Ἀδελφικῇ 
συνδούμενοι...» μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· 
«Τόν σαρκωθέντα Κύριον...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ β΄ ἤχου 4 καί τῶν 
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Κυπρίων Ἁγίων Προσόμοια· «Τί ὑμᾶς καλέ-
σωμεν Ἅγιοι...» 4.

Δό ξα: Τό Η΄ Ἑ ω θι νόν· «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ὅτε κατῆλθες...», «Τούς ἐν Κύπρῳ ἁγί-

ους...», «Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...», τοῦ Ἀπ. 
Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΙΘ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ὁ Θεός καί Πατήρ 

τοῦ Κυρίου...» (Β΄ Κορ. ια΄ 31 – ιβ΄ 9). (Εἰ 
βούλει λέγε τόν τῶν Κυπρίων Ἁγίων. Ζήτει 
τοῦτον τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Γ΄ Λου κᾶ· «Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς 
εἰς κώμην καλουμένην Ναΐν...» (Λουκ. η΄ 26 – 
39).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» 
Ἀ πό λυ σις:   «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς Κ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Δ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πε λα γί ας, Ταϊ σί ας ὁ σί ων, Πε λα γί ας τῆς παρ θέ νου, Ἀρ τέ-
μο νος ἱ ε ρο μάρ τυ ρος. 
  
9. ΤΡΙΤΗ. Ἰ α κώ βου ἀ πο στό λου, υἱ οῦ τοῦ Ἀλ φαί ου. Τῶν ὁσί ων Ἀν δρο νί-
κου καί Ἀ θα να σί ας τῆς συμ βί ας αὐ τοῦ, Ἀβρα άμ τοῦ δι καί ου καί Λώτ τοῦ 
ἀ νε ψι οῦ αὐ τοῦ. 
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10. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐ λα μπί ου καί Εὐ λα μπί ας τῶν αὐ τα δέλ φων καί τῶν σύν 
αὐ τοῖς ἀ ναι ρε θέ ντων 200 μαρ τύ ρων, Θε ο φί λου ὁ σί ου.

11. ΠΕΜΠΤΗ. Φι λίπ που Ἀ πο στό λου, ἑ νός τῶν 7 Δι α κό νων, Θε ο φά νους 
Ἐ πι σκό που Νι καί ας, Ζη ναΐ δος καί Φι λο νίλ λης τῶν αὐ τα δέλ φων μαρ τύ-
ρων, Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ. 
 
12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πρό βου, Τα ρά χου καί Ἀν δρο νί κου τῶν μαρ τύ ρων, 
Θεοσεβίου ὁσίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, Ἐπικτήτου ὁσίου. 

13. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κάρπου, Παπύλου, Ἀ γα θο δώ ρου καί Ἀ γα θο νί κης Μαρ-
τύ ρων, Χρυσῆς νεομάρτυρος. 

14. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ. Τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων τῆς ἐν Νι καί ᾳ Ζ΄ Οἰ κου-
με νι κῆς Συ νό δου. Να ζα ρί ου, Γερ βα σί ου, Προ τα σί ου καί Κελ σί ου μαρ-
τύ ρων, Κο σμᾶ Ἐ πι σκό που Μαϊ ου μᾶ, Θε ρά πο ντος Ἱ ε ρο μάρ τυ ρος τοῦ ἐν 
Κύ πρῳ ἐ πι σκο πεύ σα ντος. Ἦ χος γ΄. Ἑ ω θι νόν Θ΄.
 

Τήν Ἀ κο λου θί αν τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων ζή τει ἐν τῷ Μη ναί ῳ
με τά τήν 11ην Ὀ κτω βρί ου.

(Τ.Μ.Ε. Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
Ὀκτ. §§ 1, 2, 3).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀπολυτίκια: «Οἱ Μάρτυρές σου Κύριε...».
Κοντάκιον: «Ὡς θησαυρόν πολυτελῆ...». 
Ἀπόλυσις: (μικρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Προοιμιακός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ γ΄ ἤ χου 4 καί τῶν Πα τέ ρων 

τά στιχηρά Προσόμοια· «Τάς ἑ πτά Συ νό-
δους...» 6.
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Δό ξα: Τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων· «Τάς μυ στι κάς σή με-
ρον...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή θαυμά-
σωμεν...». 

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 
«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ-
σμα τα τῶν Πα τέ ρων.

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τήν ἐ τή σι ον μνή μην...».
Καί νῦν:  Τό ὁ μό η χον Θε ο το κί ον· «Νεῦ σον πα ρα κλή σε-

σι...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐρά-

νια...», Δό ξα· τῶν Πα τέ ρων· «Ὑ περ δε δο ξα-
σμέ νος...», Καί νῦν· τό Θε ο το κί ον· «Ὁ δι ’ 
ἡ μᾶς γεν νη θείς...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ γ΄ ἤ χου, Δόξα· 
«Ἀποστολικῶν παραδόσεων...», Καί νῦν· «Θεοτόκε ἡ προστασία...» καί 
τά Τρι α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ὑ περ δε δο ξα-
σμέ νος...» καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Θ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῶν Πα τέ ρων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Ἀ να στά σι μα Κο ντά κι ον καί Οἶ κος καί τό 

κά θι σμα τῶν Πα τέ ρων· «Φω στῆ ρες ὑ πέρ-
λαμπροι...» Δόξα, Καί νῦν· Θεοτοκίον «Ταχύ 



 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 339

ἡμᾶς πρόφθασον...». 
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Πα τέ ρων. Τό Συ-

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑπόμνημα τῆς 
Κυριακῆς τῶν Πατέρων.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Θ΄ Ἀ να στά σι μον· «Συγκεκλεισμένων Δέ-

σποτα...» καί τῶν Πα τέ ρων· «Πα τέ ρες οὐ ρα-
νό φρο νες...» με τά τοῦ Θε ο το κί ου: «Πρε σβεί-
αις ὑ πε ρά γα θε...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα 4 καί τῶν Πα τέ ρων· «Ὅ λην 
συγκρο τή σα ντες...» 4.

Δό ξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων ὁ χο-
ρός...».

Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...»
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», «Ὑ περ δε δο ξα-

σμέ νος...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς τῶν Ἁ γί ων Πα τέ ρων· «Τέ κνον Τί τε, 

πι στός ὁ λό γος...» (Τίτ. γ΄ 8 – 15).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ (Σπο ρέ ως)· «Ἐ ξῆλ θεν ὁ 

σπεί ρων...» (Λουκ. η΄ 5 – 15).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΚΑ΄ Ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν 
καί Εὐαγγέλια Ε΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.
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15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λου κι α νοῦ πρε σβυ τέ ρου Ἀ ντι ο χεί ας, Σα βί νου καί Βάρ-
σου τῶν Ἐ πι σκό πων. 

16. ΤΡΙΤΗ. Λογ γί νου ἑ κα το ντάρ χου καί τῶν συ να ναι ρε θέντων αὐ τῷ δύο 
μαρ τύ ρων. 

17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ὠ ση έ προ φή του, Ἀν δρέ ου τοῦ ἐν τῇ Κρί σει ὁ σι ο μάρ τυ-
ρος, Ἀ να κο μι δή τοῦ Λει ψά νου τοῦ Ἁ γί ου καί δι καί ου Λα ζά ρου.

18. ΠΕΜΠΤΗ. Λου κᾶ τοῦ Ἀ πο στό λου καί Εὐ αγ γε λι στοῦ, Μα ρί νου Γέ-
ροντος. 

Κα τα βα σί αι «Ἀ νο ί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α 
τῶν Χρι στι α νῶν...». Ἀ πό στο λος: Τοῦ Εὐ αγ γε λι στοῦ· «Ἀ δελ φοί ἐν σο φί ᾳ 
πε ρι πα τεῖ τε...» (Κολ. δ΄ 5 – 11, 14 – 18). Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Εὐαγ γε λι στοῦ· 
«Ὁ ἀ κού ων ὑ μῶν ἐ μοῦ ἀ κού ει...» (Λουκ. ι΄ 16 – 21). «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». 
Κοι νω νι κόν: «Εἰς πᾶσαν τήν γῆν...».

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰ ω ήλ προ φή του, Οὐ ά ρου καί τῶν σύν αὐ τῷ, Ἰ ω άν νου 
ὁ σί ου τοῦ κτή το ρος τῆς ἐν Βουλ γα ρί ᾳ Ἱ ε ρᾶς Μο νῆς Ῥίλας, Μνά σω νος 
ἐ πι σκό που Τα μα σοῦ τῆς Κύπρου. 

20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀρ τε μί ου με γα λο μάρ τυ ρος, Γε ρα σί μου τοῦ ἐν Κε φαλ-
λη νί ᾳ, Μα τρώ νης Χι ο πο λί τι δος. 

Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα-
σί α τῶν Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος μεγαλομάρτυρος, ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτ., 
Εὐ αγ γέ λι ον ὁμοίως ζήτει τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου. Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημό-
συνον αἰώνιον...».

21. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἱ λα ρί ω νος τοῦ με γά λου, Χρι στο δού λου 
τοῦ ἐν Πά τμῳ ὁ σί ων, Σωκράτους ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου Ἀγκύρας, 
Βαρνάβα καί Ἱλαρίωνος ὁσίων τῶν ἐν Περιστερώνᾳ Μόρφου. Ἦ χος δ΄. 
Ἑ ω θι νόν Ι΄.
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...».
Κο ντά κι ον: «Τόν εὐσεβῆ καί στεφηφόρον...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ δ΄ ἤ χου 6 καί τοῦ Ὁσίου 

Ἱλαρίωνος τά 3 Προ σό μοι α· «Ὁ ἱλαρός τήν 
ψυχήν καί τήν καρδίαν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Ὁσίου· «Ἐκ νεότητός σου φέρων...». 
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ δ΄ ἤ χου· «Ὁ διά σέ 

Θεοπάτωρ...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κε ί με νον τῆς ἡ μέ-

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα. 
Δό ξα: Τοῦ Ὁσίου· «Πνεύματος Ἁγίου πλήρης γενό-

μενος...». 
Καί νῦν:  Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθέ-

νε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τό φαιδρόν...», Δό ξα· ὁσίου· 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς...», Καί νῦν τό 
ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ δ΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν...», τό Τρισάγιον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀ πό λυ σις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ δ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 
ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ι΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κάθισμα τοῦ Ὁσίου· «Ἀντωνίου τοῦ θείου 

ἐζηλωκώς...», Δόξα, Καί νῦν· τό Θεοτοκίον 
«Τήν οὐράνιον πύλην καί κιβωτόν...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά ἀ να στά σι μα καί τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ι΄ Ἀ να στά σι μον· «Τιβεριάδος θάλασσα...», 

τό τοῦ Ὁσίου· «Τό ἱλαρόν σου Πάτερ...» καί 
τό Θεοτοκίον· «Τόν ποιητήν τῶν αἰώνων...». 

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα στιχηρά τοῦ δ΄ ἤχου 4 καί τοῦ 
Ὁσίου τά 3 Προσόμοια· «Ὅλος ἀνακείμε-
νος...» εἰς 4.

Δό ξα: Τό Ι΄ Ἑ ω θι νόν «Μετά τήν εἰς ᾍδου κάθο-
δον...».

Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τό φαιδρόν...», «Ταῖς τῶν δακρύων σου 

ῥοαῖς...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Προ στα σί α τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΚΑ΄ Ἐπιστολῶν· «Εἰδότες ὅτι οὐ 

δικαιοῦται...» (Γαλ. β΄, 16 – 20).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΣΤ΄ Λου κᾶ· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς 

τήν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν...» (Λουκ. η΄ 26 – 
39).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
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Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΒ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Στ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀ βερ κί ου ἰ σα πο στό λου Ἐ πι σκό που Ἱ ε ρα πό λε ως καί τῶν 
Ἁ γί ων ἑ πτά Παί δων τῶν ἐν Ἐ φέ σῳ, Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς 
Κύπρου. 

23. ΤΡΙΤΗ. Ἰ α κώ βου Ἀ πο στό λου τοῦ Ἀ δελ φο θέ ου, Ἰ γνα τί ου Πα τρι άρ χου 
Κων στα ντι νου πό λε ως, Μα κα ρί ου τοῦ Ῥω μαί ου ὁ σί ου. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν 
Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος ὁ τῆς Κ΄ Κυ ρι α κῆς (Γαλ. α΄ 11 – 19). Εὐ αγ γέ-
λι ον τό τῆς Δευ τέ ρας τῆς Ζ΄ Ἑ βδο μά δος Ματ θαί ου (Ματ θ. ιγ΄ 54 – 58). Εἰς 
τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...».

Ση μεί ω σις: Πολ λα χοῦ εἴ θι σται νά τε λῆ ται σήμερον ἡ θεί α Λει τουρ γί α τοῦ Ἁ γί ου Ἰ α-
κώ βου τοῦ Ἀ δελ φο θέ ου.

24. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀ ρέ θα με γα λο μάρ τυ ρος, Σε βα στι α νῆς μάρ τυ ρος.

25. ΠΕΜΠΤΗ. Μαρ κι α νοῦ καί Μαρ τυ ρί ου τῶν Νο τα ρί ων, Τα βι θᾶς τῆς 
φι λαν θρώ που ἥν ἀ νέ στη σεν ὁ Ἀπ. Πέ τρος. 

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δη μη τρί ου με γα λο μάρ τυ ρος τοῦ μυ ρο βλύ του καί ἡ 
ἀ νά μνη σις τοῦ ἐ πί τῆς βα σι λεί ας Λέ ο ντος τοῦ Ἰ σαύ ρου γε νο μέ νου ἐν 
Κων στα ντι νου πό λει με γά λου σει σμοῦ. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Εἰς τά 
Ἀπόστιχα ἀντί τῶν Ἰδιομέλων τοῦ σεισμοῦ ψάλλονται τά Προσόμοια 
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«Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ…» (ζήτει εἰς τους Αἴνους). Κα τα βα σί αι· «Ἀ νοί ξω 
τό στό μα μου...». Κο ντά κι ον· «Προ στα σί α τῶν Χριστιανῶν...». Ἀ πό στο λος 
καί Εὐαγ γέ λι ον τοῦ Ἁγίου (Β΄ Τι μ. β΄ 1 – 10) καί (Ἰωάν. ιε΄ 17 – ιστ΄ 2). 
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον...».

27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Νέ στο ρος μάρ τυ ρος, Κυριακοῦ Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως, Πρό κλης συ ζύ γου τοῦ Πι λά του.  

28. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ. Τερεντίου καί Νεονίλλης καί τῶν ἑπτά τέκνων 
αὐτῶν καί Εὐνίκης μαρτύρων, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, Διομήδους 
ὁσίου τοῦ Κυπρίου. ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. Ἦ χος πλ. α΄. Ἑ ω θι νόν ΙΑ΄.
 

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: Θ΄ ΩΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὁ Μάρτυς σου Κύριε...».
Κο ντά κι ον: «Ἀθλήσας καλῶς...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά). «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 6 καί ἐκ 

τοῦ Μηναίου τῶν Μαρτύρων Προσόμοια· 
«Πολυτρόποις κολάσεσιν...» 2 καί τοῦ Ὁσίου· 
«Πάτερ Θεοφόρε Στέφανε...» 2.

Δό ξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ πλ. α΄ ἤ χου· «Ἐν τῇ 
Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ...».

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ-
ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον τῆς Ὀκτωήχου· «Ναός καί πύ-

λη ὑπάρχεις...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λό-

γον...», Δό ξα, Καί νῦν Θεοτοκίον· «Χαῖρε 
πύλη Κυρίου...».
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Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου, τά Τρι-
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί ἡ Ὑπακοή τοῦ πλ. α΄ ἤχου.

ΟΡ ΘΡΟΣ
Ἑ ξά ψαλ μος.

Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Τό Ἀ να στά σι μον· 
«Τόν συνάναρχον Λόγον...», Δό ξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν Θεοτοκίον· «Χαῖρε πύλη Κυρίου...»..

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κατά σειράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΙΑ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί οἱ δύο τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Κα θί σματα τοῦ Μηναίου· «Ὡς ἀστέρες 

ἡλίου φωτοειδεῖς...», Δόξα· τοῦ ὁσίου «Ναόν 
φωτοειδῆ...», Καί νῦν τό Θεοτοκίον «Παρθένε 
Μαριάμ...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά ἀ να στά σι μα. Τό Συ-
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Ἀ νοί ξω τό στό μα μου...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Ἅ πας γη γε νής...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό ΙΑ΄ Ἀ να στά σι μον· «Μετά τήν θείαν 

Ἔγερσιν...», μετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ· «Ὤ 
φοβερόν μυστήριον...». 

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ πλ. α΄ ἤχου.
Δό ξα: Τό ΙΑ΄ Ἑ ω θι νόν· «Φανερῶν ἑαυτόν...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».
 

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυριακῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
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Ἀ πο λυ τί κι α: «Τόν συνάναρχον Λόγον...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα 
καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Προστασία τῶν Χριστιανῶν...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς ΚΒ΄ Ἐ πι στο λῶν· «Ἴδετε πηλίκοις 

ὑμῖν γράμμασιν...» (Γαλ. στ΄ 11 – 18).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Ζ΄ Λου κᾶ· «Ἄν θρω πός τις προσῆλθε 

... Ἰάειρος...» (Λουκ. η΄ 41 – 56).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».
 «Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΓ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια Ζ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

 Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καθ’ ἥν 
ἡ Ἑλλάς ἀπορρίψασα τελεσίγραφον παραδόσεως ἐδέχθη τόν πόλεμον 
ἀπό μέρους τῆς Ἰταλίας καί ὑπερησπίσατο γενναίως τά πάτρια ἐδάφη.

Τυπική διάταξις Δοξολογίας
Ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940.

Ὁ Διάκονος: «Εὐλόγησον Δέσποτα».
Ὁ Ἀρχιερεύς: «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡμῶν».
Ὁ Α΄ Χορός: «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν σου».
Ὁ Β΄ Χορός: «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Οἱ Χοροί: Τήν Δοξολογίαν.
Ὁ Διάκονος: «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατά τό μέγα ἔλεός 

σου, δεόμεθά σου ἐπάκουσον καί ἐλέησον».
Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδό-

ξων χριστιανῶν».
Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Πατρός καί Ἀρχιεπι-

σκόπου ἡμῶν (δεῖνος) καί πάσης τῆς ἐν 
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Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος».
Ὁ Α΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ κατά ξηράν, 

θάλασσαν καί ἀέρα ἐθνικοῦ ἡμῶν Στρατοῦ 
καί σύμπαντος τοῦ εὐλογημένου Ἑλληνικοῦ 
ἡμῶν Γένους».

Ὁ Β΄ Χορός: «Κύριε ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί 

αἰωνίου ἀναπαύσεως τῶν ὑπέρ πίστεως καί 
πατρίδος κατά τούς ἐθνικούς ἡμῶν ἀγῶνας 
ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων πατέ-
ρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν».

Ὁ Α΄ Χορός: «Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».
Ὁ Διάκονος: «Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον 

τόν Θεόν ἡμῶν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν 
ἁμαρτωλῶν καί ἐλεῆσαι ἡμᾶς».

Ὁ Ἀρχιερεύς: «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός...».
Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν»
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν εὐχήν:

 Κύ ρι ε ὁ Θε ός ἡ μῶν, ὁ τά σύ μπα ντα τῷ Σῷ κρά τει συ νέ χων καί τῇ 
θεί ᾳ Σου καί παν σθε νεῖ βου λῇ κυ βερ νῶν, ὁ ἑ κά στῳ Ἔ θνει τάς ἰ δί ας ὁ ρο-
θε σί ας θέ με νος καί ἐ πί τό ἡ μέ τε ρον Ἔ θνος εὐ με νῶς ἀ εί ἐ πι βλέ πων καί 
κη δό με νος αὐ τοῦ, ὁ τήν κρα ται άν Σου προ στα σί αν καί βο ή θει αν χο ρη-
γή σας αὐ τῷ καί ἐν τῷ ὑ πέρ ἐ λευ θε ρί ας ἀ γῶ νι τοῦ 1940 ἐ νι σχύ σας αὐ τό 
κα τά πο λε μί ου πο λυ πλη θοῦς καί ὑ πε ρό πλου, ὅ καί δου λω θέν αὐ τό στη-
ρί ξας, δι α σώ σας καί εἰς ἐ λεύ θε ρον αὖ θις βί ον ἐ ξα να στή σας, πρόσ δε ξαι 
τάς ἐκ βά θους ψυ χῆς καί καρ δί ας ἀ να πε μπο μέ νας εὐ χα ρι στη ρί ους ἡ μῶν 
δε ή σεις κα τά τήν ἱ στο ρι κήν καί ἀ ει μνη μό νευ τον ταύ την ἐ πέ τει ον, κα θ’ ἥν 
ἀ νο σί ως μέν ὁ ἐ πί βου λος ἐ χθρός ἐ πε τέ θη κα θ’ ἡ μῶν, τό δ’ Ἔ θνος σύσ σω-
μον ὑ πε ρη φά νως καί ἀν δρεί ως ἀντε τά χθη κα τ’ αὐ τοῦ. Καί τάς μέν ψυ χάς 
τῶν ὑ πέρ Πί στε ως καί Πα τρί δος ἡ ρω ϊ κῶς ἀ γω νι σα μέ νων καί ἐν δό ξως ἐν 
τῷ ἱ ε ρῷ τού τῳ ἀ γῶ νι πε σόντων, ἤ ὑ πό τῶν πο λε μί ων ἀ ναι ρε θέ ντων καί 
σφα γι α σθέντων πα τέ ρων καί ἀ δελ φῶν ἡμῶν με τά τῶν ἀ π’ αἰ ῶ νός Σοι 
εὐ α ρε στη σάντων ἀ νά παυ σον, ἡ μᾶς δέ πά ντας ἀ ξί ους τῆς ἐ λευ θε ρί ας ἀ νά-
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δει ξον. Ἐν εἰ ρή νῃ καί ἀ εί ἐ λεύ θε ρον τό Ἔ θνος ἡ μῶν τή ρει, ἐν τῇ εὐ σε βεί ᾳ 
καί τῇ ἀ ρε τῇ στή ρι ζε αὐ τό καί εἰς πᾶν ἔρ γον ἀ γα θόν κα θο δή γει.
 Ἔ πι δε, Κύ ρι ε, εὐ σπλά χνῳ ὄμ μα τί Σου καί ἐ πί τήν δει νῶς δο κι-
μα ζο μέ νην ἰ δι αι τέ ραν ἡ μῶν πα τρί δα Κύ προν. Ἀ πο δί ω ξον ἀ π’ αὐ τῆς τάς 
ὀρ δάς τῶν βαρ βά ρων καί ἀλ λο θρή σκων εἰ σβο λέ ων, τῶν σφα γι α ζόντων 
καί ἐν πα ντί τρό πῳ κα τα δυ να στευ ό ντων καί ἐ ξου θε νού ντων τόν λα όν 
Σου καί βε βη λού ντων τούς να ούς Σου. Σύ ντρι ψον αὐ τῶν τήν ἰ σχύν καί 
τα πεί νω σον τήν ἐ πηρ μέ νην ὀ φρύν. Σύ ντμη σον τόν χρό νον τῆς δο κι μα σί ας 
ἡ μῶν καί ἐ λευ θέ ρω σον ἡ μᾶς ἐκ τῶν στι φῶν τῶν βαρ βά ρων. Δός, Κύ ρι ε, 
ἰ σχύν τῷ χρι στε πω νύ μῳ λα ῷ Σου, τῷ φι λο χρί στῳ ἡ μῶν Στρα τῷ καί πᾶ-
σι τοῖς ἀ γω νι ζο μέ νοις πρός ἐ λευ θε ρί αν, χα ρι ζό με νος ἡ μῖν ὁ μό νοι αν καὶ 
ἀ δελ φω σύ νην. Τούς ἐ π’ ἐ ξου σί ας νο μί μως ὄ ντας κα τεύ θυ νον κα τά τό Σόν 
πα νά γι ον θέ λη μα· τούς ἐν αἰχμα λω σί αις λύ τρω σον καί τούς ἐν ἀ νά γκαις 
ὄ ντας ἀ δελ φούς ἡ μῶν βο ή θει καί ἐ νί σχυ ε, ἵ να ἐν ὅ λῃ τῇ νή σῳ ἡ μῶν, ἐ λευ-
θε ρου μέ νῃ καί εἰς βί ον εἰ ρη νι κόν καί εὐ τυ χῆ καί ἡ σύ χι ον καί αὖ θις ὁ δη-
γου μέ νῃ, δο ξά ζη ταί Σου τό πα νά γι ον ὄ νο μα τοῦ Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ καί 
τοῦ Ἁ γί ου Πνεύ μα τος. Ἀ μήν.
Ὁ ἐντεταλμένος: Τόν Πανηγυρικόν.
Ὁ Ἀρχιερεύς: Τήν Ἀπόλυσιν.
Οἱ Χοροί: Τόν Ἐθνικόν Ὕμνον.
Οἱ Χοροί: «Τόν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα».
Ὁ Ἱερεύς: «Δι ’ εὐ χῶν τοῦ Ἁ γί ου Δε σπό του».

29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος, Ἀβραμίου ὁσίου, Σάββα 
Στρατηλάτου μάρτυρος. 

30. ΤΡΙΤΗ. Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας τῶν αὐταδέλφων μαρτύρων, 
Κλεόπα καί Ἀρτεμᾶ Ἀποστόλων, Μαρκιανοῦ Ἐπισκόπου Συρακούσης 
Ἱερομάρτυρος, Θεράποντος ἐν Λυθροδόντᾳ ὁσίου. 

31. ΤΕΤΑΡΤΗ. Στά χυ ος, Ἀ πελ λοῦ, Ἀ μπλί α, Οὐρ βα νοῦ, Ἀ ρι στο βού λου, 
Ναρ κίσ σου ἐκ τῶν Ἑ βδο μή κο ντα Ἀ πο στό λων.


