
ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΤΡΙΤΗ. Ἀνανίου ἀποστόλου, ῾Ρωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ, τῆς ἁγίας Σκέπης 
τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἰωάννου Κουκουζέλους ὁσίου.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος30.

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθενομάρ
τυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

3. ΠΕΜΠΤΗ. Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀθη
νῶν, Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου, ἐπισκόπου Καισαρείας, ῾Ρουστικοῦ καὶ Θε
οτέκνου μαρτύρων.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου τοῦ  Ταμασέως, 
Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ ὁσίων.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ ἐν 
Κα λοπαναγιώτῃ.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Θεοδώρου καὶ Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

30. Προκρίνεται ἡ «ᾈσματικὴ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου», ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Σκέπης, Βίγλα 
Μεγίστης Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος 1988.
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5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Χαριτίνης μάρτυρος, Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἑρμογένους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

6. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ. Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων 
ἁγί ων, Θωμᾶ ἀποστόλου, Κενδέου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ

Σημείωσις: Κατὰ τὴν πρώτην Κυριακὴν τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἔχει καθιερωθῆ νὰ 
ἑορτάζηται ἡ μνήμη «Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων». Ἡ 
ἀκολουθία αὐτῶν εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (ἐπίμετρον) καὶ 
εἰς τὴν «ᾈσματικὴν αὐτῶν ἀκολουθίαν», ἣν ἐξέδωκεν ἡ ἱερὰ μονὴ  Σταυροβουνίου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ ἁγίου Κενδέου παρὰ τὸ χωρίον Αὐγόρου 
Ἀμμοχώστου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κενδέου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. βʹ ἤχου 4, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῶν ἐν 
Κύπρῳ ἁγίων καὶ τὰ 3 τοῦ ἀποστόλου Θωμᾶ· «Τῆς πλευρᾶς ἐφα
ψάμενος».

Δόξα: τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Σήμερον εἰς ἓν συνέλθωμεν».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Τὰ θεῖα ἐποπτεύων».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», τῶν ἐν Κύπρῳ 

ἁγίων· «Τοὺς ἐν Κύπρῳ ἁγίους». Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε 
ἅγιε Θωμᾶ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

 OΚΤΩΒΡΙΟΣ  5 – 6 317



Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. βʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· 
«Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὰ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Ἡ νῆσος Κύπρος». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὺν τοῖς ἁγίοις».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. βʹ ἤχου καὶ ἅπασα 
ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Δʹ) Εὐαγγελίου.

Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων μετὰ στίχου· «Ἅγιοι 
τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ ὁ τοῦ ἀποστόλου μετὰ στί
χου· «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς 4 ἕκαστος.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων, τὸ κάθισμα 
αὐτῶν· «Ἱεράρχαι, ὅσιοι». Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Τῇ σαγήνῃ τῶν λό
γων». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν οὐράνιον πύλην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες», 

τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Χαρμονικῶς ὑμνήσωμεν», τὸ πρῶτον τοῦ ἀπο
στόλου· «Αὐτόπτα καὶ ἀπόστολε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Πανάμωμε μη
τρόθεε».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 2, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Τί 
ὑμᾶς καλέσωμεν, ἅγιοι;» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ ἀποστόλου· «Χριστῷ 
ἠκολούθησας», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ
γέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα: τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
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Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Τοὺς ἐν Κύπρῳ ἁγίους», «Ἀπό

στολε ἅγιε Θωμᾶ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατη

γωνίσαντο» (ζήτει τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων).
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Γʹ Λουκᾶ· «Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Δʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σεργίου καὶ Βάκχου μεγαλομαρτύρων, Εὐσεβίου καὶ Φίλη
κος μαρτύρων, Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυχρονίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

8. ΤΡΙΤΗ. Πελαγίας καὶ Ταϊσίας ὁσίων, Πελαγίας τῆς παρθένου, Ἀρτέμονος 
ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρτέμονος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου υἱοῦ τοῦ Ἀλφαίου, τῶν ὁσίων Ἀν
δρονίκου καὶ Ἀθανασίας τῆς συμβίας αὐτοῦ, Ἀβραὰμ τοῦ δικαίου καὶ 
Λὼτ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας εὑρίσκεται 
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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10. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῶν αὐταδέλφων καὶ τῶν σὺν 
αὐτοῖς ἀναιρεθέντων 200 μαρτύρων, Θεοφίλου ὁσίου.

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Φιλίππου ἀποστόλου ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων, Θεο
φάνους ἐπισκόπου Νικαίας τοῦ Ποιητοῦ καὶ Γραπτοῦ, Ζηναΐδος καὶ Φι
λονίλλης τῶν αὐταδέλφων μαρτύρων, Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ τῆς 
Κύπρου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωνᾶ 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων, Θεοσεβίου 
ὁσίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, Ἐπικτήτου ὁσίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοσεβίου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐπικτήτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

13. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΛΟΥΚΑ. Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζʹ Οἰ
κουμενικῆς Συνόδου, Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου καὶ Ἀγαθονίκης 
μαρτύρων, Χρυσῆς νεομάρτυρος.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Εʹ

Τὴν ἀκολουθίαν τῶν πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τὴν 11ην Ὀκτω βρίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Τῶν ἁγίων μαρτύρων τὰ κατορθώματα».
Κοντάκιον· «Τριάδος ἡμῖν τὴν δόξαν».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ βαρέος ἤχου 4 καὶ τὰ 6 προσόμοια τῶν πατέ

ρων· «Τὰς ἑπτὰ συνόδους».
Δόξα: τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βαρέος ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν πατέρων.
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
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Δόξα: τῶν πατέρων· «Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Νεῦσον παρακλήσεσι».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν 

πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεο
τοκίον· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ βαρέος ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον 
τῆς λιτῆς τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τὸ 
θεο τοκίον· «Θεοτόκε ἡ προστασία». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», 
τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, 
Χριστὲ» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ βαρέος ἤχου καὶ ἅπασα 

ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Εʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν πατέρων μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 

Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν πα

τέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ταχὺ 
ἡμᾶς πρόφθασον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τῶν πατέρων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τῶν 

πατέρων· «Πατέρες οὐρανόφρονες» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Πρεσβείαις, 
ὑπεράγαθε».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ὅλην συγκρο
τήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
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«Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν δια
θήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις».

Δόξα: τῶν πατέρων· «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, 

Χριστέ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων πατέρων· «Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ 

λόγος».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Δʹ Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΖʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Εʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καὶ Κελσίου μαρτύρων, 
Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ τοῦ ποιητοῦ, Θεράποντος ἱερομάρτυρος τοῦ 
ἐν Κύπρῳ ἐπισκοπεύσαντος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

15. ΤΡΙΤΗ. Λουκιανοῦ ὁσιομάρτυρος πρεσβυτέρου τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας, 
Σαβίνου καὶ Βάρσου τῶν ἐπισκόπων.

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου καὶ τῶν συναναιρεθέντων 
αὐτῷ δύο μαρτύρων.

17. ΠΕΜΠΤΗ. Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν τῇ Κρίσει ὁσιομάρτυρος, 
ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λαζάρου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου 
τοῦ γέροντος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, 
Ἰωάννου ὁσίου, τοῦ κτήτορος τῆς ἐν Βουλγαρίᾳ ἱερᾶς μονῆς ῾Ρίλας, Μνά
σωνος ἐπισκόπου Ταμασοῦ τῆς Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μνάσωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

20. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΛΟΥΚΑ. Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου ὁσίου 
τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα. 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γερασίμου ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος31.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

31. Ὅπου ἑορτάζονται οἱ ἅγιοι Ἀρτέμιος καὶ Γεράσιμος, αἱ ἀκολουθίαι διαμορ
φοῦνται κατὰ τὰ ἑξῆς:

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Ἀναστάσιμα 4, τοῦ ἁγ. Ἀρτεμίου 3 καὶ τοῦ ἁγίου Γερασί
μου 3. Δόξα, τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου. Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Ἀπόστιχα, τὰ 
ἀναστάσιμα. Δόξα, τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Καὶ νῦν, ὁμόηχον θεοτοκίον τῆς Ὀκτωήχου. 
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου. Δόξα, τοῦ ἁγ. Γερασίμου. Καὶ 
νῦν, θεοτοκίον ὁμόηχον.

Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ 
ἁγίου Ἀρτεμίου καὶ ὁ τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, κάθισμα τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου. 
Δόξα, τοῦ ἁγίου Γερασίμου. Καὶ νῦν, θεοτοκίον. Ἐξαποστειλάρια, τὸ ἀναστάσιμον, 
τοῦ ἁγ. Ἀρτεμίου, τοῦ ἁγίου Γερασίμου καὶ θεοτοκίον. Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4, τοῦ 
ἁγίου Ἀρτεμίου 2 καὶ τοῦ ἁγίου Γερασίμου 2.

Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ. Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ ἁγ. Ἀρτεμίου, τοῦ ἁγ. 
Γερασίμου, τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. δʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου 
Ἀρτεμίου· «Οὐρανίαις ἐλλάμψεσι» εἰς 4.

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Τὸν νοερὸν φωστῆρα».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. δʹ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ὁ μάρτυς σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶ
νος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. δʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· 
«Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοὴ καὶ οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. δʹ ἤχου καὶ ἅπασα 

ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Ϛʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Τὸν στρατιώτην τοῦ Χριστοῦ». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὰ ἀναστάσιμα κοντάκιον καὶ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τῆς 

ἡμέρας.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ϛʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος», τοῦ 

ἁγίου· «Παρεστηκώς, Ἀρτέμιε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Εὐλογημένη, πάν
αγνε».
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Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τὸ Ϛʹ ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΙΖʹ Ἐπιστολῶν· «Ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶν

τος».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Ϛʹ Λουκᾶ· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν 

τῶν Γαδαρηνῶν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΗʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ 
ὁσίων, Σωκράτους ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου Ἀγκύρας, Βαρνάβα καὶ 
Ἱλαρίωνος ὁσίων τῶν ἐν Περιστερώνῃ Μόρφου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου εὑρίσκεται εἰς 
τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (ἐπίμετρον).

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Σωκράτους, καὶ Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

22. ΤΡΙΤΗ. Ἀβερκίου ἰσαποστόλου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 
ἁγίων ἑπτὰ Παίδων, Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐλαλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου πατριάρ
χου Κωνσταντινουπόλεως, Μακαρίου τοῦ ῾Ρωμαίου ὁσίου.



Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Ἰακώβου ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας 
φυλλάδος, ἐνῷ πολλαχοῦ εἴθισται σήμερον νὰ τελῆται ἡ θεία Λειτουργία 
αὐτοῦ.

24. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος.

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου μαρτύρων καὶ νοταρίων, 
Ταβιθᾶς τῆς φιλανθρώπου, ἣν ἀνέστησεν ὁ Ἀπόστολος Πέτρος.

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου, ἀνάμνησις 
τοῦ ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου γενομένου ἐν Κωνσταντινου
πόλει μεγάλου σεισμοῦ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Πρὸ τοῦ βʹ καὶ γʹ ἰδιομέλου τῶν ἀποστίχων, λέγον

ται οἱ ἑξῆς στίχοι·
«Συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτήν· ἴασαι τὰ συντρίμματα 
αὐτῆς, ὅτι ἐσαλεύθη».
«Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος 
τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται».

Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τοῦ σεισμοῦ.
Ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 

Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τοῦ σεισμοῦ. Κανόνες, ὁ τοῦ σεισμοῦ μετὰ τῶν 
εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν», εἰς 4 ἕκαστος. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».

Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομέ
νου ἁγίου. Ἀπολυτίκια, τοῦ σεισμοῦ, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντά
κιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ 
ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

27. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Νέστορος μάρτυρος, Πρόκλης συζύγου τοῦ 
Πιλάτου.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Μέγαν εὕρατο». Δόξα· «Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν».
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Κοντάκιον· «Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Δημη

τρίου· «Δεῦτε, πιστοί, συνελθόντες» καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Νέστορος· 
«Νέστορ, ἀθλητὰ μακάριε».

Δόξα: τοῦ ἁγίου Δημητρίου· «Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ ἁγίου Δημητρίου· «Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου» (26ῃ Ὀκτωβρίου).
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τοῦ 

ἁγίου Δημητρίου· «Μέγαν εὕρατο». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 

τοῦ ἑωθινοῦ (Ζʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τοῦ ἁγίου Δημητρίου (26ῃ Ὀκτωβρίου) καὶ 

ὁ τοῦ ἁγίου Νέστορος, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου Νέστορος· «Οὐ κατεπλάγης τῶν 

ἐχθρῶν». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 

τῆς ἡμέρας.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».



Ἐξαποστειλάρια: τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», τοῦ Μη
ναίου· «Λυαίου τὴν ἀπόνοιαν» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Συνήθως τὰ ἐλέη 
σου».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Δημητρίου· «Δεῦρο, 
μάρτυς Χριστοῦ» (26ῃ Ὀκτωβρίου) εἰς 4 μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ 
δύο τελευταῖα·
«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη
θυνθήσεται».
«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει».

Δόξα: τὸ Ζʹ ἑωθινόν· «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Μέγαν εὕρατο, τοῦ ἀπ. 

Βαρ νάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς ΙΗʹ Ἐπιστολῶν· «Ὁ σπείρων φειδομένως».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Ζʹ Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰη

σοῦ».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι ΙΘʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ζʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τῶν ἑπτὰ τέκνων αὐτῶν 
μαρτύρων, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, Εὐνίκης μάρτυρος, Διομήδους 
ὁσίου τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Διομήδους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καθ᾿ ἣν ἡ 
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Ἑλλάς, ἀποῤῥίψασα τελεσίγραφον παραδόσεως καὶ δεχθεῖσα πολεμικὴν 
ἐπίθεσιν ἐκ μέρους τῆς Ἰταλίας, ὑπερησπίσατο γενναίως τὰ πάτρια ἐδάφη.

Τυπικὴ διάταξις Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ  
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Ὁ αʹ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ βʹ χορός· Δόξα καὶ νῦν· «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».
Οἱ χοροί· Τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν».
Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (…) καὶ πά

σης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀνα

παύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐνδόξως ἀγω
νισαμένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν».

Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡμῶν ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὰ σύμπαντα τῶ σῷ κράτει συνέχων καὶ τῇ 
θείᾳ σου καὶ πανσθενεῖ βουλῇ κυβερνῶν, ὁ ἑκάστῳ ἔθνει τὰς ἰδίας 
ὁροθεσίας θέμενος καὶ ἐπὶ τὸ ἡμέτερον ἔθνος εὐμενῶς ἀεὶ ἐπιβλέπων 



καὶ κηδόμενος αὐτοῦ, ὁ τὴν κραταιάν σου προστασίαν καὶ βοήθειαν χο
ρηγήσας αὐτῷ καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνι τοῦ 1940 ἐνισχύσας 
αὐτὸ κατὰ πολεμίου πολυπληθοῦς καὶ ὑπερόπλου, καὶ δουλωθὲν αὐτὸ 
στηρίξας, διασώσας τε καὶ εἰς ἐλεύθερον αὖθις βίον ἐξαναστήσας, πρόσ
δεξαι τὰς ἐκ βάθους ψυχῆς καὶ καρδίας ἀναπεμπομένας εὐχαριστηρίους 
ἡμῶν δεήσεις κατὰ τὴν ἱστορικὴν καὶ ἀειμνημόνευτον ταύτην ἐπέτειον, 
καθ᾿ ἣν ἀνοσίως μὲν ὁ ἐπίβουλος ἐχθρὸς ἐπετέθη καθ᾿ ἡμῶν, τὸ δ᾿ ἔθνος 
σύσσωμον ὑπερηφάνως καὶ ἀνδρείως ἀντετάχθη κατ᾿ αὐτοῦ. Καὶ τὰς 
μὲν ψυχὰς τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαμένων 
καὶ ἐνδόξως ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ἀγῶνι πεσόντων, ἢ ὑπὸ τῶν πολεμί
ων ἀναιρεθέντων καὶ σφαγιασθέντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν, μετὰ 
τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων ἀνάπαυσον, ἡμᾶς δὲ πάντας ἀξίους 
τῆς ἐλευθερίας ἀνάδειξον. Ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀεὶ ἐλεύθερον τὸ ἔθνος ἡμῶν 
τήρει, ἐν τῇ εὐσεβείᾳ καὶ τῇ ἀρετῇ στήριζε αὐτὸ καὶ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 
καθοδήγει.

Ἔπιδε, Κύριε, εὐσπλάγχνῳ ὄμματί σου καὶ ἐπὶ τὴν δεινῶς δοκιμα
ζομένην ἰδιαιτέραν ἡμῶν πατρίδα Κύπρον. Ἀποδίωξον ἀπ᾿ αὐτῆς τὰς 
ὀρδὰς τῶν βαρβάρων καὶ ἀλλοθρήσκων εἰσβολέων, τῶν σφαγιαζόντων 
καὶ ἐν παντὶ τρόπῳ καταδυναστευόντων καὶ ἐξουθενούντων τὸν λαόν 
σου καὶ βεβηλούντων τοὺς ναούς σου. Σύντριψον αὐτῶν τὴν ἰσχὺν καὶ 
ταπείνωσον τὴν ἐπηρμένην ὀφρύν. Σύντμησον τὸν χρόνον τῆς δοκιμα
σίας ἡμῶν καὶ ἐλευθέρωσον ἡμᾶς ἐκ τῶν στιφῶν τῶν βαρβάρων. Δός, 
Κύριε, ἰσχὺν τῷ χριστεπωνύμῳ λαῷ σου, τῷ φιλοχρίστῳ ἡμῶν στρατῷ 
καὶ πᾶσι τοῖς ἀγωνιζομένοις πρὸς ἐλευθερίαν, χαριζόμενος ἡμῖν ὁμόνοιαν 
καὶ ἀδελφωσύνην. Τοὺς ἐπ᾿ ἐξουσίας νομίμως ὄντας κατεύθυνον κατὰ 
τὸ σὸν πανάγιον θέλημα· τοὺς ἐν αἰχμαλωσίαις λύτρωσον καὶ τοὺς ἐν 
ἀνάγκαις ὄντας ἀδελφοὺς ἡμῶν βοήθει καὶ ἐνίσχυε, ἵνα ἐν ὅλῃ τῇ νήσῳ 
ἡμῶν, ἐλευθερουμένῃ καὶ εἰς βίον εἰρηνικὸν καὶ εὐτυχῆ καὶ ἡσύχιον καὶ 
αὖθις ὁδηγουμένῃ, δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνομα, τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς)· τὴν ἀπόλυσιν.
Ὁ χορός· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα»
Ὁ ἐντεταλμένος· τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας.
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Ὁ χορός· τὸν ἐθνικὸν ὕμνον.
Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν».

29. ΤΡΙΤΗ. Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος τῆς ῾Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου, 
Σάββα στρατηλάτου μάρτυρος.

30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας τῶν αὐταδέλφων μαρτύρων, Κλεό
πα καὶ Ἀρτεμᾶ ἀποστόλων, Μαρκιανοῦ ἐπισκόπου Συρακούσης, Θερά
ποντος ἐν Λυθροδόντᾳ ὁσίου.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

31. ΠΕΜΠΤΗ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου καὶ 
Ναρκίσσου, ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.
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