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ε
 Κύξηαθή ηνπ Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο 

Καλώλ ΣΠΗΛΑΙΩΤΩΝ ΑΓΙΩΝ Κύπξνπ, 
Γξ.Χαξ. Μπνύζηα 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Ψαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ 

αηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Τνὺο πεξόπηαο ηῶλ πξνζύισλ ἁπάλησλ, θαὶ δεισηὰο ηῆο ἐλ 

ηῷ πόιῳ εθιείαο, ζίνπο ἀλπκλήζσκελ Παηέξαο ιακπξῶο, ηνὺο 

ζνθῶο ἀζθήζαληαο, ἐλ ζπειαίνηο ηῆο Κύπξνπ, θξάδνληεο· 

αἰηήζαζζε ηὴλ δηόξζσζηλ βίνπ, θαὶ θσηηζκὸλ ηνῖο πίζηεη ἀθιηλεῖ, 

ἀλεπθεκνῦζηλ κῶλ ηὰ παιαίζκαηα. 

Γόμα. Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, …. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Ψαικὸο. 

 

 Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Γαβριὴλ καὶ Νικηυόρον, Ἅγιοι, 

σκέπετε. Χ. 

ᾨδὴ α´. Ἦρνο πι. δ´. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Γεζόκελνη θξάδνκελ ὁξκαζέ, ζίσλ Παηέξσλ, ἐλ ζπειαίνηο 

θαὶ ηαῖο ὀπαῖο, ηῆο Κύπξνπ παλζόθσο ἀζθεζάλησλ, πὲξ ἡκῶλ 

ἐθδπζώπεη ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Ἀζθήζεσο ἔθηππνλ δηαπγέο, ἰζάγγειε κέξνς, θαὶ δηάθνζκε 

Ἀββαθνύκ, δξπκῶλ ηηκαιθὲο Καιακηζάζεο, Χξηζηὸλ ἡκῖλ ζὲ 

ηηκῶζηλ ἱιέσζαη. 

 

Βνήζεη ἐλ δίλαηο ηνῖο εζεβῶο, ἐπηθαινπκέλνηο, Ἀλαζηάζηε 

ἱεξέ, θάληα ζὴλ ράξηλ ἣλ θαηέρεηο, ὡο ἀζθεηὴο ζενείθεινο Ὅζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 
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Ῥαλίδαο ἀπόζκεμνλ ηῶλ ἡκῶλ, δαθξύσλ Παξζέλε, καλδειίῳ 

ηῶλ ζῶλ ερῶλ, πξὸο Ὃλ ἀπεθύεζαο ἀθξάζησο, Λόγνλ Θενῦ 

Παλαγία Κπθθώηηζζα.  

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο  ἁςῖδνο. 

Ἱεξώηαηνλ ζκῆλνο, θαὶ ζεαπγὲο ἄζξνηζκα, ἐλ Ἀξρηκαλδξίηᾳ 

ζίσλ, νἱ ἁγηάζαληεο, ἰδξῶζηλ ἀζθεηηθνῖο, ιίζνπο κῶλ ηνῦ 

ζπειαίνπ, ηνὺο κῖλ πξνζηξέρνληαο θαζαγηάζαηε. 

 

Ἡιηόθσηε κάθαξ, Χξηζηῷ ἀεὶ πξέζβεπε, ζὺλ ηῇ ζῇ ζεπηῇ 

ζπλνδίᾳ, δνῦλαη κεηάλνηαλ, θαὶ θσηηζκὸλ ἀιεζῆ, ηνῖο ἀλπκλνῦζί ζε 

πόζῳ, ὡο θσηὸο ἀπαύγαζκα, ηνῦ πὲξ ἔλλνηαλ. 

 

Λακπεδὼλ ἀπαζείαο, θαὶ ἀξεηῆο πξόβνιε, Βάζεο Κνηιαλίνπ 

Βαξλάβα, εὖρνο ἀηίκεηνλ, ηὴλ ζθνηνκήλελ παζῶλ, ἡκῶλ ἀπέιαζνλ 

ηάρνο ζαῖο ιηηαῖο πξὸο Κύξηνλ, ηὸλ θσηνπάξνρνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Κῆπνλ ζείσλ ραξίησλ, Σῶλ νἰθεηῶλ Γέζπνηλα, πνίεζνλ 

θαξδίαο ηῶλ πίζηεη, θαηαθεπγόλησλ Σνη, θαὶ ὡο ιεηκῶλα Θενῦ, Σὲ 

πεπιεζκέλνλ ραξίησλ, ἀλπκλνύλησλ ᾄζκαζη, Μῆηεξ Κπθθώηηζζα. 

 

κπιήζαηε, ἡκῶλ θαξδίαο νἰθήηνξεο ηῶλ ζπειαίσλ, νἱ ἐλ 

Κύπξῳ ἀζθεηηθῶο ἐθιάκςαληεο Ὅζηνη, ραξᾶο θαὶ εἰξήλεο, ηῆο ἐλ 

ηῷ πόιῳ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ Παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Παζῶλ ςπρηθῶλ θαὶ λόζσλ ἀπαιιάμαηε, ἡκᾶο ἀζθεηαὶ ὀπῶλ 

ηῆο γῆο νἰθήηνξεο, ηῶλ ἐλ Κύπξῳ Ὅζηνη, θαὶ ἀεὶ δεινῦζζαη ηὰ 

θξείηηνλα, θαὶ νξαλῶλ ηὴλ ἄιεθηνλ δσήλ, κῶλ ηνὺο ἱθέηαο 

ἀμηώζαηε. 
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ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ἀλαβίβαζνλ Μίθαιιε, Ἀθαλζνῦο πξνζηάηα πξὸο ζεῖνλ ἔξσηα, 

ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ ἀείπνηε, ηῶλ θαηαθεπγόλησλ ηῇ ζῇ ράξηηη. 

 

Ἰσλᾶ ηξηζκαθάξηζηε, θαὶ Κελδέα θίιε Κπξίνπ γλήζηε, 

ἀνξάησλ ἀπνθξνύζαηε, θαζ᾿ ἡκῶλ ἐρζξῶλ ἑθόδνπο ηάρηζηα. 

 

Νόκῳ ζείῳ πόηαμνλ, Θύξζε ηὰ θηλήκαηα ηνῦ ζαξθίνπ κνπ, 

θαὶ ηὸλ λνῦλ κνπ ἀλαπηέξσζνλ, πξὸο ἀγάπελ ζείαλ ηνῦ 

Παληάλαθηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἱιαζκὸλ ἡκῖλ αἴηεζαη, θαὶ ηνῦ ἀλεζπέξνπ θσηὸο ἐπηιάκςηλ, 

ηνῖο πξνζηξέρνπζη Κπθθώηηζζα, Σνῦ ηαῖο θσηνβόινηο παξαθιήζεζη. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Κύκαηα δεηλῶλ, πεξηζηάζεσλ θαηάζηεηινλ, ἀπεηινῦληα ηὰο 

ςπρὰο ζῶλ ἱθεηῶλ, Ἡζαΐα Κύθθνπ θηίηνξ ἐλζεώηαηε. 

 

Ἡ ηῶλ ὀθζαικῶλ, Φσηεηλὴ ζεκλὴ ἰάηεηξα, Καξπαζῖηηο ἀγιαὴ 

ζῶλ ἱθεηῶλ, θόξαο ἄλνημνλ δεηεῖλ Χξηζηὸλ ηὸλ Κύξηνλ. 

 

Φέγγεη ζῶλ ερῶλ, Δθεκηαλὲ ηὴλ δόθσζηλ, ρακαηδήισλ 

ἀπνδίσμνλ παζῶλ, ζῶλ πξνζθύγσλ Λύζεο θιέτζκα πεξίδνμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ, γιπθαζκὸλ παξακπζίαο Σνπ, ηξπρνκέλνηο ἐλ 

ηνῦ βίνπ ζπκθνξαῖο, ιενῦζα ραξκνλὴ πηζηῶλ Κπθθώηηζζα. 

 

ᾨδὴ ζη´. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ῥαλίδαο κνπ, πνηακῖηα Ὅζηε, Ἰσάλλε ἐλ ρεηκάῤῥῳ Μεξζίλῃ, 

ὁ ἰζαγγέισο ἀζθήζαο δαθξύσλ, ζκῆμνλ ηῷ κάθηξῳ Χξηζηνῦ 

παῤῥεζίαο ζνπ, ἵλα ἐθζύκσο ἀλπκλῶ, ἰζνπξάληόλ ζε ὥζπεξ 

ἄλζξσπνλ. 
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 ἔλζενο, Ἀλαξίηαο πξόκαρνο, ζαπκαζηὲ λεζηθόξε ραξίησλ, 

θσηνεηδέζηαηε νἶθε πξὸο δόκνπο, ἀθζίηνπ δόμεο θαηεύζπλνλ 

ἅπαληαο, ηνὺο ὡο πνιίηελ νξαλῶλ, ζὲ κλνῦληαο θαὶ πξέζβπλ πξὸο 

Κύξηνλ. 

 

Νεόθπηε, ὁ βηώζαο ἔγθιεηζηνο, ἐλ ζπειαίῳ ιαμεπζέληη ἐλ 

πέηξᾳ, παξὰ ηὴλ Πάθνλ, ἁγλνὺο ζνὺο ἱθέηαο, ηήξεη ἀεὶ ηνὺο πηζηῶο 

πξνζπειάδνληαο, αηῷ θαὶ ηάθνλ ειαβῶο, πξνζθπλνῦληαο ζὸλ 

ζεῖνλ θαὶ πάλζεπηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπλέηηζνλ, ηνὺο Σνὺο δνύινπο Γέζπνηλα, θαὶ πόδεημνλ ἡκῖλ 

ζσθξνζύλεο, ὁδὸλ ἀπάγνπζαλ πξὸο ζσηεξίαλ, Θενθπῆηνξ Παξζέλε 

Κπθθώηηζζα, ἵλα Σὴλ πξόο κε ηαρηλήλ, ἀξσγὴλ κεγαιύλσ θαὶ 

πξόλνηαλ. 

 

Ἔπιήζαηε, ἡκῶλ θαξδίαο νἰθήηνξεο ηῶλ ζπειαίσλ, νἱ ἐλ 

Κύπξῳ ἀζθεηηθῶο ἐθιάκςαληεο Ὅζηνη, ραξᾶο θαὶ εἰξήλεο, ηῆο ἐλ 

ηῷ πόιῳ. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ Σνπ. 

Οἱ γῆο ὀπῶλ θαὶ ζπειαίσλ νἰθήηνξεο, ἐλ λήζῳ Κύπξῳ 

ἐθιάκςαληεο Ὅζηνη, Χξηζηὸλ δπζσπεῖηε ἀείπνηε, θαζππνδεῖμαη ἡκῖλ 

ηὴλ ἀπάγνπζαλ, πξὸο ζεία ζθελώκαηα δίνδνλ. 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τῶν Ὁσίων 

Αὐτοῦ. 

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος, 

πάντα θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς. 

Δὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ….. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῶλ Σῶλ ζίσλ…   

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   
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Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέησόν με, ὁ 

Θεός,…   

Σπειαηῶηαη Ὅζηνη, ἐλ ηαῖο ὀπαῖο θαὶ ζπειαίνηο, Κύπξνπ νἱ 

ἀζθήζαληεο, θαὶ εαξεζηήζαληεο, ηῷ Παληάλαθηη, ἀγσγῇ θξείηηνλη, 

λπρζεκέξνηο πόλνηο, ἀγξππλίᾳ θαὶ ζηεξήζεζη, κὴ δηαιίπεηε, ηνῦ 

Χξηζηνῦ ἀπαύζησο δεόκελνη, δσξήζαζζαη κεηάλνηαλ, ἄθεζηλ 

πηαηζκάησλ θαὶ ιύηξσζηλ, ηνῖο κῶλ κλνῦζη, πξὸο ζέσζηλ 

θακάηνπο ηνὺο ζεπηνύο, νὕζπεξ κηκνύκελνη ἔηιεηε, Ἠιίνπ ηὸλ 

ἔλδνμνλ. 

 

ᾨδὴ δ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Καηὰ πάζεο καλίαο, ηνῦ ἀιάζηνξνο ῥώκελ κνη δίδνπ Ὅζηε, 

Σῳδόκελε Γαιάηαο, ζεζαύξηζκα, θαὶ λνῦλ κνπ, πξὸο Θενῦ θόβνλ 

ἴζπλνλ, ἵλα παζῶλ πξνζβνιάο, ἐθθξνύζσκαη ὁ ηάιαο. 

 

Δηπρίνπ ηῆο Νήζνπ, ὡξαΐζκαηνο κέιπνληεο θαηνξζώκαηα, 

βνῶκελ· πξὸο θξεηηηόλσλ, δηέγεηξνλ ηὴλ θηῆζηλ, ηὰο ςπρὰο ἡκῶλ 

Ὅζηε, θαὶ ῥαζπκίαο δεηλῆο, ἐθδίσμνλ ηὸλ δόθνλ. 

 

Πνηακὲ ζαπκαζίσλ, ῥύπνπ θάζαξνλ πάληαο ἡκᾶο Σῳδόκελε, 

Πνηακηᾶο ὁ ῥείζξνηο, ἱδξώησλ ἁγηάζαο, ρζόλα ἵλα ηηκῶκέλ ζε, ὡο 

ἀξεηῆο θαὶ ερῆο, ἀθόινπζνλ ἐλ βίῳ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Δζπκπάζεηε Μῆηεξ, ιενῦζα Παξζέλε ἡκῶλ αἰζζήζεσλ, 

ἀζθάιηζνλ πεληάδα, ηῶλ Σὲ κεγαιπλόλησλ, ὡο ἁγλείαο πόδεηγκα, 

θαὶ ηνῦ ἐρζξνῦ Σαῖο ιηηαῖο, ἀπόθξνπζνλ ἑθόδνπο. 

 

ᾨδὴ ε΄. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τῆο ἀπαζείαο, Τίκσλ ἀλάθηνξνλ ζεῖνλ, ἐκπαζείαο ἡκᾶο 

πεξηέξνπο, δεῖμνλ ζπειαηώηα, ηνὺο ζὲ κλνινγνῦληαο. 

 

λίζρπζόλ κε, ηῆο ἀξεηῆο δηαλύεηλ, ηὰ γπκλάζκαηα Νόκσλ 

θσζθόξε, ζὺλ ηῷ παληέξῳ, Βερηαλῷ ηῷ ζείῳ. 
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Ἀθζάξηνπ δόμεο, ἡκᾶο ἀμίσζνλ πάηεξ, Θενζέβηε ζὺλ 

πηθηήηῳ, ηῷ ζνθῷ θαὶ Παύιῃ, ηῇ ἐλ Αἰγηαινύζῃ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Γῆζελ Σνὺο δνύινπο, πξὸο νξαλίνπο ἐπάιμεηο, θιένο Κύθθνπ 

ζεκλὴ ιενῦζα, ἕιθπζνλ ηνὺο πόζῳ, Σὲ ἀλπκλνινγνῦληαο. 

 

ᾨδὴ ζ´. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάζεηο Ἰιαξίσλ, Σῷδνλ ὁ ἐλ Πάθῳ, Καζζηαλὲ ηῆο Γιπθίαο 

βιπζηάλεηε, ζὺλ Θενδώξῳ ηνῖο πόζῳ κῖλ πξνζηξέρνπζηλ. 

 

 Γεκεηξηαλόο ηε, θαὶ ὁ Ἀιακάλνο, πξνζσλπκνύκελνο ζεῖνο 

Γεώξγηνο, ζὺλ πηθηήηῳ κεζῖηαη ἡκῶλ πάξρεηε. 

 

Ἰζύλαηε ηνὺο πόδαο, ηῶλ Κππξίσλ πάλησλ, πξὸο νξαλῶλ ηὴλ 

λνκὴλ ηὴλ ζσηήξηνλ, ηῶλ νἰθεηόξσλ Σπειαίσλ ζεπηὴ ὁκήγπξηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Χξεζηόηεηνο ηακεῖνλ, Κεραξηησκέλε, ἠζῶλ ρξεζηῶλ 

θξπθησξνὺο ηνὺο νἰθέηαο Σνπ, ηνὺο Σνὶ πηζηῶο πξνζηόληαο δεῖμνλ 

Κπθθώηηζζα. 

 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο…. 

 

Χαίξνηο ζενζύιιεθηε ὁξκαζέ, ηῶλ ἐλ ηνῖο ζπειαίνηο, λήζνπ 

Κύπξνπ θαὶ ηαῖο ὀπαῖο, ἀζθεηῶλ ζίσλ, ἀγῶζη λπρζεκέξνηο, εἰο 

ὕςνο ἐπαξζέλησλ, ἄῤῥεηνλ λήςεσο. 

 

Χαίξνηο Ἡιηόθσηε ζαπκαζηέ, θιέτζκα ζίσλ, παθξόδηηε 

ἱεξέ, ζὺλ ηῷ Δζζελίῳ, θαὶ ηῷ Αμνπζελίῳ, Κνξώλεο ὄξνπο δῆκε, 

ζενεηδέζηαηε. 

 

Ἔκπλνπλ ζηεινγξάθεκα ἀξεηῆο, Ἀββαθνὺκ ηξηζκάθαξ, 

ζθέπε πάληαο ηνὺο ειαβῶο, θαηαζπαδνκέλνπο, ἐλ ηῷ Φηεξηθνπδίῳ, 

ηὴλ ζήθελ ζῶλ ιεηςάλσλ, θαὶ ζεῖνλ ηάθνλ ζνπ. 

 



[294] 

 

Τῆο Μεζανξίαο ηὸλ ζεζαπξόλ, ειαβῆ θάληελ, θαὶ 

ἰζάγγεινλ ἀζθεηήλ, κέιςσκελ ἐθζύκσο, ὡο πνηακὸλ ζαπκάησλ, 

ἀλαβνῶληεο· ραῖξε, ὦ Ἀλαζηάζηε. 

 

Γεῦηε πξνζθπλήζσκελ ειαβῶο, ἐλ Ἀξρηκαλδξίηαο, ηῷ 

ζπειαίῳ ηῷ ἱεξῷ, ιείςαλα Παηέξσλ, ζίσλ κπξνβόια, ὀζκὴλ 

ἀζαλαζίαο, ηὰ ἀπνπλένληα. 

 

Βάζεο ηῶλ ζπειαίσλ ηὸλ νἰθηζηήλ, ζεαπγῆ Βαξλάβαλ, 

ἐλδηαίηεκα πξνζεπρῆο, θαὶ Θενῦ ζνθίαο, ηὸλ ζύλνηθνλ ἐλ ὕκλνηο, 

θαὶ ᾄζκαζηλ εήρνηο, ἀλεπθεκήζσκελ. 

 

Θεῖνλ πηθάληνλ νἱ πηζηνί, ηὸλ ἐλ ηῇ Ἀμύινπ ἐλαζθήζαληα 

ζαπκαζηῶο, ζὺλ ηῷ Ἀιεμάλδξῳ, θαὶ γεξαξῷ Χαξέηῃ, ὡο ράξηηνο 

ππμίνλ ἐγθσκηάζσκελ. 

 

Τὸλ ζθιεξαγσγίᾳ θαὶ πξνζεπρῇ, ἐλ ηῷ Ἰνπηίσ, Καξπαζίαο 

ζαξθὸο ὁξκάο, παύζαληα ἐθζύκσο, ηηκήζσκελ νἱ πάληεο, Αμέληηνλ 

ζίσλ, ὡο ἀθξνζίληνλ. 

 

Χάξηλ ηνὺο ιαβόληαο παξὰ Θενῦ, ζεξαπεύεηλ λόζνπο 

Χξηζησλύκσλ ηὰο ραιεπάο, κέιςσκελ ἀζκέλσο, Βερηαλὸλ ηὸλ 

ζεῖνλ, θαὶ Νόκσλα ζίσλ, ἄζηξα ὡο πάκθσηα. 

 

Χαίξνηο ἡζπρίαο ὁ ἐξαζηήο, πξνζεπρῆο λεζηείαο θαὶ ἀκέκπηνπ 

δηαγσγῆο, ἐξαζηὴο ζεόθξνλ, Γεώξγηε Σεκλείνπ, ηνῦ ζνὶ 

θεξσλπκνῦληνο, ῥύζηεο θαὶ πξόκαρνο. 

 

Τὸλ ἱεξνθάληνξα ηὸλ ζεπηόλ, Χύηξσλ γεγεζόηεο, εθιεῆ 

Γεκεηξηαλόλ, ἀξεηῆο ὡο βάζξνλ, θαὶ θξέαξ ζαπκαζίσλ, ἀθέλσηνλ 

Κππξίσλ, δῆκνη ηηκήζσκελ. 

 

Τὸλ ἐλ Κπξήλεηᾳ ἀζθεηηθῶο, ιάκςαληα παηέξα, ζενθόξνλ θαὶ 

ζαπκαζηόλ, ζηέςσκελ ηνῖο ὕκλσλ, ιεηξίνηο ὡο ὁζίαο, δηαγσγῆο 

ππμίνλ, ζεῖνλ πίθηεηνλ. 
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Λύζεο ηὸλ θσζηῆξα ηὸλ πακθαή, ιάκςαληα ἐλ θόζκῳ, 

ζεαπγῆ Δθεκηαλόλ, ἀξεηῶλ ἀθηῖζη, θαὶ ἀζηξαπαῖο ζαπκάησλ, ὡο 

ηῶλ αηνῦ πξνζθύγσλ, πξόκαρνλ κέιςσκελ. 

 

Χαίξνηο Ἡζαΐα ζενεηδέο, ὁ ἐλ ηνῦ Τξνόδνπο, ἐξεκίαηο 

ἀζθεηηθῶο, ζεσζεὶο θαὶ Μάλδξαλ, ἀμησζεὶο ἐγεῖξαη, Κπξία 

Κπθθσηίζζῃ, ηῇ Θενκήηνξη. 

 

Τξίβνλ δηαλύζαο ἀζθεηηθήλ, θαὶ εαξεζηήζαο, πνιηηείᾳ ζνπ 

ηῇ ζεκλῇ, ηῷ Θεῷ ηῶλ ὅισλ, Θεόδσξε ἐδείρζεο, πξνζηάηεο 

Ἰδαιίνπ, θαὶ ζεῖνλ θαύρεκα. 

 

Τὸλ βνζθὸλ πξνβάησλ ηὸλ ειαβῆ, ἐλ ηῇ Ἀξζηλόῃ, 

δηαιάκςαληα πξνζεπρῇ, ἐγθξαηείᾳ λήςεη, θαὶ θηιαλζξώπῳ δξάζεη, 

κλήζσκελ ἀζκέλσο, λῦλ Θενζέβηνλ. 

 

Χαίξνηο Ἱεξάξρα ὁ ηὴλ ζηνιήλ, ηῆο Ἱεξαξρίαο ἀληαιιάμαο δη᾿ 

εηεινῦο, ηξηβσλίνπ Θύξζε, θνζκῆηνξ Καξπαζίαο, ὁ ἐλ ζκηθξῷ 

ζπειαίῳ ἀζθήζαο ἄξηζηα. 

 

Ἀξεηῶλ παληνίσλ ηὴλ θνξπθήλ, θαὶ ζαπκάησλ βξύζηλ 

πνιπρεύκνλα ἐθηελῶο, κέιςσκελ ηὸλ κέγαλ, ηῆο πίζηεσο θσζηῆξα, 

θαὶ νἰθηζηὴλ ηῆο Πάθνπ, λῦλ Ἱιαξίσλα. 

 

Χαίξνηο ἐξεκίηα ζαπκαηνπξγέ, ὁ παξὰ ηὰο ὄρζαο ηνῦ 

ρεηκάῤῥνπ ἀγγειηθόλ, βίνλ δηαλύζαο, Μεξζίλε Ἰσάλλε, ζπειαησηῶλ 

ζίσλ, ἔκπλνπλ ζεζαύξηζκα. 

 

Χαίξνηο πλεπκαηέκθνξε Ἰσλᾶ, θίιε ηνῦ Κελδένπ, θαὶ ὁκόδειε 

ηῶλ αηνῦ, παιαηζκάησλ κάθαξ, λεθξὸλ ὁ ἀλαζηῆζαο, θαὶ ὕδσξ δη’ 

ερῆο ζνπ, βιύζαο γιπθύηαηνλ. 

 

ξεκίαο ἔλζενλ ἐξαζηήλ, θαὶ ηῆο ἡζπρίαο ηὸλ ζεόπλνπλ 

θεγεηήλ, ηὸλ ἐλ ηῇ Γιπθίᾳ, ἀζθήζαληα ἐλ ὕκλνηο, Καζζηαλὸλ ηὸλ 

ζεῖνλ, ἀλεπθεκήζσκελ. 
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Πάθνπ θαὶ Αγόξνπ ηὸλ ἱεξόλ, πνιηζηὴλ ὡο πύξγνλ, 

ἀδηάζεηζηνλ ἀξεηῶλ, θαὶ ζαπκάησλ μέλσλ, παιάηηνλ Κελδέαλ, ηὸλ 

ζπειαηώηελ ὕκλνηο, πάληεο ηηκήζσκελ. 

 

Δὖρνο πνιπηίκεηνλ Ἀθαλζνῦο, Μίθαιιε ηξηζκάθαξ, 

ἀζθνπκέλσλ θεγεηά, θαὶ ἐινλνζίαο, ζεξαπεπηὰ ζνὺο πόλνπο, ηνὺο 

λπρζεκέξνπο πάληεο, ἐγθσκηάδνκελ. 

 

Ἔγθιεηζηνο εἰο ἄληξνλ δηνξπγέλ, πὸ ζνῦ δηῆιζεο, ζὴλ 

ἐπίγεηνλ βηνηήλ, Πάθνπ ἀληηιῆπηνξ, θαὶ Κύπξνπ κέγα θιένο, 

Νεόθπηε Λεπθάξσλ γόλε πεξίδνμε. 

 

Χαίξνηο Ἀλαξίηαο ὁ θξπθησξόο, ραίξνηο ηῶλ πλεπκάησλ, 

ἀθαζάξησλ ὁ ὀιεηήξ· ραίξνηο ὁ ηὰο λόζνπο, ηὰο δνθεξὰο ἐιαύλσλ, 

λεζηθόξε Πάηεξ, ζῇ ζείᾳ ράξηηη. 

 

Τὸλ ζηαπξὸλ ἐπ᾿ ὤκσλ ηνῦ Ἰεζνῦ, αἵξσλ κνλνηξόπσλ, 

ἠθνινύζεζαο ἀηξαπνῖο, θαὶ ζαπκάησλ θξέαξ, Σῳδόκελε ἐδείρζεο, 

Πνηακηᾶο θνζκῆηνξ, θαὶ κέγα θαύρεκα. 

 

Θεζαπξὸο Σῳδόκελε ηηκαιθήο, πέιεηο ηῆο Γαιάηαο, θαὶ 

θακάησλ ἀζθεηηθῶλ, ὄιβνο· ὅζελ πάληεο, ζὲ ἀλπκλνινγνῦκελ, ὡο 

Ἄγγεινλ ζαξθίνλ, βξόηεηνλ θέξνληα. 

 

Χαίξνηο ζεῖε Σῷδνλ ζαπκαηνπξγέ, ηῶλ ἐμαλζεκάησλ θαὶ ηῶλ 

λόζσλ ζεξαπεπηά· ραίξνηο ἀληηιῆπηνξ, Ἀζπξνγηᾶο ηῆο Πάθνπ, θαὶ 

ζετθῶλ ραξίησλ, ζηῦιε θσηόιακπξε. 

 

Βάζεο Κνηιαλίνπ ηὸλ ἀζθεηήλ, θαὶ Βαξλάβα ζείνπ ηὸλ 

ὁκόδεινλ ἐθηελῶο, Τίκσλα ὡο ιύρλνλ, ηηκήζσκελ θσζθόξνλ, 

ζθιεξαγσγίαο ἄθξαο, θαὶ ηαπεηλώζεσο. 

 

Χαίξνηο Καξπαζῖηηο ζαπκαηνπξγέ, Φσηεηλὴ ὀκκάησλ, ἡ 

ἰάηεηξα θαὶ παζῶλ, δνθεξῶλ ἡ ῥύζηηο, θξαπγάδνληεο πξεζβείαο, ηὰο 

ζὰο πξὸο ηὸλ Σσηῆξα, ἀπεθδερόκεζα. 
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Παῦιαλ ἀλπκλήζσκελ ειαβῶο, ηῆο Αἰγηαινύζεο ηὴλ 

ἀζθήηξηαλ νἱ πηζηνί, ὥζπεξ πεξηέξαλ, ἁπάλησλ ηῶλ πξνζύισλ, ἐλ 

πόιῳ λῦλ εθιείαο, θαηαζθελώζαζαλ. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί…. 

 

Τό Τξηζάγηνλ  

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α´. Τὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Γεῦηε δῆκνλ ζεόιεθηνλ εθεκήζσκελ, ηῶλ ἐλ ὀπαῖο θαὶ 

ζπειαίνηο, ηῆο Κύπξνπ ἀζθεηηθῇ, ἀγσγῇ θαηαληεζάλησλ εἰο 

ηειείσζηλ, πλεπκαηνθόξσλ ἀζθεηῶλ, ἐθιακςάλησλ ηειαπγῶο, ἐλ 

ἔηεζη δηαθόξνηο, ζενπεηζεῖο ἱθεζίαο, αηῶλ πξὸο Κύξηνλ αἰηνύκελνη. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Γέμαζζε δεήζεηο ηῶλ πηζηῶλ, πάλησλ ηῶλ κᾶο εθεκνύλησλ, 

ζενεηδεῖο ἀζθεηαί, ζπειαηῶηαη Ὅζηνη, νἱ ἁγηάζαληεο, λῆζνλ Κύπξνλ 

ηνῖο ρεύκαζηλ, κῶλ ηῶλ δαθξύσλ, θαὶ θαζηθεηεύζαηε, Χξηζηὸλ ηὸλ 

εὔζπιαγρλνλ, λίθελ δνῦλαη θαη᾿ ἀπνγόλσλ, Ἄγαξ Χξηζησλύκνηο 

Κππξίνηο, ηνῖο κῶλ ηῇ ράξηηη πξνζθεύγνπζα 

 

Γέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, ὦ Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ 

 

Γη’ εὐρῶλ ηῶλ Ἁγίσλ Παηέξσλ ἡκῶλ. 

Κύξηε Ἰεζνῦ Χξηζηέ ὅ Θεόο ἡκῶλ έιέεζνλ ἡκᾶο 
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