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Τάξις τῆς δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ

(Τῇ 28ῃ Ὀκτωβρίου)

Ὁ διάκονος· Εὐλόγησον, Δέσποτα.

Ὁ ἱερεύς· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε· νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.

Τῆς ἐρήµου πολίτης. Ἦχος Πα

Τ ης Σκε πηςσ Παρ θε νε α νυ µν µεντας χα ρι τας

ηνως φω το φο ροννε φε ε ληνυ φαπλοι οις υ περ εν νοι αν

και σκε πεις τον λα ον σ νο ε ρως εκ πα σης των εχ

θρων ε πι β λης σε γαρ σκε ε πην και προ στα α τινκαι

βο η θον κε κτη µε θα βο ων τες σοι δο ο ξα

τοις µε γα λει οιςσ Α γνη δο ο ξα τη θει α Σκε πησ

δο ξατηπρος η µας σ προ µη θει α Α αχρααν τε

Εἶτα τὸ κοντάκιον.

Ἦχος Νη

Τ η

Νη

υ περ µα

Πα

α χω ρα

Νη

α τη γω τα νι κη

τη ρι ι α ως λυ τρω θει

Πα

ει σα τω

Νη

ων δει νων ευ

χα ρι στη ρι ι α α να γρα φω σοι η πο λι ις

σ Θε ο το κε αλλ ως ε

Πα

ε χ σα

Νη

α το
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κρα τος α προ σµα χηη τον εκ πα ντοι ων µε κιν

δυ νων ε ε λευ θε ρω σον ι

Δι

να κρα ζω ω σοι χαι

Νη

ρε

Νυ υµφη Α νυ

Δι

υµ φεευ τε ε ε ε ε ε

Νη

Εἶτα ἡ κάτωθι δοξολογία.

Ἦχος Γα

Δ ο ξα σοι τω δει ξαντι το φως δο ξα εν υ ψι ι οιςΘε

ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρωποις ευ δο κι ι

α

Η δε ξι α σ Κυ ρι ε δε δο ξα αι εν ι σχυ υ

ι η δε ξι α σ Κυ ρι ε ε θραυσεν εχθ ρους Αλ λη

λ ι α Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι ι α

Ε ν τω πλη θει της δο ξης σ συ νε ε τρι ψας τ ς υ

πε ναν τι ι ς Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι α

Αλ λη λ ι ι α

Τ α λαι πω ρι ι αν ε ταλαιπω ρη θηµεν ε λο

γι σθη µεν ως προ βα τα σφα γης Αλ λη λ ι α Αλ

λη λ ι α Αλ λη λ ι ι α
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Ο ι α γροι η µων δι ε µε ρι σθησαν οι οι κοι η

ρη µω θη σαν και η µει εις πε ρι ι υ βρι σθη µεν Αλ

λη λ ι α Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι ι α

Α υ τοι συ νε πο δι σθησανκαι ε πε σον η µει

εις δε α νε στη µεν και α νωρ θω θη µεν Αλ λη λ ι α

Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι ι α

Α λα λα α ξα τε τω Θε ω ω πα α σα η γη

παν τα τα ε θνη κρο τη η σα τε χει ει ρας Αλ λη λ

ι α Αλ λη λ ι α Αλ λη λ ι ι α α α α

Καὶ κατόπιν αἱ ἑξῆς αἰτήσεις·

Ὁ διάκονος· Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου,

δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον (γ´) µεθ᾿ ἑκάστην Δέησιν.

Ὁ διάκονος· Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων

χριστιανῶν.

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (τοῦ δεῖνος) καὶ

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος.

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν Ἔθνους, πάσης Ἀρχῆς καὶ

Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα

φιλοχρίστου ἡµῶν Στρατοῦ, καὶ ὑπὲρ τοῦ Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν

ἐπὶ πλέον συνεργῆσαι καὶ κατευοδῶσαι αὐτοὺς ἐν πᾶσιν.

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως

πάντων τῶν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡµῶν ἀγῶσιν ὑπὲρ πίστεως καὶ

πατρίδος ἀγωνισαµένων καὶ πεσόντων καὶ ὑπὲρ τοῦ

συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ

ἀκούσιον.

Ὁ χορός· Αἰωνία ἡ µνήµη (γ´).
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Ὁ διάκονος·

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν (ἢ

Μονὴν) καὶ τὴν πόλιν (ἢ χώραν, ἢ κώµην, ἢ νῆσον) ταύτην καὶ

πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν, ἀπὸ ὀργῆς, λιµοῦ, λοιµοῦ, σεισµοῦ,

καταποντισµοῦ, πυρός, µαχαίρας, ἐπιδροµῆς ἀλλοφύλων,

ἐµφυλίου πολέµου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου· ὑπὲρ τοῦ ἵλεων,

εὐµενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ

φιλάνθρωπον Θεὸν ἡµῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι

πᾶσαν ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ᾿ ἡµῶν κινουµένην, καὶ

ῥύσασθαι ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐπικειµένης δικαίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ

ἐλεῆσαι ἡµᾶς.

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. (µ´, ἀνὰ δεκα ἀµοιβαδὸν τετράκις,

πραείᾳ τῇ φωνῇ).

Ὁ διάκονος·

Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς.

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον (γ´).

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον.

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν ταύτην·

Εὐχαριστοῦµέν σοι, Κύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὅτι τῇ σῇ ἀγαθότητι ἐπὶ

τὴν εὔσηµον ταύτην ἡµέραν ἤγαγες ἡµᾶς ἀναµέλψαι σοι ᾠδὴν

ἐπινίκιον τῷ σωτῆρι ἡµῶν. Ἰδοὺ γὰρ οἱ ἄρχοντες ἡµῶν

συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ πᾶσα συναγωγὴ λαοῦ ἀνάµνησιν

ἐπιτελοῦµεν ἔργου θαυµαστοῦ καὶ µεγάλου, ὃ ἡ δεξιά σου

εἰργάσατο ἐν ταῖς ἡµέραις ἡµῶν. Λαὸς γὰρ πόρρωθεν ἱταµὸς καὶ

ἀνελέητος ἀνέβη ὡς λέων ἐκ τῆς µάνδρας αὐτοῦ, ἐξῆρε καὶ

ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ ἐξολοθρεύων ἔθνη, τιθεὶς τὴν γῆν

εἰς ἐρήµωσιν καὶ πόλεις καθαιρῶν παρὰ τὸ µὴ κατοικεῖσθαι

αὐτάς. Ἐσαλεύθη καὶ ἔντροµος ἐγενήθη ἡ γῆ. Οἱ κατοικοῦντες

αὐτὴν εἶδον τὰ ὄρη, καὶ ἦν τρέµοντα, καὶ πάσας τὰς θαλάσσας

ταρασσοµένας, τὸν οὐρανὸν φλεγόµενον καὶ πάσας τὰς πόλεις

ἐµπεπυρισµένας, καὶ εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια καὶ ἐκρύβησαν

εἰς τὰς τάφρους. Καὶ ἧκεν ἐφ᾿ ἡµᾶς τὸ ἔθνος τὸ ὁπλοµάχον καὶ

εἶπον ἡµῖν· Κύψατε, ἵνα παρέλθωµεν. Ὁ δὲ λαός σου ἀνέστη καὶ

ἐν τῷ ὀνόµατί σου ἠµύνατο αὐτοῖς καὶ ἐδίωξεν ὀπίσω αὐτῶν, καὶ

ἐδίωξεν εἷς χιλίους καὶ δύο µετεκίνησαν µυριάδας.

Ἀλλ᾿ ἔδει πληρωθῆναι τὴν βουλήν σου, ὁ Θεός, καὶ ἔστρεψας τὴν

νίκην ἡµῶν εἰς ἧτταν καὶ ἦλθον τὰ ἔθνη εἰς τὴν κληρονοµίαν
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σου καὶ ἐµίαναν τὴν χώραν ἡµῶν. Ἔθεντο τὰ θνησιµαῖα τῶν

δούλων σου βρώµατα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰς σάρκας

τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. Ἐξέχεαν τὸ αἷµα αὐτῶν ὡσεὶ

ὕδωρ καὶ ἐπὶ τὸ ἄλγος τῶν τραυµατιῶν σου προσέθηκαν πληγάς·

ἔθου ἡµᾶς ὡς λίθον καταπατούµενον καὶ εἰς χοῦν θανάτου

κατήγαγες ἡµᾶς· οἱ µισοῦντες ἡµᾶς διήρπαζον ἑαυτοῖς καὶ

ἐγενήθηµεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡµῶν· οἱ υἱοὶ καὶ αἱ θυγατέρες

ἡµῶν ἐτελεύτησαν ἐν λιµῷ· ἐπένθησεν ἡ γῆ καὶ ἐκ πάσης οἰκίας

ἤρθη εὐφροσύνη καὶ χαρά· καὶ ἐκλαίοµεν οὐ τοὺς τεθνηκότας

οὐδὲ ἐθρηνοῦµεν ἐπ᾿ αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐκλαίοµεν κλαυθµῷ τοὺς

ἐκπορευοµένους, ὅτι οὐκ ἦν ἐπιστρέψαι ἔτι καὶ ἰδεῖν τὴν γῆν τῆς

πατρίδος αὐτῶν.

Ὅτε δὲ συνετελέσθη ἡ πονηρία τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐπλήσθη ἡ

ταπείνωσις ἡµῶν, ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ ὁ Κύριος καὶ ὁ

Ὕψιστος ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἐξαπέστειλε βέλη καὶ

ἐσκόρπισε τοὺς ἐχθροὺς ἡµῶν καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνε καὶ

συνετάραξεν αὐτούς· ἅµα τῷ δοξασθῆναι αὐτοὺς καὶ ἐπαρθῆναι

ἐκλιπόντες ὡσεὶ καπνὸς ἐξέλιπον· οἱ µεγαλορρηµονοῦντες

ὠνειδίσαντο αἰσχύνην καὶ ἐντροπήν, καὶ ἐγενήθησαν

αἰχµάλωτοι οἱ αἰχµαλωτεύσαντες ἡµᾶς, ὅτι ἡµέρα Κυρίου ἐπὶ

πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ

µετέωρον· ὁ γὰρ δεσπότης Κύριος σαβαὼθ συνταράσσει τοὺς

ἐνδόξους µετὰ ἰσχύος, καὶ οἱ ὑψηλοὶ τῇ ὕβρει συντριβήσονται.

Διὰ τοῦτο, Κύριε, σήµερον τῆς αἰνέσεώς σου πλήρης ἡ γῆ ἡµῶν,

καὶ αἱ ψυχαὶ ἡµῶν εὐγνωµοσύνης πλήρεις βοῶσι πρὸς σέ· Σὺ

βασιλεὺς ἡµῶν, σὺ ἄρχων, σὺ καὶ κριτής, ὅτι ἡ δικαιοσύνη σου

εἰς τὸν αἰῶνα ἔσται καὶ τὸ σωτήριόν σου εἰς γενεὰς γενεῶν. Τὰς

ὁδούς σου, Κύριε, γνώρισον ἡµῖν καὶ τὰς τρίβους σου δίδαξον

ἡµᾶς· νοµοθέτησον ἡµᾶς ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησον πάντας

ἡµᾶς, τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαόν, ἐπὶ τὴν ἀλήθειάν σου, ὅτι ἔτι

πολλοὶ κυκλόθεν οἱ ἐχθροὶ ἡµῶν, καὶ µακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι

Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ. Ἔτι δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν ψυχῶν τῶν µαρτύρων

ἀδελφῶν ἡµῶν δεόµεθά σου, Κύριε, ἵνα αὐλισθῶσιν ἐν ἀγαθοῖς

καὶ ἀναπαύσωνται ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ὡς

βοτάνη ἀνατείλῃ, ἵνα οἵ τε ζῶντες καὶ οἱ ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως

κεκοιµηµένοι εὐχαριστίαν καὶ δόξαν προσφέροµέν σοι τῷ Κυρίῳ

τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ὁ χορός· Ἀµήν.

Ὁ ἱερεὺς τὴν Ἀπόλυσιν·
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Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν...

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡµῶν...

Ὁ χορός· Ἀµήν.

* * * * *


