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ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1-7. 1η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΝΟΣ. 
ΤΩΝ ΕΝ ΣΑΜΩ ΑΓΙΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1-7!! 

 
1Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΝΟΣ 

 
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
(ἀρχιμανδίτου Νικοδήμου Ἀεράκη) 

 
  

 
ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 

 
(Μητροπολίτου Σάμου καὶ Ἰκαρίας Εὐσεβίου) 

 
(κατὰ χρονολογικὴ σειρά) 

 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 11. 

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ &ΛΕΩΝ 

 
Ζοῦν κατὰ τὸν 4ον αἰῶνα μ. Χ., ἀσκοῦν τὸ τοῦ 

στρατιωτικοῦ ἔργον, δροῦν ἱεραποστολικῶς, ἐνισχύουν 
εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν τοὺς δοκιμαζομένους ὑπὸ τῶν 
Ἀρειανῶν πιστούς. Ἡ εἰς οὐρανοὺς μετάστασις αὐτῶν, 
ἐπιδαψιλεύει εἰς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ πληθὺν θαυμάτων. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 5.  

 
ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΜΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ 

 
Ἔζησε τὸν 4ον αἰώνα μ. Χ. Διεκρίθη διὰ τὴν 

ταπείνωσιν, ἄσκησιν, τὸν ζήλον καὶ τὴν 
ἱεραποστολικὴν φλόγα, τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴν μετὰ 
θυσίας διακονίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Συλλαμβάνεται 
ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν, βασανίζεται, φυλακίζεται καὶ 
τέλος ἀποκεφαλίζεται. 
 

   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15. 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΟΣΙΟΣ ΛΑΤΡΙΝΟΣ 
 

Ἕλκει τὴν καταγωγὴ ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἔζησε 
τὸν 9ο αἰῶνα μ. Χ., καὶ εἰς ἡλικίαν 17 ἐτῶν γίνεται 
μοναχὸς εἰς τὴν Φρυγίαν. Ἦλθεν ἀργότερον εἰς τὴν 
Σάμον καὶ διὰ τῆς ἀσκητικῆς καὶ νηπτικῆς βιοτῆς του 
ἀνεκαίνισε τὰς Μονὰς εἰς τὰ ὄρη Λάτρος καὶ Κέρκην. 
Ἐκοιμήθη στὶς 15/12/896. 
 

 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 5. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΣΑΜΙΟΥ 
 

Γεννᾶται ἐκ σαμίου πατρὸς εἰς Ἔφεσον τῷ 1756. 
Ἀκολουθεῖ τὸν ἔγγαμον βίον καὶ δημιουργεῖ 

οἰκογένειαν. Κυριαρχεῖται ἀπὸ τὸ πάθος τῆς μέθης, 
ἐκτρέπεται εἰς ἀσωτείας καὶ παρασύρεται εἰς τὴν 

ἄρνησιν τοῦ Χριστοῦ. Μετανοεῖ εἰλικρινῶς καὶ πρὸς 
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πνευματικὴν διασφάλισιν φεύγει εἰς τὴν Σάμον. 
Ἀναζητεῖται ὑπὸ τῶν Τούρκων, συλλαμβάνεται, 
περιτέμνεται καὶ διορίζεται νεωκόρος εἰς τζαμί. 

Ῥαβδίζεται καὶ φυλακίζεται. Τῇ παρεμβάσει τῶν 
δημογερόντων τῆς Σάμου ἀπελευθερώνεται. 

Αὐτόκλητος ἐκ νέου ὁμολογεῖ τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν 
καὶ μετὰ ἀπὸ μαρτύριον ἀποκεφαλίζεται εἰς τὰς 

5/4/1801. 
 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 26 
 

ΛΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΜΟΥ. 
 

Ἔζησε κατὰ τὸν 9ο αἰῶνα μ. Χ. Ὑπῆρξεν ἁπλοῦς, 
εὐσεβής, ταπεινός, εὐκατάνυκτος, φιλόθεος, 

φιλάνθρωπος, πρᾶος, εἰρηνικός, αὐστηρὸς εἰς τὸν 
ἑαυτόν του, ἐπιεικὴς εἰς τοὺς ἄλλους, ἡσυχαστικός, 
ἀκριβὴς εἰς τὴν πίστιν, φρουρὸς καὶ πρόμαχος τῆς 

Ὀρθοδοξίας, διδακτικὸς καὶ διακριτικὸς ποιμὴν τῶν 
πιστῶν. 

 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΜΟΥ. 

 
Εἶναι Ἅγιος τοῦ 8ου αἰῶνος μ. Χ. Γίνεται ἐπίσκοπος 

Σάμου, λαμβάνει μέρος εἰς τὴν Ζ΄ Οἰκουμενικὴν 
Σύνοδον, στηρίζει τοὺς πιστοὺς εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ 

κηρύττει μετὰ σθένους τὸ δόγμα τῆς τιμητικῆς 
προσκυνήσεως τῶν Εἰκόνων καὶ τῶν ἁγίων Λειψάνων. 
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ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
  
 

Εἰς τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν στίχους δ΄, καὶ 
ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος α΄. 

Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 
 

Τῆς Μητροπόλεως Σάμου φρουροὶ πανένδοξοι, ὁ 
κλεινὸς Ἑρμογένης, καὶ Γεώργιος Μάρτυς, Λέων τε καὶ 

Παῦλος ὁ Λατρινός, ὁμοῦ Λέων Γρηγόριος, σὺν 
Θεοδώρῳ τιμάσθωσαν ἐν χαρᾷ, Ἡρακλείῳ τε θεόφρονι. 

 
Τοὺς πανενδόξους ἐφόρους τῆς Σάμου ἅπαντες, 

τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις, συναχθέντες ἐνθέως, Λέοντα 
Ἡράκλειον θαυμαστούς, Ἑρμογένην τὸν πρόεδρον, 
Ἱερομάρτυρα κήρυκα τοῦ Χριστοῦ, τῶν Σαμίων τὰ 

καυχήματα. 
 

Τῶν μοναστῶν ποδηγέτην λαμπρῶς τιμήσωμεν, 
Παῦλον πτηνὸν τοῦ Λάτρους, καὶ τοῦ Κέρκη τὸ κλέος, 

θεῖον μυστολέκτην ἡσυχασμοῦ, προσευχῆς τὸ 
ὑπόδειγμα, καὶ θαβωρίου ἐλλάμψεως κοινωνόν, τῶν 

θαυμάτων κρήνην ἔνθεον. 
 

Ἐν Νεομάρτυσι πέλεις κλεινὲ Γεώργιε, τῆς 
μετανοίας κήρυξ, Ἀθλητῶν θεῖος μύστης, ἄγαλμα 

Μαρτύρων καὶ ἀρωγός, καὶ τῆς Σάμου τὸ καύχημα, διὸ 
εὐφήμως γεραίρομεν οἱ πιστοί, σὸν μαρτύριον 

πανένδοξε. 
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Δόξα. Ἦχος β΄. 
 

Δεῦτε ὁ τῶν Σαμίων σύλλογος, τοὺς τῆς Ἐκκλησίας 
προστάτας, Ἑρμογένη τὸν Ἱερομάρτυρα, Λέοντα τὸν 
τῆς ἀρετῆς ἐραστήν, καὶ Ἡράκλειον τὸν σεπτόν, τοὺς 
τῆς Ἐπισκοπῆς Σάμου προέδρους καὶ φωστῆρας, σὺν 

τῷ ὁσιωτάτῳ Παύλῳ τῷ Λατρινῷ, Γεωργίῳ τῷ 
Νεομάρτυρι, καὶ τοῖς στρατιωτικοῖς Γρηγορίῳ Θεοδώρῳ 

καὶ Λέοντι, ἐγκωμίοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν 
συνάξει ἐπευφημήσωμεν. Αὐτῶν λιταῖς Κύριε, σῶσον 

τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ 
Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην Σου. 

 
Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος β΄. Οἶκος 

τοῦ Ἐφραθᾶ. 
 

Πάντες περιχαρῶς, τῆς Σάμου τοὺς ἐφόρους, 
δοξάσωμεν ἐν ὕμνοις, τιμῶντες ἐν συνάξει, αὐτῶν τὰ 

κατορθώματα. 
 

Στ.: Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 
 

Φύλακες φρυκτωροί, τῆς Ἐκκλησίας Σάμου, 
πρεσβεύετε Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, ὑμᾶς 

θεομακάριστοι. 
 

Στ.: Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ 
Κύριος. 
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Πλοῦτος παναληθῶς, ὑπάρχετε τῆς Σάμου, 
προστάται θεοφόροι, φρουροῦντες ἀκοιμήτως, τὴν 

Ἐκκλησίαν Ἅγιοι. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
 

Λόγον σὺν τῷ Πατρί, καὶ Πνεύματι Ἁγίῳ, τὴν μίαν 
θεαρχίαν, ἐν τρισαγίοις ὕμνοις, θεοπρεπῶς δοξάσωμεν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Δέσποινα τοῦ παντός, Μαρία Θεοτόκε, τοὺς τῆς 

Σάμου προστάτας, τιμῶντας ἐν συνάξει, περίσωζε 
πρεσβείαις Σου. 

  
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. 
 

Τὸ Ἀναστάσιμον. 
 

Δόξα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
 

Πάντες μέλψωμεν, Σάμου προστάτας, Ἑρμογένη τε, 
καὶ Παῦλον Λάτρους, Νεομάρτυρα Γεώργιον ἔνδοξον, 

σὺν Γρηγορίῳ Θεόδωρον Λέοντα, καὶ Ἐπισκόπους 
Ἡράκλειον Λέοντα, θεῖοι ἔφοροι, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
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Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους 
ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ 
τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, 

ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 
 
  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 
 Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ Προοιμιακός, καὶ τό· 

Μακάριος ἀνήρ. Εἰς τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν 
στίχους ι΄, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ Προσόμοια δ΄ 

Ἀναστάσιμα, καὶ στ΄ τῶν Ἁγίων. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας 
σημείωσιν. 

 
Ἔδωκας Θεάνθρωπε, τοῖς ἐν τῇ Σάμῳ πιστεύουσι, 

πολιούχους καὶ φύλακας, δι’ ὧν περισκέπονται, ἐκ 
παντὸς κινδύνου, καὶ ἐξ ἐπηρείας, τοῦ ἀντιδίκου 

πειρασμοῦ, καὶ λυμεώνων ἐχθρῶν τῆς πίστεως, διὸ 
δοξολογοῦμέν Σε, καὶ εὐγνωμόνως βοῶμέν Σοι· 

μιμητὰς τῶν Ἁγίων Σου, ἡμᾶς δεῖξον Φιλάνθρωπε. 
 

Δεῦτε μεγαλύνωμεν, Σάμου προστάτας καὶ 
φύλακας, τῶν πιστῶν ἀντιλήπτορας, τὸν Ἱερομάρτυρα, 
Ἑρμογένη θεῖον, καὶ Λέοντα πρᾶον, καὶ τὸν Ἡράκλειον 

ὁμοῦ, σὺν Γεωργίῳ τῷ Νεομάρτυρι, καὶ Παῦλον τὸν 
φιλόθεον, τὸν Λατρινὸν φιλομόναχον, στρατιώτας 

Γρηγόριον, καὶ Θεόδωρον Λέοντα. 
 

Ὕμνοις εὐφημήσωμεν, τὸν Ἑρμογένη φιλέορτοι, τοῦ 
Χριστοῦ ἀφομοίωμα, τὸν Ἱερομάρτυρα, τὸν τῆς Σάμου 

λύχνον, τὸν ἐκ Φοινικοῦντος, τῆς Ἀτταλείας τῆς 
κλεινῆς, καὶ τῶν Σαμίων ἐπισκοπεύσαντα, θαυμάτων 

τὸν προχέοντα, ῥεῖθρα ποτάμια ἅπασι, τοῖς πρὸς 
τοῦτον προστρέχουσιν, ἐκ καρδίας καὶ πίστεως. 

 
Ἕτερα. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 
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Τὸν κλεινὸν Νεομάρτυρα, Ἀθλοφόρον Γεώργιον, ἐν 
συνάξει σήμερον εὐφημήσωμεν, ὅτι ἐν αἵματι Κύριον, 

Χριστὸν τὸν Θεάνθρωπον, ὡμολόγησε τρανῶς, καὶ 
ἀπείληψεν ἄρνησιν, ἣν τὸ πρότερον, συμβουλῇ καὶ τῇ 

νεύσει τοῦ βελίαρ, ἀφροσύνως κατειργάσθη, ὡς 
ἐξωμότης τῆς πίστεως. 

 
Λατρινὸν Παῦλον Ὅσιον, τῆς Ἐλαίας τὸ βλάστημα, 

καὶ τῆς Σάμου καύχημα ἀνυμνήσωμεν, ὅτι ποθήσας 
τὸν Κύριον, τὸν Ὄντα καὶ μένοντα, ἐκ νεότητος αὐτοῦ, 

ἐπορεύθη εἰς ἔρημον, ἔνθα ἔλαβεν, δωρεὰς καὶ 
ἐλλάμψεις θαβωρίους, καὶ ἐκστάσεις ὑπερλόγους, καὶ 

Βασιλείαν αἰώνιον. 
 

Τὸν φιλόθεον Λέοντα, τὸν ἁπλοῦν καὶ 
φιλάνθρωπον, τῆς ἀγάπης πρότυπον καὶ πραότητος, 

τῆς εὐσεβείας διδάσκαλον, τὸν κήρυκα πίστεως, 
κατανύξεως σεπτόν, ἐκμαγεῖον καὶ ἄγαλμα, 

ταπεινώσεως, ἐγκωμίοις καὶ ᾄσμασιν τιμῶμεν, ὡς 
ἐπίσκοπον τῆς Σάμου, καὶ φρυκτωρὸν θεοδώρητον. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

 
Σήμερον, χεῖρας κροτοῦντες ἐνθέως, τὴν τῶν 

πολιούχων Ἁγίων καὶ προστάτων ἡμῶν πανένδοξον 
Σύναξιν, λαμπρῶς ἑορτάσωμεν, καὶ ἐν φωνῇ 

ἀγαλλιάσεως καὶ εὐφροσύνης τούτοις προσείπωμεν· 
Χαίρετε, τῆς Σάμου εὐκλεεῖς προστάται, καὶ ἔφοροι 
θεοδώρητοι· χαίρετε, Ἱερομάρτυς Ἑρμόγενες, Λέον 

θαυματουργέ, καὶ Ἡράκλειε σεπτέ, οἱ τὴν τῆς Σάμου 
Ἐπισκοπὴν λαμπρῶς δοξάσαντες· χαῖρε, τῆς μετανοίας 
καὶ τῆς ἀθλήσεως πανσεβάσμιε διδάσκαλε, Νεομάρτυς 
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καλλίνικε Γεώργιε· χαῖρε, τῆς ἀγγελικῆς βιοτῆς ἐραστά, 
καὶ τὸ τοῦ Λάτρους καὶ τοῦ Κέρκη περιφανέστατον 

καύχημα, Παῦλε τοῦ οὐρανοβάμονος Παύλου 
ὁμώνυμε· χαίρετε, τῆς Ὀρθοδοξίας πρόμαχοι, καὶ τῆς 
πλάνης δεινοὶ πολέμιοι, Γρηγόριε, Θεόδωρε καὶ Λέον, 
ὁμόψυχοι συναγωνισταί. Ὡς ἔχοντες παῤῥησίαν πρὸς 

Χριστὸν τὸν Θεόν, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε ὑπὲρ τῶν 
ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Τὸ Θεοτοκίον τοῦ ἤχου. 

 
Φῶς ἱλαρόν. Εἴσοδος. Προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Ἀναγνώσματα. 
 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ι′.7) 
 

Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων, καὶ εὐλογία Κυρίου 
ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε 

σοφίαν, καὶ θνητὸς ὃς οἶδε φρόνησιν. Κρεῖσσον γὰρ 
αὐτὴν ἐμπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου 

θησαυρούς. Τιμιωτέρα δὲ ἐστι λίθων πολυτελῶν· πᾶν 
δὲ τίμιον οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόματος 
αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ 

γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ μου, ὦ τέκνα· 
σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ μακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐμὰς 

ὁδοὺς φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί μου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ 
ἑτοιμάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο 

παρακαλῶ ὑμᾶς, καὶ προΐεμαι ἐμὴν φωνὴν υἱοῖς 
ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκεύασα βουλήν, καὶ 
γνῶσιν καὶ ἔννοιαν ἐγὼ ἐπεκαλεσάμην. Ἐμὴ βουλὴ καὶ 

ἀσφάλεια, ἐμὴ φρόνησις, ἐμὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐμὲ 
φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐμὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι 
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χάριν. Νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ 
ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ μου καὶ 

πάλιν· σεμνὰ γὰρ ἐρῶ, καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων ὀρθά. 
Ὅτι ἀλήθειαν μελετήσει ὁ λάρυγξ μου, ἐβδελυγμένα δὲ 
ἐναντίον ἐμοῦ χείλη ψευδῶ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα 

τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, 
οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι, καὶ 
ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑμῖν ἀληθῆ, 
ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑμῶν, καὶ πλησθήσεσθε 

πνεύματος. 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. ι′.32) 
 

Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δὲ ἀνδρῶν 
ἐπίστανται χάριτας· Στόμα σοφῶν μελετᾷ σοφίαν, 

δικαιοσύνη δὲ ῥύεται αὐτοὺς ἐκ θανάτου. 
Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου οὐκ ὄλλυται ἐλπίς· υἱὸς 
γὰρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν, καὶ ἐν ἀγαθοῖς αὐτοῦ 

καρπὸν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις διαπαντός, 
καὶ παρὰ Κυρίου εὑρήσουσι χάριν καὶ δόξαν. Γλῶσσα 

σοφῶν καλὰ ἐπίσταται, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτῶν 
ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος ὁσίας καρδίας, 

δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Σοφία Κυρίου 
φωτιεῖ πρόσωπον συνετοῦ· φθάνει γὰρ τοὺς 

ἐπιθυμοῦντας αὐτήν, πρὸ τοῦ γνωσθῆναι, καὶ εὐχερῶς 
θεωρεῖται ὑπὸ τῶν ἀγαπώντων αὐτήν. Ὁ ὀρθρίσας 

πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει, καὶ ὁ ἀγρυπνήσας δι' αὐτήν, 
ταχέως ἀμέριμνος ἔσται. Ὅτι τοὺς ἀξίους αὐτῆς αὐτὴ 
περιέρχεται ζητοῦσα, καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται 

αὐτοῖς εὐμενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτὲ κακία. Διὰ 
ταῦτα καὶ ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς καὶ 
ἐφίλησα ταύτην, καὶ ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου, καὶ 
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ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι ἐμαυτῷ. Ὅτι ὁ πάντων 
Δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. Μύστης γὰρ ἐστι τῆς τοῦ 

Θεοῦ ἐπιστήμης, καὶ αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ πόνοι 
αὐτῆς εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην δὲ καὶ φρόνησιν αὕτη 
διδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιμώτερον 

οὐδέν ἐστιν ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ καὶ πολυπειρίαν 
ποθεῖ τις, οἶδε τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ μέλλοντα εἰκάζειν, 
ἐπίσταται στροφὰς λόγων, καὶ λύσεις αἰνιγμάτων, 

σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει, καὶ ἐκβάσεις καιρῶν 
καὶ χρόνων, καὶ πᾶσι σύμβουλός ἐστιν ἀγαθή. Ὅτι 

ἀθανασία ἐστὶν ἐν αὐτῇ, καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγῳ 
αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ἐνέτυχον τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήθην 

αὐτοῦ, καὶ εἶπον ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας. Θεὲ 
Πατέρων, καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν 

λόγῳ σου, καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τὸν 
ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων 
κτισμάτων, καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ 

δικαιοσύνῃ, δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον 
σοφίαν, καὶ μὴ με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου, ὅτι 

ἐγὼ δοῦλος σός, καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. 
Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ 

ἀπὸ θρόνου δόξης σου, ἵνα συμπαροῦσά μοι διδάξῃ με, 
τὶ εὐάρεστόν ἐστι παρὰ σοί. Καὶ ὁδηγήσῃ με ἐν γνώσει, 
καὶ φυλάξῃ με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισμοὶ γὰρ θνητῶν 

πάντες δειλοὶ καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι αὐτῶν. 
 

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 
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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 νοήσαντες, μηδὲ 
θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 

τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 
αὐτοῦ.   

 
Λιτή. Ἦχος α΄. 

 
Πανήγυρις θεοδώρητος, καὶ ἑορτὴ πανευφρόσυνος, 

τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Σάμου ἐδωρήθη, ἡ τῶν πανευκλεῶν 
καὶ θειοτάτων προστατῶν καὶ φρυκτωρῶν Ἁγίων αὐτῆς 

ἡ Σύναξις. Οὗτοι γάρ, τῷ Κυρίῳ λόγοις καὶ ἔργοις 
εὐαρεστήσαντες, ἐν οὐρανοῖς αὐλίζονται, καὶ 

πρεσβεύουσιν ἀδιαλείπτως, ὑπὲρ τῶν τιμώντων τὴν 
πανσεβάσμιον αὐτῶν καὶ φωσφόρον πανήγυριν. 

 
Ἦχος β΄. 

 
Τῶν πολιούχων καὶ ἐφόρων τῆς Σάμου τὴν Σύναξιν, 

ἐν ἀγαλλιάσει πιστοὶ ἑορτάσωμεν. Οὗτοι γάρ, πάντες 
πρότυπα ἀρετῆς καὶ ὑποδείγματα ἁγιότητος 

ἀνεδείχθησαν· οἱ σεπτοὶ τῆς Σάμου ἐπίσκοποι, 
Ἑρμογένης, Λέων καὶ Ἡράκλειος, ποιμένες 

θεοπρόβλητοι καὶ πανσεβάσμιοι ἐγένοντο· ὁ 
Νεομάρτυς Γεώργιος, τῇ ὁμολογίᾳ καὶ τῷ μαρτυρίῳ, 

πανθαύμαστον τῆς μετανοίας πρότυπον κατέλιπεν· ὁ 
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τῆς ἐρήμου ἐραστὴς Παῦλος ὁ Λατρινός, τὰς τοῦ Κέρκη 
Μονὰς Λαύραν ἀνέδειξεν· οἱ ἐκ στρατιωτικῶν 

Γρηγόριος, Θεόδωρος καὶ Λέων, ἐν ζήλῳ τὴν τοῦ Ἀρείου 
αἵρεσιν καθεῖλον, καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν ἐκράτυναν. 
Αὐτῶν τὴν πολιτείαν μιμούμενοι, τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ 

εὐαρεστήσωμεν. 
 

Ἦχος γ΄. 
 

Σκιρτῶντες ἐν Πνεύματι, χεῖρας ἑορτίως 
κροτήσωμεν. Σήμερον γάρ, οἱ ἡμέτεροι προστάται 

Ἅγιοι, καὶ τῆς Σάμου οἱ ἔφοροι, εἰς σύναξιν 
πνευματικὴν ἡμᾶς συγκαλοῦσιν. Χριστὸν ἠγάπησαν, 

Χριστὸν ἐπόθησαν, Χριστὸν ἐκήρυξαν καὶ Χριστῷ 
αἰωνίως ἡνώθησαν. Ὡς ἑστιάτορες πνευματικοί, τὸν 
Χριστὸν προτιθέασι, πᾶσι τοῖς εὐλαβῶς αὐτῶν τὴν 

Σύναξιν. 
 

Ἦχος δ΄. 
 

Τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σάμου, φύλακες ἀκοίμητοι οἱ 
προστάται Ἅγιοι ἀνεδείχθησαν, ὅθεν σήμερον 

συνελθόντες, ἐν χαρᾷ τὰς ἀρετὰς αὐτῶν 
ἐγκωμιάσωμεν· τοῦ Ἑρμογένους τὸ μαρτύριον, τοῦ 

Γεωργίου τὴν μετάνοιαν, τοῦ Παύλου τὸ φιλέρημον, 
τοῦ Λέοντος τὴν σύνεσιν, καὶ τῶν Τριῶν Στρατιωτικῶν, 

τὸν θεῖον ὑπὲρ τῆς πίστεως ζῆλον. Αὐτοὺς 
μιμησώμεθα, ἵνα καὶ ἡμεῖς αἰωνίως, μετ’ αὐτῶν 

ἀγαλλώμεθα, ἐν τῇ ἀγήρῳ μακαριότητι. 
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Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 
 

Δεῦτε χριστοφόροι συνεορτασταί, τὴν φαιδρὰν 
πανήγυριν τῶν προστάτων Ἁγίων, ἐν εὐφήμοις ᾠδαῖς 
ἐγκωμιάσωμεν. Χαίρετε, λέγοντες αὐτοῖς, φωστῆρες 

ὑπέρλαμπροι, τὴν τῆς Σάμου Ἐκκλησίαν 
καταυγάζοντες· χαίρετε, στύλοι ἀκλινεῖς, οἱ τοὺς 

πιστοὺς ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως στηρίζοντες· χαίρετε, 
θεῖοι ὁδηγοί, οἱ τὴν τῆς ἄνω Σιὼν πορείαν, ἀπλανῶς 
δεικνύοντες· χαίρετε, θεόσταλτοι ἀντιλήπτορες, οἱ ἐν 
πάσαις ταῖς ἀνάγκαις καὶ περιστάσεσι τῶν πιστῶν, 

φιλοστόργως προστρέχοντες· τρισόλβιοι ἡμῶν ἔφοροι, 
πρεσβεύσατε ἐκτενῶς πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Θεοτοκίον 
 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις, παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ 
Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, δι' ἧς ὁ λυτρωτής μου 

Χριστὸς ὁ Κύριος, τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσιν 
ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι 

θέλων οὓς ἔπλασε, κατ' εἰκόνα ἰδίαν χειρὶ τῇ ἑαυτοῦ. 
Διὸ Πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παῤῥησίαν πρὸς αὐτὸν 

κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

 
Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ ἤχου. 

 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
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Σήμερον, ἡ θεοστήρικτος τῆς Σάμου Ἐκκλησία, ἐν 
συνάξει πνευματικῇ, τοὺς σεπτοὺς πολιούχους καὶ 

προστάτας Ἁγίους αὐτῆς τιμῶσα, ἐν χαρᾷ κραυγάζει 
πρὸς αὐτούς· χαίρετε, κρατῆρες θείας Χάριτος, καὶ 
ταμεῖα τοῦ Πνεύματος πάγχρυσα· χαίρετε, κρουνοὶ 

ζωῆς ἀληθοῦς, καὶ πηγαὶ ἀέναοι ἀῤῥήτων θαυμάτων· 
χαίρετε, μαζοὶ τοῦ νοητοῦ γάλακτος, καὶ ῥεῖθρα 

προχέοντα γλυκασμὸν οὐράνιον· χαίρετε, δέκται τῶν 
αἰτημάτων τῶν πιστῶν, καὶ πρέσβεις αὐτῶν ἀκοίμητοι 

πρὸς Κύριον. 
 

Θεοτοκίον 
 

Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου Πάναγνε, Χριστὸς ὁ 
Κύριος, ἐκ τῆς σῆς νηδύος προελθών, ἐμὲ ἐνδυσάμενος, 

τῆς πρῴην κατάρας, τὸν Ἀδὰμ ἠλευθέρωσε· διό σοι 
Πάναγνε, ὡς τοῦ Θεοῦ Μητρί τε καὶ Παρθένῳ ἀληθῶς, 

βοῶμεν ἀσιγήτως, τὸ Χαῖρε τοῦ Ἀγγέλου. Χαῖρε 
Δέσποινα, προστασία καὶ σκέπη, καὶ σωτηρία τῶν 

ψυχῶν ἡμῶν. 
 
 

Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 
 

Ἀπολυτίκιον. 
 
 

Τὸ Ἀναστάσιμον. 
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Δόξα. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 

 
Πάντες μέλψωμεν, Σάμου προστάτας, Ἑρμογένη τε, 

καὶ Παῦλον Λάτρους, Νεομάρτυρα Γεώργιον ἔνδοξον, 
σὺν Γρηγορίῳ Θεόδωρον Λέοντα, καὶ Ἐπισκόπους 
Ἡράκλειον Λέοντα, θεῖοι ἔφοροι, Χριστῷ τῷ Θεῷ 
πρεσβεύσατε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 

 
Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους 

ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε Παρθένε· ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ 
τῇ ἐκ σοῦ προσληφθείσῃ, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 
διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, 

ἐκ φθορᾶς ὡς φιλάνθρωπος. 
 
 
 
  
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν, κάθισμα. 
 

Τὸ Ἀναστάσιμον τοῦ ἤχου 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λόγον. 
 

Τοὺς προστάτας τῆς Σάμου ᾠδαῖς ὑμνήσωμεν, τοὺς 
περισκέποντας ταύτην ἐκ πειρασμῶν τοῦ ἐχθροῦ, τοὺς 
φωστῆρας τῶν πιστῶν καὶ ἀντιλήπτορας, Ἐκκλησίας 
φρυκτωρούς, πολιστὰς δὲ οὐρανοῦ, τῆς Χάριτος τοὺς 
δοτῆρας, καὶ πρεσβεύοντας τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος καὶ 
σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ, χαῖρε ἀχείμαστε 

λιμὴν καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν 
σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπῃς, ὑπὲρ τῶν 
ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν Τόκον σου. 

 
Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. 

 
Τὸ Ἀναστάσιμον τοῦ ἤχου 

 
Δόξα. Ἦχος α΄. Τὸν Τάφον Σου Σωτήρ. 

 
Ποιμένας τῶν πιστῶν, Ἐκκλησίας προέδρους, καὶ 

κήρυκα θερμόν, μετανοίας ἐνθέου, σὺν τούτοις τῆς 
ἀσκήσεως, θεοπρόβλητον πρότυπον, καὶ τοὺς φύλακας, 
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Ὀρθοδοξίας καὶ Ἔθνους, εὐφημήσωμεν, ἐν ἐγκωμίοις 
καὶ ὕμνοις, τῆς Σάμου δωρήματα. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Μητέρα σε Θεοῦ, ἐπιστάμεθα πάντες, Παρθένον 

ἀληθῶς, καὶ μετὰ τόκον φανεῖσαν, οἱ πόθῳ 
καταφεύγοντες, πρὸς τὴν σὴν ἀγαθότητα· σὲ γὰρ 
ἔχομεν, ἁμαρτωλοὶ προστασίαν· σὲ κεκτήμεθα, ἐν 

πειρασμοῖς σωτηρίαν τὴν μόνην πανάμωμον. 
 

Εἶτα τὰ Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, καὶ οἱ 
Ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου. 

 
Εἶτα οἱ Κανόνες· ὁ Ἀναστάσιμος καὶ τῆς 

Θεοτόκου· καὶ τῶν Ἁγίων, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Ἄθλους 
προστάτων Σάμου ᾄδω. Νικοδήμου. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

 
Ἁγίαν Τριάδα ἐκδυσωπῶ, δοθῆναί μοι Χάριν, πρὸς 

ἐξύμνησιν εὐκλεῶν, ἐφόρων τῆς Σάμου Ἐκκλησίας, καὶ 
προστατῶν φρυκτωρῶν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

 
Θεὸν τὸν Τρισάγιον ἐκ ψυχῆς, ἠγάπησαν πάντες, οἱ 
προστάται καὶ δι’ Αὐτόν, τοῦ κόσμου ἠρνήσαντο 
ἀπάτην, καὶ Παραδείσου τρυφὴν ἐπεπόθησαν. 

 
Λαὸν τοῦ Κυρίου ἐκ τῶν ἐχθροῦ, προστάται τῆς 

Σάμου, διασώσατε πειρασμῶν, πρεσβείαις ὑμῶν πρὸς 
τὸν Σωτῆρα, τὸν ἐν Σταυρῷ τοὺς βροτοὺς 

λυτρωσάμενον. 
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Θεοτοκίον. 

 
Ὁδήγησον Μῆτερ ἐμὴν ψυχήν, πρὸς ἀγάπην θείαν, 
καὶ λατρείαν τοῦ Σοῦ Υἱοῦ, καὶ δίδαξον ψάλλειν 
μεγαλεῖα, τῆς Σῆς ζωῆς θαυμαστὰ καὶ ἐξαίσια. 

 
ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἀψῖδος. 

 
Ὑπηρέται Τριάδος καὶ τῶν πιστῶν ἔφοροι, θεῖος 

Ἑρμογένης καὶ Λέων, Σάμου ἐπίσκοποι, ἀναδειχθέντες 
λαμπρῶς, τῇ ἁγιότητι βίου, εὐφημοῦνται ᾄσμασι, σὺν 

Ἡρακλείῳ τε. 
 

Σωτηρίαν ποθήσας ὁ Ἀθλητὴς Κύριε, δάκρυσι 
θερμοῖς μετανοίας, πτῶσιν ἀρνήσεως, καὶ μαρτυρίῳ 
σεπτῷ, ἀποκαθαίρει ἐνθέως, τὸ τῆς Σάμου καύχημα, 

θεῖος Γεώργιος. 
 

Περισκέπει ὁ Παῦλος ὁ Λατρινὸς ἅπαντας, ὁ τὴν 
ἡσυχίαν ποθήσας, καὶ τὴν ἐγκράτειαν, καὶ νοερὰν 

προσευχήν, καὶ ἀγρυπνίας τὴν Χάριν, ἀπαθείας 
δώρημα, χαρὰν καὶ θέωσιν. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Ῥητορείας τὴν χάριν ἀντιβολῶ Δέσποινα, δός μοι 

τοῦ ὑμνῆσαι Παρθένε, τὰ μεγαλεῖά Σου, καὶ τοῦ Υἱοῦ 
Σου ἁγνή, οἰκονομίαν τελείαν, εἰς τὸ σώζειν ἅπαντας, 

ἐκ τοῦ ἀλάστορος. 
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Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

 
Ἀριστέας τῆς Σάμου καὶ φρυκτωρούς, εὐφημήσωμεν 
ὕμνοις πανευλαβῶς, Θεόδωρον Λέοντα, Λατρινὸν 

Παῦλον ἔνδοξον, καὶ Ἑρμογένη Λέοντα θεῖον 
Ἡράκλειον, σὺν Γρηγορίῳ Μάρτυρα νέον Γεώργιον, 
Σάμου τοὺς προστάτας, Ἐκκλησίας τοὺς πύργους, 
πιστῶν ἀντιλήπτορας, καὶ φωστῆρας καὶ κήρυκας, 

ἀληθείας καὶ πίστεως, καὶ κλειδούχους τῆς Χάριτος, 
πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην 

ὑμῶν. 
 

Δόξα. Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅμοιον 
 

Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ Ποιητής, ἐξ ἀχράντου σου 
μήτρας σάρκα λαβών, προστάτιν σε ἔδειξε, τῶν 

ἀνθρώπων Πανάμωμε· διὰ τοῦτο πάντες πρὸς σὲ 
καταφεύγομεν, ἱλασμὸν πταισμάτων αἰτούμενοι 

Δέσποινα, καὶ αἰωνιζούσης, λυτρωθῆναι βασάνου, καὶ 
πάσης κολάσεως τῆς ἐκεῖσε δεόμεθα, ἵνα πίστει 

βοῶμέν σοι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τοῦ δοθῆναι 
πᾶσι Κόρη ἄφεσιν, τοῖς πιστῶς προσιοῦσι τῇ σκέπῃ σου. 

 
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 

 
Ὁ Χριστός σε ἀνέδειξε, Λέον οἰκονόμον τῆς θείας 

Χάριτος, ὡς ἐπίσκοπον πανάρετον, καὶ τῆς Σάμου 
φρυκτωρὸν καὶ φύλακα. 
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Στρατιῶται πανάριστοι, Λέον καὶ Γρηγόριε καὶ 
Θεόδωρε, ἀληθείας καὶ τῆς πίστεως, προμαχεῖτε 

σθεναρῶς μακάριοι. 
 

Τὰ οὐράνια ἔλαβον, ἀγαθὰ καὶ δόξαν οἱ Σάμου 
ἔφοροι, καὶ χαρὰν τὴν ἀνεκλάλητον, μετ’ Ἁγίων οἱ 

θεομακάριστοι. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ἀναδέχου Πανάμωμε, τῆς ἐμῆς καρδίας αἰτήσεις 
πάντοτε, καὶ Σῷ Τόκῳ διαβίβασον, ὡς μεσίτρια βροτῶν 

ὑπάρχουσα. 
 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 
 

Τεῖχος τῶν πιστῶν, φρυκτωροὶ τῆς Σάμου πέλετε, 
καὶ τῆς Ἐκκλησίας πρόμαχοι ἀσφαλεῖς, ὑμῶν 

πρεσβείαις πρὸς Κύριον τὸν Θεάνθρωπον. 
 

Ὡς χριστοτερπεῖς, Ἐκκλησίας Σάμου φύλακες, καὶ 
τῶν πιστῶν ἀντιλήπτορες θερμοί, ἐξ ἀλλοφύλων τὴν 

νῆσον ἡμῶν φρουρήσατε. 
 

Νεύσει θεϊκῇ, Ἑρμογένους θεῖον λείψανον, 
μετακινεῖται εἰς Κύπρον θαυμαστῶς, ποιοῦν σημεῖα, 

καὶ θαύματα τοῖς προστρέχουσιν. 
 

Θεοτοκίον. 
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Σώτειρα βροτῶν, Παναγία Θεονύμφευτε, ἐκ τῶν 
παθῶν καὶ πάσης ἐπιβουλῆς, τοῦ ἀντιδίκου, ἡμᾶς ταῖς 

λιταῖς Σου φύλαξον. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν. 
 

Ἀσέβειαν, τοῦ Ἀρείου ἔσβεσαν, οἱ Γρηγόριος 
Θεόδωρος Λέων, καὶ τοῦ Χριστοῦ, τὴν θεότητα πᾶσιν, 

ἐν παῤῥησίᾳ καὶ ζήλῳ ἐκήρυξαν, στηρίζοντες τοὺς 
εὐσεβεῖς, ἐν τῇ πίστει Χριστοῦ οἱ πανεύφημοι. 

 
Μεμύηται, εἰς ζωὴν ὑπέρλογον, ὁ τοῦ Λάτρους 

ἀσκητὴς καὶ τοῦ Κέρκη, καὶ μοναχῶν, ἀρχηγέτης 
ἐδείχθη, καὶ ἀπλανὴς ὁδηγὸς καὶ διδάσκαλος, τῆς 
Σάμου θεῖος φρυκτωρός, καὶ προστάτης πιστῶν 

ἀκαταίσχυντος. 
 

Ὀχύρωσον, τῶν Σαμίων Ἅγιε, τὰς καρδίαις σαῖς 
πρεσβείαις πρὸς Κτίστην, ὡς ἀληθής, τῶν ψυχῶν 

ποιμενάρχης, καὶ ἀρετῆς ὁδηγὸς καὶ ὑπόδειγμα, καὶ 
πάντων Λέον φρυκτωρός, οὐρανοῦ δὲ πολίτης 

τρισόλβιος. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Ὑμνήσωμεν, τὴν τοῦ κόσμου Ἄνασσαν, καὶ Θεοῦ τὴν 
Παναγίαν Μητέρα, καὶ ἐν χαρᾷ, ἐκζητήσωμεν ταύτης, 

τὰς πρὸς Αὐτὸν ἱκεσίας θεόφρονες, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν 
σχετικῶς, προσκυνούντων αὐτὴν μετὰ πίστεως. 
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 
 

Τοὺς θεοφόρους φρυκτωροὺς ἀνευφημήσωμεν, τῆς 
ἐν Σάμῳ Ἐκκλησίας ἀντιλήπτορας, Ἐπισκόπους 

Νεομάρτυρας σὺν Ὁσίῳ, Στρατιώτας ἀληθείας τοὺς 
κηρύξαντας, μετὰ ζήλου τὴν τοῦ Λόγου ἐνανθρώπησιν, 

τούτοις εἴπωμεν· Σάμου ἔφοροι χαίρετε. 
 

Ὁ Οἶκος. 
 

Ἡ τῆς Σάμου Ἐκκλησίας, πανευφροσύνως σήμερον, 
τῶν θεοτιμήτων ἐφόρων, προστατῶν καὶ φρυκτωρῶν 

Ἁγίων αὐτῆς, μνήμην κοινὴν ἐν συνάξει ἐπιτελεῖ. Οὗτοι 
γάρ, Ἱεράρχαι, Νεομάρτυς, Ὅσιος καὶ Στρατιωτικοί, ὡς 
θεοδώρητος θησαυρός, καὶ πλοῦτος ἀσύλητος, ὑπὸ τῆς 

Παναγίας Τριάδος, τῇ θεοστηρίκτῳ τῆς Σάμου 
Ἐκκλησίᾳ ἐδόθησαν, τοῦτο μέν, ἵνα περιφρουρῶσι 

ταύτην ἐκ τῆς τῶν ἀλλοφύλων ἐπιβουλῆς, τοῦτο δέ, ἵνα 
τοὺς πιστοὺς ἅπαντας ἐμπνέωσι καὶ στηρίζωσι, 

μιμεῖσθαι τὰς αὐτῶν ἀρετάς, ζῆλον κατὰ Θεόν, πίστιν 
ἀκλινῆ, ἐλπίδα βεβαίαν, ἀγάπην τελείαν, θυσίαν, 

ὑπομονὴν καὶ τὴν τῆς αἰωνίου ζωῆς ἔφεσιν, ὅθεν ἐν 
ἀγαλλιάσει ἀῤῥήτῳ, ἑορτάζοντες τὴν μνήμην αὐτῶν, 

σκιρτώσῃ καρδίᾳ τούτοις εἴπωμεν· Σάμου ἔφοροι 
χαίρετε. 

 
 

Συναξάριον. 
 

Τῆς ἡμέρας, καὶ εἶτα λέγομεν: 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμην πάντων τῶν Ἁγίων τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Σάμου· Ἑρμογένους Ἱερομάρτυρος 

ἐπισκόπου Σάμου, Γεωργίου Νεομάρτυρος, Παύλου 
Ὁσίου τοῦ Λατρινοῦ, Λέοντος ἐπισκόπου Σάμου, 

Ἡρακλείου ἐπισκόπου Σάμου, ἐκ τῶν Πατέρων τῆς 
Ἑβδόμης Ἁγίας Συνόδου, καὶ τῶν πανευφήμων 

Στρατιωτικῶν Γρηγορίου, Θεοδώρου καὶ Λέοντος. 
 

Τοὺς ὀκτὼ εὐκλεεῖς Προστάτας Σάμου, 
 

καὶ ὧδ’ ὁμοῦ σύμπαντας εὐφημεῖν θέμις. 
 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 
  

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
 

Ἀρετῆς ἐκμαγεῖα ἀνεδείχθητε Σάμου πανασφαλεῖς 
φρυκτωροί, καὶ πάσης Ἐκκλησίας, φρουροὶ καὶ 
μυστολέκται, μεθ’ ἧς ψάλλετε πάντοτε· Ὁ τῶν 

Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
 

Δεσπότην ζωοδότην ἀνεκήρυξαν πᾶσιν οἱ τῶν 
Σαμίων φρουροί, Χριστὸν τὸν σαρκωθέντα, καὶ 

σώσαντα τὸν κόσμον, πρὸς Ὃν πίστει βοήσωμεν· Ὁ τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

 
Ὡραΐζετε ὄντως οἱ τῆς Σάμου προστάται τὴν 

Ἐκκλησίαν λαμπρῶς, καὶ χάριτι φρουρεῖτε, ἐκ πάσης 
ἐπηρείας, τοὺς βοῶντας πρὸς Κύριον· Ὁ τῶν Πατέρων 

ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
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Θεοτοκίον. 
 

Νυσταγμοῦ τῆς καρδίας ἐλευθέρωσον πάντας 
Θεοκυῆτορ ἁγνή, καὶ πύλην μετανοίας, ὑπάνοιξον 
Παρθένε, τοῖς βοῶσι πρὸς Κύριον· Ὁ τῶν Πατέρων 

ἡμῶν, Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 
 

ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 
 

Ἱερατεύει, ἐν οὐρανοῖς Ἑρμογένης, ὁ τῆς Σάμου 
ποιμὴν καὶ προστάτης, καὶ ὑμνεῖ τὸν Κτίστην, εἰς 

πάντας τοὺς αἰῶνας. 
 

Κατανικήσας, Ἀγαρηνοὺς μαρτυρίῳ, ὁ Γεώργιος 
πέλει τῆς Σάμου, φρυκτωρὸς δοξάσας, Χριστὸν εἰς τοὺς 

αἰῶνας. 
 

Ὁλοκαρδίως, τῶν γεηρῶν ἀπεσπάσθη, ἀγαπήσας 
Χριστὸν ἐκ καρδίας, Παῦλος Λατρινός τε, καὶ Κέρκη 

θεῖος μύστης. 
 

Θεοτοκίον. 
 

Διακηρύττει, ἡ παρθενία Σου Κόρη, τοῦ Υἱοῦ Σου τὴν 
ἄῤῥητον Χάριν, Οὗ τὴν θείαν δόξαν, ὑμνοῦμεν εἰς 

αἰῶνας. 
 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 
 

Ἡ Σάμος ἐγκαυχᾶται, ἐν κλεινοῖς προστάταις, καὶ ἐν 
Ἁγίοις ἐφόροις δι’ ὧν πρὸς Θεόν, ἐν παῤῥησίᾳ 

προστρέχει ἐλπίδι πάντοτε. 
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 Μαρτύριον ἐκπλύνει, πτῶσιν Γεωργίου, καὶ ἐν 

Ἁγίοις συντάσσει Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐν ἐφόροις τῆς 
Σάμου τὸν Νεομάρτυρα. 

 
Ὁσίως βιοτεύσας, Παῦλος ὁ τοῦ Λάτρους, ἐν τῷ φωτὶ 

τοῦ προσώπου Χριστοῦ κατοικεῖ, καὶ συγχορεύει Ὁσίοις 
καὶ συναγάλλεται. 

 
 Θεοτοκίον. 

 
Ὑμνοῦμέν Σε Παρθένε, καὶ δοξολογοῦμεν, τὸν 

γεννηθέντα ἀφράστως ἐκ Σοῦ ὡς βροτόν, πρὸς 
σωτηρίαν τοῦ κόσμου καὶ ἀπολύτρωσιν. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

 
Προστάτας ἀνυμνήσωμεν, τῆς Σάμου θείας 

φύλακας, πάντων πιστῶν τοὺς ἐφόρους, ζωῆς ἁγίας 
τοὺς τύπους, πίστεως ζώσης πρότυπα, ἀσκητῶν 

ὑποδείγματα, τῶν Ἀθλητῶν στηρίγματα, τῆς 
Ἐκκλησίας τοὺς στύλους, Ὀρθοδοξίας τοὺς πύργους. 

 
Θεοτοκίον. 

 
Μαρίαν τὴν Θεόνυμφον, τὴν τέξασαν τὸν Κύριον, 

πάντες ἐκ πόθου τιμῶμεν, ζωῆς γὰρ γέγονε Μήτηρ, 
Τράπεζα ἄρτον φέρουσα, λυχνία ἡ φωτίζουσα, σκέπη 

δὲ κατασκέπουσα, πιστῶν Χριστοῦ τὰς καρδίας ὑπάρχει 
ἡ Θεοτόκος. 
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Αἶνοι. Ἱστῶμεν στίχους η΄, καὶ ψάλλομεν δ΄ 
Ἀναστάσιμα καὶ δ΄ τῶν Ἁγίων. Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην 

ἀποθέμεθα. 
 

Δεῦτε μεγαλύνωμεν, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σάμου, 
πολιούχους φύλακας, καὶ προστάτας ἅπαντας 

ἀντιλήπτορας, τὸν σεπτὸν πρόεδρον, Ἑρμογένη θεῖον, 
Νεομάρτυρα Γεώργιον, καὶ τοὺς ἐξάρχοντας, Λέοντα 

ἁπλοῦν καὶ Ἡράκλειον, Θεόδωρον Γρηγόριον, 
στρατιωτικοὺς σὺν τῷ Λέοντι, τούτους ἐν συνάξει, 

τιμῶντες ἐν ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν ἀρεταῖς 
μιμησώμεθα, καὶ ἐν ἀγωνίσμασιν. 

 
Γάνυται ἡ Σάμος τε, καὶ Ὀρθοδόξων τὰ πλήθη, 

ἐγκωμίων ᾄσμασιν, πολιούχων Σύναξις ἑορτάζοντες, 
οὗτοι γὰρ πέλουσιν, τῶν πιστῶν προστάται, 

Ὀρθοδόξων τὰ προπύργια, τῆς νήσου φύλακες, τῶν 
ἀγωνιστῶν ὑποδείγματα, τῆς πίστεως ἐρείσματα, τῶν 

ἡσυχαστῶν καλλωπίσματα, πάσης Ἐκκλησίας, οἱ 
ἔφοροι καὶ θεῖοι φρυκτωροί, ἀεὶ Χριστὸν ἱκετεύοντες, 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Λάτρους τὸ κειμήλιον, καὶ τὸν τοῦ Κέρκη 
προστάτην, ἐν χαρᾷ τιμήσωμεν, καὶ ἐγκωμιάσωμεν, 
Παῦλον ἔνθεον, σὺν αὐτῷ Λέοντα, τοῦ Χριστοῦ τὸν 

λύχνον, κλέος Σάμου καὶ ἐπίσκοπον, ἁπλοῦν φιλόθεον, 
πρᾷον ταπεινὸν καὶ θεόσοφον, φιλάνθρωπον 

γαλήνιον, διακριτικὸν καὶ χαρίεντα, τούτων πολιτεία, 
ποθήσωμεν βιῶναι ἀδελφοί, ἵνα θεώσεως τύχωμεν, καὶ 

μακαριότητος. 
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Πάντες τὸν Γεώργιον, τὸν Νεομάρτυρα ὕμνοις, καὶ 
ᾠδαῖς τιμήσωμεν, τὸ Χριστοῦ πανάγιον ὄντως σφάγιον, 

σὺν αὐτῷ ἔνθεον, Ἑρμογένη κλέος, τῶν Σαμίων καὶ 
ἐπίσκοπον, Ἱερομάρτυρα, τὸν θαυματουργὸν καὶ 

ἐξάκουστον, τριάδα συνδοξάσωμεν, τὴν θεοσεβῆ καὶ 
ἐνάρετον, Λέοντα τὸν θεῖον, Γρηγόριον Θεόδωρον 

σεπτούς, τῆς ἀληθείας ἐκφάντορας, ὀρθοδόξων 
πρότυπα. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

 
Τιμὴ Ἁγίων, μίμησις Ἁγίων, ὥς φησιν ὁ 

Χρυσόστομος, ὅθεν καὶ ἡμεῖς φιλέορτοι, τοὺς τῆς Σάμου 
κλεινοὺς προστάτας Ἁγίους τιμῶντες, τὴν αὐτῶν 

βιοτὴν μιμησώμεθα· τοῦ Ἑρμογένους τὴν θεοσέβειαν 
καὶ θυσίαν, τοῦ Ἡρακλείου τὴν πρὸς τὰς ἱερὰς Εἰκόνας 
εὐλάβειαν, τοῦ Γεωργίου τὴν μετάνοιαν καὶ ὁμολογίαν, 

τοῦ Λέοντος τὴν ταπείνωσιν καὶ διάκρισιν, τοῦ 
Λατρινοῦ Παύλου τὸ ἀσκητικὸν καὶ φιλέρημον, καὶ τῶν 
τριῶν στρατιωτικῶν Γρηγορίου Θεοδώρου καὶ Λέοντος 

τὸν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας ζῆλον. Αὐτῶν πρεσβείαις 
Κύριε, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

 
Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις Θεοτόκε Παρθένε... 

 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
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Μεγαλυνάριον. 

 
Γεώργιον Μάρτυρα τοῦ Χριστοῦ, σὺν τῷ Ἑρμογένει, 

καὶ τὸν Παῦλον τὸν Λατρινόν, Λέοντας τοὺς θείους, 
Γρηγόριον τιμῶμεν, Θεόδωρον προστάτας, τῆς Σάμου 

ἅπαντας. 
 

 


