Ἀκολουθία Μάρτυρος ΣΩΖΟΝΤΟΣ
καί Ἐλευθερίων Λήμνου
Δρ. Χαρ. Μπούσια
Ψαλλομένη τῇ 8η Ὀκτωβρίου, ἐπί τοῖς Ἐλευθερίοις
τῆς Λήμνου
ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ
Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καί τὸ
Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν
στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος δ΄.
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι.
Ὡς προστάτην καὶ πρόμαχον, καὶ θερμὸν
ἀντιλήπτορα, ἡ ἐν τῷ Αἰγαίῳ πελάγει μέλπουσα, νῆσος
τῆς Λήμνου ἡ πάγκαλος, σὲ Σῶζον πανεύφημε,
μελωδήμασι τερπνοῖς, ἑορτὴν καὶ πανήγυριν,
πανευφρόσυνον, ἄγει σήμερον καὶ τῷ Ζωοδότῃ, πέμπει
αἴνεσιν καὶ δόξαν, τῷ σὲ ἰσχύϊ πληρώσαντα.
Τῶν Λημνίων οἱ σύλλογοι, οἱ φιλέορτοι σήμερον,
μνήμην
τὴν
τοῦ
Σώζοντος
τὴν
ἀκήρατον,
πανηγυρίζοντες ἄδουσιν, ᾠδὴν χαριστήριον, τῷ
Παντάνακτι Θεῷ, ὅτι πάντας ἀπήλλαξεν, ἀγαθότητι,
τῆς Αὐτοῦ καὶ τοῦ Μάρτυρος πρεσβείαις, τοὺς
οἰκοῦντας ἐν τῇ νήσῳ, ἐκ τῆς ἀπίστου δουλώσεως.
Τὴν τυράννων κακόνοιαν, παραδόξως ἐνίκησας,
θώρακα τῆς πίστεως ἐνδυσάμενος, καὶ ὁλοθύμως
ἐνήθλησας, Μαρτύρων ἀρχέτυπον, Σῶζον ὅθεν σιδηρᾷ,
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ὑπεδύθη γηθόμενος, ὑποδήματα, καὶ ξεόμενος ἔδραμες
χωρῆσαι, Ἀθλητῶν ταῖς συστοιχίαις, εἰς τὰ οὐράνια
δώματα.
Ὥσπερ δῶρον πολύτιμον, τῶν λειψάνων τὴν θήκην
σου, νῆσος ἡ τῆς Λήμνου καθυπεδέξατο, καὶ ἐν χαρᾷ
ἀνακράζει σοι, σὺν δάκρυσιν· ἔνδοξε, Σῶζον Μάρτυς
τοῦ Χριστοῦ, πῶς τολμήσω ὑμνῆσαί σε, τὸν προστάτην
μου; σὺ γὰρ πάντας ἀεὶ καθηγιάζεις, τοὺς ἐν πίστει
προσκυνοῦντας, τὰ σὰ ὑπέρτιμα λείψανα.
Κιβωτὸν ἁγιάσματος, μυστικὴν ἄλλην κέκτηνται, οἱ
Λημνίων δῆμοι Μαρτύρων ἄριστε, τὸν θησαυρὸν τῶν
Ἁγίων σου, λειψάνων πανεύφημε, Σῶζον τούτων
ἀρωγέ, καὶ αὐτοῖς νῦν προσπίπτουσα, ἁγιάζεται, καὶ
ἀφθόνους κομίζεται ἰάσεις, λυτρουμένη ἐκ παντοίων,
νόσων ψυχῆς τε καὶ σώματος.
Ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως, τοῦ Κυρίου πηξάμενος,
βίου τὸν οἶκον θεομακάριστε, Σῶζον στεῤῥὸν
ἀλεξίνεμον, ἀπίστων γεγένησαι, καὶ τῶν εἰδωλομανῶν,
τοὺς στροβίλους ἀπέκρουσας, θείᾳ χάριτι· διὰ τοῦτο
τιμῶντές σου τὴν μνήμην, εὐφημοῦμέν σου τοὺς
πόνους, διὰ Χριστὸν οὓς ὑπήνεγκας.
Ἐν κοιλάσι καὶ ὄρεσι, τὴν σὴν ποίμνην ἐποίμανες,
τῆς Λυκαονίας βλαστὲ θεόφυτε, καὶ ἱλαρότητι
βλέμματος, πραότητι πνεύματος, καὶ ἡδύτητι ψυχῆς,
εὐσεβείας τὰ ῥήματα, διεκήρυττες, μετερχόμενος ἔργον
καὶ ποιμένος, ἅμα Σῶζον τῶν ἀνθρώπων, τῶν ἐν
δρυμοῖς ὑπαντώντων σε.
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Ἀῤῥαγέστατε πρόβολε, τῶν Λημνίων καὶ ἄσειστον,
τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν προπύργιον, ὁ τὴν ὀμίχλην
δουλώσεως, σκεδάσας καὶ θλίψεως, μεσιτείᾳ σου
θερμῇ, πρὸς Χριστὸν τὸν Παντάνακτα, ἐλευθέρωσον,
ἐκ δουλείας δεσμῶν τοῦ μισοκάλου, παμμάκαρ Σῶζον
τὴν μνήμην σου.
Δόξα. Ἦχος β΄.
Δεῦτε οἱ τῶν Λημνίων δῆμοι, ἐν τῇ φαιδροτάτῃ τῆς
ἐλευθερίας ἡμέρᾳ, τιμήσωμεν τὸν πρόξενον ταύτης,
καὶ προστάτην τῆς νήσου, ἀήττητον Μάρτυρα
Σώζοντα. Οὗτος γὰρ ὡς καλὸς ὁπλίτης, ἐπὶ τῶν
ἐπάλξεων περιφερόμενος, Ἀγαρηνοὺς τοὺς ἀπίστους
ἐξεδίωξε, τὸν ζόφον τῶν θλίψεων, πόῤῥω ἀποδιώκων
τάχιστα. Αὐτὸν οὖν τιμῶντες, καὶ τῶν αὐτοῦ λειψάνων,
τὴν θήκην ἀσπαζόμενοι, τὴν ἄρτι ὑποδεχθεῖσαν, καὶ ὡς
ὄλβον θεῖον φυλαττομένην ὤδε, τὰς πρὸς Κύριον λιτὰς
αὐτοῦ ἐκζητήσωμεν.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου, τῆς χάριτος ἐλθούσης·
ὡς γὰρ ἡ βάτος οὐκ ἐκαίετο καταφλεγομένη, οὕτω
παρθένος ἔτεκες, καὶ παρθένος ἔμεινας· ἀντὶ στύλου
πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος· ἀντὶ Μωϋσέως
Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας,
Ἀναγνώσματα.
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ι΄ 9-21).
Σοφία τοὺς θεραπεύσαντας αὐτὴν ἐκ πόνων
ἐῤῥύσατο.Αὕτη φυγάδα ὀργῆς ἀδελφοῦ δίκαιον
ὡδήγησεν ἐν τρίβοις εὐθείαις, ἔδειξεν αὐτῷ βασιλείαν
Θεοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ γνῶσιν Ἁγίων. Εὐπόρησεν
αὐτὸν ἐν μόχθοις καὶ ἐπλήθυνε τοὺς πόνους αὐτοῦ· ἐν
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πλεονεξίᾳ κατισχυόντων αὐτὸν παρέστη καὶ ἐπλούτισε
αὐτόν· διεφύλαξεν αὐτὸν ἀπὸ ἐχθρῶν καὶ ἀπὸ
ἐνεδρευόντων ἠσφαλίσατο καὶ ἀγῶνα ἰσχυρὸν
ἐβράβευσεν αὐτῷ, ἵνα γνῷ, ὅτι παντὸς δυνατοτέρα
ἐστὶν εὐσέβεια. Αὕτη πραθέντα δίκαιον οὐκ
ἐγκατέλιπεν, ἀλλὰ ἐξ ἁμαρτίας ἐῤῥύσατο αὐτόν·
συγκατέβη αὐτῷ εἰς λάκκον καὶ ἐν δεσμοῖς οὐκ ἀφῆκεν
αὐτόν, ἕως ἤνεγκεν αὐτῷ σκῆπτρα βασιλείας καὶ
ἐξουσίαν τυραννούντων αὐτοῦ· ψευδεῖς τε ἔδειξε τοὺς
μωμησαμένους αὐτὸν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δόξαν αἰώνιον.
Αὕτη λαὸν ὅσιον καὶ σπέρμα ἄμπεμπτον ἐῤῥύσατο ἐξ
ἔθνους θλιβόντων. Εἰσῆλθεν εἰς ψυχὴν θεράποντος
Κυρίου καὶ ἀντέστη βασιλεῦσι φοβεροῖς ἐν τέρασι καὶ
σημείοις· ἀπέδωκεν Ὁσίοις μισθὸν κόπον αὐτῶν,
ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ὁδῷ θαυμαστῇ καὶ ἐγένετο αὐτοῖς
εἰς σκέπην ἡμέρας καὶ εἰς φλόγα ἄστρων τὴν νύκτα.
Διεβίβασεν αὐτοὺς θάλασσαν Ἐρυθρὰν καὶ διήγαγεν
αὐτοὺς δι’ ὕδατος πολλοῦ, τοὺς δὲ ἐχθροὺς αὐτῶν
κατέκλυσε καὶ ἐκ βάθους ἀβύσσου ἀνέβρασεν αὐτούς.
Διὰ τοῦτο δίκαιοι ἐσκύλευσαν ἀσεβεῖς καὶ ὕμνησαν
Κύριε, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν Σου, τήν τε ὑπέρμαχόν Σου
χεῖρα ἤνεσαν ὁμοθυμαδόν, ὅτι ἡ Σοφία ἤνοιξε στόμα
κωφῶν καὶ γλώσσας νηπίων ἔθηκε τρανάς.
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. γ΄ 1 - 9).
Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν
βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ' ἡμῶν
πορεία σύντριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει
ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας
πλήρης.
Καὶ
ὀλίγα
παιδευθέντες
μεγάλα
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς καὶ
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εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ· ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ
ἐδοκίμασεν αὐτούς καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν
ἀναλάμψουσιν καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ
διαδραμοῦνται· κρινοῦσιν ἔθνη καὶ κρατήσουσι λαῶν
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ
πεποιθότες ἐπ’ Αὐτῷ, συνήσουσιν ἀλήθειαν καὶ οἱ
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσμενοῦσιν Αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ
ἔλεος ἐν τοῖς Ὁσίοις Αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς
ἐκλεκτοῖς Αὐτοῦ.
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ε΄ 15 στ΄ 3).
Δίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι καὶ ἐν Κυρίῳ ὁ μισθὸς
αὐτῶν παρὰ Ὑψίστου. Διὰ τοῦτο λήψονται τὸ βασίλειον
τῆς εὐπρεπείας καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ χειρὸς
Κυρίου· ὅτι τῇ δεξιᾷ Αὐτοῦ σκεπάσει αὐτούς καὶ τῷ
βραχίονι ὑπερασπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν τὸν
ζῆλον Αὐτοῦ καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτίσιν εἰς ἄμυναν
ἐχθρῶν·
ἐνδύσεται
θώρακα
δικαιοσύνην
καὶ
περιθήσεται κόρυθα, κρῖσιν ἀνυπόκριτον˙ λήψεται
ἀσπίδα ἀκαταμάχητον ὁσιότητα˙ ὀξυνεῖ δὲ ἀπότομον
ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν˙ συνεκπολεμήσει δὲ Αὐτῷ ὁ
κόσμος ἐπὶ τοὺς παράφρονας. Πορεύσονται εὔστοχοι
βολίδες ἀστραπῶν καὶ ὡς ἀπὸ εὐκύκλου τόξου, τῶν
νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ
πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι˙ ἀγανακτήσει κατ’ αὐτῶν
ὕδωρ θαλάσσης, ποταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως˙
ἀντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως καὶ ὡς λαίλαψ
ἐκλικμήσει αὐτούς καὶ ἡ κακοπραγία περιτρέψει
θρόνους δυναστῶν. Ἀκούσατε οὖν βασιλεῖς καὶ σύνετε˙
μάθετε δικασταὶ περάτων γῆς˙ ἐνωτίσασθε οἱ
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κρατοῦντες πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις
ἐθνῶν˙ ὅτι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ
δυναστεία
παρὰ
Ὑψίστου.
Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄.
Τίς οὐκ εὐφραίνεται πνευματικῶς, καὶ οὐκ
ἀγαλλιᾶται, ἐπὶ τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ τοῦ νεαροῦ βοσκοῦ,
καὶ παναρίστου Ἀθλητοῦ Σώζοντος; Οὗτος γὰρ
ὑπελθὼν τὸν ἐλαφρὸν ζυγὸν τοῦ Κυρίου, εὐψυχίᾳ
πολλῇ ἠφάνισε τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην, καὶ
εὐσεβοῦντας ἐκράτυνε. Καὶ νῦν βραβεῖα τῆς δόξης
δεξάμενος, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων ἀγάλλεται ἐν
πόλῳ, πρεσβεύων ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Ἦχος β΄.
Μαρτύρων ὁ ἀριστεὺς Σῶζων ὁ πανένδοξος, τὸν
Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἀράμενος, ποικίλους αἰκισμοὺς
ἀνδρικώτατα ὑπήνεγκε. Καταργήσας οὖν εἰδώλων τὴν
πλάνην, τῆς εὐσεβείας τὸ κράτος ἐτράνωσε, καὶ τῆς
ἀτελευτήτου εὐφροσύνης, κοινωνὸς γέγονε. Αὐτοῦ τῇ
μεσιτείᾳ καὶ χάριτι προστρέχουσα, ἡ ἐν Λήμνῳ
Ἐκκλησία γάνυται, Χριστὸν μεγαλύνουσα τὸν αὐτὸν
δοξάσαντα.
Ἦχος γ΄.
Τὴν ὁμολογίαν ὡμολόγησας, ἐνώπιον δυσσεβῶν
τυράννων, Σῶζον παναοίδιμε· ὅθεν ὡς γενναῖον
Χριστοῦ
στρατιώτην,
ὑμνοῦμέν
σε
φαιδρῶς,
ἑορτάζοντες τὴν ἁγίαν μνήμην σου.
Ἦχος δ΄.
Ὅλῳ νοΐ, Χριστῷ ἀτενίζων, ὥσπερ ἄλλου
πάσχοντος,τοὺς παντοειδεῖς κολασμούς, τοὺς πόνους
καὶ τὰ ἄλγη τῆς σαρκὸς ἤνεγκας, Σῶζον πανάριστε.
Καὶ σιδηρᾶ ὑποδηθεὶς ὑποδήματα, ἔδραμες χωρῆσαι
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γηθόμενος, ταῖς Ἀθλητῶν χορείαις, τῆς ἀφθαρσίας τὴν
στολὴν ἀμφιασάμενος. Καὶ νῦν συνὼν Ἀγγέλοις,
Χριστὸν ἡμῖν ἵλεων ποίησον, καὶ τὴν σὲ γεραίρουσαν
νῆσον
Λῆμνον,
διάσωζε
ἀπὸ
δουλείας
τοῦ
πολεμήτορος.
Δόξα. Ὁ αὐτός.
Ἡ ἐν Λήμνῳ Ἐκκλησία, τὰ ἀγαθὰ τῆς ἐλευθερίας ἐν
Χριστῷ καρπουμένη, σοὶ αἶνον προσάγει Σῶζον
στεῤῥόψυχε. Μακροχρονίου γὰρ δουλείας λυτρώσας
αὐτήν, εὐημερίας καὶ ἐλευθερίας ἡμέραν, παμφαῆ αὐτῇ
ἀνέτειλας. Μὴ παύσῃ οὖν σημειοφόρε Μάρτυς,
πρεσβεύειν πρὸς Κύριον καταπέμψαι ἡμῖν, τὸ Αὐτοῦ
μέγα καὶ ἀμέτρητον ἔλεος.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους Σου φύλαττε,
εὐλογημένη Θεοτόκε, ἵνα Σὲ δοξάζομεν, τὴν ἐλπίδα
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.
Χαίροις, τῶν Ἀθλητῶν ἡ βολίς, ποιμὴν προβάτων καὶ
ἀμνῶν ἱλαρώτατε, ῥομφαία ἡ ὀξυτάτη, τῶν εἰς ἀψύχους
θεούς, πιστευόντων πλάνων καὶ τὸ σύντριμμα, χρυσέος
ἀγάλματος, εἰδωλείου στεῤῥόψυχε, θεόφρον Σῶζον,
δένδρον πίστεως πάγκαρπον, καὶ κυπάρισσε ἐν Χριστῷ
γενναιότητος· φύλαττε καὶ διάσωζε, ἐκ πάσης
κακώσεως, δαιμονικῆς ἐπηρείας, κινδύνων πόνων καὶ
θλίψεων, τοὺς σοὶ προσιόντας, καὶ τιμῶντας ἐπαξίως,
τὴν σὴν ἐνάθλησιν.
Στ. Θαυμαστὸς ὁ Θεός ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ.
Χαίροις, ὁ ὑπομείνας ξεσμούς, αἰκίας χλεύην
ζοφεράν τε μαστίγωσιν, δι’ ἥλων ὀξέων τρῆσιν, τῶν
σῶν τιμίων ποδῶν, ἐξαναγκασθέντων τρέχειν τάχιστα,
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καὶ θραῦσιν ὀστέων σου, καρτερῶς ὑπὲρ πίστεως,
Λυκαονίας, τιμαλφέστατον ἔκθρεμμα, Σῶζον πάντιμε,
εὐψυχίας ὑπόδειγμα· δῶρον σαὐτὸν προσήνεγκας,
Χριστῷ τῷ Παντάνακτι, καὶ λογικὸν ἱερεῖον· διὸ
ἀπαύστως ὑμνοῦμέν σε, δεόμενοι· σπεῦσον, δυσωπεῖν
ὑπὲρ τῶν πόθῳ, μεγαλυνόντων σε.
Στ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ
Κύριος.
Χαίροις, ὁ τῶν Λημνίων φρουρός, θερμὸς προστάτης
ἀντιλήπτωρ καὶ πρόμαχος, ὁ ῥύστης ἐκ πανωδύνων,
καὶ ἀλγεινῶν συμφορῶν, καὶ ἐλευθερίας θεῖος
πρόξενος·
Μαρτύρων
ἀγλάϊσμα,
Σῶζον
φῶς
ἐκλαμπρότατον,
τῆς
εὐσεβείας,
καὶ
λαμπτὴρ
γενναιότητος,
τῇ
σῇ
χάριτι,
καθ’
ἑκάστην
προστρέχομεν· σὺ γὰρ ἀχλὺν διέλυσας, δουλείας καὶ
ἔσωσας, ἐκ τῶν τῆς Ἄγαρ ἐκγόνων, τὴν νῆσον ταύτην
τὴν σπεύδουσαν, τὰς σὰς ἱκεσίας, χαριστήριόν σοι
αἶνον, ἀσμένως μέλπουσαν.
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄.
Ἡσύχως βόσκων τὴν ποίμνην σου, καὶ τῶν τοῦ
Εὐαγγελίου ἀρχῶν μὴ ἐπιλαθόμενος, προέκρινας
ἀθλητικῶς τελέσαι τὸν βίον σου, Σῶζον μακάριε.
Συντρίψας γὰρ εἰδωλείου τὸ ἄγαλμα, σιδηρᾶ ὑπεδύθης
ὑποδήματα, φέροντα ἥλους ὀξεῖς, καὶ ἠναγκάσθης
τρέχειν, ὡσεὶ δρομεὺς ἐν τῷ σταδίῳ, ἀγλαΐας οὖν νίκης
δρεψάμενος, παῤῥησίαν εὗρες πρὸς Κύριον, πρεσβεύειν
ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας, τῆς νήσου ταύτης, καὶ σωτηρίας
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Θεοτόκε Σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστήσασα
τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς· Σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε
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Δέσποινα, μετὰ τοῦ Ἀθλοφόρου, καὶ πάντων τῶν
Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄.
Ταχὺ προκατάλαβε.
Μαρτύρων ἀγλάϊσμα, ἐπιστασίᾳ τῇ σῇ, Λημνίους
διέσωσας, ἐκ τῆς δουλείας δεσμῶν, ἀεὶ τοὺς τιμῶντάς
σε· ἔχοντες γὰρ ὡς ὄλβον, τιμαλφῆ τῶν λειψάνων,
θήκην σου τὴν ἁγίαν, ἀνακράζομεν· Μάρτυς, ἡμᾶς ἐκ
δυσμενοῦς ἀπειλῆς, Σῶζων διάσωζε.
Δόξα. Ὅμοιον.
Αἱμάτων σου ῥεύμασι, τὴν σὴν λαμπρύνας στολήν,
πρὸς δόμους ἀνέδραμες, ἀφθίτου δόξης Χριστῷ,
πρεσβεύειν ἀείποτε, Σῶζον ὑπὲρ τῶν πίστει, σὲ
Λημνίων τιμώντων, θεῖού σε ὡς προστάτην, καὶ
λειψάνων τὴν θήκην, δι’ὧν κατεπλουτίσθημεν νῦν,
ἀσπαζομένων σου.
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Τὸ ἀπ΄ αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον
μυστήριον, διὰ Σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται,
Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν
ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος, δι’ οὗ ἀναστήσας
τὸν Πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς
ἡμῶν.

Ἀπόλυσις.
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ΟΡΘΡΟΣ
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν
τάφον Σου, Σωτήρ.
Χριστῷ παρεστηκώς, τῷ Παντάνακτι Σῶζον, χιτῶνα
πορφυροῦν, ἐξ οἰκείων αἱμάτων, βαφέντα πανεύφημε,
φέρων κλῖνον εὐήκοον, οὖς τοῖς πάντοτε, σοῦ δεομένοις
καὶ σῶσον, ταῖς πρεσβείαις σου, ἐκ τῆς δουλείας τοῦ
πλάνου, Λημνίων τὸν σύλλογον.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Πανήγυριν λαμπράν, καὶ φωσφόρον τελοῦντες,
Λημνίων οἱ χοροί, τῆς εὐσήμου ἡμέρας, ἐν ᾗ
ἐλυτρώθημεν, τῆς δουλείας δοξάζομεν, σὺν τῷ
Σώζοντι, τῷ Ἀθλητῇ τοῦ Κυρίου, τὴν πανένδοξον,
Αὐτοῦ Μητέρα ὡς κόσμου, παντὸς παραμύθιον.
Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ
ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοὺς Ἀθλητὰς τοῦ Παντοκράτορος δεῦτε, ᾠδαῖς
ὑμνήσωμεν τῆς Λήμνου οἱ δῆμοι, ὡς πρεσβευτὴν
θερμότατον ἡμῶν πρὸς Θεόν, πόθῳ ἀνακράζοντες·
Σῶζον πρόφθασον ῥῦσαι, ἅπαντας ἐκ θλίψεως, καὶ
δεινῶν ἀλγηδόνων, ὡς ἐκ δουλείας ἔσωσας πικρᾶς, τὴν
νῆσον ταύτην, τὴν σοὶ καταφεύγουσαν.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Θεὸν τὸν ἄχρονον ἐν χρόνῳ Παρθένε, δι’ ἀγαθότητα
πολλὴν τὸν δεχθέντα, λαβεῖν σαρκίον βρότειον ἐν τῇ
Σῇ γαστρί, Ἄφθορε ἐβάστασας τῆς Προμήτορος Εὔας,
τὴν ἀρὰν διώξασα καὶ θεώσασα γένος, τῶν χοϊκῶν· διό
Σε ὡς ἡμῶν, τῆς σωτηρίας, τιμῶμέν Σε πρόξενον.
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν
ὡραιότητα.
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Ταῖς σαῖς ἐντεύξεσι, καμφθεὶς ὁ Κύριος, Ὁπλῖτα
ἔνδοξε, ἡμᾶς ἐῤῥύσατο, ἐκ τῆς δουλείας τῶν ἐχθρῶν,
ἐλεύθερον Λήμνῳ ἦμαρ, ἀνατείλας· ὅθεν σοι,
χαριστήριον αἴνεσιν, ᾄδοντες δοξάζομεν, τὸν ἐν μάχαις
κρατύναντα, σὲ κράζοντες φωνῇ στεντορείᾳ· χαῖρε
Μαρτύρων κλέος Σῶζον.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Τὴν σκοτισθεῖσάν μου, ψυχὴν καταύγασον, φωτὶ τῆς
χάριτος, τοῦ θείου Τόκου Σου, ἁγνὴ Παρθένε Μαριάμ,
ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, καὶ ἀχλὺν ἀπέλασον, τῶν
ἀπείρων πταισμάτων μου, ὅπως εὕρω ἔλεος, ἐν τῇ ὥρᾳ
τῆς Κρίσεως, καὶ πόθῳ ἀσιγήτως βοῶ Σοι· χαῖρε ἡ
Κεχαριτωμένη.
Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.
Προκείμενον. Θαυμαστὸς ὁ Θεός, ἐν τοῖς Ἁγίοις
Αὐτοῦ.
Στ. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθαυμάστωσεν ὁ
Κύριος.
Εὐαγγέλιον Μαρτυρικόν (ζήτει τῇ 23η Ἀπριλίου, ἐν
τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου).
Ὁ Ν΄ (50) Ψαλμός.
Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου...
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...
Ἰδιόμελον. Ἦχος β΄. Στ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός...
Ἐγκαυχωμένη ταῖς ἀριστείαις σου, καὶ ἀγαλλομένη
τῇ σῇ ἀόκνῳ προστασίᾳ, ἡ ἐν Λήμνῳ Ὀρθόδοξος
ὁμήγυρις, πιστῶς πανηγυρίζει Σῶζον πάνσεπτε, αὐτῆς
τὰ Ἐλευθέρια· ὡς οὖν ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Κύριον,
δυσώπει ἀεὶ εἰδωλολατρῶν ὀλετήριον, φυλάττεσθαι
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τὴν νῆσον ταύτην, ἐκ τῶν τῆς Ἄγαρ παμμιάρων
ἐκγόνων δεόμεθα.
Εἶτα οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ
ἀκροστιχίς: Σώζοντα Λήμνου προστάτην,ἐπαξίως
ᾄδω. Χ(αραλάμπους).
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
Σοφίαν καὶ λόγον θεοφιλῆ, στεῤῥόψυχε Μάρτυς, τῷ
ἱκέτῃ σου δαψιλῶς, παράσχου τοῦ μέλψαι σε ἀξίως,
ταῖς σαῖς δεήσεσιν Σῶζον πρὸς Κύριον.
Ὡς πρόμαχον ῥύστην καὶ ἀρωγόν, ταχύν σε κατέχει,
τῶν Λημνίων θαυματουργέ, ἡ νῆσος καὶ σπεύδει καθ’
ἑκάστην, ταῖς πρὸς Θεὸν θεῖε Σῶζον πρεσβείαις σου.
Ζοφώδη δουλείαν Ἀγαρηνῶν, ἀπήλασας Μάρτυς,
ταῖς πρὸς Κύριον σαῖς λιταῖς, καὶ Λήμνου ἐλύτρωσας
τὴν νῆσον, τὴν εὐφημοῦσάν σε Σῶζον ἐκ θλίψεων.
Ὀφθεὶς Ἀθλοφόρων ὑπογραμμός, καὶ χάριν
πρεσβεύειν,τῷ Παντάνακτι εἰληφώς, διάσωζε πάντας
τοὺς τιμῶντας, τὴν φωτοφόρον σου Σῶζον ἐνάθλησιν.
Θεοτοκίον.
Ναὸς καὶ παλάτιον παμφαές, τοῦ Παμβασιλέως,
χρηματίσασα Μαριάμ, κἀμὲ θείου Πνεύματος
γενέσθαι, κατοικητήριον Ἄνασσα πρέσβευε.
ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψίδος.
Τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει, θωρακισθεὶς ἔτρωσας, τὸν
ἐχθρὸν καὶ νίκης στεφάνους, Σῶζον ἀπείληφας· διὸ καὶ
πάντες ἡμεῖς, οἱ κεκτημένοι προστάτην, σὲ ἀπαύστως
ᾄδομεν, τὴν καρτερίαν σου.
[12]

Ἁγιότευκτον πέλων τοῦ Λυτρωτοῦ τέμενος, εἰς ναὸν
ἀθέων εἰσῆλθες, Σῶζον καὶ ἄγαλμα, χρυσοῦν
συντρίψας εὐθύς, τῆς ἁμαρτίας δεσμούς μου, θραύειν
χάριν εἴληφας, Μάρτυς ἀήττητε.
Λαμπρυνθεὶς εὐσεβείας μαρμαρυγαῖς ἔνδοξε, Σῶζον
καὶ σκοτόμαιναν πλάνης, ὄμβροις αἱμάτων σου,
μειώσας φῶς τοῖς πιστοῖς, τοῖς σὲ τιμῶσιν ἐπώφθης, καὶ
Λημνίων ἔκλαμπρος, φάρος ἐν κλύδωσι.
Θεοτοκίον.
Ἡ Θεὸν ἀποῤῥήτως τὸν Πλαστουργὸν τέξασα, καὶ
μετὰ τὸν τόκον Παρθένος, ἄφθορος μείνασα, ἀξίωσόν
με φυγεῖν, τὰς τοῦ ἐχθροῦ μεθοδείας, καὶ πρὸς ὕψος
ἕλκυσον, θεῖον τὸν δοῦλόν Σου.
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ναὸς τιμαλφέστατος τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ,
ὑπάρχων πανόλβιε, εἰς τὸν εἰδώλων ναόν, εἰσῆλθες καὶ
ἔθραυσας, θείᾳ ἰσχύϊ χεῖρα, τοῦ ἀγάλματος νέμων,
θραύσματα τοῦ χρυσίου, τοῖς πτωχοῖς διὸ Σῶζον,
ὑπήνεγκας φρικτοὺς κολασμούς, καρτερικώτατα.
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Θεὸν τὸν ἀχώρητον τῇ κτίσει πάσῃ ἁγνή, ὑπὲρ
νόμων φύσεως, ἐν τῇ νηδύϊ τῇ σῇ, ἐχώρησας ὅθεν σε,
πάσαι αἱ τῶν μερόπων, μακαρίζουσι τάξεις, καὶ ταῖς
θερμαῖς εὐχαῖς σου, ἐν δεινοῖς τοῖς τοῦ βίου,
προστρέχουσι Κυρία σεμνή, Θεογεννήτρια.
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε.
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Μνήμην ἄγουσα σήμερον, τὴν σεπτήν σου Λῆμνος, ἡ
νῆσος γάννυται, καὶ προστρέχει τῇ σῇ χάριτι, Σῶζον
Ἀθλοφόρε τρισμακάριστε.
Νῦν τοὺς ἄθλους σου σέβοντες, καὶ τὴν παῤῥησίαν
σου Σῶζον ᾄδοντες, καταφεύγομεν τῇ σκέπῃ σου, οἱ
χοροὶ Λημνίων ἐν ταῖς θλίψεσιν.
Ὁ τοξεύσας τοῖς βέλεσι, τῆς ὑπομονῆς σου ἐχθρὸν
τὸν δόλιον, Σῶζον σύντριψον τὴν δύναμιν, καὶ τοῦ
πολεμοῦντός με ἀλάστορος.
Θεοτοκίον.
Ὑπεράγιον σκήνωμα, τοῦ Παμβασιλέως καὶ
Παντοκράτορος, τὴν καρδίαν μου ἐξάγνισον, καὶ
ἁγίασόν με ταῖς πρεσβείαις Σου.
ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς.
Πίστει οἱ χοροί, τῶν Λημνίων καταφεύγοντες, τῇ
θερμῇ σου Μάρτυς Σῶζον ἀρωγῇ, διασώζονται καὶ
νόσων ἀπαλλάττονται.
Ῥείθροις Ἀθλητά, τῶν καμάτων σου ἀρδόμενοι, οἱ
τιμῶντές σε προσάγομεν Χριστῷ, ἀρετῆς καρπὸν
πολύχουν θεοστήρικτε.
Ὅπλοις
ἀνδρικοῖς,
τῶν
ἀπίστων
θράσος
ἔλυσας,ὑπομείνας τῆς σαρκός σου ἐκκοπήν, καὶ ὀστέων
σου τὴν θραῦσιν Σῶζον ἔνδοξε.
Θεοτοκίον.
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Σκίρτα ὦ λαέ, τῶν Λημνίων καὶ ἀνύμνησον, τὴν τοῦ
Σώζοντος τοῦ Μάρτυρος χαράν, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ
τὴν Ὑπερύμνητον.
ᾨδὴ στ΄. Τὴν δέησιν.
Τῷ λύσαντι, τῶν ἀθέων φρύαγμα, ἐνισχύσει τοῦ
Σωτῆρος τῶν ὅλων, καὶ τῇ αὐτοῦ εὐδοκίᾳ τὴν Λῆμνον,
ἐκ τῶν τῆς Ἄγαρ ἐκγόνων λυτρώσαντι, νικητηρίου νῦν
ᾠδάς, χαῖρε Σῶζον βοῶντες προσάξωμεν.
Αἱμάτων σου, οἱ κρουνοὶ οἱ ῥεύσαντες, διὰ πίστιν τοῦ
Χριστοῦ
τὴν
ἁγίαν,
ἔσβεσαν
πῦρ
τῶν
εἰδωλομανούντων, καὶ εὐσεβῶν τὰς καρδίας ἀνέψυξαν,
τῶν μελωδούντων σου ἀεί, Μάρτυς Σῶζον τὴν θείαν
ἐνάθλησιν.
Τρισόλβιε, ὕμνον νικητήριον, σοὶ προσάγουσιν
Λημνίων οἱ δῆμοι, ὅτι ἐβράβευσας τούτοις ὦ Σῶζων,
ἦμαρ ἐλεύθερον πόῤῥω τὴν μάστιγα, διώκων τῶν
Ἀγαρηνῶν,
τὴν
αὐτοὺς
χρόνους
πλείστους
ἐκθλίβουσαν.
Θεοτοκίον.
Ἡγίασεν, ὁ Χριστός Σε Ἄχραντε, ἐν τῇ μήτρᾳ Σου
δεχθεὶς ἐνοικῆσαι, καὶ τὸ ἀνθρώπινον ηὔφρανε γένος,
τὸ ἐκ φθορᾶς ἀναχθὲν καὶ πρὸς θέωσιν, ὁδηγηθὲν διὰ
τοῦ Σοῦ, θείου τόκου Μητρόθεε Πάναγνε.
Κοντάκιον. Ἦχος γ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῷ Χριστῷ προσήγαγες, σαυτὸν θυσίαν, Ἀθλητὰ
περίδοξε, καὶ ὁλοκάρπωμα σεπτόν, ἀνδραγαθήσας ὡς
ἄριστος, Αὐτοῦ ὁπλίτης, λαμπρὲ Σῶζον πάνσοφε.
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Ὁ Οἶκος.
Χαριστηρίους ᾠδὰς προσάγουσα ἡ τῶν Λημνίων
νῆσος, τῷ πολυευσπλάγχνῳ Κυρίῳ, ἐν τῇ εὐσήμῳ
ἡμέρᾳ τῶν αὐτῆς ἐλευθερίων, ἐκ τῶν τῆς Ἄγαρ
ἐκγόνων, χαίρει καὶ πανοικὶ ἀγάλλεται. Προστάτην οὖν
πλουτοῦσα τὸν πολύαθλον Σώζοντα, καὶ πρόξενον
αὐτὸν οἰομένη, τῆς ἐκ δουλείας λυτρώσεως, ἡ νῆσος
ταύτη τιμᾶ τοὺς αὐτοῦ καμάτους, καὶ γεραίρουσα
αὐτὸν εὐλαβῶς κραυγάζει· χαῖρε λαμπρὲ Σῶζον
πάνσοφε.
Συναξάριον.
Τῇ Η΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, ἡ τῶν Λημνίων νῆσος
ἄγουσα τὰ ἑαυτῆς Ἐλευθέρια, τιμᾶ τὴν μνήμην τοῦ
ἐνδόξου Μάρτυρος Σώζοντος, οὗ ταῖς ἀόκνοις
δεήσεσι καμφθεὶς ὁ πολυεύσπλαγχνος Κύριος
ἐξεδίωξε τὰ τῶν Ἀγαρηνῶν στίφη.
Στίχοι·
Σώζοντα μέλπει ᾠδὰς Λῆμνος ὡς ῥύστην,
ἐκ συμφορῶν καὶ ἀλλοθρήσκων δουλείας.
Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός,
ἐλέησον καί σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν.
ᾨδὴ ζ΄. Παῖδες Ἑβραίων.
Νύκτα ἐδίωξας δουλείας, ἐκ τῆς νήσου τῶν Λημνίων
ταῖς λιταῖς σου, καὶ ἡμέραν λαμπράν, αὐτῇ ἐλευθερίας,
ἐδώρησας φωτόλαμπρε, Σῶζον Μάρτυς τοῦ Ὑψίστου.
Ἔχει σε πρόβολος ἡ Λῆμνος, μάκαρ Σῶζον ἀρωγὸν
καὶ παραστάτην, ἐν δειναῖς συμφοραῖς, διό σε
μακαρίζει, τὴν θείαν σου ἐνάθλησιν, ἀνυμνοῦσα
γηθοσύνως.
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Πρόξενον τῆς τῶν ἀλλοπίστων, συντριβῆς σε Σῶζον
Μάρτυς οἰομένη, ἡ Λημνίων κλεινή, ὁμήγυρις βοᾷ σοι·
ἡμῶν στεῤῥὸν προπύργιον, ἀσφαλείας σὺ ὑπάρχεις.
Θεοτοκίον.
Ἄφλεκτε βάτε τοῦ Σιναίου, ἀπαθείας σωστικὸν πῦρ
ἄναψόν μοι, καὶ πταισμάτων πολλῶν, κατάφλεξον
ἀκάνθας, Παρθένε Θεοτίμητε, ἵνα μέλπω Σε
ἀπαύστως.
ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα.
Ξενοδοχῆσαι, ἡμᾶς ἐν πόλῳ δυσώπει, τὸν
φιλάνθρωπον Σωτῆρα μετὰ πότμον, Σῶζον θεοφόρε,
ἐναθλουμένων βίβλε.
Ἰσχύϊ θείᾳ, ἐχθροῦ ἀπίστου πᾶν θράσος, Σῶζον
ἤμβλυνας διὸ καὶ παῤῥησίαν, εὗρες πρὸς τὸν Κτίστην,
ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύειν.
Ὥσπερ ἀκρίδων, ἑσμὸν υἱοὺς τοὺς τῆς Ἄγαρ,
ἀπεδίωξας τῇ ῥάβδῳ πρεσβειῶν σου, ἐκ τῆς νήσου
Λήμνου, σημειοφόρε Σῶζον.
Θεοτοκίον.
Σὲ ἱκετεύω, τὰς ἀπρεπεῖς ἐνθυμήσεις, Μαριὰμ τῆς
ἐναγοῦς μου διανοίας, ταῖς Σαῖς ἀσιγήτοις, ἁγίασον
πρεσβείαις.
ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον.
Ἀμνῶν ποιμὴν ὑπάρχων, ὡς ἀμνὸς τῷ Κτίστῃ, καὶ
λογικὸν ἱερεῖον πανένδοξε, ἑκὼν προσήχθης ὦ Σῶζον,
στεῤῥὲ γηθόμενος.
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Δικαίων ταῖς χορείαις, ὡς Λιβάνου κέδρος, νῦν ἐν
Ἐδὲμ τοῖς λειμῶσιν ἐξήνθησας, καὶ πάντας Σῶζον
μυρίζεις, ὀσμαῖς χαρίτων σου.
Ὡς παῤῥησίαν ἔχων, Σῶζον πρὸς τὸν Κτίστην, αὐτὸν
δυσώπει τηρεῖσθαι ἀχείρωτον, τὴν νῆσον Λῆμνον
προστάτην, ὡσεὶ γεραίρουσαν.
Θεοτοκίον.
Χριστὸν τὸν Ζωοδότην, Μῆτερ γλυκυτάτη, ταῖς
ἱκεσίαις τοῦ Σώζοντος τήρησον, ἐκ πάσης πλάνης
ἀτρώτους, τοὺς ἀνυμνοῦντάς Σε.
Ἐξαποστειλάριον.
Ἦχος
β΄.
Γυναῖκες
ἀκουτίσθητε.
Μαρτύρων τὸν ἀήττητον, ὁπλίτην θεῖον Σώζοντα,
τὸν τοῦ Κυρίου δυνάμει, θωρακισθέντα καὶ πλάνων,
τροπώσαντα τὰς φάλαγγας, τιμήσωμεν κραυγάζοντες,
σὺν τοῖς Λημνίων τάγμασιν· ἡμῶν προστάτις καὶ
ῥύστης, ἐκ συμφορῶν μάκαρ πέλεις.
Θεοτοκίον.
Τῇ
σκέπῃ
Σου
προστρέχοντες,
Ὑπέρμαχε
Παντάνασσα, ἁγιωτέρα Ἀγγέλων, καὶ στρατηγῶν
ὑπερτέρα, ἐν ταῖς τοῦ πολεμήτορος, ἐφόδοις θείαν
δύναμιν, καὶ ἀρωγὴν λαμβάνομεν, βοῶντες· χαῖρε
εἰρήνης, ἀδιατάρακτον τεῖχος.
Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶμεν στίχους δ΄ καί ψάλλομεν
Στιχηρά Προσόμοια. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων
Ταγμάτων.

[18]

Τῆς νήσου Λήμνου οἱ δῆμοι, σήμερον τέρπονται, καὶ
ἐν ἀγαλλιάσει, Μάρτυς Σῶζον βοῶσι· δουλείας
ἐλυτρώσω Ἀγαρηνῶν, τῆς μακρᾶς ἱκεσίας σου,
ἀδιακόποις πρὸς Κτίστην ταῖς σαῖς ἡμᾶς, τοὺς ᾠδαῖς σε
καταστέφοντας.
Ἐκλαμπροτέραν χρυσίου, παντὸς πανεύφημε, ἔχων
ψυχὴν εἰσῆλθες, εἰς ναὸν τῶν εἰδώλων, καὶ ἄγαλμα
χρυσότευκτον θεϊκόν, Σῶζον μάκαρ κατέστρεψας,
γενναιοφρόνως διόπερ καὶ Ἀθλητῶν, τὴν ὁδὸν ἀσμένως
ἤνυσας.
Ἀνταμοιβὴν τῶν σῶν πόνων, καὶ τῶν αἱμάτων σου,
τῶν ἐκροῶν θεόφρον, Σῶζον πάντιμε εὗρες, βασίλεια
τὰ ἄνω ἐν ουρανοῖς, σὺν Χριστῷ εὐφραινόμενος, καὶ
μνημονεύων τῶν πίστει τὴν ἱεράν, γεραιρόντων σου
ἐνάθλησιν.
Ἡ νῆσος Λῆμνος χορεύει, ἐπὶ τῇ δόξῃ σου, τιμῶσα
γηθοσύνως, τὴν ἁγίαν σου μνήμην, καὶ πόθῳ
κατασπάζεται τὴν σορόν, τῶν ἁγίων λειψάνων σου, τῷ
Λυτρωτῇ ἀναπέμπουσα ἐν χορῷ, χαριστήριον
μελώδημα.
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄.
Ταῖς τοῦ Παρακλήτου μαρμαρυγαῖς, καταλαμφεὶς
τὴν καρδίαν, σωστὴρ ἀνδρείας ἀνέσπερος ὤφθης,
Σῶζον ἀήττητε. Ταῖς γὰρ φωτοφόροις ἀκτῖσί σου,
ἀπίστων τὴν σκοτίαν ἐξεδίωξας, καὶ φωτὶ αὐτοὺς
ἀληθείας κατηύγασας.Παῤῥησίαν οὖν ἔχων πρὸς
Κύριον, σῶσον ἡμᾶς ἐκ τῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἐν
ἐλευθερίᾳ πάντας τήρησον.
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.
Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων Σου,
καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.

Δοξολογία

Μεγάλη

καὶ

Ἀπόλυσις.

Μεγαλυνάριον.
Τὸν ποιμενικόν σου αὐλὸν φαιδρῶς, παίζων Μάρτυς
Σώζων, προσεχώρησας Ἀθλητῶν, τοῖς χοροῖς ἐν πόλῳ,
καὶ πρὸς Χριστὸν μεσίτης, ἡμῶν τῶν σὲ τιμώντων,
ὤφθης πιστότατος.
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