
  1. Σάββατον. † Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου ἀρχιεπισκόπου Καισα-
ρείας Καππαδοκίας τοῦ μεγάλου (†379). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ»· κον τά -
κιον «Ἡ παρθένος σήμερον»· ἀπόλυσις «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννη-
θεὶς καὶ ἐν φάτνῃ...» 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ ἡ α΄ στάσις τοῦ ψαλ-
τηρίου. 

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Συγκατα-
βαίνων ὁ σωτὴρ» (δὶς) καὶ «Οὐκ ἐπῃσχύνθη» (ἅπαξ), καὶ τοῦ 
ἁγίου Βασιλείου 3 προσόμοια «Ὁ ἐπωνύμως κληθεὶς» κ.λπ., 
Δόξα, τοῦ ἁγίου «Σοφίας ἐραστής», Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Συγ -
καταβαίνων ὁ σωτήρ». 

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ 
ἀναγνώσματα*. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου μετὰ στίχων εἰς τὰ 2 τε-
λευταῖα· α) «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρ-
δίας μου σύνεσιν», β) «Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ 
γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν», Δόξα, τοῦ ἁγίου «Ὁ τὴν χάριν 
τῶν θαυμάτων», Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Οὐκ ἐπῃσχύνθη». 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», Δόξα, Καὶ νῦν, «Μορ-
φὴν ἀναλλοιώτως». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ πε-
ριτμηθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». 

MHN IANOYAΡIOΣ

ἔχων ἡμέρας τριάκοντα καὶ μίαν 
ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14

* Εἰς τὰς ἑορτασίμους ἀκολουθίας μετὰ τὴν εἴσοδον τοῦ ἑσπερινοῦ συ-
χνάκις ὑπάρχουν στιχηρὰ ἰδιόμελα διὰ τὴν λιτήν· κατὰ τὰς διατάξεις ὅμως τοῦ 
Τ.Μ.Ε. εἴθισται εἰς τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς νὰ μὴ τελῆται λιτὴ ἐν τῷ ἑσπερινῷ, 
ἀλλὰ τὰ ἰδιόμελα αὐτῆς νὰ ψάλλωνται εἰς τὸ μεσονυκτικόν.
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Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν τὰ στιχηρὰ ἰδιό -
μελα τῆς λιτῆς, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὸ ἀπο-
λυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» τὰ ἀπολυτίκια «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ 
νῦν, «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». Καθίσματα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Εἶτα τὸ α΄ ἀντίφωνον τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ δ΄ ἤχου, καὶ τὸ προ-
κείμενον μετὰ τοῦ στίχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ὄρθρου, «Ὁ μὴ εἰσερχόμενος» (ζήτει τῇ 13ῃ 
Νοεμβρίου)· ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα, Δόξα, «Ταῖς τοῦ ἱεράρχου», καὶ 
τὰ λοιπὰ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ, τῆς ἑορτῆς (μετὰ τῶν εἱρμῶν) μὲ στίχον «Δόξα 
σοι, ὁ Θεὸς» καὶ τοῦ ἁγίου (ἄνευ εἱρμῶν) μὲ στίχον «Ἅγιε τοῦ 
Θεοῦ»· ἀπὸ γ΄ καὶ ϛ΄ ᾠδῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ διπλαῖ «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καὶ 
«Στείβει θαλάσσης». Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ᾠδὴ ἀμφοτέρων τῶν 
κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, καὶ ἐν τέλει οἱ δύο εἱρμοὶ τῆς 
θ΄ ᾠδῆς «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν...] Ἀπορεῖ πᾶ -
σα γλῶσσα» καὶ «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην...] 
῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν». 

Ἐξαποστειλάρια, αἶνοι κ.λπ. ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολογία 
μεγάλη, καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Μορφὴν ἀναλλοιώτως». 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἀντίφωνα τὰ τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ 
Μηναίῳ. 

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ  
Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς, ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», 
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ· κοντάκιον «Ὁ τῶν 
ὅλων Κύριος» (ζήτει μετὰ τὴν γ΄ ᾠδήν). Τρισάγιον. 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Ἀπόστολος: 1ης Ἰαν., «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς 
ἔσται» (Κλσ. β΄ 8-12)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Ὑπέστρεψαν οἱ ποι -
μένες» (Λκ. β΄ 20-21, 40-52). 

Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ μεγάλου Βασιλείου. Εἰς τὸ Ἐξαι -
ρέτως τὸ «Ἐπὶ σοὶ χαίρει». [Κατὰ τὸ Τ.Μ.Ε., εἰς τὰ δίπτυχα, με -
τὰ τὸ «Ἐν πρώτοις μνήσθητι», λέγεται τὸ παρὸν μεγαλυνάριον 
τοῦ ἁγίου· 
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Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν 
φωστῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας καὶ Καππαδοκῶν χώ -
ρας, Βασίλειον τὸν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.] 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ «Μορ-
φὴν ἀναλλοιώτως». Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ. 

Ἀκολουθία τῆς δοξολογίας 
ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους* 

Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς «Μορ -
φὴν ἀναλλοιώτως», καὶ τοῦ ἁγίου «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν»· κον -
τάκιον τῆς ἰνδίκτου, ἦχος δ΄, πρὸς τὸ «Ὁ ὑψωθείς», 

«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερ -
ούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων τῷ ἐλέει 
σου τῷ ἀπείρῳ οἰκτίρμον, πάντας τοὺς λατρεύοντας σοὶ τῷ μόνῳ 
δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ· Λυτρωτά, εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος 
χορήγησον». 

Εὐθὺς ἡ δοξολογία (ἐπιλογὴ στίχων), μεθ᾿ ἣν αἱ ἑξῆς αἰτή -
σεις τῆς ἐκτενοῦς, τῶν χορῶν ψαλλόντων ἐκ περιτροπῆς ἀνὰ ἓν 
τριπλοῦν «Κύριε, ἐλέησον», ἐξαιρέσει τῆς ἕκτης αἰτήσεως 
«ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι», μεθ᾿ ἣν ψάλλουν αὐτὸ ἀνὰ δέκα 
ἀμοι  βαδὸν τετράκις, πραείᾳ τῇ φωνῇ. 

«Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός...» 
«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν...» 
«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν...» 
«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν ἔθνους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν, 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 εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν 
τῆς γῆς, καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν 
νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου». 

* Ἀναλυτικαὶ διατάξεις διὰ τὰς τοιαύτας περιπτώσεις ἐπισήμων τελετῶν 
ὑπάρχουν εἰς τὴν ἔκδοσιν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας «Ἐπίσημοι Δοξολογίαι 
μεγάλων ἑορτῶν, ἐπετείων καὶ λιτανειῶν».
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«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν ἐκκλη -
σίαν...» 

«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι...» 
«Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν: 
Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ 

θέμενος, ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος καὶ ἐπέκεινα παντὸς χρόνου 
νοούμενός τε καὶ ὑπάρχων, ὁ πάσης ἐκτὸς μεταβολῆς τε τῶν ὄν -
των καὶ ἀλλοιώσεως, ὁ τὸν πάντα χρόνον τόν τε γεγονότα τόν τε 
ὄντα καὶ τὸν ἐσόμενον πληρῶν, ὁ ἐν τῇ ἀφάτῳ σου μακροθυμίᾳ 
καταξιώσας ἡμᾶς εἰς νέον ἐνιαυτὸν τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητός 
σου εἰσελθεῖν, αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην τῇ 
θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον· ὄμβρους εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφο -
ρίαν τῇ γῇ δώρησαι· τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐ κρά τους ἀν θρώ -
ποις τε καὶ κτήνεσι κατασκεύασον· δὸς ἡμῖν ἐν εἰρή νῃ καὶ ὁμο-
νοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύκλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στε φάνῳ τῆς δόξης 
τῶν ἀρετῶν κοσμουμένους, τῷ φωτὶ τῶν ἐντο λῶν σου εὐσχη -
μόνως ὡς ἐν ἡμέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας· τὸ εὐσεβὲς ἡμῶν ἔθνος τῇ 
δυνάμει σου κραταίωσον· τὴν νεότητα παιδα γώγησον· τὸ γῆρας 
περικράτησον· τοὺς ὀλιγοψύχους παραμύθησον· τοὺς ἐσκορπι-
σμένους ἐπισυνάγαγε· τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύνα-
ψον τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ, ἣν τῇ θείᾳ σου χά ριτι καλῶς δια -
φύλαξον· λάλησον ἀγαθὰ ἐν ταῖς καρδίαις τῶν ἀρχόντων ἡμῶν, 
ἐνίσχυσον καὶ ἐνδυνάμωσον αὐτούς τε καὶ τὸν φιλόχριστον ἡμῶν 
στρατόν· ἐλθέτω ἐφ᾿ ἡμᾶς, Κύριε, ἡ βασιλεία σου, βα  σιλεία ἀγά -
πης, χρηστότητος, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης, καὶ ἀξίωσον ἡμᾶς ἐν 
ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ ὑμνεῖν σε καὶ δοξάζειν σε τὸν ἐν 
Τριάδι ἄναρχον καὶ αἰώνιον Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀμήν. 

Εἶτα ἡ ἀπόλυσις ὡς εἰς τὸν ἑσπερινόν. 

Εἴδησις. Ἐν ταῖς καθημεριναῖς ἡ Παρακλητικὴ σχολάζει μέχρι τῆς 
14ης τοῦ μηνὸς πλὴν τῶν Κυριακῶν. 

  2. † ΚΥΡΙΑΚΗ πρὸ τῶν Φώτων. Σιλβέστρου ῾Ρώμης (†335)· Θε-
αγένους (†320), Θεοπίστου, Σεργίου καὶ Θεοπέμπτου μαρ-
τύρων, Κοσμᾶ (Α΄) Κων/πόλεως, Σεραφεὶμ ἐν Σάρωφ (†1833). 
Ἦχος γ΄, ἑωθινὸν ϛ΄. 
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Σημείωσις. Κατὰ παγίαν τάξιν τοῦ Τ.Μ.Ε. (Κυριακὴ πρὸ τῶν 
Φώτων §§ 1-3) ἡ μὴ ἑορτάσιμος ἀκολουθία τοῦ ἁγίου τοῦ Μηναίου κα-
ταλιμπάνεται (λεγομένη ἐν τοῖς ἀποδείπνοις). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκια «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», Δόξα, 
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν»· κοντάκιον «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος». 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 6 καὶ προεόρτια 4 

«Προεόρτια ᾄσματα...» (2ας Ἰανουαρίου), Δόξα, τὸ προεόρτιον 
«Ἔρχεται πρὸς Ἰορδάνην», Καὶ νῦν, «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν». 

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Ἰωάννη βαπτι-

στά...» (ζήτει τῇ 2ᾳ Ἰαν. εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», Δόξα, Καὶ νῦν, 

«Ἑτοιμάζου, Ζαβουλών». 
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 

κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ 
ἀπολυτίκιον «Ἑτοιμάζου, Ζαβουλών». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» ἀπολυτίκια «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», Δόξα, τὸ αὐτό, 
Καὶ νῦν, «Ἑτοιμάζου, Ζαβουλών». 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, τῆς α΄ στιχολογίας μὲ θεοτο-
κίον εἰς τὸ Καὶ νῦν τὸ «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν», καὶ τῆς β΄ στιχο-
λογίας μὲ τὸ θεοτοκίον αὐτῶν. Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ 
ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΩΘΙΝΟΝ Εὐαγγέλιον (ϛ΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τάξε-
ως αὐτοῦ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν, καὶ ὁ προ-
εόρτιος τῆς ἡμέρας «Αἰσθανόμενος τὴν τοῦ Κυρίου» ἄνευ εἱρ -
μῶν καὶ μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ 
γ΄ ᾠδῆς μόνον τὸ προεόρτιον μεσῴδιον κάθισμα «Ἀόρατε Θεέ». 
Ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου καὶ τὸ συν -
αξάριον τῆς ἡμέρας. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε»· «Τὴν τιμιω -
τέραν», καὶ ὁ εἱρμὸς «[Μεγάλυνον, ψυχή μου...] Ἀπορεῖ πᾶσα 
γλῶσσα».
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ ϛ΄ ἀναστάσι-
μον «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος»* καὶ τὸ προεόρτιον. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ προσόμοια 
προεόρτια 4 «Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε», εἰς στίχους τὰ δύο 
τελευταῖα α) «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ 
Ἐρμωνιίμ», β) «Εἶδόν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἶδόν σε ὕδατα καὶ ἐφο -
βήθησαν», Δόξα, τὸ ϛ΄ ἑωθινὸν «Ἡ ὄντως εἰρήνη», Καὶ νῦν, 
«Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία». 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ εἰς τοὺς 
μακαρισμοὺς 4 ἀναστάσιμα τροπάρια τοῦ ἤχου καὶ 4 ἐκ τῆς ϛ΄ 
ᾠδῆς τοῦ προεορτίου κανόνος]. 

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἀνα-
στὰς ἐκ νεκρῶν». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Εὐφραινέσθω τὰ οὐρά-
νια», «Ἑτοιμάζου, Ζαβουλὼν» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κον -
τάκιον «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Ἀπόστολος: Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων, 
«Νῆφε ἐν πᾶσι» (Β΄ Τιμ. δ΄ 5-8) –μετὰ τοῦ προκειμένου καὶ τοῦ 
ἀλληλουιαρίου αὐτοῦ–· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Ἀρχὴ τοῦ εὐαγ-
γελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Μρ. α΄ 1-8). 

Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου. Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως 
τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ 
τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας. 

Εἰδήσεις. 1. Διὰ τὰς ἀκολουθίας τῶν προεορτίων καὶ τῶν μεθεόρ -
των καθημερινῶν βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς «γενικὰς τυπικὰς διατάξεις» 
§§52-63. 

2. Εἰς τοὺς ἑσπερινοὺς τῶν προεορτίων ἡμερῶν ψάλλονται μετὰ τὸ 
«Νῦν ἀπολύεις» οἱ διὰ τὰ ἀπόδειπνα κανόνες τοῦ Μηναίου (βλέπε 
Τ.Μ.Ε., Δεκ. 25 §23), μεθ᾿ οὓς λέγεται τὸ τρισάγιον. 

* Επειδὴ τὸ κείμενον τοῦ ϛ΄ ἀναστασίμου ἐξαποστειλαρίου δημοσιεύε ται 
πολλαχοῦ μὲ λάθη, παρατίθεται ἐνταῦθα διωρθωμένον. 

«Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος, σῶτερ εἶ κατ᾿ οὐσίαν, ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος, 
βρώσεως συμμετέσχες, καὶ μέσον στὰς ἐδίδασκες, μετάνοιαν κηρύσσειν· εὐθὺς 
δὲ πρὸς οὐράνιον, ἀνελήφθης Πατέρα, καὶ μαθηταῖς, πέμπειν τὸν Παράκλητον 
ἐπηγγείλω, ὑπέρθεε Θεάνθρωπε, δόξα τῇ σῇ ἐγέρσει».
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3. Ἀπὸ 2 μέχρι 5 Ἰανουαρίου, ἐὰν τοπικῶς ἑορτάζεται ἅγιος, ψάλ -
λονται καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ τοῦ α΄ κανόνος τῶν Θεοφανείων «Βυθοῦ 
ἀνεκάλυψε πυθμένα», εἰς δὲ τὴν θ. λειτουργίαν (καὶ εἰς τὰς ὥρας μετὰ 
τὸ τρισάγιον) ψάλλεται τὸ προεόρτιον κοντάκιον «Ἐν τοῖς ῥεί θροις 
σήμερον». 

  3. Δευτέρα (προεόρτια τῶν Φώτων). Μαλαχίου προφήτου (περὶ 
τὸ 450 π.Χ.), Γορδίου μάρτυρος. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. γ΄ 5-11, 17-19). 

Εὐαγγέλιον: προεόρτιον, Δευτ. διακαινησίμου (Ἰω. α΄ 18-28). 

 4. Τρίτη (προεόρτια τῶν Φώτων). Σύναξις τῶν ἁγίων 70 ἀπο-
στόλων, Θεοκτίστου ὁσίου. Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ (†1964). 

Ἀπόστολος: παραλειφθείς, Σαβ. πρὸ τῶν Φώτων (Α΄ Τιμ. γ΄ 13-δ΄ 5). 

Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Σαβ. πρὸ τῶν Φώτων (Μτθ. γ΄ 1-6). 

 5. Τετάρτη (προεόρτια τῶν Φώτων). Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ 
μαρτύρων (†305), Συγκλητικῆς ὁσίας (†350). 

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Μηναίῳ 
τάξιν. Εἰς τὸν ἑσπερινὸν μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις» συνάπτεται ὁ 
κανὼν τοῦ ἀποδείπνου (μετὰ τῶν εἱρμῶν αὐτοῦ). Εἰς τὸν ὄρ -
θρον μετὰ τὰ ἀπόστιχα, τὸ τρισάγιον κλπ. καὶ τὸ ἀπολυτίκιον 
«Ἀπεστρέφετο ποτὲ» (ἅπαξ) λέγεται ἡ (μεγάλη) ἀπόλυσις. Ἐν 
συνεχείᾳ ψάλλονται αἱ 

Μεγάλαι ὧραι. Εἰς τὴν α΄ ὥραν «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», τρι -
σάγιον κ.λπ., αἱ δὲ λοιπαὶ ὧραι ἄρχονται ἀπὸ τοῦ «Δεῦτε 
προσ  κυνήσωμεν», καθὼς ἐπισυνάπτονται εὐθὺς μετὰ τὴν εὐχὴν 
τῆς προηγουμένης ὥρας. Ἡ ἀκολουθία αὐτῶν ὡς ἔχει εἰς τὸ 
Μηναῖον (Τ.Μ.Ε., 6η Ἰαν., §1)· ἀπολυτίκιον «Ἀπε στρέφετο 
ποτέ». Ἐν ᾧ ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῆς γ΄, τῆς ϛ΄ καὶ τῆς θ΄ 
ὥρας, ὁ διάκονος θυμιᾷ [προπορευομένου λαμπα δούχου] τὸν 
ναὸν καὶ τὸν λαὸν μετὰ θυμιατοῦ («κατζίου»). 

Ὥρα θ΄. Μετὰ τὰ δύο πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ὥρας ὁ α΄ χορὸς 
ψάλλει εἰς ἦχον πλ. α΄ Δόξα Πατρί, ὁ β΄ Καὶ νῦν, καὶ ὁ ἀνα -
γνώστης ἱστάμενος εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ ἀναγινώσκει εὐλαβῶς 
καὶ κατὰ τὸ ὕφος τοῦ Ἀποστόλου ὁλόκληρον τὸ δοξαστικὸν 
«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» (ὁ πρῶτος στίχος «Τὴν χεῖρά σου 
τὴν ἁψαμένην...» καὶ τὸ ἐν τέλει ἡμιστίχιον «Καὶ δεῦρο στῆθι 
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μεθ᾿ ἡμῶν» ἐπαναλαμβάνονται τρίς, οἱ δὲ λοιποὶ στίχοι λέγονται 
ἅπαξ), καὶ εἶτα ψάλλουν τὸ αὐτὸ δοξαστικὸν οἱ χοροὶ ἐναλλὰξ 
κατὰ στίχον. Εἶτα ἡ Προφητεία, ὁ Ἀπόστολος, τὸ Εὐαγγέλιον 
καὶ τὰ λοιπά. Μετὰ τὴν εὐχὴν «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ» 
συνήθως παραλείπονται ἐν ταῖς ἐνορίαις τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μα -
καρισμοί, καὶ εὐθὺς γίνεται (μικρὰ) ἀπόλυσις. Εἶτα ἐν συνεχείᾳ 
ἄρχεται 

Ὁ μέγας ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς 
τῶν Θεοφανείων μετὰ τῆς θείας λειτουργίας 

τοῦ μεγάλου Βασιλείου. 

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», ὁ προοιμιακὸς καὶ τὰ εἰρηνικά. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς «Τὸν 

φωτισμὸν ἡμῶν» κ.λπ. εἰς 6, Δόξα, Καὶ νῦν, «Ὑπέκλινας κά -
ραν». Εἴσοδος μετὰ τοῦ Εὐαγγελίου, «Φῶς ἱλαρόν»· προκείμε-
νον δὲν λέγεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς τὰ 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Τὸ α΄ ἀνάγνωσμα «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ 
Θεός»· μετ᾿ αὐτὸ ὁ α΄ χορὸς τὸ μετὰ τὸ γ΄ ἀνάγνωσμα τροπά -
ριον «Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ», τοῦ ὁποίου τὸ ἀκροτελεύτιον 
«Ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει» ψάλλεται (ἀρχομένου τοῦ β΄ χο-
ροῦ) μετὰ τῶν στίχων τοῦ ξϛ΄ (66ου) ψαλμοῦ, ὡς ἐν τῷ Μη-
ναίῳ, Δόξα, Καὶ νῦν, ὁ β΄ χορὸς τὸ αὐτὸ τροπάριον «Ἐπεφάνης 
ἐν τῷ κόσμῳ» ὁλόκληρον. Εἶτα τὸ ε΄ ἀνάγνωσμα «Εἶπεν Ἠλί -
ας»· μετ᾿ αὐτὸ ὁ β΄ χορὸς τὸ μετὰ τὸ ϛ΄ ἀνάγνωσμα τροπάριον 
«Ἁμαρτωλοῖς καὶ τελώναις», τὸ ἀκροτελεύτιον τοῦ ὁποίου 
«Ποῦ γὰρ εἶχε τὸ φῶς σου λάμψαι» ψάλλεται (ἀρχομένου τοῦ α΄ 
χοροῦ) μετὰ τῶν στίχων τοῦ ϟβ΄ (92ου) ψαλμοῦ, ὡς ἐν τῷ Μη-
ναίῳ, Δόξα, Καὶ νῦν, ὁ α΄ χορὸς τὸ αὐτὸ τροπάριον «Ἁμαρτω-
λοῖς καὶ τελώναις» ὁλόκληρον. Ἀκολουθεῖ τὸ ϛ΄ ἀνάγνωσμα 
«Παρεγένετο Νεεμάν», μετὰ τὸ ὁποῖον «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», 
«Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς» καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπόστολος: τοῦ ἑσπε-
ρινοῦ, «Ἐλεύθερος ὢν ἐκ πάντων» (Α΄ Κορ. θ΄ 19-27)· Εὐαγ-
γέλιον: τῆς θ΄ ὥρας, «Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ» (Λκ. γ΄ 1-18). 

Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ μεγ. Βασιλείου. Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως 
τὸ «Ἐπὶ σοὶ χαίρει». Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
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ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχὴν ψάλλο-
νται τὰ ἰδιόμελα «Φωνὴ Κυρίου» καὶ τελεῖται ὑπὸ τοῦ λειτουρ-
γοῦντος ἱερέως ὁ μέγας Ἁγιασμός, ὡς εἴθισται, κατὰ τὴν ἐν τῷ 
Μηναίῳ τάξιν. Εἰς τὸ τέλος τοῦ Ἁγιασμοῦ ὁ ἱερεὺς βαπτίζει 
τρὶς ἐν τῷ ἡγιασμένῳ ὕδατι τὸν τίμιον Σταυρὸν ὄρθιον, ψάλ -
λων τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου, 
Κύριε», τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνουν οἱ χοροὶ ἀνὰ μίαν· εἶτα ῥα-
ντίζει τὸν λαὸν μετὰ τοῦ ἡγιασμένου ὕδατος ψάλλων (κατ᾿ 
ἀπαίτησιν τοῦ Τ.Μ.Ε.) τὸ κοντάκιον «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμε-
ρον». Εἶτα προσέρχεται ὁ λαὸς μετὰ τάξεως, διὰ νὰ ἁγιασθῇ, 
ἐνῷ ὁ β΄ χορὸς ψάλλει τὸ ἰδιόμελον «Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοί». 

ΑΠΟΛΥΣΙΣ. «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι κατα-
δεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεός». 

Εἴδησις. Ἐν τῇ τραπέζῃ νηστεία. 

  6. Πέμπτη. † ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ 

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν τὰ διὰ τὴν λιτὴν 

ἰδιόμελα (ἄνευ τοῦ Δόξα, Καὶ νῦν εἰς τὰ δύο τελευταῖα) καὶ τὰ 
ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων τοῦ ἑσπερινοῦ (ἄνευ τῶν πρὸ αὐτῶν 
στίχων), ὡς μὴ ψαλέντα εἰς τὴν οἰκείαν θέσιν· εἶτα τρισάγιον 
κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τὸ ἀπολυτίκιον «Ἐν 
Ἰορδάνῃ» (γ΄). [Τὸ ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέλεος.] Τὰ καθίσματα, 
οἱ ἀναβαθμοὶ «Ἐκ νεότητός μου», τὸ προκείμενον «Ἡ θάλασσα 
εἶδε καὶ ἔφυγε» (γ΄), τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ὄρθρου «Ἦλθεν ὁ Ἰη-
σοῦς» (Μρ. α΄ 9-11), ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα κ.λπ., ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ἀμφότεροι οἱ τῆς ἑορτῆς (μετὰ τῶν εἱρμῶν) ἀνὰ 
4 ἄνευ στίχου, εἰμὴ μόνον Δόξα, Καὶ νῦν, ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ τοῦ β΄ 
κανόνος· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς ἡ ὑπακοὴ «Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου»· ἀφ᾿ ϛ΄ 
τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ μηνολόγιον. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ διπλαῖ «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε» καὶ «Στείβει 
θαλάσσης». Ἀντὶ τοῦ Τὴν τιμιωτέραν, οἱ εἱρμοὶ καὶ τὰ τροπάρια 
τῆς θ΄ ᾠδῆς τῶν δύο κανόνων μὲ τὰ μεγαλυνάρια αὐτῶν· εἶτα 
οἱ εἱρμοὶ (μετὰ τῶν μεγαλυναρίων) «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν 
τιμιωτέραν... Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα» καὶ «Με γάλυνον, ψυχή μου, 
τὴν λυτρωσαμένην... ῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν». 
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ τὸ τῆς ἑορτῆς ἐκ τρίτου. 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, ἀρχόμεθα ἀπὸ τοῦ στίχου «Τοῦ ποιῆσαι 

ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον»* καὶ ψάλλομεν τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορ-
τῆς εἰς 6 (δευτεροῦντες τὸ α΄), Δόξα, «Νάματα ἰορδάνια», Καὶ 
νῦν, «Σήμερον ὁ Χριστός». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυ -
τίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ» ἅπαξ. 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς. 
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου· 

Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν 
Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς...» 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ», κον τά -
κιον «Ἐπεφάνης σήμερον». Ἀντὶ τρισαγίου «Ὅσοι εἰς Χριστόν». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Ἀπόστολος: 6ης Ἰαν., «Ἐπεφάνη ἡ χάρις 
τοῦ Θεοῦ» (Τίτ. β΄ 11-14, γ΄ 4-7)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Πα-
ραγίνεται ὁ Ἰησοῦς» (Μτθ. γ΄ 13-17). 

Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου. Εἰς τὸ Ἐξαιρέ -
τως ὁ εἱρμὸς «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν... Ἀπορεῖ 
πᾶσα γλῶσσα». Κοινωνικὸν «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σω -
τήριος πᾶσιν ἀνθρώποις· ἀλληλούια»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς 
τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ». 

ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχὴν ψάλ -
λον ται τὰ ἰδιόμελα «Φωνὴ Κυρίου» κ.λπ. καὶ τελεῖται ὁ μέγας 
Ἁγιασμὸς ὡς χθές, ἀλλὰ κοντάκιον τὸ «Ἐπεφάνης σήμερον». 
Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ. 

Σημειώσεις. 1) Τὸ Μηναῖον, τὸ ἰσχῦον Τυπικὸν Βιολάκη (Τ.Μ.Ε. 
Ἰαν. 6, §3) καὶ ὅλα τὰ παλαιὰ Τυπικὰ ὁρίζουν τὸν μέγαν Ἁγιασμὸν τῆς 
σήμερον μετὰ τὸ ᾀσματικὸν τρισάγιον τῆς μεγ. δοξολογίας, ἀλλὰ κατὰ 
σχετικὴν πρόβλεψιν τοῦ Τ.Μ.Ε. (Ἰαν. 6ῃ, ὑποσ. 4), εἰς πλείστας ἐνορίας 
τελεῖται εἰς τὸ τέλος τῆς λειτουργίας, διὰ νὰ μὴ γίνεται ἀταξία καὶ πρὸς 
καλλιτέραν ἐξυπηρέτησιν τῶν πιστῶν. 

* Ὁσάκις ὑπάρχουν 6 στιχηρὰ διὰ τοὺς αἴνους, ἀρχόμεθα ἀπὸ τοῦ στίχου 
«Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς» καὶ ψάλλομεν τὰ στιχηρὰ μὲ τοὺς στίχους τῶν αἴνων, 
χωρὶς νὰ προσθέτωμεν ἑτέρους στίχους εἰς τὰ δύο τελευταῖα, διότι οὐδέποτε 
προστίθενται στίχοι, ἐὰν δὲν ἐξαντληθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ρν΄ ψαλμοῦ.
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2) Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς δίδεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως εἰς τὸν λαὸν ὁ 
μέγας Ἁγιασμός, ἐνῷ οἱ χοροὶ ψάλλουν ἐναλλὰξ ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους 
τὸ τροπάριον τῆς η΄ ᾠδῆς «Τριάδος ἡ φανέρωσις». 

3) Ἀπὸ σήμερον καὶ εἰς πάσας τὰς ἀκολουθίας μέχρι τῆς θ΄ ὥρας 
τῆς 14ης Ἰανουαρίου ἀπόλυσις λέγεται ἡ τῆς ἑορτῆς. 

  7. Παρασκευή (α΄ μεθέορτος ἡμέρα τῶν Θεοφανείων). † Τοῦ τι -
μίου ἐνδόξου προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου 
(T.M.E., διατάξεις Θεοφανείων §§5-7 καὶ §37). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ»· κοντάκιον «Ἐπε -
φάνης σήμερον». 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ἡ ἀκολουθία ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ (ἄνευ 
Ψαλτηρίου). Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ καὶ τὸ μέγα προκείμενον 
«Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Ἀπο-
λυτίκια «Ἐν Ἰορδάνῃ», Δόξα, «Μνήμη δικαίου», Καὶ νῦν, «Ἐν 
Ἰορδάνῃ». Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι 
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν..., τοῦ τι μίου ἐνδόξου 
προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, οὗ τὴν μνήμην 
ἐπιτελοῦμεν...» 

Τὸ μεσονυκτικόν, ὡς εἴθισται, καὶ ἐν τέλει τὸ ἀπολυτίκιον 
«Ἐν Ἰορδάνῃ». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ 
ἀπολυτίκια. Ἕκαστον κάθισμα ἐκ δευτέρου (μετὰ τοῦ Δόξα, 
Καὶ νῦν). Ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ α΄ τῶν Θεοφανείων 
«Βυθοῦ ἀνεκάλυψε» μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 
σοι» καὶ ὁ τοῦ Προδρόμου μετὰ στίχου «Βαπτιστὰ τοῦ Χριστοῦ, 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν»· ἀπὸ γ΄ καὶ ϛ΄ ᾠδῆς τὰ τοῦ Μηναίου. Κα-
ταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Στείβει θαλάσσης». Ἀντὶ τῆς στιχολογίας 
τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου (Τὴν τιμιωτέραν), ὁ εἱρμὸς καὶ τὰ 
τροπάρια τῆς θ΄ ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῆς ἑορτῆς «Ἀπορεῖ πᾶσα 
γλῶσσα» μετὰ τῶν μεγαλυναρίων (ὡς χθές), εἶτα ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ 
Προδρόμου μὲ στίχον εἰς τὰ δύο πρῶτα τροπάρια «Βαπτιστὰ 
τοῦ Χριστοῦ», Δόξα, «Ὁ τοῖς ἀσωμάτοις», Καὶ νῦν, «Ὑπὲρ εὐ -
σπλαγχνίαν», καὶ ὁ εἱρμὸς «Μεγάλυνον, ψυχή μου,... ῍Ω τῶν 
ὑπὲρ νοῦν». Ἐξαποστειλάρια, στιχηρὰ εἰς τοὺς αἴνους καὶ δοξα-
στικὰ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολογία μεγάλη, ἀπολυτίκιον «Ἐν 
Ἰορδάνῃ». 
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Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τῆς 
ἑορτῆς ὡς χθές. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «Ἐν Ἰορδάνῃ», 
«Μνήμη δικαίου», καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Ἐπε -
φάνης σήμερον». Ἀντὶ τρισαγίου «Ὅσοι εἰς Χριστόν» (κατ᾿ 
ἀπαίτησιν τοῦ Τ.Μ.Ε.). Ἀπόστολος –μετὰ τοῦ προκειμένου αὐ -
τοῦ– τοῦ Προδρόμου, 7ης Ἰαν., «Ἐγένετο ἐν τῷ τὸν Ἀπολλὼ 
εἶναι» (Πρξ. ιθ΄ 1-8)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως, «Βλέπει ὁ Ἰωάννης 
τὸν Ἰησοῦν» (Ἰω. α΄ 29-34). Καθεξῆς ἡ λειτουργία τοῦ ἱεροῦ 
Χρυσοστόμου. Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως, «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν 
τιμιωτέραν... ῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν». Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον»· ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ». Ἀπόλυσις 
ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ. 

Σημειώσεις. 1. Ἀπὸ αὔριον μέχρι τῆς 13ης τοῦ μηνός, ἐὰν ἑορτάζε-
ται ἅγιος, ψάλλονται καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ τοῦ β΄ κανόνος τῶν Φώτων 
«Στείβει θαλάσσης». Κοντάκιον μέχρι τῆς 14ης τοῦ μηνὸς τὸ τῆς ἑορ-
τῆς «Ἐπεφάνης σήμερον» (βλέπε 6 Ἰανουαρίου). 

2. Εἰς τὴν καθ᾿ ἡμέραν λειτουργίαν ἕως τῆς 13ης Ἰαν. στιχολο-
γοῦνται συνήθως τὰ τῆς ἑορτῆς ἀντίφωνα, ἀλλ᾿ εἰσοδικὸν «Δεῦτε προ-
σκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου». 

  8. Σάββατον μετὰ τὰ Φῶτα. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, Δομνίκης 
ὁσίας· Κύρου καὶ Ἀττικοῦ πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως. 

Εἰς πάσας τὰς μεθεόρτους καθημερινὰς ἡ ἀκολουθία ψάλλεται μό-
νον ἐκ τοῦ Μηναίου (γεν. τυπικαὶ διατάξεις §§52-63). 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου. 
Ἀπόστολος Σαββάτου μετὰ τὰ Φῶτα, Κυρ. κζ΄ ἐπιστ., «Ἐνδυ-
ναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ϛ΄ 10-17)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως, 
«Ἀνήχθη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν ἔρημον» (Μτθ. δ΄ 1-11). «Ἄξιον ἐστί». 
Κοινωνικὸν «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ». 

  9. † ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Πολυεύκτου μάρτυρος (†295)· 
Εὐστρατίου ὁσίου (θ΄ αἰ.). Ἦχος δ΄, ἑωθινὸν ζ΄ 

Σημείωσις. Κατὰ παγίαν τάξιν τοῦ Τ.Μ.Ε. (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα 
§§ 8-10) ἡ μὴ ἑορτάσιμος ἀκολουθία τοῦ ἁγίου τοῦ Μηναίου καταλι-
μπάνεται (λεγομένη ἐν τοῖς ἀποδείπνοις). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον καὶ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς.
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Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσιμα 6 καὶ τῆς ἑορτῆς 4, 

Δόξα, «Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος...» (ζήτει εἰς τὸ Δόξα τῆς 
λιτῆς 6 Ἰαν.), Καὶ νῦν, «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ». 

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Σήμερον ἡ 

κτίσις φωτίζεται» (λιτὴ 6ης Ἰανουαρίου). 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», Δόξα, Καὶ 

νῦν, «Ἐν Ἰορδάνῃ». 
ΑΠΟΛΥΣΙΣ «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι κατα-

δεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστάς...» 
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 

κανὼν τοῦ ἤχου· τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ 
ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», Δόξα, τὸ αὐ -
τό, Καὶ νῦν, «Ἐν Ἰορδάνῃ». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ ἄμωμος]. 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, ἀλλ᾿ ἀντὶ θεοτοκίων ἀνὰ ἓν 
τῆς ἑορτῆς (9 Ἰαν.). Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ 
τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ζ΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ. 
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ ὁ α΄ τῶν 

Θεοφανείων (ἄνευ εἱρμῶν) μὲ στίχον «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι». Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ μεθέορ-
τον μεσῴδιον κάθισμα. Ἀφ᾿ ϛ΄ κοντάκιον καὶ οἶκος ἀναστάσιμα 
καὶ τὸ μηνολόγιον. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Στείβει θαλάσσης»· «Τὴν τιμιω τέ -
ραν», «῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ ζ΄ ἀναστάσι-
μον «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ἀναστάσιμα 4, καὶ –διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὸ 
Μηναῖον κατάλληλα μεθέορτα*– τὰ 4 ἰδιόμελα «Φῶς ἐκ φω -

* Εἰς τὰς μεθεόρτους ἡμέρας ὑπάρχουν προσόμοια τινὰ (πρὸς τὰ «Αἱ ἀγγε-
λικαὶ» καὶ «Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ») ὡς ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ 
ὄρθρου, τὰ ὁποῖα κατ᾿ ἀκρίβειαν δὲν ψάλλονται  εἰς τὸ «Πᾶσα πνοὴ» οὔτε
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τὸς» κ.λπ. (τῶν αἴνων τῆς 6ης Ἰαν.), μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τε-
λευταῖα α) «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς 
τὰ ὀπίσω», β) «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σύ, Ἰορ-
δάνη, ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;», Δόξα, τὸ ζ΄ ἑωθινὸν «Ἰδοὺ 
σκοτία καὶ πρωί», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία 
μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία». 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν ἐφυ -
μνίων αὐτῶν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ (εἰς μὲν τὸ β΄ «Σῶσον ἡμᾶς... 
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ...», εἰς δὲ τὸ γ΄ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου»). 

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θε-
οῦ, ὁ  ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν...» 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστά-
σεως», «Ἐν Ἰορδάνῃ», καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ· κοντάκιον 
«Ἐπε φάνης σήμερον». Τρισάγιον. 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Ἀπόστολος: Κυρ. μετὰ τὰ Φῶτα, «Ἑνὶ 
ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις» (Ἐφεσ. δ΄ 7-13) –μετὰ τοῦ προ-
κειμένου καὶ τοῦ ἀλληλουιαρίου αὐτοῦ–· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 
«Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη» (Μτθ. δ΄ 12-17). 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστί». Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε»· 
«Εἴδομεν τὸ φῶς»· «Πληρωθήτω»· «Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις 
ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ. 

10. Δευτέρα. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης (†395). Δομετιανοῦ 
Μελιτινῆς (†602)· Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. η΄ 7-13). 

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Δευτ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. γ΄ 19-22). 

11. Τρίτη. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529). 
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου. 

Εὐαγγέλιον ὄρθρου: τοῦ ὁσίου, Παρασκ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Ἔστη 
ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-23)· Καταβασίαι οἱ 
εἱρμοὶ «Στείβει θαλάσσης»· «Τὴν τιμιωτέραν». Δοξολογία 

εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα», ὡς ἐμφαίνεται ἐν τῇ Παρακλητικῇ καὶ ὡς γνωρίζουν 
καλῶς οἱ μύσται τῆς Ψαλτικῆς τέχνης. Βλ. καὶ Ἡμερολόγιον τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος, ἔτους 1970, σελ. 196-197.
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μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ» ἅπαξ. Εἰς τὴν λει-
τουργίαν, Ἀπόστολος: τοῦ ὁσίου, ὁ ἐν τῷ Μηναίῳ σημειούμε-
νος, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ., «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι» 
(Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Πέμ. δ΄ ἑβδ. Ματθ., 
«Πάντα μοι παρεδόθη» (Μτθ. ια΄ 27-30)· κοινωνικὸν «Εἰς μνη -
μόσυνον αἰώνιον». 

12. Τετάρτη. Τατιανῆς μάρτυρος (†226). Εὐθασίας, Μερτίου μαρ-
τύρων (†305). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ι΄ 1-18). 

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Ἰανουαρίου 12 (Ἰω. ι΄ 39-42). 

13. Πέμπτη. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων (†315). 

Σημείωσις. Συμψάλλεται σήμερον καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινὰ καὶ 
῾Ραϊθὼ ἀββάδων διὰ τὸ ἀποδίδοσθαι αὔριον τὴν ἑορτήν. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ι΄ 35-ια΄ 7). 

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Τετ. ια΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κ΄ 1-8). 

14. Παρασκευή. Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ῾Ραϊ -
θὼ ἀναιρεθέντων πατέρων. 

Εἰς τὴν ἀκολουθίαν ψάλλονται ἅπαντα τὰ τῆς ἑορτῆς (Ἰαν. 
6) μετὰ τῶν ἐφεξῆς διαφορῶν. 

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἄνευ τῶν ἀναγνωσμάτων, τῆς λιτῆς καὶ 
τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἀλλὰ γίνεται εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ, καὶ εἶτα 
τὰ ἀπόστιχα τῆς ἑορτῆς ὡς εἰς τὸ Μηναῖον· ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῇ 
ἑορτῇ. 

Ἐν τῷ ὄρθρῳ καταλιμπάνονται ὁ πολυέλεος, τὸ κάθισμα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ Εὐαγγέλιον μετὰ τῆς τάξεως αὐτοῦ· ὅθεν μετὰ 
τὰ δύο καθίσματα, ὁ ν΄ ψαλμὸς καὶ εὐθὺς οἱ κανόνες. Ἀπὸ γ΄ 
ᾠδῆς, ἀντὶ τῆς ὑπακοῆς, τὸ διὰ τὸν πολυέλεον παραλειφθὲν 
κάθισμα «Τὰ ῥεῖθρα ἡγίασας»· ἀφ᾿ ϛ΄, μετὰ τὸ κοντάκιον καὶ 
τὸν οἶκον τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 14ης τοῦ μηνός. Κα-
ταβασίαι διπλαῖ καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ ὄρθρου, ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ 
ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἄνευ τοῦ ἁγιασμοῦ. 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, ὡς ἐν τῇ 
ἑορτῇ. Ἀπολυτίκιον «Ἐν Ἰορδάνῃ» καὶ κοντάκιον «Ἐπεφά νης 
σήμερον». Τρισάγιον. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τῆς 
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ἑορτῆς· Ἀπόστολος: τῆς ἡμέρας, Παρ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ια΄ 
8-14)· Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Σαβ. μετὰ τὰ Χριστούγεννα 
(Μτθ. ιβ΄ 15-21). Καθεξῆς ἡ θ. λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου. 
Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν... 
῍Ω τῶν ὑπὲρ νοῦν». Κοινωνικὸν «Ἐπεφάνη ἡ χάρις»· ἀντὶ τοῦ 
Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ»· ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῇ ἑορτῇ. 

Εἰδήσεις. 1. Ἀπὸ αὔριον μέχρι τῆς 31ης τοῦ μηνὸς (πλὴν τῶν ἑορ-
ταζομένων ἁγίων) ἄρχεται ψαλλομένη ἡ Παρακλητική. 

2. Ἀπὸ αὔριον ἕως τῆς ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς, ἐὰν ἑορτάζεται 
ἅγιος, ψάλλονται αἱ καταβασίαι τῆς ἑορτῆς «Χέρσον ἀβυσσοτόκον», 
εἰς δὲ τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν» (ζήτει 2 Φε-
βρουαρίου). 

15. Σάββατον. Παύλου ὁσίου τοῦ Θηβαίου καὶ Ἰωάννου τοῦ κα-
λυβίτου. Γερασίμου (Παλλαδᾶ) πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. 

Τάξις Σαββάτου μὲ «Θεὸς Κύριος» (βλ. ἔμπροσθεν, γενικαὶ τυπικαὶ 
διατάξεις §§31-44). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. λ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφ. ε΄ 1-8). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κβ΄ 15-22). 

16. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ΄ ΛΟΥΚΑ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως 
τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Πευσίππου, Ἐλασίππου κ.λπ. μαρτύ -
ρων (β΄ αἰ.)· Νικολάου νεομάρτυρος τοῦ Μυτιληναίου. Ἦχος 
πλ. α΄, ἑωθινὸν η΄. 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Ἐκ βρέφους τὸν Κύριον»· κον -
τάκιον «Ποθήσας, σοφέ». 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 6 καὶ τοῦ Μη-

ναίου 4, Δόξα, τοῦ ἀποστόλου «Σήμερον ἡμῖν ἡ κρηπίς», Καὶ 
νῦν, «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ». Εἴσοδος κ.λπ.. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τοῦ ἀποστόλου «Πάλιν 
ἡμῖν ὁ θερμὸς προστάτης», Καὶ νῦν, «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής 
μου, πάναγνε» (Παρακλητική, Σαββάτῳ ἑσπέρας, ἦχος πλ. β΄). 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τὸν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Τὴν ῾Ρώ -
μην μὴ λιπών», Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». 

Τὸ μεσονυκτικὸν τῆς Κυριακῆς ὡς εἴθισται, καὶ ἡ ὑπακοὴ 
τοῦ ἤχου. 
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Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια ὡς προεγράφησαν. [Τὸ 
Ψαλτήριον καὶ ὁ ἄμωμος.] 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, τῆς α΄ στιχολογίας μὲ τὸ θεο-
τοκίον τοῦ ἀναστασίμου ἀπολυτικίου «Χαῖρε, πύλη Κυρίου», 
καὶ τῆς β΄ στιχολογίας μὲ τὸ θεοτοκίον αὐτῶν. Εὐλογητάρια. Ἡ 
ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (η΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ. 
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν, καὶ ὁ α΄ τοῦ 

Μηναίου ἄνευ τῶν εἱρμῶν· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὰ μεσῴδια καθίσματα, 
ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ 
οἴκου καὶ τὸ συναξάριον. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν τιμιω -
τέραν», «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ η΄ ἀναστάσι-
μον «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τοῦ Μηναίου «Οὐ σὰρξ καὶ αἷμα, 
Πέτρε σοι» καὶ τὸ θεοτοκίον «Παρθένος παναμώμητος». 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ Μηναίου 
προσόμοια 3 «Τοὺς πόνους τοῦ κηρύγματος» κ.λπ. εἰς 4, εἰς 
στίχους τὰ δύο τελευταῖα α) «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 
φθόγγος αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐ -
τοῦ», β) «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν 
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα», Δόξα, τὸ η΄ ἑωθινὸν «Τὰ τῆς 
Μαρίας δάκρυα», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία με -
γάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον σωτηρία»). 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μα-
καρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς 4 καὶ 4 ἐκ τῆς ϛ΄ ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος 
τοῦ Μηναίου]. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Τὸν συνάναρχον Λόγον», 
«Τὴν ῾Ρώμην μὴ λιπὼν» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Ὁ 
μήτραν παρθενικήν». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τοῦ 
ἤχου. Ἀπόστολος: Κυρ. κθ΄ ἐπιστ., «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερω -
θῇ» (Κλσ. γ΄ 4-11)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιβ΄ Λουκᾶ, «Εἰσερ-
χομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην» (Λκ. ιζ΄ 12-19).
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Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοινωνικὸν «Αἰ νεῖτε»· 
«Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως. 

17. Δευτέρα. † Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†356). Ἀντωνίου 
ὁσίου τοῦ ἐν τῇ σκήτῃ τῆς Βεροίας, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ 
ἐν Ἰωαννίνοις (†1838). 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου· τὰ 
διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον 
«Τὸν ζηλωτὴν Ἠλίαν» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγά-
λην δοξολογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ 
Δόξα), καὶ θεοτοκίον «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος». Εἰς τὸν ὄρθρον Εὐαγ-
γέλιον τοῦ ὁσίου, Πέμ. δ΄ ἑβδ. Ματθ., «Πάντα μοι παρεδόθη» 
(Μτθ. ια΄ 27-30). Κανόνες, ὁ τῆς μικρᾶς παρακλήσεως καὶ ὁ 
τοῦ ἁγίου ἀνὰ 4. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». 
Εἰς τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπό -
στολος τοῦ ὁσίου, Δεκ. 6, «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις» (Ἑβρ. ιγ΄ 
17-21)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Παρ. β΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Ἔστη ὁ Ἰη-
σοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-23). Κοινωνικὸν «Εἰς μνη -
μόσυνον». 

18. Τρίτη. † Ἀθανασίου (†373) καὶ Κυρίλλου (†444) πατριαρχῶν 
Ἀλεξανδρείας. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου· τὰ 
διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν· τὸ ἀπολυτίκιον 
«Ἔρ  γοις λάμψαντες» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγά-
λην δοξολογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ 
Δόξα), καὶ θεοτοκίον «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Εἰς τὸν ὄρθρον, 
Εὐαγγέλιον: τὸ τῆς θ. λειτουργίας 13ης Νοεμβρίου, «Ἐγὼ εἰμὶ 
ἡ θύρα» (Ἰω. ι΄ 9-16)· κανόνες, ὁ τῆς μικρᾶς παρακλήσεως καὶ 
οἱ τῶν ἁγίων· καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς 
τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν»· Ἀπόστο-
λος: 18ης Ἰαν., «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν» (Ἑβρ. ιγ΄ 
7-16)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου» 
(Μτθ. ε΄ 14-19). Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

19. Τετάρτη. Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου. Ἀρσενίου Κερ-
κύρας, Μάρκου ἀρχιεπ. Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ († 23 Ἰουν. 
1444), Μακαρίου ὁσ. ἱεροδιακόνου τοῦ Πατμίου. 
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Διὰ τὰς ἐν καθημερινῇ ἀκολουθίας μετὰ Παρακλητικῆς βλέπε ἔμ -
προσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις (§§1-30). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λα΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἰακ. α΄ 1-18). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. δ΄ 35-41). 

20. Πέμπτη. † Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου. Ζαχαρίου νεομάρτυ-
ρος τοῦ ἐξ Ἄρτης. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔστι διατεταγμένη ἐν τῷ Μηναίῳ 
(ἄνευ ψαλτηρίου)· τὰ διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυ-
κτικόν· τὸ ἀπολυτίκιον «Εὐφραίνου ἔρημος» εἰς μὲν τὸν ἑσπε-
ρινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην δοξολογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς 
Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), καὶ θεοτοκίον «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος». 
Εἰς τὸν ὄρθρον Εὐαγγέλιον τοῦ ὁσίου, Πέμπτης δ΄ ἑβδ. Ματθ., 
«Πάντα μοι παρεδόθη» (Μτθ. ια΄ 27-30)· κανόνες, ὁ τῆς μικρᾶς 
παρακλήσεως καὶ τοῦ ὁσίου οἱ δύο· καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσ-
σοτόκον». Εἰς τὴν λειτουργίαν, κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθε-
νικήν». Ἀπόστολος τοῦ ὁσίου, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ., «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν 
ἐκ σκότους φῶς» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Παρ. 
β΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ» (Λκ. ϛ΄ 17-
23)· κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

21. Παρασκευή. Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ (†662), Νεο φύ -
του μάρτυρος (†305). Πατρόκλου καὶ Ἁγνῆς μαρτύρων, Μα -
ξίμου ὁσίου τοῦ Γραικοῦ. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. λα΄ ἑβδομ. ἐπιστ. (Ἰακ. β΄ 1-13). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ε΄ 22-24, 35-ϛ΄ 1). 

22. Σάββατον. Τιμοθέου ἀποστόλου (†96), Ἀναστασίου ὁσιο μάρ -
τυρος τοῦ Πέρσου (†628). 

Τάξις Σαββάτου μὲ «Θεὸς Κύριος» (βλ. ἔμπροσθεν §§31-44). 
Ἀπόστολος: ἀποστόλου, 22ας Ἰανουαρίου (Β΄ Τιμ. α΄ 3-9). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιδ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κγ΄ 1-12). 

23. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ. Κλήμεντος ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου 
Ἀγκύρας († 312), Ἀγαθαγγέλου μάρτυρος (†312)· Διονυσίου 
ὁσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ (†1540). Ἦχος πλ. β΄, ἑωθινὸν θ΄. 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκια «Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς», Δόξα, 
«Ὁ μάρτυς σου, Κύριε»· κοντάκιον «Τὸν θεῖον μαθητήν». 
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Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ Μη-

ναίου 6, Δόξα, τοῦ Μηναίου «Τὴν τῶν χρόνων τετραχῶς», Καὶ 
νῦν, «Τίς μὴ μακαρίσει σε». Εἴσοδος κ.λπ.. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τοῦ Μηναίου «Τὸν θαυ-
μαστὸν ἐν ἱερεῦσι», Καὶ νῦν, «Ἰδοὺ πεπλήρωται» (Παρακλητι -
κή, ἦχος α΄, Σάββατον ἑσπέρας, εἰς τὰ ἀπόστιχα). 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», Δόξα, «Κλῆμα ὁσιότη-
τος», Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». 

Τὸ μεσονυκτικὸν τῆς Κυριακῆς ὡς εἴθισται, καὶ ἡ ὑπακοὴ 
τοῦ ἤχου. 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια ὡς προεγράφησαν. [Τὸ 
Ψαλτήριον καὶ ὁ ἄμωμος.] 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, τῆς α΄ στιχολογίας μὲ τὸ θεο-
τοκίον τοῦ ἀναστασίμου ἀπολυτικίου «Ὁ τὴν εὐλογημένην», καὶ 
τῆς β΄ στιχολογίας μὲ τὸ θεοτοκίον αὐτῶν. Εὐλογητάρια. Ἡ 
ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (θ΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ. 
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ οἱ δύο τοῦ 

Μηναίου ἄνευ τῶν εἱρμῶν· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὰ μεσῴδια καθίσματα 
τοῦ Μηναίου μετὰ τοῦ θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κον -
τάκιον μετὰ τοῦ οἴκου καὶ τὸ μηνολόγιον. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν τιμιω -
τέραν», «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ θ΄ ἀναστάσι-
μον «Συγκεκλεισμένων, δέσποτα», τοῦ Μηναίου «Ὡς Παῦλος ὁ 
ἀπόστολος» καὶ τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ «Ὡς οὖσα καθαρώτατον». 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 8, Δόξα, τὸ θ΄ ἑω-
θινὸν «Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογημένη». Δοξο-
λογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον σωτη-
ρία»). 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ οἱ 8 μα-
καρισμοὶ τοῦ ἤχου]. Μετὰ τὴν εἴσοδον, ἀπολυτίκια «Ἀγγελικαὶ 
δυνάμεις», «Κλῆμα ὁσιότητος» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κο-
ντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος: Κυρ. λα΄ ἐπιστ., 
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«Πιστὸς ὁ λόγος..., ὅτι ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς» (Α΄ Τιμ. α΄ 15-17)· 
Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιδ΄Λουκᾶ, «Ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν τὸν Ἰη-
σοῦν» (Λκ. ιη΄ 35-43). Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοι-
νωνικὸν «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λει-
τουργίας, ὡς εἴθισται. 

24. Δευτέρα. Ξένης ὁσίας (ε΄ αἰ.). Βαβύλα ἱερομάρτ. (γ΄ αἰ.), 
Φίλωνος ἐπισκ. Καρπασίας, Νεοφύτου τοῦ ἐν Κύπρῳ. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἰακ. β΄ 14-26). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ε΄ 24-34). 

25. Τρίτη. † Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Θεολόγου (Ναζιανζηνοῦ) (†390). 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου· τὰ 
διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν· τὸ ἀπολυτίκιον «Ὁ 
ποιμενικὸς αὐλὸς» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην 
δοξολογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), 
καὶ θεοτοκίον «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι». Εἰς τὸν ὄρθρον 
Εὐαγγέλιον: 13 Νοεμ., «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ μὴ εἰσερχόμενος» 
(Ἰω. ι΄ 1-9)· κανόνες, ὁ τῆς μικρᾶς παρακλήσεως καὶ οἱ δύο τοῦ 
ἱεράρχου· καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· εἰς τὸ Καὶ νῦν 
τῶν αἴνων «Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις» (Παρακλ. ἦχος α΄, Δευ-
τέρᾳ ἑσπέρας). Εἰς τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρ-
θενικήν»· Ἀπόστολος: τοῦ ἱεράρχου, 13 Νοεμ., «Τοιοῦτος ἡμῖν 
ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 
«Ἐγὼ εἰμὶ ἡ θύρα» (Ἰω. ι΄ 9-16)· κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

26. Τετάρτη. Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ (ϛ΄ αἰ.)· 
Κλήμεντος ὁσίου τοῦ Ἀθηναίου (†1111). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἰακ. γ΄ 11-δ΄ 6). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ϛ΄ 7-13). 

27. Πέμπτη. † Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λειψάνου ἐν ἔτει 438). 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεράρχου ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Μη-
ναίῳ τάξιν. Τὰ διὰ τὴν λιτὴν ἐλλείποντα στιχηρὰ ζήτει εἰς τὴν 
13ην Νοεμ., λέγονται δὲ εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον 
«Ἡ τοῦ στόματός σου» εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν με-
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γάλην δοξολογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ 
Δόξα), καὶ θεοτοκίον «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς». Εἰς τὸν ὄρθρον 
Εὐαγγέλιον: 13 Νοεμ., «Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ μὴ εἰσερ-
χόμενος» (Ἰω. ι΄ 1-9). Κανόνες, οἱ ἐν τῷ Μηναίῳ τῆς Θεοτόκου 
καὶ τοῦ ἁγίου. Καταβασίαι «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὴν λει-
τουργίαν μετὰ τὴν εἴσοδον τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἱεράρχου καὶ 
τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ· κοντάκιον «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπό -
στολος: τοῦ ἱεράρχου, 13 Νοεμ., «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιε-
ρεύς» (Ἑβρ. ζ΄ 26 - η΄ 2)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 13 Νοεμ., «Ἐγὼ 
εἰμὶ ἡ θύρα» (Ἰω. ι΄ 9-16). Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

28. Παρασκευή. Ἐφραῒμ τοῦ Σύρου († 373). Παλλαδίου ὁσίου (δ΄ 
αἰ.), Χάριτος μάρτυρος. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Πέτρ. α΄ 1-β΄ 10). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιε΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ϛ΄ 45-53). 

29. Σάββατον. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἱερομάρτυρος 
Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου (†107). 

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου μὲ «Θεὸς Κύριος» (γενικαὶ τυπ. διατά-
ξεις §§31-44). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. λβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. ε΄ 14-23). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. κδ΄ 1-13). 

30. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΒ΄. † Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με γά -
λου, Γρηγορίου τοῦ θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. 
Ἱππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέσεως 
τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυσῆς) 
μάρτυρος. Ἦχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄ (Τ.Μ.Ε., 30 Ἰανουαρίου 
§§4-6.) 

Σημείωσις. Ὡς ὁρίζεται εἰς τὸ μηναῖον, ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱερομάρ-
τυρος Ἱππολύτου ψάλλεται ἐν τοῖς ἀποδείπνοις. 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Καὶ τρόπων μέτοχος»· κοντάκιον 
«Ἐξ ἑῴας σήμερον ἐξανατείλας». 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ τοῦ Μη-

ναίου 4 εἰς 6, Δόξα, τῶν ἁγίων «Τὰς μυστικὰς σήμερον», Καὶ νῦν, 
«Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης». Εἴσοδος κ.λπ. καὶ τὰ ἀναγνώσματα. 
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ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τῶν ἁγίων «Σαλπίσωμεν 
ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων», Καὶ νῦν, «Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις» (Πα-
ρακλητική, ἦχος πλ. α΄, Σάβ. ἑσπέρας, εἰς τὰ ἀπόστιχα). 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Κατέλυσας τῷ σταυρῷ σου», Δόξα, «Τοὺς 
τρεῖς μεγίστους φωστῆρας», Καὶ νῦν, «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου 
σοι». 

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν ὁ τριαδικὸς 
κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ τῶν ἁγίων, τὰ τρια-
δικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων 
«Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς 
Κύριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια ὡς προεγράφησαν. [Τὸ 
Ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέλεος.] 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα, τῆς α΄ στιχολογίας μὲ θεοτο-
κίον «Ὡς τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως», καὶ τῆς β΄ στιχολογίας μὲ τὸ 
θεοτοκίον αὐτῶν· τὰ μετὰ τὸν πολυέλεον καθίσματα τῶν ἁγίων 
«Οἱ σοφοὶ διδάσκαλοι», Δόξα, «Ἑορτάζει σήμερον», Καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον «Προστασία ἄμαχε». Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ 
ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ι΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ. 
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ οἱ δύο τῶν 

ἁγίων ἄνευ εἱρμῶν (ὁ ἐν τῷ Μηναίῳ κανὼν τῆς Θεοτόκου κα-
ταλιμπάνεται)· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ 
τοῦ οἴκου καὶ εἶτα τὰ μεσῴδια καθίσματα τοῦ Μηναίου μετὰ 
τοῦ θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ κοντάκιον τῶν ἁγίων μετὰ τοῦ οἴκου 
καὶ τὸ μηνολόγιον. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· εἶτα «Τὴν 
τιμιωτέραν» εἰς ἦχον βαρὺν εἱρμολογικόν, ἀκολούθως ἡ θ΄ ᾠδὴ 
τοῦ ἀναστασίμου κανόνος* τῆς Παρακλητικῆς εἰς 4 καὶ ἐν συν -
εχείᾳ ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῶν ἁγίων μετὰ τῶν μεγαλυ-

* Τὸ Τ.Μ.Ε. (30 Ἰαν. §4) σημειώνει τὸν ἐν τῷ Μηναίῳ κανόνα τῆς Θεο-
τόκου, ὁ ὁποῖος ὅμως ἐν Κυριακῇ ἀντικαθίσταται ὑπὸ τοῦ ἀναστασίμου κα-
νόνος, ὅπως ἐπίσης ὁρίζει τὸ αὐτὸ Τ.Μ.Ε. εἰς 25 Ἰαν. §3, εἰς ἣν διάταξιν πα-
ραπέμπει καὶ διὰ τὴν ἀκολουθητέαν τάξιν τῆς σήμερον. Ψάλλομεν δὲ πάντοτε 
«Τὴν τιμιωτέραν» εἰς τὸν ἦχον τοῦ ἀμέσως μετ᾿ αὐτὴν κανόνος ἢ εἱρμοῦ.
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ναρίων· ἐν τέλει ὁ εἱρμὸς «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] Ἐν νόμου σκιᾷ 
καὶ γράμματι». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ ι΄ ἀναστάσι-
μον «Τιβεριάδος θάλασσα», τὰ δύο τῶν ἁγίων καὶ τὸ θεοτοκίον 
αὐτῶν. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τῶν ἁγίων 
προσόμοια 4 μὲ στίχους εἰς τὰ δύο τελευταῖα α) «Καυχήσονται 
ὅσιοι ἐν δόξῃ καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν», β) «Οἱ 
ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσονται», Δόξα, τῶν ἁγίων «Σήμερον αἱ ψυχαὶ τῶν γη-
γενῶν», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Ἀνα-
στὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον σωτηρία») 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ εἰς τοὺς 
μακαρισμοὺς 4 τροπάρια τοῦ ἤχου καὶ 4 τροπάρια ἐκ τῆς ϛ΄ 
ᾠδῆς τοῦ α΄ κανόνος τῶν ἁγίων]. Εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνή-
σωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἀναστάς». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Κατέλυσας τῷ σταυρῷ 
σου», «Τοὺς τρεῖς μεγίστους» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον 
«Ὁ μήτραν παρθενικήν». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τῆς 30ῆς 
Ἰανουαρίου (ζήτει ἐν τῷ Μηνολογίῳ). Ἀπόστολος τῶν ἱεραρ-
χῶν, 18ης Ἰαν., «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν» (Ἑβρ. ιγ΄ 
7-16)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως, 30ῆς Ἰαν., «Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ 
κόσμου» (Μτθ. ε΄ 14-19). 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοινωνικὸν ἀποστολι -
κὸν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς 
λειτουργίας ὡς συνήθως. 

31. Δευτέρα. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων (†311). Τῶν ἐν 
Κορίνθῳ ἓξ μαρτύρων (†251), Ἠλία νεομάρτυρος τοῦ ἐν Κα-
λαμάτᾳ (†1685), Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ (†1877). 

Ἀπόστολος: παραλειφθείς, Κυρ. λβ΄ ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. δ΄ 9-15). 

Εὐαγγέλιον: παραλειφθέν, Κυρ. ιε΄ Λουκᾶ (Λκ. ιθ΄ 1-10).
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  1. Τρίτη. Προεόρτια Ὑπαπαντῆς, Τρύφωνος μάρτυρος (†250). 
Βασιλείου Θεσσαλονίκης τοῦ ἐξ Ἀθηνῶν (†870), Ἀναστασίου 
νεομάρτ. τοῦ ἐκ Ναυπλίου (†1655)· τῶν ἐν Μεγάροις τεσσά-
ρων μαρτύρων. 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Μηναίῳ τάξιν. Eἰς 
τὴν λειτουργίαν μετὰ τὴν εἴσοδον, ἀπολυτίκια τὸ προεόρτιον 
«Οὐράνιος χορός», τοῦ μάρτυρος «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε» καὶ 
τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον προεόρτιον, ἦχος δ΄, πρὸς τὸ 
«Ἐπεφάνης σήμερον» 

Ὡς ἀγκάλας σήμερον πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε 
καθαρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, προεορτίους αἰ -
νέσεις προσᾴδοντες. 

Ἀπόστολος: τοῦ μάρτυρος, Σεπτ. 2 (῾Ρωμ. η΄ 28-39)· Εὐαγ-
γέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. ζ΄ 5-16)· κοινωνικὸν 
τῆς ἡμέρας. 

Σημειώσεις. 1. Ὅπου τιμᾶται ἐπισημότερον ὁ ἅγιος Τρύφων ἢ ὁ 
ἅγιος Ἀναστάσιος, ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου συμψάλλεται 
μετὰ τῆς προεορτίου ἐκ τῆς οἰκείας φυλλάδος. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ 
«Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὴν λειτουργίαν Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέ -
λιον τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου, κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

2. Ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς, πλὴν τῶν Κυ-
ριακῶν, δὲν ψάλλεται Παρακλητική. 

3. Ἐν τῇ ἐκδόσει τοῦ Μικροῦ Εὐχολογίου ὑπὸ τῆς Ἀποστ. Διακονίας 
(2013 καὶ ἑξῆς), εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ ἔχει προσ -
τεθῆ καὶ εἰδικὴ εὐχὴ διὰ τὴν εὐλογίαν τοῦ ὕδατος. 

  2. Τετάρτη. † Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩ-

ΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. 
Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκια «Οὐράνιος χορός», Δόξα, «Ὁ μάρ -

τυς σου, Κύριε»· κοντάκιον «Ὡς ἀγκάλας σήμερον». 

MHN ΦΕΒΡOYAΡIOΣ

ἔχων ἡμέρας εἴκοσι καὶ ὀκτὼ 
Ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας 11 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 13
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Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ἡ ἀκολουθία (ἄνευ ψαλτηρίου) ὡς ἐν 
τῷ Μηναίῳ (τὰ 3 ἑσπέρια ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς δευτεροῦνται). 
Ἀπόστιχα τὰ ἰδιόμελα τοῦ Μηναίου, ἀλλ᾿ εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
μετὰ στίχων· α) «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ 
τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν 
σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν»· β) «Φῶς 
εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ». Τὸ ἀπολυ-
τίκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη» τρίς. Ἀπόλυσις «Ὁ ἐν ἀγκάλαις 
τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν 
σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». 

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν τὰ διὰ τὴν λιτὴν 
στιχηρὰ τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἀπο-
λυτίκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη» (ἅπαξ). 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» τὸ ἀπολυτίκιον τρίς. 
Καθίσματα, ἀναβαθμοὶ καὶ τὰ λοιπὰ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εὐαγ-
γέλιον ὄρθρου τὸ τῆς ἑορτῆς, ὃ ζήτει Φεβρ. 2, «Ἦν ἄνθρωπος 
ἐν Ἰερουσαλήμ» (Λκ. β΄ 25-32). Ὁ ν΄ ψαλμὸς καὶ τὰ λοιπὰ ὡς 
ἐν τῷ Μηναίῳ. Ὁ κανὼν τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 
(«ἄνευ στίχων»). Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτό -
κον»· (ἀντὶ τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου) εἰς τὴν θ΄ ᾠδὴν στιχολο-
γοῦνται τὰ μεγαλυνάρια «Ἀκατάληπτον ἐστὶ» μέχρι τοῦ «Κατελ-
θόντ᾿ ἐξ οὐρανοῦ», ἀπὸ δὲ τοῦ «Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχὴν» 
συμψάλλονται καὶ τὰ τροπάρια τῆς θ΄ ᾠδῆς (ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ α΄ 
τροπάριον δίς), εἶτα ὁ εἱρμὸς «Θεοτόκε, ἡ ἐλπίς... Ἐν νόμου 
σκιᾷ». Ἐξαποστειλάριον καὶ αἶνοι ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δοξολο -
γία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη» (ἅπαξ). 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Ἀντίφωνα τὰ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν 
ἐφυμνίων αὐτῶν ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰσοδικὸν «Ἐγνώρισε Κύ -
ριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν. Σῶσον 
ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθείς, 
ψάλλοντάς σοι ἀλληλούια». Μετὰ τὴν εἴσοδον ψάλλονται μόνον 
τὸ ἀπολυτίκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη» καὶ τὸ κοντάκιον «Ὁ 
μήτραν παρθενικήν». Τρισάγιον. Ἀπόστολος: 2ας Φεβρ., 
«Χωρὶς πάσης ἀντιλογίας» (Ἑβρ. ζ΄ 7-17)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 
«Ἀνήγαγον οἱ γονεῖς» (Λκ. β΄ 22-40). Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ 
«Θεο  τόκε, ἡ ἐλπίς... Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι» (ἀντὶ τοῦ 
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Ἄξιον ἐστί). Κοινωνικὸν «Ποτήριον σωτηρίου» (ἢ «Ἐγνώρισε 
Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν· 
ἀλληλούια»)· «Εἴδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ. 

Εἰδήσεις. 1. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς, εἰς τοὺς κα νό -
νας τῶν Μηναίων προτάσσεται καθ᾿ ἑκάστην ὁ τῆς ἑορτῆς. 

2. Εἰς τὰς μεθεόρτους καθημερινὰς ἡ ἀκολουθία ψάλλεται μόνον ἐκ 
τοῦ Μηναίου (βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς «γενικὰς τυπικὰς διατάξεις» 
§§52-63). 

3. Εἰς τὴν καθ᾿ ἡμέραν λειτουργίαν ἕως τῆς ἀποδόσεως στιχολο-
γοῦνται συνήθως τὰ τῆς ἑορτῆς ἀντίφωνα (Τ.Μ.Ε., σελ. 49, §5), ἀλλ᾿ 
εἰσοδικὸν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ 
δικαίου Συμεὼν βασταχθείς». 

  3. Πέμπτη. Συμεὼν τοῦ θεοδόχου καὶ Ἄννης τῆς προφήτιδος. 
Ἰωάννου, Νικολάου καὶ Σταματίου τῶν ἐκ Σπετσῶν νεομαρτύ -
ρων (†1822). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ιϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφ. α΄ 1-9). 

Εὐαγγέλιον: τῶν ἁγίων, 3ης Φεβρουαρίου (Λκ. β΄ 25-38). 

  4. Παρασκευή. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου (†436-440). Ἰωάν -
νου ὁσίου, Νικολάου ὁμολογητοῦ (†868), Ἀβραμίου ἱερο μάρ -
τυρος (†347). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ιϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἐφεσ. α΄ 7-17). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. η΄ 1-10). 

  5. Σάββατον. Ἀγάθης μάρτυρος (†251). Πολυεύκτου Κωνσταντι-
νουπόλεως (†570), Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐν Σκοπέλῳ, Ἀν τω -
νίου νεομάρτυρος τοῦ Ἀθηναίου (†1774). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. ιϛ΄ ἑβδομ. ἐπιστ. (Α΄ Κορ. ι΄ 23-28). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιϛ΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. κδ΄ 34-37, 42-44). 

  6. † ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ἑορτήν (ιζ΄ Ματθαίου). Βουκόλου ἐπι-
σκόπου Σμύρνης (α΄ αἰ.), Φωτίου Κων/πόλεως τοῦ μεγάλου καὶ 
ἰσαποστόλου (†891). Ἦχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄. 

«Τῇ Κυριακῇ μετὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑπαπαντῆς, ἀποφάσει τῆς Ἱ. 
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡρίσθη ὅπως τιμᾶται ἡ μνήμη 
τῶν ἁγίων μητέρων τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, Ἐμμελείας, Νόννας καὶ 
Ἀνθούσης».
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Α΄. Συνήθης τάξις 

Σημείωσις. Κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Τ.Μ.Ε. (2 Φεβρ. §§ 7-9) ἡ μὴ 
ἑόρτιος ἀκολουθία τοῦ Μηναίου σήμερον καταλιμπάνεται (λεγομένη ἐν 
τοῖς ἀποδείπνοις). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον καὶ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. 
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 6 καὶ μεθέορτα 

(6ης Φεβρ.) 3 «Ὁ ποιητὴς τῶν ἁπάντων» κ.λπ. εἰς 4, Δόξα, 
«Ἐρευ νᾶτε τὰς γραφάς» (δοξαστικὸν λιτῆς τῆς ἑορτῆς), Καὶ 
νῦν, «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν». Εἴσοδος κ.λπ.. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Ὁ παλαιὸς 
ἡμερῶν» (ζήτει εἰς λιτὴν τῆς ἑορτῆς). 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», Δόξα, Καὶ νῦν, «Χαῖρε, 
κεχαριτωμένη». 

ΑΠΟΛΥΣΙΣ «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆ -
ναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». 

Τὸ μεσονυκτικὸν τῆς Κυριακῆς ὡς εἴθισται, καὶ ἀπολυ -
τίκιον «Χαῖρε, κεχαριτωμένη». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» ἀπολυτίκια «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ 
νῦν, «Χαῖρε, κεχαριτωμένη». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ ἄμωμος.] 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα τῶν δύο στιχολογιῶν καὶ ἀντὶ 
θεοτοκίων ἀνὰ ἓν τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῷ ναῷ προσηνέχθης ἡ ζωὴ 
τῶν ἁπάντων», «Ἐν ναῷ προσηνέχθης τὰ εἰθισμένα» (6 Φεβρ.). 
Εὐλογητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ 
ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ια΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ. 
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῆς ἑορτῆς· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς 

μεσῴδιον κάθισμα τῆς ἑορτῆς «Νηπιάζει δι᾿ ἐμέ» (6 Φεβρ.)· 
ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου καὶ τὸ μηνο -
λόγιον. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν τιμιω -
τέραν» καὶ ὁ εἱρμὸς «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ 
γράμματι».
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ ια΄ ἀναστάσι-
μον «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», καὶ τὸ ὅμοιον τῆς ἑορτῆς «Τῶν 
κόλπων τοῦ γεννήτορος» (6 Φεβρ). 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ (διὰ τὸ μὴ 
ἔχειν τὸ μηναῖον κατάλληλα μεθέορτα) τῆς ἑορτῆς 3 «Νόμον 
τὸν ἐν γράμματι» κ.λπ. (2ας Φεβρ.) εἰς 4, εἰς στίχους τὰ δύο τε-
λευταῖα α) «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ 
ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν 
σου, ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν», β) «Φῶς 
εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ», Δόξα, τὸ ια΄ 
ἑωθινὸν «Φανερῶν ἑαυτόν», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογημένη». Δο-
ξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον σω-
τηρία»). 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν 
ἐφυμνίων αὐτῶν ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρι-
σμοὶ τοῦ ἤχου εἰς 4 καὶ 4 ἐκ τῆς ϛ΄ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορ-
τῆς]. 

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ  ἀνα -
στάς». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», 
«Χαῖ  ρε, κεχαριτωμένη» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Ὁ 
μήτραν παρθενικήν». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου. 
Ἀπόστολος Κυρ. ιζ΄ ἐπιστ., «Ὑμεῖς ἐστὲ ναὸς Θεοῦ ζῶν τος» (Β΄ 
Κορ. ϛ΄ 16-ζ΄ 1)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιζ΄ Ματθ., «Ἐξῆλ θεν ὁ Ἰη-
σοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος» (Μτθ. ιε΄ 21-28). 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε»· 
«Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως. 

Β΄. Ἑόρτιος τάξις 
ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Φωτίου 

Σημειώσεις. 1. Σήμερον ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ἁγίου Φωτίου –προστά-
του τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος– τελεῖται πανηγυρικὴ 
συνοδικὴ λειτουργία, καθιερωθεῖσα συνοδικῶς ἀπὸ τοῦ ἔτους 1926. Ἡ 
ἑόρτιος ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος ἢ ἐκ τοῦ 
παραρτήματος τοῦ Μηναίου Φεβρουαρίου (ἐκδ. Ἀποστολικῆς Διακο-
νίας) μετὰ τῶν μεθεόρτων τῆς Ὑπαπαντῆς. Τὰ σχετικὰ μὲ τὸν συνοδι -
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κὸν ἑορτασμὸν βλέπε εἰς τὸν «Κώδικα Ἐκκλησιαστικῆς Τάξεως καὶ 
Ἐκκλ. Ἐθιμοτυπίας», τύποις Α.Δ., ἐν Ἀθήναις 2012, σελ. 169 καὶ ἑξῆς 
(ἰδίᾳ περὶ τῶν ψαλτέων εἰς §§ 14, 17, 19, 21-24, καὶ 29). 

2. Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεράρχου ἔχει μικρὸν ἑσπερινόν (στοιχεῖον μο-
ναστ. ἀγρυπνίας), μέγαν ἑσπερινὸν μετ᾿ εἰσόδου καὶ ἀναγνωσμάτων, 
λιτήν, 4 δοξαστικά, καθίσματα μετὰ πολυελέου, Εὐαγγέλιον ὄρθρου, 
κα ταβασίας καὶ αἴνους· ὅθεν ψάλλεται μετὰ τῶν μεθεόρτων κατὰ τὴν 
τάξιν τῶν ἐπισήμως ἑορταζομένων ἁγίων, κατὰ τὰς συναφεῖς ἀκολου-
θίας τῆς 11ης Ἰανουαρίου καὶ τῆς 23ης Ἀπριλίου καὶ τὰς παρεμφερεῖς 
διατάξεις τοῦ Τ.Μ.Ε.· πρβλ. Τυπικὸν Γεωργίου ῾Ρήγα, σ. 229-233 (καὶ 
σ. 181-183)· ἐπίσης «Σύστημα Τυπικοῦ» Κων. Παπαγιάννη, ἔκδ. Ἀπ. 
Διακονίας, σ. 135-136, §§ 215-218. 

3. Συνῳδὰ τῇ ἀποφάσει τῆς Ἱ. Συνόδου, καταχωρίζονται ἐφεξῆς αἱ 
λειτουργικαὶ διατάξεις τῆς σήμερον «ἀναλυτικῶς καὶ μετὰ πάσης λε-
πτομερείας..., ὥστε οὐδεμία ἀπορία περὶ τῆς τηρητέας λειτουργικῆς τά-
ξεως νὰ ὑφίσταται» (ἀριθμ. πρωτ. 5636/19-11-2015) κατὰ τὸν συνο-
δικὸν ἑορτασμόν. 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 4, μεθέορτα 3 «Ὁ 

ποιητὴς τῶν ἁπάντων» κ.λπ. (6ης Φεβρ.), καὶ τοῦ ἱεράρχου τὰ 
3 πρῶτα προσόμοια «Ὅτε ἐπινεύσει θεϊκῇ» κ.λπ., Δόξα, τοῦ ἱε-
ράρχου «Ὅσιε τρισμάκαρ ἁγιώτατε», Καὶ νῦν, τὸ α΄ θεοτοκίον 
τοῦ ἤχου «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν». 

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ 
ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τοῦ ἱεράρχου «Ἔπρεπε τῇ 
βασιλίδι τῶν πόλεων», Καὶ νῦν, «Ὁ παλαιὸς ἡμερῶν» (ζήτει εἰς 
τὴν λιτὴν τῆς ἑορτῆς). 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ τὸ ἀναστάσιμον «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», Δόξα, 
τοῦ ἱεράρχου, Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Χαῖρε, κεχαριτωμένη». 

ΑΠΟΛΥΣΙΣ «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆ -
ναι καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νε-
κρῶν Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». 

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν ὁ τριαδικὸς κα -
νὼν τοῦ ἤχου, τὰ διὰ τὴν λιτὴν στιχηρὰ τοῦ ἱεράρχου, τὰ τρια-
δικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορ-
τῆς «Χαῖρε, κεχαριτωμένη». 

Διπτ. 2022 (0053-0358)_σελ 0335-0830  03/07/2021  07:05  Page 92



ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 93

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐσημειώθησαν ἐν τῷ ἑσπερινῷ. [Τὸ 
Ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέλεος.] 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα τῶν δύο στιχολογιῶν, ἀλλ᾿ 
ἀντὶ θεοτοκίων ἀνὰ ἓν τῆς ἑορτῆς ἐκ τοῦ μηναίου, «Ἐν τῷ ναῷ 
προσηνέχθης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων», «Ἐν ναῷ προσηνέχθης τὰ 
εἰθισμένα» (6 Φεβρ.)· εἶτα τὸ διὰ τὸν πολυέλεον κάθισμα τοῦ 
ἁγίου «Ὁ ἱεράρχης καὶ σεπτὸς θεηγόρος», Δόξα, Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς ὁμόηχον «Σαρκὶ νηπιάσαντα ἐξ ἀπειράνδρου μητρός» (4 
Φεβρ.), καὶ τὰ εὐλογητάρια· ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ 
προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ια΄) μετὰ πάσης τῆς τάξεως αὐτοῦ. 
ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς ὑπαπαντῆς καὶ ὁ τοῦ ἱε -

ράρχου· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου τοῦ ἱεράρ -
χου, τὸ μεσῴδιον κάθισμα αὐτοῦ ἐκ τῆς φυλλάδος, Δόξα, Καὶ 
νῦν, μεσῴδιον κάθισμα τῆς ἑορτῆς «Νηπιάζει δι᾿ ἐμέ» (6 Φε-
βρουαρίου)· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου, 
τὸ συν α ξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ ἱεράρχου. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χέρσον ἀβυσσοτόκον»· «Τὴν τιμιω -
τέ ραν» καὶ ὁ εἱρμὸς «[Θεοτόκε ἡ ἐλπίς...] Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ 
γράμματι». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ ια΄ ἀναστάσι-
μον «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τὸ τοῦ ἁγίου «Προστάτην σε θερ-
μότατον» καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς «Τῶν κόλπων τοῦ γεννήτορος» (6 
Φεβρ). 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ ἱεράρχου 
ἕτερα 4 «Τῆς ἐκκλησίας τὸν θεῖον» κ.λπ., μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων 
εἰς τὰ δύο τελευταῖα· α) «Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ 
ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρίσιν», β) «Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, 
ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται», Δόξα, 
τὸ ια΄ ἑωθινὸν «Φανερῶν ἑαυτόν», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογη μέ -
νη». Δοξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμε-
ρον σωτηρία»). 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν ἐφυ-
μνίων αὐτῶν ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοὶ 
τοῦ ἤχου εἰς 4 καὶ 4 ἐκ τῆς ϛ΄ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου]. 
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ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ  ἀνα -
στάς». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», 
«Χαῖ  ρε, κεχαριτωμένη», τοῦ ἱεράρχου «Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμό-
τροπος», καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ· ἐπισφραγιστικὸν κοντάκιον 
«Ὁ μήτραν παρθενικήν». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καὶ Ἀπόστολος: τοῦ ἱεράρ -
χου, ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμ., «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» 
(Ἑβρ. ζ΄ 26-η΄ 2)· ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου· Εὐαγγέλιον: Κυρ. 
ιζ΄ Ματθ., «Ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος» 
(Μτθ. ιε΄ 21-28). 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοινωνικὸν «Αἰ νεῖτε»· 
«Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως. 
Ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἑορτῆς. 

  7. Δευτέρα. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου (δ΄ αἰ.), Λουκᾶ 
ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ Ἑλλάδος (†946). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Πέτρ. β΄ 21-γ΄ 9). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιβ΄ 13-17). 

  8. Τρίτη. Θεοδώρου στρατηλάτου μεγαλομάρτυρος (†319), Ζα-
χαρίου τοῦ προφήτου (†620 π.Χ.). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Πέτ. γ΄ 10-22). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ιϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιβ΄ 18-27). 

  9. Τετάρτη. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Νικηφόρου 
μάρ τυρος (†257). Φιλαγρίου Κύπρου, Παγκρατίου Ταυρομε -
νίου (δ΄ αἰ.). 

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς (Φε-
βρουαρίου 2) ἄνευ τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τῶν 
στιχηρῶν τῆς λιτῆς. Ἐν τῷ ὄρθρῳ καταλιμπάνονται ὁ πολυέλε-
ος, τὸ κάθισμα αὐτοῦ, καὶ τὸ Εὐαγγέλιον μετὰ τῆς τάξεως αὐ -
τοῦ· ὅθεν μετὰ τὰ δύο καθίσματα, ὁ ν΄ ψαλμὸς καὶ εὐθὺς ὁ κα -
νὼν τῆς ἑορτῆς. Συναξάριον ἀναγινώσκεται τὸ τῆς 9ης τοῦ μη -
νός. Ἐν τῇ λειτουργίᾳ προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τῆς ἑορ-
τῆς· Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Πέτ. δ΄ 1-11). 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιβ΄ 28-37). 
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10. Πέμπτη. † Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος τοῦ θαυματουργοῦ 
(†202). Ἀναστασίου Ἰεροσολύμων, Ζήνωνος ὁσίου τοῦ ταχυ-
δρόμου (δ΄ αἰ.). 

Ἡ ἀκολουθία, ἑορτάσιμος οὖσα, ψάλλεται δίχα Παρακλη-
τικῆς, ὡς ἔστι διατεταγμένη εἰς τὸ Μηναῖον. Τὰ διὰ τὴν λιτὴν 
στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου εἰς μὲν 
τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγάλην δοξολογίαν ἅπαξ, εἰς δὲ τὸ 
«Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), καὶ θεοτοκίον «Τὸ ἀπ᾿ 
αἰῶνος ἀπόκρυφον». Εἰς τὸν ὄρθρον Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου, 
ζήτει Τρίτῃ ιβ΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων» 
(Λκ. κα΄ 12-19). Κανόνες· ὁ τῆς μικρᾶς παρακλήσεως, καὶ τοῦ 
ἁγίου. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Εἰς τὴν 
λειτουργίαν κοντάκιον «Προστασία»· Ἀπόστολος –μετὰ προ-
κειμένου τῆς 15ης Δεκ.– τοῦ ἁγίου, ζήτει 26 Ὀκτ., «Ἐνδυναμοῦ 
ἐν τῇ χάριτι» (Β΄ Τιμ. β΄ 1-10)· Εὐαγγέλιον ὁμοίως, Σαβ. γ΄ ἑβδ. 
Ἰωάν., «Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν» (Ἰω. ιε΄ 17-ιϛ΄ 2). Κοινωνικὸν 
«Εἰς μνημόσυνον». 

Σημείωσις. Ἀπὸ αὔριον ἄρχεται πάλιν ψαλλομένη ἡ Παρακλητική. 
Διὰ τὰς ἐν καθημερινῇ ἀκολουθίας μετὰ Παρακλητικῆς βλέπε ἔμπρο-
σθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις (§§1-30). 

11. Παρασκευή. Βλασίου ἱερομάρτυρος (†316). Θεοδώρας βασι -
λίσσης (†867) τῆς στερεωσάσης τὴν ὀρθοδοξίαν. 

Ἀπόστολος ἡμέρας, Παρ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Πέτρ. α΄ 1-10). 

Εὐαγγέλιον ἡμέρας, Παρασκ. ιϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 1-9). 

12. Σάββατον. Μελετίου Ἀντιοχείας (†381). Ἀντωνίου (Β΄) Κων/ 
πόλεως (†901), Χρίστου νεομάρτυρος τοῦ κηπουροῦ (†1748). 

Τάξις Σαββάτου μὲ «Ἀλληλούια» (βλ. ἔμπροσθεν §§45-51). 
Ἀπόστολος ἡμέρας, Σαβ. λγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. β΄ 11-19). 

Εὐαγγέλιον ἡμέρας, Σαββάτου ιϛ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιη΄ 2-8). 

13. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μαρτινιανοῦ 
ὁσίου (ε΄ αἰ.). Ἀκύλα καὶ Πρισκίλλης, Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας 
(†607). Ἦχος α΄, ἑωθινὸν α΄. (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τριῳδίου §§1-3). 

Ἄρχεται τὸ Τριῴδιον 

Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον ἄρχονται συμψαλλόμενοι οἱ ἐν τῷ λει-
τουργικῷ βιβλίῳ τοῦ Τριῳδίου περιεχόμενοι ὕμνοι. Ἔν τισι ναοῖς πρὸ 
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τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἑσπερινοῦ τίθεται ὑπὸ τὴν ἐν τῷ τέμπλῳ εἰκόνα τοῦ 
Χριστοῦ ἐπὶ ηὐτρεπισμένου σκίμποδος τὸ λειτουργικὸν βιβλίον τοῦ 
Τριῳδίου, ἔνθα μεταβαίνει ὁ πρωτοψάλτης (ἐκπροσωπῶν τοὺς ἐν τοῖς 
ἀναλογίοις ὑπηρετοῦντας), βάλλει πρὸ τῆς εἰκόνος μετανοίας 3, ἀσπά -
ζεται αὐτήν, λαμβάνει μετὰ χεῖρας τὸ Τριῴδιον καὶ ἀσπάζεται αὐτό, 
ποιεῖ πάλιν μετανοίας μικρὰς 3 καὶ ἀπέρχεται μετὰ τοῦ Τριῳδίου εἰς 
τὴν οἰκείαν θέσιν αὐτοῦ. 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνή σθητι, Κύριε»· κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 7 καὶ τὰ 2 ἰδιόμε-

λα τοῦ Τριῳδίου «Μὴ προσευξώμεθα», «Φαρισαῖος κενοδοξίᾳ» 
εἰς 3, Δόξα, «Παντοκράτορ Κύριε», Καὶ νῦν, «Τὴν παγκόσμιον 
δόξαν». 

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τοῦ Τριῳδίου «Βεβαρη -

μένων τῶν ὀφθαλμῶν μου», Καὶ νῦν, «Ναὸς καὶ πύλη». 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, Καὶ νῦν, 

τὸ θεοτοκίον αὐτοῦ «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι». 
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 

κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ 
τὰ 3 κατανυκτικὰ τροπάρια «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε» κ.λπ. (ζήτει 
ταῦτα εἰς τὸ Μ. Ὡρολόγιον, ἐν τῷ μεσῳρίῳ τῆς Α΄ ὥρας ἢ ἐν 
τέλει τῆς Μικρᾶς Παρακλήσεως). 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» ἀπολυτίκιον «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, τὸ αὐτό, 
Καὶ νῦν, «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ 
ἄμωμος.] 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα κατὰ σειρὰν καὶ τὰ εὐλογη -
τάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινόν (α΄), μετὰ δὲ τὸν ν΄ ψαλμὸν ψάλλον -
ται τὰ εἰδικὰ τροπάρια τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου (μέχρι τῆς 
ε΄ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν), ἤ τοι Δόξα, «Τῆς μετανοίας», Καὶ 
νῦν, «Τῆς σωτηρίας», καὶ εἰς τὸν στίχον «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς» 
τὸ ἰδιόμελον «Τὰ πλήθη». 

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) καὶ ὁ τοῦ 
Τριῳδίου μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι»· ἀπὸ 
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γ΄ ᾠδῆς τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου, τὰ μεσῴδια 
καθίσματα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ θεοτοκίον αὐτῶν· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ 
κον τάκιον μετὰ τοῦ οἴκου τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ συναξάρια Μη-
ναίου καὶ Τριῳδίου. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας»· «Τὴν τι-
μιωτέραν», «Θεὸν ἀνθρώποις». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ α΄ ἀναστάσι-
μον «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τοῦ Τριῳδίου «Ὑψηγορίαν 
φύγωμεν» καὶ τὸ ὅμοιον θεοτοκίον «Ὁ ποιητὴς τῆς κτίσεως». 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ Τριῳδίου 
ἰδιόμελα 4 (εἰς τοὺς συνήθεις στίχους τῆς Κυριακῆς τὰ δύο τε-
λευταῖα), Δόξα, «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι», Καὶ νῦν, «Ὑπερευ-
λογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία». 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ εἰς τοὺς 
μακαρισμοὺς 4 τροπάρια τοῦ ἤχου καὶ ἡ ϛ΄ ᾠδὴ τοῦ Τριῳδίου 
εἰς 4]. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Τοῦ λίθου σφραγισθέν -
τος» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Φαρισαίου φύγωμεν». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου· 
Ἀπόστολος: Κυρ. λγ΄ ἐπιστολῶν, «Παρηκολούθηκάς μου τῇ δι-
δασκαλίᾳ» (Β΄ Τιμ. γ΄ 10-15)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιϛ΄ Λουκᾶ, 
«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερόν» (Λκ. ιη΄ 10-14). 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω» 
καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως. 

Εἰδήσεις. 1. Ἂν τύχῃ ἁγίου ἑορταζομένου μνήμη ἐν ἄλλῃ ἡμέρᾳ, 
πλὴν τῆς Κυριακῆς, κατὰ τὰς τρεῖς πρώτας ἑβδομάδας τοῦ Τριῳδίου, 
κοντάκιον ἐν τῇ λειτουργίᾳ λέγεται τὸ «Προστασία τῶν χριστιανῶν», 
καθόσον καὶ ἐν τῷ ὄρθρῳ καταβασίαι λέγονται «Ἀνοίξω τὸ στόμα 
μου» (Τ.Μ.Ε., Προθεωρία, σελ. 34, ὑποσημ. 13). 

2. Τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ τῆς παρούσης ἑβδομάδος, ἥ τις καὶ 
«προφωνήσιμος» καλεῖται, «καὶ διὰ κρέατος ἀκινδύνως καταλύομεν» 
(Θεόδωρος Βαλσαμῶν). 

14. Δευτέρα. Αὐξεντίου ὁσίου (†470). Ἀβραὰμ (ε΄ αἰ.) καὶ Μάρω-
νος (δ΄ αἰ.) τῶν ὁσίων. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Πέτρ. α΄ 20-β΄ 9). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτέρας ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 9-13). 
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15. Τρίτη. Ὀνησίμου ἀποστόλου (†109). Εὐσεβίου ὁσίου (ε΄ αἰ.), 
Μαΐωρος μάρτυρος, Ἀνθίμου ὁσίου (τοῦ Βαγιάνου) τοῦ ἐν Χίῳ 
(†1960). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Πέτρ. β΄ 9-22). 

Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Τρ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 14-23). 

16. Τετάρτη. Παμφίλου μάρτυρος (†307) καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Φλα-
βιανοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Πέτρ. γ΄ 1-17). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 24-31). 

17. Πέμπτη. Θεοδώρου μεγαλομάρτ. Τήρωνος (†307). Μαριάμνης 
ἀδελφῆς ἀποστ. Φιλίππου (α΄ αἰ.), Μαρκιανοῦ καὶ Πουλχερίας 
βασιλέων, Θεοδώρου νεομάρτ. ἐν Μυτιλήνῃ (†1795). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. α΄ 8-β΄ 6). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 31-ιδ΄ 2). 

18. Παρασκευή. Λέοντος πάπα ῾Ρώμης (†461). Ἀγαπητοῦ ἐπισκό -
που Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. β΄ 7-17). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιδ΄ 3-9). 

19. Σάββατον. Ἀρχίππου, Φιλήμονος καὶ Ἀπφίας (α΄ αἰών). Φιλο -
θέης ὁσιομάρτυρος τῆς Ἀθηναίας (†1589). 

Τάξις Σαββάτου μὲ «Ἀλληλούια» (βλ. ἔμπροσθεν §§45-51). 
Ἀπόστολος: ἡμέρας, Σαβ. λδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. ϛ΄ 11-16). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κ΄ 46-κα΄ 4, η΄ 8). 

Σημείωσις. Εἰς τοὺς ἑορτάζοντας τὴν ἁγίαν Φιλοθέην ναοὺς ἡ ἀκο-
λουθία ψάλλεται ἐκ τῆς ἰδιαιτέρας φυλλάδος αὐτῆς. 

20. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (ΙΖ´ ΛΟΥΚΑ). Λέοντος ἐπισκ. 
Κατάνης († 780). Βησσαρίωνος ὁσίου, Πλωτίνου ὁσίου. Ἦχος 
β΄, ἑωθινὸν β΄ (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τριῳδίου §§4-6). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνή σθητι, Κύριε»· κοντάκιον «Ὡς ἀπαρχάς». 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα», ἀναστάσιμα 7 
καὶ τὰ δύο ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου δευτεροῦντες τὸ πρῶτον, 
Δόξα, «῍Ω πόσων ἀγαθῶν», Καὶ νῦν, «Παρῆλθεν ἡ σκιά». Εἴσο-
δος κ.λπ.. Ἀπόστιχα τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, «Τῆς πατρικῆς δω-
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ρεᾶς», Καὶ νῦν, «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου». Ἀπολυτίκιον 
«Ὅτε κατῆλθες», Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίον «Πάντα ὑπὲρ ἔννοι-
αν». 

Τὸ μεσονυκτικὸν τῆς Κυριακῆς ὡς εἴθισται, καὶ ἀντὶ τῆς 
ὑπακοῆς, τὰ 3 κατανυκτικὰ τροπάρια «Ἐλέησον ἡμᾶς» κ.λπ. 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς 
Κύριος» ἀπολυτίκιον «Ὅτε κατῆλθες», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ νῦν, 
θεοτοκίον «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ ἄμω-
μος.] Καθίσματα τὰ ἀναστάσιμα κατὰ σειρὰν καὶ τὰ εὐλογη -
τάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινόν (β΄)· μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, τὰ τροπά-
ρια «Τῆς μετανοίας» κ.λπ., ὡς συνήθως ἐν τῷ Τριῳδίῳ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν), καὶ ὁ τοῦ 
Τριῳδίου μετὰ στίχου «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Ἀπὸ 
γ΄ ᾠδῆς τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου, τὸ με -
σῴδιον κάθισμα τοῦ Τριῳδίου* καὶ τὸ θεοτοκίον. Ἀφ᾿ ϛ΄ κον -
τάκιον καὶ οἶκος τοῦ Τριῳδίου, τὸ μηνολόγιον καὶ τὸ ὑπόμνημα 
τοῦ Τριῳδίου. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ τοῦ Τριῳδίου «Τὴν Μωσέως ᾠδήν»· 
«Τὴν τιμιωτέραν», «Τῶν γηγενῶν τίς ἤκουσεν». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ β΄ ἀναστάσι-
μον «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τὰ δύο τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ θεο-
τοκίον. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ἀναστάσιμα 5 καὶ τοῦ Τριῳδίου 3 «Τὴν 
τοῦ ἀσώτου φωνὴν» κ.λπ., Δόξα, «Πάτερ ἀγαθέ», Καὶ νῦν, 
«Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία». 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μα-
καρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς 4 καὶ 4 ἐκ τῆς ϛ΄ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ 
Τριῳδίου]. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «Ὅτε κατῆλθες» καὶ 
τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον τοῦ Τριῳδίου «Τῆς πατρῴας δό-

* Τὸ ἐν λόγῳ κάθισμα ὑπάρχει διωρθωμένον καὶ πλῆρες (μετὰ πολλῶν 
ἄλλων διορθώσεων καὶ συμπληρώσεων) εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Ἀπ. Διακονίας ἔκδο-
σιν τοῦ Τριῳδίου (Ἀθῆναι 2014, σελ. 40), ἐπιμελείᾳ τοῦ ἀοιδίμου ἱερέως Κων. 
Παπαγιάννη.
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ξης σου». Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον τοῦ ἤχου· Ἀπόστο-
λος: Κυρ. λδ΄ ἐπιστ., «Πάντα μοι ἔξεστιν» (Α΄ Κορ. ϛ΄ 12-20)· 
Εὐαγγέλιον: Κυρ. ιζ΄ Λουκᾶ, «Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς» 
(Λκ. ιε΄ 11-32). Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε»· καὶ τὰ λοιπὰ ὡς συνή-
θως. 

Εἴδησις. Τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ τῆς παρούσης πρὸ τῆς 
ἀπόκρεω ἑβδομάδος δὲν γίνεται κατάλυσις, ἀλλὰ τηρεῖται ἡ συνήθης 
τῶν ἡμερῶν αὐτῶν νηστεία. 

21. Δευτέρα. Τιμοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συμβόλοις (θ΄ αἰ.). Εὐ στα -
θίου Ἀντιοχείας (†360), Ζαχαρίου Ἰεροσολύμων (†633), Ἰω άν -
νου Κων/πόλεως (†577). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. β΄ 18-γ΄ 8). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ἀπόκρεω (Μρ. ια΄ 1-11). 

22. Τρίτη. Ἡ εὕρεσις τῶν ἱ. λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν 
τοῖς Εὐγενίου (†395-423). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. γ΄ 9-22). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρίτης ἀπόκρεω (Μρ. ιδ΄ 10-42). 

23. Τετάρτη. Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σμύρνης 
(†166). 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Ἰω. γ΄ 21-δ΄ 11). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετάρτης ἀπόκρεω (Μρ. ιδ΄ 43-ιε΄ 1). 

24. Πέμπτη. † Ἰωάννου προφήτου, προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ἐπὶ 
τῇ μνείᾳ τῆς α΄ καὶ β΄ εὑρέσεως τῆς τ. κεφαλῆς αὐτοῦ (452). 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Μετὰ τὴν α΄ στάσιν τοῦ Ψαλτηρίου, εἰς 
τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα» ἑσπέρια προσόμοια τοῦ Προδρόμου 3 
«Χαίροις ἡ ἱερὰ κεφαλὴ» κ.λπ. εἰς 6, Δόξα, «Θησαυρὸς ἐνθέων 
δωρεῶν», Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον α΄ θεοτοκίον «Τίς μὴ μακαρίσει 
σε». Εἴσοδος κ.λπ.. Εἰς τὰ ἀπόστιχα (ζήτει ταῦτα μετὰ τὸν 
ὄρθρον τῆς 24ης καὶ πρὸ τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς 25ης τοῦ μηνὸς) 
προσόμοια 3, «Δεῦτε τὴν τιμίαν κεφαλὴν» κ.λπ. ἀνὰ μίαν, μὲ 
στίχους εἰς μὲν τὸ β΄ «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυίδ, ἡτοίμα-
σα λύχνον τῷ χριστῷ μου», εἰς δὲ τὸ γ΄ «Εὐφρανθήσεται δίκαιος 
ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν», Δόξα, τὸ ἐν συνεχείᾳ ἰδιόμε-
λον «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν», Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον 
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«Χαῖρε, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν» (ζήτει αὐτὸ εἰς τὸν στίχον τοῦ ἀρχικοῦ 
ἑσπερινοῦ τῆς 24ης). Ἀπολυτίκιον «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα», Δόξα, 
Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». 

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμὸν (ψάλλε, εἰ βού -
λει, Δόξα, τὸ εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων ἰδιόμελον «Ἡ πρῴην ἐπὶ 
πίνακι», Καὶ νῦν, θεοτοκίον «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος... μετὰ 
τοῦ προδρόμου»), τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «Ἐκ γῆς 
ἀνατείλασα». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ -
ριος» ἀπολυτίκιον «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ 
νῦν, θεοτοκίον «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». [Τὸ Ψαλτήριον 
καὶ ὁ πολυέλεος.] Τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου κατὰ σειρὰν καὶ 
ἡ τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου, ἐν ᾗ Εὐαγγέλιον τοῦ Προ-
δρόμου, Πέμ. γ΄ ἑβδ. Λουκᾶ, «Ἐξῆλθεν ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ» (Λκ. 
ζ΄ 17-30). Κανόνες ὁ μικρὸς παρακλητικὸς τῆς Θεοτόκου μετὰ 
τῶν εἱρμῶν αὐτοῦ καὶ ὁ τοῦ προδρόμου ἄνευ τῶν εἱρμῶν· ἀπὸ 
γ΄ καὶ ϛ΄ ᾠδῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Καταβασίαι οἱ εἱρμοὶ «Ἀνοίξω 
τὸ στόμα μου»· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστει -
λάρια, αἶνοι, Δόξα, Καὶ νῦν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, δοξολογία με -
γάλη. 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον, ἀπολυτίκια «Ἐκ 
γῆς ἀνατείλασα» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Προστα -
σία». Ἀπόστολος τοῦ Προδρόμου, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ., «Ὁ Θεὸς ὁ 
εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι» (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15)· Εὐαγγέλιον 
ὁμοίως, Δευτ. δ΄ ἑβδ. Ματθ., «Ἀκούσας ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ δε-
σμωτηρίῳ» (Μτθ. ια΄ 2-15). Κοινωνικὸν «Εἰς μνημόσυνον». 

25. Παρασκευή. Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως (784-806). ῾Ρη -
γίνου ἱερομ. ἐπισκόπου Σκοπέλου (†335), Ἀλεξάνδρου μάρτυ-
ρος τοῦ ἐν Θρᾴκῃ. 

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρασκ. λε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Ἰω. 1-13). 

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ἀπόκρεω (Μρ. ιε΄ 20, 22, 25, 33-41). 

26. † Ψυχοσάββατον. «Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμη -
μένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Πορφυρίου ἐπισκόπου Γά ζης 
(†420). Φωτεινῆς μάρτυρος τῆς Σαμαρείτιδος, Θεοκλήτου καὶ 
λοιπῶν μαρτύρων, Ἰωάννου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Κων/πόλει 
(†1575). 
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(Τ.Μ.Ε., διάταξις Τριῳδίου §§7-9· τὰ σχετικὰ τοῦ β΄ ἤχου μαρτυ-
ρικά, καθίσματα κ.λπ. ζήτει ἐν τέλει τοῦ Τριῳδίου.) 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακός [καὶ τὸ Ψαλτήριον]. 
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» –εἰς στίχους 6–, ἑσπέρια μαρ-

τυρικὰ τοῦ β΄ ἤχου 3 («Τῶν ἁγίων μαρτύρων», «Χοροὶ μαρτύ-
ρων ἀντέστησαν», «Μεγάλη ἡ δόξα»), καὶ προσόμοια τῶν κεκοι-
μημένων 3 (Σαββάτου πρὸ τῆς Ἀπόκρεω) «Τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος 
σήμερον» κ.λπ., Δόξα, τὸ ἰδιόμελον «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι», 
Καὶ νῦν, τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Παρῆλθεν ἡ σκιά». 

ΑΝΕΥ ΕΙΣΟΔΟΥ «Φῶς ἱλαρόν», καὶ ψάλλομεν ἀντὶ τοῦ προ-
κειμένου τῆς ἡμέρας, εἰς ἦχον πλ. δ΄, τὸ «Ἀλληλούια, ἀλλη-
λούια, ἀλληλούια» ἐκ τρίτου, εἰς στίχους τὸ μὲν β΄ «Μακάριοι 
οὓς ἐξελέξω», τὸ δὲ γ΄ «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν»· εἶτα εὐθὺς 
τὸ «Καταξίωσον» κ.τ.λ. ὡς συνήθως. 

ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ ψάλλεται κανονικῶς* τὸ δ΄ μαρτυρικὸν 
καὶ τὰ δύο νεκρώσιμα τοῦ ἤχου, ὡς ἑξῆς. 

Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν, μὴ ποθήσαντες ἀθλοφόροι, οὐ ρα -
νίων ἀγαθῶν ἠξιώθησαν, καὶ ἀγγέλων συμπολῖται γεγόνασι· Κύ -
ριε πρεσβείαις αὐτῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχος. Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται. 
Οἴμοι! οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! 

οἴμοι πόσα δακρύει τότε, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἐλεῶν αὐτήν! πρὸς 
τοὺς ἀγγέλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει· πρὸς 
τοὺς ἀνθρώπους τὰς χεῖρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα· 
δι᾿ ὃ ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ τῆς 
ζωῆς, τοῖς μεταστᾶσι τὴν ἀνάπαυσιν, παρὰ Χριστοῦ αἰτησώμεθα, 
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχος. Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε. 
Ἐκ γῆς πλαστουργήσας με, εἰς γῆν πάλιν πορεύεσθαι, τῇ πα-

ραβάσει με κατέκρινας· ἔστησας ἡμέραν ἐτάσεως, ἐν ᾗ τὰ κρυπτὰ 
τῆς ἑκάστου πράξεως, φανερὰ παρίσταται ἐνώπιόν σου· τότε φεῖ -

* Ἡ διάταξις τοῦ Τ.Μ.Ε. περὶ 4 μαρτυρικῶν εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ παρόντος 
ἑσπερινοῦ ὀφείλεται εἰς παλαιὸν τυπογραφικὸν λάθος, ὡς ἔχει καταδειχθῆ 
ὑπὸ πολλῶν μελετητῶν.
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σαί μου ἀναμάρτητε, καὶ τῶν ἐσφαλμένων μου συγχώρησιν δι-
δούς, τῆς βασιλείας σου μὴ χωρίσῃς με. 

Δόξα, «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις», Καὶ νῦν, τὸ μετ᾿ αὐτὸ 
κείμενον θεοτοκίον «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε». 

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΚΑΝΩΝ. Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις» οἱ χοροὶ 
ψάλλουν τὸν νεκρώσιμον κανόνα τοῦ πλ. β΄ ἤχου «Ἐν οὐ ρα -
νίοις θαλάμοις» ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς τὰ ἑξῆς προΰμνια καὶ στί -
χους: 

τὸ 1ον τροπάριον ἑκάστης ᾠδῆς εἰς τὸ «Πρεσβείαις τῶν 
μαρ τύρων σου, Χριστὲ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δού -
λων σου»· 

τὸ 2ον τροπάριον εἰς τὸ «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλι-
σθήσονται»· 

τὸ 3ον τροπάριον εἰς τὸ «Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 
Πνεύματι»· 

τὸ 4ον τροπάριον εἰς τὸ «Καὶ νῦν καὶ ἀεί»· 
μετὰ τὴν θ΄ ᾠδὴν ὁ εἱρμὸς αὐτῆς «Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν 

ἀδύ νατον» ἄνευ στίχου. Εἶτα τὸ τρισάγιον κ.τ.λ.. 
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Ὁ βάθει σοφίας», Δόξα, τὸ ἀκροτελεύτιον 

αὐτοῦ «Ἐν σοὶ γὰρ τὴν ἐλπίδα», Καὶ νῦν, θεοτοκίον «Σὲ καὶ 
τεῖχος», ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. Ἡ ἐκτενὴς «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός». 

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν «Ὅτι 
ἐλεήμων» ψάλλονται τὰ τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» 
κ.λπ., καὶ μετὰ ὁ ἱερεὺς ἱστάμενος πρὸ τῆς εἰκόνος τοῦ δε-
σπότου Χριστοῦ, κάτωθι τῆς ὁποίας εὑρίσκονται τὰ ὑπὲρ τῶν 
ἀποιχομένων κόλλυβα, ἐκφωνεῖ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοι-
μημένων ὡς ἑξῆς: 

«Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά 
σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον»· ὁ χορὸς «Κύριε, ἐλέησον» γ΄. 

«Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ αἰωνίου μνήμης καὶ μακαρίας ἀναπαύσε-
ως πάντων τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμη -
μένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, βασιλέων, πατριαρχῶν, 
ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων, μοναχῶν, πα -
τέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέ -
κνων, ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν ἡμῶν, ἐκ τῶν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ μέ χρι 
τῶν ἐσχάτων, καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πλημμέλη-
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μα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον»· ὁ χορὸς «Κύριε, ἐλέησον» γ΄ χῦ -
μα. 

«Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἔνθα οἱ δίκαιοι 
ἀναπαύονται»· ὁ χορὸς «Κύριε, ἐλέησον» γ΄ χῦμα. 

«Τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἄφεσιν 
τῶν αὑτῶν ἁμαρτιῶν παρὰ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ 
ἡμῶν αἰτησώμεθα»· ὁ χορὸς «Παράσχου, Κύριε». 

Ὁ ἱερεὺς «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», ὁ χορὸς «Κύριε, ἐλέησον» 
ἅπαξ. Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν· 

«Ὁ Θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον 
καταργήσας καὶ τὸν διάβολον καταπατήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ 
σου δωρησάμενος, αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον καὶ τὰς ψυχὰς τῶν 
κεκοιμημένων δούλων σου, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, 
ἱε  ρέων, ἱερομονάχων, μοναχῶν καὶ πάντων τῶν ἀπὸ περάτων 
ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης κεκοιμημένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων 
χριστιανῶν, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γο -
νέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν ἡμῶν ἐν τόπῳ 
φω τεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα 
πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγμός· πᾶν ἁμάρτημα τὸ παρ᾿ αὐτῶν 
πραχθέν, ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ κατὰ διάνοιαν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φι -
λάνθρωπος Θεὸς συγχώρησον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὃς ζήσε-
ται καὶ οὐχ ἁμαρτήσει· σὺ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις· 
ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ λόγος  σου 
ἀλήθεια· ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπαυσις πάντων 
τῶν κεκοιμημένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, Χριστὲ ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου 
Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ...» 

Ὁ χορὸς τὸ «Αἰωνία ἡ μνήμη» ἐκ τρίτου. Ὁ ἱερεὺς «Σοφία»· 
«Ὁ ὢν εὐλογητὸς» κ.λπ. καὶ ἐκφωνεῖ τὴν συνήθη εὐχὴν τῆς 
ἀπολύσεως. 

Εἰς τὸ μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου μετὰ τὸ «Τὴν πᾶσαν 
ἐλπίδα μου», ἀντὶ τῶν κατανυκτικῶν τροπαρίων «Ἐλέησον 
ἡμᾶς, Κύριε» κ.λπ., τὸ ἀπολυτίκιον «Ὁ βάθει σοφίας». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος» ψάλλεται ἐξ ὑπα-
μοιβῆς εἰς ἦχον πλ. δ΄ τὸ «Ἀλληλούια, ἀλληλούια, ἀλληλούια» 
τετράκις, δὶς ἄνευ στίχου καὶ δὶς ἐφύμνιον τῶν στίχων «Μα -
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κάριοι οὓς ἐξελέξω», «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν». Εἶτα τὸ ἀπο-
λυτίκιον μετὰ τοῦ θεοτοκίου, ὡς ἀκριβῶς εἰς τὸν ἑσπερινόν. 
(Καταλιμπανομένης συνήθως τῆς στιχολογίας τοῦ Ψαλτηρίου) 
μικρὰ συναπτὴ μετ᾿ ἐκφωνήσεως «Ὅτι σὸν τὸ κράτος». 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ 3 μαρτυρικὰ τοῦ β΄ ἤχου (βλέπε ἐν τέλει 
τοῦ Τριῳδίου) «Ὁ φαιδρύνας τοὺς ἁγίους» κ.λπ. –εἰς τοὺς οἰ -
κείους στίχους τὰ δύο τελευταῖα–, Δόξα, τὸ νεκρώσιμον, Καὶ 
νῦν, τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν». Εὐθὺς (ἐν 
ταῖς ἐνορίαις παραλειπομένου συνήθως τοῦ, εἰς στάσεις δύο, 
Ἀμώμου) τὰ 8 νεκρώσιμα εὐλογητάρια. 

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. Εἶτα ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ τὸ 
μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐσημειώθη εἰς τὸν ἑσπε-
ρινόν. Οἱ χοροὶ τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ κάθισμα «Ἀνάπαυσον, σωτὴρ 
ἡμῶν», Δόξα, τὸ ἀκροτελεύτιον αὐτοῦ «Καὶ πάντα τὰ ἐν 
ἀγνοίᾳ», Καὶ νῦν, θεοτοκίον «Ὁ ἐκ παρθένου ἀνατείλας». 

ΚΑΝΩΝ. Ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα καὶ ὁ ἐν τῷ Τριῳδίῳ κανὼν 
μετὰ τῶν εἱρμῶν αὐτοῦ. Στίχοι εἰς τὰ τροπάρια α) «Μακάριοι 
οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε», β) «Καὶ τὸ μνημόσυνον 
αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν», γ) «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 
αὐλισθήσονται», δ΄) «Ἀνάπαυσον, Κύριε, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων 
σου». Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς ψάλλεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, ἡ αἴτησις, καὶ τὸ 
μεσῴδιον κάθισμα «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς ὑπομείνας» μετὰ τοῦ θεο-
τοκίου, ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ· ἀφ᾿ ϛ΄ ᾠδῆς ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, ἡ αἴτη-
σις, τὸ νεκρώσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου καὶ τὰ συναξάρια 
τῆς ἡμέρας καὶ τοῦ Τριῳδίου. 

Καταβασίαι δὲν λέγονται, ἀλλὰ εἰς τὸ «Αἰνοῦμεν, εὐλο-
γοῦμεν» ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τῆς η΄ ᾠδῆς «Τὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ»· 
«Τὴν τιμιωτέραν», ὁ εἱρμὸς τῆς θ΄ ᾠδῆς «Τὸν προδηλωθέντα» 
καὶ τὸ «Ἄξιον ἐστίν». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων», τὸ ἕτερον 
καὶ τὸ θεοτοκίον αὐτῶν. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ προσόμοια «Δεῦτε πρὸ τέλους 
πάντες» κ.λπ., ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. «Σοὶ δόξα πρέπει» καὶ ἡ δο-
ξολογία χῦμα.  Εἶτα «Πληρώσωμεν τὴν ἑωθινὴν» καὶ τὰ λοιπὰ 
τοῦ ὄρθρου τῶν καθημερινῶν.
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ, τὰ ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου 3 νεκρώσιμα 
τοῦ Θεοφάνους (τοῦ β΄ ἤχου) «῾Ρύμην τοῦ θανάτου» κ.λπ., εἰς 
τοὺς πρὸ αὐτῶν στίχους τὰ δύο τελευταῖα, Δόξα, τὸ νεκρώσι-
μον τοῦ Ψυχοσαββάτου «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ», Καὶ νῦν, θεοτοκίον, 
«Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν»· «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τρισάγιον 
κ.τ.λ.. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Ὁ βάθει σοφίας», Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ θεο-
τοκίον «Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα», ὡς ὁρίζει καὶ τὸ Τ.Μ.Ε. 
(διάταξις Τριῳδίου, εἰς τὸ τέλος τῆς §8). 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ τυπικὰ καὶ εἰς τοὺς μακαρισμοὺς ἡ 
γ΄ καὶ ἡ ϛ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ Ψυχοσαββάτου· ἂν ὅμως ψα-
λοῦν ἀντίφωνα, λέγονται τὰ συνήθη «τῶν καθημερινῶν». Εἰσο-
δικὸν «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἐν ἁγίοις». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Ὁ βάθει σοφίας» καὶ τοῦ 
ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Μετὰ τῶν ἁγίων». 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καὶ ἀλληλουιάριον νεκρώ-
σιμα· Ἀπόστολος κοιμηθέντων, «Οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν» (Α΄ 
Θεσ. δ΄ 13-17)· Εὐαγγέλιον Σαβ. πρὸ τῆς ἀπόκρεω, «Βλέπετε 
μὴ πλανηθῆτε» (Λκ. κα΄ 8-9, 25-27, 35-36). 

Εἰς τὸ Ἐξαιρέτως τὸ «Ἄξιον ἐστίν». Κοινωνικὸν «Μακάριοι 
οὓς ἐξελέξω». «Εἴδομεν τὸ φῶς». «Πληρωθήτω». 

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον 
εὐχὴν ψάλλονται τὰ νεκρώσιμα τροπάρια «Μετὰ πνευμάτων δι-
καίων» κ.λπ., καὶ ἐκφωνεῖται παρὰ τοῦ ἱερέως τὸ μνημόσυνον 
τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐσημειώθη ἐν τῷ ἑσπερινῷ. 

ΑΠΟΛΥΣΙΣ. Ὁ ἱερεὺς «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», «Εὐλογία 
Κυρίου καὶ ἔλεος», καὶ ἡ συνήθης ἀπόλυσις τῆς λειτουργίας. 

27. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. «Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδό-
ξου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». Προκοπίου 
τοῦ Δεκαπολίτου (η΄ αἰ.). Στεφάνου τοῦ γηροκόμου. Ἐφραὶμ 
ὁσίου τοῦ Κατουνακιώτου (†1998). Ἦχος γ΄, ἑωθινὸν γ΄ 
(Τ.Μ.Ε., διάταξις Τριῳδίου §§10-12). 

Εἰς τὴν θ΄. Ἀπολυτίκιον «Ὁ βάθει σοφίας»· κοντάκιον «Με -
τὰ τῶν ἁγίων».
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Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Μετὰ τὰ συνήθη, εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκρα-
ξα», ἀναστάσιμα 6, τοῦ Τριῳδίου προσόμοια 4 «Ὅταν μέλλῃς 
ἔρχεσθαι» κ.λπ., Δόξα, τοῦ Τριῳδίου «Ὅταν τίθωνται θρόνοι», 
Καὶ νῦν, «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν». Εἴσοδος κ.λπ. Ἀπόστιχα τὰ 
ἀναστάσιμα, Δόξα, «Οἴμοι, μέλαινα ψυχή», Καὶ νῦν, «Ἀνύμφευ-
τε παρθένε». Ἀπολυτίκιον «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», Δόξα, 
Καὶ νῦν, «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». 

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν τριαδικὸν κανόνα τοῦ 
ἤχου, Δόξα, τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ ἰδιόμελον τῆς λιτῆς «Τὰς τοῦ Κυ -
ρίου γνόντες ἐντολάς», Καὶ νῦν, θεοτοκίον «Ὑπὸ τὴν σήν, δέ -
σποινα», τὰ τριαδικὰ «Ἄξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ τὰ 3 κα-
τανυκτικὰ τροπάρια «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» ἀπολυτίκιον 
«Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», Δόξα, τὸ αὐτό, Καὶ νῦν, «Σὲ τὴν 
μεσιτεύσασαν». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ πολυέλεος «Ἐπὶ τῶν πο-
ταμῶν Βαβυλῶνος».] Καθίσματα τὰ ἀναστάσιμα καὶ τὰ εὐλο-
γητάρια. Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ 
ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινόν (γ΄)· μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, τὰ τροπά-
ρια «Τῆς μετανοίας» κ.λπ., ὡς συνήθως ἐν τῷ Τριῳδίῳ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Τριῳδίου· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς 
τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου καὶ τὰ μεσῴδια τοῦ 
Τριῳδίου καθίσματα (παραλειπομένου τοῦ θεοτοκίου «Τὸν 
πάν των ποιητήν»)· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳ -
δίου καὶ τὰ συναξάρια Μηναίου καὶ Τριῳδίου. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Βοηθὸς καὶ σκεπαστής». «Τὴν τι-
μιωτέραν», ὁ εἱρμὸς «Ἀσπόρου συλλήψεως». 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Ἅγιος Κύριος» κ.λπ., τὸ γ΄ ἀναστάσι-
μον «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», καὶ τὰ τοῦ Τριῳδίου μετὰ τοῦ θε-
οτοκίου. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 5 καὶ τοῦ Τριῳ -
δίου ἰδιόμελα 3 «Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην» κ.λπ., Δόξα, 
«Προκαθάρωμεν ἑαυτούς», Καὶ νῦν, «Ὑπερευλογημένη», δοξο-
λογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία». 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ συνήθη ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ καὶ 
εἰς τοὺς μακαρισμοὺς 4 τροπάρια τοῦ ἤχου καὶ ἡ ϛ΄ ᾠδὴ τοῦ κα-
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νόνος τῆς Ἀπόκρεω εἰς 4]. Μετὰ τὴν εἴσοδον, ἀπολυτίκια 
«Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια» καὶ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, κοντάκιον 
τοῦ Τριῳδίου «Ὅταν ἔλθῃς, ὁ Θεός». Προκείμενον καὶ ἀλλη-
λουιάριον τὰ εἰδικὰ τῆς Κυριακῆς*· Ἀπόστολος: Κυρ. ἀπό -
κρεω, «Βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησιν» (Α΄ Κορ. η΄ 8-θ΄ 2)· Εὐαγ-
γέλιον: ὁμοίως, «Ὅταν ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Μτθ. κε΄ 
31-46). Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε» καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας. 

Σημείωσις. Εἰς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς παρούσης ἑβδομάδος, προ-
οίμιον καὶ θυρανοίξια οὔσης τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς νηστείας, μό -
νον διὰ τυροῦ, ὠῶν καὶ ἰχθύων καταλύομεν, ἀπέχομεν δὲ κρέατος. 

28. Δευτέρα τῆς τυρινῆς. Βασιλείου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ 
(†750). Προτερίου Ἀλεξανδρείας ἱερομάρτυρος (†457), Κυ -
ράννης νεομάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ (†1751). 

Συμφώνως μὲ σημείωσιν τοῦ Μηναίου, ἐν τοῖς ἀποδείπνοις ψάλλε-
ται ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ τοῦ ῾Ρωμαίου (29 Φεβρου-
αρίου), ἐπειδὴ τὸ ἔτος δὲν εἶναι δίσεκτον. 

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα», ἑσπέρια τῆς 
Παρακλητικῆς 3 (ἐκ τῆς α΄ ὁμάδος δύο καὶ ἓν ἐκ τῆς β΄ ὁμάδος 
στιχηρῶν) καὶ τοῦ Μηναίου προσόμοια 3, Δόξα, Καὶ νῦν, τὸ 
προσ όμοιον θεοτοκίον τοῦ Μηναίου. Ἄνευ εἰσόδου «Φῶς ἱλα -
ρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας κ.τ.λ.. Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἰδιό -
μελον τοῦ Τριῳδίου (σήμερον «Λιχνευσάμενοι, τὴν πρώτην 
ὑπέστημεν γύμνωσιν») δίς, τὸ μαρτυρικὸν ἅπαξ, Δόξα, Καὶ νῦν, 
τὸ θεοτοκίον. Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος (σή-
μερον «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν»), Δόξα, Καὶ νῦν, θεοτοκίον 
τῶν καθημερινῶν (σήμερον «Τῇ ἀνατραφείσῃ») (βλ. εἰς Ὡρο -
λόγιον), καὶ ἀπόλυσις. 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Ψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ὡς δια-
τάττεται ἐν τῷ Τριῳδίῳ. Κανόνες, οἱ δύο τῆς Παρακλητικῆς, ὁ 

* Προκείμενον, ἦχος βαρύς, «Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς 
αὐτοῦ», στίχ. «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθὸν ψαλμός». — Ἀλληλουιάριον, 
ἦχος πλ. δ΄, στίχ. α΄ «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ 
τῷ σωτῆρι ἡμῶν», β΄ «Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει».
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τοῦ Μηναίου καὶ οἱ δύο τριῴδιοι κανόνες τοῦ Τριῳδίου, ἀλλὰ 
εἰς ὅσας ᾠδὰς λέγομεν τὰ δύο τριῴδια καταλιμπάνομεν τὰς 
ᾠδὰς τῆς Παρακλητικῆς καὶ τοῦ Μηναίου (σήμερον αὐτὸ συμ-
βαίνει εἰς τὰς ᾠδὰς α΄, η΄ καὶ θ΄)· εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστης ᾠδῆς 
λέγεται ὁ εἱρμὸς μόνον τοῦ πρώτου κανόνος. Δὲν ψάλλονται 
καταβασίαι, ἀλλὰ μόνον οἱ εἱρμοὶ ἐν τέλει τῶν ᾠδῶν γ΄, ϛ΄, η΄ 
καὶ θ΄ εἰς τὴν τάξιν αὐτῶν· καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία ὡς εἴθισται, 
κατὰ τὴν τάξιν τοῦ Τριῳδίου. 

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς 
ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, καὶ τὸ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ· κοντάκιον 
τῆς ἡμέρας [καὶ «Προστασία»]. Ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας (σή-
μερον Δευτ. τῆς Τυροφάγου· Γ΄ Ἰωάν. 1-15, καὶ Λκ. ιθ΄ 29-40, 
κβ΄ 7-39)· κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. 

Σημειώσεις. 1. Αἱ ἀκολουθίαι τῶν καθημερινῶν ἀπὸ σήμερον μέ -
χρι τῆς Παρασκευῆς τῆς Τυρινῆς διεξάγονται ὡς διατάττονται ἐν τῷ 
Τριῳδίῳ καὶ κατὰ τὸν ἀνωτέρω τύπον (πρβλ. Τ.Μ.Ε., διάταξις Τριῳδί-
ου §13)· ἂν ὅμως ἔν τινι ἡμέρᾳ τύχῃ ἑορτὴ ἢ μνήμη ἁγίου, παραλείπο-
νται τὰ τοῦ Τριῳδίου. 

2. Τῇ Τρίτῃ καὶ Πέμπτῃ ἑσπέρας τῆς παρούσης ἑβδομάδος ἀντὶ προ-
κειμένου ψάλλεται τὸ «Ἀλληλούια» (γ΄) μετὰ στίχων, ἀντὶ δὲ ἀπολυτι-
κίου ψάλλεται τὸ «Θεοτόκε παρθένε», διότι δὲν γίνεται λειτουργία τῇ 
ἑπομένῃ ἡμέρᾳ· ποιοῦμεν δὲ καὶ μετανοίας, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μ΄), 
Δόξα, Καὶ νῦν, «Τὴν τιμιωτέραν», καὶ ἀπόλυσις. 

3. Τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ εἰς τὸν ὄρθρον, εἰς ὅσας ᾠδὰς τὸ 
Τριῴδιον ἔχει μόνον ἕνα κανόνα, προηγεῖται καὶ ὁ κανὼν τοῦ Μη -
ναίου, ἀλλ᾿ εἰς τὰς λοιπὰς ᾠδὰς λέγονται μόνον τὰ δύο τριῴδια.
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έ'χων ήμερας τριάκοντα μίαν 
Ή ήμερα εχει ώ ρ α ς 12 κα'ι ή ν ύ |  ώ ρ α ς 12

1. Τρίτη τής τυρινής. Ευδοκίας όσιομάρχυρος ( |  160-170), Μαρ- 
κέλλου και Άνχωνίνης μαρτύρων.

Αί άκολουθίαι διεξάγονται ώς προδεδήλωται χθες Δευτέρα.
Απόστολος: Τρίτης Τυροφάγου (’Ιούδα 1-10).
Εύαγγέλιον: Τρ. Τυροφάγου (Λκ. κβ' 39-42, 45-κγ' 1).

2. Τετάρτη τής τυρινής. Ησυχίου μάρτυρος. Θεοδότου έπισκό- 
που Κυρηνείας Κύπρου (|326), Εύθαλίας παρθενομάρτυρος 
(1*252).

Μνήμη Νικολάου ίερέως του Πλανα (f 2 Μαρτίου 1932). Κατ’ 
άπόφασιν της ί. Συνόδου, εί τύχοι έν τη μεγ. τεσσαρακοστή, μετατίθε
ται ή μνήμη αύτοΰ τη α' Κυριακή τοΰ Μαρτίου.

Σήμερον δεν τελεΐται θεία λειτουργία.
Αί λοιπαι άκολουθίαι διεξάγονται ώς προδεδήλωται τη Δευτέρςί.
Εϊδησις. Κατ’ έθος έπικρατήσαν είς άπασαν τήν ’Ορθόδοξον Εκ

κλησίαν, τη Τετάρτη και τη Παρασκευή τής τυρινής έβδομάδος ούτε τε
λεία θ. λειτουργία ούτε προηγιασμένη τελεΐται· έκτος &ν τύχη έν ταΐς 
ήμέραις αύταΐς μνήμη έορταζομένου άγιου, όπότε καταλιμπάνεται ή 
άκολουθία τοΰ Τριφδίου και ψάλλεται μόνον ή τοΰ άγιου τοιαύτη, τε- 
λεΐται δε ή θ. λειτουργία τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου.

3. Πέμπτη τής τυρινής. Εύτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου των 
μαρτύρων. Θεοδωρήτου ίερομάρτυρος.

Αί άκολουθίαι διεξάγονται ώς προδεδήλωται τή Δευτέρα.
Απόστολος: Πέμπτης Τυροφάγου (’Ιούδα 11-25).
Εύαγγέλιον: Πέμ. Τυροφ. (Λκ. κγ' 1-31, 33, 44-56).

4. Παρασκευή τής τυρινής. Γερασίμου οσίου τοΰ έν Ιορδάνη 
(|475)· Παύλου και Ίουλιανής των μαρτύρων (1’273).

Σήμερον δεν τελεΐται θεία λειτουργία.
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Σημείωσις. Αί λοιπαι άκολουθίαι διεξάγονται ώς προδεδήλωται iff 
Δευτέρα. Είς τόν δρθρον τής σήμερον ή θ ' φδή των κανόνων του Τριω
δίου εϊναι συνήθως ελλιπής, υπάρχει δέ πλήρης μόνον είς τήν ύπό τής 
Απ. Διακονίας έκδοσιν τοΰ Τριφδίου (Άθήναι 2014), έπιμελεία του άοι- 
δίμου ίερέως Κων. Παπαγιάννη.

5. Σάββατον της τυρινής. f  «Των έν άσκήσει λαμψάντων άγίων 
άνδρών καί γυναικών». Κόνωνος όσιομάρτυρος (α αί.). Κόνω- 
νος μάρτυρος τοΰ κηπουροΰ (γ' αί.). Μάρκου οσίου τοΰ Αθη
ναίου (δ' αί.), Γεωργίου νεομάρτυρος τοΰ έκ 'Ραψάνης.

Ε ίς τήν θ ', άναγινωσκομένην λιτήν, άντι άπολυτικίου καί 
κοντακίου τα τροπάρια της ώρας.

Ή  άκολουθία ψάλλεται ώς έν τφ Τριφδίφ (ανευ τοΰ Μη
ναίου). Καί νΰν των έσπερίων τό α θεοτοκίον τοΰ ήχου «Πως 
μή θαυμάσωμεν»· άνευ εισόδου, «Φως ΐλαρόν», τό προκεί- 
μενον της ημέρας, τό ανάγνωσμα τοΰ Τριφδίου και το μετ’ αυ
τό έτερον προκείμενον, τό «Καταξίωσον» κ.λπ.. Τό άπολυτίκιον 
«Ό Θεός των πατέρων ήμών» είς μέν τόν έσπερινόν και μετά 
τήν μεγάλην δοξολογίαν άπαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος» δίς (μετά 
τοΰ Δόξα), καί θεοτοκίον «Τό ό.π’ αίώνος». Είς τόν δρθρον ό 
κανών των πατέρων έκ τοΰ Τριφδίου· καταβασίαι οί ειρμοί τοΰ 
κανόνος «Άσμα άναπέμψωμεν» ■ «Τήν τιμιωτέραν», «Τόν προ- 
δηλωθέντα» ■ είς τό Και -νΰν των αϊνων «Θεοτόκε, συ εί ή άμπε
λος... μ ετά  τω ν όσιων...»  Είς τήν λειτουργίαν, κοντάκιον 
«Προστασία»' προκείμενον και άλληλουιάριον όσιακά (βλέπε 
έν τφ Τριφδίφ)· Απόστολος όσιακός, Σαβ. κζ' έβδ. έπιστ., «Ό  
καρπός τοΰ Πνεύματος» (Γαλ. ε' 22-ς' 2)· Εύαγγέλιον τής ήμέ- 
ρας, «Προσέχετε τήν έλεημοσύνην» (Μτθ. ζ  1-13)· κοινωνικόν 
«Είς μνημόσυνον αιώνιον έσονται δίκαιοι».

6. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. «Άνάμνησις τής άπό τοΰ παρα
δείσου έξορίας τοΰ πρωτοπλάστου Άδάμ». Των έν Αμορίφ 42 
μαρτύρων (|845). Μνήμη τής εύρέσεως τοΰ τ. σταυροΰ ύπό τής 
αγίας Ελένης (326). Ήχος δ ', έωθινόν δ ' (Τ.Μ.Ε., διατάξεις 
Τριφδίου §§14-16).

Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Ό Θεός των πατέρων ήμων» · κον
τάκιον «Ώς εύσεβείας κήρυκας».
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Εις τον έσπερινόν. Μετά τά συνήθη, εις τό «Κύριε, έκέκρα- 
ξα», αναστάσιμα 6, του Τριφδίου 4, Δόξα, «Έκάθισεν Άδάμ», 
Και νΰν, «Ό δια σε θεοπάτωρ». Είσοδος κ,λπ.. Άπόστιχα τά 
άναστάσιμα, Δόξα, «Έςεβλήθη Άδάμ», Και νΰν, «Ό ποιητής και 
λυτρωτής μου». Άπολυτίκιον «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», 
Δόξα, Καί νΰν, «Τό άπ’ αίώνος άπόκρυφον».

Είς το μεσονυκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα του 
ήχου, Δόξα, το έν τω Τρίφδίφ διά τήν λιτήν ίδιόμελον «Ήλιος 
άκτΐνα.ς», Και νΰν, θεοτοκίον «Μυστικώς άνυμνοΰμεν», τά τρια
δικά «Άξιον έστί», τρισάγιον κ,λπ. καί τά 3 κατανυκτικά τρο
πάρια «Ελέη σον ή μάς, Κύριε» κ,λπ..

Εϊδησις. Κατά τήν παρούσαν έβδομάδα θα τελεσθοϋν δύο θεΐαι λει- 
τουργίαι προηγιασμένων δώρων.

Είς τον δρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ
ριος» τό άπολυτίκιον «Τό φαιδρόν τής άναοτάσεως», Δόξα, τό 
αύτό, Και νΰν, «Τό άπ’ αίωνος άπόκρυφον». [Τό Ψαλτήριον και 
ό πολυέλεος «’Em των ποταμών Βαβυλωνος».] Καθίσματα τά 
αναστάσιμα κατά σειράν και τά εύλογητάρια. Ή ύπακοή, οί 
αναβαθμοί και τό προκείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ έωθινόν (δ')' μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά τροπά
ρια «Τής μετανοίας» κ,λπ., ώς συνήθως έν τφ Τρίφδίφ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό άναστάσιμος καί ό τοΰ Τριφδίου' άπό γ ' φδής 
τό άναστάσιμον κοντάκιον και ό οίκος καί τά μεσφδια καθί
σματα τοΰ Τριφδίου- άφ’ ς ' κοντάκιον καί οίκος τοΰ Τριφδίου, 
τό μηνολόγιον καί τό ύπόμνημα τοΰ Τριφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Ώς έν ήπείρφ πεζεύσας» ■ «Τήν τι- 
μιωτέραν», ό ειρμός «Θεόν άνθρώποις».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Άγιος Κύριος» κ,λπ., τό δ ' άναστάσι- 
μον «Ταΐς άρεταΐς άστράψαντες» καί τά δύο τοΰ Τριφδίου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 5 καί τοΰ Τριφδίου ιδιόμελα 
3 «Οΐμοι! ό Άδάμ» κ,λπ., Δόξα, «Έφθασε καιρός», Καί νΰν, 
«Ύπερευλογημένη», δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Είς τήν λειτουργίαν. Τά συνήθη αντίφωνα [ή τά τυπικά καί 
είς τούς μακαρισμούς 4 τροπάρια τοΰ ήχου καί ή ζ  φδή τοΰ κα- 
νόνος τής Τυρινής είς 4], Μετά τήν είσοδον άπολυτίκια «Τό 
φαιδρόν τής άναστάσεως» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον
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τοΰ Τρίφδίου «Τής σοφίας όδηγέ». Προκείμενον και άλληλουι- 
άριον* τα είδικά τής Κυριακής (βλέπε έν τφ Τριφδίφ)· Από
στολος: Κυρ. τής τυρινής, «Νυν έγγύτερον ήμών ή σωτηρία» 
('Ρωμ. ιγ' 11 -ιδ' 4)· Εύαγγέλιον: ομοίως, «Έάν άφήτε τοις άν- 
θρώποις τα παραπτώματα αυτών» (Μτθ. ς ' 14-21). «Άξιρν 
έστίν». Κοινωνικόν «Αινείτε», και τά λοιπά τής λειτουργίας.

Tfj αύτή Κυριακή έσπέρας. Εις τήν θ'. Άπολυτίκιον «Τό 
φαιδρόν τής άναστάσεως»· κοντάκιον «Τής σοφίας, όδηγέ».

ΕΙς τον έσπερινόν. Ό  προοιμιακός (άνευ Ψαλτηρίου). Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα» (λεγόμενον σύντομον) άπό τοΰ στίχου 
«Έξάγαγε έκ φυλακής» τά 4 κατανυκτικά τοΰ δ' ήχου (ζήτει 
αύτά έν τέλει τοΰ Τρίφδίου) «Ήθελον δάκρυσιν έξαλέϊψαι» 
κ.λπ., προσόμοια τοΰ Τριωδίου 3 «Έγκρατεία τήν σάρκα» κ.λπ. 
(ζήτει τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας) και τοΰ Μηναίου 
(Μαρτίου 7) έτερα 3, Δόξα, Και νΰν, τό έν συνεχείς προσόμοι
ον θεοτοκίον. Είσοδος μετά θυμιατοΰ (ή τις γίνεται έν πάσαις 
ταΐς Κυριακαϊς τής μεγ. Τεσσαρακοστής είς τό λυχνικόν, διά τά 
μεγάλα προκείμενα), «Φως ιλαράν» και τό μέγα προκείμενον 
«Μή άποστρέψης», κατά τήν έν τφ Τρίφδίω τάξιν. Ή έκτενής 
«Εϊπωμεν πάντες», «Καταξίωσον» και τά λοιπά. Απόστιχα, τό 
ίδιόμελον τοΰ Τρίφδίου «Έλαμψεν ή χάρις σου» δίς και τό μαρ- 
τυρικόν «Ό ένδοξαζόμένος» άπαξ, εις τούς στίχους αύτών, 
Δόξα, Και νΰν, τό προσόμοιον θεοτοκίον «Των άγγέλων αί τά
ξεις». «Νΰν άπολύεις», τρισάγιον κ,λπ., «Ότι σοΰ έστίν», οί χο
ροί τά τροπάρια «Θεοτόκε παρθένε», «Βαπτιστά τοΰ Χρίστου», 
κ.λπ.· «Κύριε, έλέησον» (μ'), Δόξα, Καί νΰν, «Τήν τιμιωτέραν», 
«Έν όνόματι Κυρίου εύλόγησον, πάτερ»· 6 ίερεύς «Ό ών ευλο
γητός», «Έπουράνιε βασιλεΰ», αί τρεις μεγ. μετάνοιαι μετά τής 
οικείας εύχής, καί ή (μεγ.) άπόλυσις «Χριστός ό άληθινός Θεός 
ήμών» (έν fj μνημονεύεται ό άγιος τής έπομένης ημέρας)· προ 
τοΰ «Δι’ ευχών» ό β' χορός ψάλλει τό «Πάντων προστατεύεις, 
άγαθή», κατά τήν διάρκειαν τοΰ οποίου παρέχεται διά τοΰ

* Οί στίχοι τοΰ άλληλουιαρίου· α «Αγαθόν τό έξομολογεΐσθαι τφ Κυρίφ 
και ψάλλειν τφ όνόματι σου, ΰψιστε», β' «Του άναγγέλλειν τό πρωι τό έλεός σου 
καϊ τήν άλήθειάν σου κατά νύκτα».
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ίερέως ή συγχώρησις, και είτα τό «Δι’ εύχων» (Τ.Μ.Ε., διατά
ξεις Τριωδίου §17).

Εϊδησις. Ή τάξις αΰτη τηρείται κατά τούς κατανυκτικούς έσπερι- 
νούς και των έπομένων πέντε Κυριακών των νηστειών, έναλλασσο- 
μένων τών κατανυκτικών τροπαρίων τών ήχων έκάστης έβδομάδος και 
τών λοιπών τροπαρίων τον Τριφδίου.

7. f  Καθαρά Δευτέρα. Τών έν Χερσώνι έπισκοπευσάντων Ιερο
μαρτύρων (δ' αί.). Λαυρέντιου όσιου τοΰ Μεγαρέως.

Άρχεται ή άγια και μεγάλη Τεσσαρακοστή
Τη Δευτέρςι πρωί παραλείπεται τό μεσονυκτικόν «διά τήν 

τής έσπέρας παράκλησιν».
Είς τον δρθρον. «Εύλογητός ό Θεός», «Βασιλεύ ούράνιε», 

τρισάγιον κ.τ.λ., «Κύριε, έλέησον» (ιβ'), Δόξα, Καί νΰν, «Έν 
όνόματι Κυρίου εύλόγησον, πάτερ», και ό ίερεύς εύθύς* «Δόξα 
τη άγψ. και όμοουσίφ», ό δέ άναγνώστης τόν έξάψαλμον. Τα 
ειρηνικά και ή έκφώνησις «Ότι πρέπει σοι».

ΤΡΙΑΔΙΚΑ. Είς τόν ήχον τής έβδομάδος (δ' ήχος) τό άλλη- 
λουιάριον τετράκις μέ τούς στίχους αύτοΰ «Έκ νυκτός 
όρθρίζει» κ,λπ., ώς έν τφ Ώρολογίφ, μεθ’ δ τούς έν τφ τέλει 
τοΰ Τριφδίου τριαδικούς ύμνους** τοΰ ήχου τής έβδομάδος. 
[Τά ένδιάτακτα 3 καθίσματα τοΰ Ψαλτηρίου.] Μικρά συναπτή.

* Τ6 μεσονυκτικόν καί τά τροπάρια «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου» κ.λπ. 
παραλείπονται μόνον σήμερον έν ταΐς λοιπαΐς ήμέραις τής Τεσσαρακοστής 
λέγονται ώς συνήθως· [έν δέ ταΐς ΐεραΐς μοναΐς] λέγονται καί οί δύο ψαλμοί 
19 καί 20 ώς έν τφ Ώρολογίφ.

** Ίστέον, ότι ή συμπλήρωσις τών τριαδικών ΰμνων γίνεται ώς έξης. Τοΰ 
1ου τροπαρίου μέ τό χαρακτηριστικόν της ήμέρας (Δευτέρα: «προστασίαις 
τών άσωμάτων, σώσον ήμας». Τρίτη: «πρεσβείαις τοΰ προδρόμου, σώσον 
ήμάς». Τετάρτη καί Παρασκευή: «δυνάμει τοΰ σταυρόν σου, σώσον ήμας». 
Πέμπτη: «πρεσβείαις τών άποστόλων, σώσον ήμας»),

Τοΰ 2ου τροπαρίου μέ τό χαρακτηριστικόν τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ (π.χ. «πρε
σβείαις τοΰ όσίου, σώσον ήμας» ή «πρεσβείαις τής άθληφόρου...» ή «πρε
σβείαις τών μαρτύρων...» ή «πρεσβείαις του ιεράρχου, σώσον ήμας» κ.λπ.). ’Άν 
όμως ό ναός τιμαται έπ’ όνόματι δεσποτικης ή θεομητορικής έορτής, ή συμ- 
πλήρωσις τοΰ 2ου τροπαρίου γίνεται δπως καί τοΰ α', πλήν τής Πέμπτης,
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ είς τήν α' στιχολογίαν, τά κατανυκτικά τοΰ 
ήχου τής έβδομάδος (Δευτέρας του δ' ήχου, ά περ ζήτει είς τό 
τέλος τοΰ Τριφδίου). Είς τήν β' κα ίγ ' στιχολογίαν τά καθίσμα
τα τής ήμέρας τοΰ Τριφδίου (Δευτέρας α ' έβδομάδος «Τής νη
στείας τfj θεία άπαρχή» κ.λπ.). ,

Ό Υ  ψαλμός χΰμα, τό «Σώσον, ό Θεός», «Κύριε, έλέησον» 
(ιβ') καί ή έκφώνησις «Έλέει και οίκτιρμοΐς». ’Εν συνεχείς στι- 
χολογοΰνται αί έννέα βιβλικαί φδαί κατά τήν τάξιν αυτών. Εΐτα 
ψάλλονται ή άναγινώσκονται, άνευ προϋμνίου ή στίχου τινός, 
οί κανόνες ώς έξης· είς δσας φδάς υπάρχουν τριφδια προη
γείται ό κανών τοΰ Μηναίου μετά των ειρμών αύτοΰ και έπον- 
ται τά τριφδια, είς δέ τάς λοιπάς φδάς μόνον ό κανών τοΰ Μη
ναίου. Είς τό τέλος τής γ ' φδής τοΰ κανόνος τοΰ Μηναίου ψάλ
λεται πάλιν ό ειρμός αυτής (εννοείται δτι, άν μετά τό Μηναΐον 
άνεγνώσθησαν τριφδια, τότε ψάλλεται ό ειρμός τοΰ β' τρίφδί- 
ου), αϊτησις, έκφώνησις «Ότι συ ε ϊ ό Θεός ήμων» και τό μεσφ- 
διον κάθισμα τοΰ Μηναίου μετά τοΰ θεοτοκίου ή (Τετάρτη καί 
Παρασκευή) τοΰ σταυροθεοτοκίου. Είς τό τέλος τής ς ' φδής 
τοΰ κανόνος τοΰ Μηναίου (ή τοΰ τριφδίου) ψάλλεται πάλιν ό 
ειρμός αύτής, αϊτησις καί έκφώνησις «Συ yap ε ϊ ό βασιλεύς». 
Εΐτα άντί κοντακίου τό ένδιάτακτον μαρτυρικόν κάθισμα (ζήτει 
έν τέλει τοΰ Τριφδίου· τό τυχόν κοντάκιον τοΰ Μηναίου κατα- 
λιμπάνεται), καί τό συναξάριον. (Σημειωτέον δτι έν τή η ' φδή 
προ τοΰ τριαδικοΰ, άντι τοΰ Δόξα, λέγομεν «Εύλογοΰμεν Πατέ
ρα, Υιόν και άγιον Πνεύμα, τόν Κύριον...»).

Είς τό «Αίνοΰμεν, εύλογοΰμεν» ό ειρμός τής η ' φδής τοΰ β' 
τριφδίου, «Τήν Θεοτόκον και μητέρα» καί στιχολογοΰμεν τό 
«Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον» έπισυνάπτοντες «Τήν τι- 
μιωτέραν»· εΐτα ό ειρμός τής θ' φδής τοΰ β' τριφδίου και τό 
«Άξιον έστίν». Αϊτησις, και έκφώνησις «Ότι σε αίνοΰσι».

αφιερωμένης οΰσης καί είς τόν άγιον Νικόλαον, καθ’ ήν ή συμπλήρωσις γίνε
ται μέ τό «πρεσβείαις τοΰ Ιεράρχου, σώσον ήμάς».

Τοΰ 3ου τριαδικού ΰμνου ή συμπλήρωσις γίνεται άείποτε μέ τό «διά τής 
Θεοτόκου, έλέησον ήμάς».
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ΦΩΤΑΓΩΓΙΚΟΝ* ψάλλεται (έκ τρίτου) τό τοΰ ήχου της 
έβδομάδος άντί έξαποστειλαρίου. [Μετά τούς ψαλμούς τών 
αϊνων] στιχηρά αϊνων δεν ψάλλονται, άλλ’ ευθύς «Σοι δόξα 
πρέπει» και ή δοξολογία χΰμα. Ό  ίερεύς «Πληρώσωμεν τήν έω- 
θινήν» κ,τ.λ. ώς συνήθως.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ τό ίδιόμελον τού Τριωδίου 
δίς και τό μαρτυρικόν άπαξ είς τούς οικείους στίχους, Δόξα, 
Και νϋν, θεοτοκίον ή (Τετάρτη και Παρασκευή) σταυροθεο- 
τοκίον (σήμερον τό ίδιόμελον «Έλήλυθεν ή νηστεία» κ,τ.λ.).

«Αγαθόν τό έξομολογέϊσθαι», τρισάγιον κ.λπ., «Έν τφ ναω 
έστωτες», «Κύριε, έλέησον» (μ'), Δόξα, Και νϋν, «Τήν τιμιω- 
τέραν», «Έν όνόματι Κυρίου»· ό ίερεύς «Ό &ν εύλογητός», τό 
«Έπουράνιε βασιλεύ», αί τρεις μεγάλαι μετάνοιαι μετά τής εύ- 
χής «Κύριε και δέσποτα της ζωής μου» καί εύθύς έπισυνάπτον- 
ται

ΑΙ ΩΡΑΙ, άρχόμεναι πασαι μετά τοΰ «Δεΰτε προσκυνήσω- 
μεν» γ ', κατά τήν τάξιν τοΰ Τριφδίου και τοΰ Ωρολογίου (άλλ’ 
έν ταΐς ένορίαις μετά τήν εύχήν «Κύριε και Δέσποτα» παραλεί- 
πεται τό τρισάγιον καί λέγεται εύθύς ή εύχή έκάστης ώρας). Είς 
τήν θ' ώραν, μετά τό τρισάγιον καί τά μετ’ αύτό τροπάρια 
«Βλέπων ό ληστής» κ.λπ., τό «Κύριε, έλέησον» (μ'), Δόξα, Καί 
νΰν, «Τήν τιμιωτέραν», «Έν όνόματι Κυρίου», ό ίερεύς «Δι ’ εύ
χων», αί τρεις μεγάλαι μετάνοιαι μετά τής εύχής «Κύριε και 
δέσποτα» και οί χοροί είς ήχον πλ. δ ' τούς μακαρισμούς μετ’ 
έφυμνίου είς έκαστον στίχον τό «Μνήσθητι ήμων, Κύριε, δταν 
έλθης έν τη βασιλεία σου», κατά τήν έν τω Τριφδίφ και Ώρο
λογίφ τάξιν. Εΐτα τά τροπάρια «Χορός ό έπουράνιος» κ.λπ., Και 
νΰν, «Πιστεύω είς ένα Θεόν», τό «Άνες, άψες», τό «Πάτερ 
ήμων», ό ίερεύς «Ότι σου έστί», καί τά κοντάκια «Έπϊ του

* Ίστέον δτι ή συμπλήρωσις τών φωταγωγικών γίνεται μέ τά σημειωθέντα 
χαρακτηριστικά είς τούς τριαδικούς ύμνους, άλλά είς τά φωταγωγικά κατα- 
κλείονται ούχι μέ τδ «σώσον ήμας», άλλά μέ τό «καί σώσόν με» (π.χ. «πρε
σβείαις τής άθληφόρου καί σώσόν με», τό δέ γ' πάντοτε μέ τό «πρεσβείαις τής 
Θεοτόκου και σώσόν με»).
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όρους μετεμορφώθης», τό τής ήμέρας τής έβδομάδος (βλέπε 
αύτό είς τήν ακολουθίαν των τυπικών), τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, τό 
ένδιάτακτον μαρτυρικόν (τό όποιον άνεγνώσθη καί μετά τήν ζ  
φδήν των κανόνων), Δόξα, τό νεκρώσιμον «Μετά των αγίων», 
Καί νΰν, θεοτοκίον «Προστασία», «Κύριε, έλέησον» (μ'), «Ό έν 
παντι καιρφ», «Κύριε, έλέησον» (γ'), Δόξα, Και νΰν, «Τήν τι- 
μιωτέραν», «Έν όνόματι Κυρίου», ό ίερεύς «Ό Θεός οίκτιρήσαι 
ήμάς», αί τρεις μεγάλαι μετάνοιαι, μεθ’ άς άρχεται

Ό  εσπερινός (ανευ προηγιασμένων δώρων). Μ ετάτάς ώς 
άνω 3 μεγ. μετανοίας εύθύς «Δεΰτε προσκυνήσωμεν» γ ' καί ό 
προοιμιακός [μετά τά ειρηνικά λέγε, εί βούλει, τό ιη ' κάθισμα 
τοΰ Ψαλτηρίου]. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», είς στίχους 6, στι- 
χηρά προσόμοια τοΰ Τριφδίου 3 «Πάσαν αμαρτίαν» κ.λπ., καί 
3 τοΰ άγίου τής έπομένης ήμέρας έκ τοΰ Μηναίου, Δόξα, Καί 
νΰν, θεοτοκίον προσόμοιον τοΰ Μηναίου (ή έν Τρίτη καί Πέμ
πτη σταυροθεοτοκίον ή έν έκάστη Παρασκευή τό α' θεοτοκίον 
τοΰ ήχου τής έβδομάδος).

Άνευ εισόδου «Φως ίλαρόν», ό ίερεύς «Εσπέρας», ό ανα
γνώστης τά άναγνώσματα μετά τών οίκείων προκειμένων καί 
των στίχων αύτών ώς έν τω Τρίφδίφ, τό «Καταξίωσον», ό ίε
ρεύς «Πληρώσωμεν τήν έσπερινήν» κ.τ.λ., ώς συνήθως.

Είς τόν στίχον άπαντα τοΰ Τριφδίου κατά τήν έν αύτω τάξιν. 
«Νΰν άπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., είς ήχον πλ. α' τά τροπάρια 
«Θεοτόκε παρθένε» κ.λπ., τό «Κύριε, έλέησον» (μ'), Δόξα, Καί 
νΰν, «Τήν τιμιωτέραν», «Έν όνόματι Κυρίου», ό ίερεύς «Ό &ν 
ευλογητός», τό «Έπουράνιε βασιλεΰ», αί 3 μεγάλαι μετάνοιαι 
μετά τής οικείας εύχής, τρισάγιον κ.λπ., τό «Κύριε, έλέησον» 
(ιβ'), «Παναγία τριάς, τό όμοούσιον κράτος», «Ειη τό όνομα 
Κυρίου» τρίς (χΰμα), Δόξα, Καί νΰν, ό άναγνώστης τούς ψαλ- 
μούς λγ' (33) «Εύλογήσω τόν Κύριον» καί ρμδ' (144) «Υψώσω 
σε, ό Θεός μου» καί άπόλυσις (έν τή όποία μνημονεύεται ό 
άγιος τής έπομένης ήμέρας).

Σημείωσις. Ό ρμδ ' ψαλμός «Υψώσω σε, ό Θεός μου», καλούμε
νος έπίσης και «στίχος της τραπέζης», καταλιμπάνεται διά τήν νηστείαν 
τη Αευτέρφ και Τρίτη τής α ' έβδομάδος των νηστειών.
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Τή Δευτέρα έσπέρας. Το μέγα άπόδειπνον, κατά τήν συ
νήθη έν τω Ώρολογίφ τάξιν μετά τήν δοξολογίαν ψάλλεται τό 
ένδιάτακτον τμήμα τοΰ μεγ. κανόνος μετά των ειρμών, ώς έν 
τφ Τρίφδίφ (τά τροπάρια έκάστης φδής με στίχον «Έλέησόν 
με, ό Θεός, έλέησόν με», Δόξα, τό τριαδικόν, Καί νΰν, τό θεο
τοκίον). Μόνον κατά τήν α έβδομάδα τών νηστειών, μετά τό 
«Τήν πάσαν έλπίδα μου», ό ΐερεύς έκ τών βημοθύρων άναγινώ- 
σκει τό οίκεΐον Εύαγγέλιον τών παννυχίδων (σήμερον τής Δευ
τέρας, «Βλέπετε μή πλανηθήτε», Λκ. κα' 8-36). Είς τήν άπόλυ- 
σιν προ τοΰ «Δι ’ εύχων» ψάλλεται τό τροπάριον «Πάντων προ
στατεύεις» (έν Τρίτη και Πέμπτη έσπέρας τό «Σφαγήν σου τήν 
άδικον»).

Ειδήσεις. 1. Είς τούς ικετευτικούς στίχους τοΰ μεγάλου άποδείπνου 
«Παναγία δέσποινα Θεοτόκε» ψάλλεται μετά τόν στίχον «Όσιοι θεο- 
φόροι πατέρες ήμών» και στίχος τοΰ άγιου τοΰ ναοΰ, έτι δέ, εί ό τυχών 
άγιος, ου τίνος έψάλη ό έσπερινός, εϊναι έορταζόμενος, και στίχος αύ- 
τοΰ (παράβαλε Τ.Μ.Ε., 10 Φεβρ., §13).

2. ’Επίσης τά έν τω Ώρολογίφ τροπάρια ύπό τήν έπιγραφήν «Ετερα 
τροπάρια ψαλλόμενα ήμέραν παρ ’ ημέραν», λέγονται τήν έσπέραν έκά
στης Τρίτης και Πέμιττης άντ'ι τών «Φώτισον τούς οφθαλμούς μου» 
κ.λπ..

3. Τμήματα τοΰ μεγάλου κανόνος, ώς έχουν έν τφ Τριφδίφ, ψάλλο
νται μόνον τήν a ' έβδομάδα τών νηστειών.

4. Τή Παρασκευή έσπέρας άναγινώσκεται τό μικρόν άπόδειπνον, 
ψάλλεται ό κανών τοΰ Ακαθίστου και άναγινώσκεται μία στάσις τών 
Χαιρετισμών.

8. Τρίτη. Θεοφυλάκτου έπισκόπου Νικομήδειας (|842-5), Έρμοΰ 
άποστόλου (α' αί.).

Τή Τρίτη πρωί. Τό μεσονυκτικόν (δ περ άπό σήμερον λέ
γεται είς πάσας τάς καθημερινάς τής μεγ. Τεσσαρακοστής), ό 
δρθρος τής ήμέρας, αί ώραι και ό έσπερινός τής έπομένης άνευ 
προηγιασμένης (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τρίφδίου §18 και §19).

Είς τον έσπερινόν (Τ.Μ.Ε., 9 Μαρτ. §1). Είς τό «Κύριε, έκέ- 
κραξα», είς στίχους 6, προσόμοια τοΰ Τρίφδίου 3 «Βρώσει πά
λαι πίκρα» κ.λπ. και τών άγίων (9 Μαρτίου) ετερα 3 προσόμοια 
«Φέροντες τά παρόντα» κ.λπ., Δόξα, Καί νΰν, εύθύς τό έξής
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ομόηχον σταυροθεοτοκίον (έκ τής 14ης Μαρτ.) πρός «Ότε έκ 
τοΰ ξύλου σε» ■

Ότε έν σταυρω σε ή άμνάς, άρνα τόν οίκεΐον έώρα κατακεν- 
τούμενον, ήλοις ώλοφύρετο έκπληττομένη σφοδρώς, και δακρύ- 
ονσα 'έλεγε · Πως θνήσκεις υιέ μου, θέλων τό χειρόγραφον τον 
πρωτοπλάστου Αδάμ, ρήζαι και θανάτου λυτρώσαι, απαν τό άν- 
θρώπινον; Δόξα, τη οικονομία σου φιλάνθρωπε.

’Άνευ είσόδου «Φως ίλαρόν», τα άναγνώσματα τοΰ Τριω
δίου και τά άπόστιχα τής ή μέρας έκ τοΰ Τρίφδίου «Νηστείαν 
ούκ άποχήν» κ.λπ. μετά τοΰ αυτόθι Δόξα, Και νΰν, σταυροθεο
τοκίου. «Νΰν απολύεις», τρισάγιον κ.λπ., τό άπολυτίκιον τών 
μαρτύρων «Τας άλγηδόνας των άγιων» και εύθΰς τά «Θεοτόκε 
παρθένε» και τά λοιπά ώς συνήθως (έν τή άπολύσει, οί άγιοι 
τής 9ης Μαρτίου).

Τή Τρίτη έσπέρας. Τό μέγα άπόδειπνον μετά τοΰ β' τμήμα
τος τοΰ μεγ. κανόνος· είς τούς ικετευτικούς στίχους «Παναγία 
δέσποινα Θεοτόκε» ψάλλεται μετά τόν στίχον τοΰ άγιου τοΰ να- 
οΰ και ό έξής στίχος τών άγίων «Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες, 
πρεσβεύσατε ύπέρ ήμών τών άμαρτωλών» ■ Εύαγγέλιον τής Τρί
της τών παννυχίδων «Προσέχετε τήν έλεημοσύνην» (Μτθ. ζ  1- 
13)· είς τήν συγχώρησιν «Σφαγήν σου τήν άδικον».

Διατάξεις καθημερινών Τεσσαρακοστής
1. Καθ ’ έκάστην άπό Δευτέρας έως Παρασκευής τό πρωϊ τών έβδο- 

μάδων της Τεσσαρακοστής διεξάγονται αί άκολουθίαι του μεσονυκτι- 
κοΰ, τοΰ δρθρου τής ημέρας, τών ώρών και τοΰ έσπερινοΰ της επομέ
νης, ώς περιγράφεται κατά τήν παρούσαν a ' έβδομάδα.

2. Ό έσπερινός τελεΐται μετά τών προηγιασμένων έκάστη Τετάρτη 
και Παρασκευή, ταΐς δέ λοιπαΐς τρεις ήμέραις άνευ προηγιασμένης, 
έκτος εί τύχοι μνήμη έορταζομένου άγιου, κατά τά έν τφ Τυπικφ δια
λαμβανόμενα (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τρίφδίου §§20-21). Συμφώνως με 
άρχαΐα Τυπικά είναι δυνατή ή τέλεσις προηγιασμένης και είς τάςλοιπάς 
τρεις νηστησίμους ημέρας, άν ή άνάγκη τό άπαιτή (πρβλ. Σύστημα Τυ
πικού §1708 ύποσημ. 1169, και §1714 ύποσημ. 1177).

3. Έν τή άπολύσει τοΰ έσπερινοΰ (τελουμένου συνήθως τό πρωί τής 
προηγούμενης) και τοΰ μεγάλου άποδείπνου μνημονεύεται ό άγιος τής 
έπομένης ήμέρας ό έχων άκολουθίαν έν τφ Μηναίω.
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4. Έάν τόχγι μνήμη έορταζομένου άγιου έν ταζς νηστησίμοις ήμέ- 
ραις, τελεΐται προηγιασμένη (Τ.Μ.Ε., διάταξις Τριφδίου §22), έν δέ τή 
απολύσει μνημονεύεται ό εορταζόμενος άγιος. Έάν τυχόν προηγηθή και 
έόρτιος δρθρος, ψάλλονται καταβασίαι «Ανοίξω τό στόμα μου» 
(Τ.Μ.Ε. 10 Φεβρ., 24 Φεβρ., 9 Μαρτίου, και Προθεωρία §27). [’Επίσης 
εϊναι δυνατόν μνήμη έορταζομένου άγίου συμπίπτουσα έν καθημερινή 
τής μεγ. Τεσσαρακοστής να μετατεθή έν Σαββάτφ ή Κυριακή (Σύνοδος 
έν Λαοδικείφ. έτους 362, κανόνες μ θ ' και να ).]

9. Τετάρτη, f  Των άγιων τεσσαράκοντα μαρτύρων των έν τη λί
μνη τής Σεβαστείας μαρτυρησάντων (1320).

Είς το μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ψάλλονται τά 
διά τούς αίνους ιδιόμελα των μαρτύρων «Χορός τετραδεκα- 
πύρσευτος», «Τήν τετραδεκάριθμον χορείαν», «Αλήθειας κρατή
ρα», Δόξα, «Τήν λίμνην ώς παράδεισον» (βλέπε είς τόν στίχον 
των α’ίνων), Καί νΰν, θεοτοκίον «Άδιόδευτε πύλη», τρισάγιον 
κ.λπ. και άπολυτίκιον «Τάς άλγηδόνας των άγιων».

Είς τον δρθρον (έορτάσιμον). Μετά τόν εξάψαλμον, είς τό 
«Θεός Κύριος» άπολυτίκιον «Τάς άλγηδόνας των άγιων», Δόξα, 
τό αύτό, Καί νΰν, θεοτοκίον «Τοΰ Γαβριήλ φθεγξαμένου». [Τό 
ψαλτήριον τής ήμέρας.] Τά καθίσματα κατά σειράν καί ή τάξις 
τοΰ Ευαγγελίου τοΰ δρθρου, ώς έν τω Μηναίφ- Εύαγγέλιον των 
μαρτύρων, Τρ. ιβ' έβδ. Λουκά, «Προσέχετε άπό των άνθρώ- 
πων» (Λκ. κα' 12-19). Κανόνες, ό μικρός παρακλητικός τής 
Θεοτόκου μετά των ειρμών καί ό τών μαρτύρων άπό γ ' καί ς' 
φδής ώς έν τω Μηναίφ. Καταβασίαι οί είρμοί «Ανοίξω τό 
στόμα μου»· «Τήν τιμιωτέραν», «Απας γηγενής». Τό έξαποστει- 
λάριον τών μαρτύρων καί τό θεοτοκίον. Είς τούς αίνους τά 3 
προσόμοια τών άγίων «Δεύτε μαρτυρικήν» κ.λπ. είς 4, Δόξα, 
«Αθλοφόροι Χριστού», Καί νΰν, θεοτοκίον «Μακαρίζομέν σε» · 
δοξολογία μεγάλη καί τό άπολυτίκιον.

ΩΡΑΙ. Εύθύς «Δεύτε προσκυνήσωμεν» (γ'), καί αί ώραι λι- 
ταί, λέγοντες είς έκάστην χΰμα, μετά μέν τούς ψαλμούς, Δόξα, 
«Τάς άλγηδόνας», Καί νΰν, τό θεοτοκίον τής ώρας, μετά δέ τό 
τρισάγιον κ.λπ. τό κοντάκιον τών μαρτύρων «Πάσαν στρα
τιάν». Είς τήν θ' ώραν συνάπτονται, ώς συνήθως, οί μακαρι
σμοί (μέ μόνον τό κοντάκιον τών άγίων) κ.τ.λ.· μετά τό «Ό
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Θεός οίκτιρήσαι ήμας» καί τήν εύχήν «Παναγία Τριάς τό όμο- 
ούσιον κράτος» ό ίερεύς τήν (μικράν) άπόλυσιν καί το «Δι’ 
ευχών», μεθ’ δ άρχεται

'Ο έσπερινος μετά τής i. άκολουθίας τών προηγιασμένων 
δώρων. Ό ίερεύς «Ευλογημένη ή βασιλεία». «Δεΰτε προσκρ- 
νήσωμεν» τρις καί ό προοιμιακός. Τά ειρηνικά, καί τό ιη ' κάθι
σμα τοΰ Ψαλτηρίου {«Πρός Κύριον»), Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» 
είς στίχους 10, τό έν τω Τριφδίφ ίδιόμελον τής ήμέρας «Νη- 
στεύοντες, άδελφοι» δίς, τό μαρτυρικόν «Ει τις άρετή» άπαξ, 
προσόμοια τής σειράς 3 «Φεγγοβόλους υμάς» κ.λπ. καί έκ τοΰ 
Μηναίου τά 3 ιδιόμελα τών άγίων «Φέροντες τά παρόντα» 
κ.λπ. (9 Μαρτίου, είς τόν πρώτον έσπερινόν) είς 4 (δευτε- 
ροΰντες τό ο.'), Δόξα, τών άγίων «Έν φδαϊς ψσμάτων», Καί 
νΰν, τό έν συνεχείς θεοτοκίον προσόμοιον «’Έργοις σκοτει- 
νοΐς».

Σημείωσις. Είς τάς λοιπάς προηγιασμένος, μή ύπάρχοντος έορτα- 
ζομένου άγιου, μετά τά προσόμοια τοΰ Τριφδίου ψάλλονται προσόμοια 
τοΰ άγιου της έπαύριον μετά τοΰ θεοτοκίου αύτών.

Είσοδος μετά τοΰ Εύαγγελίου, «Φως ίλαρόν» άνευ μέλους, 
ό ίερεύς «Εσπέρας», τά αναγνώσματα τοΰ Τριφδίου καί τό 
«Κατευθυνθήτω» κατά τάξιν ύπό τοΰ ίερέως καί τών χορών. Ό 
Απόστολος τών μαρτύρων, Μαρτίου 9, «Τοσοΰτον έχοντες πε
ρικείμενον» (Έβρ. ιβ' 1-10), τό Εύαγγέλιον αύτών, Τετ. θ ' έβδ. 
Ματθ., «Όμοια έστιν ή βασιλεία τών ούρανών» (Μτθ. κ ' 1-16).

Σημείωσις. Μή ύπάρχοντος έορταζομένου άγιου, ή είσοδος γίνεται 
μετά θυμιατοΰ, χωρίς νά άναγινώσκεται Απόστολος και Εύαγγέλιον 
άλλά τή Μεγ. Έβδομάδι άναγινώσκεται μόνον Εύαγγέλιον.

Ή  εκτενής, τά τών κατηχουμένων κ.λπ., καί άντί χερουβικοΰ 
τό «Νΰν αί δυνάμεις». Κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον»' τό «Εύ- 
λογήσω τόν Κύριον» κ.λπ., καί ή άπόλυσις, είς ήν μνημονεύον
ται πάλιν οί άγιοι τής 9ης Μαρτίου.

Σημείωσις. Έν τή τραπέζη κατάλυσις οίνου και έλαίου.
Tfj Τετάρτη έσπέρας. Τό μέγα άπόδειπνον μετά τοΰ γ ' 

τμήματος τοΰ μεγάλου κανόνος, ώς έν τφ Τριφδίφ· Εύαγγέλιον 
τής Τετάρτης τών παννυχίδων «Έχετε πίστιν Θεοΰ» (Μρ. ια' 
23-26, Μτθ. ζ ' 7-8)· είς τήν συγχώρησιν «Πάντων προστα
τεύεις».
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10. Πέμπτη. Κοδράτου τοΰ έν Κορίνθφ καί τών συν αύτφ 5 μαρ
τύρων (f251). Αναστασίας τής πατρικίας, Μιχαήλ Μαυροειδή 
νεομάρτ. τοΰ έν Αδριανουπόλει ( |  1544).

Τή Πέμπτη πρωί. Τό μεσονυκτικόν, ό δρθρος τής ήμέρας, 
αί ώραι καί ό έσπερινός τής έπομένης (11 Μαρτίου) ανευ προη
γιασμένης.

Τή Πέμπτη έσπέρας. Τό μέγα άπόδειπνον μετά τοΰ δ' 
τμήματος τοΰ μεγάλου κανόνος· Εύαγγέλιον τής Πέμπτης τών 
παννυχίδων «Αιτείτε και δοθήσεται ύμΐν» (Μτθ. ζ ' 7-11)· είς τήν 
συγχώρησιν «Σφαγήν σου τήν άδικον».

11. Παρασκευή. Σωφρονίου πατρ. Ιεροσολύμων (|638-44). Πιο
νιού, Τροφίμου καί Θαλλοΰ τών μαρτύρων, Θεοδώρας όσίας 
(τής έκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης Άρτης.

Τή Παρασκευή πρωί. Αί άκολουθίαι μεσονυκτικοΰ, δρ- 
θρου καί ώρών μετά τών μακαρισμών, ώς προδεδήλωται.

Ό  έσπερινός μετά προηγιασμένης. Ό προοιμιακός καί τό 
ιη' κάθισμα {«Πρός Κύριον»). Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» (ήχος 
πλ. α') άπό τοΰ στίχου «Έξάγαγε έκ φυλακής» τό ίδιόμελον τής 
ήμέρας (έκ τοΰ Τριωδίου) «Δεΰτε πιστοί» (δίς), τά 4 μαρτυρικά 
τοΰ δ' ήχου «Ό ένδοξαζόμενος» κ,λπ. (βλ. έν τέλει τοΰ Τριφ- 
δίου) καί τά 4 ιδιόμελα τοΰ άγίου Θεοδώρου (έκ τοΰ Τριφδίου) 
«Δεΰτε, φιλομάρτυρες» κ.λπ., Δόξα, «Όργάνφ χρησάμενος», 
Και νΰν, «Ό διά σέ θεοπάτωρ» (βλέπε έν τέλει τοΰ Τριφδίου, 
Παρασκευή έσπέρας, ήχος δ'). Είσοδος μετά θυμιατοΰ, «Φως 
ίλαρόν», τά άναγνώσματα τοΰ Τριφδίου, «Κατευθυνθήτω», 
«Νΰν αί δυνάμεις», κοινωνικόν «Γεύσασθε και ϊδετε», «Εύλογή- 
σω τόν Κύριον».

Τή Παρασκευή έσπέρας. Οί α' χαιρετισμοί τής Θεοτό
κου. Αναγινώσκεται τό μικρόν άπόδειπνον, ώς έν τφ Ώρο- 
λογίφ. Μετά τό «Αξιόν έστι» ψάλλεται ό κανών τοΰ Ακαθίστου 
«Ανοίξω τό στόμα μου» άνά 6 τροπάρια είς έκάστην φδήν- ειτα 
τό «Τή ύπερμάχφ» δίχορον, καί άναγινώσκεται ή α στάσις τών 
ο’ίκων (Χαιρετισμών) τής Θεοτόκου (Α-Ζ)· ειτα «Τή ΰπερμάχφ 
στρατηγψ» σύντομον, τό τρισάγιον κ.τ.λ. καί τό κοντάκιον τοΰ 
μεγαλομάρτυρος-
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«Πίστιν Χρίστου ώσεϊ θώρακα, ένδον λαβών έν καρδία σου, 
τάς έναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, πολύαθλε · και στέφει ούρα- 
νίφ έστέφθης αιωνίως ώς άήττητος» ■

«Κύριε, έλέησον» (μ'), «Ό έν παντϊ καιρφ», καίτά λοιπά τοΰ 
μικροΰ άποδείπνου. Μετά τό «Τήν πάσαν έλπίδα μου» τό Εύαγ
γέλιον της παννυχίδος (Ίω. ιε' 1-7), ή μικρά άπόλυσις, τό «Εύ- 
ξώμεθα», τό κάθισμα «Τήν ώραιότητα» και είτα «Δι’ ευχών» 
(Τ.Μ.Ε., διάταξις Τριφδίου §26).

Σημείωσις. Ή τάξις αυτή των χαιρετισμών τηρείται και κατά τάς 
έφεξής Παρασκευάς τής β', γ ' και δ ' έβδομάδος, άνευ δμως Εύαγγε- 
λίου. Κοντάκιον δέ λέγεται τότε τό έξής, έφόσον τω Σαββάτφ δεν τύχη 
έορταζόμενος άγιος ■

«Ώς άπαρχάς τής φύσεως, τφ φυτουργφ τής κτίσεως, ή οικουμένη 
προσφέρει σοι, Κύριε, τούς θεοφόρους μάρτυρας · ταΐς αύτών ίκεσίαις, 
έν ειρήνη βαθείψ. τήν έκκλησίαν σου, διά τής Θεοτόκου συντήρησον, 
πολυέλεε».

12. Σάββατον α' τών νηστειών. «Θεοδώρου μεγαλομ. τοΰ Τήρω- 
νος (μνήμη διά κολλύβων θαύματος)». Θεοφάνους τοΰ όμολο- 
γητοΰ (f 818). Γρηγορίου 'Ρώμης τοΰ Διαλόγου (|604), Φινεές 
τοΰ δικαίου (1430 π.Χ.), Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου (f 1022).

Εϊδησις. Κατά τά Σάββατα τής Τεσσαρακοστής, τό μέν πρωι ψάλλε
ται ή άκολουθία τοΰ δρθρου και τελεϊται ή λειτουργία τοΰ ί. Χρυσο
στόμου, τό δέ έσπέρας ψάλλεται, ώς συνήθως, ό έσπερινός τής έπαύ- 
ριον Κυριακής, καθ’ ήν τελεϊται ή λειτουργία τοΰ μεγ. Βασιλείου.

Τω Σαββάτω πρωί. Μεσονυκτικόν τοΰ Σαββάτου μέ τό 
άπολυτίκιον καί κοντάκιον τοΰ άγίου [ή τό σύνηθες μεσονυ
κτικόν έπί μνήμη έορταζομένου άγίου, έν (δ μετά τόν ν ' ψαλμόν 
ψάλλονται τά διά τόν στίχον τών αϊνων ιδιόμελα τοΰ άγ. Θε
οδώρου «Χορεύουσι στίφη μαρτύρων» κ.λπ. δίχα μέν τών προ 
αύτών στίχων, άλλά μετά τοΰ Δόξα είς τό δ ' καί τοΰ Καί νΰν είς 
τό θεοτοκίον τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Μεγάλα τά τής 
πίστεως»].

Είς τον δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκιον «Με
γάλα τά τής πίστεως», Δόξα, τό αύτό, Καί νΰν, «Πάντα ύπέρ έν
νοιαν». Καθίσματα [μετά τήν α' στιχολ.] μόνον τά 3 μαρτυρικά 
τοΰ δ ' ήχου (τό νεκρώσιμον δεν λέγεται) «Οίμάρτυρες σου, Κύ
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ριε» κ.λπ. (ζήτει άπαντα έν τέλει τοΰ Τρίφδίου), Δόξα, Καί νΰν, 
τό α' θεοτοκίον τοΰ ήχου «Τό άπ’ αίώνος», εΐτα [μετά τόν 
Άμωμον] τά τοΰ άγίου (Τριφδιον, Σάββατον α ' έβδομ.) «Ζέων 
πίστεως», Δόξα, «Θειον δώρον», Καί νΰν, θεοτοκίον «Ή τόν 
άχώρητον Θεόν». Ό  ν ' ψαλμός χΰμα. Κανόνες, ό τοΰ Μηναίου 
καί οί δύο τοΰ Τρίφδίου- άπό γ ' φδής τά μεσφδια καθίσματα 
τοΰ άγίου Θεοδώρου · άφ’ ς ' τό κοντάκιον καί ό οίκος τοΰ 
άγίου, τό συναξάριον τής ήμέρας καί τό ύπόμνημα τοΰ Τριφ- 
δίου. Καταβασίαι «Ανοίξω τό στόμα μου»· «Τήν τιμιωτέραν» · 
«Άπας γηγενής». Έξαποστειλάρια, αίνοι, Δόξα, Και νΰν, ώς έν τφ 
Τρίφδίφ. Δοξολογία μεγάλη, άπολυτίκιον τοΰ άγίου.

Εις τήν λειτουργίαν. Τά συνήθη άντίφωνα [ή τά τυπικά καί 
είς τούς μακαρισμούς ή γ ' καί ή ς ' φδή τοΰ πρώτου κανόνος 
τοΰ Τρίφδίου]. Μετά τήν είσοδον άπολυτίκια «Μεγάλα τά τής 
πίστεως» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Προστασία». 
μαρτυρικά- Απόστολος -μετά τοΰ προκειμένου καί τοΰ άλλη- 
λουιαρίου αύτοΰ- τοΰ άγίου (26 Όκτ.), «Ένδυναμοΰ έν τη χάρι- 
τι» (Β' Τιμ. β' 1-10)· Εύαγγέλιον τής ήμέρας, «Έπορεύετο ό Ιη
σούς έν τοϊς σάββασιν» (Μρ. β' 23-γ' 5). Καθεξής ή θ. λειτουρ
γία τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου- «Άξιον έστί» · κοινωνικόν «Είςμνη- 
μόσυνον». Μετά τήν όπισθάμβωνον ευχήν γίνεται ή εύλόγησις 
τών έορτίων κολλύβων μετά τής εύχής «Ό πάντα τελεσφορήσας 
τφ λόγφ σου» (βλ. Ίερατικόν)· ειτα «Είη τό όνομα Κυρίου» και 
άπόλυσις.

Σημείωσις. Επειδή ύπάρχει συνήθεια νά προσάγωνται σήμερον 
κόλλυβα διά τούς κεκοιμημένους και νά τελήται νεκρώσιμον τρισάγιον, 
&ν και δεν είναι Ψυχοσάββατον, δυνατόν πρώτον μέν μετά τήν όπι
σθάμβωνον εύχήν νά εύλογηθοΰν τά πρός τιμήν τοΰ άγίου έόρτια κόλ
λυβα, μετά δε τό «Δι’ εύχών» τής λειτουργίας ό ίερεύς εύθύς νά βάλη 
«Ευλογητός» και νά τελέση κατά τά είωθότα τό νεκρώσιμον τρισάγιον 
έπι τών άλλων κολλύβων.

13. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Ή 
άνακομιδή τοΰ ίεροΰ λειψάνου Νικηφόρου πατριάρχου ΚΠόλε- 
ως (f846). Πουπλίου έπισκόπου Αθηνών ίερομάρτυρος (β' αί.). 
ΤΗχος πλ. α ', έωθινόν ε' (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τρίφδίου §§28-30).

Είς τήν θ '. Άπολυτίκιον «Μεγάλα τά τής πίστεως»' κο
ντάκιον «Πίστιν Χρίστου».
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Είς τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 6 
και τοΰ Τριφδίου 4, Δόξα, «Ή χάρις έπέλαμψε», Καί νΰν, «Εν 
τη έρυθρα θαλάσση». Είσοδος κ,λπ.. Άπόστιχα τά άναστάσιμα, 
Δόξα, Καί νΰν, τοΰ Τριφδίου «Οί έξ άσεβείας». Απολυτίκια 
«Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Τήν άχραντον εικόνα σου,», 
Καί νΰν, «Πάντα ύπέρ έννοιαν».

Είς τό μεσονυκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα τοΰ 
ήχου, Δόξα, τό έν τφ Τρίφδίφ διά τήν λιτήν ίδιόμελον «Χαίρετε, 
προφήται τίμιοι», Καί νΰν, θεοτοκίον «Τήν πάσαν έλπιδα μου», 
τά τριαδικά «Άξιον έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Τήν 
άχραντον εικόνα σου».

Ειδησις. Κατά τήν παρούσαν εβδομάδα, β  τών νηστειών, θά τελε- 
σθοΰν δύο θεΐαι λειτουργίαι προηγιασμένων δώρων.

Είς τον δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά έν τω έσπερινώ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ό άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα (άλλ’ είς τήν α στιχολογίαν 
είς τό Καί νΰν τό α' θεοτοκίον τοΰ ήχου «Χαΐρε, πύλη Κυρίου»). 
Ευλογητάρια. Ή ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοΰ 
ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΑΙΟΝ έωθινόν (ε')· μετά τόν Υ  ψαλμόν, τά τροπά
ρια «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τφ Τρίφδίφ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό άναστάσιμος (μετά τών ειρμών), καί ό τοΰ 
Τριφδίου μετά στίχου «Δόξα σοι, ό Θεός ήμών, δόξα σοι». Άπό 
γ ' φδής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου, καί τά με- 
σφδια καθίσματα ώς έν τω Τρίφδίφ' άφ ς τό κοντάκιον καί ό 
οικος τοΰ Τριφδίου, τό μηνολόγιον τής ημέρας και το υπόμνη
μα τοΰ Τριφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Θαλάσσης τό έρυθραϊον πέλαγος» ' 
«Τήν τιμιωτέραν», «Λίθος άχειρότμητος».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. «Άγιος Κύριος» κ.λπ., τό ε ' άναστάσι- 
μον «Ή ζωή και όδός Χριστός», τό τής έορτής «Σκιρτήσατε, 
κροτήσατε» καί τό θεοτοκίον « 'Ρομφαΐαι νΰν έξέλιπον».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 καί τής έορτής προσόμοια 
3 «Έν σοι νΰν άγάλλεται» κ,λπ. είς 4 —εις τούς συνήθεις στίχους 
τής Κυριακής τά δύο τελευταία-, Δόξα, τοΰ Τριφδίου «Μωσής



Μή ν  Μά ρ τ ιο ς 129

τφ καιρφ της έγκρατείας», Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη», δοξο
λογία μεγάλη.

Μετά τό φσματικόν τής δοξολογίας «Άγιος ό Θεός» (ή μετά 
τήν όπισθάμβωνον εύχήν τής θ. λειτουργίας), τελεϊται ή λι- 
τάνευσις τοΰ τιμίου Σταυροΰ καί τών ί. εικόνων πέριξ ή έσωθεν 
τοΰ ί. ναοΰ κατά τήν ακόλουθον διάταξιν.

Ή λιτανεία τών ιερών είκόνων 
κατά τήν συνήθη τάξιν

Έξελθόντες τοΰ ί. ναοΰ, δ τε ί. κλήρος καί ό λαός μετά τοΰ 
τιμίου σταυροΰ καί τών ί. είκόνων, καί τάξιν λιτανεύσεως άπο- 
τελέσαντες κατά τά είωθότα, περιερχόμεθα άπαξ τόν ίερόν 
ναόν, τών κωδώνων αύτοΰ χαρμοσύνως κρουομένων, τών δέ 
χορών ψαλλόντων τό άπολυτίκιον «Τήν άχραντον εικόνα σου», 
είς τέσσαρας στάσεις. Είς έκάστην δέ τοΰ ναοΰ πλευράν γίνον
ται αί κάτωθι δεήσεις.

α') Έν τή νοτί$ πλευρφ. τοΰ ναοΰ δέησις ύπέρ τών ζώντων. 
β') Όπισθεν τοΰ ίεροΰ γίνεται δέησις ύπέρ τών άπ’ αίώνος 

κεκοιμημένων εύσεβών βασιλέων, ορθοδόξων πατριαρχών, άρ- 
χιερέων κ,τ.λ.· οί χοροί «Αίωνία ή μνήμη» (γ') καί ή έκφώνησις 
«Ότι συ εί ή άνάστασις».

γ') Έν τή βορείοι πλευρφ τοΰ ναοΰ δέησις ύπέρ τών ζώντων, 
ώς έν τή πρώτη στάσει.

δ') Προ τής δυτικής θύρας ή έντός τοΰ ναοΰ (έν τφ σολέςι) 
ύπέρ τών ζώντων και είς τό τέλος «Ύπέρ τοΰ διαφυλαχθήναι» 
κ.λπ., «Έπάκουσον ήμων» καί άναγινώσκει ό προεξάρχων ίε
ρεύς (ή άν ή προεξάρχων ό άρχιερεύς) τάς έξής περικοπάς τοΰ 
ύπέρ τής ορθοδοξίας συνοδικοΰ:

Οί προφήται ώς είδον, οί άπόστολοι ώς έδίδαξαν, ή Εκκλη
σία ώς παρέλαβεν, οί διδάσκαλοι ώς έδογμάτισαν, ή οικουμένη 
ώς συμπεφρόνηκεν, ή χάρις ώς έλαμψεν, ή άλήθεια ώς άποδέδει- 
κται, τό ψεΰδος ώς άπελήλαται, ή σοφία ώς έπαρρησιάσατο, ό 
Χριστός ώς έβράβευσεν, οΰτω φρονοϋμεν, οΰτω λαλοΰμεν, οΰτω 
κηρύσσομεν Χρίστον τόν άληθινόν Θεόν ήμων, και τούς αύτοΰ 
αγίους έν λόγοις τιμώντες, έν συγγραφαϊς, έν νοήμασιν, έν ναοΐς, 
έν είκονίσμασι, τόν μέν ώς Θεόν και δεσπότην προσκυνοΰντες
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και σέβοντες, τούς δέ διά τόν κοινόν δεσπότην ώς αύτοϋ γνη
σίους θεράποντας τιμώντες και τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν άπο- 
νέμοντες. Αύτη ή πίστις τών άποστόλων, αύτη η πιστις τών πα
τέρων, αύτη ή τάστις τών όρθοδόξων, αύτη ή τάσης τήν οικουμένην 
έστήριξεν. ’Em τούτοις τούς της εύσεβείας κήρυκας άδελφικώς τε 
και πατροποθήτως είς δόξαν και τιμήν της εύσεβείας, υπέρ ης 
ήγωνϊσαντο, άνευφημοΰμεν και λέγομεν Τών της όρθοδοξιας προ
μάχων ευσεβών βασιλέων, άγιωτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, δι
δασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών, αιώνια ή μνήμη.

Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» γ'.
Τούτων τοΐς ύπέρ εύσεβείας μέχρι θανάτου άθλοις τε και 

άγωνίσμασι και διδασκαλίαις παιδαγωγέϊσθαί τε και κρατυνε- 
σθαι Θεόν έκλιπαροΰντες και μιμητάς της ένθέου αύτών πολι
τείας μέχρι τέλους άναδείκνυσθαι έκδυσωποϋντες, άξιωθείημεν 
τών έξαιτουμένων, οίκτιρμοϊς και χάριτι τοΰ μεγάλου και πρώ
του άρχιερέως Χριστοΰ τοΰ άληθινοΰ Θεοΰ ήμών, πρεσβείαις τής 
υπερενδόξου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μα
ρίας, τών θεοειδών άγγέλων και πάντων τών άγιων.

Ό χορός «Αμήν». Εισερχομένων δέ ήμών είς τόν ί. ναόν 
ψάλλεται τό μέγα προκείμενον «Τις θεός μέγας», και εΐτα τό 
«Αναστάς έκ τοΰ μνήματος» (ή «Σήμερον σωτηρία»).

Ή λιτανεία τών Ιερών εικόνων κατά τήν τάξιν
τών Πατριαρχείων Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων

Σχηματίζεται ιερά πομπή ώς εξής- προπορεύονται οί κρα
τούντες κηρολαμπάδας, εΐτα οί φέροντες τά λάβαρα, τούς φα
νούς, τά έξαπτέρυγα· άκολουθοΰν οί χοροί τών ψαλτών ειτα οί 
Ιερείς και οί φερόντες τάς ί. εικόνας χριστιανοί, καί τέλος διά
κονοι μετά θυμιατηρίων θυμιώντες τόν είς χεΐρας τοΰ άρχιε- 
ρέως εύρισκόμενον τίμιον Σταυρόν (ή τήν μικράν φορητήν ει
κόνα τοΰ Χριστού). Κατά τήν έναρξιν τής λιτανείας ϊστανται
πάντες είς τόν σολέα.

ΕΝΑΡΞΙΣ. Εκφωνεί ό διάκονος- «Εύλόγησον, δέσποτα, τήν 
άγίαν είσοδον». Ό  άρχιερεύς άπό τών βημοθύρων- «Ευλογη
μένη ή είσοδος τών άγιων σου πάντοτε, νΰν και αεί και εις τους 
αιώνας τών αιώνων». Ό  χορός «Αμήν».
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Και ό άρχιερεύς άναγινώσκει άπό τών βημοθύρων τό προ- 
οίμιον τοΰ ύπέρ τής ορθοδοξίας συνοδικοΰ-

Έποφειλομένη πρός Θεόν έτήσιος ευχαριστία, καθ’ ήν ημέ
ραν άπελάβομεν τήν τοΰ Θεοΰ Εκκλησίαν συν άποδείζει τών της 
εύσεβείας δογμάτων και καταστροφή τών τής κακίας δυσσεβη- 
μάτων.

Προφητικαϊς έπόμενοι ρήσεσιν άποστολικαΐς τε παραινέσεσιν 
εϊκοντες και εύαγγελικαΐς ίστορίαις στοιχούμενοι, τών έγκαινίων 
τήν ημέραν έορτό,ζομεν. Και ταύτη εύχαϊς και λιτανείαις συνευ- 
φραινόμενοί τε και συναγαλλόμενοι ψαλμοϊς έκβοώμεν και 
άσμασιν.

Και έκκινεΐ ή ιερά πομπή πρός τήν βορείαν πύλην τοΰ ναοΰ, 
ενώ ό χορός ψάλλει τό άπολυτίκιον «Τήν άχραντον εικόνα 
σου», είς χρόνον άνάλογον, ώστε ό άρχιερεύς νά φθάση είς τόν 
χώρον τής έπομένης στάσεως.

Σημείωσις. Αόγφ τοΰ μακροΰ τοΰ άπολυτίκιον, δύναται νά ψσ,λη 
τοΰτο είς τρεις στάσεις ούτως· άπό τοΰ σημείου τής έκκινήσεως μέχρι 
τής βόρειας θύρας «Τήν άχραντον εικόνα σου... Χριστέ ό Θεός», άπό 
τής βόρειας μέχρι τής δυτικής θύρας τοΰ ναοΰ «βουλήσει γάρ ηύδόκη- 
σας... έκ τής δουλείας τοΰ έχθροΰ» και τέλος άπό τής δυτικής θύρας 
μέχρι τής μεσημβρινής τοιαύτης «Όθεν εύχαρίστως βοώμέν σοι... είς 
το σώσαι τόν κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. Ίσταμένης τής πομπής, άναγινώσκει ό προ
ϊστάμενος τό α άρθρον τοΰ συμβόλου τής πίστεως·

Πιστεύω είς ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ού- 
ρανοΰ και γης, όρατών τε πάντων και άοράτων.

Ό άρχιερεύς έκφώνως-
-  Τών τήν ένσαρκον τοΰ Θεοΰ Λόγου παρουσίαν, λόγφ, στό- 

ματι, καρδία και νώ, γραφή τε και είκόσιν όμολογούντων, αιώ
νια ή μνήμη. [Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» (γ')].

-  Τών είδότων της τοΰ Χριστοΰ μιας και τής αύτης ύποστάσε- 
ως τό έν ούσιαις διάφορον, και ταύτης τό κτιστόν τε και άκτι- 
στον, τό όρατόν και άόρατον, τό παθητόν και άπαθές, τό περι- 
γραπτον και άπεριγραπτον, και τή μέν θεϊκή ούσία, τό άκτιστον 
και τά όμοια προσαρμοζόντων, τή δέ άνθρωπίνη φύσει τά τε 
άλλα και τό περιγραπτόν άνομολογούντων καί λόγφ και εί- 
κονισμασιν, αίωνία ή μνήμη. [Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» (γ')].
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-  Τών πιστευόντων και διακηρυκευομένων, ή τοι εύαγγελι- 
ζομένων τούς λόγους έπι γραμμάτων, τά πράγματα έπϊ σχημά
των, και είς μίαν έκάτερον συντελεϊν ώφέλειαν, τήν τε διά λόγων 
άνακήρυξιν και τήν δι ’ είκόνων της άληθείας βεβαίωσιν, αιώνια 
ή μνήμη. [Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» (γ')]·

Καί εκκινεί πάλιν ή πομπή πρός τήν δυτικήν θύραν (ή τοι 
πρός τάς βασιλικάς πύλας) τοΰ ναοΰ, ένφ ψάλλει τό άπολυ
τίκιον «Τήν αχραντον εικόνα σου» (είς χρόνον άνάλογον).

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Τοΰ άρχιερέως φθάσαντος προ τών βασι
λικών πυλών, ί'σταται ή λιτανεία- ό δέ προϊστάμενος άναγινώ- 
σκει τά χριστολογικά άρθρα τοΰ συμβόλου τής πίστεως-

Και είς ένα Κύριον Ίησοϋν Χρίστον, τόν Υιόν τοΰ Θεοΰ τόν 
μονογενή, τόν έκ τοΰ Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώ
νω ν φως έκ φωτός, Θεόν άληθινόν έκ Θεοΰ άληθινοϋ, γεννη
θέντα, ού ποιηθέντα, όμοούσιον τω Πατρί, δι ’ οί) τά πάντα έγέ- 
νετο. Τόν δι ’ ήμας τούς άνθρώπους και διά τήν ήμετέραν σωτη
ρίαν κατελθόντα έκ των ούρανών και σαρκωθέντα έκ Πνεύματος 
Άγίου και Μαρίας τής Παρθένου και ένανθρωπήσαντα. Σταυρω- 
θέντα τε ύπέρ ήμων έπι Ποντίου Πιλάτου και παθοντα και ταφεν- 
τα. Και άναστάντα τή τρίτη ήμερα κατά τάς Γραφάς. Και άνελ- 
θόντα είς τούς ούρανούς και καθεζόμενον έκ δεξιών τοΰ Πατρός  ̂
Και πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρίνοι ζώντας και νεκρούς, ού 
της βασιλείας ούκ έσται τέλος.

Εΐτα ό άρχιερεύς έκφώνως-
Οί προφήται ώς εΐδον, οί άπόστολοι ώς έδιδαξαν, ή Εκ

κλησία ώς παρέλαβεν, οί διδάσκαλοι ώς έδογμάτισαν, ή οικου
μένη ώς συμπεφρόνηκεν, ή χάρις ώς έλαμψεν, ή άλήθεια ώς 
άποδέδεικται, τό ψεΰδος ώς άπελήλαται, ή σοφία ώς έπαρρη- 
σιάσατο, ό Χριστός ώς έβράβευσεν οΰτω φρονοΰμεν, οΰτω λά
λου μεν, οΰτω κηρύσσομεν Χρίστον τόν άληθινόν Θεόν ημών, και 
τούς αύτοΰ άγιους έν λόγοις τιμώντες, έν συγγραφαϊς, έν νοήμα- 
σιν, έν θυσίαις, έν ναοϊς, έν είκονίσμασι, τόν μέν ώς Θεόν και δε
σπότην προσκυνοΰντες και σέβοντες, τούς δέ διά τόν κοινόν δε
σπότην ώς αύτοΰ γνησίους θεράποντας τιμώντες και τήν κατά 
σχέσιν προσκύνησιν άπονέμοντες.
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Αύτη ή πιστις τών άποστόλων, αύτη ή πίστις τών πατέρων, 
αΰτη ή πιστις τών όρθοδόξων, αύτη ή πίστις τήν οικουμένην 
έστήριξε.

Και έκκινεΐ ή ί. πομπή πρός τήν μεσημβρινήν (νοτίαν) θύ- 
ραν τοΰ ναοΰ, ένφ ό χορός ψάλλει τό άπολυτίκιον «Τήν αχραν- 
τον εικόνα σου» (είς χρόνον άνάλογον).

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ. Όταν ό άρχιερεύς φθάση είς τόν ώρισμένον 
τόπον, ϊσταται ή πομπή, καί ό προϊστάμενος άναγινώσκει τά 
λοιπά άρθρα τοΰ συμβόλου τής πίστεως-

Και είς τό Πνεΰμα τό άγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό έκ τοΰ 
Πατρός έκπορευόμενον, τό συν Πατρϊ και Υίώ συμπροσκυνούμε- 
νον και συνδοξαζόμενον, τό λαλήσαν διά τών προφητών. Είς 
μίαν, άγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Εκκλησίαν. 'Ομολογώ 
έν βάπτισμα είς άφεσιν άμαρτιών. Προσδοκώ άνάστασιν νε
κρών. Και ζωήν τοΰ μέλλοντος αίώνος. Αμήν.

Ειτα ό άρχιερεύς έκφώνως-
-  Μιχαήλ τοΰ όρθοδόξου βασιλέως και Θεοδώρας τής άγιας 

αύτοΰ μητρός, αίωνία ή μνήμη. [Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» 
(Υ')]·

-  Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Αέοντος, Αλεξάνδρου, Χριστό
φορου, Νικηφόρου, Ανδρονίκου, Ίσαακίου, Αλεξίου και Θεοδώ
ρου, τών τήν ούράνιον βασιλείαν τής έπιγείου άνταλλαξαμένων, 
αίωνία ή μνήμη. [Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» (γ')].

-  Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, Αντωνίου, Ιωσήφ και πάντων 
τών άγιωτάτων πατριαρχών τών ύπέρ τής πίστεως ήμών άγωνι- 
σαμένων, αίωνία ή μνήμη. [Ό χορός «Αίωνία ή μνήμη» (γ')].

-  Τούτων τοϊς ύπέρ εύσεβείας μέχρι θανάτου άθλοις τε και 
άγωνίσμασι και διδασκαλίαις παιδαγωγεΐσθαί τε και κρατύνε- 
σθαι Θεόν έκλιπαροΰντες και μιμητάς τής ένθέου αύτών πολι
τείας μέχρι τέλους άναδείκνυσθαι έκδυσωποΰντες, άξιωθείημεν 
τών έξαιτουμένων, οίκτιρμοΐς και χάριτι τοΰ μεγάλου και πρώ
του άρχιερέως Χριστού τοΰ άληθινοΰ Θεοΰ ήμών, πρεσβείαις τής 
υπερενδόξου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου και άειπαρθένου Μα
ρίας, τών θεοειδών αγγέλων και πάντων τών άγιων.

Ό χορός «Αμήν» καί ψάλλει τό άπολυτίκιον «Τήν αχραντον 
εικόνα σου» (είς χρόνον άνάλογον) [ή τό άκροτελεύτιον αύτοΰ
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«Χαράς έπλήρωσας τά πάντα» κ,λπ.], ένώ ή ί. πομπή επιστρέφει 
είς τόν σολέα.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. Ό  άρχιερεύς ψάλλει άπό τών βημοθύρων 
τόν ψαλμικόν στίχον «Τις θεός μέγας ώς ό Θεός ήμώ ν συ εϊ ό 
Θεός ό ποιών θαυμάσια μόνος». Τόν αύτόν στίχον έπαναλαμ- 
βάνουν οί χοροί άνά μίαν, καί εΐτα τό «Άναστάς έκ τοΰ μνήμα
τος» (ή «Σήμερον σωτηρία»).

Είς τήν λειτουργίαν.

Ψάλλονται τά άντίφωνα ώς έξης.

Άντίφωνον α'
Ό Κύριος έβασίλευσεν, εύπρέπειαν ένεδύσατο, ένεδύσατο 

Κύριος δύναμιν και περιεζώσατο.
Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ήμάς.
Και yap έστερέωσε τήν οικουμένην, ή τις ου σαλευθήσε- 

ται.
Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ήμάς.
Τις λαλήσει τάς δυναστείας τον Κυρίου, άκουστάς ποιήσει 

πάσας τάς αίνέσεις αύτοΰ; Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...
Είπάτωσαν οί λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, οϋς έλυτρώσατο 

έκχειρος έχθροΰ. Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...
Λόξα, Και νΰν. Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκον...

Άντίφωνον β'
Έξομολογησάσθωσαν τά έλέη αύτοΰ και τά θαυμάσια αύ- 

τοΰ τοΐς υίοΐς τών άνθρώπων. Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άνα- 
στάς έκ νεκρών, ψάλλοντας σοι, Αλληλούια.

Ύψωσάτίοσαν αύτόν έν έκκλησια λα,οΰ και έν καθέδρα, 
πρεσβυτέρων. Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς....

’Οφθαλμοί Κυρίου έπϊ τούς έλπίζοντας έπϊ τό έλεος αύτοΰ. 
Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών...

Τοΰ άκοϋσαι τοΰ στεναγμού τών πεπεδημένων, τοΰ λΰσαι 
τούς υιούς τών τεθανατωμένων.

Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών...
Λόξα, Και νΰν. «Ό μονογενής Υιός».
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Άντίφωνον γ '
Αίνεσάτωσαν αύτόν oi ούρανοι και ή γή.
«Τήν άχραντον εικόνα σου...»
Αϋτη η ή μέρα Κυρίου, άγαλλιασώμεθα και εόφρανθώμεν 

έν αύτί}. «Τήν άχραντον εικόνα σου...»
Κύριε, ό Θεός μου, είς τόν αιώνα έξομολογήσομαί σοι.
«Τήν άχραντον εικόνα σου...»
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεΰτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ήμας, Υιέ Θε

ού, ό άναστάς έκ νεκρών...»
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ, απολυτίκια «Τόν συνάναρχον Λό

γον», «Τήν άχραντον εικόνα σου» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κο
ντάκιον «Tfj ύπερμάχφ».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον και άλληλουιάριον τά 
ειδικά τής Κυριακής* (βλέπε έν τφ Τριφδίφ)· Απόστολος: Κυρ. 
α νηστειών, «Πίστει Μωυσής μέγας γενόμενος» (Έβρ. ια ' 24- 
26, 32-40)· Εύαγγέλιον: ομοίως, «Ήθέλησεν ό Ιησούς έξελθεϊν» 
(Ίω. α' 44-52).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ μεγάλου Βασιλείου. Είς τό 
Έξαιρέτως τό «Έπι σοι χαίρει». Κοινωνικόν «Αινείτε» ■ «Εϊδο- 
μεν τό φως»· καί τά λοιπά ώς συνήθως.

Τή αύτή Κυριακή έσπέρας. Είς τήν θ'. Απολυτίκια «Τόν 
συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Τήν άχραντον εικόνα σου»· κο
ντάκιον τής εορτής «Ό άπερίγραπτοςΛόγος».

Είς τόν έσπερινόν. Μετά τόν προοιμιακόν (άνευ Ψαλτηρίου) 
είς τό «Κύριε, έκέκραξα» έσπέρια είς στίχους 10, κατανυκτικά 
τοΰ (πλ. α ) ήχου 4 «Κύριε, άμαρτάνων ού παύομαι» κ.λπ. (ζήτει 
έν τέλει τοΰ Τριφδίου), προσόμοια τής σειράς τοΰ Τριφδίου 3 
«Αίδον μοι κατάνυξιν» κ.λπ., καί έκ τοΰ Μηναίου (14 Μαρτ.) 
έτερα 3 «Νεύσει και άγάπΐ] άληθεΐ» κ,λπ., Δόξα, Καί νΰν, τό έν

* Προκείμενον, ηχος δ', ’φδή τών πατέρων, «Εύλογητός εϊ, Κύριε, ό Θεός 
τών πατέρων ημών», στίχ. « Ότι δίκαιος είέπι πασιν, οΐς έποίησας ήμΐν». — 
Άλληλουιάριον, ηχος πλ. δ', στίχ. α' «Μωυσης και Ααρών έν τοΐς ίερεΰσιν 
αύτοΰ, και Σαμουήλ έν τοΐς έπικαλουμένοις τό δνομα αύτοΰ», στίχ. β' «Έπεκα- 
λοϋντο τόν Κύριον, και αύτός είσήκονεν αύτών έν στύλφ νεφέλης έλάλει πρός 
αύτούς».
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συνεχεία προσόμοιον θεοτοκίον «Στησον τοΰ νοός μου». Είσο
δος μετά θυμιατοΰ, «Φως ιλαράν» και τό μέγα προκείμενον 
«Έδωκας κληρονομιάν», κατά τήν έν τω Τριφδίφ τάξιν. Είς τόν 
στίχον, άπαντα ώς έν τφ Τριφδίφ- «Νΰν άπολύεις» κ,τ.λ. ώς 
έσημειώθησαν τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας.

14. Δευτέρα. Βενεδίκτου όσίου (1543)· Εΰσχήμονος όμολογητοΰ 
έπισκόπου Λαμψάκου (θ' αί.).

Τ φ  πρωί. Αί άκολουθίαι μεσονυκτικοΰ, δρθρου, ώρών μετά 
τών μακαρισμών, καί τοΰ έσπερινοΰ τής έπομένης, ώς προ- 
δεδήλωται, κατά τήν τάξιν τής Τεσσαρακοστής.

Περί τών κανόνων έν τφ μεγάλοι άποδείττνφ
Καθ’ έκάστψ έσπέραν άπό Δευτέρας έως Πέμπτης τών λοιπών 

έβδομάδων της μεγ. Τεσσαρακοστής και την έσπέραν τής μεγ. Δευτέρας 
και τής μεγ. Τρίτης διεξάγεται ή άκολουθία τοΰ μεγάλου άποδείπνου ώς 
έν τφ Ώρολογίφ (άνευ Εύαγγελίου) και κατά τάς διατάξεις τοΰ Τυπι
κού. Σχετικώς με τούς κανόνας ύπάρχουν κατά τόπους και κατά ί.

.. μονάς διάφορα τυπικά.
1. Το Τ.Μ.Ε. (διατάξεις Τρίφδίου §23, ύποσ. 17) όρίζει μετά τήν 

δοξολογίαν νά ψάλλεται έκ τοΰ Θεοτοκαρίου μόνον ό ώρισμένος 
κανών της ήμέρας ό είς τόν ήχον τής έβδομάδος· τοΰτο τηρείται και είς 
πολλάς ένορίας, ίδίως νησιωτικών περιοχών.

2. Είς όλλα.ς ί. μονάς και περιοχάς, όσάκις έν τφ άποδείπνφ λέγεται 
κανών έκ τοΰ Μηναίου, το Θεοτοκάριον παραλείπεται.

3. Είς ώρισμένας έκκλησίας συμψάλλονται άμφότεροι οί κανόνες, ό 
τοΰ Θεοτοκαρίου και ό τοΰ Μηναίου, κατά τήν έν τω Τριφδίφ σημει- 
ουμένην τάξιν (α ’ Κυρ. τών νηστειών, είς τό τέλος τοΰ κατανυκτικοΰ 
έσπερινοΰ) · ή τοι άπό σήμερον μέχρι τής Πέμπτης προ του Λαζάρου 
έσπέρας έν τοΐς μεγ. άποδείπνοις ψάλλονται οί κανόνες τοΰ Μηναίου οί 
άπό τοΰ Σαββάτου τοΰ Λαζάρου μέχρι τής Κυριακής τοΰ Άντίπασχα (16 
Απριλίου -1  Μάΐου) όμοΰ μετά τών κανόνων τής Θεοτόκου, οί όποιοι 
και προηγούνται. Από γ ' φδής κάθισμα τοΰ Μηναίου και άψ’ ζ ' τής 
Θεοτόκου ■ μετά τούς κανόνας, τά 4 προσόμοια τής Θεοτόκου και εΐτα- 
τά 3 τοΰ Μηναίου μετά τοΰ θεοτοκίου αύτών. Όταν συμπληρωθοΰν οί 
κανόνες τοΰ Μηναίου, λέγεται μόνον τό Θεοτοκάριον.

4. Τέλος πολλαχοΰ τό μέγα άπόδειπνον διεξάγεται άνευ οίουδήποτε 
κανόνος (πλήν τής α ' έβδομάδος τών νηστειών βεβαίως και τών άπο- 
δείπνων τής Μεγάλης Έβδομάδος).
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15. Τρίτη. Αγαπίου καί τών συν αύτφ (|303). Αριστοβούλου απο
στόλου Βρετανίας, Μανουήλ νεομάρτυρος τοΰ Κρητός 
( t  1792).

Δια τάς άκολουθίας των καθημερινών βλέπε 8 και 14 Μαρτίου.

16. Τετάρτη. Σαββίνου τοΰ Αιγυπτίου (|287). Ίουλιανοΰ μάρτυ- 
ρος (γ' αί.), Χριστοδούλου όσίου τοΰ έν Πάτμφ.

Τφ πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωταχ.
Ό  έσπερινός μετά τών προηγιασμένων. Ό προοιμιακός 

και τό ιη' κάθισμα {«Πρός Κύριον»), Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» 
τό ίδιόμελον «Τήν ττνευματικήν, άδελφοί» (δίς), τό μαρτυρικόν 
«Πανεύφημοι μάρτυρες» καί τά 3 τής σειράς προσόμοια τοΰ 
Τριφδίου άνά μίαν, εΐτα 3 τοΰ Μηναίου (17 Μαρτ.) είς 4 μετά 
τοΰ έν συνεχείς Δόξα, Και νΰν, θεοτοκίου- είσοδος, «Φως 
ίλαρόν», καί τά λοιπά τής προηγιασμένης.

17. Πέμπτη. Αλεξίου όσ. τοΰ ανθρώπου τοΰ Θεοΰ (f411).
Σημείωσις. Ένθα έορτάζεται ή μνήμη τοΰ όσίου Αλεξίου, ή έξ ιδι

αιτέρας φυλλάδος άκολουθία αύτοΰ ψάλλεται κατά τάς συναφείς διατά
ξεις τοΰ Τ.Μ.Ε. της 10ης Φεβρ. και της 9ης Μαρτίου' Απόστολος: τοΰ 
όσίου, 6Δεκ. (Εβρ. ιγ' 17-21)· Εύαγγέλιον: όμοίως, Σαβ. δ'έβδ. Λου
κά (Ακ. ς ' 1-10).

18. Παρασκευή. Κυρίλλου άρχιεπισκόπου ’Ιεροσολύμων (|386). 
Τροφίμου, Εύκαρπίωνος καί τών σύν αύτοΐς μαρτύρων ( f300).

Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έσπερινός μετά τών προηγιασμένων. Μετά τόν προοι- 

μιακόν καί τό ιη ' κάθισμα, είς τό «Κύριε, έκέκροξα» τό ίδιόμε
λον «Νΰν καιρός εύπρόσδεκτος» (δίς), τά 4 μαρτυρικά τοΰ (πλ. 
α') ήχου, καί έκ τοΰ Μηναίου (Μαρτίου 19) προσόμοια 3 είς 4, 
Δόξα, τό νεκρώσιμον τοΰ ήχου (έν τέλει τοΰ Τριφδίου) «Έμνή- 
σθην τον προφήτου», Καί νΰν, «Έν τη Ερυθρά»- είσοδος, «Φως 
ίλαρόν», καί τά λοιπά τής προηγιασμένης.

Τή Παρασκευή έσπέρας. 01 β' χαιρετισμοί τής Θε
οτόκου. Είς τό μικρόν άπόδειπνον ψάλλεται ό κανών «Ανοίξω 
τό στόμα μου», ειτα τό «Τη ύπερμάχψ» δίχορον, καί εκφωνείται 
ή β ' στάσις τοΰ άκαθίστου ΰμνου «Ήκουσαν οί ποιμένες».
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Μετά τό τρισάγιον κ.λπ., κοντάκιον «Ώς άπαρχάς τής φύσεως», 
και τά λοιπά κατά τήν τάξιν τών α' χαιρετισμών (άλλ’ άνευ 
Ευαγγελίου).

19. Σάββατον β' τών νηστειών. Χρυσάνθου καιΔαρείας τής Αθη
ναίας. Κλαυδίου και τών συν αύτώ μαρτύρων (t283)· Δημη- 
τρίου νεομάρτυρος τοΰ Τόρναρα (f 1564).

Είς τον δρθρον. Μετά τόν εξάψαλμον, τά ειρηνικά καί τήν 
έκφώνησιν «Ότι πρέπει σοι», οί χοροί είς ήχον β' τό άλληλου- 
ϊάριον, δίς άνευ στίχων καί δις έφύμνιον τών στίχων «Μακάριοι 
οΰς έξελέξω», «Και τό μνημόσυνον αύτών». Απολυτίκια, τό 
μαρτυρικόν «Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, τό νεκρώσιμον 
«Μνήσθητι, Κύριε», Καί νΰν, θεοτοκίον, «Μήτηρ άγια». Καθί
σματα τά 3 μαρτυρικά τοΰ πλ. α ήχου, «Κύριε, τό ποτήριον» 
κ.λπ. ώς έν τέλει τοΰ Τριωδίου, είς τούς στίχους αύτών τά δύο 
τελευταία, άλλ’ είς τό Δόξα, άντί τοΰ νεκρώσιμου «Άνάπαυσον, 
σωτήρ ήμών» (6 περ θά ψαλή ύποχρεωτικώς μετά τά εύλογητά- 
ρια) λέγεται τό παρόν (έκ τοΰ μεγάλου Ευχολογίου)'

Γινώσκεις ό Θεός ήμών, δτι έν άμαρτίαις γεγεννήμεθα' δι ’ δ 
σε ίκετεύομεν τούς μεταστάντας έζ ήμών άνάπαυσον, παρορών 
ώς άγαθός τά πλημμελήματα, & ώς άνθρωποι και θνητοί έν βίω 
έπραξαν, πρεσβείαις τής Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Είς δέ τό Καί νΰν τό α θεοτοκίον τοΰ ήχου «Χοίρε, πύλη Κυ
ρίου ή άδιόδευτος». Εύθύς [ό ’Άμωμος είς στάσεις δύο καί] τά 
νεκρώσιμα εύλογητάρια, μετά τά όποια γίνεται τό μνημόσυνον 
τών κεκοιμημένων (ώς έσημειώθη είς τόν έσπερινόν τοΰ Ψυχο- 
σαββάτου τής άπόκρεω). Εΐτα οί χοροί τό νεκρώσιμον κάθισμα 
τοΰ πλ. α ήχου «Ανάπαυσον, σωτήρ ήμών», Δόξα, «Και πάντα 
τά έν άγνοια», Καί νΰν, «Ό έκ παρθένου άνατείλας». Ό ν ' ψαλ- 
μός χΰμα. [Ή στιχολογία τών έννέα φδών καί] ό κανών τοΰ 
Μηναίου (μετά τών ειρμών) μέχρι μέν τής ε' φδής μόνος, άπό 
δέ τής ς ' φδής μετά τών τετραφδίων κανόνων τής ήμέρας 
(Τριφδιον, Σάβ. β' έβδ.). Άπό γ ' φδής ό είρμός τοΰ Μηναίου, 
αϊτησις, «Ότι συ εί ό Θεός», τό μεσφδιον τοΰ Μηναίου κάθι
σμα, Δόξα, Καί νΰν, τό θεοτοκίον. Άφ’ ζ  φδής ό είρμός τοΰ β' 
τετραφδίου «Βυθός μοι τών παθών», αϊτησις, «Σύ γάρ ε ϊ ό βα-
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σιλεύς», είτα (διά τό μή έχειν τό Μηναΐον) τό νεκρώσιμον κον
τάκιον «Μετά τών άγιων» και τό συναξάριον. Καταβασίαι δεν 
ψάλλονται, άλλ’ είς τό «Αίνοΰμεν, εύλογοΰμεν» ό είρμός τής η ' 
φδής τοΰ β' τετραφδίου «Τόν έξ άναρχου»' στιχολογοΰμεν τό 
«Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον» έπισυνάπτοντες «Τήν τι- 
μιωτέραν»' είτα ό είρμός τής θ' φδής τοΰ β' τετραφδίου «Σε 
τήν άθάνατον πηγήν» και τό «Άξιον έστίν». (Τό φωταγωγικόν 
τοΰ ήχου δίς.) Έξαποστειλάριον τό νεκρώσιμον τοΰ Σαββάτου 
«Ό και νεκρών και ζώντων» καί θεοτοκίον «Ό γλυκασμός τών 
άγγέλων» (βλέπε είς Ώρολόγιον). Είς τούς α’ίνους τά έν τφ τέλει 
τοΰ Τριφδίου 4 ιδιόμελα τοΰ πλ. α' ήχου «Εύλογημένος ό στρα
τός» κ.λπ., Δόξα, τό νεκρώσιμον «Συ έπλασάς με, Κύριε», Καί 
νΰν, θεοτοκίον «Μακαρίζομέν σε». «Σοι δόξα πρέπει», ή δοξο
λογία χΰμα καί τά λοιπά ώς συνήθως. Είς τόν στίχον τών αϊνων 
προσόμοια νεκρώσιμα τοΰ ήχου «Αίγλη τοΰ σοΰ προσώπου, 
Χριστέ» κ.λπ. ώς έν τέλει τοΰ Τριφδίου. «Άγαθόν τό έξομολο- 
γεΐσθαι», τρισάγιον κ.λπ. καί τά άπολυτίκια τής μετ’ Αλλη
λούια άκολουθίας τοΰ Σαββάτου «Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε», Καί νΰν, θεοτοκίον «Μήτηρ άγια».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τά συνήθη 
(«τών καθημερινών»). Μετά τήν είσοδον άπολυτίκια «Απόστο
λοι, μάρτυρες», «Μνήσθητι, Κύριε» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, 
κοντάκια «Μετά τών άγίων» καί «Ώς άπαρχάς τής φύσεως». 
Απόστολος: Σαββάτου β' έβδ. νηστειών, «Βλέπετε μήπντε 
έσται» (Έβρ. γ ' 12-16)· Εύαγγέλιον: ομοίως, «Απήλθεν ό Ιη
σούς είς έρημον τόπον» (Μρ. α ' 35-44). Καθεξής ή λειτουργία 
τοΰ ί. Χρυσοστόμου- «Άξιον έστί» · «Μακάριοι οΰς έξελέξω» · 
«Εϊδομεν τό φώς». ’Εάν ύπάρχουν κόλλυβα ύπέρ κεκοιμημέ- 
νων, μετά τήν όπισθάμβωνον εύχήν ψάλλονται τά νεκρώσιμα 
τροπάρια «Μετά πνευμάτων δικαίων» κ.λπ. καί μνημονεύονται 
παρά τοΰ ίερέως τά ονόματα ύπέρ ών τά κόλλυβα· καί ή 
συνήθης άπόλυσις τής λειτουργίας.

Είδήσεις. 1. Ουτος ό τύπος τηρείται και κατά τά Σάββατα τών επο
μένων γ ' και δ ' εβδομάδων, έναλλασσομένων των καθισμάτων, μαρτυ
ρικών και νεκρωσίμων του ήχον της έβδομάδος ■ έκτος εί τόχοι ή έορτή 
του Εύαγγελισμον ή μνήμη έορταζομένου άγίου.
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2. Εί τύχοι μνήμη έορταζομένου άγιου έν τω β', γ ' ή δ ’ Σαββάτφ 
των νηστειών, ψάλλονται είς τόν δρθρον καταβασίαι «Ανοίξω τό στό
μα μου», και είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Προστασία».

20. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης τοΰ Παλαμα». Τών έν τή μονή τοΰ άγ. Σάββα 
άναιρεθέντων πατέρων ( f796). Μύρωνος νεομάρτυρος τοΰ εξ 
Ηρακλείου (f 1793). Ήχος πλ. β', έωθινόν ς ' (T.M.E., διατά
ξεις Τριφδίου §§35-37).

Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «Ώς άπαρχάς».

Είς τον έσπερινόν. Είς το «Κύριε, έκέκραξα», αναστάσιμα 
6, τοΰ Τριφδίου 3 είς 4, Δόξα, «Όσιε τρισμάκαρ», Καί νΰν, «Τις 
μή μακαρίσει σε». Είσοδος κ.λπ.. Άπόστιχα τά αναστάσιμα, 
Δόξα, «Ή γρήγορος γλωσσά σου», Καί νΰν, «Ανύμφευτε παρ
θένε». Απολυτίκια «Άγγελικαι δυνάμεις»,Λόξα, «’Ορθοδοξίας ό 
φωστήρ», Καί νΰν, «Ό δι ’ ήμάς γεννηθείς».

Το μεσονυκτικον τής Κυριακής ώς εί'θισται, καί τά 3 κατα- 
νυκτικά τροπάρια «Έλέησον ήμάς, Κύριε», κ,λπ..

Εϊδησις. Κατά τήν παρούσαν έβδομάδα θά τελεσθή μία θ. λειτουρ
γία προηγιασμένων δώρων, τή Τετάρτη.

Είς τόν δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά έν τφ έσπερινώ 
απολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ό αμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α' στιχολογίας μέ θεοτο
κίον «Ό τήν εύλογημένην», καί τής β' στιχολογίας μέ τό θεοτο
κίον αυτών. Ευλογητάρια. Ή υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ- 
κείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ς')' μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά τροπά
ρια «Τής μετανοίας» κ,λπ., ώς συνήθως έν τω Τρίφδίφ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό άναστάσιμος (μετά τών ειρμών) καί ό τοΰ 
Τριφδίου μετά στίχου «Άγιε τοΰ Θεοΰ, πρέσβευε ύπέρ ήμών»· 
άπό γ ' φδής τό κοντάκιον καί ό οίκος τοΰ ιεράρχου, είτα τό 
μεσφδιον κάθισμα τοΰ Τριφδίου καί τό θεοτοκίον- άφ’ ζ  τό 
άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου, τό μηνολόγιον, καί τό 
υπόμνημα τοΰ Τριφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Ανοίξω τό στόμα μου»’ «Τήν τι- 
μιωτέραν», «Άπας γηγενής».
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. «Άγιος Κύριος» κ.λπ. τό ζ  άναστάσι- 
μον «Δεικνύων ότι άνθρωπος»*, τοΰ Τρίφδίου «Χαϊρε, πατέρων 
καύχημα» καί τό θεοτοκίον αύτοΰ.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί τοΰ Ιεράρχου 
προσόμοια 3 «Τήν μακαρίαν έν κόσμοι» κ,λπ. είς 4 -είς τούς προ 
αύτών στίχους τά δύο τελευταία-, Δόξα, «Τοϊς έν σκότει Αμαρ
τημάτων», Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Άνα- 
στάς έκ τοΰ μνήματος» (ή «Σήμερον σωτηρία»).

Είς τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [ή τά τυπικά καί οί μα
καρισμοί τοΰ ήχου είς 4 και 4 έκ τής ζ  φδής τοΰ άγίου]. Μετά 
τήν είσοδον, απολυτίκια «Άγγελικαι δυνάμεις», «’Ορθοδοξίας ό 
φωστήρ» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, έπισφραγιστικόν κοντάκιον 
«Tfj ύπερμάχφ». Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοΰ ήχου- 
Απόστολος: Κυριακής β ' νηστειών, «Κατ’ άρχάς σύ, Κύριε, τήν 
γην έθεμελίωσας» (Έβρ. α ' 10-β' 3)· Εύαγγέλιον: ομοίως, 
«Είσήλθεν ό Ίησοΰς είς Καπερναούμ» (Μρ. β' 1-12). Καθεξής ή 
θ. λειτουργία τοΰ μεγ. Βασιλείου- είς τό Έξαιρέτως «Έπϊ σοϊ 
χαίρει»' κοινωνικόν «Αινείτε».

Τή αύτή Κυριακή έσπέρας. Ε ίς τήν θ'. Απολυτίκια «Αγγε
λικά! δυνάμεις», Δόξα, «’Ορθοδοξίας ό φωστήρ» ■ ή ύπακοή τοΰ 
ήχου.

Είς τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» κατανυκτικά 4 
τοΰ πλ. β ' ήχου «Μετάνοιαν ού κέκτημαι» κ.λπ. (ζήτει έν τέλει 
τοΰ Τρίφδίου), προσόμοια 3 τής σειράς τοΰ Τρίφδίου «Αμέ
τρητα. σοι πταίσας» καί 3 τοΰ Μηναίου (21ης Μαρτίου), Δόξα, 
Καί νΰν, τό έν συνεχείςι θεοτοκίον «Πάντων θλιβομένων». 
Μέγα προκείμενον «Μη άποστρέψης». Είς τά άπόστιχα τό ίδιό- 
μελον «Χαλινούς άποπτύσας» (δίς), τό μαρτυρικόν, Δόξα, Καί 
νΰν, «Τά ούράνια ύμνεΐ σε», «Νΰν άπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., 
τά «Θεοτόκε παρθένε» κ.λπ. ώς τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέ- 
ρας.

21. Δευτέρα. Όσίου Ιακώβου τοΰ όμολογητοΰ. Θωμα πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως (|610).

Δια τάς άκολουθίας των καθημερινών βλέπε 8 καί 14 Μαρτίου.

* Βλ. ύποσημείωσιν είς τόν δρθρον τής 2ας Ίανουαρίου.
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22. Τρίτη. Βασιλείου ίερομ. πρεσβυτέρου τής Άγκυρανών 
έκκλησίας (|362). Καλλίνικης μάρτυρος (f252).

23. Τετάρτη. Νίκωνος όσίου καί τών συν αύτφ 199 μαθητών αύ
τοΰ μαρτύρων (|251).

Τφ πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έσπερινος μετά τών προηγιασμένων. Ό προοιμιακός 

καί τό ιη ' κάθισμα. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» τό ίδιόμελον τοΰ 
Τριωδίου «Άσώτως διασπείρας» (δίς), τό μαρτυρικόν «Ίερεΐα 
έμψυχα» (άπαξ), τά 3 προσόμοια τής σειράς τοΰ Τριφδίου 
«Ήλιου αύγάσματα» καί έτερα 3 τοΰ Μηναίου (24 Μαρτίου) 
«Κεκρυμμένον μυστήριον» κ,λπ. είς 4, Δόξα, Καί νΰν, «Ευαγγε
λίζεται ό Γαβριήλ»· είσοδος, «Φως ιλαράν», καί τά λοιπά τής 
προηγιασμένης.

24. Πέμπτη. Προεόρτια τοΰ Εύαγγελισμοΰ τής Θεοτόκου- Αρτέμο- 
νος ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σελεύκειας τής Πισιδίας (α' αί.).

Τή Τετάρτη πρωί. Μεσονυκτικόν τό καθ’ ήμέραν. Μετά 
μέν τό β' τρισάγιον (άντί τοΰ «Ιδού ό νυμφίος έρχεται») τό προ- 
εόρτιον άπολυτίκιον «Σήμερον τής παγκοσμίου», μετά δέ τό γ ' 
άντί τών νεκρωσίμων τροπαρίων τό κοντάκιον «Έπελεύσει 
πνεύματος». Μετά τό «Τήν πάσαν έλπίδα μου», τά κατανυκτικά 
τροπάρια «Έλέησον ήμας, Κύριε, έλεήσον ήμας» κ.λπ..

Είς τον δρθρον. Μετά τόν έξάψαλον, είς τό «Θεός Κύριος» 
τό προεόρτιον άπολυτίκιον «Σήμερον τής παγκοσμίου χαράς», 
Δόξα, Καί νΰν, τό αύτό.

[Μετά τήν α' στιχολογίαν τοΰ Ψαλτηρίου τής ήμέρας]. Κα
θίσματα άποστολικά τοΰ ήχου (ζήτει έν τέλει τοΰ Τριφδίου, 
ήχος πλ. β', τη Πέμπτη πρωί):

α) άνευ στίχου «Ώς έν μέσω των μαθητών σου», 
β) μέ στίχον «Είς πάσαν τήν γην έξήλθεν ό φθόγγος αύτών 

και είς τά πέρατα τής οικουμένης τά ρήματα αύτών», τό κάθισμα 
«Οί μαθηταί σου Ίησου»,

γ) μέ στίχον «Θαυμαστός ό Θεός έν τοΐς άγίοις αύτοΰ» τό 
μαρτυρικόν τής σειράς «Τών άθλοφόρων σου ή μνήμη», 

δ) Δόξα, Καί νΰν, τό θεοτοκίον «Άγια δέσποινα Χριστού». 
Είτα [μετά τήν β' καί γ ' στιχολογίαν τοΰ Ψαλτηρίου] τά τής
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ήμέρας καθίσματα, ώς έν τφ Τρίφδίφ (βλ. Πέμπτη τής γ ' έβδο
μάδος) «Φωστήρες κόσμου άπλανεΐς» κ.λπ..

Ό ν ' ψαλμός χΰμα, «Σώσον, ό Θεός, τόν λαόν σου» καί ή 
στιχολογία τών εννέα φδών. Κανόνες, ό προεόρτιος «Ό κόσμος 
περιχαρώς» μετά τών ειρμών αύτοΰ και τά δίειρμα τριφδια τής 
ήμέρας (έκ τοΰ Τριφδίου) είς τήν τάξιν αύτών. Άπό γ ' φδής τό 
μεσφδιον τοΰ Μηναίου κάθισμα «Σήμερον δ,πασα κτίσις»' άφ’ 
ς ' τό προεόρτιον κοντάκιον «Έπελεύσει Πνεύματος» καί τό 
συναξάριον. Μετά τούς κανόνας, είς στίχον «Αίνοΰμεν, εύλο
γοΰμεν» ό ειρμός τής η ' φδής τοΰ δευτέρου τριφδίου «Οί δσιοι 
σου παΐδες» · στιχολογοΰμεν τό «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύ
ριον» έπισυνάπτοντες τόν ειρμόν «Τήν τιμιωτέραν»· έν τέλει ό 
ειρμός τής θ ' φδής τοΰ β' πάλιν τριφδίου «Ασπορου συλλήψε- 
ως» και τό «Αξιόν έστίν».

Έξαποστειλάριον τό προεόρτιον «Ώς δώρα προεόρτια» 
(δίς), [οί ψαλμοί τών αϊνων], «Σοι δόξα πρέπει», ή δοξολογία 
χΰμα κ.τ.λ. ώς συνήθως. Είς τόν στίχον τών αϊνων τό ίδιόμελον 
τής ήμέρας «Τής υιοθεσίας έκπεσών» (δίς) και τό μαρτυρικόν 
«Τούς έκλεκτούς» (άπαξ) είς τούς οικείους στίχους, Δόξα, Και 
νΰν, τής έορτής «Γλώσσαν ήν ούκ έγνω» ' «Αγαθόν τό έξομολο- 
γεϊσθαι», τρισάγιον κ.λπ., άπολυτίκιον «Σήμερον τής παγκο
σμίου χαράς».

Αί ώραι α ', γ ' καί ς ' άναγινώσκονται λιταί (ούδέν έκ τών 
συνήθων τροπαρίων ψάλλεται έν αύταΐς), άρχόμεναι άπασαι 
μετά τοΰ «Δεΰτε προσκυνήσωμεν» γ'. Μετά τούς ψαλμούς έκά- 
στης, Δόξα, «Σήμερον τής παγκοσμίου χαράς», Και νΰν, τό έν- 
διάτακτον θεοτοκίον- μετά τό τρισάγιον τό προεόρτιον κοντά
κιον «Έπελεύσει Πνεύματος»' μετά τήν ευχήν τής ς ' ώρας «Θεέ 
και Κύριε τών δυνάμεων» ή άπόλυσις.

25. Παρασκευή, t  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟ
ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. ( Εθνική έορτή έπϊ τή 
έπετείφ τής έλληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821).

Είς τήν θ', άναγινωσκομενην προ τοΰ έσπερινοΰ, ώς εϊθι- 
σται, κοντάκιον και άπολυτίκιον προεόρτια.

Ή Ακολουθία τής έορτής ψάλλεται έκ μόνου τοΰ Μηναίου.
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Είς τον έσπερινόν. Μετά τόν προοιμιακών (άνευ ψαλτη
ρίου), είς τό «Κύριε έκέκραξα» στιχηρά προσόμοια τής έορτής
3 «Βουλήν προαιώνιον» κ.λπ. είς 6, Δόξα, Καί νϋν, τό ίδιόμελον 
«Άπεστάλη έξ ούρανοΰ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φως ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας καί τά 
αναγνώσματα τής έορτής [ή τοι τά ευρισκόμενα δύο είς τόν 
έσπερινόν τής 26ης Μαρτίου καί τό β' έκ τών αναγνωσμάτων 
τοΰ έσπερινοΰ τής 25ης (α'-Τής ’Εξόδου τό ανάγνωσμα. 
«Είσήλθε Μωσής είς τό δρος τοΰ Θεοΰ Χωρήβ», β-Παροιμιών 
τό άνάγνωσμα. «Κύριος έκτισε με άρχήν όδών αύτοΰ», γ '-Π ρο
φητείας ’Ιεζεκιήλ τό άνάγνωσμα. «’Έσται άπό της ήμέρας τής 
όγδοης και έπέκεινα»)].

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 3 Ιδιόμελα «Τω έκτφ μηνι άπεστάλη ό ό.ρ- 
χάγγελος» κ.λπ., είς τούς προ αύτών στίχους τά δύο τελευταία, 
Δόξα, Καί νΰν, «Σήμερον χαράς ευαγγέλια».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ τό τής έορτής «Σήμερον τής σωτηρίας ήμων 
τό κεφάλαιον» έκ τρίτου. Άπόλυσις «Ό δ ι’ ήμάς τούς ανθρώ
πους και διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν έκ Πνεύματος άγίου και 
Μαρίας της παρθένου σαρκωθήναι καταδεξάμενος Χριστός ό 
άληθινός Θεός ήμών, ταΐς πρεσβείαις της παναχράντου αύτοΰ 
μητρός, ης τόν Ευαγγελισμόν έορτάζομεν, δυνάμει... τών άγίων 
και δικαίων θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης και πάντων τών 
άγίων, έλεήσαι και σώσαι ήμάς...»

Είς τδ μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά διά τήν λιτήν 
στιχηρά τής έορτής, τρισάγιον κ.λπ. καί τό άπολυτίκιον αύτής 
άπαξ.

Είς τον δρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ
ριος» τό άπολυτίκιον τής έορτής έκ τρίτου. [Τό Ψαλτήριον καί 
ό πολυέλεος «Έξηρεύξατο ή καρδία μου».'] Καθίσματα τής έορ
τής καί ή τάξις τοΰ Εύαγγελίου τοΰ ορθρου, ώς έν τω Μηναίφ.

ΚΑΝΩΝ μόνον ό τής έορτής μετά τών ειρμών αύτοΰ ώς έν 
τφ Μηναίφ (είς 6), «άνευ στίχου», άλλά μετά τών Δόξα, Καί 
νΰν, είς τά δύο τελευταία τροπάρια έκάστης φδής. Άπό γ ' καί 
ς ' φδής ώς έν τφ Μηναίφ.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί τοΰ κανόνος «Ανοίξω τό στόμα μου», 
ώς έν τφ Μηναίω- άντί τοΰ «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον»
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ψάλλεται τό μεγαλυνάριον «Εύαγγελίζου, γή, χαράν μεγάλην» 
έξάκις μετ’ έφυμνίου έκάστοτε τόν ειρμόν και τά τροπάρια τής 
θ' φδής τοΰ κανόνος· έν τέλει πάλιν «Εύαγγελίζου, γή... Ώς έμ- 
ψύχφ Θεοϋ κιβωτφ».

Έξαποστειλάρια και αίνοι τής έορτής ώς έν τω Μηναίφ, δο
ξολογία μεγάλη και τό άπολυτίκιον άπαξ.

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα τής έορτής, ώς έν τφ Μη
ναίφ. Είσοδικόν «Εύαγγελίζεσθε ήμέραν έξ ήμέρας τό σωτήριον 
τοΰ Θεοΰ ήμών. Σωσον ήμάς, Υίε Θεοΰ, ό δι ’ ήμάς σαρκωθείς, 
ψάλλοντας σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ μόνον τό άπολυτίκιον «Σήμερον τής 
σωτηρίας» και τό κοντάκιον «Τη ύπερμάχφ». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος τής έορτής (25ης Μαρτίου), 
«Ό άγιάζων και οΐ άγιαζόμενοι» (Έβρ. β' 11-18)· Εύαγγέλιον 
ομοίως, «Συνέλαβεν Ελισάβετ» (Λκ. α ' 24-38).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ ί. Χρυσοστόμου- είς τό Έξαι- 
ρέτως ό είρμός «Εύαγγελίζου, γή, χαράν μεγάλην... Ώς έμψύχω 
Θεοΰ κιβωτφ». Κοινωνικόν «Έξελέξατο Κύριος τήν Σιών, ήρε- 
τίσατο αύτήν είς κατοικίαν έαυτω■ άλληλούια»' «Εϊδομεν τό 
φως», «Πληρωθήτω». Απόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.

Τάξις τής δοξολογίας έπι τή έθνική έορτή
Μετά τό «Εύλογητός ό Θεός», τό άπολυτίκιον τής έορτής 

«Σήμερον τής σωτηρίας», τό κοντάκιον «Tfj ύπερμάχφ», εύθύς 
ή δοξολογία, και κατόπιν αί έξής αιτήσεις, τών χορών ψαλ- 
λόντων έκ περιτροπής άνά έν τριπλοΰν «Κύριε, έλέησόν», έξαι- 
ρέσει τής πέμπτης αίτήσεως, δπου ψάλλουν «Αίωνία ή μνήμη» 
γ ', και τής έκτης, δπου ψάλλουν τό «Κύριε, έλέησόν» άνά δέκα 
άμοιβαδόν τετράκις, πραεία τή φωνή.

«Ελέησόν ήμάς, ό Θεός...»
«Έτι δεόμεθα ύπέρ τών εύσεβών...»
«’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοΰ άρχιεπισκόπου ήμών...»
«Έτι δεόμεθα ύπέρ τοΰ εύσεβοΰς ήμών έθνους, πάσης άρχής 

και έξουσίας έν τω κράτει ήμών, τοΰ κατά ξηράν, θάλασσαν και 
άέρα φιλοχρίστου ήμών στρατού και ύπέρ τοΰ Κύριον τόν Θεόν 
ήμών έπι πλέον συνεργήσαι και κατευοδώσαι αύτό έν πάσιν».
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«Έτι δεόμεθα ύπέρ αιώνιας μνήμης και μακαρίας άναπαύσε- 
ως πάντων τών έν τοΐς ίεροΐς ήμών άγώσιν ύπέρ πίστεως και πα- 
τρίδος άγωνισαμένων και πεσόντων, και ύπέρ τοΰ συγχωρηθήναι 
αύτοϊς παν πλημμέλημα έκούσιόν τε και ακούσιον».

«’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοΰ διαφνλαχθήναι τήν αγίαν έκκ/.η- 
σίαν...»

«Έτι δεόμεθα ύπέρ τοΰ είσακοΰσαι...»
«Τοΰ Κυρίου δεηθώμεν» και ό ίερεύς τήν εύχήν
Κύριε ό Θεός ήμών, ό τά σύμπαντα τφ σώ κράτει συνέχων 

και τή θεία σου και πανσθενεΐ βουλή κυβερνών τόν κόσμον ό 
έκάστφ εΟνει τάς ιδίας οροθεσίας θέμενος, τό δέ ευσεβές ήμών 
έθνος έξαιρέτως εύεργετήσας, τήν έπίγνωσιν τής σής άληθείας 
αύτω χαρισάμενος και πρός τό φώς τής άληθοΰς ήμών πίστεως 
καθοδηγήσας, έξ αύτοΰ δέ μεγάλους τής Εκκλησίας πατέρας και 
διδασκάλους άναδείξας, και έλεύθερον μέν αύτό έπϊ αιώνας δια- 
τηρήσας τή θεία σου χάριτι, δουλωθεν δέ σνηριξας και διασωσας 
και είς έλεύθερον αύθις βίον έξαναστήσας- αύτός, πανάγιε δέ
σποτα, πρόσδεξαι τάς εύχαριστηρίους ήμών δεήσεις έπι τή άπε- 
λευθερώσει και τή παλιγγενεσία αύτοΰ. Και τάς μέν ψυχάς τών 
ύπέρ πίστεως και πατρίδος ήρωικώς άγωνισαμένων και ένδόξως 
έν τοΐς ίεροΐς ήμών άγώσι πεσόντων ή ύπό τών πολεμίων άναι- 
ρεθέντων ή έν αίχμαλωσψ και κακουχία άποθανόντων πατέρων 
και αδελφών ήμών μετά τών ά π ’ αίώνός σοι εύαρεστησάντων 
άνάπαυσον ήμάς δέ πάντας άξιους τής έλευθερίας άνάδειξον, έν 
ειρήνη και όμονοία. διατήρησον και είς παν έργον άγαθόν και σοι 
εύάρεστον καθοδήγησον. Τούς πιστούς άρχοντας ήμών.έν ειρήνη 
και όμονοία διατήρησον και λάλησον άγαθά έν ταΐς καρδίαις 
αύτών ύπέρ τής Εκκλησίας σου και παντός τοΰ λαοΰ σου. Σύ γάρ 
ε ϊ  ό βασιλεύς τής ειρήνης και σωτήρ τών ψυχών ήμών, και σοι 
τήν δόξαν άναπέμπομεν, τω Πατρι και τω Υϊφ και τφ άγιφ 
Πνεύματι, νΰν και άεϊ και είς τούς αιώνας τών αιώνων.

Ό χορός «Αμήν», ό ίερεύς τήν άπόλυσιν, ώς είς τόν έσπε- 
ρινόν, καί τό «Δι ’ εύχών».

Εϊδησις. Έν τή τραπέζη κατάλυσις Ιχθύος.
Οί χαιρετισμοί τής Θεοτόκου ψάλλονται εις τήν ακολου

θίαν τοΰ έσπερινοΰ (βλέπε κατωτέρω 26η Μαρτίου).
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26. Σάββατον γ' τών νηστειών. «Άπόδοσις της έορτής τοΰ Εύαγ- 
γελισμοΰ τής Θεοτόκου». Σύναξις τοΰ αρχαγγέλου Γαβριήλ. 
Τών έν Γοτθίςι 26 μαρτύρων. (Πρβλ. Τ.Μ.Ε., 25 Μαρτίου, §§6- 

8 ) · Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον και κοντάκιον τής έορτής- (μικρά) 
άπόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν χθές.

Είς τον έσπερινόν. Ό προοιμιακός (άνευ ψαλτηρίου)- είς τό 
«Κύριε έκέκραξα» τά 3 προσόμοια «Βουλήν προαιώνιον» κ,λπ. 
άνά μίαν και τοΰ άρχαγγέλου (Μαρτίου 26) ετερα 3 «Γαβριήλ 
ό μέγιστος» κ.λπ., Δόξα, Και νΰν, «Απεστάλη έξ ούρανοΰ». 
Είσοδος, «Φως ίλαρόν» και τό προκείμενον τής ημέρας- (τά έν 
τφ Μηναίφ άναγνώσματα ανήκουν είς τήν κυρίαν ήμέραν τής 
έορτής καί δεν άναγινώσκονται ένταΰθα). Είς τόν στίχον, τα 3 
ιδιόμελα τής 25ης Μαρτίου «Τφ έκτφ μηνι» κ.λπ., είς τούς 
στίχους αύτών τα δύο τελευταία, Δόξα, Καί νΰν, «Σήμερον 
χαράς ευαγγέλια». Μετά τό «Νΰν άπολύεις» ψάλλεται τό «Tfj 
ύπερμάχφ» δίχορον, καί εκφωνείται παρά τοΰ ίερέως έμμελώς 
ή γ ' στάσις τών οϊκων τοΰ άκαθίστου ύμνου «Νέαν έδειξε κτί- 
σιν», ώς εϊθισταν μετά τό τέλος τών οίκων τό «Τη ύπερμάχφ» 
σύντομον, τρισάγιον κ,λπ., τό άπολυτίκιον «Σήμερον τής σω
τηρίας» γ '. Άπόλυσις ή τής έορτής.

Άπόδειπνον τό μικρόν.
Τό μεσονυκτικόν τοΰ Σαββάτου, καί μετ’ αύτό τό 

τρισάγιον κ,λπ. καί τό άπολυτίκιον τής έορτής.
Είς τόν δρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον είς τό «Θεός Κύριος» 

τό άπολυτίκιον τής έορτής έκ τρίτου, [τό ψαλτήριον τής ήμέ
ρας]. Καθίσματα τής έορτής, [μετά τήν α στιχολ.] «Ό μέγας 
στρατηγός», Δόξα, Καί νΰν, «Σήμερον άπασα»' [μετά τήν β' 
στιχολογίαν] τά δύο ετερα- ό ν ' ψαλμός χΰμα. Κανόνες, ό τής 
έορτής (μετά τών ειρμών) καί ό τοΰ άρχαγγέλου- άπό γ ' φδής 
τά μεσφδια καθίσματα τοΰ άρχαγγέλου- άφ’ ς ' τό κοντάκιον 
καί ό οϊκος τής έορτής καί τό συναξάριον τής ήμέρας. Κατα- 
βασίαι οί ειρμοί τής έορτής «Ανοίξω τό στόμα μου» ώς χθές, 
«Τήν τιμιωτέραν» καί ό είρμός «Εύαγγελίζου, γη... Ώς έμψύχφ 
Θεοΰ κιβωτφ». Έξαποστειλάρια καί αίνοι τής έορτής, άλλά 
Δόξα, Καί νΰν, τό ίδιόμελον «Εύφραινέσθωσαν οί ουρανοί» (δ
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ζήτει εις τό Μηναΐον μετά τήν λειτουργίαν τής 25ης Μαρ
τίου). Δοξολογία μεγάλη και άπολυτίκιον «Σήμερον της σωτη
ρίας».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν* τής έορτής, 
ώς χθες· μετά τήν είσοδον άπολυτίκια τής έορτής, [τοΰ άρχαγ- 
γέλου] και τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Tfj ύπερμάχφ»· 
Προκείμενον και άλληλουιάριον τής έορτής (διά τήν άπόδο- 
σιν)· Απόστολος: Σαββάτου γ ' έβδομάδος νηστειών** (Έβρ. ι' 
32-38)· Εύαγγέλιον: ομοίως (Μρ. β' 14-17)· καθεξής ή θ. λει
τουργία τοΰ ί. Χρυσοστόμου· είς τό Έξαιρέτως τό «Άξιον έστί». 
Κοινωνικόν τής έορτής (διά τήν άπόδοσιν αύτής) «Έξελέξατο 
Κύριος...»’ «Εϊδομεν τό φως»· άπόλυσις ώς χθές.

27. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕ- 
ΩΣ). Ματρώνης τής έν Θεσσαλονίκη (γ'-δ ' αί.). Φιλητοΰ και 
Λυδίας μαρτύρων, Παύλου έπισκόπου Κορίνθου (t950). Ήχος 
βαρύς, έωθινόν ζ ' (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τρίφδίου §§38-40).

Ε ίς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Σήμερον τής σωτηρίας»· κοντά
κιον «Tfj ύπερμάχφ».

Είς τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» άναστάσιμα 6, 
τοΰ Τρίφδίου 4, Δόξα, «Χριστέ ό Θεός ήμών», Και νΰν, «Μήτηρ 
μέν έγνώσθης». Άπόστιχα τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νΰν, «Ό  
συμμαχήσας, Κύριε». Άπολυτίκια «Κατέλνσας τω σταυρώ σου», 
Δόξα, «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», Και νΰν, «Τοΰ Γαβριήλ 
φθεγξαμένου σοι».

Είς το μεσονυκτικόν. Ό  τριαδικός κανών τοΰ ήχου, Δόξα, 
Και νΰν, τό διά τήν λιτήν ίδιόμελον τοΰ σταυροΰ «Όρώσά σε

* Ή περί τοΰ είσοδικοϋ διάταξις τοΰ Τ.Μ.Ε. (25 Μαρτ. §8) άντιφάσκει 
έμμέσως πρός τήν διάταξιν τής Προθεωρίας αύτοΰ (§38), το πνεϋμα τής οποί
ας ήκολουθήσαμεν.

** Τό Τ.Μ.Ε. ορίζει είς τήν λειτουργίαν άναγνώσματα τοΰ αρχαγγέλου 
(8ης Νοεμβρίου) καί κοινωνικόν «Ό ποιων τούς άγγελους...» (της Δευτέρας). 
Άλλα ταΰτα δέν δικαιολογούνται, καθόσον ή έν τω Μηναίφ ακολουθία της 
ήμέρας στερείται ιδιομέλων και άλλων έορτίων στοιχείων ιδιαιτέρων διά τόν 
άρχάγγελον είναι δυνατόν όμως νά λεχθοΰν είς ναούς έπ όνόματι αύτοΰ.
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ή κτίσις», τα τριαδικά «Άξιον έστί», τρισάγιον κ,λπ., άπο
λυτίκιον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου».

Εϊδησις. Κατά τήν παρούσαν έβδομάδα θα τελεσθοΰν δύο θ. λει- 
τουργίαι προηγιασμένων δώρων.

Είς τόν δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά έν τφ έσπερινφ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ό πολυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά αναστάσιμα, της α στιχολογίας μέ τό α' 
θεοτοκίον τοΰ ήχου «Ώς τής ήμων άναστάσεως», καί τής β ' στι- 
χολογίας μέ τό θεοτοκίον αύτών. Είτα κάθισμα τοΰ Τριφδίου 
«Έν παραδείσφ μέν τό πριν», Δόξα, Καί νΰν, τό αύτό' (εύλο- 
γητάρια δέν λέγονται). Ή ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ
κείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ζ')' μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά τροπάρια 
«Τής μετανοίας» κ,λπ., ώς συνήθως έν τφ Τριφδίφ.

ΚΑΝΩΝ ό τοΰ Τριφδίου μόνον μετά τών ειρμών αύτοΰ είς 
8- πρώτον ό είρμός δίς «Ό θειότατος προετύπωσεν», είτα είς τό 
α' τροπάριον στίχος «Δόξα τή άγψ  άναστάσει σου, Κύριε», είς 
δέ τά λοιπά «Δόξα σοι, ό Θεός ήμων, δόξα σοι», Δόξα, τό τρια- 
δικόν, Καί νΰν, τό θεοτοκίον (ώς είς τό Τριφδιον)· οΰτω ποι-  
οΰμεν  έν έκάστη φδή.  Μετά τήν γ ' φδήν, τό άναστάσιμον 
κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου καί τά μεσφδια καθίσματα τοΰ Τριφ- 
δίου κατά σειράν, «Ό σταυρός σου, Κύριε, ήγίασται» κ.λπ.. 
Μετά τήν ς ' φδήν, κοντάκιον καί οίκος τοΰ Τριφδίου, τό μηνο- 
λόγιον καί τό ύπόμνημα τοΰ Τριφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί («πρόσειρμα») είς τόν τίμιον 
Σταυρόν «Ό θειότατος προετύπωσε»· «Τήν τιμιωτέραν», «7Ω 
μήτερ παρθένε».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Άγιος Κύριος» κ,λπ., τό ζ' άναστάσιμον 
«Ότι ήραν τόν Κύριον», τό τοΰ σταυροΰ καί τό σταυροθεο- 
τοκίον αύτοΰ.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί προσόμοια 
τοΰ σταυροΰ 3 «Έν φωναΐς άλαλάξωμεν» κ.λπ. είς 4 -είς τούς 
προ αύτών στίχους τά δύο τελευταία-, Δόξα, τοΰ Τριφδίου 
«Τήν ύψηλόφρονα γνώμην», Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη». Δοξο
λογία μεγάλη (είς ήχον δ ' [αγια]), είς τό άσματικόν τρισάγιον 
τής οποίας γίνεται
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Ή  τελετή τής προσκυνήσεως τοΰ τιμίου Σταυροΰ
Είς τό τέλος τής δοξολογίας προ τής βόρειας πόλης τοΰ ί. 

βήματος σχηματίζεται ί. λιτανεία κατά τήν έξης τάξιν προη
γούνται οί λαμπαδοΰχοι, άκολουθοΰν οί φέροντες τά εξαπτέρυ- 
γα, εΐτα οί χοροί ψάλλοντες τό άσματικόν «Άγιος ό Θεός» «αί 
εΐτα οί μετά θυμιατών θυμιώντες.

Ένφ ψάλλεται τό φσματικόν, ό ίερεύς, ένδεδυμένος τήν στο
λήν αύτοΰ, θυμια τήν άγίαν τράπεζαν καί τόν τίμιον Σταυρόν, 
κείμενον έπ’ αύτης έν ηύτρεπισμένφ δίσκφ μετ’ άνθέων καί 
τριών άνημμένων κηρίων εΐτα αίρει τόν δίσκον, θέτει αύτόν έπι 
τής κεφαλής, στρέφεται περί τήν άγίαν Τράπεζαν έκ δεξιών πρός 
τά άριστερά, έξέρχεται διά τής βορείας πύλης τοΰ άγ. Βήματος 
καί μετά τής ί. λιτανείας έρχεται είς τό μέσον τοΰ ναοΰ προ 
ηύτρεπισμένου τετραποδίου, ποιεί τρεις κύκλους περί αυτό καί 
ϊσταται βλέπων πρός άνατολάς.

Πληρωθέντος τοΰ άσματικοΰ ό ίερεύς έκφωνεΐ· «Σοφία, 
όρθοί», θέτει τόν δίσκον έπι τοΰ τετραποδίου καί λαβών τό θυ- 
μιατόν καί θυμιών κύκλφ τοΰ τετραποδίου σταυροειδώς ψάλ
λει τό τροπάριον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», τό όποιον έπα- 
ναλαμβάνει έκαστος τών χορών άνά μίαν. Εΐτα προσκυνεΐ τόν 
τ. Σταυρόν ψάλλων τόν ύμνον «Τόν σταυρόν σου προσκυνοΰ- 
μεν, δέσποτα, και τήν άγίαν σου άνάστασιν δοξάζομεν», ον έπα- 
ναλαμβάνουν οί χοροί άνά μίαν. Εΐτα οί χοροί τά ιδιόμελα 
«Δεύτε, πιστοί, τό ζωοποιόν» κ.λπ., ένώ προσέρχεται ο λαός, 
προσκυνεΐ τόν τ. Σταυρόν καί λαμβάνει παρά τοΰ ίερέως άνθη. 
Τής προσκυνήσεως καί τών Ιδιομέλων πληρωθέντων, ό β 
χορός ψάλλει τό άναστάσιμον τροπάριον «Άναστάς έκ τοΰ μνή
ματος» (ή «Σήμερον σωτηρία»),

Σημείωσις. Ό τ. Σταυρός τής τελετής παραμένει έν τω ηύτρεπι- 
σμένφ δίσκφ έτη του τετραποδίου είς τό μέσον τοΰ ναοΰ πρός προσκύ- 
νησιν άχρι τής Παρασκευής τής παρούσης έβδομάδος, δτε μετά τήν θ 
ώραν και προ τής προηγιασμένης γίνεται ή τελευταία προσκύνησις 
αύτοΰ και αίρεται έν τφ ίερφ βήματι.

Εις τήν λειτουργίαν.
Ψάλλονται τά αντίφωνα ώς έξης.
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Άντίφωνον α'
Έσημειώθη έφ ’ ήμάς τό φώς του προσώπου σου, Κύριε.
Ταΐς πρεσβείαις της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ήμάς.
Έδωκας τοΐς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοΰ φυγεΐν άπό 

προσώπου τόξου. Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...
Άνέβης είς ύψος, ήχμαλ.ώτευσας αιχμαλωσίαν.
Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ήμάς.
’Έδωκας κληρονομιάν τοΐς φοβουμένοις τό όνομά σου, 

Κύριε. Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...
Δόξα, Και νΰν. Ταΐς πρεσβείαις τής Θεοτόκου...

Άντίφωνον β'
Είδον πάντα τά πέρατα τής γης το σωτήριον τοΰ Θεοΰ 

ήμών. Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών, ψάλλοντάς 
σοι, άλληλούια.

Προσκυνήσωμεν είς τόν τόπον, ού έστησαν οί πόδες 
αύτοΰ. Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών...

Ό δέ Θεός, βασιλεύς ήμών, προ αιώνων είργάσατο σω
τηρίαν έν μέσω τής γής. Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς...

Ύψωθήσομαι έν τοΐς έθνεσιν · ύψωθήσομαι έν τή γή.
Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών...
Λόξα, Και νΰν. «Ό μονογενής Υιός».

Άντίφωνον γ '
Ύψοΰτε Κύριον τόν Θεόν ήμών και προσκυνεϊτε τω ύπο- 

ποδίφ τών ποδών αύτοΰ. «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου...»
Σώσον, ό Θεός, τόν λαόν σου και εύλόγησον τήν κληρο

νομιάν σου. «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου...»
Και ποίμανον αυτούς και έπαρον αύτούς έως τοΰ αίώνος. 

«Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου...»
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Αεΰτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ήμάς... ό άνα

στάς έκ νεκρών». Μετά τήν εϊσοδον, απολυτίκια «Κατέλυσας», 
«Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου» και τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κον
τάκιον «Τή ύπερμάχφ». Άντι τρισάγιου, «Τόν σταυρόν σου προ- 
σκυνοΰμεν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον και άλληλουιάριον τοΰ 
Σταυροΰ. Απόστολος: Κυρ. γ ' νηστ., «Έχοντες άρχιερέα μέ-
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γαν» (Έβρ. δ ' 14-ε' 6)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Ός τις θέλει 
όπίσω μου έλθεϊν» (Μρ. η ' 34-θ' 1).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ μεγάλου Βασιλείου- είς τό 
Έξαιρέτως τό «Έπι σοι χαίρει». Κοινωνικόν «Έσημειώθη έφ ’ 
ήμας τό φώς τοΰ προσώπου σου, Κύριε ■ άλληλούια». Άντί ί;οΌ 

Εϊδομεν τό φως τό «Σώσον, Κύριε».
Τή αυτή Κυριακή έσπέρας. Ε ίς τήν θ'. Άπολυτίκια «Κα- 

τέλυσας», Δόξα, «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου» · κοντάκιον τοΰ 
Σταυροΰ «Ούκέτι φλόγινη ρομφαία».

Είς τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», κατανυκτικά
4 τοΰ βαρέος ήχου «Ώς ό άσωτος υιός» κ.λπ. (έν τέλει τοΰ 
Τριωδίου), προσόμοια τής σειράς 3 «Κύριε, ό έπι σταυροΰ 
έκουσίως» κ,λπ. καί έκ τοΰ Μηναίου (Μαρτ. 28) έτερα 3, Δόξα, 
Καί νΰν, τό έν συνεχεία θεοτοκίον τοΰ Μηναίου. Είσοδος, «Φώς 
Ιλαράν», μέγα προκείμενον «Έδωκας κληρονομιάν». Άπόστι- 
χα, ώς έν τω Τριφδίφ- «Νΰν άπολύεις»· τρισάγιον κ.λπ., ώς 
έσημειώθησαν τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας.

28. Δευτέρα. Ίλαρίωνος όσιου τοΰ νέου, ήγουμένου μονής Πελε
κητής ( f754)· Ήρφδίωνος έκ τών 70 άποστόλων.

Διά τάς άκολουθίας των καθημερινών βλέπε 8 και 14 Μαρτίου.
Ειδήσεις. 1. Σήμερον Δεύτερη., τη Τετάρτη και τη Παρασκευή, είς 

τήν α ' ώραν άντι τών στίχων «Τά διαβήματα, μου κατεύθυνον» ψάλλο- 
μεν «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοϋμεν» τρις. Σημειωτέον δτι έν ταΐς 
τρισι ταύταις ήμέραις είς πάσας τάς ώρας λέγομεν κοντάκιον (χΰμα) 
μόνον τό τοΰ Σταυροΰ «Ούκέτι φλογίνη ρομφαία» · ομοίως και είς τούς 
μακαρισμούς.

2. Πολλαχοΰ εϊθισται (συμφώνως και μέ τάς σχετικάς οδη
γίας τοΰ Τριφδίου) ή προσκύνησις τοΰ τιμίου Σταυροΰ τη μέν Δευ- 
τέρφ καί τη Τετάρτη νά γίνεται είς τήν α ' ώραν, τη δέ Παρασκευή νά 
γίνεται ούχί έν τη α ' άλλ ’ έντή θ' ώρα, μεθ’ ήν αίρεται ό τ. Σταυρός έν 
τω ί. βήματι.

29. Τρίτη. Μάρκου έπισκόπου Άρεθουσίων, Κυρίλλου διακόνου 
καί τών σύν αύτοΐς (|364).

Εϊδησις. Μετά τάς συνήθεις άκολουθίας, είς τόν έσπερινόν δέν 
ψάλλεται ή ακολουθία τοΰ Μηναίου άλλά μόνη ή τοΰ Τριφδίου, ή δέ
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Ακολουθία της 29ης Μαρτίου καταλιμπάνεται (λεγομένη είς το μέγα 
άπόδειπνον σήμερον τό έσπέρας).

30. Τετάρτη. Ίωάννου όσιου, συγγραφέως τής «Κλίμακος» 
(1-615).

Τή Τετάρτη πρωί. Εις τον δρθρον ψάλλεται μόνη ή ακο
λουθία τοΰ Τρίφδίου, άνευ δηλονότι της ακολουθίας τοΰ Μη
ναίου· είς έκάστην φδήν τοΰ έννεαφδίου κανόνος τοΰ Σταυροΰ 
λέγονται προ τών τροπαρίων οί ειρμοί αύτοΰ (κατά τό «Ανοίξω 
τό στόμα μου»- βλέπε έν τω Ώρολογίφ είς τόν κανόνα τών 
Οικων τοΰ τιμίου Σταυροΰ)· μετά τήν ς ' φδήν τό κοντάκιον 
«Ούκέτι φλογίνη ρομφαία» μετά τοΰ ο’ίκου «Τρεις σταυρούς 
έπήξατο», τό συναξάριον, καί τά λοιπά ώς συνήθως.

Ό  έσπερινός μετά προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέκρα- 
ξα» -είς στίχους 10- ψάλλομεν τά δύο ιδιόμελα τής σειράς (τοΰ 
Τρίφδίου) «Ή των άγαθών πρόξενος» καί «Οί έν κρυπτφ 
άρετάς έργαζόμενοι», τό μαρτυρικόν «Άκορέστφ διαθέσει», τά 
3 προσόμοια τοΰ σταυροΰ καί τά 3 προσόμοια τοΰ Μηναίου (31 
Μαρτ.) είς 4, Δόξα, Καί νΰν, «Σήμερον ό άπρόσιτος τη ούσψ» 
(τοΰ Τρίφδίου). Είσοδος, «Φως ίλαρόν», τά άναγνώσματα τοΰ 
Τρίφδίου, καί ή λοιπή ακολουθία τής προηγιασμένης, έν η μετά 
τάς δεήσεις ύπέρ τών κατηχουμένων λέγονται άπό σήμερον μέ
χρι τής μεγάλης Τετάρτης καί τά δ ιακον ικά  τών «φωτι-  
ζο μένων» «Όσοι πρός τό φώτισμα».

31. Πέμπτη. Ύπατίου έπισκόπου Γαγγρών ίερομ. (|326), Ακακίου 
όμολογητοΰ έπισκόπου Μελιτινής.

Εΐδησις, Μετά τάς συνήθεις άκολουθίας, είς τόν έσπερινόν ψάλλο
νται 3 έσπέρια τοΰ Τριωδίου και 3 τοΰ Μηναίου (1 Απριλίου), Δόξα, 
Και νΰν, τό σταυροθεοτοκίον. Τό έσπέρας είς τό μέγα άπόδειπνον, ένθα 
λέγονται κανόνες, [μαζι με τόν κανόνα τοΰ θεοτοκαρίου] λέγεται και ό 
κανών τοΰ Μηναίου (1 Απριλίου), διότι θά παραλειφθη αύριον είς τόν 
δρθρον μετά τούς κανόνας δμως λέγονται μόνον τά προσόμοια τής 
Θεοτόκου, διότι τά τοΰ Μηναίου έψάλησαν είς τόν έσπερινόν.
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e^oov ήμέρας τριακοντα 
Ή ήμερα εχει ώ ρ α ς 13 καί ή ν ύ |  ώ ρα ς 11

1. Παρασκευή. Μαρίας όσίας τής Αιγύπτιας (f522)· Γεροντίου 
καί Βασιλείδου μαρτύρων.

Tfj Παρασκευή πρωί. Ό δρθρος θά ψαλή ώς εχει έν τφ 
Τρίφδίφ, ανευ τοΰ Μηναίου- μετά τά δύο σταυρώσιμα κα
θίσματα τής α' στιχολογίας (βλέπε έν τέλει τοΰ Τριφδίου, Πα
ρασκευή πρωί, ήχος βαρύς) ψάλλεται μετά στίχου «Θαυμαστός 
ό Θεός» τό μαρτυρικόν κάθισμα «Οί μάρτυρες σου», Δόξα, Καί 
νΰν, τό σταυροθεοτοκίον «Τόν σταυρωθέντα»' μετά τήν ς Γ φδήν 
τοΰ έν τω Τρίφδίφ κανόνος τό κοντάκιον τοΰ Σταυροΰ «Ούκέτι 
φλόγινη ρομφαία» καί ειτα τό συναξάριον τοΰ Μηναίου, καί τά 
λοιπά ώς συνήθως. Είς τήν α' ώραν δεν γίνεται προσκύνησις 
τοΰ τιμίου Σταυροΰ, ώς προεσημειώθη. Είς τό τέλος τών μακα
ρισμών, μετά τήν εύχήν «Παναγία Τριάς τό όμοούσιον κράτος» 
ό ίερεύς έρχεται είς τό μέσον τοΰ ναοΰ, δπου άπό τής Κυριακής 
εύρίσκεται ό τ. Σταυρός, θυμια τρις καί ποιήσας τρεις μεγάλας 
μετανοίας άσπάζεται τόν τ. Σταυρόν, ψαλλομένου τοΰ ΰμνου 
«Τόν σταυρόν σου προσκυνοΰμεν» γ ' καί τοΰ ιδιομέλου «Δεΰτε, 
πιστοί» (ζήτει τή προλαβούση Κυριακή είς τήν τελετήν τής 
Σταυροπροσκυνήσεως), καί γίνεται κατά τάξιν ή προσκύνησις 
αύτοΰ- εΐτα ό ίερεύς αϊρει τόν δίσκον, έφ’ ού ό τ. Σταυρός, καί 
θέτων αύτόν έπϊ κεφαλής εισέρχεται διά τών βημοθύρων είς τό 
ίερόν βήμα καί άποθέτει αύτόν έπϊ τής άγ. τραπέζης- εΐτα ή (μι
κρά) άπόλυσις.

Ό  έσπερινός μετά προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέκρα- 
ζα», άπό τοΰ στίχου «Έζάγαγε έκ φυλακής» τό ίδιόμελον «Τοΐς 
πάθεσι δουλώσας» (δίς), τά 4 μαρτυρικά τοΰ βαρέος ήχου 
«Δόξα σοι, Χριστέ» κ.λπ. (βλέπε έν τέλει τοΰ Τριφδίου) καί τά
3 τοΰ Μηναίου (2 Απριλίου) είς 4, Δόξα, τό νεκρώσιμον τοΰ 
ήχου «Ανάπαυσον, σωτήρ», Καί νΰν, «Μήτηρ μέν έγνώσθης» ■
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είσοδος, «Φως ιλαράν», τα αναγνώσματα τοΰ Τριφδίου, «Κα- 
τευθυνθήτω» και τά λοιπά τής προηγιασμένης.

Τή Παρασκευή έσπέρας. Οί δ' χαιρετισμοί τής Θεοτό
κου. Είς τό μικρόν άπόδειπνον εκφωνείται, ώς εϊθισται, ή δ' 
στάσις τοΰ άκαθίστου «Τείχος ε ΐ  των παρθένων», είς ήν συν- 
άπτεται και ό α οίκος (μόνον) «Άγγελος πρωτοστάτης». Κόν- 
τάκιον «Ώς άπαρχάς τής φύσεως». Πάντα τά λοιπά κατά τήν 
τάξιν τών α' χαιρετισμών (άλλ’ άνευ Ευαγγελίου).

2. Σάββατον δ' τών νηστειών. Τίτου όσίου (θ' αί.)· Άμφιανοΰ 
και Αίδεσίου μαρτύρων (|306), Θεοδώρας παρθενομάρτυρος.

Είς τόν δρθρον. Ή ακολουθία ψάλλεται μετ’ Αλληλούια 
κατά τόν τύπον τοΰ β' Σαββάτου τών νηστειών, άλλά στιχηρά, 
καθίσματα, νεκρώσιμα κ.λπ. λέγονται τά τοΰ βαρέος ήχου (έκ 
τών έν τέλει τοΰ Τριφδίου). Οΰτως είς τήν α στιχολογίαν ψάλ
λονται τά 3 μαρτυρικά καθίσματα τοΰ βαρέος ήχου «Άγαλ- 
λιάσθε, δίκαιοι» κ.λπ., άλλά μετά τά 8 νεκρώσιμα εύλογητάρια 
(καί τό μνημόσυνον τών κεκοιμημένων) τό σύνηθες νεκρώσι
μον κάθισμα τοΰ πλ. α ' ήχου «Άνάπαυσον, σωτήρ ήμων» κ.λπ.. 
Ό κανών τοΰ Μηναίου και τά τετραφδια τοΰ Τριφδίου. Άφ’ ς' 
φδής τό νεκρώσιμον κοντάκιον «Μετά των άγίων» και τό συν- 
αξάριον. Είς τό «Αίνοΰμεν, εύλογοΰμεν» ό είρμός τής η ' φδής 
τοΰ β' τετραφδίου «Γή και πάντα τά έν αύτή»' «Τήν τιμιωτέ- 
ραν», ό είρμός τής θ' φδής τοΰ β' τετραφδίου «Μεγαλύνομεν 
πάντες» και τό «Άξιον έστί». (Τό φωταγωγικόν τοΰ ήχου δίς.) 
’Εξαποστειλάριον τό νεκρώσιμον τοΰ Σαββάτου μετά τοΰ θεο
τοκίου αύτοΰ. Είς τούς αίνους καί είς τόν στίχον τών αϊνων ώς 
έν τέλει τοΰ Τριφδίου (ήχος βαρύς). Άπολυτίκια τοΰ Σαββάτου 
«Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, «Μνήσθητι, Κύριε», Και νΰν, 
«Μήτηρ άγια».

Είς τήν λειτουργίαν. Άπαντα ώς προεγράφησαν είς τό β' 
Σάβ. τών νηστειών. Αναγνώσματα: Σαββάτου δ' έβδομάδος νη
στειών (Έβρ. ς ' 9-12- Μρ. ζ' 31-37).

3. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Ίωάννου όσίου συγγραφέως 
τής Κλίμακος». Νικήτα όσίου τοΰ όμολογητοΰ ( f824). ’Ιωσήφ 
τοΰ ύμνογράφου ( f833). ΤΗχος πλ. δ', έωθινόν η ' (Τ.Μ.Ε., δια
τάξεις Τριφδίου §§41-43).
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Εις τήν θ '. Απολυτίκιον «Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «Ώς άπαρχάς».

Είς τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 6 
καί τοΰ Τρίφδίου 4, Δόξα, «Όσιε πάτερ», Καί νΰν, «Ό βασιλεύς 
των ούρανών». Είσοδος κ,λπ.. Απόστιχα τά άναστάσιμα, Δόξα, 
τοΰ Τρίφδίου «Τόν έπι γης άγγελον», Καί νΰν, « Ώ  θαύματος 
καινού». Απολυτίκια «Έξ ύψους κατήλθες», Δόξα, «Ταϊς των 
δακρύων σου», Καί νΰν, «Ό δι ’ ήμάς γεννηθείς».

Τό μεσονυκτικόν τής Κυριακής ώς εϊθισται, καί τά 3 κατα- 
νυκτικά τροπάρια «Έλέησόν ήμάς, Κύριε», κ,λπ..

Εϊδησις. Κατά τήν παρούσαν έβδομάδα θά τελεσθονν τρεις θεΐαι 
λειτουργίαι προηγιασμένων δώρων.

Είς τον δρθρον. Μετά τόν εξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ
ριος» τά έν τφ  έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ό αμω- 
μος.] Καθίσματα τά άναστάσιμα κατά σειράν καί τά εύλο- 
γητάρια. Ή ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοΰ 
ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (η ')- μετά δέ τόν V  ψαλμόν, τά τρο
πάρια «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τφ  Τριφδίφ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό άναστάσιμος καί οί δύο τοΰ Τρίφδίου- άπό γ' 
φδής τό κοντάκιον καί ό οίκος τοΰ οσίου, εΐτα τά μεσφδια κα
θίσματα τοΰ Τρίφδίου- άφ’ ς ' τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά 
τοΰ οϊκου, τό μηνολόγιον καί τό ύπόμνημα τοΰ Τρίφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Ανοίξω τό στόμα μου»' «Τήν τι- 
μιωτέραν», «Άπας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. «Άγιος Κύριος» κ.λπ., τό η ' άναστάσι- 
μον «Δύο άγγέλους βλέψασα», τό τοΰ Τρίφδίου «Τοΰ κόσμου 
τήν εύπάθειαν» καί τό θεοτοκίον «Κυρίως Θεοτόκον σε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί (κατ’ άπαίτη- 
σιν τοΰ Τ.Μ.Ε.) τοΰ όσίου προσόμοια 3 (τά έν τοΐς έσπερίοις) 
«Πάτερ Ιωάννη δσιε» κ.λπ. είς 4, είς στίχους τά δύο τελευταία 
α )  «Μακάριος άνήρ ό φοβούμενος τόν Κύριον, έν ταϊς έντολαΐς 
αύτοΰ θελήσει σφόδρα», β') «Τίμιος έναντίον Κυρίου ό θάνατος 
τοΰ όσίου αύτοΰ», Δόξα, τοΰ Τρίφδίου «Αεΰτε έργασώμεθα», 
Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Αναστάς έκ 
τοΰ μνήματος» (ή «Σήμερον σωτηρία»).
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Είς τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [ή τά τυπικά και οί μα
καρισμοί του ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς ' φδής τοΰ άγίου]. Μετά 
τήν είσοδον, απολυτίκια «Έξ ύψους», «Ταΐς τών δακρύων σου 
ροαις» και τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Τη ύπερμάχφ». 
Προκείμενον και άλληλουιάριον τοΰ ήχου· Απόστολος: Κυρ.,δ' 
νηστ., «Τω Αβραάμ έπαγγειλάμενος ό Θεός» (Έβρ. ς ' 13-20)’ 
Εύαγγέλιον: ομοίως, «Άνθρωπός τις προσήλθε τω Ίησοΰ» (Μρ. 
θ ' 17-31). Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ μεγ. Βασιλείου· είς τό 
Έξαιρέτως τό «Έπϊ σοι χαίρει»· κοινωνικόν «Αινείτε».

Τή αύτή Κυριακή έσπέρας. Είς τήν θ'. Απολυτίκια «Έξ 
ύψους κατήλθες», Δόξα, «Ταΐς τών δακρύων» ■ ή ύπακοή «Αί μυ- 
ροφόροι τοΰ ζωοδότου».

Είς τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», κατανυκτικά
4 τοΰ πλ. δ ' ήχου «Σε τόν βασιλέα» κ,λπ. (ζήτει έν τέλει τοΰ 
Τριφδίου), τά 3 τής ήμέρας προσόμοια τοΰ Τριφδίου «Με
γίστους έν καιρω» και 3 προσόμοια τοΰ Μηναίου (4 Απριλίου), 
Δόξα, Καί νΰν, τό έν συνεχεία θεοτοκίον. Είσοδος, «Φως ίλα
ρόν», τό μέγα προκείμενον «Μή άποψτρέψης». Απόστιχα ώς έν 
τω Τρίφδίφ· «Νΰν απολύεις», τρισάγιον κ.λπ. ώς έσημειώθη- 
σαν τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας.

4. Δευτέρα. Γεωργίου όσίου τοΰ έν Μαλαιφ. Πλάτωνος τοΰ 
Στουδίτου καί Ζωσιμα όσίων (ς' αί.), Θεωνά Θεσσαλονίκης, 
Νικήτα ίερομάρτυρος τοΰ νέου τοΰ έν Σέρραις (1* 1808).

Διά τάς Ακολουθίας τών καθημερινών βλέπε 8 και 14 Μαρτίου.

5. Τρίτη. Κλαυδίου, Νικηφόρου κ.λπ. μαρτύρων- Θεοδώρας όσι
ας τής έν Θεσσαλονίκη.

6. Τετάρτη. Εύτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως (|582). Τών έν 
Περσίδι 120 μαρτύρων (f344-47).

Τή Τετάρτη πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό έσπερινός μετά τών προηγιασμένων δώρων. Είς τό

«Κύριε, έκέκραξα» άρχόμεθα άπό τοΰ στίχου «Πεσοΰνται έν 
άμφιβλήστρφ αύτών» (δπως άκριβώς ορίζει τό Τριφδιον) καί 
ψάλλομεν τό ίδιόμελον «Τοΐς των έμών λογισμών» (δίς), τό 
μαρτυρικόν (άπαξ), τά 3 τής σειράς προσόμοια τοΰ Τριφδίου,
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και πάντα τά κατ’ άλφάβητον στιχηρά «Άπας ό βίος μου», μέ 
τούς στίχους αύτών ώς έν τφ Τριφδίφ, Δόξα, Και νΰν, προσ
όμοιον θεοτοκίον «’Ώ xfj άρρήτφ συγκαταβάσει». Εϊσοδος, 
«Φως ιλαράν», τά άναγνώσματα τοΰ Τρίφδίου, «Κατευθυνθή- 
τω», καί τά λοιπά τής προηγιασμένης (Τ.Μ.Ε., διάταξις Τριφ- 
δίου §44).

Τή Τετάρτη έσπέρας ψάλλεται ό μέγας Κανών έν τή άκο- 
λουθία ή τοΰ μικροΰ αποδείπνου ή τοΰ δρθρου.

Α'. Ό  Μέγας Κανών είς το άπόδειπνον
Τή Τετάρτη έσπέρας άναγινώσκεται τό μικρόν άπόδειπνον 

μέχρι τοΰ «Άξιον έστίν»· έν συνεχείς ψάλλεται ό μέγας Κανών 
(μετά τών ειρμών) μέ στίχον είς τά τροπάρια αύτοΰ «Έλέησόν 
με, ό Θεός, έλέησόν με» ή μέ τούς στίχους τούς σημειουμένους 
είς τό Τριφδιον προ τών τροπαρίων τής όσίας Μαρίας τής Αίγυ- 
πτίας καί τοΰ άγίου Ανδρέου Κρήτης. Μετά τήν γ ' φδήν κατα- 
λιμπάνονται τά μεσφδια καθίσματα και τό δίειρμον τριφδιον, 
καί ψάλλονται αί έν συνεχείς φδαί τοΰ μεγάλου κανόνος. Μετά 
τήν ς ' φδήν τό κοντάκιον «Ψυχή μου, ψυχή μου» έμμελώς- άκο- 
λούθως ή ζ', ή η ' και ή θ' φδή καί είς τό τέλος ό είρμός 
«Άσπορου συλλήψεως». Τρισάγιον κ.λπ., τό κοντάκιον «Ψυχή 
μου, ψυχή μου» χύμα, «Κύριε, έλέησόν» (μ'), «Ό έν παντι και- 
ρφ»  καί τά λοιπά τοΰ μικροΰ άποδείπνου.

Β. Ό  Μέγας Κανών είς τόν δρθρον
[Είς τό μικρόν άπόδειπνον. Μετά τό «Πιστεύω» ψάλλεται έκ τοΰ 

Μηναίου ή άκολουθία της 7ης Απριλίου.]
Εις τόν δρθρον. «Εύλογητός ό Θεός», οί δύο ψαλμοι ιθ ' καί 

κ ' και τά λοιπά ώς έν τφ Ώρολογίφ, και ό έξάψαλμος. Είς τό 
«Άλληλούια» οί τριαδικοί ύμνοι τοΰ πλ. δ ' ήχου (βλέπε είς τό 
τέλος τοΰ Τρίφδίου), μέ καταλήξεις· είς τό α' «Πρεσβείαις των 
άποστόλων σωσον ήμάς», είς τό β ' «Πρεσβείαις τοΰ ιεράρχου 
σώσον ήμάς», και είς τό γ ' «Διά τής Θεοτόκου έλέησόν ήμάς». 
[Μετά τό η ' κάθισμα τοΰ Ψαλτηρίου] καθίσματα άποστολικά 
τοΰ ήχου (δρα έν τέλει τοΰ Τρίφδίου) δύο «Εύλογητός εϊ, Χρι
στέ», (στίχος «Είς πάσαν τήν γην») «Τούς φωστήρας τοΰ κό
σμου», εΐτα (στίχος «Θαυμαστός ό Θεός») τό μετά τό θεοτοκίον
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μαρτυρικόν «Γενναίος τόν δρόμον», Δόξα, Και νΰν, τό θεο
τοκίον «Χαΐρε, ή δι ’ άγγέλοο». Ο ν χΰμα και ή ικεσία «Σώσον, 
ό Θεός, τόν λαόν σου»· [ή στιχολογία τών εννέα φδών (Τ.Μ.Ε., 
Τριφδιον §46)]. Εΐθ’ οΰτως άρχονται οί χοροί τοΰ μεγάλου Κα- 
νόνος (τά τροπάρια είς προϋμνιον «Έλέησον με, ό Θεός, έ£έ- 
ησόν με»), συνάπτοντες καί τά λοιπά τροπάρια και τά τριφδια 
(δπου ύπάρχουν), κατά τήν έν τφ Τριφδίφ τάξιν. Άπό γ φδής 
ό είρμός «Στερέίοσον, Κύριε», αϊτησις καί τά μεσφδια καθίσμα
τα ώς έν τφ Τριφδίφ. Άφ’ ς ' ό ειρμός «Εβόησα έν όλη καρδία 
μου», αϊτησις, τό κοντάκιον «Ψυχή μου, ψυχή μου» μετά μέ
λους, ό οίκος, τό συναξάριον τής ήμέρας, τό ύπόμνημα τοΰ 
Τριφδίου, και οί μακαρισμοί μετά τών τροπαρίων αύτών. Ειθ’ 
οΰτως αί λοιπαί φδαί· είς τήν η ' φδήν άντί τοΰ Δόξα Πατρί λέ- 
γομεν «Εύλογοϋμεν Πατέρα, Υίόν και Άγιον Πνεύμα τόν Κύ
ριον...», μετά τό Καί νΰν, είς τό «Αίνοΰμεν, εύλογοϋμεν» ό είρ
μός «"Ον στρατιαί», «Τήν Θεοτόκον και μητέρα τοΰ φωτός», 
[στιχολογοΰμεν τό «Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον» έπισυν- 
άπτοντες «Τήν τιμιωτεραν»\, ειτα ψαλλονται τά τριφδια και Τ) 
θ' φδή τοΰ μεγ. Κανόνος, και έν τέλει πάλιν ό είρμός «Άσπορου 
συλλήψεως». Αϊτησις, τό φωταγωγικόν τοΰ ήχου (μετά τοΰ χα
ρακτηριστικού τής ήμέρας ώς προεσημειώθη και εις τα τριαδι
κά), [οί ψαλμοί τών αϊνων], «Σοι δόξα πρέπει», ή δοξολογία 
χΰμα, τά πληρωτικά, κ.τ.λ. ως συνήθως. Τά αποστιχα τών αίνων 
ώς έν τφ Τριφδίφ, «Άγαθόν τό έζομολογεϊσθαι», τρισάγιον κ,λπ., 
«Έν τφ ναφ έστώτες», «Έπουράνιε βασιλεύ» καί άπόλυσις.

(Τό πρωί αί ώραι καί ή λειτουργία τών προηγιασμένων, ώς 
ορίζονται κατωτέρω τή 7η τοΰ μηνός.)

7. Πέμπτη τοΰ Μεγάλου Κανόνος. Καλλιοπίου καί Άκυλίνης 
μαρτύρων (*f304). Γεωργίου όσίου επισκ. Μυτιλήνης (θ αι.). 
Σάββα όσίου τοΰ έν Καλύμνφ (|1948).

Α'. Άν ό Μέγας Κανών έψάλη είς το άπόδειπνον
Το πρωί τής Πέμπτης ή άκολουθία μεσονυκτικοΰ καί 

δρθρου μέχρι τών τριαδικών ψάλλεται ώς καί έν ταΐς λοιπαΐς 
νηστίμοις ήμέραις- είτα [μετά τό ζ' κάθισμα τοΰ Ψαλτηρίου] 
δύο άποστολικά καθίσματα τοΰ πλ. δ ' ήχου καί τό μαρτυρικόν
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της ζ' φδής (βλέπε τόν προηγούμενον δρθρον) -είς στίχους τά 
δύο τελευταία «Εις πάσαν τήν γην», «Θαυμαστός ό Θεός»-, 
Δόξα, Καί "νυν, τό θεοτοκίον «Χαΐρε, ή δι ’ άγγέλου» · εΐτα [μετά 
τό η ' κάθισμα τοΰ Ψαλτηρίου] τά μετά τήν γ ' φδήν τοΰ μεγ. 
Κανόνος καθίσματα «Φωστήρας θεαυγεΐς», Δόξα, «Των άπο
στόλων δωδεκάς», Καί νΰν, θεοτοκίον «Τόν άπερίληπτον». Ό ν ' 
ψαλμός χΰμα, «Σώσον, ό Θεός, τόν λαόν σου» [καί ή στιχο- 
λογία τών έννέα φδών, ώς συνήθως]. Κανόνες ό τοΰ Μηναίου 
καί τό δίειρμον τριφδιον είς τήν τάξιν αύτοΰ- άπό γ ' φδής τά 
μεσφδια καθίσματα τοΰ Μηναίου- άφ’ ς ' τό τοΰ Τρίφδίου κον
τάκιον «Ψυχή μου ψυχή μου» μετά τοΰ οίκου «Τό τοΰ Χρίστου 
ίατρεΐον» καί τά συναξάρια Μηναίου καί Τρίφδίου. Εΐτα οί μα
καρισμοί μετά τών τροπαρίων αύτών, αί λοιπαί φδαί τοΰ κα
νόνος τοΰ Μηναίου καί τοΰ διείρμου τρίφδίου, εις δέ τό «Αί- 
νοΰμεν, εύλογοΰμεν» ό είρμός τής η ' φδής τοΰ β ' τρίφδίου «Τόν 
άναρχον βασιλέα», στιχολογοΰμεν τό «Μεγαλύνει ή ψυχή μου 
τόν Κύριον» έπισυνάπτοντες «Τήν τιμιωτέραν», εΐτα ό ειρμός 
τής θ φδής τοΰ β' τρίφδίου «Σέ τήν ούρανοΰ και γης» καί τό 
«Άξιον έστίν». Αϊτησις, τό φωταγωγικόν τοΰ ήχου (τρίς), «Σοϊ 
δόξα πρέπει», ή δοξολογία χΰμα, κ.τ.λ. ώς συνήθως. Είς τόν 
στίχον τών αϊνων άπαντα ώς έν τφ Τριφδίφ- «Αγαθόν τό έξομο- 
λογεΐσθαι», τρισάγιον κ,λπ., «Έν τφ ναφ έστωτες», «Έπονράνιε 
βασιλεύ» καί αί γ ' μεγ. μετάνοιαι.

Είς τάς ώρας, λεγομένας ώς συνήθως, μετά τό τρισάγιον 
καί είς τούς μακαρισμούς μόνον τό κοντάκιον «Ψυχή μου ψυχή 
μου» χΰμα. Μετά τήν εύχήν «Παναγία Τριάς», ή άπόλυσις. Είτα 
ό εσπερινός μετά τής προηγιασμένης ώς διατάσσεται κατωτέρω 
(είς τήν Β ' περίπτωσιν).

Β . Άν ό Μέγας Κανών έψάλη είς τον δρθρον
Το πρωί τής Πέμπτης (άναγινώσκεται τό η ' κάθισμα τοΰ 

Ψαλτηρίου, έάν παρελείφθη χθές, καί) εύλογήσαντος τοΰ ίε- 
ρέως, λέγεται τό «Δόξα σοι, ό Θεός ήμών, δόξα σοι», «Βασιλεύ 
ούράνιε», εΐτα τρισάγιον κ,λπ., «Κύριε, έλέησόν» (ιβ'), Δόξα, 
Καί νΰν, «Δεύτε προσκυνήσωμεν» γ ', καί άναγινώσκονται αί 
ώραι, ώς συνήθως, είς τάς οποίας μετά τό τρισάγιον, ώς καί είς
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τούς μακαρισμούς, λέγεται μόνον τό κοντάκιον «Ψυχή μου ψυ
χή μου» χΰμα.

Ό  έσπερινός μετά τής προηγιασμένης ώς έν τφ Τρίφδίφ· 
μετά τόν προοιμιακόν και τά «Πρός Κύριον», είς τό «Κύριε, 
έκέκραξα», άπό τοΰ στίχου «Έξάγαγε έκ φυλακής» τό ίδιόμελον 
«Αύτεξουσίως έξεδύθην» (δίς), τό μαρτυρικόν, τα 3 προσόμοια 
τής σειράς τοΰ Τριφδίου και 3 προσόμοια τοΰ Μηναίου (8 
Απριλίου) είς 4, Δόξα, Και νΰν, τό έν συνεχεία σταυροθεο- 
τοκίον. Είσοδος, «Φως ίλαρόν», τά άναγνώσματα τοΰ Τρίφ- 
δίου, καί τά λοιπά τής προηγιασμένης. Είς τήν άπόλυσιν μνη
μονεύεται ό άγιος τής έπαύριον.

8. Παρασκευή. Αγάβου, 'Ρούφου, Φλέγοντος, Ερμοΰ κ.λπ. απο
στόλων. Κελεστίνου 'Ρώμης (f432), Ίωάννου νεομάρτυρος
τοΰ έν Κφ (f 1669).

Τφ πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έσπερινός μετά προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέκρα

ξα», άπό τοΰ στίχου «Έάν άνομίας παρατηρήσεις», τό ίδιόμελον 
«Ώς έξ Ιερουσαλήμ» δίς, τό μαρτυρικόν άπαξ, και τά 3 προσ- 
όμοια τής Θεοτόκου «Βουλήν προαιώνιον» κ.λπ. άνά μίαν, Δό
ξα, Και νΰν, «Τό άπ’ αίωνος μυστήριον». Είσοδος, «Φως ίλα
ρόν», τά άναγνώσματα τοΰ Τριφδίου, «Κατευθυνθήτω» καί κα
θεξής ή άκολουθία τών προηγιασμένων κοινωνικόν «Γεύσασθε 
και ϊδετε».

Τή Παρασκευή έσπέρας. Στιχολογεΐται ό άκάθιστος ύμνος 
έν τή άκολουθία ή τοΰ μικροΰ άποδείπνου ή τοΰ δρθρου.

Α'. Ό  Ακάθιστος Ύμνος είς τό άπόδειπνον
Τή Παρασκευή έσπέρας άναγινώσκεται τό μικρον άπό- 

δειπνον μέχρι τοΰ «Άξιον έστί». Μετ αύτό οί χοροί τό τροπά- 
ριον «Τό προσταχθέν μυστικως» (εκ τρίτου), καί ο ιερεύς άνα- 
γινώσκει έμμελώς τήν α στάσιν τών ο’ΐκων. Έν συνεχείς ψάλ
λεται ό κανών τής Θεοτόκου «Ανοίξω τό στόμα μου». Μετά τήν 
γ ' φδήν τό κοντάκιον «Τη ύπερμάχφ» απαξ (δίχορον) καί ό ίε
ρεύς τήν β' στάσιν τών ο’ΐκων. Ειτα, άρχομένου τοΰ β' χοροΰ, 
ψάλλονται ή δ ', ε ' και ς ' φδή, τό «Τή ύπερμάχφ», καί ό ίερεύς 
τήν γ ' στάσιν τών οϊκων. Είθ’ οΰτως, άρχομένου τοΰ α χοροΰ,
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ψάλλονται ή ζ', η ' καί θ' φδή (έν τη όποία θυμια ό διάκονος ή 
ό ίερεύς, ώς εϊθισται), «Τη ύπερμάχφ», και ό ίερεύς τήν δ' 
στάσιν τών οϊκων έπισυνάπτων έν τέλει αύτής και τόν α' οίκον. 
To «Tfj ύπερμάχφ» σύντομον. Τρισάγιον κ,λπ., τό «Τη ύπερ
μάχφ»  χΰμα, καί τά λοιπά τοΰ μικρού άποδείπνου. Μετά τήν 
(μικράν) άπόλυσιν και τό «Εύξώμεθα», ψάλλεται μετά μέλους 
τό κάθισμα «Τήν ώραιότητα», καί ό ίερεύς τό «Δι ’ εύχών».

Β . 'Ο Ακάθιστος "Υμνος είς τόν δρθρον
Τή Παρασκευή έσπέρας, άναγινώσκομεν τδ μικρόν άπόδειπνον

(έν τφ νάρθηκι), [ψάλλοντες έν αύτφ τόν κανόνα τοΰ Μηναίου τοΰ 
κατά τήν ημέραν άγίου (9 Απριλίου)]. Ούδέν έκ τοΰ Ακαθίστου λέγε
ται ένταΰθα οΰτε οί οίκοι τής Θεοτόκου, άλλ’ εύθύς μετά τό «Άξιον 
έστι» τό τρισάγιον κ.λπ., κοντάκιον «Tfj ύπερμάχφ» χΰμα- μετά τάς 
εύχάς «Άσπιλε, άμόλυντε» κ.τ.λ. γίνεται (μικρά) άπόλυσις, «Εύξώμε
θα» και «Δι ’ εύχών».

Είς τον ορθρον. Μετά τό «Εύλογητός ό Θεός» άναγινώ- 
σκονται οί δύο ψαλμοί κ.τ.λ. (βλέπε έν τφ Ώρολογίφ). Είτα ό 
εξάψαλμος και ή μεγάλη συναπτή.

Α ΣΤΑΣΙΣ. Είς τό «Θεός Κύριος» (ψαλλόμενον τετράκις είς 
τούς συνήθεις στίχους αύτοΰ) τό τροπάριον «Τό προσταχθέν 
μνστικώς» έκ τρίτου, και ή α' στάσις τών οίκων. Είτα «Tfj ύπερ
μάχφ»  άπαξ, μικρά συναπτή μετ’ έκφωνήσεως «Ότι σόν τό 
κράτος».

Β' ΣΤΑΣΙΣ. Μετά τήν έκφώνησιν, τό «Tfj ύπερμάχφ» άπαξ, 
ή β στάσις τών οϊκων καί αΰθις «Tfj ύπερμάχφ». Είτα ό ν ' ψαλ- 
μος χΰμα και ο κανών τοΰ Ακάθιστου «Άνοίξΐο τό στόμα μου» 
είς 6 (ένταΰθα φδαι α' καί γ'). Έν τφ τέλει έκάστης φδής (άχρι 
τής ε') καταβασίαι οί ειρμοί τοΰ Ακαθίστου.

Γ' ΣΤΑΣΙΣ. Άπό γ' φδής, ή καταβασία αύτής, μικρά συναπτή 
μετ έκφωνήσεως «Ότι σύ εί ό Θεός», τό «Tfj ύπερμάχφ» σύν
τομον, καί ή γ στάσις τών οϊκων. Είτα «Tfj ύπερμάχφ» σύντο
μον καί τό μεσφδιον κάθισμα «Ό μ έγας στρατηγός». Αί φδαι δ', 
ε κα1 ζ' τσΰ Ακαθίστου, άπό δέ τής ς ' φδής συμψάλλεται καί 
τό δίειρμον τετραφδιον είς τήν τάξιν αύτοΰ, μετά τών οικείων 
προϋμνίων, ώς έξής-
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«Ύπεραγία Θεοτόκε, σώσον ήμας» εις τα τροπάρια τοΰ κα
νόνος της Θεοτόκου καί είς τό θεοτοκίον τοΰ πρώτου τετρα
φδίου·

«Άγιοι τοΰ Θεοΰ, πρεσβεύσατε ύπέρ ήμών» είς τά μαρτυρικά
τών δύο τετραωδίων *

«Κύριε, άνάπαυσον τάς ψυχάς τών δούλων σου» είς τό νε- 
κρώσιμον τοΰ πρώτου τετραφδίου-

Δόζα είς τό τριαδικόν, Και νΰν είς τό θεοτοκίον τοΰ δευ
τέρου τετραφδίου. Είς τά μετά τό θεοτοκίον τοΰ β τετραφδίου 
υπάρχοντα τροπάρια λέγονται οι προ αυτών στίχοι.

Έν τέλει τής καί τών λοιπών φδών, καταβασία ψάλλεται 
ό έκάστοτε ειρμός τοΰ β τετραφδίου.

Δ' ΣΤΑΣΙΣ. Μετά τόν ειρμόν «Τοΰ κήτους τόν προφήτην», μι
κρά συναπτή μετ’ έκφωνήσεως «Συ γάρ ε ϊ  ό βασιλεύς», «Τη 
ύπερμάχφ» άπαξ, ή δ' στάσις τών ο’ΐκων, συναπτομένου έν τε
λεί αύτής καί τοΰ α' ο’ΐκου. Εΐτα «Τη ύπερμάχφ» χΰμα και τά 
συναξάρια τοΰ Μηναίου καί τοΰ Τριφδίου. Ακολούθως ή ζ καί 
ή η ' φδή τών κανόνων (μόνον έν τω όρθρφ είς τήν η φδήν άντί 
τοΰ Δόξα λέγομεν «Εύλογοΰμεν Πατέρα, Υίόν και Άγιον Πνεύ
μα, τόν Κύριον...»). Εΐτα «Αίνοΰμεν, εύλογοΰμεν» καί ό ειρμός 
«Τόν ποιητήν τής κτίσεως». (Άντί τής στιχολογίας τής φδής τής 
Θεοτόκου) ψάλλεται ή θ' ωδή τών κανόνων, επισφραγιζόμενη 
μετά τοΰ είρμοΰ «Ήσάί'α, χόρευε».

Έξαποστειλάριον «Τό ά π ’ αίώνος σήμερον» (δίς). Είς τούς 
αίνους τά προσόμοια «Κεκρυμμένον μυστήριον» κ.λπ. είς 4, 
Δόξα, Καί νΰν, «Γλώσσαν ήν ούκ έγνω». Δοξολογία μεγάλη, 
«Τό προσταχθέν μυστικώς» άπαξ, ή έκτενής, τά πληρωτικά καί 
ή άπόλυσις ώς συνήθως. (Τό πρωί ή λειτουργία τοΰ Χρυσοστό
μου ώς διατυποΰται κατωτέρω.)

9. Σάββατον τοΰ Ακαθίστου. Εύψυχίου μάρτυρος (1'362). Βα- 
δίμου ίερομάρτυρος, τών έν Περσίδι μαρτύρων (1'364).

Τω αύτφ Σαββάτφ, Παναγίας της Θεοσκεπάστου έν ’Άνδρψ.

Είς τό μεσονυκτικον τοΰ Σαββάτου, άντί τών τροπαρίων 
«Άκτιστε φύσις» τό τροπάριον «Τό προσταχθέν», άντί δέ τών νε- 
κρωσίμων τροπαρίων τό «Τη ύπερμάχφ».
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Άν ό άκάθιστος έψάλη είς τό άπόδειπνον, τότε ό δρθρος τε- 
λεΐται ώς έξης. Είς τό «Θεός Κύριος» τό τροπάριον «Τό προσ- 
ταχθέν μυστικώς» δίς. [Τό Ψαλτήριον τής ήμέρας.] Κάθισμα 
«Ο μ έγα ς στρατηγός» (ζήτει μετά τήν γ ' φδήν τοΰ κανόνος τοΰ 
Ακαθίστου), Δόξα, Και νΰν, τό αυτό. Ό ν' ψαλμός χΰμα. Κανό
νες, ό τής Ακαθίστου «Ανοίξω τό στόμα μου» μετά τών ειρμών 
και τό δίειρμον τετραφδιον είς τήν τάξιν αύτοΰ. Από γ ' φδής τό 
μεσφδιον κάθισμα « Ό  μέγας στρατηγός» άπαξ. Άφ’ ς' φδής τό 
κοντάκιον «Τη ύπερμάχφ» χΰμα, ό οίκος «Αγγελος πρωτοστά
της» και τά συναξάρια τοΰ Μηναίου καί τοΰ Τρίφδίου. Κατα- 
βασιαι οι ειρμοί «Ανοίξω το στόμα μ ο ν» - στιχολογοΰμεν τό 
«Μεγαλύνει ή ψυχή μου τόν Κύριον» έπισυνάπτοντες «Τήν τι- 
μιωτέραν», καί έν τέλει ό είρμός «Άπας γηγενής». Έξαποστει- 
λάριον «Τό άπ αίώνος σήμερον» (δίς). Είς τούς αίνους τά 
προσόμοια «Κεκρυμμένον μυστήριον» κ.λπ. είς 4, Δόξα, Καί 
νΰν, «Γλώσσαν ήν ούκ έγνω». Δοξολογία μεγάλη, «Τό προστα- 
χθέν μυστικώς» άπαξ.

Άν ό άκάθιστος έψάλη χθες είς τόν δρθρον, τότε [μετά τό 
μεσονυκτικόν] άναγινώσκονται τά παραλειφθέντα καθίσματα 
τοΰ Ψαλτηρίου, [ή α' ώρα] καί εύθύς ή λειτουργία.

Εις τήν λειτουργίαν. [Τά τυπικά καί είς τούς μακαρισμούς 
ή γ καί ή ς' φδή τοΰ κανόνος τής Θεοτόκου.] Άν δεν ψαλοΰν 
τυπικά, λέγονται αντίφωνα καί είσοδικόν τά συνήθη τής λει
τουργίας (τών «καθημερινών»). Μετά τήν είσοδον άπολυτίκιον 
«Τό προσταχθέν», κοντάκιον «Tfj ύπερμάχφ». Τρισάγιον. 
Απόστολος τής Θεοτόκου, Νοεμ. 21, «Είχεν ή πρώτη σκηνή» 
(Έβρ. θ' 1-7)· Εύαγγέλιον ομοίως, Σεπτ. 8, «Αναστασα Μα- 
ριάμ» (Λκ. α 39-49, 56), καί καθεξής ή θεία λειτουργία τοΰ ίε
ροΰ Χρυσοστόμου- είς τό Έξαιρέτως τό «Άπας γηγενής»· κοι- 
νωνικόν «Ποτήριον σωτηρίου»· «Εϊδομεν τό φώς».

10. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Μαρίας όσίας τής Αιγύ
πτιας». Τερεντίου, Πομπηίου, Μαξίμου, Έπαμεινώνδου, Μιλ- 
τιάδου καί ετέρων 35 μαρτύρων (γ' αί.). Γρηγορίου Ε' ΚΠόλε- 
ως ίερομάρτυρος ( |  Πάσχα 4 Απριλίου 1821). ?Ηχος α', έω- 
θινόν θ' (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τρίφδίου §§54-56).
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Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Τό προσταχθέν»· κοντάκιον «Τη 
ύπερμάχφ».

Είς τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα» άναστάσιμα 6, 
τοΰ Τριφδίου 4, Δόξα, «Έθαυματούργησε, Χριστέ,... δθεν τό 
άσθενές τής φ ύ σ εω ς  άπορριψαμένη...», Καί νΰν, «Τήν παγκό
σμιον δόξαν». Είσοδος κ,λπ.. Άπόστιχα τά άναστάσιμα, Δόξα, 
τοΰ Τριφδίου «Τα της ψυχής θηρεύματα», Καί νΰν, « Ώ  θαύμα
τος καινού». Απολυτίκια «Τοΰ λίθου σφραγισθεντος», Δοξα, 
«Έν σοι, μήτερ, άκριβώς», Καί νΰν, « Ο  δι ημας γεννηθείς».

Το μεσονυκτνκον τής Κυριακής ώς ειθισται, καί τά κατανυ- 
κτικά τροπάρια «Έλέησον ήμάς, Κύριε».

Εϊδησις. Κατά τήν παρούσαν εβδομάδα θά τελεσθοΰν δύο θ. λει- 
τουργίαι προηγιασμένων δώρων, τγ\ Τετάρτή και τή Παρασκευή.

Είς τον δρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τφ έσπερινφ απολυτίκια. [Το Ψαλτήριον καί ο άμω-

^0ς·] , . , 'ΛΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά αναστάσιμα, τής α στιχολογίας με θεοτο
κίον «Τοΰ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι», καί τής β στιχολογίας μέ 
τό θεοτοκίον αύτών. Ευλογητάρια. Η υπακοή, οί άναβαθμοί 
καί τό προκείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (θ')- μετά δέ τόν ν ' ψαλμόν, τά ιδιό
μελα «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τφ Τρίφδίφ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό αναστάσιμος καί οί δύο τοΰ Τριφδίου· άπό γ' 
φδής τό κοντάκιον καί ό οίκος τής όσίας, τό μεσφδιον κάθισμα 
καί τό θεοτοκίον- άφ ς' τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοΰ 
οϊκου, καί τά συναξάρια Μηναίου καί Τριφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Ανοίξω τό στόμα μου» - «Τήν τιμιω-
τέραν», «Άπας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Άγιος Κύριος» κ,λπ., τό θ' άναστάσι- 
μον «Συγκεκλεισμένων, δέσποτα», τό τής οσίας « Υπόδειγμα με
τανοίας» καί τό θεοτοκίον.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί (κατ’ άπαίτη- 
σιν τοΰ Τ.Μ.Ε.) τής όσίας προσόμοια 3 (τά έν τοΐς έσπερίοις) 
«Σε μέν διεκώλυε» κ,λπ. είς 4, είς στίχους τά δύο τελευταία α) 
«Ύπομένων ύπέμεινα τόν Κύριον και προσέσχε μοι και είσήκου- 
σε τής δεήσεώς μου», β) «Και εστησεν επι πέτραν τους ποδας
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μου και κατηύθυνε τά διαβήματά μου», Δόξα, τοΰ Τριφδίου 
«Ούκ έστιν ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ», Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Είς τήν λειτουργίαν. Τά αντίφωνα [ή τά τυπικά καί είς τούς 
μακαρισμούς 4 τροπάρια τοΰ ήχου καί ή ς ' φδή τοΰ (α') κανό
νος τοΰ Τριφδίου είς 4], Μετά τήν είσοδον άπολυτίκια «Τοΰ λί
θου σφραγισθέντος», «Έν σοί, μήτερ» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, 
κοντάκιον «Προστασία». Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοΰ 
ήχου- Απόστολος: Κυρ. ε' νηστ., «Χριστός παραγενόμενος ό,ρ- 
χιερεύς» (Έβρ. θ' 11-14)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Παραλαμβάνει 
ό Ίησοΰς τούς δώδεκα» (Μρ. ι' 32-45). Καθεξής ή λειτουργία 
τοΰ μεγάλου Βασιλείου· εις τό Έζαιρέτως τό «Έπι σοι χα ίρει»’ 
κοινωνικόν «Αινείτε».

Τή αύτή Κυριακή έσπέρας. Είς τήν θ'. Άπολυτίκια «Τοΰ 
λίθου σφραγισθέντος», Δόζα, «Έν σοί, μήτερ»' ή υπακοή τοΰ 
ήχου.

Είς τόν έσπερινόν. Ό προοιμιακός (άνευ Ψαλτηρίου). Είς 
το «Κύριε, έκέκραξα», κατανυκτικά τοΰ α' ήχου 4 «Ό τι τό πέλα
γος πολύ» (ζήτει έν τέλει τοΰ Τριφδίου), τά 3 της ήμέρας προ
σόμοιο τοΰ Τριφδίου «Πτωχεΰσας ό πλούσιος» καί 3 τοΰ Μη
ναίου (11 Άπρ.), Δόξα, Καί νΰν, τό έν συνεχείς προσόμοιον 
θεοτοκίον. Είσοδος, «Φως Ιλαράν», τό μέγα προκείμενον 
«Έδωκας κληρονομιάν». Άπόστιχα, ώς έν τφ Τριφδίφ· «Νΰν 
Απολύεις»· τρισάγιον κ.λπ., ώς έσημειώθησαν τη Κυριακή τής 
Τυρινής έσπέρας.

Σημείωσις. Ενθα τιμάται σήμερον ή μνήμη του άγιον ΓρηγορίοΌ 
Ε , συμψάλλεται και ή άκολουθία αύτοΰ (έξ ιδιαιτέρας φυλλάόος ή έν 
τέλει του Μηναίου), κατά τάς σχετικάς διατάξεις τοΰ Τυπικού (Τ.Μ.Ε.
9 Μαρτίου, περ. ε ’, §§8-10). Απόστολος του άγίου (13ης Νοεμβρίου, 
Έβρ. ζ' 26 - η '  2) καί Εύαγγέλιον της Κυριακής.

11. Δευτέρα προ τών Βαΐων. Άντίπα επισκόπου Περγάμου (f92). 
Τρυφαίνης όσίας τής έν Κυζίκφ.

Διά τάς άκολουθίας των καθημερινών βλέπε 8 και 14 Μαρτίου.

12. Τρίτη προ τών Βαΐων. Βασιλείου επισκόπου Παρίου τοΰ όμο- 
λογητοΰ (η' αί.)· Ανθούσης όσίας (f801).
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13. Τετάρτη προ τών Βαΐων. Μαρτίνου πάπα 'Ρώμης όμολογητοϋ 
(f655), Ζωίλου καί λοιπών μαρτύρων. [’Επέτειος τής άποφρά- 
δος ήμέρας τής ύπό τών Φράγγων λατινοδόξων γενομένης 
άλώσεως τής Κων/λεως (13 Απριλίου 1204)].

Τή Τετάρτη πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό εσπερινός μετά προηγιασμένης. Εις τό «Κύριε, έκέκρα- 

ξα» τό ίδιόμελον «Πλούσιος έν πάθεσι» (δίς), τό μαρτυρικόν 
άπαξ, τά 3 προσόμοια τής σειράς τοϋ Τρίφδίου, και έκ τοΰ Μη
ναίου (14 Απριλίου) τά 3 προσόμοια είς 4, Δόξα, Και νΰν, τό 
προσόμοιον θεοτοκίον. Είσοδος, «Φως ιλαράν», αναγνώσματα 
τοΰ Τρίφδίου, «Κατενθυνθήτω» και τά λοιπά τής προηγιασμέ
νης.

14. Πέμπτη προ τών Βαΐων. Άριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου έκ 
τών 70. Θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτ. τοΰ έν Τρι- 
πόλει (|1803).

15. Παρασκευή προ τών Βαΐων. Κρήσκεντος μάρτυρος. Λεωνί- 
δου μάρτυρος (έπισκόπου Αθηνών).

Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό έσπερινός μετά προηγιασμένης. Ψάλλεται ή άκολουθία 

τοΰ άγίου Λαζάρου ώς έν τφ Τριφδίφ. Εις τό «Κύριε, έκέκρα- 
ξα» —άπό τοΰ στίχου «Έκ βαθέων έκέκραξά σοι»— τό ίδιόμελον 
«Τήν ψυχωφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστήν, και τήν άγίαν 
έβδομάδα» (δίς), τό μαρτυρικόν (άπαξ) και τά τοΰ Λαζάρου 5 
ιδιόμελα (άνά μίαν), Δόξα, «Έπιστάς τφ μνήματι Λαζάρου», Και 
νΰν, «Τήν ψυχωφελή πληρώσαντες τεσσαρακοστήν, βοήσωμεν» 
(τό μέγα). Είσοδος, «Φως Ιλαράν», τα άναγνώσματα τοϋ Τρίφ- 
δίου, «Κατευθυνθήτω» και τά λοιπά τής προηγιασμένης.

Τή Παρασκευή έσπέρας. Εις τό μικρόν άπόδειπνον. Μετά 
τό «Άξιον έστϊ» ψάλλεται ό έν τφ Τριφδίφ κανών τοΰ άγίου 
Λαζάρου μετά στίχου «Δόξα σοι, ό Θεάς ήμών, δόξα σοι»' μετά 
τήν θ' φδήν επαναλαμβάνεται ό είρμός αύτής «Έποίησε κρά
τος» και ευθύς τρισάγιον κ.λπ., κοντάκιον «Ή  πάντων χαρά», 
«Κύριε, έλέησόν» (μ'), «Ό  έν παντϊ καιρω», «Άσπιλε, άμόλυντε» 
καί τά λοιπά τοΰ άποδείπνου (λεγόμενα χΰμα άπό τοΰ άναλογί- 
ου). Άπόλυσις μετά τοΰ «Εύξώμεθα» και τό «Λ ι ' εύχών» 
(Τ.Μ.Ε., διάταξις Τρίφδίου §60).
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16. t  Σάββατον τοΰ Λαζάρου. Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας μαρ
τύρων. Χαρίσσης, Νίκης και τών σύν αύταΐς μαρτύρων (f258). 
Αμφιλοχίου όσίου τοΰ έν Πάτμφ (f 1970).

Ή άκολουθία ώς έν τω Τριφδίφ (Τ.Μ.Ε., διάτ. Τριφδ. §61).
Είς το μεσονυκτικόν. Μετά τό τρισάγιον κ.λπ. τό άπο

λυτίκιον «Τήν κοινήν άνάστασιν».
Είς τον δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τό άπολυτίκιον «Τήν 

κοινήν άνάστασιν» τρίς. Τό κάθισμα «Κατοικτίρας τής Μ άρ
θας» (δίς) καί τά άναστάσιμα εύλογητάρια, αϊτησις μετ’ έκ
φωνήσεως «Ότι ηύλόγηταί σου» καί τό κάθισμα «Ή  πηγή τής 
σοφίας» (δίς). Εύθύς «Ανάστασιν Χρίστου θεασάμενοι» καί ό ν' 
ψαλμός χΰμα. Κανόνες καί τετραφδια κατά τήν έν τφ Τριφδίφ 
τάξιν (τά τροπάρια μετά στίχου «Δόξα σοι, ό Θεός ήμων, δόξα 
σοι»)· άπό γ' καί ς ' φδής ώς έν τφ Τριφδίφ. Καταβασίαι οί 
ειρμοί τοΰ Τριφδίου «Ύγράν διοδεύσας»· (άντί τής στιχολογίας 
τής φδής τής Θεοτόκου) ή θ' φδή άμφοτέρων τών τετραφδίων 
κανόνων (μετά τοΰ ανωτέρω στίχου) καί είτα ό είρμός «Κυρίως 
Θεοτόκον». Έξαποστειλάρια «Αγιος Κύριος» [τό «Ύψοΰτε Κύ
ρ ιον τόν Θεόν ήμων» δεν ψάλλεται σήμερον] καί τοΰ Τριφδίου 
«Αόγφ σου, Αόγε» δίς, «Διά Λαζάρου σε Χριστός» άπαξ. Είς 
τούς αίνους τά 8 ιδιόμελα τοΰ άγ. Λαζάρου κατά σειράν, Δόξα, 
«Μέγα και παράδοξον θαΰμα», Καί νΰν, «Ύπερευλογημένη», δο
ξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Είς τήν λειτουργίαν. Τά τυπικά καί είς τούς μακαρισμούς ή 
γ' φδή τοΰ α' καί ή ς ' φδή τοΰ β' κανόνος. Άν ψαλοΰν άντίφω- 
να, λέγονται τά συνήθη τής λειτουργίας (τών «καθημερινών»· 
βλέπε είς τάς γεν. τυπικάς διατάξεις), άλλά μέ έφύμνια είς μέν 
τό δεύτερον «Σώσον ήμάς, Υίέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών», είς 
δέ τό τρίτον «Τήν κοινήν άνάστασιν». Είσοδικόν «Δεΰτε προ- 
σκυνήσωμεν... Σώσον ήμας... ό άναστάς έκ νεκρών». Μετά τήν 
είσοδον, μόνον τό άπολυτίκιον τής έορτής «Τήν κοινήν άνάστα- 
σιν» καί τό κοντάκιον «Ή  πάντων χαρά». Άντί τρισάγιου «Όσοι 
είς Χριστόν». Προκείμενον καί άλληλουιάριον τής έορτής· 
Απόστολος: Σαββάτου τοΰ Λαζάρου, «Βασιλείαν άσάλευτον» 
(Έβρ. ιβ' 28-ιγ' 8)· Εύαγγέλιον: ομοίως, « Έ ν  τις άσθενώ νΛά
ζαρος» (Ίω. ια' 1-45). Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ ίεροΰ Χρυ
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σοστόμου. Είς τό «Έξαιρέτως» ό α' είρμός τής θ' φδής «Τήν 
άγνήν ένδόξως τιμήσωμεν». Κοινωνικόν «Έκ στόματος νηπίων 
και θηλαζόντων κατηρτίσω α ίνο ν  άλληλούια»' άντί τοΰ Ειδο- 
μεν τό φως «Τήν κοινήν άνάστασιν». Άπόλυσις «Ό  άναστάς έκ 
νεκρών...»

Ειδήσεις. 1. Εφεξής μέχρι της Κυριακής των άγιων Πάντων παύει 
ή χρήσις τής Παρακλητικής.

2. Άπό σήμερον μέχρι τής Κυριακής τοϋ Θωμά είς μέν τόν δρθρον 
ή «Τιμιωτέρα» δεν στιχολογεΐται, άλλα ψάλλεται άντ’ αύτής ή θ' φδή 
τοΰ κανόνος έκάστης ήμέρας, είς δέ τήν λειτουργίαν μετά τό Έξαιρέτως 
δεν ψάλλεται τό «’Άξιον έστίν».

3. Άπό σήμερον μέχρι τής Κυριακής τής Πεντηκοστής τό «Εϊδομεν 
τό φως» δεν ψάλλεται.

4. Επίσης άπό σήμερον μέχρι τής Κυριακής τοΰ Θωμά μνημόσυνον 
δεν τελεΐται, μνημονεύονται δμως τά όνόματα, άν δεήση, τών τεθνεώ- 
των, ψαλλόμενων είς τό τέλος της λειτουργίας τών τεσσάρων τροπαρίων 
«Μετά πνευμάτων δικαίων» κ.τ.λ. (βλέπε Τ.Μ.Ε., σ. 352, σημ. 35).

17. f  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. «Ή είς Ιερουσαλήμ είσοδος τοΰ 
Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ». Συμεών ίερομάρτυρος τοΰ έν 
Περσίδι (f344). Αδριανοΰ μάρτυρος (|251), Μακαρίου έπισκό
που Κορίνθου (t 1805).

Εις τήν θ'. Άπολυτίκιον «Τήν κοινήν άνάστασιν»' κο
ντάκιον «Ή  πάντων χαρά».

Είς τον έσπερινόν. Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον. Είς τό 
«Κύριε, έκέκραξα», τά Ιδιόμελα «Σήμερον ή χάρις» κ,λπ. είς 6 
(δευτεροΰντες τό α'), Δόξα, Και νΰν, «Σήμερον ή χάρις». Είσο
δος κ.λπ. και τά άναγνώσματα. Άπόστιχα ώς έν τφ Τριφδίφ, 
Δόξα, Καί νΰν, «Σήμερον ή χάρις». Άπολυτίκια «Τήν κοινήν 
άνάστασιν», Δόξα, τό αύτό, Καί νΰν, «Συνταφέντες σοι διά τοΰ 
βαπτίσματος». Άπόλυσις «Ό  έπι πώλου όνου καθεσθήναι κατα- 
δεξάμενος διά τήν ήμών σωτηρίαν Χριστός ό άληθινός Θεός».

Είς τό μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν τά στιχηρά τής 
λιτής, ώς έν τφ Τριφδίφ· τρισάγιον κ.λπ. και άπολυτίκιον «Συν
ταφέντες σοι».

Εΐδησις. Κατά τήν παροΰσαν μεγάλην Έβδομάδα θά τελεσθοΰν 
τρεις θ. λειτουργίαι προηγιασμένων δώρων.
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Είς τον δρθρον. Μετά τόν εξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τφ έσπερινφ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον και ό πο
λυέλεος.] Καθίσματα τά τοΰ Τριφδίου κατά σειράν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Τό α' άντίφωνον τών αναβαθμών τοΰ δ' 
ήχου. Προκείμενον, ήχος δ', ψαλμός η', «Έκ στόματος νηπίων 
και θηλαζόντων κατηρτίσω αίνον»· στίχος «Κύριε ό Κύριος 
ήμών, ώς θαυμαστόν τό όνομά σου έν πάση τfj γη» ■ και ή λοιπή 
τάξις τοΰ εύαγγελίου τοΰ όρθρου, ώς έν τφ Τρίφδίφ.

ΚΑΝΩΝ, ό έν τφ Τρίφδίφ μετά τών ειρμών είς 6 «ανευ στί
χων», πλήν Δόξα, Και νΰν, είς τά δύο τελευταία τροπάρια 
έκάστης φδής· άπό γ ' φδής ή ύπακοή τής έορτής· άφ’ ς ' τό κον
τάκιον μετά τοΰ οϊκου τής έορτής και τά συναξάρια τοΰ Μηναί
ου καί τοΰ Τριφδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί τοΰ κανόνος «Ώφθησαν αί πηγαί» · 
(άντί τοΰ Τήν τιμιωτέραν) ή θ' φδή τοΰ κανόνος τής έορτής καί 
εΐτα πάλιν ό ειρμός «Θεός Κύριος».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ «Άγιος Κύριος ό Θεός ήμών» έκ τρί
του, μετά τό όποιον άναγινώσκεται παρά τοΰ ίερέως ή εύχή Είς 
τό εύλογήσαι Βαϊα «Κύριε ό Θεός ήμών, ό καθήμενος έπϊ τών 
χερουβίμ».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, τά 4 ιδιόμελα τής έορτής (άνά μίαν), 
Δόξα, Και νΰν, «Προ έξ  ήμερών τοΰ Πάσχα». Δοξολογία μεγάλη 
και άπολυτίκιον «Συνταφέντες σοι».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα τής έορτής ώς έν τφ Τρίφ- 
δίφ. Είσοδικόν «Ευλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κ ύ ρ ιο ν  
Θεός Κύριος και έπέφανεν ήμϊν. Σώσον ήμάς, Υιέ Θεοΰ, ό έπϊ 
πώλου όνου καθεσθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ μόνον τά άπολυτίκια «Τήν κοινήν 
άνάστασιν», «Συνταφέντες σοι» καί τό κοντάκιον «Τω θρόνω έν 
ούρανώ». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον και άλληλουιάριον τής έορ
τής' Απόστολος Κυρ. Βαΐων, «Χαίρετε έν Κ υρίφ  πάντοτε» (Φι- 
λιπ. δ' 4-9)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Προ έξ  ήμερών τοΰ Πάσχα» 
(Τω. ιβ' 1-18).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ ί. Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαι- 
ρέτως ό ειρμός τής θ' φδής «ΘεόςΚύριος». Κοινωνικόν «Εύλο-
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γημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κ ύ ρ ιο ν  Αλληλούια»' άντί τοΰ 
Εϊδομεν, τό «Τήν κοινήν άνάστασιν». Άπόλυσις ώς είς τόν 
έσπερινόν. Είτα ό λαός προσέρχεται καί λαμβάνει έκ τοΰ 
ίερέως κλάδους βαΐων.

Tfj αύτή Κυριακή έσπέρας. Είς τήν θ'. Άπολυτίκια «Τήν 
κοινήν άνάστασιν», Δόξα, «Συνταφέντες σοι»· κοντάκιον «Τφ  
θρόνφ έν ούρανώ».

Είς τον έσπερινόν. Τά 3 έσπέρια ιδιόμελα της έορτής, είσο
δος κ.λπ. καί τά άπόστιχα, κατά τήν έν τω Τριφδίφ τάξιν. Μετά 
τό «Νΰν άπολύεις» ψάλλεται ό διά τό άπόδειπνον κανών «Ιω 
σήφ τήν σωφροσύνην», μετά στίχου «Δόξα σοι, ό Θεός ήμων, 
δόξα σοι». Έν τέλει τής θ' φδής ό είρμός «Άλλότριον τών μη
τέρων». Εύθύς τρισάγιον κ,λπ., τό «Θεοτόκε παρθένε» καί τά 
λοιπά ώς συνήθως έν ταΐς Κυριακαΐς τής μεγ. Τεσσαρακοστής. 
Άπόλυσις «Έρχόμενος ό Κύριος έπι τό έκούσιον πάθος διά τήν 
ήμών σωτηρίαν, Χριστός ό άληθινός...», είς δέ τήν συγχώρησιν 
τό σταυροθεοτοκίον «Σφαγήν σου τήν άδικον».

Σημείωσις. Ή ώς άνω άπόλυσις τηρείται κατά πάσας τάς ίεράς 
άκολουθίας μέχρι της μεγ. Τετάρτης. Επίσης είς τάς άπολύσεις τών 
άκολουθιών τής μεγ. Έβδομάδος δεν μνημονεύεται ό άγιος τοΰ Μηναί
ου, καθότι δέν συμψάλλεται ή άκολουθία αύτοΰ.

Ό δρθρος τής μεγ. Δευτέρας (ψαλλόμενος συνήθως τή Κυ
ριακή έσπέρας). Ή άκολουθία τελεϊται ώς ε’ίθισται καί κατά τάς 
διατάξεις τοΰ Τ.Μ.Ε. (περί Τριφδίου §67). Τό τροπάριον «Ιδού 
ό νυμφίος έρχεται» έκ τρίτου, μετά καταλήξεων είς τό α' «προ- 
στασίαις τών άσωμάτων σώσον ήμάς», είς τό β' «πρεσβείαις 
(τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ) σώσον ήμάς» καί είς τό γ' «διά τής Θεο
τόκου έλέησον ήμας». Μετά τό κοντάκιον καί τόν οίκον τοΰ 
Τριφδίου άναγινώσκεται τό μηνολόγιον τής 18ης Απριλίου καί 
τό ύπόμνημα τοΰ Τριφδίου. Μετά τό «Άγαθόν τό έξομολο- 
γεΐσθαι», τρισάγιον κ.λπ., καί τό κοντάκιον τής ήμέρας (« Ό  
’Ιακώβ ώδύρετο»)· άπόλυσις «Έρχόμενος ό Κύριος».

18. t  Μεγάλη Δευτέρα. «Μνείαν ποιούμεθα Ιωσήφ τοΰ παγκάλου 
καί τής ύπό τοΰ Κυρίου καταραθείσης καί ξηρανθείσης συ- 
κής». Ίωάννου όσίου. Σάββα τοΰ στρατηλάτου καί μάρτυρος, 
Αθανασίας όσίας τής έξ Αίγίνης.
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Τή μεγάλη Δευτέρά πρωί. [Αναγινώσκονται πέντε καθί
σματα τοΰ Ψαλτηρίου (δ'-η').] Εΐτα αί ωραι λιταί μετά τοΰ τρο
παρίου «Ιδού ό νυμφίος» καί τοΰ κοντακίου «Ό  Ιακώβ ώδύρε- 
το», καί έν συνεχεία ό έσπερινός μετά Προηγιασμένης (Τ.Μ.Ε. 
περί Τρίφδίου §§ 68 καί 69).

Τή μεγ. Δευτέρά έσπέρας, τό μέγα άπόδειπνον μετά τοΰ 
τρίφδίου κανόνος αύτοΰ (Τ.Μ.Ε. περί Τρίφδίου §§23 καί 70).

Ό  δρθρος τής μεγ. Τρίτης, ώς έχει έν τω Τριφδίφ (Τ.Μ.Ε. 
περί Τριωδίου §§71 καί 67). Είς τό α' «Ιδού ό νυμφίος» κατά- 
ληξις «πρεσβείαις τοΰ προδρόμου σώσον ήμάς», είς δέ τά άλλα 
δύο ώς προεσημειώθη. Μετά τόν ν ' ψαλμόν εύθύς αϊτησις, διό
τι ό κανών δεν έχει α' φδήν.

19. t  Μεγάλη Τρίτη. «Ή παραβολή τοΰ Κυρίου περί τών δέκα 
παρθένων». Παφνουτίου ίερομάρτυρος. Φιλίππας μάρτυρος, 
Γεωργίου έπισκόπου Πισιδίας.

Τή μεγάλη Τρίτη πρωί [άναγινώσκονται έτερα πέντε καθί
σματα τοΰ Ψαλτηρίου (θ'-ιγ') καί εΐτα] αί ώραι λιταί, μέ τό 
άπολυτίκιον καί τό κοντάκιον τής ήμέρας. Έν συνεχείς* ό έσπε- 
ρινός μετά Προηγιασμένης (Τ.Μ.Ε., Διάταξις Τρίφδίου §§72 
καί 73).

Τή μεγ. Τρίτη έσπέρας, τό μέγα άπόδειπνον μετά τοΰ 
τρίφδίου κανόνος αύτοΰ (Τ.Μ.Ε. περί Τρίφδίου §§23 καί 74).

Ό  δρθρος τής μεγάλης Τετάρτης ώς έχει έν τφ Τριφδίφ 
(Τ.Μ.Ε. περί Τρίφδίου §67). Είς τό α' «’Ιδού ό νυμφίος» κατά- 
ληξις «δυνάμει τοΰ σταυροΰ σου σώσον ήμας», είς δέ τά άλλα 
δύο ώς προεσημειώθη.

20. t  Μεγάλη Τετάρτη. «Μνεία τής άλειψάσης τόν Κύριον μύρφ 
πόρνης γυναικός». Θεοδώρου όσίου τοΰ Τρίχινα. Ζακχαίου 
άποστόλου, Αθανασίου όσίου κτίτορος Μεγάλου Μετεώρου 
(f 1310)· Αναστασίου Β' Αντιόχειας, ίερομάρτυρος (ζ' αί.).

Τή μεγάλη Τετάρτη πρωί [άναγινώσκονται ετερα ε' 
καθίσματα τοΰ Ψαλτηρ. (ιδ'-κ') καί εΐτα] αί ωραι λιταί, μέ τό 
άπολυτίκιον καί τό κοντάκιον τής ήμέρας. Έν συνεχεία ό έσπε- 
ρινός μετά Προηγιασμένης (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τριωδίου §§ 75- 
76).
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Σήμερον εϊθισται είς τούς ί. ναούς δπως τελήται και τό μυ
στήριον τοΰ ίεροΰ εύχελαίου.

Τή μεγάλη Τετάρτη έσπέρας, τό μικρόν άπόδειπνον μετά 
τοΰ τριφδίου κανόνος αύτοΰ (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Τριφδίου §77).

Ό δρθρος τής μεγ. Πέμπτης (ψαλλόμενος συνήθως τήν 
έσπέραν τής μεγ. Τετάρτης). Ή άκολουθία ώς εϊθισται καί ώς 
έχει έν τφ Τρίφδίφ. Μετά τό «Άγο.θόν τό έξομολογεΐσθαι», 
τρισάγιον κ.λπ., [«Ότε οί ένδοξοι μαθηταί»,] ή προφητεία τής 
α' ώρας μετά τοΰ τροπαρίου αύτής, ή έκτενής καί άπόλυσις «Ό  
δι ’ ύπερβάλλουσαν άγαθότητα όδόν άρίστην τήν ταπείνωσιν 
ύποδείξας έν τφ νίψαι τούς πόδας των μαθητών και μέχρι σταυ
ροΰ και ταφής συγκαταβάς ήραν Χριστός ό άληθινός Θεός...» καί 
τό «Δι ’ εύχών».

21. f  Μεγάλη Πέμπτη. «Τόν ίερόν νιπτήρα έορτάζομεν, τόν μυ- 
στικόν δεΐπνον, τήν ύπερφυά προσευχήν καί τήν προδοσίαν 
αυτήν». Ίανουαρίου ίερομάρτυρος (f305). Αλεξάνδρας τής βα- 
σιλίσσης- Αναστασίου Α' Αντιόχειας, όσίου (t599)· Μαξίμου 
Κων/πόλεως (f434).

Εϊδησις. Σήμερον κατά τήν προσκομιδήν έξάγεται και δεύτερος 
άμνός, δς, μετά τόν έν τή θ. λειτουργία καθαγιασμόν και τήν μετά 
τούτον προσεκτικήν άποξήρανσιν αύτοΰ, φυλάσσεται διά τάς καθ ’ δλον 
τό έτος άνάγκας τοΰ λογικού ποιμνίου.

Τή μεγ. Πέμπτη πρωί. Ό έσπερινός μετά τής θ. λειτουρ
γίας τοΰ μεγ. Βασιλείου, ώς εϊθισται καί ώς έν τφ Τρίφδίφ 
(Τ.Μ.Ε. περί Τριφδίου §79). Προκείμενον καί άλληλουιάριον 
τής μεγ. Πέμπτης· Απόστολος, «Έγώ παρέλαβον άπό τοΰ Κ υ
ρίου» (Α' Κορ. ια' 23-32)· Εύαγγέλιον όμοίως, «Οϊδατε ότι 
μετά δύο ήμέρας τό Πάσχα γίνεται» (Μτθ. κς' 2-20, Τω. ιγ' 3-17, 
Μτθ. κς' 21-39, Λκ. κβ' 43-44, Μτθ. κς' 40-κζ' 5), καί καθεξής 
ή θ. λειτουργία τοΰ μεγ. Βασιλείου. Αντί χερουβικοΰ καί κοι- 
νωνικοΰ, τό τροπάριον «Τοΰ δείπνου σου τοΰ μυστικού»· τό 
αύτό καί άντί τοΰ Εϊδομεν τό φως (καί τοΰ Πληρωθήτώ). Είς τό 
Έξαιρέτως τό «Έπι σοι χαίρει». Απόλυσις ώς έν τφ δρθρφ «Ό  
δι ’ ύπερβάλλουσαν άγαθότητα...»

Τήν έσπέραν της μεγάλης Πέμπτης. Ό δρθρος τών πα
θών τοΰ Κυρίου. Ή άκολουθία άπασα κατά τήν έν τφ Τρίφδίφ
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τάξιν (Τ.Μ.Ε. περι Τρίφδίου §80). Μετά τό «Αγαθόν τό έξομο- 
λογεϊσθαι», τρισάγιον κ.λπ., τό άπολυτίκιον «Έξηγόρασας 
ήμάς» και ή εκτενής. Απόλυσις «Ό  έμπτυσμούς και μάστιγας και 
κολαφισμούς και σταυρόν και θάνατον ύπομείνας διά τήν ήμών 
σωτηρίαν, Χριστός ό άληθινός Θεός ήμών».

22. f  Μεγάλη Παρασκευή. «Τά άγια και φρικτά πάθη τοΰ Κυρίου 
καί Θεοΰ καί σωτήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ- ετι δέ μνεία τής 
τοΰ εύγνώμονος ληστοΰ έν τφ σταυρφ ομολογίας». Θεοδώρου 
όσίου τοΰ Συκεώτου (|613). Ναθαναήλ άποστόλου (α' αί.), 
Θεοχάρους καί Αποστόλου οσίων τών έν Άρτη, Νεάρχου μάρ
τυρος.

Τή μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ψάλλεται ή άκολουθία τών 
μεγάλων ώρών, κατά τήν έν τφ Τριφδίφ τάξιν (Τ.Μ.Ε., διατά
ξεις Τρίφδίου §§81-83). Μετά τήν εύχήν τής θ' ώρας «Δέσποτα 
Κύριε Ίησοΰ Χριστέ», ή (μικρά) άπόλυσις «Ό  έμπτυσμούς και 
μάστιγας».

Ό έσπερινός τοΰ μεγάλου Σαββάτου (τής άποκαθηλώσε-
ως), άρχόμένος άμέσως μετά τήν άπόλυσιν τής θ' ώρας. Ή 
άκολουθία ψάλλεται ώς έν τφ Τριφδίφ (Τ.Μ.Ε., διάταξις Τρίφ- 
δίου §84). Μετά τήν έκφώνησιν «Εϊη τό κράτος» οί χοροί άρ- 
χονται τών άποστίχων «Ότε έκ τοΰ ξύλου σε νεκρόν» κ.λπ., ένφ 
οί Ιερείς τελοΰν τήν περιφοράν τοΰ έπιταφίου καί τοΰ ί. 
Εύαγγελίου μετά λιτανείας, ώς ε’ίθισται. ’Έμπροσθεν τοΰ κου
βουκλίου οί ψάλται Δόξα, Και νΰν, τό ίδιόμελον «Σέ τόν ό.να- 
βαλλόμενον»' ειτα «Νΰν άπολύεις», τρισάγιον κ,λπ., τά άπο
λυτίκια «Ό  εύσχημων Ιωσήφ... κηδεύσας άπέθετο», Δόξα, Και 
νΰν, «Ταϊςμυροφόροις γυναιξίν... έδείχθη άλλότριος». Απόλυσις 
«Ό  δι ’ ήμάς τούς άνθρώπους και διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν τά 
φρικτά πάθη και τόν ζωοποιόν σταυρόν και τήν έκούσιον ταφήν 
σαρκι καταδεξάμενοςΧριστός ό άληθινός Θεός ήμών».

Ό δρθρος τοΰ μεγ. Σαββάτου «’Επιτάφιος Θρήνος». Ή 
άκολουθία ψάλλεται ε’ΐτε τήν έσπέραν τής μεγ. Παρασκευής 
ε’ίτε τήν α' πρωινήν τοΰ μεγ. Σαββάτου, ώς εί'θισται (Τ.Μ.Ε. 
διάταξις Τρίφδίου §85). Είς τό άσματικόν τρισάγιον τής μεγ. 
δοξολογίας γίνεται ή λιτάνευσις τοΰ Έπιταφίου και τοΰ ί. Εύαγ-



178 ΙίΐΉΝ δΟΤΡΙλΙΟΣ

γελίου. 'Άμα τη έπανόδφ έν τφ ναφ ό ίερεύς έκφωνεΐ «Πρόσχω- 
μεν», «Ειρήνη πασι», «Σοφία», αίρει τόν έπιτάφιον έκ τοΰ κου
βουκλίου και εισέρχεται είς τό ί. βήμα, ένφ ψάλλονται τά τρο
πάρια «Ό τε κατήλθες» κ,λπ.. Είτα τό τροπάριον «Ό  συνέχων τά 
πέρατα», τό προκείμενον, ή προφητεία, τό έτερον προκείμενον, 
ό Απόστολος (τό άλληλουιάριον ζήτει είς τό βιβλίον τοΰ «Πρα- 
ξαποστόλου»), ό δέ ίερεύς άπό τών βημοθύρων τό Εύαγγέλιον. 
Άπόλυσις «Ό  δ ι’ ήμας τούς Ανθρώπους και δια τήν ήμετέραν 
σωτηρίαν, τά φρικτά πάθη και τόν ζωοποιόν σταυρόν και τήν 
έκούσιον ταφήν σαρκι καταδεξάμενος».

23. t  Μέγο Σάββατον. «Ή θεόσωμος ταφή καί ή εις φδου κάθοδος 
τοΰ Κυρίου και Θεοΰ και σωτήρος ήμων Ίησοΰ Χριστοΰ». f 
Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοΰ τροπαιοφόρου (+303).

Εϊδησις. Ή άκολουθία τοϋ μεγαλομάρτυρος μετατίθεται και συμ- 
ψάλλεται μετά τής άναστασίμου τή Δευτέρα της διακαινησίμου (25 
Απριλίου).

Τω μεγάλφ Σαββάτφ πρωί. Ό μέγας έσπερινός μετά τής 
θ. λειτουργίας τοΰ μεγ. Βασιλείου, ώς εϊθισται (Τ.Μ.Ε. περί 
Τριφδίου §86). Είσοδος μετ’ Εύαγγελίου, «Φώς ιλαράν», τα 
αναγνώσματα (τό α' «Έν άρχή έποίησεν ό Θεός», τό δ' «Έγένε- 
το λόγος Κυρίου», καί τό ιε' « ’Έτους όκτωκαιδεκάτον») κ.τ.λ.- 
άντί χερουβικοΰ ό άρχαΐος ύμνος «Σιγήσατω πάσα σάρξ». Είς 
τό Έξαιρέτωςτό «Έπι σοί χαίρει». Κοινωνικόν «Έξηγέρθη ώς ό 
ύπνών Κύριος και ό.νέστη σφζων ήμάς- Αλληλούια». Άντί τοΰ 
Εϊδομεν τό φώς ψάλλεται είρμολογικώς είς ηχον β' τό «Μνή- 
σθητι εΰσπλαγχνε και ήμών, καθώς έμνημόνευσας τοΰ ληστοϋ, έν 
τή βασιλεία τών ούρανών». Άπόλυσις « Ό  άναστάς έκ νεκρών».

24. f  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑ- 
ΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ». ’Ελισάβετ όσίας. Τών νεομαρτύρων Δούκα έκ Μυ
τιλήνης (f 1564) καί Νικολάου έν Μαγνησία (f 1776).

Τφ μεγάλφ Σαββάτφ έσπέρας. Ή παννυχίς. Περί ώραν 
Ιίην μ.μ. τό μεσονυκτικόν τής Άναστάσεως (Τ.Μ.Ε., διάταξις 
Πεντηκοσταρίου §1): Μετά τόν Υ  ψαλμόν (χΰμα), ψάλλεται 
(άργώς) ό κανών «Κύματι θαλάσσης» μέ στίχον είς τά τροπάρια
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«Δόξα. σοι, ό Θεός ήμών, δόξα σοι», είς δέ τά δύο τελευταία 
έκάστης φδής (και της η ' φδής) Δόξα, Και νΰν άλλ’ ούτε έπα- 
ναλαμβάνομεν τόν ειρμόν έκάστης φδής ώς καταβασίαν* 
(πλήν τοΰ είρμοΰ τής θ'), ούτε αιτήσεις λέγονται ούτε τό «Αί- 
νοΰμεν, εύλογοΰμεν» ούτε τό «Τήν Θεοτόκον και μητέρα», ούτε 
θυμίασις γίνεται είς τήν θ'. Μετά τήν θ' φδήν λέγεται αυθις ό 
ειρμός αύτής «Μη έποδύρου μου» και εύθύς τρισάγιον κ.λπ., τό 
άναστάσιμον άπολυτίκιον «Ό τε κατήλθες», ή έκτενής καί ή μι
κρά άπόλυσις «Ό  άναστάς έκ νεκρών».

Εϊδησις. Άπό τής σήμερον (Κυριακής τοΰ Πάσχα) μέχρι τής Κυρια
κής τής Πεντηκοστής τό «Βασιλεύ ούράνιε» δεν λέγεται.

Ή τελετή τής άναστάσεως. Ό ίερεύς ένδεδυμένος ολόκλη
ρον τήν ίερατικήν στολήν καί κρατών τό ί. Εύαγγέλιον καί λαμ
πάδα άνημμένην έκ τής άκοιμήτου κανδήλας τής άγ. τραπέζης, 
έξέρχεται τοΰ ί. βήματος ψάλλων είς ήχον πλ. α' τόν ύμνον 
«Δεύτε λάβετε φώς...», δν έπαναλαμβάνουν πολλάκις οί χοροί 
εναλλάξ. Εΐτα ό ίερεύς καί οί χοροί ψάλλουν τό στιχηρόν «Τήν 
άνάστασίν σου, Χριστέ σωτήρ», έως ού φθάσουν είς τήν έξέ- 
δραν, ένθα ό ίερεύς άναγινώσκει τό β' έωθινόν Εύαγγέλιον 
«Διαγενομένου τοΰ Σαββάτου» (Μρ. ις' 1-8)- οί χοροί «Δόξα 
σοι, Κύριε, δόξα σοι» καί εύθύς άρχεται

Ό δρθρος. Ό ίερεύς άφοΰ θυμιάση τρις τό ί. Εύαγγέλιον, 
έκφωνεΐ «Δόξα τη άγια και όμοουσίφ» καί ψάλλει είς ήχον πλ. 
α' τό άναστάσιμον τροπάριον «Χριστός άνέστη έκ νεκρών» 
τρις· εΐτα οί χοροί τό αύτό έξάκις, ένφ ό ίερεύς θυμιών κύκλω 
τό Εύαγγέλιον λέγει τούς 4 στίχους «Άναστήτω ό Θεός» κ.λπ. 
καί τά Δόξα, Καί νΰν εΐτα ό ίερεύς αύθις «Χριστός άνέστη» καί 
οί χοροί τό άκροτελεύτιον αύτοΰ «και τοΐς έν τοΐς μνήμασι ζωήν 
χαρισάμενος». Εύθύς συναπτή μεγάλη, έκφώνησις «Ότι πρέπει 
σοι πάσα δόξα», καί έπανερχόμεθα είς τόν ναόν ψαλλομένου 
τοΰ είρμοΰ τής α' φδής τοΰ Πάσχα «Αναστάσεως ημέρα».

* Οί ειρμοί δεν επαναλαμβάνονται, διότι καταβασίαι ψάλλονται κανο- 
νικώς μόνον είς τόν δρθρον.
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ΚΑΝΩΝ ό τοΰ πάσχα [είς 6, ή τοι ό ειρμός δίς καί τά τρο
πάρια έκάστης φδής είς 4 μέ στίχον «Δόξα tfj άγια άναστάσει 
σου, Κύριε», Δόξα, είς τό προτελευταΐον, Καί νΰν, είς τό τελευ- 
ταϊον]. Είς τό τέλος έκάστης φδής πάλιν ό είρμός αύτής κατα- 
βασία, τό «Χριστός άνέστη» τρις καί τό «Άναστάς ό Ίησοϋς» 
άπαξ, καί γίνεται μικρά συναπτή μετά τής οικείας έκφωνήσεως 
ώς έν τφ Τριφδίφ ή τφ Ίερατικφ. Από γ ' φδής ή ύπακοή «Προ- 
λαβοΰσαι τόν δρθρον»' άφ’ ζ  τό κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου τής 
έορτής, τά συναξάρια τοΰ Μηναίου καί τοΰ Πεντηκοσταρίου 
καί εύθύς «Ανάστασιν Χριστού» τρις καί «Άναστάς ό Ίησοϋς» 
έπίσης τρις χΰμα. Έν συνεχεία αί λοιπαί φδαί. Είς τήν έκφώνη- 
σιν «Τήν Θεοτόκον και μητέρα» ψάλλεται ή θ' φδή τής έορτής 
μετά τών μεγαλυναρίων ώς έξης1

Μεγάλννον, ψυχή μου, τόν έθελουσίως παθόντα και ταφέντα 
και έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου. «Φωτίζου, φωτίζου».

Μεγάλννον, ψυχή μου, τόν έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου 
Χρίστον τόν ζωοδότην. «Φωτίζου, φωτίζου».

Χριστός τό καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θΰμα, άμνός Θεοΰ ό 
αϊρων τήν άμαρτίαν κόσμου. « ’Ώ  θείας, ώ φίλης».

Σήμερον πάσα κτίσις άγάλλεται και χαίρει, δτι Χριστός άνέ
στη και άδης έσκυλεύθη. «",Ω θείας, ώ φίλης».

Δόξα. Μεγάλννον, ψυχή μου, τής τρισυποστάτου και Αδιαι
ρέτου θεότητος τό κράτος. « ’Ώ  Πάσχα τό μέγα».

Καί νυν. Χαΐρε, παρθένε, χαΐρε- χαΐρε, ευλογημένη · χοίρε, δε- 
δοξασμένη · σός γάρ νίός άνέστη τριήμερος έκ τάφου. « Ώ  Πάσχα 
τό μέγα».

Ή καταβασία « Ό  άγγελος έβόα τή κεχαριτωμένη' άγνή παρ
θένε, χαΐρε και πάλιν έρώ, χαΐρε, ό σός υιός άνέστη τριήμερος έκ 
τάφου. Φωτίζου, φωτίζου», «Χριστός άνέστη» γ ' καί «Αναστάς ό 
Ίησοϋς» άπαξ- μικρά συναπτή μετ’ έκφωνήσεως «Ότι σε αίνοΰ- 
σι» καί εύθύς μόνον τό έξαποστειλάριον τοΰ Πάσχα «Σαρκι 
ΰπνώσας» τρίς.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ τά 4 άναστάσιμα «Ύμνοϋμέν σου, Χρι
στέ» κ.λπ. καί είς τούς στίχους αύτών τά στιχηρά «Πάσχα ίε- 
ρόν»  κ,τ.λ., Δόξα, Καί νΰν, «Αναστάσεως ήμέρα» μετά τοΰ 
«Χριστός άνέστη» (γ').
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ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Εύθύς* μετά τό τρίτον «Χριστός 
άνέστη» ό προεστώς (ή ό ίερεύς) άναγινώσκει τόν κατηχητικόν 
λόγον «Ει τις εύσεβής και φιλόθεος», μεθ’ δν εϊθισται ό α' 
χορός νά ψάλλη τό άπολυτίκιον τοΰ Χρυσοστόμου «Ή  τοΰ 
στόματός σου καθά περ πυρσός».

Σημείωσις. Ό κατηχητικός λόγος και τό παρόν άπολυτίκιον λέγο
νται μόνον σήμερον.

Εις τήν λειτουργίαν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις ώς προ- 
δεδήλωται (τοΰ ίερέως θυμιώντος ώς έθος). Αντίφωνα τής έορ
τής μετά τών έφυμνίων αύτών, ώς έν τω βιβλίφ τοΰ Αποστό
λου. Είσοδικόν «Έν έκκλησίαις εύλογέϊτε τόν Θεόν, Κύριον έκ 
πηγών Ισραήλ. Σώσον ήμάς, Υίέ Θεοΰ, ό άναστάς έκ νεκρών...»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ, τό τροπάριον «Χριστός άνέστη», ή 
ύπακοή «Προλαβοΰσαι τόν δρθρον» και τό άναστάσιμον κον
τάκιον «Εϊ και έν τάφφ». Αντί τρισάγιου «Ό σοι είς Χριστόν». 
Απόστολος -μετά τοΰ προκειμένου αύτοΰ- Κυρ. Πάσχα, «Τόν 
μέν πρώτον λόγον» (Πρξ. α' 1-8)· Εύαγγέλιον όμοίως, «Έν 
άρχίj ήν ό Λόγος» (Ίω. α' 1-17). Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ ί. 
Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαιρέτως τό « Ό  άγγελος έβόα... 
Φωτίζου, φωτίζον».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Σώμα Χριστοΰ μεταλάβετε, πηγής άθανάτου 
γεύσασθε» (άνευ άλληλούια)- ψάλλεται δέ έκ τρίτου ή μετά τών 
έφεξής στίχων αύτοΰ**·

Μέγα τό μυστήριον της σής, Χριστέ, άναστάσεως. «Σώμα 
Χριστοΰ μεταλάβετε».

Αείπνφ παραγέγονας έκών πάθος ό άθάνατος. «Σώμα Χρι
στού μεταλάβετε».

* Ή αρμόδιος θέσις τοΰ κατηχητικού λόγου είναι «μετά τούς αίνους πρό 
τής λειτουργίας, διότι άφορςί είς τήν προπαρασκευήν διά τήν λειτουργίαν καί 
τήν άγίαν κοινωνίαν» (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Πεντηκοσταρίου, §2, ύποσημ. 7). 
Όμοίως ορίζεται είς τό Πεντηκοστάριον, τά άρχαΐα Τυπικά καί τό έγκρίσει 
τής Ί. Συνόδου «Ίερατικδν» της Άπ. Διακονίας, έπιμελεία ίερέως Κων. Παπα- 
γιάννη, ετ. 2002, σελ. 80-82.

** Οί παρόντες στίχοι εΰρηνται είς τόν σιναϊτικόν κώδικα 150, τοΰ 9ου- 
10ου αίώνος (Τυπικά Δη μητριεύσκη 1,174).
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Τότε και ό άδης συναντήσας, έπικράνθη λογοθετούμενος, ψυ- 
χάς άπαιτούμενος. «Σώμα Χρίστου μεταλάβετε».

Τότε και Μαρία ή μυρίσασα εύφράνθη, προσκυνήσασα Θεόν 
προ του μνήματος. «Σώμα Χρίστου μεταλάβετε».

Είπατε τφ Πέτρω και τοΐς λοιποΐς άποστόλοις, δτι ό.νέστη έκ 
νεκρών ό αθάνατος. «Σώμα Χρίστου μεταλάβετε».

Μετά τήν θ. κοινωνίαν το «Χριστός ό.νέστη» άπαξ’ το αύτό 
τρις σύντομον (είς ήχον β') άντί τοΰ Εϊη τό όνομα.

ΑΠΟΛΥΣΙΣ « Ό  άναστάς έκ νεκρών», έν τέλει της οποίας ό 
ίερεύς άπευθυνόμενος πρός τόν λαόν έκφωνεΐ «Χριστός άνέ- 
στη», καί ό λαός άποκρίνεται «Αληθώς άνέστη» (τοϋτο επανα
λαμβάνεται τρίς), είτα ό ίερεύς «Δόξα τη αύτοΰ τριημέρφ έγέρ- 
σει», καί ό λαός «Προσκυνοΰμεν αύτοΰ τήν τριήμερον έγερσιν» 
(άπαξ)· είτα (άντί τοΰ Δι ’ εύχών) ό ίερεύς ψάλλει ή έκφωνεΐ 
ολόκληρον τό «Χριστός άνέστη».

ΕΙδήσεις. 1. Ήτάξις αύτή τής θ. λειτουργίας τηρείται καθ’ άπο.σο.ν 
τήν διακαινήσιμον έβδομάδα, έναλλασσομένων τών άναγνωσμάτων.

2. Από της Κυριακής μέχρι τοΰ Σαββάτου τής διακαινησίμου, ώς 
και τή ήμέρφ. τής άποδόσεως τοΰ Πάσχα, άντι ώρών, άποδειπνου και 
μεσονυκτικοΰ λέγεται ή έναρκτήριος άκολουθία έπαναλαμβανομένη 
τρίς, ώς έχει έν τω Πεντηκοσταρίφ ή τω Ώρολογίφ, και είτα γίνεται μι
κρά άπόλυσις, έπισφραγιζομένη διά τοΰ «Χριστός άνέστη».

3. Άπό σήμερον μέχρι τοΰ Σαββάτου τής διακαινησίμου έβδομάδος 
είς τόν έσπερινόν τό Ψαλτήριον δεν άναγινώσκεται και τό «Νΰν απο
λύεις» μετά τοΰ τρισάγιου καταλιμπάνεται - είς δέ τό τέλος τοΰ δρθρου 
καταλιμπάνεται ή δοξολογία■ είς τήν θ. λειτουργίαν άντι τοΰ «Εϊη τό 
όνομα Κυρίου» ψάλλεται τρις σύντομον τό «Χριστός άνέστη» συνή
θως είς ήχον β ' στιχηραρικόν.

4. ’Εάν γένηται έν τή διακαινησίμφ έβδομάδι άρτοκλασία, άντι τοΰ 
Θεοτόκε παρθένε ψάλλεται τό «Χριστός άνέστη» (Τ.Μ.Ε. Προθεωρία 
§ 11).

5. Κατά τήν διακαινήσιμον έπίσης έβδομάδα άντι τής συνήθους νε
κρώσιμου άκολουθίας ψάλλεται ή άναστάσιμος έξόδιος άκολουθία 
(Μικρόν Εύχολόγιον, έκδ. Άπ. Διακονίας, σελ. 266).

Tfj Κυριακή τοΰ Πάσχα έσπέρας. Άντί τής θ' ώρας ή 
έναρκτήριος άκολουθία τοΰ Πάσχα.

Είς τον έσπερινόν. «Δόξα τή άγια και όμοουσίφ», το «Χρι
στός άνέστη» δεκάκις, ώς είς τόν δρθρον, ή μεγ. συναπτή καί ή
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έκφώνησις «Ότι πρέπει σοι». Έσπέρια, είς στίχους 8, αναστάσι
μα 4 τοΰ β' ήχου «Τόν προ αιώνων έκ Πατρός» κ.λπ. και τοΰ 
άγίου Γεωργίου (Απριλίου 23) το αύτόμελον «Ώ ς γενναΐον έν 
μάρτυσι» και τά έν συνεχεία 3 προσόμοια, Δόξα, τό ίδιόμελον 
αύτοΰ «Άξίως τοΰ όνόματος», Καί νΰν, τό α θεοτοκίον τοΰ 
ήχου «Παρήλθεν ή σκιά τοΰ νόμου».

ΕΙΣΟΔΟΣ μετ’ Εύαγγελίου, «Φώς ίλαρόν» και τό μέγα προ
κείμενον «Τις θεός μέγας» κατά τήν έν τφ Πεντηκοσταρίφ 
τάξιν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Εύθύς «Και ύπέρ τοΰ καταξιωθήναι ήμάς» 
και κατά τήν οίκείαν τάξιν ό ίερεύς άναγινώσκει άπό τών βη
μοθύρων τό Εύαγγέλιον «Οΰσης όψίας τή ή μέρα έκείνη» (Ίω. κ' 
19-25), τό όποιον, έφόσον καθίσταται δυνατόν, έπαναλαμβάνε- 
ται καί παρ’ άλλων κατά τάς ώρισμένας περιόδους αύτοΰ είς 
διαφόρους γλώσσας. Μετά τήν πλήρωσιν τοΰ Εύαγγελίου, ό α' 
χορός «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι», ή έκτενής, τό «Καταξίω- 
σον» κ,τ.λ., ώς συνήθως.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ. Τό στιχηρόν «Ή  άνάστασίς σου, Χριστέ σωτήρ» 
καί είς τούς στίχους αύτών τά 4 στιχηρά «Πάσχα ίερόν», Δόξα, 
τό ίδιόμελον τοΰ άγίου «Τόν νοερόν άδάμαντα», Και νΰν, «Άνα- 
στάσεως ήμέρα» μετά τοΰ «Χριστός άνέστη» άπαξ, ό β' χορός τό 
άπολυτίκιον τοΰ μεγαλομάρτυρος «Ώ ς τών αιχμαλώτων» και ό 
α' χορός αύθις τό «Χριστός άνέστη».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ (διαλογικώς) «Ό  άναστάς έκ νεκρών Χριστός», 
ώς έσημειώθη είς τό τέλος τής θ. λειτουργίας.

25. t  Δευτέρα τής διακαινησίμου. f Μάρκου τοΰ άποστόλου καί 
εύαγγελιστοΰ (α' αί.). 7Ηχος β'.

Εϊδησις. Σήμερον συμψάλλεται έκ μεταθέσεως και ή άκολουθία 
τοΰ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου (Τ.Μ.Ε., 23 Απριλίου §§1-3), ή δέ άκο
λουθία τοΰ εύαγγελιστοΰ Μάρκου μετατίθεται διά τήν έπαύριον.

Τή Δεύτεροι πρωί. Αντί μεσονυκτικοΰ ή εναρκτήριος άκο
λουθία τοΰ Πάσχα.

Είς τον δρθρον. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις, ή μεγ. συνα
πτή και ή έκφώνησις «Ότι πρέπει σοι».
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ. Εύθύς μετά τήν ώς άνω έκφώνησιν 
επακολουθεί τό «Έκ νεότητάς μου» και ή λοιπή συνήθης τάξις 
τοϋ Εύαγγελίου τοΰ ορθρου, είς ήν άναγινώσκεται τό τής 
Τρίτης ιβ' έβδ. Λουκά, «Προσέχετε άπό των άνθρώπων» (Λκ. 
κα' 12-19)· εΐτα «Άνάστασιν Χρίστου θεασάμενοι» άπαξ χΰμα, 
και άνευ τοΰ ν ' ψαλμοΰ (δς τις καταλιμπάνεται) τά Δόξα, Καί 
νΰν, καί τό ίδιόμελον, ώς έν τω Μηναίφ. Ό ίερεύς τό «Σώσον, 
ό Θεός».

ΚΑΝΟΝΕΣ, ό τοΰ Πάσχα μετά τών ειρμών αύτοΰ καί ό 
όμόειρμος κανών τοΰ μεγαλομάρτυρος «Ύπέρ ήλιον έξήστρα- 
ψεν» άνά 4. Έν τφ τέλει έκάστης φδής ό είρμός αύτής, τό 
«Χριστός άνέστη» γ ', «Άναστάς ό Ίησοϋς» άπαξ καί μικρά συν
απτή μετά τής οικείας έκφωνήσεως. Άπό γ ' φδής ή ύπακοή 
«Προλαβοΰσαι τόν δρθρον» καί τό κοντάκιον τοΰ Πάσχα «Εί 
και έν τάφφ»' άφ’ ς ' τό κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου τοΰ μεγα
λομάρτυρος, τό συναξάριον τής ήμέρας [καί έκ τής 23ης 
Απριλίου τό ύπόμνημα τοΰ άγίου Γεωργίου]- εΐτα «Άνάστασιν 
Χρίστου θεασάμενοι» τρις χΰμα καί «Άναστάς ό Ίησοϋς» έπί- 
σης τρις χΰμα.

Θ' ΩΔΗ. Μετά τήν η ' φδήν, ή έκφώνησις «Τήν Θεοτόκον 
και μητέρα» καί (αντί τής φδής τής Θεοτόκου) ψάλλονται είς 4 
μεγαλυνάρια τής έορτής ή θ' φδή τοΰ κανόνος τοΰ Πάσχα καί 
είς τό προύμνιον «Άγιε τοΰ Θεοΰ» δύο τροπάρια τής θ' φδής 
τοΰ άγίου, Δόξα, τό γ', Καί νΰν, τό θεοτοκίον, εύθύς ό είρμός 
« Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου», «Χριστός άνέστη» γ ' 
καί «Άναστάς ό Ίησοϋς» άπαξ, μικρά συναπτή μετ’ έκφωνήσε
ως «Ότι σέ αίνοΰσιν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τοΰ πάσχα «Σαρκϊ ύττνώσας», τοΰ άγίου 
«’Έαρ ήμιν έξέλαμψε» καί αΰθις τό «Σαρκι ύττνώσας».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, είς στίχους 8, στιχηρά άναστάσιμα 4, 
τοΰ άγίου προσόμοια 4 «Δεΰτε τήν πανέορτον» κ.λπ. -είς στί
χους τά δύο τελευταία «Δίκαιος ώς φοίνιξ άνθήσει και ώσει 
κέδρος ή έν τω Λ ιβάνφ πληθυνθήσεται», «Τοΐς άγίοις τοΐς έν τη 
γη αύτοΰ έθαυμάστωσεν ό Κύριος»-, καί είς τούς στίχους αύτών 
τά 4 στιχηρά «Πάσχα ίερόν» κ.λπ., Δόξα, τοΰ άγίου «Άνέτειλε 
τό έαρ», Καί νΰν, «Άναστάσεως ήμέρα», μετά τοΰ «Χριστός 
άνέστη» γ'.
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Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοΰ Πάσχα.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ, τό «Χριστός άνέστη», τό άπολυτίκιον 

τοΰ άγίου «Ώ ς των αιχμαλώτων», ή υπακοή «Προλαβοΰσαι τόν 
δρθρον» και τό άναστάσιμον κοντάκιον «Εί και έν τάφψ». Άντι 
τρισάγιου, «Ό σοι είς Χριστόν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον τής 23ης Άπρ.· Απόστολος: 
τοΰ άγίου, Σαβ. δ' έβδ. Πράξ., «Κατ’ έκεΐνον τό καιρόν έπέβα- 
λεν ό Ηρώδης» (Πρξ. ιβ' 1-11)· άλληλουιάριον τής Δευτέρας 
τοΰ Πάσχα- Εύαγγέλιον: τής ήμέρας, «Θεόν ούδεις έώρακε πώ- 
ποτε» (Ίω. α' 18-28).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοΰ ίεροΰ Χρυσοστόμου. Είς τό 
Έξαιρέτωςτό «Ό  άγγελος έβδα... Φωτίζου, φωτίζου».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «ΣώμαΧρίστου» (είς δέ τούς έπ’ όνόματι τοΰ 
άγίου τιμωμένους ναούς «Είς μνημόσυνον»)' άντί τοΰ Εϊδομεν 
τό «Χριστός άνέστη». Άπόλυσις ή τοΰ Πάσχα διαλογικώς, ώς 
Χθές.

26. t  Τρίτη τής διακαινησίμου. Βασιλέως επισκόπου Άμασείας 
ίερομάρτ. (f332), Γλαφύρας καί Ίούστας όσίων (f322). ΤΗχος 
Ϋ ·

[Τή Τρίτη τής διακαινησίμου μνήμη τών νεοφανών μαρτύρων 
'Ραφαήλ, Νικολάου, Ειρήνης τών έν Λέσβφ· ωσαύτως μνήμη τών 
όσιομαρτύρων τής μονής Μεταμορφώσεως Νταού Πεντέλης.]

Εϊδησις. Σήμερον συμψάλλεται έκ μεταθέσεως ή άκολουθία του 
άποστόλου και εύαγγελιστοΰ Μάρκου (Τ.Μ.Ε., 25 Απριλίου, §§1-2).

Άντί τής θ' ώρας ή έναρκτήριος άκολουθία τοΰ Πάσχα.
Είς τόν έσπερινόν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις, ή μεγ. 

συναπτή καί ή έκφώνησις «Ό τι πρέπει σοι».
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», είς στίχους 8, άναστάσιμα 4 

καί τοΰ εύαγγελιστοΰ προσόμοια 3 είς 4, Δόξα, «Σου έξεχύθη 
χάρις», Καί νΰν, «Πώς μή θαυμάσωμεν».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν» καί τό μέγα προκείμενον «Ό  Θεός 
ημών έν τφ οΰρανώ». Ή έκτενής, τό «Καταξίωσον» κ.τ.λ., ώς 
συνήθως.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ, τό άναστάσιμον στιχηρόν «Ό  τω πάθει σου, 
Χριστέ» καί τά 4 στιχηρά «Πάσχα ίερόν» μετά τών στίχων αύ-
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τών, Δόξα, τοΰ εύαγγελιστοΰ «Δεΰτε της ούρανίου μυσταγω
γίας», Και νΰν, «Λναστάσεως ημέρα» μετά τοΰ «Χριστός άνέ
στη» άπαξ, εΐτα τό άπολυτίκιον τοΰ άγίου «Απόστολε άγιε» και 
αύθις τό «Χριστός άνέστη». Ή άπόλυσις τοΰ Πάσχα διαλογικώς, 
ώς χθες.

Άντι μεσονυκτικοΰ ή εναρκτήριος άκολουθία τοΰ Πάσχα.
Είς τον δρθρον. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις, ή μεγ. συνα

πτή και ή έκφώνησις «Ότι πρέπει σοι».
ΚΑΝΟΝΕΣ. Μετά τήν ώς άνω έκφώνησιν εύθύς ό κανών τοΰ 

Πάσχα και ό τοΰ άποστόλου (μετά στίχου «Απόστολε του Χ ρί
στου...»). Έν τφ τέλει έκάστης φδής ό ειρμός τοΰ Πάσχα, τό 
«Χριστός άνέστη» γ ', «Αναστάς ό Ίησοΰς» άπαξ και μικρά συν
απτή μετά τής οικείας έκφωνήσεως. Άπό γ ' φδής ή ύπακοή 
«Προλαβοΰσαι τόν δρθρον» και τό κοντάκιον τοΰ Πάσχα «Εί 
και έν τάφφ». Άφ’ ζ  τό κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου τοΰ εύαγ- 
γελιστοΰ, τό συναξάριον τής ήμέρας [και έκ τής 25ης Απριλίου 
τό ύπόμνημα τοΰ εύαγγελιστοΰ], εΐτα «Ανάστασιν Χριστοΰ θε- 
ασάμενοι» τρις χΰμα και «Αναστάς ό Ίησοΰς» έπίσης τρις χΰ
μα.

Θ' ΩΔΗ. Μετά τήν η ' φδήν, ή έκφώνησις «Τήν Θεοτόκον 
και μητέρα» και (άντί τής φδής τής Θεοτόκου) ψάλλονται ή θ' 
φδή τοΰ Πάσχα και ή θ' φδή τοΰ εύαγγελιστοΰ, εΐτα ό ειρμός 
« Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου», «Χριστός άνέστη» γ ' 
και «Αναστάς ό Ίησοΰς» άπαξ.

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τοΰ Πάσχα «Σαρκι ύπνώσας», τοΰ 
εύαγγελιστοΰ και αΰθις τό «Σαρκι ύπνώσας».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, άρχόμεθα άπό τοΰ στίχου «Τοΰ ποιήσαι 
έν αύτοΐς κρίμα έγγραπτον» και ψάλλομεν στιχηρά άναστάσιμα
3, τοΰ εύαγγελιστοΰ προσόμοια 3, και είς τούς στίχους αύτών 
τά 4 στιχηρά τοΰ Πάσχα «Πάσχα ίερόν» κ,λπ., Δόξα, τό ίδιόμε
λον τοΰ εύαγγελιστοΰ «Σου έξεχύθη», Καί νΰν, «Αναστάσεως 
ημέρα» μετά τοΰ «Χριστός άνέστη» γ'.

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ τό «Χριστός άνέστη», τό άπολυτίκιον 

τοΰ άγίου «Απόστολε άγιε», ή ύπακοή «Προλαβοΰσαι τόν δρ-
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θρον» και τό άναστάσιμον κοντάκιον «Εί και έν τάφψ». Αντί 
τρισάγιου, «Ό σοι είς Χριστόν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον άποστολικόν (25 Άπρ.)' 
Απόστολος: τοΰ εύαγγελιστοΰ, Άπρ. 25, «Ταπεινώθητε ύπό τήν 
κραταιάνχεϊρα τοΰ Θεοΰ» (Α ' Πέτ. ε' 6-14)· άλληλουιάριον τής 
Τρίτης τοΰ Πάσχα (ζήτει έν τω βιβλίφ τοΰ Αποστόλου)· Εύαγ
γέλιον: τής ήμέρας, «Ό  Πέτρος άναστάς» (Λκ. κδ' 12-35).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ ίεροΰ Χρυσοστόμου.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Σώμα Χριστοΰ» [και είς τούς έπ όνόματι 

τοΰ εύαγγελιστοΰ τιμωμένους ναούς «Είς πάσαν τήν γην»]· αντί 
τοΰ Εϊδομεν τό φως ψάλλεται τό «Χριστός άνέστη».

27. t  Τετάρτη τής διακαινησίμου. Συμεών έπισκόπου Ιεροσολύ
μων, συγγενούς τοΰ Κυρίου, ίερομάρτυρος (f 107). ΤΗχος δ'.

Ή άκολουθία κατά τήν διάταξιν τοΰ Πεντηκοσταρίου- Από
στολος Τετ. διακαιν., «Είπε Πέτρος πρός τόν λαόν» (Πρξ. β' 22- 
38)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Είστήκει ό Ιωάννης» (Ίω. α' 35-52).

28. + Πέμπτη τής διακαινησίμου. Τών έν Κυζίκφ εννέα μαρ
τύρων (γ' αί.), Μέμνονος όσίου. ΤΗχος πλ. α \

[Τή Πέμπτη της διακαινησίμου μνήμη τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ 
τοΰ Εύρυτάνος (f 21 Μαρτίου 1544) έν τή γενετείρςί αύτοΰ 
Γρανίτση.]

Ή άκολουθία ώς έν τφ Πεντηκοσταρίφ· είς τήν λειτουργίαν 
Απόστολος Πέμ. διακαιν., «Είπε Πέτρος πρός τόν λαόν» (Πρξ. 
β' 38-43)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Άνθρωπός τις ήν» (Ίω. γ ' 1- 
15).

29. t  Παρασκευή τής διακαινησίμου. «Τά έγκαίνια τοΰ ναοΰ τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου, τής Ζωοδόχου Πηγής». Ίάσωνος καί Σω- 
σιπάτρου άποστόλων έκτων 70· Κερκύρας μάρτυρος. Ίωάννου 
μητροπολίτου Θηβών (ιβ' αί.). Ήχος πλ. β'.

Αντί τής θ ' ώρας ή έναρκτήριος άκολουθία τοΰ Πάσχα.
Είς τον έσπερινόν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις, ή μεγ. συ

ναπτή καί ή έκφώνησις «Ότι πρέπει σοι».
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», (είς στίχους 10) αναστάσιμα 

«Νίκην έχων, Χριστέ» κ,λπ. 6, τής Θεοτόκου προσόμοια 3 είς 4
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(δευτεροΰντες το πρώτον), Δόξα, «Τις λαλήσει», Καί νΰν, «Τις μή 
μακαρίσει σε».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ιλαράν», προκείμενον «Αγαπήσω σε, Κύριε» 
μετά τών στίχων αύτοΰ.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ (άρχεται ό β' χορός), τό άναστάσιμον στιχη- 
ρόν «Τήν άνάστασιν σου, Χριστέ σωτήρ», είτα στίχος «Τό πρόσ
ο δ ό ν  σου λιτανεύσουσιν οί πλούσιοι τοΰ λαοΰ» και τά 3 προσ
όμοιο της Θεοτόκου* (τά δύο τελευταία είς τούς στίχους αύτών), 
Δόξα, «Σαλπίσωμεν φιλέορτοι», Και νϋν, «Άναστάσεως ήμέρα», 
μετά τοΰ «Χριστός άνέστη» γ'. Άπόλυσις ή τοΰ Πάσχα διαλο- 
γικώς.

Σημείωσις. Παρατίθεται τό γνωστότερον σήμερον και εύρέωςχρη- 
σιμοποιούμενον άπολυτίκιον της Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγής. ΎΗχος α '.

«Ό ναός σου, Θεοτόκε, άνεδείχθη παράδεισος, ώς ποταμούς άειζώ- 
ους άναβλύζων Ιάματα· ώ προσερχόμενοι πιστώς, ώς Ζωοδόχου έκ 
Πηγής, ρώσιν άντλοΰμεν, και ζωήν τήν αιώνιον πρεσβεύεις γάρ συ τφ 
έκ σοϋ τεχθέντι σωτηρι Χριστφ, σωθήναι τάς ψυχάς ήμών».

Μεσονυκτικόν ή έναρκτήριος άκολουθία τοΰ Πάσχα.
Είς τόν δρθρον. Τό «Χριστός άνέστη» (ι'), τά ειρηνικά, καί 

ή έκφώνησις «Ότι πρέπει σοι».
ΚΑΝΟΝΕΣ, ό τοΰ Πάσχα μετά στίχου «Δόξα τη άγια άνα- 

στάσει σου, Κύριε», καί ό τής Θεοτόκου μετά στίχου «Ύπεραγία 
Θεοτόκε»· είς τό τέλος έκάστης φδής καταβασία ό είρμός αύ- 
τής, τό «Χριστός άνέστη» (γ'), «Αναστάς ό Ίησοΰς», μικρά συν
απτή καί ή οικεία έκφώνησις· μετά τήν γ ' φδήν, τό κοντάκιον

* Καταχωρίζεται ώδε τό γ' προσόμοιον διωρθωμένον έκ χειρογράφων, 
καθόσον είς τά έντυπα Πεντηκοστάρια εύρίσκεται έλλιπές (δρα Π. Β. 
Πάσχου, «Λειτουργικών κενών συμπλήρωσις», ’Εκκλησία, ΝΗ', 1981, σελ. 
408-410).

Χαίροις ή Ζωοδόχος Πηγή, ή άενάως άναβλύζουσα χάριτας, ή βρύσις τών 
ιαμάτων, ή πάσαν νόσων ίσχύν, άσθενή και φαύλην άπελέγχουσα· τυφλών ή 
άνάβλεψις, και λεπρών θεία κάθαρσις· σθένος άρρώστων, παρειμένων 
άνόρθωσις, ή πηγάζουσα νοσημάτων παν φάρμακον, άπασι τοΐς προστρέχου- 
σι πιστως τφ τεμένει σου, μέγα κοινόν ίατρεϊον, άμισθον όντως και έτοιμον, 
Χρίστου μήτερ Λόγου, τοΰ πηγάζοντος τφ κόσμφ τό μέγα έλεος.
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τοΰ Πάσχα χΰμα καί ψάλλεται τό μεσφδιον κάθισμα τής Θεο
τόκου «Τήν άέναον κρήνην»' μετά τήν ς ' φδήν τό κοντάκιον 
και ό οίκος της Θεοτόκου, τό μηνολόγιον, τό ύπόμνημα τοΰ 
Πεντηκοσταρίου, «Άνάστασιν Χριστοΰ» (γ'), «Αναστάς ό Ίη
σοΰς» (γ')- ή ζ ' και ή η' φδή τών κανόνων.

Θ' ΩΔΗ. Εΐτα ή θ' φδή τοΰ Πάσχα είς 4 μεγαλυνάρια (άνευ 
Δόξα, Καί νΰν) και ή της Θεοτόκου μετά στίχου «Ύπεραγία 
Θεοτόκε» (είς τά δύο τελευταία Δόξα, Και νΰν)· ή καταβασία 
«Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου», «Χριστός άνέστη» γ ' καί 
«Άναστάς ό Ίησοΰς» άπαξ, μικρά συναπτή μετ’ έκφωνήσεως 
«Ότι σε αίνοΰσιν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τοΰ Πάσχα «Σαρκι ύπνώσας» καί τό 
τής Θεοτόκου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, άναστάσιμα 4, τής Θεοτόκου 4, καί τά 
«Πάσχα ίερόν», Δόξα, Και νΰν, «Άναστάσεως ήμέρα» μετά τοΰ 
«Χριστός άνέστη» τρίς.

Είς τήν λειτουργίαν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις. Αντί
φωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ «Χριστός άνέστη», «Προλαβοΰσαι τόν 
δρθρον», καί κοντάκια τό τής Θεοτόκου «Έξ άκενώτου σου» 
και τό τοΰ Πάσχα «Εί και έν τάφφ». Άντί τρισάγιου, «Ό σοι είς 
Χριστόν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος τής ήμέρας, «Πέτρος και 
Ιωάννης άνέβαινον» (Πρξ. γ' 1-8)- Εύαγγέλιον όμοίως, « ΤΗλ- 
θεν ό Ίησοΰς είς Καπερναούμ» (Ίω. β' 12-22).

Είςτό Έξαιρέτως τό «Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου». 
[Κατά τό Τ.Μ.Ε., είς τά δίπτυχα λέγεται τό μεγαλυνάριον 
«Ύδωρ τό ζωήρυτον» (ζήτει είς τό Πεντηκοστάριον).]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Σώμα Χριστοΰ». Τά λοιπά ώς έν πάση τη 
διακαινησίμφ έβδομάδι.

30. t  Σάββατον τής διακαινησίμου. ’Ιακώβου άποστόλου, άδελ- 
φοΰ Ίωάννου τοΰ Θεολόγου (|44). Κλήμεντος όσίου, Δονάτου 
έπισκόπου Εύροίας, Αργυρής νεομάρτυρος (fl725). Ήχος 
πλ. δ'.
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Ή άκολουθία ψάλλεται ώς έχει έν τφ Πεντηκοσταρίφ. Είς 
τήν λειτουργίαν Απόστολος: ήμέρας, «Κρατοΰντος τοΰ ίαθέντος 
χωλού» (Πρξ. γ' 11-16)· Εύαγγέλιον: ομοίως, « 7Ηλθεν ό Ιησούς 
και οί μαθηταϊ αυτού» (Ίω. γ ' 22-33).





εχω ν ήμέρας τριάκοντα μίαν 
Ή ήμερα έχει ώ ρ α ς 14 καί ή ν ύ |  ώ ρ α ς 10

1 .1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ(Β ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥ ΘΩ
ΜΑ). «Τά εγκαίνια της (καθ’ έβδομάδα άνακυκλουμένης) έορ
τής της τοΰ Χριστοΰ άναστάσεως και ή τοΰ αποστόλου Θωμα 
σωτήριος ομολογία». Ίερεμίου τοΰ προφήτου (ς' αί. π.Χ.). Πα
ναρέτου έπισκόπου Πάφου (f 1791). Έωθινόν α .

Τη αυτή Κυριακή- α) τών έκ Σαμοθράκης 5 νεομαρτύρων (t  1836)■ 
β) τών έν Ναούση τιμωμένων νεομαρτύρων- γ) Νικήτα τοΰ νέου τοΰ 
έν Σέρραις άθλήσαντος.

Ή θ ' τοΰ Πάσχα (εναρκτήριος άκολουθία).
Είς τον έσπερινόν. «Εύλογητός ό Θεός», «Χριστός άνέστη» 

τρίς (άπαξ έκ τοΰ βήματος και άνά μίαν ύπό τών χορών)- ό προ
οιμιακός άνευ τοΰ Δεύτε προσκυνήσωμεν (ώς και έφεξής μέχρι 
της άποδόσεως τοΰ Πάσχα), τά ειρηνικά καί τό ψαλτήριον.

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» τα 6 ιδιόμελα τής έορτής, Δόξα, 
Και νΰν, «Τών θυρών κεκλεισμένων έπέστης, Χριστέ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», «Ό  Κύριος έβασίλευσεν».
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 3 ιδιόμελα τής έορτής, Δόξα, Και νΰν, «Φι

λάνθρωπε, μέγα και άνείκαστον».
«Νΰν άπολύεις»' τρισάγιον (6 περ άπό σήμερον καί έφε

ξής λέγεται έν πάσαις ταΐς άκολουθίαις, μόνον δ’ έν άρχή τών 
άκολουθιών άντικαθίσταται ύπό τοΰ «Χριστός άνέστη», ούχι δέ 
καί έν άλλοις σημείοις αύτών), και τό άπολυτίκιον «Έσφραγι- 
σμένου τοΰ μνήματος» (τρίς). Άπόλυσις «Ό  άναστάς έκ νεκρών 
Χριστός...»

Εϊδησις. Από σήμερον μέχρι της Τρίτης προ της άποδόσεως τον 
Πάσχα είς τήν εναρξιν πασών τών άκολουθιών, μετά τό «Εύλογη
τός», ψάλλεται τό «Χριστός άνέστη» τρίς, άπαξ άπό τοΰ βήματος και 
άνά μίαν ύφ’ έκάστου τών χορώ ν και είς μέν τόν έσπερινόν καταλι- 
μπάνεται τό «Δεΰτε προσκυνήσωμεν» και άρχεται εύθύς ή άνάγνωσις
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τοϋ προοιμιακοΰ' είς δέ τήν άρχήν τοϋ μεσονυκτικοΰ, τοΰ δρθρον και 
των ώρών παραλείπεται το «'Άγιος ό Θεός» και λέγεται εύθύς Δόξα, 
Και νΰν, «Παναγία Τριάς» και τά λοιπά · είς δέ τήν λειτουργίαν μετά τό 
«Ευλογημένη» και τό «Χριστός άνέστη» (τρις) εύθύς τά ειρηνικά.

Είς τό μεσονυκτνκόν. Μετά τόν V  ψαλμόν, ό τριαδικός κα
νών τοϋ α ήχου, τά διά τήν λιτήν στιχηρά τής έορτής, ώς έν τω 
Πεντηκοσταρίφ, τά τριαδικά «Άξιον έστι», τρισάγιον κ.λπ. και 
άπολυτίκιον «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος».

Είς τόν δρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον τής έορτής τρίς. Τά καθίσματα τής έορτής 
δίς έκαστον (ευλογητάρια δεν ψάλλονται χάριν τής δεσποτικής 
έορτής). Εύθύς οί άναβαθμοί «Έκ νεότητάς μου»· προκείμενον 
«Έπαίνει, Ιερουσαλήμ, τόν Κύριον» (τρίς) μετά τοΰ στίχου αύ
τοΰ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. 'Άπασα ή τάξις τοϋ έωθινοΰ (α') Εύαγγελίου, 
τό όποιον άναγινώσκεται έντός τοΰ ί. βήματος, ώς δλα τά έω- 
θινά· ό ν ' ψαλμός ψάλλεται, καί γίνεται ή συνήθης προσκύνη- 
σις τοΰ Εύαγγελίου.

ΚΑΝΩΝ ό τής έορτής μετά τών ειρμών είς 6, «άνευ στίχων»· 
μετά τήν γ' φδήν ή ύπακοή «Ώ ς έν μέσφ των μαθητών σου»· 
μετά τήν ς' τό κοντάκιον και ό οίκος τής έορτής, τό μηνο- 
λόγιον, και τό ύπόμνημα τής έορτής.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί τοΰ κανόνος τοΰ Πάσχα «Άναστάσε- 
ως ημέρα»· (άντί τοΰ Τήν τιμιωτέραν) ψάλλεται ή θ' φδή τοΰ 
κανόνος τής σήμερον έορτής, ή τοι ό είρμός «Σε τήν φαεινήν 
λαμπάδα» καί τά έν συνεχεία τροπάρια, έν τέλει δέ καταβασία 
ό είρμός «Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Άγιος Κύριος» μετά τοΰ «Ύψοΰτε Κύ
ριον»  κ.λπ. (6 περ έπανέρχεται ψαλλόμενον καθ’ έκάστην Κυ
ριακήν), καί τά τής έορτής «Έμών μελών χειρ ί σου» δίς, «Σήμε
ρον έαρ μυρίζει» άπαξ.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ τά 3 προσόμοια τής έορτής είς 4, Δόξα, 
Καί νΰν, «Μεθ ’ ήμέρας οκτώ». Δοξολογία μεγάλη καί τό άπο
λυτίκιον «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος».

Είς τήν λειτουργίαν. «Ευλογημένη», «Χριστός άνέστη» 
τρίς, καί τά ειρηνικά. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα.



ΙϊΐΉΝ Μ λ ίΟ Σ 195

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέ
στη» άλλ’ εύθύς τό) άπολυτίκιον «Έσφραγισμένου τοΰ μνήμα
τος» και κοντάκιον «Εί και έν τάφοι». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον και άλληλουιάριον τής έορ
τής. Απόστολος τής Κυριακής, «Διά τών χειρών τών άποστό- 
λων» (Πρξ. ε 12-20)· Εύαγγέλιον ομοίως, θ' έωθινόν, «Ούσης 
όφίας» (Ίω. κ ' 19-31).

Είς τό Έξαιρέτως ό είρμός «Σέ τήν φαεινήν λαμπάδα».
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Επαινεί, Ιερουσαλήμ, τόν Κύριον · αϊνει τόν 

Θεόν σου, Σ ιώ ν · Αλληλούια». Άντι τοΰ Εϊδομεν τό φώς, «Χρι
στός άνέστη» άπαξ- «Πληρωθήτω», «Εϊη τό όνομα Κυρίου». 
Άπόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.

2. Δευτέρα. Ανακομιδή τών ί. λειψάνων Αθανασίου τοΰ με
γάλου, πατριάρχου Αλεξάνδρειάς (f 2 Μαΐου 373). (Τ.Μ.Ε., 
Μαΐου 2" περίπτωσις α' §1).

Διατάζεις καθημερινών Πεντηκοσταρίου

1. Άπό σήμερον αί καθ’ή μέραν άκολουθίαι τελοΰνται κατά τήν διά- 
ταξιν τοΰ Πεντηκοσταρίου, συμψάλλονται δέ και αί άκολουθίαι τοΰ 
Μηναίου, πλήν Κυριακής και έορτής τοΰ Πεντηκοσταρίου. (Περί της 
ένάρξεως τών άκόλουθιών, βλ. εϊδησιν μετά τόν έσπερινόν της Κυ
ριακής τοΰ Θωμά.)

2. Άπό σήμερον μέχρι τής Τρίτης τοΰ τοφλοΰ έν καθημερινή (έκτος 
δηλονότι Κυριακής ή έορτής τοΰ Πεντηκοσταρίου), έάν τύχη έορταζό- 
μενος άγιος, μετά τά δοξαστικά τοΰ Μηναίου, Και νΰν ψάλλονται τά έν 
τφ Πεντηκοσταρίφ έόρτια ιδιόμελα τής σειράς, και ούχι τό «Άναστά- 
σεως ήμερα», καθώς και τά άπολυτίκια, τά έξαποστειλάρια και τά κο
ντάκια τής προλαβούσης Κυριακής ή έορτής, και ούχι τά του Πάσχα 
(Τ.Μ.Ε., Προθεωρία §33 ■ και 23 Απριλίου, ύποσημ. 4).

3. Είς τόν δρθρον τών καθημερινών μέχρι τής άποδόσεως τοΰ Πά
σχα, μετά τά καθίσματα (ή μετά τό Εύαγγέλιον τοΰ δρθρου, εί έστι), 
λέγεται τό «Άνάστασιν Χρίστου θεασάμενοι» και είτα ό ν' ψαλμός. 
Τών κανόνων του Μηναίου προτάσσεται ό κανών τής προλαβούσης 
Κυριακής ή έορτής, και ούχι ό κανών τοΰ Πάσχα (άπό αΰριον έως τοΰ 
Σαββάτου προτάσσεται ό κανών τοΰ Θωμά) · στιχολογοΰμεν δέ και τό 
«Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον» έπισννάπτοντες είς έκαστον 
στίχον τόν ειρμόν «Τήν τιμιωτέραν». Έάν προβλέπωνται καταβα-
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σίαι, ψάλλονται οί ειρμοί «Άναστάσεως ημέρα», πλήν της περιόδοΌ 
της Μεσοπεντηκοστής και πλήν Κυριακής Δευτέρας και Τρίτης τοΰ τν- 
φλοΰ.

4. Τά άντίφωνα τοΰ Πάσχα καί τό είσοδικόν «Έν έκκλησίαις εύλο- 
γεΐτε» εϊθισται νΰν νά «ψάλλωνται άπαράλλακτα. καθ έκαστην ήμέραν 
μέχρι της άποδόσεως· και τοι τα άρχαϊα τντιικο, άπο τής Κνριακήζ τοΰ 
Άντιπάσχα διατάττοΌσιν ένο.ρζιν τών τυπικών και μακαρισμών, και 
ό,ντι είσοδικου όρίζονσι τό “Δεύτε προσκυνήσωμεν... ο αναστάς εκ νε
κρών”» (Τ.Μ.Ε., Προθεωρία §37).

5. Είς τήν καθ ’ ήμέραν λειτουργίαν, μετά τήν είσοδον, έπισφραγι- 
στικόν κοντάκιον ψάλλεται τό της προλαβονσης Κυριακής ή έορτής 
(μέχρι τον έπομένου Σαββατου ψαλλεται το κοντάκιον τοΰ Θωμά «Τή 
φιλοπράγμονι δεξιά»).

6. Άπό σήμερον είς τάς λειτουργίας τών καθημερινών μετά τό 
«Έξαιρέτως» έπανέρχεται ψαλλόμενον τό «Αξιόν έστίν», έκτος ο.ν
όρίζΐ] άλλως τό Τυπικόν.

7. Επίσης μέχρι τής άποδόσεως τοΰ Πάσχα άντί τοΰ Ε’ίδομεν το 
φώς ψάλλεται είς πάσας τάς θ. λειτονργιας τό «Χριστός άνέστη», είς 
άπάσας τάς άκολουθίας άπόλυσις λέγεται «Ο αναστας εκ νεκρών...», 
άντί δέ τοΰ Δι’ εύχών -κατ’ έπικρατήσαν έν Ελλάδι έθος- ό ύμνος 
«Χριστός άνέστη» (Σύστημα Τνπικον, σελ. 659, ύποσημ. 1305).

Είς τήν θ'. Απολυτίκιον «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος»' 
κοντάκιον «Τη φιλοπράγμονι δεξιά».

Είς τόν έσπερινόν. «Ευλογητός», «Χριστός άνέστη» (τρίς), ό 
προοιμιακός (άνευ τοΰ «Δεύτε προσκυνήσωμεν»), τά ειρηνικά. 
Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», είς στίχους 6, προσόμοια τής έορτής 
(α ζήτει είς τούς αίνους τής χθες) 3 «Μετά τήν έκ τάφου σου», 
«Θωμάς ό και δίδυμος», «Ώ ς θέλεις ψηλάφησον, Χριστέ», καί 
τοΰ Μηναίου ετερα 3, Δόξα, τοΰ άγίου «Χριστοΰ τόν Ιεράρχην», 
Και νΰν, «Των Ουρών κεκλεισμένων, των μαθητών συνηθροι- 
σμένων» (Κυριακή Θωμα έσπέρας). Είσοδος, «Φως ίλαρόν», 
τό μέγα προκείμενον «Τις θεός μέγας» κατά τήν έν τφ Πεντη- 
κοσταρίφ τάξιν. Είς τά άπόστιχα τά τοΰ Μηναίου «Χαίροις των 
άρετών ό κανών» κ,λπ., Δόξα, τοΰ άγίου «Πάλιν ήμϊν ό χρυσορ- 
ρόας Νείλος», Και νΰν, τής έορτής «Μεθ ’ ήμέρας όκτώ» (Κυ
ριακή Θωμά έσπέρας). Απολυτίκια, τό τοΰ άγίου «Στύλος γέγο- 
νας», Δόξα, Και νΰν, τής έορτής «Έσφραγισμένου τοΰ μνήμα
τος».
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Εις τό μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, Δόξα, τό διά 
τήν λιτήν ίδιόμελον τοΰ ιεράρχου «Ή  μεγάλη τής Εκκλησίας 
δόξα», Και νΰν, τής έορτής «Των μαθητών δισταζόντων» (Δευ
τέρα τοΰ Θωμα πρωί, είς τά άπόστιχα), τρισάγιον κ.λπ. καί άπο
λυτίκιον «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος».

Είς τόν δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκια «Στύλος 
γέγονας», Δόξα, τό αύτό, Καί νΰν, «Έσφραγισμένου». Καθίσμα
τα, μετά μέν τήν α' στιχολ. τά άναστάσιμα μετά τοΰ θεοτοκίου 
αύτών, ώς έν τω Πεντηκοσταρίψ, μετά δέ τήν βΓ στιχολ. τά 
καθίσματα τοΰ ιεράρχου «Θείοις δόγμασι», Δόξα, τό ετερον 
«Ώ ς περ άστρον», Καί νΰν, τής έορτής «Άψάμενοςχειρί» (δ ζή~ 
τει εις την β στιχολογιαν τής Δευτ. Θωμά πρωί)- «Άνάστασιν 
Χριστού», ό ν ' χΰμα. Κανόνες, ό τής έορτής μετά τών ειρμών 
αύτοΰ καί ό τοΰ ιεράρχου· άπό γ ' φδής τό κοντάκιον τής έορ
τής, τό μεσφδιον κάθισμα τοΰ άγίου «Τήν τών αιρέσεων πλά
νην», Δόξα, Καί νΰν, τό κατωτέρω τής έορτής, ήχος α', πρός 
«Τόν τάφον σου, σωτήρ» (Κυρ. τοΰ Θωμα πρωί)·

Ίδών μου τήν πλευράν και τάς τρήσεις τών ήλων, Θωμά τί 
άπιστεϊς Tfj έμη άναστάσει; ό Κύριος έλεγεν άναστάς έκ τοΰ 
μνήματος, όπτανόμενος τοΐς άποστόλοις άρρήτως, ό δέ Δίδυμος 
πεισθεϊς έβόα τω κτίστη ■ Θεός μου εί και Κύριος.

Άφ’ ς' φδής τό κοντάκιον καί ό οίκος τοΰ ιεράρχου καί τό 
συναξάριον. Καταβασίαι οί ειρμοί «Άναστάσεως ήμέρα»· «Τήν 
τιμιωτέραν», « [Ό  άγγελος έβόα...] Φωτίζου, φωτίζου». Έξαπο- 
στειλάρια, τοΰ ιεράρχου «Αρχιερέων τό κλέος» καί τής έορτής 
«Σήμερον έαρ μυρίζει». Είς τούς αίνους προσόμοια τοΰ ιεράρ
χου 3 «Τοΐς πυρίνοις σου δόγμασι» κ,λπ. είς 4, Δόξα, τό ίδιόμε
λον αύτοΰ «Τό μέγα κλέος», Καί νΰν, τής έορτής «Θωμάς ό λε
γόμενος Δίδυμος» (Δευτέρα Θωμα, είς τούς άΐνους), δοξολογία 
μεγάλη, «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον, άπολυτίκια «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος», 
τοΰ ιεράρχου «Στύλος γέγονας», τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ· κοντάκιον 
«Tfj φιλοπράγμονι δεςιφ». Απόστολος —μετά τοΰ προκειμένου 
αύτοΰ— τοΰ ιεράρχου, Ίαν. 18, «Μνημονεύετε τών ήγουμένων» 
(Εβρ. ιγ 7-16)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Ύμεϊς έστέ τό φώς τοΰ
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κόσμου» (Μτθ. ε' 14-19). Είς τό Έξαιρέτως τό «Άξιον έστί». 
Κοινωνικόν «Είς μνημόσννον» ' (άντί τοΰ Εϊδομεν τό φώς) 
«Χριστός άνέστη»' «Εϊη τό όνομα Κυρίου».

3. Τρίτη. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύρων (|283). Πέτρου αρ
χιεπισκόπου. ’Άργους ("('950), Οικουμενιου επισκ. Τρικκης, Θε- 
οφάνους Περιθεωρίου (ιδ' αι.). αενίας παρθενομάρτυρος.

Απόστολος: ήμέρας, Τρ . β' έβδ. Πράξεων (Πρξ. δ 1-10).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Τρ . β' έβδ. Ίω άννου (Ίω . γ ' 16-21).

4. Τετάρτη. Πελαγίας μάρτυρος (|290). Ίλαρίου όσίου.
Απόστολος: ήμέρας, Τ ε τ . β' έβδ. Πράξεω ν (Πρξ. δ' 13-22).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Τ ε τ . β' έβδ. Ίω άννου (Ίω . ε' 17-24).

5. Πέμπτη. Ειρήνης μεγαλομάρτυρος (β' αί.). Εύθυμίου έπισκό- 
που Μαδύτου, Έφραίμ όσιομάρτυρος τοΰ νέου (f 1426).

Απόστολος: ήμέρας, Πέμ. β' έβδ. Πράξεω ν (Πρξ. δ' 23-31).

Εύα γγέλιο ν: ήμέρας, Πεμ. β' έβδ. Ίω άννου (Ίω . ε' 24-30).

Σημείωσις. "Οπου τιμάται πανηγυρικως ή μνήμη τής άγιας, ή άκο
λουθία αύτής συμψάλλετο,ι έξ ιδιαιτέρας φυλλαδος μετα τής άκολου
θίας τοΰ Πεντηκοσταρίου, συμφοονως μέ τάς τυπικάς διατάξεις τοΰ 
Τ.Μ.Ε. 23 Απριλίου §§10-12 και ύποσ. 2. Τά δοξαστικά τής άγιας έπι- 
σφραγίζονται μέ τά Ιδιόμελα τής σειράς τοΰ Θωμά' είς τόν δρθρον 
προηγείται ό κανών τής προλαβούσης Κυριακής, στιχολογοΰμεν «Τήν 
τιμιοοτέραν», καϊ είς τό τέλος τής δοξολογίας τό άπολυτίκιον « Εσφρα- 
γισμένου τοΰ μνήματος»· είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Τή φιλο- 
πράγμονι δεξιά».

6. Παρασκευή. Ιώβ τοΰ δικαίου (1700-1500 π.Χ.). Σεραφίμ 
όσίου τοΰ έν τφ δρει Δομβοΰς (Ϋ1602), Σόφιας οσίας τής έν
Κλεισούρα Καστορίας.

Απόστολος: ήμέρας, Παρ. β' έβδ. Πράξεω ν (Πρξ. ε' 1-11).

Εύα γγέλιον: ομοίως, ήμέρας, Παρ. β' έβδ. Ίω άν. (Ίω . ε' 30-ς' 2).

7. Σάββατον. «Άπόδοσις τής έορτής τοΰ Θωμά». Μνήμη τοΰ έν 
ούρανφ φανέντος σημείου τοΰ τιμίου Σταυροΰ (351). Ακακίου
μάρτυρος (t303).

Εις τήν θ'. Άπολυτίκιον «Έσφραγισμένου του μνήματος»'
κοντάκιον «Τη φιλοπράγμονι δεξιά».
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Είς τόν έσπερινόν. «Ευλογητός ό Θεός», «Χριστός άνέστη» 
(τΡίζ)3 ό προοιμιακός (άνευ τοϋ Δεΰτε προσκυνήσωμεν) και τά 
ειρηνικά. Είς τό «Κύριε, έκέκραζα» ιδιόμελα τής έορτής 3 «Των 
θυρών κεκλεισμένων», και τοΰ Μηναίου 3, Δόξα, «Των θνρών 
κεκλεισμένων», Καί νΰν, «Τήν παγκόσμιον δόξαν». Είσοδος, 
«Φως ίλαρόν», προκείμενον « Ό  Θεός, άντιλήπτωρ μου ε!». Τά 
άναστάσιμα άπόστιχα ώς έν τφ Πεντηκοσταρίφ, Δόξα, τοΰ 
σταυροΰ «Ανήγγειλαν οί ούρανοί», Καί νΰν, τής έορτής «Φιλάν
θρωπε, μέγα και άνείκαστον». Τό άπολυτίκιον τής έορτής 
«Έσφραγισμένου τοϋ μνήματος», Δόξα, τοΰ Μηναίου «Τοϋ 
σταυροΰ σου ό τύπος», Καί νΰν, πάλιν τό τής έορτής.

Είς τόν δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά άπολυτίκια ώς έν 
τω έσπερινφ- καθίσματα ώς έν τφ Πεντηκοσταρίφ· «Ανάστασιν 
Χριστοΰ», ό ν ' χΰμα. Κανόνες, τής έορτής (μετά τών ειρμών 
αύτοΰ) καί τοΰ Μηναίου- άπό γ ' φδής τό κοντάκιον μετά τοΰ 
ο’ΐκου τοΰ σταυροΰ, καί ψάλλομεν τό μεσφδιον κάθισμα τοΰ 
Μηναίου, Δόξα, Καί νΰν, τής έορτής «Ίδών μου τήν πλευράν» 
(όρα Κυρ. Θωμα πρωί)- άφ’ ς' τό κοντάκιον μετά τοΰ οίκου τής 
έορτής (διά τήν άπόδοσιν αύτής) καί τό συναξάριον τής 
ήμέρας. Καταβασίαι, οί ειρμοί «Άναστάσεως ήμέρα»' (άντί τοΰ 
Τήν τιμιωτέραν) ή θ' φδή τοΰ κανόνος τής έορτής καί ό είρμός 
« [Ό  άγγελος έβόα...] Φωτίζου, φωτίζου». Έξαποστειλάρια, τό 
α τής έορτής «Έμών μελών χειρ ί σου», τό τοΰ Μηναίου «Σταυ
ρός ό φύλαξ», καί τό έτερον τής έορτής «Σήμερον έαρ μυρίζει». 
Είς τούς αίνους, είς στίχους 6 (ή τοι άπό τοΰ στίχου «Τοΰ 
ποιήσαι έν αύτοϊς κρίμα έγγραπτον»), στιχηρά άναστάσιμα 3 καί 
προσόμοια τής έορτής 3 (β ζήτει είς τόν στίχον τών αίνων) 
«Μετά τήν έκ τάφου σου» κ.λπ., Δόξα, Καί νΰν, «Μ εθ’ ήμέρας 
όκτω», δοξολογία μεγάλη, «Έσφραγισμένου τοϋ μνήματος».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα. 
Μετα τήν είσοδον (δεν ψάλλεται παλιν τό «Χριστός άνέστη» 
άλλ ευθύς τά) απολυτίκια «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος», τοΰ 
Μηναίου «Τοϋ σταυροΰ σου ό τύπος», καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ- 
κοντάκιον «Tfj φιλοπράγμονι δεξιά». Προκείμενον καί άλλη- 
λουιάριον τής Κυριακής τοΰ Θωμά (διά τήν άπόδοσιν τής έορ
τής)· Απόστολος τής ήμέρας, Σαβ. β' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ε' 21-
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32)· Εύαγγέλιον όμοίως, Σαβ. β' έβδ. Ίω. (Ίω. ς' 14-27). Είς τό 
Έξαιρέτως ό ειρμός τής θ' φδής τής έορτής «Σέ τήν φαεινήν 
λαμπάδα». Κοινωνικόν «Έπαίνει, Ιερουσαλήμ, τόν Κύριον, αι
νεί τόν Θεόν σου, Σ ιώ ν  Αλληλούια»’ άντί τοΰ Εϊδομεν... «Χρι
στός άνέστη».

8. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Τών άγίων μυροφόρων γυ
ναικών, έτι δέ Ιωσήφ τοΰ έξ Άριμαθαίας καί τοΰ νυκτερινοΰ 
μαθητοΰ Νικοδήμου», t  Ίωάννου τοΰ Θεολόγου άποστόλου 
καί εύαγγελιστοΰ, Αρσενίου όσίου τοΰ μεγάλου (|449). Ήχος 
β', έωθινόν δ' (Τ.Μ.Ε., διατάξεις 8ης Μαΐου §§1-3, καί διατά
ξεις Πεντηκοσταρίου §§16-18).

Τή αύτη Κυριακή: α') πάντων τών έν Θεσσαλονίκη διαλαμψάν- 
των άγίων β') Δημητρίου νεομάρτυρος έκ Χώρας Τριφυλίας (14 
Απριλίου)· γ') Ήλία νεομάρτυρος τοΰ Άρδούνη (t 1685)· δ') Σερα
φείμ Ιερομάρτυρος έπισκόπου Φαναριού καί Νεοχωρίου (4 Δεκεμ
βρίου), έν Καρδίτση· ε') τών παμμεγίστων Ταξιαρχών έν Μανδαμάδφ 
Μηθύμνης έπι τοΐς έγκαινίοις τοΰ ί. ναοΰ τοΰ προσκυνήματος.

Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Έσφραγισμένου τοΰ μνήματος»· 
κοντάκιον «Tfj φιλοπράγμονι».

Είς τόν έσπερινόν. «Ευλογητός ό Θεός», «Χριστός άνέστη» 
τρίς, ό προοιμιακός (άνευ τοΰ Δεΰτε προσκυνήσωμεν) καί τό 
Ψαλτήριον.

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», τά έν τφ Πεντηκοσταρίω 4 
άναστάσιμα στιχηρά, τών μυροφόρων ιδιόμελα 3, προσόμοια 
τοΰ εύαγγελιστοΰ έτερα 3, Δόξα, τό ίδιόμελον τοΰ εύαγγελι- 
στοΰ «Τόν υιόν της βροντής», Καί νΰν, «Αί μυροφόροι γυναί
κες».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φως ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας, καί 
τά άναγνώσματα τοΰ Μηναίου.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τό άναστάσιμον «Ή  άνάστασίς σου, Χριστέ σω- 
τήρ» καί τά «Πάσχα ίερόν», Δόξα, τό ίδιόμελον τοΰ εύαγγελι- 
στοΰ «Απόστολε Χριστοΰ», Καί νΰν, «Σέ τόν άναβαλλόμενον».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Ό τε κατή)Χθες», «Ό  εύσχημων ’Ιωσήφ», Δό
ξα, «Απόστολε, Χριστώ», Καί νΰν, «Ταΐς μυροφόροις».

Σημείωσις. Άπολυτίκιον του σήμερον συνεορτα,ζομένου άγίου Νι
κοδήμου, ψαλλόμενον, εί δόξοι τφ προεστώτν ήχος δ', πρός «Κανόνα
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πίστεως». «Χρίστον τόν Κύριον έν νυκτί έπεσκέψατο- άναγέννησιν 
άνωθεν έκδιδαχθείς έμαθήτευσεν, ώς κεκρυμμένος άπόστολος- 
εύθαρσώς διεφώνει πρός φαρισαίους καί γραμματείς, τόν σωτηρα 
διώκοντας· δν νεκρόν καθεΐλεν έκ τοΰ σταυροΰ, μύρα τη ταφή ένε- 
γκών, Νικόδημος ό ένθερμος».

Είς το μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ό τριαδικός 
κανών τοΰ ήχου, τά διά τήν λιτήν [3 ιδιόμελα της έορτής έν τφ 
Πεντηκοσταρίφ «Μυροφόροι γυναίκες», «Μετά φόβου ήλθον», 
« ΎΗλθον έπι τό μνημεϊον» και είτα] τά 4 πρώτα ιδιόμελα τοΰ 
εύαγγελιστοΰ έν τφ Μηναίφ (τό ίδιόμελον τοΰ όσίου «Ό σιε πά- 
τερ» καταλιμπάνεται) μετά τοΰ Δόξα αύτών «Αναπεσών έν τφ  
στηθεί», Καί νΰν, έκ τής λιτής τής έορτής « Ήτήσατο Ιωσήφ»· 
τά τριαδικά «Άξιον έστί», τρισάγιον κ.λπ., «Ό  ευσχήμων 
Ιωσήφ».

Είς τον δρθρον. Μετά τόν εξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ
ριος» τά έν τφ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ό πο
λυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών ώς έν τφ 
Πεντηκοσταρίφ· μετά τόν πολυέλεον τό πρώτον κάθισμα τοΰ 
Εύαγγελιστοΰ «Αναπεσών έν τφ στήθει», Δόξα, τό έτερον αύ
τοΰ «Τήν μνήμην τιμήσωμεν», Καί νΰν, τό κάτωθι δμοιον θεο
τοκίον,

«Ταχύ δέξαι δέσποινα τάς ικεσίας ήμων, και ταύτας προσάγα- 
γε τφ σφ  υίφ  και Θεφ, κυρία πανάχραντε· λΰσον τάς περιστά
σεις των είς σε προστρεχόντων, σκέδασον τάς ένέδρας και τά 
θράση παρθένε, των νΰν έφοπλιζομένων κατά των δούλων σου».

Εύλογητάρια. Υπακοή, άναβαθμοί καί προκείμενον τοΰ 
ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (δ') μετά πάσης τής τάξεως αύτοΰ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ό τοΰ Πάσχα μετά τών ειρμών καί τών δύο θεο

τοκίων (καταλιμπανομένου τοΰ κανόνος τών μυροφόρων) καί ό 
τοΰ εύαγγελιστοΰ- μετά τήν γ ' φδήν τό κοντάκιον μετά τοΰ 
οϊκου τοΰ εύαγγελιστοΰ, τό μεσφδιον κάθισμα αύτοΰ «Τής 
σοφίας τφ στήθει», Δόξα, τό πρώτον μεσφδιον τών μυροφόρων, 
Καί νΰν, τό έτερον- μετά τήν ς' τό κοντάκιον καί ό οίκος τών 
μυροφόρων, τό μηνολόγιον καί τό ύπόμνημα τής Κυριακής.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ τοΰ Πάσχα- αντί της στιχολογίας τής φδής τής 
Θεοτόκου, ή θ' φδή τοΰ Πάσχα μετά τών δύο θεοτοκίων και 
τών μεγαλυναρίων ψαλλόμενων ώς εξής·

Μεγάλννον, ψυχή μου, τόν έθελουσίως παθόντα και ταφέντα 
και έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου. «Φωτίζου, φωτίζου...» ,

Μεγάλννον, ψυχή μου, τόν έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου 
Χρίστον τόν ζωοδότην. «Φωτίζου, φωτίζου...»

Χριστός τό καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θΰμα, άμνός Θεοΰ ό 
αϊρων τήν άμαρτίαν κόσμον. « ’Ώ  θείας, ώ φίλης...»

Σήμερον πάσα κτίσις άγάλλεται και χαίρει, δτι Χριστός άνέ
στη και αδης έσκνλενθη. « ’Ώ  Πάσχα τό μέγα...»

Μεγάλννον, ψνχή μον, τήν τιμιωτέραν και ένδοξοτέραν των 
άνω στρατευμάτων. «Σνμφώνως, παρθένε...»

Χαΐρε παρθένε χαΐρε, χαΐρε εύλογημένη, χαΐρε δεδοξασμένη, 
σός γάρ υιός άνέστη τριήμερος έκ τάφον. «Εύφραίνου, άγάλ- 
λον...»

Έν συνεχείς ή θ' φδή τοΰ εύαγγελιστοΰ ώς εξής·
Άγιε τοΰ Θεοΰ, πρέσβενε ύπέρ ήμών. «Σταυρώ τφ τοΰ δεσπό

του...»
Άγιε τοΰ Θεοΰ, πρέσβευε ύπέρ ήμών. «Σταυρφ τφ τοΰ δεσπό

του...» (πάλιν),
Δόξα Πατρί... «Άξίως άγαπήσας ό καθαρός...»
Και νυν... «Σωτήριος γενοΰ μοι...»
Εΐτα «Ό  άγγελος έβόα τή κεχαριτωμένη, άγνή παρθένε, χαΐρε 

και πάλιν έρώ, χαΐρε, ό σός υίός άνέστη τριήμερος έκ τάφου. 
Φωτίζου, φωτίζου...»

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, «Άγιος Κύριος» μετά τοΰ «Ύψοΰτε Κ ύ
ριον»  κ.λπ.- τό τοΰ πάσχα «Σαρκϊ ύττνώσας» (άπαξ), τοΰ εύαγ- 
γελιστοΰ «Θεολογών έβρόντησας», και τών μυροφόρων «Γυ
ναίκες, άκουτίσθητε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 3, προσόμοια τοΰ εύαγγελι- 
στοΰ ετερα 3 «Μάκαρ Ιωάννη πάνσοφε» κ.λπ., καί τά 4 στιχηρά 
«Πάσχα ίερόν» κ.λπ. μετά τών στίχων αύτών, Δόξα, τό ίδιόμε
λον «Εύαγγελιστά Ιωάννη», Καί νΰν, «Άναστάσεως ήμέρα» με
τά τοΰ «Χριστός άνέστη» άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον 
σωτηρία».
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Είς τήν λειτουργίαν. «Ευλογημένη», «Χριστός άνέστη» 
τρίς. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέ
στη» άλλ’ εύθύς τά) άπολυτίκια «Ό τε κατήλθες», « Ό  εύσχημων 
Ιωσήφ», «Ταΐς μνροφόροις», «Απόστολε, Χριστώ», καί του άγί
ου τοΰ ναοΰ- κοντάκιον «Εί και έν τάφφ».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: τοΰ εύαγγελιστοΰ, Μαίου 8, 
« Ό  ήν ά π ’ άρχής» (Α' Ίω. α' 1-7)· Εύαγγέλιον: τών μυροφό
ρων, «Έλθών ’Ιωσήφ ό άπό Αριμαθαίας» (Μρ. ιε' 43-ις' 8).

Είς τό Έξαιρέτως το «Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου». 
Κοινωνικόν «Σώμα Χριστοΰ»· άντί τοΰ Εϊδομεν τό φώς τό 
«Χριστός άνέστη» άπαξ.

9. Δευτέρα. Ήσάΐου προφήτου (η' αί. π.Χ.), Χριστοφόρου 
μάρτυρος (f 250). Νικολάου τοΰ έν Βουνένοις. Ιερωνύμου όσί
ου τοΰ Σιμωνοπετρίτου ( f1957).

Ειδήσεις. 1. Διά τάς άκολουθίας τής παρούσης έβδομάδος βλέπε 2 
Μάί'ου και τήν καθ ’ ήμέραν διάταξιν τοΰ Πεντηκοσταρίου.

2. Καθ’ έκάστην εϊς τε τόν έσπερινόν και τό «Θεός Κύριος» τά 3 
άπολυτίκια τής έορτής ψάλλονται ώς έξής· «Ό εύσχημων», «Ότε 
κατήλθες», «Ταΐς μυροφόροις» (Δόξα, Και νΰν, είς τά δύο τελευταία), 
άλλ ’ είς τό τέλος τοΰ μεσονυκτικοΰ και τοΰ άρθρου μόνον τό «Ταΐς μυ- 
ροφόροις».

3. 'Έως του Σαββάτου τής παρούσης έβδομάδος τών κανόνων τοΰ 
Μηναίου προτάσσεται ό κανών τών μυροφόρων «Τήν Μωσέως φδήν» 
(μετά στίχου είς τά τροπάρια «Δόξα σοι, ό Θεός ήμών, δόξα σοι») · ένφ 
είς τήν λειτουργίαν ψάλλεται έπισφραγιστικόν κοντάκιον τό έξής · ήχος β  ’ ·

«Τό χαΐρε ταΐς μυροφόροις φθεγξάμενος, τόν θρήνον τής 
προμήτορος Εΰας κατέπαυσας, τή άναστάσει σου Χριστέ ό Θεός· τοΐς 
άποστόλοις δέ τοΐς σοΐς κηρύττειν έπέταξας- ό σωτήρ έξανέστη τοΰ 
μνήματος».

Απόστολος: ήμέρας, Δ ευ τ. γ ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ς' 8-ζ' 5, 47-60).

Ε ύα γγέλιο ν: ήμέρας, Δ ε υ τ. γ ' έβδ. Ίω άν. (Ίω . δ' 46-54).

10. Τρίτη. Σίμωνος άποστόλου τοΰ Ζηλωτοΰ. Λαυρέντιου όσίου 
τοΰ Μεγαρέως, Νικολάου άρχιεπισκόπου Μύρων (μετακομιδή 
λειψάνου).

Απόστολος: τοΰ άποστόλου, Κυρ. ι' έπιστ. (Α' Κορ. δ' 9-16).

Ε ύα γγέλιο ν: όμοίως, Πέμ. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ς' 12-19).
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11. Τετάρτη. Άνάμνησις τών εγκαινίων της Κων/πόλεως (402), 
Μωκίου ίερομάρτυρος (γ' αί.). Κυρίλλου (f869) καί Μεθοδίου 
(f855) τών έκ Θεσσαλονίκης ίσαποστόλων καί φωτιστών τών 
Σλαύων.

Απόστολος: ήμέρας, Τ ε τ . γ ' έβδ. Πράξ. (Π ρξ. η' 18-25).

Ε ύα γγέλιο ν: ήμέρας, Τ ε τ . γ ' έβδ. Ίω άν. (Ίω . ς' 35-39).

12. Πέμπτη. Έπιφανίου επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου (f403), 
Γερμανού Κων/πόλεως (t740). Θεοδώρου όσίου τοΰ έν Κυ- 
θήροις.

Απόστολος: ήμέρας, Πέμ. γ ' έβδ. Πράξ. (Π ρξ. η' 26-39).

Ε ύα γγέλιο ν: ήμέρας, Πέμ. γ ' έβδ. Ίω άν. (Ίω . ς' 40-44).

13. Παρασκευή. Γλυκερίας μάρτυρος (f 177). Σεργίου όμολογη- 
τοΰ, Παυσικάκου έπισκόπου Συνάδων (ς' αί.).

Απόστολος: ήμέρας, Παρ. γ ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. η' 40-θ' 18).

Εύα γγέλιον: όμοίως, Παρ. γ ' έβδ. Ίωάν. (Ίω . ς' 48-54).

14. Σάββατον. «Άπόδοσις της έορτής τών μυροφόρων». Ισιδώρου 
μάρτυρος τοΰ έν Χίφ (f251). Θεράποντος ίερομάρτυρος, Λεο- 
ντίου άρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων (912-929).

Ή άκολουθία ώς έν τω Πεντηκοσταρίφ (Τ.Μ.Ε., διάταξις 
Πεντηκοσταρίου §19)· έξαποστειλάριον καί κοντάκιον μόνον 
τά της έορτής. Απόστολος: ήμέρας, Σαβ. γ' έβδ. Πράξεων 
(Πρξ. θ' 19-31)· Εύαγγέλιον: ήμέρας, Σαβ. γ ' έβδ. Ίωάννου 
(Ίω. ιε' 17-ις' 2)· «Άξιον έστί». Κοινωνικόν «Άγαλλιάσθε, δί
καιοι»· «Χριστός άνέστη».

15. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Μνεία τής τοΰ παραλύτου 
θεραπείας». Παχωμίου όσίου τοΰ μεγάλου (|358). Αχίλλειου 
άρχιεπισκόπου Λαρίσης (δ' αί.). Ήχος γ ', έωθινόν ε' (Τ.Μ.Ε., 
διατάξεις Πεντηκοσταρίου §§20-22).

Τή αυτή Κυριακή, ή άνακομιδή τών λειψάνων τοΰ άγίου Θεο
δώρου τοΰ Βυζαντίου, πολιούχου Μυτιλήνης (f 17 Φεβρ. 1795). 
Σύναξις πάντων τών έν Εύβοια διαλαμψάντων άγίων.

Είς τήν θ'. Απολυτίκιον «Ό τε κατήλθες»· κοντάκιον «Τό 
χαϊρε ταΐς μυροφόροις».

Είς τον έσπερινόν. Ό προοιμιακός (άνευ τοΰ Δεΰτε προ- 
σκυνήσωμεν) καί τό Ψαλτήριον. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άνα-
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στάσιμα 7 καί τά δύο ιδιόμελα τοΰ παραλύτου (δευτεροΰντες 
τό α'), Δόξα, «Λνέβη ό Ίησοϋς», Και νΰν, «Πως μη θαυμάσω- 
μεν». Άπόστιχα τό άναστάσιμον «Ό  τω πάθει σου, Χριστέ» και 
τά «Πάσχα ίερόν», Δόξα, «Έν τη στοφ», Και νΰν, «Αναστάσεως 
ημέρα». Άπολυτίκιον «Εύφραινέσθω τά ούράνια», Δόξα, Καί 
νΰν, «Σέ τήν μεσιτεύσασαν».

Εις το μεσονυκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα, τά τής 
λιτής ιδιόμελα ώς έν τω Πεντηκοσταρίφ· ή ύπακοή τοΰ ήχου 
«Έκπλήττων τη όράσει».

Είς τον δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκιον «Εύ- 
φραινέσθω τά ούράνια», Δόξα, τό αύτό, Καί νΰν, «Σέ τήν μεσι- 
τεύσασαν». [Τό Ψαλτήριον και ό άμωμος.] Καθίσματα τά ανα
στάσιμα κατά σειράν και τά εύλογητάρια. Ή ύπακοή, οί ανα
βαθμοί και τό προκείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ε') μετά πάσης τής τάξεως αύτοΰ.
ΚΑΝΩΝ ό τοΰ Πάσχα μετά τών ειρμών καί τών δύο θεοτο

κίων μετά τήν γ ' φδήν τό μεσφδιον κάθισμα « 'Ρήμα παράλυ
τον» καί τό θεοτοκίον*- μετά τήν ς' τό κοντάκιον καί ό οίκος 
τοΰ παραλύτου, τό μηνολόγιον καί τό ύπόμνημα τής Κυριακής.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί τοΰ Πάσχα- (άντί τής στιχολογίας 
τής φδής τής Θεοτόκου) ή θ' φδή τοΰ Πάσχα μετά τών δύο θε
οτοκίων καί τών μεγαλυναρίων ψαλλόμενων ώς έξής*

Μεγάλννον, ψυχή μου, τόν έθελονσίως παθόντα και ταφέντα 
και έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου. «Φωτίζου, φωτίζου...»

Μεγάλυνον, ψυχή μου, τόν έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου 
Χρίστον τόν ζωοδότην. «Φωτίζου, φωτίζου...»

Χριστός τό καινόν Πάσχα, τό ζωόθυτον θΰμα, άμνός Θεοΰ ό 
αϊρων τήν άμαρτίαν κόσμου. « ’Ώ  θείας, & φίλης...»

* Πρός αποφυγήν της έπαναλήψεως τοΰ αύτομέλου «Τήν ώραιότητα», 
προτιμητέον τό έξής δμοιον θεοτοκίον (έκ της Παρακλητικής)·

«Τόν άκατάληπτον και άπερίγραταον, τόν όμοούσιον Πατρι και Πνεύματι, 
έν rfj γαστρί σου μυστικώς έχώρησας, θεομήτορ · μίαν και άσύγχυτον τής Τριά- 
δος ένέργειαν, έγνωμεν τω τόκφ σου, έν τφ κόσμφ δοξάζεσθαι · δι ’ δ και εύχα- 
ρίστως βοωμέν σοι ■ Χαΐρε, ή κεχαριτωμένη».



206 Μ « ν  Μ λ ,ϊ ο ς

Σήμερον πάσα κτίσις άγάλλεται και χαίρει, δτι Χριστός άνέ
στη και Άδης έσκυλεύθη. « ’Ώ  Πάσχα τό μέγα...»

Δόξα. Μεγάλυνον, ψυχή μου, τής τρισυποστάτου και άδιαιρέ- 
του θεότητος τό κράτος. «Συμφώνως, παρθένε...»

Και νΰν. Χοίρε, παρθένε, χαϊρε- χαϊρε, εύλογημένη ■ χαιρε,,δε- 
δοξασμένη · σός γάρ υιός άνέστη τριήμερος έκ τάφου. «Εύφραί- 
νου, άγάλλου...»

Ειτα «Ό  άγγελος έβόα τή κεχαριτωμένη, αγνή παρθένε, χαϊρε 
και πάλιν έρώ, χαϊρε, ό σός υιός άνέστη τριήμερος έκ τάφον. 
Φωτίζου, φωτίζου».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, «Άγιος Κύριος» μετά τοΰ «Ύψοντε Κ ύ
ριον»  κ.λπ., τοΰ πάσχα «Σαρκι ύττνώσας» (απαξ) και τοΰ παρα
λύτου (επίσης άπαξ).

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ αναστάσιμα 4 καί τά 4 στιχηρά «Πάσχα 
ίερόν» μετά τών στίχων αύτών, Δόξα, «Κύριε, τόν παράλυτον», 
Και νΰν, «Άναστάσεως ήμέρα» μετά τοΰ «Χριστός άνέστη» 
άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοΰ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέστη» 
άλλ’ εύθύς τά) άπολυτίκια «Εύφραινέσθω τά ούράνια» και τοΰ 
άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Εί και έν τάφφ». Απόστολος Κυρ. 
Παραλύτου, «Έγένετο Πέτρον διερχόμενον» (Πρξ. θ' 32-42)· 
Εύαγγέλιον ομοίως, «Άνέβη ό Ιησούς είς Ιεροσόλυμα» (Ίω. ε' 
1-15). Είς τό Έξαιρέτως τό «Ό  άγγελος έβόα... Συμφώνως, παρ
θένε». Κοινωνικόν «ΣώμαΧριστού»· άντι τοΰ Εϊδομεν τό φώς 
τό «Χριστός άνέστη» άπαξ.

16. Δευτέρα. Θεοδώρου όσίου τοΰ ήγιασμένου (t368).
Ειδήσεις. 1. Διά τάς άκολουθίας τής παρούσης έβδομάδος βλέπε 2 

Μαΐου και τήν καθ’ ήμερον διάταξιν τοΰ Πεντηκοσταρίου.
2. Τή Δευτέρα και Τρίτη τοΰ παραλύτου τών κανόνων τοΰ Μηναίου 

προτάσσεται ό κανών τοΰ παραλύτου «Θαυμαστός ένδόξως» (μετά 
στίχου «Δόξα σοι, ό Θεός ήμων, δόξα σοι»/

3. Κοντάκιον τή Δευτέρα και Τρίτη τό τοΰ παραλύτου «Τήν ψυχήν 
μου, Κύριε», άπό δέ τής Τετάρτης τό τής Μεσοπεντηκοστης «Τής έορ
τής τής νομικής».

Απόστολος: ήμέρας, Δ ε υ τ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ι' 1-16).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Δ ευ τ. δ' έβδ. Ίω άν. (Ίω . ς' 56-69).
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17. Τρίτη. «Άπόδοσχς τής ακολουθίας τοΰ παραλύτου». Ανδρονίκου 
καί Ίουνίας τών αποστόλων (α' αί.). Αθανασίου άρχιεπ. Χρι- 
στιανουπόλεως Τριφυλίας (fl735), Νικολάου νβομ. τού έκ Με
τσόβου (f 1617).

Απόστολος: ήμέρας, Τρ. δ' έβδ.  Πράξ. (Πρξ. ι' 21-33).

Ε ύα γγέλιο ν: ήμέρας, Τρ . δ' έβδ. Ίω άννου (Ίω. ζ' 1-13).

18. Τετάρτη, f  «Ή εορτή τής Μεσοπεντηκοστης». Πέτρου, Διο
νυσίου, Ανδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου 
και Βενεδίμου τών μαρτύρων (γ ' αί.). (Τ.Μ;Ε., διατάξεις Πεντη- 
κοσταρίου, §§ 23-25).

Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Εύφραινέσθω», Δόξα, «Ώ ς θειον 
θησαύρισμα» · κοντάκιον «Τήν ψυχήν μου, Κύριε».

Είς τόν έσπερινόν. Ό προοιμιακός (Ψαλτήριον δεν στιχολο- 
γεΐται διά τήν δεσποτικήν εορτήν). Είς τό «Κύριε έκέκραξα» τά 
3 προσόμοια «Πάρεστιν ή μεσάτης ήμερών» είς 6, Δόξα, Καί 
νΰν, «Τής έορτής μεσούσης». Είσοδος κ.λπ. καί τά άναγνώσμα
τα. Άπόστιχα τά 3 ιδιόμελα «Πεντηκοστής έφέστηκε» μετά τών 
στίχων αύτών είς τά δύο τελευταία, Δόξα, Καί νΰν, «Μεσούσης 
τής έορτής». Τό άπολυτίκιον τής έορτής τρίς.

Είς τον δρθρον ή άκολουθία ώς έχει έν τφ Πεντηκοσταρίφ. 
Καταβασίαι οί ειρμοί τής έορτής «Θάλασσαν έπηξας»· άντί τής 
στιχολογίας τής φδής τής Θεοτόκου, ψάλλεται ή θ' φδή άμφο- 
τέρων τών κανόνων τής έορτής, καί ό ειρμός «Άλλότριον τών 
μητέρων». Έξαποστειλάρια, στιχηρά είς τούς αίνους καί δοξα- 
στικόν, ώς έν τφ Πεντηκοσταρίφ. Δοξολογία μεγάλη καί τό 
άπολυτίκιον «Μεσούσης τής έορτής» άπαξ.

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον εύθύς τό άπολυτίκιον «Μεσούσης τής έορ
τής» μόνον καί τό κοντάκιον «Τής έορτής τής νομικής». Τρισά
γιον. Απόστολος: Τετ. δ' έβδ. Πράξ., «Κατέφυγον οί άπόστολοι» 
(Πρξ. ιδ' 6-18)·* Εύαγγέλιον: Μεσοπεντηκοστής, «Τής έορτής 
μεσούσης» (Ίω. ζ' 14-30). Είς τό Έξαιρέτως ό ειρμός «Άλ-

* Άλληλουιάριον της έορτής, ήχος γ', στίχος α' «Μέγας ό Κύριος ήμών και 
μεγάλη ή ισχύς αύτοΰ», στίχος β' «Αινείτε τόν Κύριον, δτι άγαθός».
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λότριον των μητέρων». Κοινωνικόν «Ό  τρώγων μου τήν σάρκα 
και πίνων μου τό αϊμα έν έμοϊ μένει κάγώ έν αύτφ, είπεν ό 
Κύριος» (άνευ άλληλούια)' άντί τοΰ Είδομεν τό φως το «Χρι
στός άνέστη» άπαξ· και τά λοιπά της λειτουργίας.

Έν τη τραπέζι], κατάλυσις ιχθύος. *
ΕΙδήσεις. 1) Άπό σήμερον έως της Τρίτης τής Σαμαρείτιδος των 

κανόνων τοΰ Μηναίου προτάσσονται έναλλάξ οί κανόνες τής Μεσοπεν- 
τηκοστής (τή μέν Πέμπτη, τφ Σαββάτφ και τη Δευτέρα ό α ' κανών, τη 
δέ Παρασκευή, τή Κυριακή και τή Τρίτη ό β ’).

2) Επίσης άπό σήμερον έως τής άποδόσεως, πλήν τής Κυριακής τής 
Σαμαρείτιδος, &ν έορτάζεται άγιος, καταβασίαι ψάλλονται αί της Με- 
σοπεντηκοστής «Θάλασσαν επηξας» (δρα Τ.Μ.Ε. 23 Άπρ. §31).

3) Κοντάκιον έως τής άποδόσεως τό τής Μεσοπεντηκοστής «Τής 
έορτής τής νομικής» [πλήν της Κυριακής τής Σαμαρείτιδος].

19. Πέμπτη. Πατρικίου ίερομάρτυρος έπισκ. Προύσης και τών συν 
αύτφ. Τών 13 όσιομαρτύρων μοναχών τών καέντων έν Λευ
κωσία Κύπρου ύπό τών Φράγγων λατινοδόξων (f 1231).

Απόστολος: ήμέρας, Πέμ. δ' έβδ. Πράξ. (Π ρξ. ι' 34-43).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Πέμ. δ' έβδ. Ίω άν. (Ίω . η' 12-20).

20. Παρασκευή. Θαλλελαίου μάρτυρος (|284). Λυδίας τής Φιλιπ- 
πησίας (α' αί.)· Νικήτα, Ίωάννου και Ιωσήφ όσίων (ια' αί.).

Απόστολος: ήμέρας, Παρ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ι' 44-ια' 10).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Παρ. δ' έβδ. Ίωάν. (Ίω . η' 21-30).

21. Σάββατον. f  Κωνσταντίνου (|337) και Ελένης (1'327) τών θε- 
οστέπτων βασιλέων.

Ή άκολουθία ψάλλεται ώς έν τφ Μηναίφ μετά τών μεθεόρτων τής 
Μεσοπεντηκοστής (Τ.Μ.Ε. 21 Μαΐου, περίπτ. α' §§1-2). Τά μεθέορτα 
βλέπε τη Παρασκευή τής δ ' έβδομ. έσπέρας και τω έπομένφ Σαββάτφ 
πρωί, συμψάλλονται δέ καί τινες άναστάσιμοι ύμνοι διά τήν άπόδοσιν 
τοΰ ήχου (πρβλ. Τ.Μ.Ε., Άπρ. 23 §21, Μαΐου 2 §2, διατάζεις Πεντηκο- 
σταρίου §§13-14 καί 19).

Είς τήν θ'. Απολυτίκιον «Μεσούσης τής έορτής» ■ κοντάκιον 
«Τής έορτής τής νομικής».

Είς τον έσπερινόν. Ό προοιμιακός και τό «Μακάριος 
άνήρ».
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ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» προσόμοια τοϋ Μηναίου 3 είς 
6 (άπαντα έκ δευτέρου), Δόξα, τοΰ Μηναίου «Πλουσίων δω
ρεών», Και νΰν, τό ίδιόμελον της σειράς της έορτής «Πεντηκο
στής έφέστηκεν ή τών ημερών».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φως ιλαράν», τό προκείμενον τής ήμέρας καί τά 
άναγνώσματα τοΰ άγίου έκ τοΰ Μηναίου.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τό άναστάσιμον στιχηρόν τοΰ ήχου «Τω σφ  
στανρφ», εΐτα στίχος «Ή χειρ  μου συναντιλήψεται αύτω, και ό 
βραχίων μου κατισχύσει αύτόν» καί εύθύς τά 3 προσόμοια τοΰ 
Μηναίου (τά δύο τελευταία μετά τών στίχων αύτών), Δόξα, τοΰ 
Μηναίου «Σέλας φαεινότατον», Καί νΰν, τό τής σειράς τής έορ
τής «Έν τφ ίερφ έπέστης ή σοφία τοΰ Θεοΰ».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ τοΰ άγίου «Τοΰ σταυροΰ σου τόν τύπον», 
Δόξα, Καί νΰν, «Μεσούσης τής έορτής».

Είς το μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά διά τήν λιτήν 
στιχηρά τοΰ άγίου μετά τοΰ Δόξα ώς έν τφ Μηναίφ, Καί νΰν, 
τής έορτής «Κύριε, προ τοΰ άχράντου σου σταυροΰ» (ζήτει είς 
τόν στίχον τών αϊνων τφ Σαββάτφ πρωί)· άπολυτίκιον «Μεσού
σης τής έορτής».

Είς τον δρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος»  άπολυτίκια «Τοΰ σταυροΰ σου τόν τύπον», Δόξα, τό αύτό, 
Καί νΰν, «Μεσούσης τής έορτής». [Τό Ψαλτήριον καί ό πολυέ
λεος τοΰ άγίου],

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, [μετά τήν α' στιχολ.] τά άναστάσιμα τοΰ Πεν- 
τηκοσταρίου μετά τοΰ θεοτοκίου αύτών (ζήτει ταΰτα τφ Σαβ- 
βάτω τής Μεσοπεντηκοστής)· [μετά τήν β' στιχολ.] τό πρώτον 
κάθισμα τοΰ Μηναίου «Νέος γέγονας Δαυίδ», Δόξα, τό έτερον 
«Έλκόμενος έπι σταυροΰ», Καί νΰν, τής έορτής «Έορτής μεσα- 
ζούσης τής νομικής» (ζήτει τφ Σαββάτω πρωί)· [μετά τόν πο
λυέλεον] κάθισμα τοΰ Μηναίου «Ή  εΰσημος μνήμη σου», Δόξα, 
Καί νΰν, δμοιον τής έορτής « Ό  πάντων έπιστάμενος» (ζήτει τη 
Τετ. τής Μεσοπεντηκοστής πρωί).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟΡΘΡΟΥ. Τά «Έκ νεότητάς μου» καί λοιπά- 
Εύαγγέλιον τών άγίων (13ης Νοεμ. έν τή λειτουργία), «Έγώ 
είμ'ι ή θύρα» (Ίω. Γ 9-16). Ειτα «Άνάστασιν Χριστοΰ θεασάμε- 
νοι», ό Υ  ψαλμός χΰμα, Δόξα, «Ταϊς τών θεοστέπτων» κ.τ.λ. ώς 
έν τφ Μηναίφ.
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ΚΑΝΟΝΕΣ, ό α' τής έορτής μετά τών ειρμών και ό τοΰ Μη
ναίου. Από γ ' φδής τό κοντάκιον τής έορτής, τό μεσφδιον κάθι
σμα τοΰ Μηναίου «Τάς αισθήσεις έκτείνας», Δόξα, Καί νΰν, τό 
β' μεσφδιον κάθισμα τής έορτής «Τής σοφίας τό ύδωρ»' άφ’ ζ  
τό κοντάκιον καί ό οικος τοΰ Μηναίου καί τό συναξάριον. ,

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί τής έορτής «Θάλασσαν επηξας»· 
«Τήν τιμιωτέραν», καί ό είρμός «Άλλότριον των μητέρων».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τό τοΰ Μηναίου «Ούκ έξ  άνθρώπων 
εϊληφε» καί τό τής έορτής (Μεσοπεντηκοστής).

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, άπό τοΰ στίχου «Τοΰ ποιήσαι έν αύτοϊς 
κρίμα έγγραπτον · δόξα αΰτη έσται πάσι τοΐς όσίοις αύτοΰ», άνα- 
στάσιμα τοΰ ήχου 3 «Δεΰτε πάντα τά έθνη» κ.λπ., καί τοΰ άγίου 
ετερα 3 προσόμοια «Χαϊρε, Κωνσταντίνε πάνσοφε» κ.λπ., Δόξα, 
« Ό  των άνάκτων άναξ», Καί νΰν, τής έορτής «Φωτισθέντες 
άδελφοί» (ζήτει τω Σαββάτφ πρωί είς τούς αίνους). Δοξολογία 
μεγάλη, καί τό άπολυτίκιον [«Τοΰ σταυροΰ σου τόν τύπον», Δό
ξα, Καί νΰν] «Μεσούσης τής έορτής» (πρβλ. Τ.Μ.Ε., Απρ. 23, 
§14-Άπρ. 25, §8 καί §11· Μαΐου 2, §3).

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοΰ Πάσχα.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέ

στη» άλλ’ εύθύς τά) άπολυτίκια «Μεσούσης τής έορτής», «Τοΰ 
σταυροΰ σου τόν τύπον», καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ1 κοντάκιον 
«Τής έορτής τής νομικής».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τής 21ης 
Μάίου. Απόστολος τοΰ άγίου, Μαΐου 21, «Αγρίππας ό βασιλεύς» 
(Πρξ. κς' 1, 12-20)· Εύαγγέλιον ομοίως, Νοεμ. 13, «Αμήν άμήν 
λέγω ύμΐν, ό μή εισερχόμενος» (Ίω. Γ 1-9).

Είς τό Έξαιρέτως το «Άξιον έστίν». Κοινωνικόν «Είς πάσαν 
τήν γήν» · «Χριστός άνέστη», καί τά λοιπά τής λειτουργίας.

22. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Ή τής Σαμαρείτιδος έορτή, 
έν fi ό Χριστός μεσσίαν έαυτόν ώμολόγει». Βασιλίσκου μάρτυ
ρος (|308). Δημητρίου καί Παύλου νεομαρτ. Τριπόλεως Πελο- 
ποννήσου- μνήμη τής β' Οίκουμ. συνόδου έν Κων/πόλει (381). 
Ήχος δ", έωθινόν ζ' (Τ.Μ.Ε., διατάξεις Πεντηκοσταρίου §§26- 
27).



Μήν Μμ ο ς 211

Τη αυτή Κυριακή μνήμη (έν Τρικκάλοις) Βησσαρίωνος επι
σκόπου Λαρίσης, και (έν Χώρςι Σάμου) Γεωργίου νεομάρτυρος τοΰ έν 
Έφέσφ.

Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον «Μεσούσης της έορτής»· κοντάκιον 
«Τής έορτής τής νομικής».

ΕΙς τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα
4, τής Μεσοπεντηκοστής 3 και τής Σαμαρείτιδος 3, Δόξα, «Πα
ρά τό φρέαρ τοΰ Ιακώβ», Καί νΰν, «Ό  δια σέ θεοπάτωρ». Άπό- 
στιχα τό άναστάσιμον «Κύριε, άνελθών έν τω σταυρω» και τά 
«Πάσχα ίερόν», Δόξα, τής Σαμαρείτιδος «Ώ ς ώφθης έπϊ γής», 
Και νΰν, «Μεσούσης τής έορτής». Άπολυτίκια «Τό φαιδρόν τής 
άναστάσεως», Δόξα, Και νΰν, «Μεσούσης τής έορτής».

ΕΙς το μεσονυκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα, τά διά 
τήν λιτήν Δόξα, Και νΰν, ώς έν τφ  Πεντηκοσταρίφ, και τά τρια
δικά «Άξιον έστίν»· άπολυτίκιον «Μεσούσης τής έορτής».

Είς τον δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκια «Τό φαι- 
δρόν», Δόξα, τό αύτό, Καί νΰν, «Μεσούσης τής έορτής». [Τό 
Ψαλτήριον και ό άμωμος.] Καθίσματα τά άναστάσιμα καί τά 
εύλογητάρια. Ή ύπακοή, οί άναβαθμοί και τό προκείμενον τοΰ 
ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ζ') μετά τής συνήθους τάξεως αύ
τοΰ.

ΚΑΝΩΝ ό τοΰ πάσχα μετά τών ειρμών και τών δύο θεοτο
κίων- άπο γ ' φδής [τό κοντάκιον τής έορτής και] τά καθίσματα 
τοΰ Πεντηκοσταρίου· άφ’ ς ' τό κοντάκιον και ό οίκος τής Σα
μαρείτιδος, τό μηνολόγιον, και τό ύπόμνημα τοΰ Πεντηκο
σταρίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Αναστάσεως ήμέρα»· άντί τοΰ Τήν 
τιμιωτέραν, ή θ' φδή τοΰ Πάσχα ώς τή Κυριακή τοΰ παραλύ
του- ειτα «Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Άγιος Κύριος» μετά τοΰ «Ύψοΰτε Κ ύ
ριον» κ.λπ., και τά τοΰ Πεντηκοσταρίου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 και είς τούς προ αύτών 
στίχους τά 4 στιχηρά «Πάσχα ίερόν», Δόξα, τό ίδιόμελον «Ή  
πηγή τής ζωαρχίας», Και νΰν, «Άναστάσεως ήμέρα» μετά τοΰ 
«Χριστός άνέστη» άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτη
ρία».
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ΕΙς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοΰ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέστη» 
άλλ’ εύθύς τά) άπολυτίκια «Τό φαιδρόν», «Μεσούσης της έορ
τής» καί τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Εί και έν τάφφ». 
Απόστολος: Κυρ. ε  Πράξ., «Αιασπαρέντες οί απόστολοι» (Πρξ. 
ια' 19-30)· Εύαγγέλιον: Κυρ. τής Σαμαρείτιδος, «Έρχεται ό Ιη
σούς είς πόλιν τής Σαμαρείας» (Ίω. δ' 5-42). Είς τό Έξαιρέτως 
τό «Ό  άγγελος έβόα... Εύφραίνου, άγάλλου». Κοινωνικόν «Σώ
μα Χριστού»· «Χριστός άνέστη» καί τά λοιπά τής λειτουργίας.

23. Δευτέρα. Μιχαήλ έπισκόπου Συνάδων τοΰ όμολογητοΰ 
(f 821). Μαρίας μυροφόρου τοΰ Κλωπά, Συνεσίου έπισκ. Καρ- 
πασίας τής Κύπρου.

Σημείωσις. Διά τάς άκολουθίας τής παρούσης έβδομάδος βλέπε 2 
και 18 Μαΐου και τήν καθ’ ή μέραν διάταξιν τοΰ Πεντηκοσταρίου.

Απόστολος: ήμέρας, Δ ευ τ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ' 12-17).

Ε ύα γγέλιο ν: ήμέρας, Δ ε υ τ. ε' έβδ. Ίω άν. (Ίω . η' 42-52).

24. Τρίτη. Συμεών όσίου τοΰ έν τω Θαυμ,αστφ δρει (f590).
Απόστολος: ήμέρας, Τρ . ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ' 25-ιγ' 12).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Τρ ίτη ς  ε' έβδ. Ίω άν. (Ίω . η' 51-59).

25. Τετάρτη. «Άπόδοσις τής Μεσοπεντηκοστής». Ή γ ' εΰρεσις τής 
τιμίας κεφαλής τοΰ Προδρόμου καί βαπτιστοΰ Ίωάννου (850).

Σημείωσις. Κατά τάς διατάξεις τοΰ Τ.Μ.Ε. (25 Μαΐου, περίπτ. α' 
§§1-2· πρβλ. 23η Άπρ. §34, 25η Άπρ. §§10-11), ή άκολουθία τοΰ Μη
ναίου συμψάλλεται μετά τών ύμνων της Μεσοπεντηκοστής λαμβανομέ- 
νων έκ της κυρίας ήμέρας της έορτής (έν τω Πεντηκοσταρίφ) άλλά 
χωρίς τών έν τω έσπερινώ άναγνωσμάτων και τοΰ έν τφ δρθρφ συνα
ξαριού αύτής.

Είς τήν θ'. Άπολυτίκιον καί κοντάκιον τής Μεσοπεντηκο- 
στής.

ΕΙς τον έσπερινόν. Μετά τόν προοιμιακόν [καί τήν α στά
σιν τοΰ «Μακάριος άνήρ»], είς τό «Κύριε, έκέκραξα» τά τής α 
ήμέρας τής έορτής 3 προσόμοια «Πάρεσην ή μεσότης ήμερων» 
κ.λπ. καί τοΰ Προδρόμου ετερα 3, Δόξα, «Θησαυρός ένθέων 
δωρεών», Καί νΰν, «Τής έορτής μεσούσης». Είσοδος κ.λπ. Είς 
τά άπόστιχα τά 3 ιδιόμελα τής έορτής μετά τών στίχων αύτών,
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Δόξα, «Ή  των θείων έννοιών», Και νΰν, «Μεσούσης τής έορτής 
διδάσκοντος σου». Άπολυτίκια «Μεσούσης τής έορτής», Δόξα, 
«Ώ ς θειον θησαύρισμα», Και νΰν, αΰθις της έορτής.

Είς τον δρθρον. Ό έξάψαλμος· είς τό «Θεός Κύριος» τά έν 
τφ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον και ό πολυέλεος.] 
Καθίσματα, είς τήν α στιχολογίαν τό τοΰ προδρόμου «Έκ γής 
άνατείλασα», Δόξα, Και νΰν, τό τής έορτής «Ό  πάντων έπιστά- 
μενος»· εις τήν β' στιχολογίαν τό τοΰ προδρόμου «Άναδοθεΐσα 
ώς χρυσός», Δόξα, Και νυν, τό τής έορτής «Ό  δεσπότης των 
δλων»· διά δέ τόν πολυέλεον τό τοΰ προδρόμου « Ό  Ήρφδης, 
πρόδρομε», Δόξα, Και νΰν, τό α' μεσφδιον τής έορτής «Έστη- 
κώς έν τω μέσφ τοΰ ίεροϋ» (ζήτει μετά τήν γ ' φδήν τών κανό
νων). Οί αναβαθμοί «Έκ νεότητάς μου» κ,λπ. καί τά τοΰ Εύαγ- 
γελίου τοΰ δρθρου τοΰ Προδρόμου, μεθ’ δ «Άνάστασιν Χριστού 
θεασάμενοι», ό Υ  ψαλμός χΰμα, κ.τ.λ. ώς έν τφ Μηναίφ. Κα
νόνες οί δύο τής έορτής (ό α' μετά τών ειρμών, ό β' άνευ είρμών 
και άνευ τριαδικών καί θεοτοκίων) καί ό τοΰ Προδρόμου. Άπό 
γ ' φδής τό κοντάκιον μετά τοΰ οϊκου τής έορτής, είτα ψάλλον
ται τό μεσφδιον κάθισμα τοΰ Μηναίου «Έπεφάνη σήμερον», 
Δόξα, Και νΰν, τό β' μεσφδιον κάθισμα τής έορτής «Τής σοφίας 
τό δδωρ». Άπό ς' φδής τό κοντάκιον και ό οίκος τοΰ Προδρόμου 
και τό συναξάριον. Καταβασίαι οί ειρμοί τής έορτής «Θάλασ
σαν έπηξας»· άντί τής στιχολογίας τής φδής τής Θεοτόκου, 
ψάλλεται ή θ' φδή άμφοτέρων τών κανόνων τής έορτής καί ή 
τοΰ Προδρόμου, και ό είρμός «Άλλότριον των μητέρων». Έξα- 
ποστειλάρια, τό τής έορτής, τό τοΰ προδρόμου «Έν τή εύρέσει, 
Πρόδρομε» καί αΰθις τό τής έορτής. Είς τούς αίνους, είς στίχους 
6 (ή τοι άπό τοΰ στίχου «Τοΰ ποιήσαι έν αύτοϊς κρίμα έγγρα
φ ον»), τα 3 στιχηρά προσόμοια τής έορτής καί τά 3 προσόμοια 
τοΰ Προδρόμου «Χαίροις ή ίερά κεφαλή» κ.λπ. (άπαντα άνά 
μίαν), Δόξα, τό ίδιόμελον τοΰ Μηναίου «Τήν πανσεβάσμιον κά
ραν», Και νυν, τής έορτής «Φωτισθέντες, άδελφοί». Δοξολογία 
μεγάλη και τό άπολυτίκιον «Μεσούσης τής έορτής».

Είς τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοΰ Πάσχα- 
μετά τήν είσοδον (δέν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέστη» 
άλλ’ εύθύς τά) άπολυτίκια «Μεσούσης τής έορτής», «Ώ ς θειον
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θησαύρισμα» και τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Τής έορτής 
τής νομικής». Απόστολος τοΰ Προδρόμου, Κυρ. ιε έπιστ., «Ο  
Θεός ό είπών έκ σκότους» (Β' Κορ. δ' 6-15)· Εύαγγέλιον 
όμοίως, Δευτ. δ' έβδ. Ματθ. «Άκούσας ό Ιωάννης έν τφ δεσμω- 
τηρίω» (Μτθ. ια' 2-15). Είς τό Έξαιρέτως ό ειρμός «Άλλότριον 
τών μητέρων». Κοινωνικόν «Ό  τρώγων μου τήν σάρκα και πί
νω ν μου τό αίμα έν έμοϊ μένει κάγώ έν αΰτφ, εΐπεν ό Κύριος» 
(άνευ άλληλούια)· αντί τοΰ Εϊδομεν τό φως τό «Χριστός άνέ
στη» άπαξ' και τά λοιπά τής λειτουργίας.

26. Πέμπτη. Κάρπου έκ τών 70 (α' αί.). Άλφαίου άποστόλου.
Ειδήσεις. 1) Από σήμερον έως τοΰ Σαββάτου των κανόνων τον 

Μηναίου προτάσσεται ό κανών της Σαμαρείτιδος «Ό πατάξας Αίγυ
πτον» (μετά στίχου «Δόξα σοι, ό Θεός ήμών, δόξα σοι»),

2) Επίσης μέχρι τοΰ Σαββάτου κοντάκιον είς τήν λειτουργίαν 
ψάλλεται τό τής Σαμαρείτιδος «Πίστει έλθοΰσα έν τφ φρέατι».

Απόστολος: ήμέρας, Πέμ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιδ' 20-ιε' 14).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Πέμ. ε' έβδ. Ίω άν. (Ίω . θ' 39-ι' 9).

27. Παρασκευή. Έλλαδίου ϊερομάρτυρος (ς' αί.)· Ίωάννου όμολο- 
γητοΰ τοΰ 'Ρώσου ( |  1730).

Απόστολος: ήμέρας, Παρ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιε' 5-12).

Ε ύα γγέλιον: ήμέρας, Παρ. ε' έβδ. Ίω άν. (Ίω . ι' 17-28).

Σημείωσις. Ένθα τιμαται ή μνήμη τοΰ άγίου Ίωάννου τοΰ 'Ρώσου, 
ή άκολουθία αύτοΰ συμψάλλεται έκ τής οικείας φυλλάδος μετά τών με- 
θεόρτων τής προλαβούσης Κυριακής, κατά τάς σχετικός διατάξεις τοΰ 
τυπικού (Τ.Μ.Ε., Μαΐου 21, §6· πρβλ. 23 Άπρ. §§35-37).

28. Σάββατον. «Άπόδοσις τής έορτής τής Σαμαρείτιδος». Εύτυ- 
χοΰς έπισκόπου Μελιτινής- Έλικωνίδος μάρτυρος (|244). 
Ανδρέου τοΰ διά Χρίστον σαλοΰ.

Ή άκολουθία ψάλλεται κατά τήν έν τφ Πεντηκοσταρίφ τά
ξιν· έξαποστειλάριον και κοντάκιον μόνον τά τής έορτής τής 
Σαμαρείτιδος. Απόστολος: ήμέρας, Σαβ. ε' έβδ. Πράξεων 
(Πρξ. ιε' 35-41)· Εύαγγέλιον: ήμέρας, Σαβ. ε' έβδ. Ίωάν. (Ίω. 
ι ' 27-38). «Αξιόν έστί». Κοινωνικόν «Άγαλλιάσθε, δίκαιοι»· 
«Χριστός άνέστη»' «Εϊη τό όνομα».
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29. f  ΚΥΡΙΑΚΗ ζ '  ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Ή θεραπεία τοϋ έκ γενετής 
τυφλοΰ». Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος. Αλεξάνδρου αρχιεπι
σκόπου Αλεξανδρείας (t328). Υπομονής όσιας. [’Επέτειος τής 
αποφράδος ήμέρας τής ύπό τών Τούρκων γενομένης άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως (1453).] Ήχος πλ. α', έωθινόν η' 
(Τ.Μ.Ε., διατάξεις Πεντηκοσταρίου §§29-31).

Τή αύτη Κυριακή· μνήμη Αρσενίου τοΰ ίερομάρτυρος.
Εις τήν θ'. Άπολυτίκιον «Τό φαιδρόν»' κοντάκιον «Πίστει 

έλθουσα».
Είς τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 

στιχηρά 7, τοΰ τυφλοΰ ιδιόμελα 3, Δόξα, «Κύριε, παράγων έν τή 
όδω», Και νΰν, «Έν τή Ερυθρά θαλάσση». Είσοδος κ.λπ.. Άπό- 
στιχα, τό άναστάσιμον «Σέ τόν σαρκωθέντα» και τά «Πάσχα 
ίερόν», Δόξα, «Δικαιοσύνης ήλιε», Και νΰν, «Άναστάσεως ημέ
ρα». Άπολυτίκιον «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, Καί νΰν, 
«Χαΐρε, πύλη Κυρίου».

Είς το μεσονυκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα, τό ίδιό
μελον τών αίνων «Ό  διά σπλάγχνα έλέους» άνευ στίχου, Δόξα, τό 
διά τήν λιτήν ίδιόμελον «Ό λον τόν βίον», Και νΰν, θεοτοκίον 
«Νεΰσον παρακλήσεσι», τα τριαδικά «Άξιον έστί», τρισάγιον 
κ,λπ. και ή ύπακοή «Αγγελική όράσει».

Είς τόν δρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκιον «Τόν 
συνάναρχον Λόγον», Δόξα, τό αύτό, Καί νΰν, «Χαΐρε, πύλη Κυ
ρίου». [Τό Ψαλτήριον καί ό άμωμος.] Καθίσματα τά αναστάσι
μα κατά σειράν καί τά εύλογητάρια. Ή ύπακοή, οί άναβαθμοί 
καί τό προκείμενον τοΰ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (η') μετά πάσης τής τάξεως αύτοΰ.
ΚΑΝΩΝ ό τοΰ Πάσχα μετά τών δύο θεοτοκίων μετά τήν γ' 

φδήν τό μεσφδιον κάθισμα δίς· μετά τήν ς' τό κοντάκιον, ό 
οίκος, τό μηνολόγιον και τό ύπόμνημα τοΰ Πεντηκοσταρίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί ειρμοί «Τω σωτήρι Θεω» · (άντι τής στιχο- 
λογίας τής φδής τής Θεοτόκου) ή θ' φδή τοΰ Πάσχα ώς τή Κυ
ριακή τοΰ παραλύτου- εΐτα ό είρμός «Σέ τήν ύπέρ νοΰν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, «Άγιος Κύριος» μετά τοΰ «Ύψοϋτε Κ ύ
ριον» κ.λπ., καί τά 3 έξαποστειλάρια τοΰ Πεντηκοσταρίου.
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ αναστάσιμα 4 και είς τούς στίχους αύτών 
τά 4 στιχηρά «Πάσχα ίερόν» κ,λπ., Δόξα, το ίδιόμελον «Τις 
λαλήσει», Καί νΰν, «Άναστάσεως ήμερα» μετά τοΰ «Χριστός 
άνέστη» άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Αναστάς έκ τον μνήματος» 
(ή «Σήμερον σωτηρία»).

Είς τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα και τό είσοδικόν τοΰ 
Πάσχα. Μετά τήν είσοδον (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός 
άνέστη» άλλ’ εύθύς τά) άπολυτίκια «Τόν σννάναρχον Λόγον»  
και τοΰ άγίου τοΰ ναοΰ, κοντάκιον «Εί και έν τάφφ». Απόστο
λος: Κυρ. ς ' Πράξ., «Έγένετο πορενομένων» (Πρξ. ις' 16-34)· 
Εύαγγέλιον: Κυρ. τυφλοΰ, «Παράγων ό Ίησους» (Ίω. θ' 1-38). 
Είς τό Έξαιρέτως ό είρμός «Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζον, φωτίζου». 
Κοινωνικόν «Σώμα Χρίστου» · άντί τοΰ Εΐδομεν τό φώς τό «Χρι
στός άνέστη» άπαξ, καί τά λοιπά τής λειτουργίας.

30. Δευτέρα. Ίσαακίου όσίου, ήγουμένου τής μονής τών Δαλ- 
μάτων (f383).

Ειδήσεις. 1. Δια τάς άκολουθίας σήμερον και αϋριον βλέπε 2 
Μαΐου και τήν καθ’ ήμέραν διάταξιν τοΰ Πεντηκοσταρίου.

2. Tfj Δευτέρα και τή Τρίτη τών κανόνων τοΰ Μηναίου προτάσσεται 
ό κανών τοΰ τυφλοΰ «Γήν έφ’ ήν ούκ έλαμψεν»· έάν έορτάζηται άγιος, 
καταβασίαι «Τω σωτήρι Θεφ»· είς δέ τήν λειτουργίαν τό κοντάκιον 
«Τής ψυχής τά δμματα».

Απόστολος: ήμέρας, Δ ευ τ. ς' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιζ' 1-9).

Εύα γγέλιον: ήμέρας, Δ ε υ τ. ς' έβδ. Ίω άν. (Ίω . ια' 47-54).

31. Τρίτη. «Απόδοσις τής έορτής τοΰ τυφλοΰ». Έρμείου μάρτυρος 
(β' αί.).

Τήν ακολουθίαν βλέπε έν τφ Πεντηκοσταρίφ, προ τής έορ
τής τής Αναλήψεως (τήν β' διάταξιν)· Απόστολος: ήμέρας, Τρ. 
ς ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιζ' 19-28)· Εύαγγέλιον: ήμέρας, Τρ. ς ' έβδ. 
Ίωάν. (Ίω. ιβ' 19-36). «Άξιον έστίν».
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