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Ἰησοῦς Χριστὸς [φορητὴ εἰκών, ἔτους 1190, Παναγία τοῦ Ἄρακος].
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Ἀπολυτίκιον Ἀπ. Βαρνάβα
Ἦχος α´.

Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου,

τῆς Οἰκουμένης τὸν κήρυκα, 

τῶν Ἀντιοχέων τὸν πρῶτον,

τῆς χριστωνύμου κλήσεως ἀρχιτέκτονα, 

τῆς Ῥώμης τὸν κλεινὸν εἰσηγητήν

καὶ θεῖον τῶν ἐθνῶν σαγηνευτήν, 

τὸ τῆς χάριτος δοχεῖον,

τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος τὸν ἐπώνυμον,

ἀπόστολον τὸν μέγαν,

τὸν τοῦ θείου Παύλου συνέκδημον,

τῶν ἑβδομήκοντα πρῶτον,

τῶν δώδεκα ἰσοστάσιον·

πάντες συνελθόντες σεπτῶς οἱ πιστοὶ

τὸν Βαρνάβαν ᾄσμασι στέψωμεν·

πρεσβεύει γὰρ Κυρίῳ 

ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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Παραίνεσις περὶ τοῦ σεβασμοῦ εἰς τὴν τάξιν

Ο ὐδὲν μικρὸν ἐν τῇ τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, οὐδὲν 

δίχα λόγου· ὅτι αὐτοῦ τοῦ ζῶντος Λόγου ἡ Ἐκκλη-

σία, διὸ μετὰ λόγου πάντα μεγίστου. Πῶς οὖν τολμᾷ 

τις ὅλως τὰ μετὰ λόγου καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ Λόγου ἰδί-

αις ὁρμαῖς παρορᾶν; καὶ ἑαυτὸν εἰσάγειν τῆς τούτων 

καταλύσεως νομοθέτην; Οὐκ οἶδας ὅτι τάξις συνέχει 

πάντα, ὡς γέγραπται; καὶ ὅτι οὐκ ἔστιν ἀκαταστασίας 

ὁ Θεός, ὡς ὁ Θεορρήμων ἔφη, ἀλλ᾽ εἰρήνης καὶ 

τάξεως; καὶ ὅτι ἡ ἐν τοῖς οὐρανοῖς εὐταξία καὶ ἐν τῇ 

Ἐκκλησίᾳ ἐστί; Μὴ παράλυε τοιγαροῦν τὴν ἄνωθεν 

τάξιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἔσο συν τηρῶν ταύτην, καὶ ὑπὲρ 

αὐτῆς ζηλῶν ὅση δύναμις· καὶ μὴ μόνον σπούδαζε 

ἃ παρέλαβες συνιστᾶν, ἀλλὰ καὶ προσθήκαις ἱεραῖς 

ἐπαυξάνειν καὶ κοσμεῖν ταῦτα, ὡς καὶ οἱ πατέρες 

ἡμῶν. Ὑπερμάχει οὖν τῶν ἱερῶν τάξεων, ἵνα μι-

σθοὺς πολλαπλοὺς κομίσῃ παρὰ Θεοῦ, ὡς ἀγαπῶν 

εὐπρέπειαν οἴκου Κυρίου καὶ τὴν ἱερὰν τηρῶν τάξιν.

Συμεὼν Θεσσαλονίκης,

Διάλογος, PG 155, 680BC
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ΙστορΙκΗ σύνοψΗ περΙ τΗσ δΙαμορφώσεώσ  
τού τύπΙκού τΗσ εκκλΗσΙασ

ὑπὸ τοῦ Πρωτοπρεσβ. Χρυσοστόμου Νάσση
Ἐπίκουρου Καθηγητῆ Α.Π.Θ.

«Ἐν ... ταῖς μοναῖς καὶ σχεδὸν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις ἡ τοῦ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
τυπικοῦ τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου Σάβα τελεῖται τάξις» (Διάλογος, κεφ. 302· PG 155, 
556C).

Η παραπάνω διαπίστωση τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς Συμεὼν ἀρχιεπισκό
που Θεσσα λονίκης (†1429) σχετικὰ μὲ τὴν «ἀναγκαιοτάτην καὶ πα

τρικὴν» αὐτὴ «διάταξιν», ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ, φανερώνει ὅτι, στὸ λυκό
φως τῆς ὑπερχιλιετοῦς χριστιανικῆς αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου, τὸ 
σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ «ἑν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ» λατρεύουσα κοινό
τητα, εἶχε παραλάβει ἀπὸ τοὺς πατέρες, ὡς πολύτιμη κληρονομία καὶ 
φωτόμορφη κορωνίδα ποὺ τὴν κοσμεῖ, ἕνα ἑνιαῖο καὶ καθολικῶς ἐφαρμο
ζόμενο σύστημα λατρείας. Ἐπὶ αἰῶνες, ὁ μοναστηριακὸς αὐτὸς λειτουρ
γικὸς τύπος ἢ ἄλλως τὸ ἱεροσολυμιτικὸ τυπικὸ ἢ τὸ τυπικὸ τοῦ ἁγίου 
Σάβα δίδει στοὺς «ἐν τόπῳ σκηνῆς θαυμαστῆς» ἐντρυφῶντας πιστοὺς 
φωνὴ «ἀγαλιάσεως καὶ ἐξομολογήσεως ἤχου ἑορτάζοντος» (Ψαλμ. μα΄ 
5). Μυσταγωγεῖ, εὐφραίνει καὶ καταπραΰνει τὸν κοπι ῶντα καὶ ψάλλον
τα. Στὴν ὀρθόδοξη λατρεία, ὅπου «τὰ ἄνω τοῖς κάτω συνεορ τάζει, καὶ 
τὰ κάτω τοῖς ἄνω συνομιλεῖ» (Σωφρονίου Ἱεροσολύμων, «Πρόλογος» 
τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων τῶν Θεοφανείων), γινόμαστε μέτο
χοι τῆς ἀενάου δοξολογίας τοῦ ἐν τριάδι προσκυ νουμένου Θεοῦ. Ὡς ἐκ 
τούτου, ἡ ὀρθόδοξη λατρεία δὲν ἀποτελεῖ ἁπλῶς καίριο σημεῖο τοῦ ἐπο
νομαζομένου Byzance après Byzance (τοῦ Βυζαντίου μετὰ τὸ Βυζάντιο) 
ἀλλὰ προσ λαμβάνεται ἐμπειρικῶς καὶ προκαταβολικῶς ὡς τὰ ἔσχατα 
πρὸ τῶν ἐσχάτων. 

Ὡς ἱστορικὸ γεγονός, ἡ διαμόρφωση τοῦ ἰσχύοντος Τυπικοῦ τῆς ἐκκλη
σιαστικῆς ἀκολουθίας χάνεται στὶς μακρόχρονες καὶ δαιδαλώδεις ἐπε
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ξεργασίες, ἀλληλο επιδράσεις καὶ ἑτεροδανεισμοὺς λειτουργικῶν παρα
δόσεων ἐξεχόντων ναῶν καὶ μονῶν (ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως στὴν Ἁγία 
Πόλη, ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴ Βασιλεύουσα Πόλη, μονῆς τοῦ 
Ἁγίου Σάβα στὴν Παλαιστίνη, μονῆς Στουδίου στὴν Κωνσταντινούπολη) 
καὶ τῶν ἐπισημοτάτων κατὰ τόπους ἐκκλησιῶν τῆς Ἀνατολῆς. Βεβαίως, 
κατὰ τὴν πρώτη μετὰ Χριστὸν χιλιετία, τὰ ὀρθόδοξα πατριαρχεῖα καὶ οἱ 
κατὰ τόπους ἐκκλησίες, ὅπως ἡ Κύπρος, γνώριζαν ἰδιάζουσες λειτουρ
γικὲς πράξεις, ἐνίοτε δὲ καὶ ἐντὸς τῆς αὐτῆς πόλεως ἢ ἐκκλησιαστικῆς 
περιφερείας. Πέραν τῶν διαφόρων λειτουργικῶν τύπων Ἀνατολῆς καὶ Δύ
σεως, παρατηρεῖται μία θεμελιώδης ἀπό κλιση καὶ σαφέστατη ἰδιομορφία 
ὡς πρὸς τὸν τρόπο λατρείας μεταξὺ τῶν ναῶν τῶν πόλεων (τῶν «καθο
λικῶν ἐκκλησιῶν») καὶ τῶν μοναστικῶν καθιδρυμάτων καὶ ἐρημητηρίων 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. 

Ἐνδιαφέρουσα μαρτυρία, ἐν προκειμένῳ, ἐντοπίζεται στὴ Διηγήσιν τῶν 
ἀββάδων Ἰωάννου καὶ Σωφρονίου. Στὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ ἑβδόμου αἰώνα, 
ποὺ διασώζεται στὸν 29ο Λόγο τῶν Ἑρμηνειῶν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου 
τοῦ Νίκωνος τοῦ Μαυρορείτη († περ. 1100), γίνεται ἀναφορὰ στὶς περιη
γήσεις τῶν Ἰωάννου Μόσχου καὶ Σωφρονίου, τοῦ μετέπειτα καὶ πατριάρ
χου Ἱεροσολύμων. Μεταξὺ ἄλλων, οἱ δύο προσκυνητὲς ἐπισκέφθηκαν τὸν 
ἀββᾶ Νεῖλο στὸ ὄρος Σινᾶ. Ἐκεῖνος τοὺς δέχθηκε μὲ τιμὴ καὶ τοὺς κάλεσε 
νὰ τελέσουν ἀπὸ κοινοῦ τὴ συνηθισμένη ἀκολουθία τῆς Κυριακῆς, κατὰ 
τὴν τάξη ποὺ τηροῦσε. Ἡ ἰδιάζουσα τάξη τοῦ ἀββᾶ Νείλου παραξενεύει 
τοὺς Ἰωάννη καὶ Σωφρόνιο καὶ γι’ αὐτό, μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀγρυπνίας, 
τὸν ἐρωτοῦν: «Διατί, ἀββᾶ, οὐ φυλάττετε τὴν τάξιν τῆς καθολικῆς καὶ 
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας; ... Πῶς σὺ αὐτὸς ὀψὲ εἰς τὰ ἑσπερινὰ τῆς ἁγίας 
Κυριακῆς, οὔτε εἰς τὸ Κύριε, ἐκέκραξα τροπάρια, οὔτε εἰς τὸ Φῶς ἱλαρόν, 
οὔτε τὸ Κατευθυνθήτω, οὔτε εἰς τὸν κανόνα τὸ Θεὸς Κύριος, οὔτε εἰς τὴν 
στιχολογίαν τῶν ψαλμῶν καθίσματα ἀναστάσιμα, οὔτε εἰς τὰς ᾠδὰς τῶν 
τριῶν παίδων τροπάρια, ἀλλ’ οὔτε εἰς τὸ Μεγαλεῖον τὸ Πᾶσα πνοή, ἀλλ’ 
οὔτε εἰς τὴν δοξολογίαν, Τὴν ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος ἣν αἰνοῦμεν εἶπας»; 
Ὁ Νεῖλος μὲ τὴ σειρά του ἀπαντᾶ ὅτι τὰ τροπάρια αὐτὰ ἁρμόζουν περισ
σότερο στὸν κλῆρο τῶν πόλεων καὶ «ὅτι ἡσυχασταῖς καὶ τοῖς τὰς ἑαυτῶν 
ἁμαρτίας πενθοῦσιν ἀνάρμοστα τὰ τροπάρια». Ἀσφαλῶς, οἱ συνομιλητὲς 
τοῦ ἀββᾶ Νείλου ἦταν καὶ οἱ ἴδιοι μοναχοί. Παρὰ ταῦτα, γνώριζαν καὶ 
ἐφήρμοζαν «καθεδρικὰ» στοιχεῖα (τροπάρια) στὴ μοναστική τους λα
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τρευτικὴ πράξη. Ἀντιστοίχως, ὁ Κύριλλος Σκυθοπολίτης ἀναφέρεται στὴ 
συνήθεια «τῶν σπουδαίων», μοναχῶν ποῦ ἀσκήτευαν πλησίον τοῦ ναοῦ 
τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἱεροσόλυμα, νὰ διακονοῦν κατὰ τὶς ἀκολουθίες 
ποὺ τελοῦνταν στὴν καθολικὴ ἐκκλησία, γεγονὸς ποὺ ἀβίαστα ὁδήγησε 
σὲ ἐπιρροὲς ἑκατέρωθεν. Στὴ λατρεία λοιπὸν ἦταν φυσικὸ ἡ ἐνοριακὴ 
«ἀκολουθία τοῦ ᾄσματος» καὶ ὁ μοναστικὸς «κανὼν τῆς ψαλμῳδίας» νὰ 
λειτουργήσουν ἐνίοτε ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα στὴ διαμόρφωση τοῦ 
βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου. 

Δυναμικὴ ὤθηση στὴ σύνθεση τῶν δύο τάξεων, τῆς καθεδρικῆς καὶ 
τῆς κοινοβιακῆςμονα στικῆς, δόθηκε μετὰ τὴν ὁριστικὴ ὑπέρβαση τῆς 
εἰκονομαχι κῆς ἔριδος. Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 9ου αἰώνα προωθήθηκαν 
γόνιμες λειτουργικὲς ζυμώσεις, μὲ πρωτο πόρο καὶ βασικὸ συντελεστὴ τὸν 
ὅσιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη († 826). Ὡς γνωστό, περὶ τὸ 799, ὁ ἅγιος Θε
όδωρος, μὲ ὀμάδα μοναχῶν ἀπὸ τὴ μονὴ τῶν Σακκουδίων τοῦ Ὀλύμπου 
τῆς Βιθυνίας, ἐγκαταστάθηκε καὶ ἔγινε ἡγούμενος στὸ παλαιὸ μετόχι τῶν 
Ἀκοιμήτων μοναχῶν, δηλαδὴ τῆς μονῆς τοῦ Προδρόμου τῶν Στουδίου 
(ἤ, ἄλλως, ἐν τοῖς Στουδίου), στὴν Κωνσταντι νούπολη. Ὁ ὑπέρμαχος τοῦ 
Ὀρθοδό ξου δόγματος περὶ τῶν σεπτῶν εἰκόνων Θεόδωρος προσκάλεσε 
στὴ μονὴ Στου δίου μοναχοὺς ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη, γιὰ νὰ τὸν πλαισιώ
σουν στὸν ἀγώνα κατὰ τῶν εἰκονομάχων. Ὁ Θεόδωρος, ἀπὸ τὴν περίοδο 
διαμονῆς του στὴ Βιθυνία, εἶχε ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μὲ παλαιστινίους μονα
χούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν καταφύγει στὶς μονὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας μετὰ ἀπὸ 
τὶς ἀραβικὲς ἐπιδρομές. Εἶχε ἐξ ἀρχῆς ἐκτιμήσει τὴν πίστη τῶν μοναχῶν 
αὐτῶν καὶ διέκρινε στοὺς ὕμνους ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τὴν ἀνόθευτη δι
δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Μὲ τὴ μετέπειτα ἔνταξη τῶν παλαιστινίων μο
ναχῶν στὴ μονὴ Στουδίου καὶ τὴ διαμόρφωση, ἐξ ἐπόψεως λειτουργικῶν 
παραδόσεων, «μικτῆς» ἀδελφότητας, νέα ἱστορικὴ περίοδος ἐγκαινιά
σθηκε στὴ συγκρότηση τοῦ τυπικοῦ. Σ’ αὐτὸ τὸ πλαίσιο σχηματίσθηκε τὸ 
λεγόμενο «στουδιτικὸ τυπικό», ἕνας ὑβριδικὸς λειτουργικὸς τύπος, ποὺ 
προέκυψε ἀπὸ τὴ διασταύρωση δύο διαφορετικῶν τάξεων. Ἐν συνόψει, ἡ 
νέα αὐτὴ σύνθεση συνδύασε τὸ Ὡρολόγιον καὶ τὸ Ψαλτήριον τῶν εἴκοσι 
καθισμάτων, ἀμφότερα παλαιστινιακῆς προελεύσεως, μὲ τὸ Εὐχολόγιον 
τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινου πόλεως σὲ ἕνα ἑνιαῖο λειτου
ρικὸ σχῆμα. Ἐπιπροσθέτως, στὸ στουδιτικὸ τυπικό, κεντρικὴ θέση προσέ
λαβαν καὶ τὰ διάφορα ὑμνογραφικὰ εἴδη (στιχηρά, καθίσματα, κανόνες), 
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ποὺ συνέθεσαν περίφημοι ἱεροσολυμίτες ὑμνο γράφοι, ὅπως οἱ Ἰωάννης 
Δαμασκηνός, Ἀνδρέας Κρήτης, Κοσμᾶς ὁ Μελωδὸς κ.ἄλ. Κατ’ αὐτὸν τὸν 
τρόπο σταδιακὰ διαμορ φώθηκαν καὶ νέες ὑμνολογικὲς συλλογές, ὅπως ἡ 
Ὀκτώηχος, τὸ Τριῴδιον, τὸ Πεντηκοστάριον καὶ λίγο ἀργότερα τὰ Μη
ναῖα, τὰ ὁποῖα ἐμπλουτίσθηκαν μὲ νὲα ποιήματα Στουδιτῶν καὶ ἄλλων 
ὑμνογράφων.

Δὲν ἔχει ἐντοπισθεῖ μαρτυρία γιὰ τὸ ἂν ποτὲ ὑπῆρξε «Τυπικόν», κατὰ 
τὴν ἐπικρα τήσασα ὁρολογία, δηλαδὴ ὡς αὐτοτελὲς βιβλίο, ποὺ προῆλθε 
ἀπὸ τὴ γραφίδα τοῦ ἁγίου Θεο δώρου ἢ τῶν ἀμέσων διαδόχων του. Πρώ
τη τέτοια καταγραφὴ ποὺ ἀνι χνεύεται χρονολογεῖται περὶ τὸ 1034, δη
λαδὴ πέραν τῶν διακοσίων χρόνων μετὰ ἀπὸ τὴν ἐκδημία τοῦ ὁσίου 
πατρός. Πρόκειται γιὰ τὸ Τυπικὸν τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
Ἀλεξίου (10251043), πρώην ἡγουμένου τῆς μονῆς Στου δίου. Ἡ σύνταξη 
τοῦ ὡς ἄνω Τυπικοῦ συντελέσθηκε γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς μονῆς τῆς Κοι
μήσεως τῆς Θεοτόκου, ποὺ ὁ Ἀλέξιος ἵδρυσε λίγο ἔξω ἀπὸ τὴν Κωνστα
ντινούπολη. Τὸ πρωτότυπο ἑλληνικὸ κείμενο τοῦ Τυπικοῦ αὐτοῦ σήμερα 
λανθάνει. Ὑπάρχει μόνο σλαβονικὴ μετάφραση, σὲ περιορισμένο ἀριθμὸ 
χειρο γράφων, ποὺ χρονολογοῦνται ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα. Ὁ λόγος ποὺ μετα
φράστηκε τὸ Τυπικὸν τοῦ Ἀλεξίου στὰ σλαβονικὰ εἶναι ἐπειδὴ τὸ στου
διτικὸ τυπικὸ υἱοθετή θηκε ἀπὸ τὴ νεόφυτη ἐκκλησία τῶν ῾Ρῶς (Κίεβο). 
Ἡ στουδιτικὴ σύνθεση, λοιπὸν δὲν ἄργησε νὰ ταξιδέψει ἐκτὸς τοῦ στε
νοῦ γεωγραφικοῦ περιγύρου τῆς Κων σταντινουπόλεως. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ 
ἐπαληθεύεται κατ’ ἀρχὰς ἀπὸ μαρτυρία ποὺ ἐντοπίζεται στὸν Βίον τοῦ 
ἁγίου Θεοδώρου. Ἐκεῖ γίνεται λόγος γιὰ τὴ χρήση στὴ Σαρδηνία τῶν 
τριῳδίων κανόνων τῆς Τεσσαρακοστῆς, ποὺ συνέταξε ὁ Θεόδωρος («Ἦν 
τις ἐν τῇ νήσῳ (σημ. “Σαρδῷ”) ἀνὴρ στέργων διαπαντὸς καὶ τιμῶν τὰ τοῦ 
Μεγάλου (σημ. τοῦ Θεοδώρου) ἔχων, πρὸς τοῖς ἄλλοις διὰ πολλοῦ, καὶ τὰ 
τῇ ἁγίᾳ τούτῳ πεποιημένα Τεσσαρακοστῇ, ἃ τριῴδια καλεῖν σύνηθες»· 
PG 99, 216B). Ὁμοίως, παρὰ τὶς πενιχρὲς γραπτὲς μαρτυρίες, σήμερα 
γνωρίζου με ὅτι ὁ ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἀθωνίτης υἱοθέτησε τὴ στουδιτικὴ 
παρά δοση γιὰ τὴ νεοϊδρυθεῖσα Λαύρα του. Ἔτσι μιὰ μορφὴ τοῦ στουδι
τικοῦ τυπικοῦ ἔγινε καὶ τὸ πρῶτο λει τουργικὸ τυπικὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
Ἀργότερα, τὸ στου διτικὸ τυπικὸ θὰ γίνει καὶ ἡ βάση γιὰ τὸ τυπικὸ διαφό
ρων μονῶν τῆς περιφερείας, ὅπως «τῆς μεγάλης καὶ περιβλέπτου μονῆς 
τοῦ Σωτῆρος» στὴ Μεσσήνη (Κάτω Ἰταλία). 
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Στὴν αὐγὴ τῆς δευτέρας μετὰ Χριστὸν χιλιετίας, στὸν ναὸ τῆς τοῦ 
Θεοῦ Σοφίας, στὰ λοιπὰ πατριαρχικὰ εὐκτήρια καί, ἐν γένει, στοὺς να
οὺς τῆς Κωνσταντινου πόλεως διετηρεῖτο ἀκόμη ἕνα εἰδικὸ λειτουργικὸ 
σχῆμα. Σὺν τῷ χρόνῳ, ὅμως, ἡ «ὑβριδικὴ» πλέον μοναστικὴ πράξη τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως θὰ παρεισδύσει ὅλο καὶ περισσότερο στὴν τάξη τῆς 
Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἡ λειτουργικὴ ποικιλία, ἡ παράλληλη πορεία τῆς 
καθεδρικῆς καὶ μοναστικῆς τάξεως, ἀλλὰ καὶ ἡ περαιτέρω αὔξηση τῆς 
μονα στικῆς ἐπιρροῆς στὰ δεδομένα τῆς ἐνοριακῆς λειτουργικῆς πράξεως, 
θὰ συνε χίσουν νὰ χαρακτηρίζουν τὸν βυζαντινὸ τύπο, τουλάχιστον μέχρι 
τὴν πρώτη ἅλωση τῆς Κωνσταντινου πόλεως τὸ 1204 (Δ΄ Σταυροφορία). 
Αὐτὸ προκύπτει ἀπὸ τὶς τυπικὲς διατάξεις τῆς «ἀκολουθίας τοῦ ᾄσμα
τος» ποὺ ἐντοπίζονται διάσπαρτα σὲ διάφορα λειτουργικὰ βιβλία, ὅπως 
τὸ Συναξάριον, ὁ Πραξαπόστολος καὶ τὸ Προφητολόγιον ἢ σὲ συλλογὲς 
συμπιλημα τικοῦ χαρα κτήρα, ὅπως τὸ Περὶ βασιλείου τάξεως τοῦ Κων
σταντίνου Πορφυρο γεννήτου. Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα τῆς ποικιλομορφί
ας λειτουργικῶν τάξεων παρέχει ὁ πρεσβύτερος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας 
καὶ τῶν πατριαρχικῶν εὐκτη ρίων, Στρα τήγιος, στὸ Εὐχολόγιον ποὺ ἀντέ
γραψε γιὰ προσωπική του χρήση τὸ ἔτος 1027. Συγκεκριμένως, μετὰ τὴν 
παράθεση τῆς τάξεως καὶ τῶν Εὐχῶν τῆς γονυκλισίας τῆς ἁγίας Πεντη
κοστῆς, ὁ Στρατήγιος γράφει: «... Καὶ οὕτω μὲν ποιεῖ ἡ τοῦ Θεοῦ Μεγάλη 
Ἐκκλησία τὴν τῶν εὐχῶν τῆς γονυκλισίας τῆς Πεντηκοστῆς ἀκολουθίαν 
ὡς ἐγράφη. Αἱ δὲ λοιπαί, καὶ αἱ καθολικαὶ καὶ αἱ κατὰ τοὺς οἴκους καὶ τὰ 
μοναστήρια, ἄλλη ἄλλως ποιεῖ καὶ ἑτέρα ἑτέρως» (Παρισίων Κοϊσλιανὸς 
κώδικας 213, φ. 54β). Στὴ συνέχεια παραθέτει πέντε παραλλαγὲς στὸ 
τυπικὸ, ποὺ ὁ ἴδιος γνωρίζει ὅτι ἐφαρμόζονται. Ὁ Στρατήγιος, ἀναλο
γιζόμενος αὐτὴν τὴν ἀνο μοιογένεια σὲ τυπικὲς διατάξεις, ἐκφράζει τὸν 
προβληματισμό του. Θεωρεῖ τὶς παρεκκλίσεις προϊὸν ἀμαθείας ἐκ μέ
ρους τοῦ κλήρου ἤ, ἐνδεχομένως, ὡς ἰδιάζουσα παράδοση συγκεκριμένης 
ἐκκλησίας: «Οὐ καλῶς οὐδὲ δικαίως ὡς ἕκαστος τῶν ἱερέων ἀκριβείας 
καὶ εἰδήσεως ἔχει ἢ ἀμαθείας καὶ ἀγροικίας ἢ καὶ ἴσως ὡς καί τινες τῶν 
ἐκκλησιῶν παρέλαβον» (αὐτόθι).

Ὁ Νίκων ὁ Μαυρορείτης, στὴν ἐκπνοὴ τοῦ 11ου αἰώνα, θὰ διατυπώσει 
παρόμοια δυσφορία σὲ σχέση μὲ τὴ λειτουργικὴ ποικιλομορφία. Ἔχων 
«τὴν διακονίαν τοῦ διδασκαλείου», δηλαδὴ τὴν εὐθύνη διευθετήσεως κα
νονικῶν καὶ λειτουργικῶν ζητημάτων στὸ πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας, ὁ Νί
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κων γνώριζε, ὅπως ὁ ἴδιος μαρτυ ρεῖ, «τὰ τυπικὰ τῶν μεγάλων μοναστη
ρίων, ἤτοι τῶν Στουδίων καὶ τῶν Ἱεροσο λύμων καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους». 
Πρέπει νὰ σημειώσουμε, ἐν παρόδῳ, ὅτι πιθανό τατα ὁ Νίκων εἶναι ὁ 
πρῶτος συγγραφέας ποὺ χρησιμοποιεῖ συστηματικῶς τὸν ὅρο «τυπικὸν» 
μὲ τὴν ἔννοια ποὺ γνωρίζουμε σήμερα. Μέσῳ τῆς μελέτης τῶν σχετικῶν 
πηγῶν, λοιπόν, ἔρχεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν ἀσυμφωνία τῶν λειτουργι κῶν 
διατάξεων, ὅπως καταγράφονται στὰ τυπικά. Εἰδικότερα, σὲ ἐπιστολὴ 
πρὸς τὸν μαθητή του Γεράσιμο γράφει: «Περὶ δὲ τῶν τυπικῶν τῶν Ἱερο
σολύμων, καθὼς καὶ ἐσὺ γινώσκεις, ὡς ἔτι ἤσουν ὧδε, ὅτι διάφορα τυ
πικὰ τῶν Ἱεροσολύμων ἐνέτυχα καὶ ἕνα τὸ ἄλλο οὐκ ἴσαζεν οὐδὲ ἠκολού
θη εἴς τινα ... Ὁμοίως καὶ τὸ στουδιώτικον ἐνέτυχα διάφορα τυπικὰ καὶ 
ἕνα τὸ ἄλλο οὐκ ἰσάζει». Στὴ συνέχεια, μὲ τὴ συνδρομὴ διατελεσάντων 
τότε ἡγουμένων τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάβα, Θεοδοσίου καὶ Νικοδήμου, 
ὁ Νίκων ἀποκτᾶ γιὰ τὴν μονὴ τοῦ Συμεὼν τοῦ Θαυμαστορείτη «τυπικὸν 
τῶν Ἱεροσολύμων ἀρχαῖον παλαιὸν ... καὶ εἴ τις θέλει ἐξ αὐτὸ μεταγρά
φει» (χφ. Σινᾶ 436 (441), φ. 72β 73α). Ἔτσι σταδιακὰ ἰσχυρο ποιεῖται ἡ 
τάση ἐπιμελεστέρας καταγραφῆς ἢ ἀντιγραφῆς τοῦ τυπικοῦ καὶ προω
θεῖ ται ἡ διεύρυνση τῆς λειτουργικῆς ὁμοιομορφίας, μὲ τὴ συνεπακόλουθη 
περι στολὴ τῆς ποικιλίας. 

Μὲ τὸν Νίκωνα, εὑρισκόμαστε ἤδη στὰ πρόθυρα εὐρυτέρας ἐξαπλώ
σεως καὶ τελικῆς ἐπικρατήσεως τοῦ «τυπικοῦ τῶν Ἱεροσολύμων». Πρό
κειται περὶ τῆς τελευταίας κωδικοποιήσεως τῆς λειτουργικῆς πράξεως 
τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου Σάβα, τῆς λεγομένης «νεοσαβαϊτικῆς συνθέσεως». 
Τὸ Τυπικὸν τοῦ Ἁγίου Σάβα προέκυψε ἀπὸ τὴν προσαρμογὴ τοῦ στου
διτικοῦ τυπικοῦ στὶς ἰδιαίτερες λειτουργικὲς ἀνάγκες καὶ συνθῆκες τῆς 
μονῆς, κυρίως μετὰ τὶς καταστροφὲς καὶ λεηλασίες στοὺς Ἁγίους Τόπους 
ἀπὸ τὸν χαλίφη ἀλΧακὶμ τὸ 1009. Ἡ διάδοση τῆς νέας αὐτῆς λειτουρ
γικῆς συνθέσεως ἐπισπεύσθηκε μετὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως ἀπὸ τοὺς λατίνους κατακτητὲς τὸ 1261, καθὼς δὲν ὑπῆρξαν οἱ 
κατάλληλες συνθῆκες καὶ προϋποθέσεις γιὰ τὴν πλήρη ἀναβίωση τοῦ κο
σμικοῦ λειτουργικοῦ τύπου. Σταδιακά, τὸ Τυπικὸν τοῦ Ἁγίου Σάβα, στὴν 
τελική του ἐκδοχή, αὐτὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἔμελλε, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῶν 
ἡσυχαστῶν τοῦ 14ου αἰώνα, καὶ κυρίως τοῦ πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως Φιλοθέου Κοκκίνου (†1377/8), νὰ γίνει καὶ ἡ ὁριστικὴ λειτουργικὴ 
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σύνθεση τοῦ βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου. Πρὸς βορράν, τὸ Τυπικὸν 
τοῦ Ἁγίου Σάβα θὰ ἀντικαθιστοῦσε τὸ τότε ἰσχύον στουδιτικὸ τυπικὸ 
μετὰ τὴν ἐκλογὴ ἀπὸ τὸν Φιλόθεο τοῦ μητροπολίτου Κιέβου Κυπριανοῦ 
(†1406). Κατὰ τὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 15ου αἰώνα, ὅπως εἴδαμε στὴν ἀρχὴ 
τῆς παρούσης ἐκθέσεως, μὲ τὴν διαπί στωση τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης, ἡ 
καθολικὴ ἐπικράτηση τοῦ Τυπικοῦ τοῦ Ἁγίου Σάβα ἦταν πλέον γεγονός. 
Ὡς γνωστόν, μὲ πρωτοβουλία τοῦ Συμεών, ἡ «ἀκολουθία τοῦ ᾄσματος» 
θὰ γνώριζε μία τελευταία ἀναλαμπή, ἀλλὰ θὰ ἐπρόκειτο περὶ ἀναλαμπῆς 
τρόπον τινὰ ἑνὸς διάττοντος ἀστέρος, ποὺ θὰ χανόταν γιὰ πάντα μέσα 
στὸ σκότος τῆς ὀθωμανικῆς ἡμισελήνου.

Τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλησίας χαρακτηρίζεται τόσο ἀπὸ τὴν ἐσωτερική 
του ἑνότητα καὶ συνοχὴ ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν προσαρμοστικότητα καὶ ἐλα
στικότητά του. Ὀρθῶς, λοιπόν, ὁ γνωστὸς λειτουργιολόγος Miguel Arranz 
παρατηρεῖ: «Ἡ λέξη “τυπικὸν” δὲν ἔχει πάντα τὴν ἴδια σημασία. Μὲ τὸν 
ὅρο αὐτὸν μποροῦμε νὰ ἐννοήσουμε δύο πράγματα. Κατ’ ἀρχὴν τὸ βιβλίο 
μ’ αὐτὸ τὸ ὄνομα. Μ’ αὐτὴ τὴ λογικὴ δὲν ὑπάρχει ἕνα μόνο τυπικὸν ἀλλὰ 
πολλά: τὸ τυπικὸν τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντι
νουπόλεως), τὸ τυπικὸν τοῦ Ἁγίου Σάβα, τὸ τυπικὸν τῶν στουδιτῶν, γιὰ 
νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ σπουδαιότερα. Ὑπάρχουν μεγάλες διαφορὲς μεταξύ 
τους, ὅπως ἐπίσης καὶ ἀνάμεσα στὰ τοπικὰ τυπικὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ 
τὰ παραπάνω τυπικά. Μιὰ δεύτερη ἔννοια τοῦ τυπικοῦ εἶναι αὐτὴ τῆς 
συνολικῆς λειτουργικῆς παραδόσεως ποὺ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ βιβλία, 
μὲ τρόπο ἐλλιπή, παρουσιάζει». Ἕνα λοιπὸν τὸ τυπικὸν καί, ἐν ταυτῷ, 
πολλά. Μὲ τὴ μελέτη τῆς χειρογράφου παραδόσεως καὶ τῶν ἐντύπων 
ἐκδόσεων τοῦ Τυπικοῦ, ἐπαληθεύεται ἐκ νέου ἡ παρατήρηση τοῦ Νίκω
νος τοῦ Μαυρορείτη, ὅτι δηλαδή, «ἕνα τὸ ἄλλο οὐκ ἰσάζει». Τὸ τυπικὸν ἐν 
τέλει δὲν εἶναι «νόμος» τῆς λατρείας, ὅπως μὲ μία δόση ὑπερβολῆς τιτλο
φορεῖτο τὸ βιβλίο στὴ σλαβονικὴ παράδοση. Δὲν εἶναι τὸ Δευτερονόμιον 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τῆς κοινωνίας τῆς χάριτος. Τὸ τυπικόν, 
ἀντιθέτως, εἶναι ὁ «τύπος» τῆς λατρείας, δηλαδὴ ἕνα χρηστικὸ ἐγχειρίδιο 
παραδειγμάτων ἢ λύσεων «εἰς τὰ ἀπορούμενα τοῦ τυπικοῦ», μέσα ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο παρέχεται ἕνα ὅραμα περὶ τῆς λατρείας. Προτιμητέος λοιπὸν ὁ 
ἔτερος σλαβονικὸς τίτλος τοῦ βιβλίου, «ὁ ὀφθαλμὸς τῆς Ἐκκλησίας (Око 
ЦерковноеOko tserkovnoe)». Τὸ τυπικὸ «ἐνδύεται» τοὺς δερματίνους 
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χιτῶνες τόπου καὶ χρόνου, ὥστε νὰ καταστεῖ ἡ νύμφη τοῦ Χριστοῦ «ἐν 
ἰματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη» (Ψαλμ. μδ΄ 10). Ἡ 
δυνατότητα ποὺ ἔχει νὰ προσαρμόζεται σὲ διαφόρους τόπους, χρόνους, 
συνθῆκες, πολιτισμούς, λαοὺς καὶ γλῶσσες καὶ νὰ διατηρεῖ τὴ συνοχὴ 
μιᾶς ἑνιαίας λειτουργικῆς παραδόσεως εἶναι καὶ τὸ μεγαλεῖο τοῦ βυζα
ντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου. 

Μετὰ τὴν ἐπικράτηση ἑνιαίας λειτουργικῆς τάξεως στὴν Ἐκκλησία, 
ἡ λατρεία ὁμογενοποιεῖται ἔτι περαιτέρω μὲ τὶς ἔντυπες ἐκδόσεις τοῦ 
Τυπικοῦ τοῦ ἁγίου Σάβα (πρώτη ἔντυπη ἔκδοση ἔγινε τὸ 1545 καὶ τελευ
ταία τὸ 1771). Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη λειτουργεῖ ἀκόμη ὁ θεσμὸς τοῦ χειρογρά
φου καὶ τῶν σημειώσεων. Ἐν τῷ μεταξύ, περὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος 
καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου παρουσιάζεται στὴν Κωνσταντινούπολη μιὰ τάση 
καταγραφῆς τοῦ τυπικοῦ τῶν ἐνοριῶν. Γίνεται δηλαδὴ μιὰ προσπάθεια 
κωδικοποιήσεως τῶν διαφορῶν τῆς ἐνοριακῆς πράξης ἀπὸ τὴν καθαρὰ 
μοναστηριακὴ πράξη. Ἔστι σταδιακὰ φτάνουμε στὴν πιὸ πρόσφατη «πε
ριβολὴ» τοῦ τυπικοῦ. Πρόκειται ἀσφαλῶς περὶ τῶν συγχρόνων τυπικῶν 
τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Τυπικοῦ δηλαδὴ τῶν πρωτοψαλτῶν τῆς 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Κωνσταντίνου Βυζαντίου (1838) καὶ 
Γεωργίου Βιολάκη (1888), τὸ λεγόμενο Τ.Μ.Ε. Τὰ τυπικὰ αὐτὰ ἀποτε
λοῦν μία νέα ἐναρμόνιση τοῦ τυπικοῦ στὶς ἀνάγκες καὶ τὶς ἐλλείψεις τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης καὶ στὰ δεδομένα τῶν ἐνοριακῶν ναῶν. Παρὰ τὶς περὶ 
τοῦ ἀντιθέτου γνῶμες καὶ πρακτικές, μὲ τὶς ἐκδόσεις αὐτὲς δὲν εἰσάγεται 
στὴν ἱστορία τοῦ τυπικοῦ ὁ ἰσοπεδωτικὸς ὁδοστρωτήρας τῆς ὑποτιθέ
μενης λειτουργικῆς ὁμοιομορφίας. Κάτι τέτοιο ἄλλωστε θὰ ἀποτελοῦσε 
σκιῶδες, κακότεχνο καὶ ἄψυχο ἀντίγραφο τῆς «μυστικῆς εἰκόνας» τῆς 
οὐρανίου λειτουργίας. Ἀντιθέτως, τὰ σύγχρονα τυπικὰ Κωνσταντίνου καὶ 
Βιολάκη εἶναι νέα βιβλία ποὺ παρουσιάζουν «μὲ τρόπο ἐλλιπῆ», πλὴν 
ὅμως αὐθεντικό, «τὴ συνολικὴ λειτουργικὴ παράδοση» τῆς Ἐκκλησίας, 
καὶ μάλιστα ὅπως αὐτὴ ἔγινε γνωστὴ στὴν ζωὴ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας 
Κωνσταντινουπόλεως σὲ δίσεκτους χρόνους. Γράφει χαρακτηριστι κῶς ὁ 
Κωνσταναντῖνος στὸν πρόλογο τῆς δευτέρας ἐκδόσεως τοῦ τυπικοῦ του 
τὸ 1851 (σ. ιδ΄): «Τὸ γοῦν ἡμέτερον τυπικόν, εἰ καὶ μηδόλως ἦν ἐπιβεβλη
μένον μηδεμιᾷ τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ ἐκκλησιῶν, ὡς κύριον καὶ κανονικόν, 
ἀλλ’ ἐξῆν τοῖς ἱεροῖς μάλιστα μοναστηρίοις χρῆσθαι καὶ πάλιν ἀπαρασα
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λεύτως τὸ ἀρχαῖον αὐτῶν κτητορικὸν τυπικόν· τοῖς γε μὴν ἀγνοοῦσιν καὶ 
ἐξαποροῦσιν ἐπὶ τῶν δυσχερεστέρων συμπτώσεων πολλὴν προσήνεγκε 
βοήθειαν καὶ ὁδηγίαν, διδάσκον τὴν ἐν τοῖς τοιούτοις πρᾶξιν τῆς Με
γάλης Ἐκκλησίας καὶ τὰς γνώμας τῶν ἁγιωτάτων πατριαρχῶν». Εἶναι, 
λοιπόν, σαφὴς ὁ σκοπὸς τῆς πρωτοβουλίας. Στοχεύει στὸ νὰ κοινοποιήσει 
τὴ λειτουργικὴ πράξη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὡς πρὸς τὴν τέλεση τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς ἀκολου θίας, καὶ τὶς γνῶμες τῶν πατριαρχῶν ἐπὶ θεμάτων 
τυπικοῦ σὲ εὐρύτερη ἐκκλη σιαστικὴ βάση. Ὁ σκοπὸς εἶναι παιδαγωγικὸς 
καὶ ἐπικουρικός. Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο προσφέρει καὶ ἐκ νέου τὴν ἔκδοσή 
του, «πάσαις ταῖς ἱεραῖς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαις, ὅσαι μὴ ἔχωσι πρό
χειρον τὴν τοῦ μεγάλου τυπικοῦ ὁδηγίαν, μηδὲ ἴδιον αὐτῶν κτητορικὸν 
τυπικόν».

Ἐν συνόψει, εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι τὸ τυπικὸν τῆς Ἐκκλη
σίας ἦταν καὶ προϊὸν διαδοχικῶν ἱστορικῶν περιστάσεων, ἐπιδρομῶν, 
ξένων κατακτήσεων καὶ συγκρούσεων (βλ. περσικὲς καὶ ἀραβικὲς ἐπι
δρομές, εἰκονομα χία, Δ΄ Σταυροφορία, ἡσυχαστικὴ ἔριδα, ὀθωμανικὸς ζυ
γός), καθὼς καὶ λειτουργικῶν καὶ θεολογικῶν διεργασιῶν. Τὸ τυπικὸν 
εἶναι κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ σταυρὸς μαρτυ ρικός, Γεθσημανῆ 
καὶ Γολγοθᾶς. Εἶναι καὶ ἔξοδος «εἰς ὄρος ἁγιάσματος» τοῦ Ὑψίστου 
(Ψαλμ. οζ΄ 54), ὅπου ἀποκαλύπτεται ἡ ἐπαγγελία τοῦ Χριστοῦ· «Ἐν τῷ 
κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον» (Ἰω. ιϛ΄ 
33). Μὲ τὸ τυπικὸ ἡ Ἐκκλησία εἰσέρχεται «εἰς τὸ ταμιεῖον» αὐτῆς, ὅπου 
τηρεῖ τὴν καινὴ ἐντολὴ τῆς «ἐν τῷ κρυπτῷ» προσευχῆς εἰς τὸν Πατέρα 
(Ματθ. ϛ΄ 6). Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἡ ἐρώτηση τῶν Ἰωάννου Μόσχου καὶ 
Σωφρονίου Ἱεροσολύμων πρὸς τὸν Νεῖλο τὸν Σιναΐτη, «Διατί, ἀββᾶ, οὐ 
φυλάττετε τὴν τάξιν τῆς καθολικῆς καὶ ἀποστο λικῆς ἐκκλησίας;», ἀκυρώ
νεται ὡς ἀνυπόστατος. Βεβαίως, μὲ διάφορες προφά σεις, ποὺ σχετίζονται 
μὲ τὴν ὑποτιθέμενη μὴ ἐπακριβῆ καὶ πιστὴ τηρήση τῶν διατάξεων τοῦ 
τυπικοῦ, ἡ ἐρώτηση αὐτὴ συχνάκις ἐπαναδιατυπώνεται.

Προσφάτως, στὴ θέση τοῦ ἐρωτηθέντος ἀββᾶ Νείλου εὑρέθη ἕνας σύγ
χρονος Σωφρόνιος, ὁ μακαριστὸς γέροντα τῆς μονῆς τοῦ τιμίου Προδρό
μου στὸ Ἔσσεξ τῆς Ἀγγλίας. Τὸν ἐρώτησε κάποτε ἀδελφὸς τῆς μονῆς, 
«Τί ἀπάντηση νὰ δώσουμε σὲ κάποιον ποὺ μᾶς ἐρωτᾶ τί τυπικὸ ἔχου
με;». Ὁ μακαριστὸς γέροντας, ἀφοῦ ἐξέθεσε διὰ πολλῶν τοὺς σχετικοὺς 
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προβληματισμούς, συμπερασματικῶς ἀποκρίθηκε· «Σὲ ὅσους ρωτᾶνε γιὰ 
τὸ τυπικό μας, μπορεῖτε νὰ τοὺς πεῖτε ὅτι γιὰ μᾶς τυπικὸ εἶναι τὸ Εὐαγ
γέλιο, οἱ ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ». Σὲ αὐτὲς τὶς ἐντολὲς ὅλα τὰ μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας ὀφείλουν νὰ συστοιχοῦνται, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἡ ἑνότητα τῆς 
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ.
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ΓενΙκαΙ δΙαταΞεΙσ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΑΣ

Οἱ ἱεροψάλται, ὡς διάκονοι τῆς θείας λατρείας καὶ τῆς λατρευούσης κοι
νότητος, εἶναι οἱ στενοὶ συνεργάται τῶν ἱερέων εἰς τὴν τέλεσιν τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν. Κατὰ ταῦτα ὀφείλουν νὰ προσέρχωνται ἐγκαίρως εἰς τὸν 
ἱερὸν ναὸν καὶ νὰ τηροῦν ἀπαρεγκλίτως τὰς εἰς αὐτοὺς ἀφορῶσας ὁδηγί
ας τῆς «Περὶ ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας» ἀρχιεπισκοπικῆς ἐγκυκλίου, τῆς 
ὁποίας τὸ σχετικὸν μὲ τοὺς ἱεροψάλτας ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἀκολούθως·

«Οἱ ἱεροψάλται ὀφείλουσι νὰ παρευρίσκωνται ἀμφότεροι κατὰ τὰς 
ἱερὰς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου καὶ κατὰ τὰς λειτουρ
γίας τῶν Κυριακῶν, τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν, ὡς καὶ 
τῶν ἑορταζομένων ἁγίων (Ἰανουαρίου 1, 5, 6, 7 καὶ 30. Φεβρουαρίου 2. 
Μαρτίου 25. Ἀπριλίου 23. Μαΐου 21. Ἰουνίου 11, 29 καὶ 30. Ἰουλίου 27. 
Αὐγούστου 6 καὶ 15. Σεπτεμβρίου 8 καὶ 14. Ὀκτωβρίου 26. Νοεμβρίου 
8, 21 καὶ 30. Δεκεμβρίου 6, 12, 24, 25 καὶ 26), κατὰ τὰς ἀκολουθίας τῆς 
Αʹ ἑβδομάδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, κατὰ τὰς ἀκολουθίας τῶν 
Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Κανόνος, 
κατὰ τὰς ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος (πρωῒ καὶ ἑσπέρας), τὴν 
Δευτέραν καὶ Παρασκευὴν τῆς Διακαινησίμου, τὴν Πέμπτην τῆς Ἀναλή
ψεως, τὴν Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κατὰ τὰς πανηγύρεις τῶν 
ναῶν. 

Ἐάν, ἕνεκα λόγου εὐλόγου, κωλύηται νὰ παρίσταται ἱεροψάλτης κατὰ 
τὰς ὡς ἄνω ἀκολουθίας καὶ λειτουργίας, δύναται νὰ ὁρίζῃ κατάλληλον 
ἀναπληρωτήν».

Προτρέπονται περαιτέρω οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ἱεροψάλται νὰ μελετοῦν 
μετὰ ἰδιαιτέρας προσοχῆς, πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τὰς 
τυπικὰς διατάξεις, αἱ ὁποῖαι καταγράφον ται εἰς τὸν ἀνὰ χεῖρας τόμον.
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ΣΤΙΧΟΙ ΠΡΟΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ

Εἰς τὸν Ἑσπερινὸν

α) εἰς τὸ «κύριε, ἐκέκραξα»
Εἰς στίχους 10

«Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνό
ματί σου».

«Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῷς μοι».
Εἰς στίχους 8

«Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου».
«Γεννηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου».

Εἰς στίχους 6
«Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς Κύριε, Κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ 

σοὶ ὁ ἱλασμός ἐστιν».
«Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου 

εἰς τὸν λόγον σου· ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον».
Εἰς στίχους 4

«Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω 
Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν Κύριον».

«Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος καὶ πολλὴ παρ᾽ αὐτῷ λύτρωσις καὶ 
αὐτὸς λυτρώσεται τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ».

«Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί».
«Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου 

μένει εἰς τὸν αἰῶνα».

β) εἰς τὰ Ἀπόστιχα τοῦ σαββάτου
Τὸ α´ Ἀπόστιχον ψάλλεται ἄνευ στίχου.
Εἰς τὸ β´: «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο 

Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο».
Εἰς τὸ γ´: «Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται».
Εἰς τὸ δ´: «Τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα 

ἡμερῶν».
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Εἰς τὸν Ὄρθρον

α) εἰς τὴν «τιμιωτέραν» (ᾨδὴ τῆς Θεοτόκου)
«Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ 

τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου». 
«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεο-
τόκον, σὲ μεγαλύνομεν».
«Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ 

τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί».
«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ».
«Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ 

τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν».
«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ».
«Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ· διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους δια

νοίᾳ καρδίας αὐτῶν».
«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ».
«Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέ

πλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς».
«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ».
«Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλη

σε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοὺ ἕως 
αἰῶνος».

«Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ».

β) εἰς τοὺς αἴνους
Εἰς στίχους 8 (ἐν Κυριακῇ) ἢ 6 (ἐν καθημερινῇ). 
«Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον, δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖς 

ὁσίοις αὐτοῦ».
«Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι 

τῆς δυνάμεως αὐτοῦ».
Εἰς στίχους 4.
«Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ 

πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης αὐτοῦ».
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«Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κι
θάρᾳ».

«Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ 
ὀργάνῳ».

«Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐκ κυμβάλοις 
ἀλαλα γμοῦ, πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον».

Ἐν Κυριακῇ, πρὸ τοῦ 7ου καὶ 8ου ἀναστασίμου στιχηροῦ, προστίθεν
ται καὶ οἱ ἑξῆς·

«Ἀναστήθι, Κύριε, ὁ Θεός μου· ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν 
πενήτων σου εἰς τέλος».

«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου· διηγήσομαι πάν τα 
τὰ θαυ μάσιά σου».

Ὅταν ὅμως ἐν Κυριακῇ ψάλλωνται καὶ τροπάρια ἑορτῆς τινὸς ἢ ἁγίου, 
τότε παραλείπονται οἱ ἀνωτέρω δύο τελευταῖοι στίχοι· «Ἀνάστηθι, Κύριε 
…» καί· «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε …», καὶ ἀντ᾿ αὐτῶν λέγονται οἱ ἐν 
τοῖς ἀποστίχοις τοῦ Ἑσπερινοῦ στίχοι τῆς ἑορτῆς ἢ τοῦ ἁγίου. Ἐλλείψει 
δὲ τούτων, λέγονται οἱ ἑξῆς·

Εἰς μνήμας ἀποστόλων
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ (ἢ αὐτῶν), καὶ εἰς τὰ 

πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ (ἢ αὐτῶν)».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ

γέλλει τὸ στερέωμα».

Εἰς μνήμας ἱεραρχῶν
«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνε

σιν».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλ

λιάσονται».

Ἄλλος
«Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρί

σιν».

Εἰς μνήμας μεγαλομαρτύρων
«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλυθην

θήσεται».
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«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει».

Εἰς μνήμας μαρτύρων
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ 

θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Εἰς μνήμας ὁσίων ἀνδρῶν
«Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 

θελήσει σφόδρα».
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ».

Εἰς μνήμας ὁσίων ἢ μαρτύρων γυναικῶν
«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κυριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς 

δεήσεώς μου».
«Ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά 

μου».

Η ΛΙΤΗ

Ἐὰν ὑπάρχῃ λιτή, μετὰ τὰ πληρωτικὰ καὶ τὴν ἐκφώνησιν· «Εἴη τὸ 
κράτος τῆς βασιλείας σου», γίνεται λιτανεία πέριξ τοῦ ναοῦ, ψαλλομένων 
τῶν ἰδιομέλων τῆς λιτῆς. Ἐπανερχομένη αὕτη εἰς τὸν ναὸν (ἢ εἴς τινας 
κοινότητας πρὸ τῆς δυτικῆς εἰσόδου τοῦ ναοῦ), ὁ διάκονος (ἢ ἐλλείψει 
αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς) ἐκφωνεῖ τὸ «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου» καὶ τὰς 
λοιπὰς δεήσεις ὡς συνήθως. Μετὰ τὴν εὐχὴν «Δέσποτα πολυέλεε», τοῦ 
κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ ἀσπαζομένου τὴν ἱερὰν εἰκόνα τῆς ἑορτῆς ἢ τοῦ 
ἑορταζομένου ἁγίου, οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ τροπάρια·

Ἦχος β´.

Πρόσδεξαι, Κύριε, τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, ὡς προσεδέξω 
Ἄβελ τὰ δῶρα, Ἀβραὰμ τὴν θυσίαν καὶ Πέτρου τὴν μετάνοιαν, τοῦ 

τελώνου τὸν στεναγμὸν καὶ τῆς πόρνης τὰ δάκρυα, τῶν μυροφόρων γυ
ναικῶν τὰ θυμιάματα, τοῦ λῃστοῦ τὴν ὁμολογίαν, τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, 
καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου.

Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν εἰς εἰρήνην μετάβαλε καὶ σῶσον τὸν 
κόσμον σου, μόνε ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε.



26 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ὁ ναὸς ὁ ἀκατάλυτος, μᾶλλον δὲ ὁ ἅγιος· 
καθὼς βοᾷ ὁ προφήτης, ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ.

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

Ἀκολούθως ψάλλονται τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

Ἐὰν θὰ τελεσθῇ ἀρτοκλασία, μετὰ τὰ ἀπολυτίκια, ἐξέρχονται οἱ ἱερεῖς 
τοῦ ἱεροῦ βήματος καὶ ὁ πρῶτος τῇ τάξει, κρατῶν τὸν θυμιατόν, ψάλλει 
τὸ τροπάριον· «Θεοτόκε Παρθένε» κύκλῳ τοῦ τετραποδίου, ὅπου οἱ 
ἄρτοι. Ἀκολούθως λέγει τὴν εὐχὴν τῶν ἄρτων καὶ ψάλλεται τὸ «Πλούσιοι 
ἐπτώχευσαν», τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνεται ὑπὸ τῶν χορῶν δίς. Εἶτα 
λέγει τὴν εὐχὴν τῶν κολλύβων (ἐὰν ὑπάρχουν) καὶ οἱ χοροὶ ψάλλουν τὸ 
«Εἴη τὸ ὄνομα» ἐκ γ´.

Η ΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΚΥΡΙΑΚῇ ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Διὰ τοῦ ὅρου «Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου», ἐννοοῦμεν τὴν 
ἀκόλουθον διάταξιν: μετὰ τὸ προκείμενον τῶν ἀναβαθμῶν, ὁ διάκονος 
ἐκφωνεῖ· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ». Οἱ χοροὶ τὸ «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω 
τὸν Κύριον» (τρίς). Ὁ διάκονος· «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς 
…, Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν». Ὁ ἱερεύς· «Εἰρήνη πᾶσι. Ἐκ τοῦ κατὰ 
(…) ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσμα». Ὁ διάκονος· «Πρόσχωμεν». Ὁ 
ἱερεύς, ἱστάμενος δεξιᾷ τῆς ἁγίας Τραπέζης, ἀναγινώσκει τὸ ἐνδιάτακτον 
ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον. Μετὰ τὸ «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» καὶ τὸ 
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ψάλλεται ἐναλλὰξ κατὰ στίχον ὑπὸ 
τῶν χορῶν ὁ ν´ ψαλμός. Ψαλλομένου τοῦ στίχου· «Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν 
ἠγάπησας», ὁ ἱερεὺς φέρει τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ καὶ 
προσφέρει τοῦτο πρὸς προσκύνησιν εἰς τοὺς πιστούς. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ 
ν´ ψαλμοῦ, ὁ δεξιὸς χορός· «Δόξα. Ταῖς τῶν ἀποστόλων», ὁ ἀριστερός· 
«Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου» καὶ αὖθις ὁ δεξιός· «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός. 
Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς». (Ἐν δὲ ταῖς Κυριακαῖς τοῦ Τριῳδίου, ὁ δεξιὸς 
χορός· «Δόξα. Τῆς μετανοίας», ὁ ἀριστερός· «Καὶ νῦν. Τῆς σωτηρίας» 
καὶ ὁ δεξιός· «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων»). 
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Εἶτα ὁ διάκονος· «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου» καὶ ὁ ἱερεύς· «Ἐλέει 
καὶ οἰκτιρμοῖς».

ΔΙΠΛΑΙ ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ

Αἱ διπλαῖ καταβασίαι ψάλλονται κατὰ τὸν ἀκόλουθον τρόπον·
ᾨδὴ α´ πεζή: δεξιὸς χορός.  ᾨδὴ α´ ἰαμβική: ἀριστερὸς χορός.
ᾨδὴ γ´ πεζή: δεξιὸς χορός.  ᾨδὴ γ´ ἰαμβική: ἀριστερὸς χορός, τὸ τέλος ὁ δεξιός.
ᾨδὴ δ´ πεζή: ἀριστερὸς χορός.  ᾨδὴ δ´ ἰαμβική: δεξιὸς χορός, τὸ τέλος ὁ ἀριστερός.
ᾨδὴ ε´ πεζή: δεξιὸς χορός.  ᾨδὴ ε´ ἰαμβική: ἀριστερὸς χορός, τὸ τέλος ὁ δεξιός.
ᾨδὴ Ϛ´ πεζή: ἀριστερὸς χορός.  ᾨδὴ Ϛ´ ἰαμβική: δεξιὸς χορός, τὸ τέλος ὁ ἀριστερός.
ᾨδὴ ζ´ πεζή: δεξιὸς χορός.  ᾨδὴ ζ´ ἰαμβική: ἀριστερὸς χορός, τὸ τέλος ὁ δεξιός.
ᾨδὴ η´ πεζή: ἀριστερὸς χορός.  ᾨδὴ η´ ἰαμβική: δεξιὸς χορός.
ᾨδὴ θ´ πεζή: δεξιὸς χορός.  ᾨδὴ θ´ ἰαμβική: ἀριστερὸς χορός.

ΤΑ ΕΝ ΚΥΡΙΑΚῇ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Καθ᾿ ὅλας τὰς Κυριακὰς τοῦ ἐνιαυτοῦ (ἐκτὸς τῆς Κυριακῆς τοῦ 
Πάσχα καὶ ἐφ᾿ ὅσον δὲν συμίπτει ἐν Κυριακῇ δεσποτικὴ ἑορτή), πρὸ τῶν 
ἀναστασίμων ἐξαποστειλαρίων ψάλλεται πάντοτε τό· «Ἅγιος Κύριος ὁ 
Θεὸς ἡμῶν» ὡς ἑξῆς·

Ὁ α´ χορός· «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Ὁ β´ χορός· «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Ὁ α´ χορός· «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 

ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ».
Ὁ β´ χορός· «Ὅτι ἅγιός ἐστιν».

ΤΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΑΥΤΩΝ

Κατὰ τὰς ἐπισήμους ἀγρυπνίας τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν 
ἑορτῶν ἢ τῶν μεγάλων ἁγίων, καθὼς καὶ κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν 
τῆς δεσποτικῆς Κυριακῆς, συμφώνως πρὸς τὰς προβλέψεις τοῦ Τυπικοῦ, 
δύνανται νὰ ψαλῶσιν τὰ λεγόμενα «Τυπικά», ἤτοι οἱ ψαλμοὶ ρβ΄ καὶ ρμε΄, 
στιχολογούμενοι, μετὰ τῶν μακαρισμῶν καὶ τῶν προβλεπομένων τροπα
ρίων αὐτῶν εἰς τὴν Παρακλητικὴν διὰ τὰς Κυριακάς, καὶ εἰς τὰ Μηναῖα 
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διὰ τὰς ὑπολοίπους ἑορτὰς (τροπάρια γ΄ καὶ Ϛ΄ ᾠδῆς τῶν ἀντιστοίχων 
κανόνων). 

Ὅταν ψάλλωνται ἀντίφωνα, διὰ τὰς μὲν δεσποτικὰς καὶ θεομητορικὰς 
ἑορτάς, ὑπάρχουσιν εἰς τὰ Μηναῖα πλήρεις οἱ στίχοι αὐτῶν μετὰ τῶν 
ἐφυμνίων. Κατὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ὅμως τῆς Κυριακῆς ἐπεκράτησεν 
λανθασμένως καὶ παρατύπως ἡ ἀτυχὴς μεῖξις στίχων ἐκ τῶν μὴ ψαλλο
μένων κατὰ τὴν τάξιν «Τυπικῶν» μετὰ τῶν ἐφυμνίων τῶν δύο πρώτων 
ἀντιφώνων.

Δέον ὅπως, διὰ τὴν λειτουργικὴν εὐταξίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
οἱ στίχοι τῶν τριῶν ἀντιφώνων λαμβάνωνται ἐκ τῶν τριῶν ἀναστασίμων 
ψαλμῶν (91, 92, 94), οἱ ὁποῖοι εἰς τὸ ἀρχαῖον ᾀσματικὸν τυπικὸν ἐστιχο
λογοῦντο ὁλόκληροι μετ᾽ ἐφυμνίων.

Οἱ στίχοι τῶν ἀναστασίμων αὐτῶν ψαλμῶν, μετὰ τῶν ἀντιστοίχων 
αὐτῶν τελικῶς διαμορφωμένων ἐφυμνίων, ψάλλονται εἰς ὅλας τὰς λει
τουργίας, εἴτε ἐν Κυριακῇ εἴτε ἐν καθημερινῇ μετὰ ἑορτῆς, εἴτε ἐν ψιλῇ 
καθημερινῇ ἄνευ ἑορτῆς.

Ἔχουν δὲ ὡς ἑξῆς·

ά . Ἐν κυριακῇ ἢ ἐν καθημερινῇ μεθ᾽ ἑορτῆς

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ´

Ἦχος β´. Ψαλμὸς ϟα´ (91)
Στίχ.  «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ  

καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς».

Στίχ.  «Τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου  
κατὰ νύκτα».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …».

Στίχ.  «Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου,  
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …».

Στίχ.  «Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …»
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ´

Ἦχος β´. Ψαλμὸς ϟβ´ (92)
Στίχ.  «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο·  

ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ἐπὶ μνήμῃ 

ἑορταζομένου ἁγίου· «ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός»), ψάλλοντάς σοι· 
Ἀλληλούϊα».

Στίχ.  «Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ …».

Στίχ.  «Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης, θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς  
ὁ Κύριος».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ …».

Στίχ.  «Τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου πρέπει 
ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ …».

Δόξα, καὶ νῦν.
«Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ 

καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, σταυρωθείς 
τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς «Ἁγίας Τριάδος, 

συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ´

Ἦχος ὁ τοῦ ἀπολυτικίου. Ψαλμὸς ϟδ´ (94)
Στίχ.  «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν  

τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν».
Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον (ἢ τὸ τοῦ ἁγίου).

Στίχ.  «Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν 
ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ».

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον (ἢ τὸ τοῦ ἁγίου).
Στίχ.  «Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν».

Τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον (ἢ τὸ τοῦ ἁγίου).
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Εἰσοδικὸν
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ 
Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν (ἢ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου· «ὁ ἐν 

ἁγίοις θαυμαστός»), ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Β́ . Ἐν καθημερινῇ ἄνευ ἑορταζομένου ἁγίου

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ´
Ἦχος β´. Ψαλμὸς ϟα´ (91)

Στίχ.  «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, 
Ὕψιστε».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς».

Στίχ.  «Τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου  
κατὰ νύκτα».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …».

Στίχ.  «Ὅτι εὔφρανάς με, Κύριε, ἐν τοῖς ποιήμασί σου,  
καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …».

Στίχ.  «Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …».

Δόξα, καὶ νῦν.
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου …»

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ´

Ἦχος πλ. α´. Ψαλμὸς ϟβ´ (92)

Στίχ.  «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο· ἐνεδύσατο 
Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο».

«Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε».

Στίχ.  «Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται».
«Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε».

Στίχ.  «Θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης,  
θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ Κύριος».

«Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε».
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Στίχ.  «Τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου  
πρέπει ἁγίασμα, Κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν».

«Πρεσβείαις τῶν ἁγίων σου σῶσον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν.
«Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων καὶ 
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, θανάτῳ θάνατον πατήσας, εἷς ὢν τῆς 

ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, 
σῶσον ἡμᾶς».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ´

Ἦχος β´. Ψαλμὸς ϟδ´ (94)

Στίχ.  «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν  
τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι· 
Ἀλληλούϊα».

Στίχ.  «Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει  
καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς …».

Στίχ.  «Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς …».

Εἰσοδικὸν
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ 

Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

«ΠΛΗΡΩΘΗΤΩ»

Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν· «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», ψάλλεται ὑπὸ τοῦ β´ 
χοροῦ ὁ ἀκόλουθος ὕμνος, ἐφόσον ἐπιτρέπῃ τοῦτο ὁ προεστώς, ἤτοι ὁ 
οἰκεῖος Ἀρχιερεύς.

Ὁ ἀρχαῖος οὗτος ὕμνος (εἰσήχθη ἀπὸ τοῦ 624 μ.Χ.) διατηρεῖται ἕως 
τῆς σήμερον, ψαλλόμενος εἰς τὰς ἱερὰς μονὰς καὶ εἰς ἄλλας Ὀρθοδό
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ξους Ἐκκλησίας. Ὁ ὕμνος καλύπτει φιλανθρώπως, ἀλλὰ πρὸ πάντων λει
τουργικῶς, τὸν χρόνον ὅστις ἀπαιτεῖται, διὰ τὴν μεταφορὰν ὑπὸ τῶν 
λειτουργῶν, εὐπρεπῶς καὶ κοσμίως, μετὰ τὴν ἐκφώνησιν· «Πάντοτε, νῦν 
καὶ ἀεί», τῶν τιμίων δώρων εἰς τὴν ἁγίαν πρόθεσιν, χωρὶς νὰ χρειάζηται 
νὰ ἐκφωνοῦν καθ᾽ ὁδὸν τὰς μετὰ τὴν μετοχὴν εἰς τὴν κοινωνίαν εὐχαρι
στιακὰς προτροπάς· «Ὀρθοί· μεταλαβόντες».

Ἦχος β´

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ἀνυμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων. 

Τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετῶντας τὴν 
δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΗΝΑΙΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑΝ

Ἐκ τῶν βασικῶν στόχων τῆς ἐκδόσεως τῶν Κυπρίων Μηναίων ἦτο 
πρωτίστως ἡ διάδοσις τῆς μνήμης τῶν Κυπρίων καὶ τῶν ἐν Κύπρῳ 
ἑορταζομένων ἁγίων, ἰδίως διὰ τῶν συναξαρίων των καὶ τῆς λειτουργικῆς 
χρήσεως τῶν ἀκολουθιῶν των, τῶν περιεχομένων ἐν αὐτοῖς. Κατὰ τοῦτο 
δὲν ἐπιδιώκεται διὰ τῶν Κυπρίων Μηναίων ἡ ἀντικατάστασις τῶν ἐν 
χρήσει Μηναίων διὰ νέων πληρεστέρων ἀκολουθιῶν. Στόχος εἶναι ἡ πα
ροχὴ δυνατότητος πανηγυρικοῦ ἑορτασμοῦ ἑνὸς ἁγίου ἐκεῖ ὅπου ὁ ναὸς 
τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ, ἢ ἐκεῖ ὅπου παραδοσιακῶς τιμᾶται ἡ μνήμη 
αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ παροχὴ δυνατότητος συμψαλμῳδίας τῆς καθ᾽ ἡμέραν 
ἀκολουθίας μετ᾽ ἀκολουθίας τινὸς ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων. Οὕτω, καὶ 
ἡ μνήμη τῶν ἐν τοῖς Κυπρίοις Μηναίοις ἁγίων διασώζεται καὶ ἡ ἐπαφὴ 
καὶ γνωριμία αὐτῶν ὑπὸ τῶν χριστιανῶν πραγματοποιεῖται καὶ ἡ καθ᾿ 
ἡμέραν λειτουργικὴ πρᾶξις τῆς Ἐκκλησίας διατηρεῖται ἀναλλοίωτος.

Ἔχοντες ταῦτα ὡς γνώμονα, σημειοῦμεν ἐνταῦθα διαφόρους τυπικὰς 
διατάξεις, αἱ ὁποῖαι ἀφοροῦν εἰς τὰς περιπτώσεις ἑορτασμοῦ ἑνὸς ἁγίου, 
τοῦ ὁποίου ἡ ἀκολουθία εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα, ἐν Κυριακῇ, 
ἢ συμψαλμῳδίας τῆς ἀκολουθίας ταύτης μετὰ τῆς ἀναστασίμου καὶ τῆς 
ἡμέρας ἐκ τοῦ Μηναίου ἢ ἑορτασμοῦ τοῦ ἁγίου τούτου ἐν καθημερινῇ ἢ 
συμψαλμῳδίας τῆς ἀκολουθίας αὐτοῦ πρὸς τὴν τῆς ἡμέρας. Ἀπαραίτητος 
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προϋπόθεσις διὰ τὴν κατανόησιν τῶν κατωτέρω σημειουμένων τυπικῶν 
διατάξεων καὶ τῆς ἐφαρμογῆς των εἰς τὴν λατρείαν εἶναι ἡ διάκρισις 
μεταξὺ μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ συνήθους ἑορταστικοῦ Ἑσπερινοῦ, ὡς 
ἐπίσης καὶ μεταξὺ πανηγυρικοῦ Ὄρθρου καὶ ἑορταστικοῦ Ὄρθρου.

Μέγας Ἑσπερινὸς εἶναι αὐτὸς εἰς τὸν ὁποῖον μετὰ τὸν προοιμιακὸν 
ψάλλεται ἢ ἀναγινώσκεται τὸ «Μακάριος ἀνήρ», γίνεται εἴσοδος, ἀναγι
νώσκονται ἀναγνώσματα, ψάλλεται λιτὴ καὶ τελεῖται ἀρτοκλασία. Συνή
θης ἑορταστικὸς Ἑσπερινὸς διὰ τὰς ἐνορίας εἶναι, ἁπλῶς εἰπεῖν, ὁ μετὰ 
εἰσόδου. Πανηγυρικὸς Ὄρθρος εἶναι ὁ ἔχων πολυέλεον, Εὐαγγέλιον, κα
ταβασίας, αἴνους καὶ μεγάλην δοξολογίαν. Ἑορταστικὸς Ὄρθρος εἶναι ὁ 
ἔχων καταβασίας, αἴνους καὶ μεγάλην δοξολογίαν.

Δεδομένου ὅτι ἡ παρὰ Θεῷ τιμὴ καὶ δόξα ἑνὸς ἁγίου οὐδεμίαν σχέσιν 
ἔχει πρὸς τὴν μορφὴν τῆς ὑφ᾿ ἡμῶν τελουμένης ἀκολουθίας, ἡ ἐν πολλοῖς 
διάχυτος ἄποψις ὅτι, ἐὰν ἡ τελουμένη ἀκολουθία δὲν εἶναι πληρεστάτη 
δὲν τιμᾶται ἱκανοποιητικῶς ὁ ἅγιος, μόλις καὶ μετὰ βίας χρειάζεται νὰ 
ὑποδειχθῇ ὡς θεολογικῶς ἐσφαλμένη. Ἀποκορύφωμα τῆς οἱασδήποτε τε
λέσεως μνήμης ἁγίου καὶ τῆς οἱασδήποτε ψαλλομένης ἀκολουθίας εἶναι 
ἡ τέλεσις τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Λειτουργίας. Εἰς αὐτὴν κατατείνουν 
πᾶσαι αἱ ἀκολουθίαι. Μνήμη ἁγίου σημαίνει πρωτίστως μετοχὴ τοῦ λαοῦ 
τοῦ Θεοῦ εἰς τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου.

τυπικαὶ διατάξεις

Ἐὰν ἡ μνήμη ἁγίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀκολουθία εὑρίσκεται
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα, τύχῃ ἐν κυριακῇ.

Αʹ. Περίπτωσις συμψαλμῳδίας τῆς ἀναστασίμου ἀκολουθίας μετὰ τῆς
τῶν Κυπρίων Μηναίων.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τοῦ ἁγίου 4. Δόξα 
τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου. Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ 
τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, 
ἀναγινώσκονται τὰ ἀναγνώσματα αὐτοῦ, ψάλλεται δὲ καὶ ἡ λιτή. Ἀπόστιχα 
τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν θεοτοκίον ὁμόηχον. Ἀπολυτίκια· 
τὸ ἀναστάσιμον. Δόξα τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν θεοτοκίον ὁμόηχον. Ἐὰν θὰ τε
λεσθῇ ἀρτοκλασία, «Καὶ νῦν» θὰ ψαλῇ τὸ «Θεοτόκε Παρθένε».
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Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ . Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ 
ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ 
ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ 
τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Ὅπου ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόμα
τι τοῦ ἁγίου, ψάλλεται καὶ τὸ μετὰ τὸν πολυέλεον κάθισμα αὐτοῦ μετὰ 
τοῦ θεοτοκίου. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ 
τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου. 
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, εἶτα τὸ κάθισμα τοῦ 
ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντά
κιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον. Καταβασίαι, τῆς περιόδου. Εἰς τὴν 
θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὸ ἀναστάσιμον, τὸ τοῦ 
ἁγίου καὶ τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ ἁγίου 4 (εἰς 
τὰ δύο τελευταῖα λέγονται οἱ ἁρμόζοντες εἰς τὸν ἅγιον στίχοι). Δόξα, τὸ 
ἑωθινόν, ἐκτὸς ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, ὁπότε ψάλλεται 
τὸ δοξαστικὸν αὐτοῦ. Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη 
καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς, ἢ τῆς 
τυχούσης ἑορτῆς (ἐν μεθεόρτοις). Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ ἁγίου, 
τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς περιόδου. Ἀπόστολος 
τοῦ ἁγίου, ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ, εἰδάλλως ὁ τῆς Κυ
ριακῆς. Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». 
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».

Βʹ. Περίπτωσις συμψαλμῳδίας τῆς ἀναστασίμου ἀκολουθίας  
μετὰ τῆς τοῦ Μηναίου καὶ τῆς τῶν Κυπρίων Μηναίων.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τοῦ Μηναίου 3 καὶ τοῦ 
Κυπρίου Μηναίου 3. Δόξα τοῦ Μηναίου. Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ 
ἤχου. Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, 
τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν θεοτοκίον ὁμόηχον. 
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ ἁγίου τοῦ Μηναίου. Δόξα τοῦ ἁγίου 
τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν θεοτοκίον ὁμόηχον.
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Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ . Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ 
ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ 
ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, τὰ 
ἀναστάσιμα. Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τά
ξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου. Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Μηναίου καὶ 
ὁ τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου. Δόξα, 
τὸ τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν, τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, 
τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον. Καταβασίαι, 
τῆς περιόδου. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὸ 
ἀναστάσιμον, τοῦ Μηναίου, τοῦ Κυπρίου Μηναίου καὶ τὸ ἐν αὐτῷ θεο
τοκίον. Αἶνοι, ἀναστάσιμα 2, τοῦ Μηναίου 3 καὶ τοῦ Κυπρίου Μηναίου 
3. Ἐὰν τὸ Μηναῖον στερεῖται αἴνων, λέγονται ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ Κυ-
πρίου Μηναίου 4. (Εἰς ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις, εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
προσόμοια λέγονται οἱ ἁρμόζοντες εἰς τὸν ἅγιον στίχοι). Δόξα τὸ ἑωθινόν. 
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σω-
τηρία».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς Κυριακῆς, ἢ τῆς τυ
χούσης ἑορτῆς (ἐν μεθεόρτοις). Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον, τοῦ Μηναί-
ου, τοῦ Κυπρίου Μηναίου, τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, 
τῆς περιόδου. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέ-
τως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».

Ἐὰν ἡ μνήμη ἁγίου, τοῦ ὁποίου ἡ ἀκολουθία εὑρίσκεται
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα, τύχῃ ἐν καθημερινῇ.

Αʹ. Περίπτωσις καθ᾿ ἣν ἀκολουθία ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων  
ψάλλεται μόνη.

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαμβάνεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα, λαμβανομένων ὑπόψιν τῶν ἑξῆς·

Ὅπου ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, ἀναγινώσκονται εἰς τὸν 
Ἑσπερινὸν τὰ ἀναγνώσματα καὶ ψάλλεται ἡ λιτή. Ἐν τῷ ὄρθρῳ ψάλλεται 
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καὶ τὸ μετὰ τὸν πολυέλεον κάθισμα μετὰ τοῦ θεοτοκίου καὶ ἀναγινώσκε
ται τὸ διαταττόμενον Εὐαγγέλιον, ἀφοῦ προψαλῇ τὸ αʹ ἀντίφωνον τῶν 
ἀναβαθμῶν τοῦ δʹ ἤχου μετὰ τοῦ προκειμένου. Ὅπου ὁ ναὸς δὲν τιμᾶται 
ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, ταῦτα πάντα παραλείπονται. Καταβασίαι, τῆς πε
ριόδου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς ἢ τῆς τυχούσης ἑορτῆς (ἐν μεθεόρτοις). Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου καὶ 
τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς περιόδου. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ 
ἁγίου. (Ὅπου ὁ ναὸς δὲν τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, καλὸν θὰ ἦτο, 
πρὸς ἀποφυγὴν ἐπαναλήψεων, νὰ προτιμῶνται τὰ προβλεπόμενα διὰ τὰς 
καθημερινὰς ἀναγνώσματα). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοι
νωνικὸν τοῦ ἁγίου.

Ἐὰν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου συμπέσῃ κατὰ τὰς καθημερινὰς τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς, αὕτη μετατίθεται πρὸς τὸ πλησιέστερον Σάββατον, πλὴν 
τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου, καὶ ψάλλεται ἢ ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν 
ἀκολουθίαν τῆς ἡμέρας ἤ, πρὸς ἐπισημότερον ἑορτασμόν, κατὰ τὸν τύπον 
τοῦ Αʹ Σαββάτου τῶν νηστειῶν. Δύναται ἐπίσης νὰ μετατεθῇ καὶ εἰς τὴν 
Βʹ, Δʹ καὶ Εʹ Κυριακὴν τῶν νηστειῶν καὶ νὰ ψαλῇ ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν 
ἀκολουθίαν τῆς ἡμέρας. Ἐὰν συμπέσῃ ἐντὸς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, 
δύναται νὰ μετατεθῇ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν τῆς ἑβδομάδος τοῦ Θωμᾶ.

Βʹ. Περίπτωσις καθ᾿ ἣν ἀκολουθία ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων  
συμψάλλεται μετὰ τῆς τοῦ Μηναίου.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τοῦ Μηναίου 3 καὶ τοῦ Κυπρίου Μη-
ναίου 3. Δόξα τοῦ Μηναίου. (Ἐὰν τὸ Μηναῖον δὲν ἔχῃ δοξαστικόν, Δόξα 
τοῦ Κυπρίου Μηναίου). Καὶ νῦν θεοτοκίον ὁμόηχον (ἐν ἑσπέρᾳ Παρα
σκευῆς, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου τῆς ληγούσης ἑβδομάδος). Εἴσοδος. 
«Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα τοῦ Μηναίου. 
(Ἐὰν τὸ Μηναῖον δὲν ἔχῃ ἀπόστιχα, λέγονται αὐτὰ τοῦ Κυπρίου Μηναί-
ου). Δόξα τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. Ἀπολυ
τίκια τοῦ Μηναίου. Δόξα τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν θεοτοκίον ὁμό
ηχον. (Ἐὰν τὸ Μηναῖον δὲν ἔχῃ δοξαστικόν, λέγεται μόνον τὸ ἀπολυτίκιον 
τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Δόξα, καὶ νῦν, θεοτοκίον ὁμόηχον).
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὸ τοῦ Μηναίου. 
Δόξα τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. (Ἐὰν τὸ 
Μηναῖον δὲν ἔχῃ καθίσματα, λέγονται τὰ τῶν δύο πρώτων στιχολογιῶν 
τοῦ Κυπρίου Μηναίου). Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, τῆς Θεοτόκου, ὁ τοῦ 
Μηναίου καὶ ὁ τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Μη-
ναίου. Δόξα τοῦ Κυπρίου Μηναίου. Καὶ νῦν τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. Ἀφ᾿ Ϛʹ 
ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Μηναίου (ἢ τὰ τοῦ Κυπρίου Μηναί-
ου, ἐὰν δὲν ἔχῃ ταῦτα τὸ Μηναῖον) καὶ τὸ συναξάριον. Καταβασίαι, τῆς 
περιόδου. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ 
Μηναίου (ἐὰν ὑπάρχῃ), τοῦ Κυπρίου Μηναίου καὶ τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. 
Αἶνοι, τοῦ Μηναίου 3 καὶ τοῦ Κυπρίου Μηναίου 3. (Ἐὰν τὸ Μηναῖον δὲν 
ἔχῃ αἴνους, λέγονται αὐτοὶ τοῦ Κυπρίου Μηναίου εἰς 4). Δόξα τοῦ Μη-
ναίου (ἤ, ἐλλείψει τούτου, τὸ τοῦ Κυπρίου Μηναίου). Καὶ νῦν θεοτοκίον 
ὁμόηχον. Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Μηναίου (ἐὰν ἐψάλη 
εἰς τὸν Ἑσπερινόν), ἢ τὸ τοῦ Κυπρίου Μηναίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς ἢ τῆς τυχούσης ἑορτῆς (ἐν μεθεόρτοις). Ἀπολυτίκια, τοῦ Μηναί-
ου (ἐὰν ἐψάλη εἰς τὸν Ἑσπερινόν), τοῦ Κυπρίου Μηναίου καὶ τὸ τοῦ 
ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς περιόδου. Ἀπόστολος τοῦ Κυπρίου Μηναίου καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ Μηναίου (ἤ, ἐλλείψει τούτου, τοῦ Κυπρίου Μηναίου). 
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τοῦ Μηναίου ἢ τοῦ 
Κυ πρίου Μηναίου.
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ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κύπρου
Χρυσοστόµου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Σεβασµιωτάτου Ἀρχιεπισκό

που Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου, Πατρὸς ἡµῶν Ποιµένος καὶ 
Ἐθνάρχου, πολλὰ τὰ ἔτη.

πανιερωτάτου μητροπολίτου πάφου
Γεωργίου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Πάφου, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Ἀρσινόης καὶ 
Ρωµαίων, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου κιτίου
Χρυσοστόµου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου 

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κιτίου, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Λάρνακος 
καὶ Λευκάρων, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου κυρηνείας
Χρυσοστόμου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου 

τῆς Ἁγιω τάτης Μητροπόλεως Κυρηνείας, Ὑπερτίµου καὶ Ἐξάρχου Λαπή
θου καὶ Καραβᾶ, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου λεµεσοῦ
Ἀθανασίου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Λεµεσοῦ καὶ Προέδρου Ἀµαθοῦντος καὶ Κουρί
ου, Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου μόρφου
Νεοφύτου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Μόρφου καὶ Προέδρου τῶν Σόλων, Πατρὸς 
ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη.

πανιερωτάτου μητροπολίτου κωνσταντίας - Ἀµµοχώστου
Βασιλείου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 
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Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κωνσταντίας καὶ Προέδρου Ἀµµοχώστου, 
Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου κύκκου καὶ τηλλυρίας
Νικηφόρου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκκου καὶ Προέδρου Τηλλυρίας, Πατρὸς ἡµῶν 
καὶ Ποι µένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου ταµασοῦ καὶ Ὀρεινῆς
Ἠσαΐου τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ταµασοῦ καὶ Προέδρου Ὀρεινῆς, Πατρὸς ἡµῶν 
καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη. 

πανιερωτάτου μητροπολίτου τριµυθοῦντος
Βαρνάβα τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς 

Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Τριµυθοῦντος καὶ Προέδρου Λευκάρων, Πατρὸς 
ἡµῶν καὶ Ποιµένος, πολλὰ τὰ ἔτη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου καρπασίας
Χριστοφόρου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς 

Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Καρπασίας καὶ Προέδρου Αἰγιαλούσης, Πατρὸς 
ἡμῶν καὶ Ποιμένος, πολλὰ τὰ ἔτη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀρσινόης
Νεκταρίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς 

Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης, Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ποιμένος, πολλὰ τὰ 
ἔτη.

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος
Νικολάου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιω

τάτης Ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος, Πατρὸς ἡμῶν καὶ Ποιμένος, πολλὰ τὰ ἔτη.
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ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΙανούαρΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

4

11

18

25

πλ. α΄

πλ. β΄

βαρὺς

πλ. δ´

Η´

Θ΄

Ι΄

ΙΑ΄

Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων
Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν πᾶσι 
(Β΄ Τιμ. δ΄ 58)

Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα
Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν 
(Ἐφεσ. δ΄ 713) 

Τῶν ἁγίων Μνημονεύετε  
τῶν ἡγουμένων ἡμῶν. 
(Ἑβρ. ιγ΄ 716)

Τοῦ ἁγίου  
Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν 
ἀρχιερεύς.  
(Ἑβρ. ζ΄ 2628, η΄ 12)

Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων  
Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου Ἰησοῦ 
Χριστοῦ (Μάρκ. α΄ 18)

Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα
Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι 
Ἰωάννης (Ματθ. δ΄ 1217)

Κυριακῆς ΙΒ΄ Λουκᾶ
Εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ 
(Λουκ. ιζ΄ 1219)

Κυριακῆς ΙΕ΄ Λουκᾶ (Ζακχαίου)
Διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἰεριχὼ
(Λουκ. ιθ΄ 110)

φεΒρούαρΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

1

8

15

22

α΄

β´

γ΄

δ´

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Κυριακῆς ΛΓ΄ Ἐπιστολῶν
Παρηκολούθηκάς μου
τῇ διδασκαλίᾳ
(Β΄ Τιμ. γ΄ 1015)

Κυριακῆς ΛΔ΄ Ἐπιστολῶν
Πάντα μοι ἔξεστιν  
(Α΄ Κορ. Ϛ΄ 1220)

Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω
Βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι  
τῷ Θεῷ (Α΄ Κορ. η΄ 8θ΄ 2)

Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς
Νῦν ἐγγύτερον ἡμῖν ἡ σωτηρία 
(Ρωμ. ιγ΄ 11ιδ΄4)

Κυρ. ΙϚ΄ Λουκᾶ  
(Τελ. καὶ Φαρ.)
Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν       
(Λουκ. ιη΄ 1014)

Κυριακῆς ΙΖ΄ Λουκᾶ (Ἀσώτου
Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱοὺς 
(Λουκ. ιε΄ 1132)

Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω
Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς
(Ματθ. κε΄ 3146)

Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς
Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
(Ματθ. Ϛ΄ 1421)
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μαρτΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

1

8

15

22

29

πλ. α΄

πλ. β΄

βαρὺς

πλ. δ΄

α΄

Ε΄

Ϛ΄

Ζ΄

Η´

Θ´

Κυρ. Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας)  
Πίστει Μωϋσῆς μέγας γενόμε-
νος (Ἑβρ. ια΄ 2426, 3240)

Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν
Κατ’ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν γῆν 
ἐθεμελίωσας (Ἑβρ. α΄ 10β΄ 3)

Κυριακῆς Γ΄ Νηστειῶν  
(Σταυροπροσκυνήσεως)
Ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν  
(Ἑβρ. δ΄ 14ε΄ 6)

Κυριακῆς Δ΄ Νηστειῶν
Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος 
(Ἑβρ. Ϛ΄ 1320)

Κυριακῆς Ε΄ Νηστειῶν
Χριστὸς παραγενόμενος ἀρχιε-
ρεὺς (Ἑβρ. θ΄ 1114)

Κυρ. Α΄ Νηστειῶν  
(Ὀρθοδοξίας)
Ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν 
(Ἰω. α´ 4452)

Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν
Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Κα-
περναοὺμ (Μάρκ. β΄ 112)

Κυριακῆς Γ΄ Νηστειῶν  
(Σταυροπροσκυνήσεως)
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου 
(Μάρκ. η΄ 34θ΄ 1)

Κυριακῆς Δ΄ Νηστειῶν
Ἄνθρωπός τις προσῆλθε
(Μάρκ. θ΄ 1731)

Κυριακῆς Ε΄ Νηστειῶν
Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς 
δώδεκα (Μάρκ. ι΄ 3245)

απρΙλΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

5

12

19

26



–

–

β΄



–

Α΄

Δ΄

Κυριακῆς τῶν Βαΐων
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε  
(Φιλιπ. δ΄ 49)

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον
(Πράξ. α΄ 18)

Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα 
(Θωμᾶ)
Διὰ τῶν χειρῶν τῶν
ἀποστόλων (Πράξ. ε΄ 1220)

Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων
Πληθυνόντων τῶν μαθητῶν
(Πράξ. Ϛ΄ 17)

Κυριακῆς τῶν Βαΐων
Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα
(Ἰω. ιβ΄ 118)

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος  
(Ἰω. α΄ 117)

Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα 
(Θωμᾶ)
Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ 
(Ἰω. κ΄ 1931)

Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων
Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμα-
θαίας (Μάρκ. ιε΄ 43ιϚ΄ 8)
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μαΪοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

3

10

17

24

31

γ΄

δ΄

πλ. α΄

πλ. β΄



Ε΄

Ζ´

Η΄

Ι΄



Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου
Ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον 
(Πράξ. θ΄ 3242)

Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος
Διασπαρέντες οἱ ἀπόστολοι  
(Πράξ. ια΄ 1930)

Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ 
Ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν 
(Πράξ. ιϚ΄ 1634)

Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων
Ἔκρινεν ὁ Παῦλος παρα-
πλεῦσαι (Πράξ. κ΄ 1618, 2836)

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν  
ἡμέραν (Πράξ. β΄ 111)

Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου
Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυ-
μα (Ἰω. ε΄ 115)

Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος
Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν 
τῆς Σαμαρείας (Ἰω. δ΄ 542)

Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ
Παράγων ὁ Ἰησοῦς
(Ἰω. θ΄ 138)

Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων
Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς 
ὀφθαλμοὺς (Ἰω. ιζ΄ 113)

ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ 
(Ἰω. ζ΄ 3752, η΄ 12)

ΙούνΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

7

14

21

28

πλ. δ´

α΄

β´

γ΄

Α´

Β΄

Γ΄

Δ΄

Τῶν Ἁγίων Πάντων 
Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως 
(Ἑβρ. ια΄ 3340, ιβ΄ 12)

Κυριακῆς Β΄ Ἐπιστολῶν 
Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη 
(Ρωμ. β΄ 1016)

Κυριακῆς Γ΄ Ἐπιστολῶν 
Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως, 
εἰρήνην ἔχομεν (Ρωμ. ε΄ 110)

Κυριακῆς Δ΄ Ἐπιστολῶν
Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ  
τῆς ἁμαρτίας (Ρωμ. Ϛ΄ 1823)

Τῶν Ἁγίων Πάντων
Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει
(Ματθ. ι΄ 3133, 3738,  
ιθ΄ 2730)

Κυριακῆς Β΄ Ματθαίου
Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς 
(Ματθ. δ΄ 1823)

Κυριακῆς Γ΄ Ματθαίου 
Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν  
ὁ ὀφθαλμὸς (Ματθ. Ϛ΄ 2233)

Κυριακῆς Δ΄ Ματθαίου
Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερ-
ναοὺμ (Ματθ. η΄ 513)
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ΙούλΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

5

12
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26

δ΄

πλ. α΄

πλ. β΄

βαρὺς

Ε΄

Ϛ΄

Ζ΄

Η΄

Κυριακῆς Ε΄ Ἐπιστολῶν
Ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς  
καρδίας (Ρωμ. ι΄ 110)

Κυριακῆς Ϛ΄ Ἐπιστολῶν
Ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν 
χάριν (Ρωμ. ιβ΄ 614)

Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων
Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος
(Τίτ. γ΄ 815)

Κυριακῆς Η΄ Ἐπιστολῶν
Παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνό-
ματος (Ά  Κορ. α΄ 1017)

Κυριακῆς Ε΄ Ματθαίου
Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν 
χώραν τῶν Γεργεσηνῶν 
(Ματθ. η΄ 2834, θ΄ 1)

Κυριακῆς Ϛ΄ Ματθαίου
Ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς πλοῖον
(Ματθ. θ΄ 18)

Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων
Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κό-
σμου (Ματθ. ε΄ 1419)

Κυριακῆς Η΄ Ματθαίου
Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον
(Ματθ. ιδ΄ 1422)

αύΓούστοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
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πλ. δ΄
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δ΄

Θ΄

Ι΄

ΙΑ΄

Α΄

Β΄

Κυριακῆς Θ΄ Ἐπιστολῶν
Θεοῦ ἐσμεν συνεργοὶ  
(Α΄ Κορ. γ΄ 917)

Κυριακῆς Ι΄ Ἐπιστολῶν
Ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστό-
λους (Ά  Κορ. δ΄ 916)

Κυριακῆς ΙΑ΄ Ἐπιστολῶν
Ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀπο-
στολῆς (Α΄ Κορ. θ΄ 212)

Κυριακῆς ΙΒ΄ Ἐπιστολῶν  
Γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον 
(Α΄ Κορ. ιε΄ 111) 

Κυριακῆς ΙΓ΄ Ἐπιστολῶν Γρη-
γορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει 
(Α΄ Κορ. ιστ΄ 1324)

Κυριακῆς Θ΄ Ματθαίου
Ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 
μαθητὰς (Ματθ. ιδ΄ 2234)

Κυριακῆς Ι΄ Ματθαίου
Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ
Ἰησοῦ (Ματθ. ιζ΄ 1423)

Κυριακῆς ΙΑ΄ Ματθαίου
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν (Ματθ. ιη΄ 2335)

Κυριακῆς ΙΒ΄ Ματθαίου  
Νεανίσκος τις προσῆλθε 
(Ματθ. ιθ΄ 1626)

Κυριακῆς ΙΓ΄ Ματθαίου 
Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκοδεσπό-
της (Ματθ. κα΄ 3342)
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σεπτεμΒρΙοσ
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πλ. β΄

βαρὺς

πλ. δ΄

Γ΄

Δ

Ε΄

ϛ΄

Κυριακῆς ΙΔ΄ Ἐπιστολῶν 
Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς 
Χριστὸν  
(Β΄ Κορ. α΄ 2124, β΄ 14)

Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν 
(Γαλ. Ϛ΄ 1118)

Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται  
(Γαλ. β΄ 1620)

Κυριακῆς ΙΖ΄ Ἐπιστολῶν
Ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος 
(Β΄ Κορ. Ϛ΄ 1618, ζ΄ 1)

Κυριακῆς ΙΔ΄ Ματθαίου
Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 
οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ 
(Ματθ. κβ΄ 214)

Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν 
οὐρανὸν (Ἰω. γ´ 1317)

Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκο-
λουθεῖν (Μάρκ. η΄ 34θ΄ 1)

Κυριακῆς Α΄ Λουκᾶ
Ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν 
λίμνην (Λουκ. ε΄ 111)

οκτώΒρΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
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β΄

γ΄

δ΄

Ζ΄

Η΄

Θ΄

Ι΄

Τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων
Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως 
(Ἑβρ. ια΄ 3340, ιβ΄ 12)

Κυριακῆς Ἁγίων Πατέρων
Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος
(Τίτ. γ΄ 815)

Τοῦ ἀποστόλου  
Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς 
τοὺς ἔξω (Κολ. δ΄ 511, 1418)

Κυριακῆς ΚΑ΄ Ἐπιστολῶν
Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται 
ἄνθρωπος (Γαλ. β΄ 1620)

Κυριακῆς Β΄ Λουκᾶ
Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν 
ὑμῖν (Λουκ. Ϛ΄ 3136)

Κυριακῆς Δ΄ Λουκᾶ  
(Σπορέως)
Εἶπεν ὁ Κύριος … Ἐξῆλθεν  
ὁ σπείρων (Λουκ. η΄ 515)

Κυριακῆς Γ΄ Λουκᾶ
Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς  
πόλιν (Λουκ. ζ΄ 1116) 

Κυριακῆς Ϛ΄ Λουκᾶ 
Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν 
χώραν (Λουκ. η΄ 2639)
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πλ. β΄

βαρὺς

πλ. δ΄

α΄

ΙΑ΄

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Τῶν ἁγίων Ἀναργύρων
Ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ (Α΄ 
Κορ. ιβ΄ 2731, ιγ΄ 18)

Τῶν ἀσωμάτων 
Εἰ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λό-
γος (Ἑβρ. β΄ 210) 

Κυριακῆς ΚΔ΄ Ἐπιστολῶν
Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν 
(Ἐφεσ. β΄ 1422)

Κυριακῆς ΚΕ΄ Ἐπιστολῶν
Παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμι-
ος ἐν Κυρίῳ (Ἐφεσ. δ΄ 17)

Κυριακῆς ΚϚ΄ Ἐπιστολῶν
Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε 
(Ἐφεσ. ε΄ 819)

Κυριακῆς Ε΄ Λουκᾶ
Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος
(Λουκ. ιϚ΄ 1931)

Κυριακῆς Ζ΄ Λουκᾶ
Ἄνθρωπός τις… Ἰάειρος
(Λουκ. η΄ 4156)

Κυριακῆς Η΄ Λουκᾶ
Νομικός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ (Λουκ. ι΄ 2537)

Κυριακῆς Θ΄ Λουκᾶ
Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου 
(Λουκ. ιβ΄ 1621)

Κυριακῆς ΙΓ΄ Λουκᾶ
Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ (Λουκ. ιη΄ 1827)

δεκεμΒρΙοσ

ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
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Ϛ΄

Ζ΄

Η΄

Τοῦ ἁγίου
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν 
(Ἑβρ. ιγ΄ 1721)

Κυριακῆς τῶν Προπατόρων
Ὅταν ὁ Χριστὸς φανερωθῇ 
(Κολ. γ΄ 411)

Κυρ. πρὸ τῆς Χριστοῦ  
Γεννήσεως
Πίστει παρῴκησεν Ἀβραὰμ 
(Ἑβρ. ια΄ 910, 3240)

Τοῦ πρωτομάρτυρος
Στέφανος πλήρης πίστεως καὶ 
δυνάμεως
(Πραξ. Ϛ΄ 815, ζ΄ 15, 4760)

Κυριακῆς Ι΄ Λουκᾶ
Ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς
(Λουκ. ιγ΄ 1017)

Κυρ. ΙΑ΄ Λουκᾶ (Προπατόρων) 
Ἄνθρωπός τις ἐποίησε 
δεῖπνον μέγα  
(Λουκ. ιδ΄ 1624)

Κυρ. πρὸ τῆς Χριστοῦ  
Γεννήσεως
Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ (Ματθ. α΄ 125)

Κυρ. μετὰ τὴν Χριστοῦ  
Γέννησιν
Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων  
(Ματθ. β΄ 1323)
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ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ ἀκολουθίαι ἄρχονται:

 Μῆνες Ἑσπερινὸς Ὄρθρος
Ἰανουάριος καὶ Δεκέμβριος 4.30 μ.μ. 7.00 π.μ.
Φεβρουάριος καὶ Νοέμβριος 4.30 μ.μ. 6.30 π.μ.
Μάρτιος  5.00 μ.μ. 6.30 π.μ.
Ἀπρίλιος καὶ Σεπτέμβριος 6.00 μ.μ. 6.30 π.μ.
Ὀκτώβριος 5.30 μ.μ. 7.00 π.μ.
Μάϊος καὶ Αὔγουστος 6.30 μ.μ. 6.30 π.μ.
Ἰούνιος καὶ Ἰούλιος 7.00 μ.μ. 6.30 π.μ.

Τὰ Χριστούγεννα ὁ Ὄρθρος ἄρχεται τὴν 5.00 π.μ.

Οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Θεοτόκου ἄρχονται τὴν 6.00 μ.μ. (χειμερινὴν ὥραν) 
 καὶ τὴν 6.30 μ.μ. (θερινὴν ὥραν).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος τοῦ δεκαπενταυγούστου ἄρχεται τὴν 
7.00 μ.μ.

Τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα αἱ ἀκολουθίαι ἄρχονται:

Ὁ Νυμφίος 7.00 μ.μ.
Ἡ θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων 
 τῆς Μεγάλης Δευτέρας,  7.00 π.μ.
 τῆς Μεγάλης Τρίτης  7.00 π.μ.
 τῆς Μεγάλης Τετάρτης 7.00 π.μ.
Ἡ θεία Λειτουργία τῆς Μεγάλης Πέμπτης 7.00 π.μ.
Τὰ Ἅγια Πάθη τὴν Μεγάλην Πέμπτην 6.30 μ.μ.
Αἱ Ὧραι τὸ πρωῒ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 7.00 π.μ.
Ὁ Ἐπιτάφιος τὸ ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 7.00 μ.μ.
Ἡ θεία Λειτουργία τὸ Μέγα Σάββατον 7.30 π.μ.

Τὸ Πάσχα οἱ κώδωνες σημαίνουν εἰς τὴν 11ην τῆς νυκτὸς τοῦ Μεγάλου Σαββάτου 
 καὶ ὁ Κα λὸς Λόγος λέγεται τὴν 12ην ἀκριβῶς μεσονύκτιον ὥραν.
Ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης 11.00 π.μ.



ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, 
ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτὴρ» δὶς καί· 
«Οὐκ ἐπῃσχύνθη» ἅπαξ καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ὁ ἐπωνύμως 
κληθείς».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Σοφίας ἐραστής».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Μηναίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 25).
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου· «Ὦ θεία καὶ ἱερά», μετὰ τῶν στίχων·

«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύ
νεσιν».
«Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρί
σιν».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὁ τὴν χάριν τῶν θαυμάτων».



Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Οὐκ ἐπῃσχύνθη ὁ πανάγαθος».
Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ σαρκὶ περιτμηθῆναι καταδεξάμενος 

διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», 
ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Μορφὴν 
ἀναλλοιώτως».

Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας 

μου σύνεσιν» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες 
τὴν οἰκουμένην».

Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου· «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν. Ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ 
τῆς θύρας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τοῦ ἱεράρχου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θε
οτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἐξεχύθη ἡ χάρις».

Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου μετὰ στίχου· 
«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Ἐξανοίξας τὸ στόμα». Δόξα, τοῦ 
αὐτοῦ· «Πᾶσαν ἤρδευσας τὴν οἰκουμένην». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ 
τῶν ὅλων Κύριος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί· «Στείβει θα

λάσσης» (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 27).
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς·
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Τῆ ς  ἑ ο ρ τ ῆ ς
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων».

«Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν κατὰ τὸν νόμον σαρκὶ περιτμηθέντα».
«Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν τῇ ὀγδόῃ περιτομὴν λαβόντα».
«Ὑπερβὰς τοὺς ὅρους Χριστός».

«Σήμερον ὁ Δεσπότης σαρκὶ περιετμήθη καὶ Ἰησοῦς ἐκλήθη».
«Δεῦτε τοῦ Δεσπότου τὰ ἔνδοξα».

Τ ο ῦ  ἁ γ ί ο υ
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν ἱεράρχαις Βασίλειον τὸν μέγαν».

«Τοῦ ἀρχιποίμενος ὡς πρόβατον».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ Καισαρείας Βασίλειον τὸν μέγαν».
«Τὸ τῆς Ἐκκλησίας πανίερον».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου  
θεότητος τὸ κράτος».

«Τῆς τῶν ἀποστόλων καθέδρας».

«Καὶ νῦν· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς  
ἐκ τῆς κατάρας».

«Ὁ τὰ ὑπερῷα ἐν ὕδασι».

Καταβασίαι· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν …, Ἀπορεῖ πᾶσα 
γλῶσσα» καί· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην …, Ὤ τῶν 
ὑπὲρ νοῦν».

Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου· «Φιλοσοφίας ἔρωτι» καὶ τῆς ἑορτῆς· «Τὴν 
σάρκα περιτέμνεται».

Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια· «Φέρει περιτομὴν ἐν σαρκί».
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἐξεχύθη ἡ χάρις».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Συγκαταβαίνων ὁ Σωτήρ».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
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Θεία Λειτουργία
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσι τὰ ἔργα αὐτοῦ· διηγήσασθε πάντα  
τὰ θαυμάσια αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει  
τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι,  
ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω  

ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Στίχ.  «ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Στίχ.  «Ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα,  
ὅσα ἠθέλησεν, ἐποίησεν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν 

ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου».
«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

Στίχ.  «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε,  
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων».

«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

Στίχ.  «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο  
ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως  

παρὰ τοὺς μετόχους σου».
«Μορφὴν ἀναλλοιώτως».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ σαρκὶ περιτμηθείς».
Ἀπολυτίκια· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ τῶν ὅλων Κύριος» (ζήτει μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν).
Τὸ τρισάγιον.
Ἀπόστολος, τῆς ἑορτῆς· «Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν» 

(Κολ. β´ 8-12).
Εὐαγγέλιον, τῆς ἑορτῆς· «Ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες» (Λουκ. β´ 20-21, 

40-52).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Εἰς τὰ δίπτυχα, εἴθισται νὰ ψάλλεται τὸ κάτωθι μεγαλυνάριον τοῦ Μεγά-

λου Βασιλείου·

Ἦχος βʹ.
«Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν φω

στῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας καὶ Καππαδόκων χώρας, Βασί
λειον τὸν Μέγαν, πάντες τιμήσωμεν».

Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».
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Τυπικὴ διάταξις δοξολογίας ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε».
Ὁ α´ χορός· «Μορφὴν ἀναλλοιώτως».
Ὁ β´ χορός· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».
Ὁ α´ χορός· «Δόξα», τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἰνδίκτου·

Ἦχος β´

«Ὁ πάσης δηµιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ 
ἐξουσίᾳ θέµενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός 
σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρε
σβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ σῶσον ἡµᾶς».
Ὁ β´ χορός· «Καὶ νῦν», τὸ κοντάκιον τῆς ἰνδίκτου·

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄν
τως, 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».

Οἱ χοροί, τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστια

νῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
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Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν 
τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὸν νέον 
ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου».

Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε 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 ὄντων 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 εἰσελθεῖν· αὐτός, πανάγαθε Δέσποτα, τὴν εἴσοδον ταύτην 
τῇ θείᾳ σου χάριτι εὐλόγησον· ὄµβρους εἰρηνικοὺς πρὸς καρποφορίαν 
τῇ γῇ δώρησαι· τοὺς ἀέρας ὑγιεινοὺς καὶ εὐκράτους ἀνθρώποις τε καὶ 
κτήνεσι κατασκεύασον· δὸς ἡµῖν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁµονοίᾳ βεβαίᾳ τὸν κύ
κλον αὐτοῦ διελθεῖν, τῷ στεφάνῳ τῆς δόξης τῶν ἀρετῶν κοσµουµένους, 
τῷ φωτὶ τῶν ἐντολῶν σου εὐσχηµόνως ὡς ἐν ἡµέρᾳ καλῶς ὁδεύοντας. 
Τὴν ἁγίαν ἡµῶν Ἐκκλησίαν καλῶς διαφύλαξον· τὸ εὐσεβὲς ἡµῶν γένος 
τῇ δυνάµει σου κραταίωσον· τοὺς ἄρχοντας ἡµῶν καὶ τὸν στρατὸν τῇ 
κραταιᾷ σου χειρὶ στερέωσον καὶ κράτυνον. Τὴν νεότητα παιδαγώγη
σον, τὸ γῆρας περικράτησον, τοὺς ἐσκορπισµένους ἐπισυνάγαγε, τοὺς 
πεπλανηµένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου Ἐκκλησίᾳ.

Ἱλέῳ ὄµµατι ἐπίβλεψον καὶ ἐπὶ τὴν κάκωσιν τῆς ἰδιαιτέρας ἡµῶν πα
τρίδος Κύπρου. Σύντµησον τὸν χρόνον τῆς δοκιµασίας ἡµῶν. Ἀποδίωξον 
ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡµῶν τὸν ἀλλόθρησκον εἰσβολέα. Τοὺς 
αἰχµαλώτους ἐλευθέρωσον, τοὺς ἀγνοουµένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον 
τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Ἐλθέτω δὴ ἐφ᾿ ἡµᾶς ἡ βασιλεία σου, βασιλεία πάν
των τῶν αἰώνων, βασιλεία χρηστότητος, δικαιοσύνης καὶ εἰρήνης, καὶ 
ἀξίωσον ἡµᾶς ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ ὑµνεῖν σε καὶ δοξάζειν τὸν 
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ἐν Τριάδι ἄναρχον Θεὸν καὶ αἰώνιον εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.

Εἶτα ἡ ἀπόλυσις.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Σιλβέστρου πάπα ῾Ρώμης, 
Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ ὁσίου.

Πανηγυρίζει τὸ ἱερὸν ἡσυχαστήριον τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ 
παρὰ τὴν Σκουριώτισσαν Σολέας.

Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 5ης Ἰανουαρίου, αἱ ἀκολουθίαι ψάλλον-
ται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 
στίχοι·

«Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἑρμωνιείμ».
«Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν».
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ διὰ τὸ Ἀπόδειπνον κανὼν τῆς 

ἡμέρας, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός, τὸ τρισάγιον καὶ τὸ 
προεόρτιον ἀπολυτίκιον τρίς. Ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον 
τρίς. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπά-
ρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου (ἢ τῶν ἁγίων) 
τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, 
Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς 
καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δο-
ξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα μετὰ τῶν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ 
στίχων, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 30). Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον 
καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προεόρτιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον». 
Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας (διὰ τὴν σήμερον τῆς Παρασκευῆς Λʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν) 
καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον (διὰ τὴν σήμερον τῆς 2ας Ἰανουαρίου). Κοινωνικὸν 
τῆς ἡμέρας.
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3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Προεόρτια τῶν Φώτων, Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου 
μάρτυρος.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου πρὸ τῶν Φώτων. Κοινωνι-
κόν· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ».

4. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ. Προεόρτια τῶν Φώτων, ἡ σύναξις τῶν 
ἁγίων Οʹ ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου, Χρυσάνθου καὶ Εὐφημίας μαρ-
τύρων, Νικηφόρου ὁσίου τοῦ λεπροῦ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ μάρτυρος Χρυσάνθου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών».
Κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον».
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προεόρτια προσόμοια·  «Προεόρτια 

ᾄσματα» (2ᾳ Ἰανουαρίου) καὶ τὰ 3 τῶν ἀποστόλων· «Κλεόπαν, Ἀνδρό
νικον» (ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεοκτίστου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τὸ προεόρτιον· «Ἔρχεται πρὸς Ἰορδάνην» (2ᾳ Ἰανουαρίου).
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Ἰωάννη βαπτιστὰ» (2ᾳ Ἰανουαρίου, εἰς τὰ 

ἀπόστιχα τοῦ Ὄρθρου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ προεόρτιον· «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Ἑτοι
μάζου Ζαβουλών».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ προεόρτια τῆς ἡμέρας· 
«Ἰδοὺ παραγίνεται» καί· «Τὸν βασιλέα τοῦ παντός».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 26).

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ προεόρτιος τῆς ἡμέρας ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 
μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν ἀποστόλων εἰς 
4 μετὰ στίχου· «Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ προεόρτιον κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον» (2ᾳ 
Ἰανουαρίου), τὸ κάθισμα τῶν ἀποστόλων· «Στῦλοι ἄσειστοι». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ προεόρτιον· «Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ. (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, 

σελ. 27), τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα» καὶ τὸ προεόρ-
τιον τῆς ἡμέρας· «Ὁ ἐκ Πατρὸς ἀχρόνως».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προεόρτια προσόμοια τῆς ἡμέρας· «Ὅν 
περ ἡ φωνή», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἑρμωνιείμ».
«Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν».

Δόξα, τὸ Ηʹ ἑωθινόν· «Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 28).
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ἑτοιμάζου Ζαβουλών», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Τέκνον Τιμόθεε, νῆφε ἐν 

πᾶσι» (Β´ Τιμ. δ´ 5-8).

56 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  4



Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῶν Φώτων· «Ἀρχὴ τοῦ Εὐαγγελίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Μάρκ. α´ 1-8).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, μετὰ τὴν σύναξιν τοῦ Προδρόμου, 
Ἀπόστολοι ΛΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγγέλια μεθέορτα τῶν Φώτων.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Παραμονὴ τῶν ἁγίων Θεοφανείων, Θεοπέμπτου καὶ Θεωνᾶ 
μαρτύρων, Συγκλητικῆς ὁσίας.

Νηστεία.
Τῷ π ρ ω ΐ . Μετὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, εὐθὺς αἱ Μ ε γ ά λ α ι 

Ὧ ρ α ι  τῶν Θεοφανείων.

Ὥρα Αʹ
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 

«Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι σοῦ 
ἐστιν». Ὁ ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε 
προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). 
Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». Καὶ νῦν· «Τί σε καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτω
μένη». Εὐθὺς οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ 3 ἰδιόμελα οὕτως·
Ὁ αʹ χορός· τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Σήμερον τῶν ὑδάτων» (ἄνευ στίχου).
Ὁ βʹ χορός· τὸν στίχον· «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου 

καὶ Ἑρμωνιεὶμ» καὶ τὸ βʹ ἰδιόμελον· «Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ».
Ὁ αʹ χορός· «Δόξα».
Ὁ βʹ χορός· «Καὶ νῦν».
Ὁ αʹ χορός· τὸ γʹ ἰδιόμελον· «Πρὸς τὴν φωνὴν τοῦ βοῶντος».

Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων, ὁ διάκονος (ἢ ἀπουσίᾳ τούτου ὁ ἱερεὺς) θυμιᾷ 
τὸν ναὸν διὰ κατζίου. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας Ὥρας.

Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ 
Ἀπόσ τολος καὶ ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης τὸ Εὐαγγέλιον. Μετ᾿ αὐτὸ ὁ 
ἀναγνώστης χῦμα· «Τὰ διαβήματά μου», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· 
«Ἐν τοῖς ῥείθροις», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύριε, 
ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». 
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Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς» καὶ τὴν εὐχήν· «Χριστὲ τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινόν». Ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Γʹ
Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 

«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». Καὶ 
νῦν· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος». Καί, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλονται 
τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ ἰδιόμελον ὁ στίχος· 
«Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν». Εἶτα 
λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, 
μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητὸς» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ 
Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ», ἄρχεται ἡ

Ὥρα Ϛʹ

Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 
«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». 
Καὶ νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν». Καί, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, 
ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ 
ἰδιόμελον ὁ στίχος· «Διὰ τοῦτο μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ 
Ἑρμωνιείμ». Εἶτα λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος 
καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν» 
κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων», 
ἄρχεται ἡ

Ὥρα Θʹ

Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 
«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεστρέφετο ποτέ». Καὶ 
νῦν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς». Καὶ ψάλλει ὁ βʹ χορὸς τὸ ἰδιόμελον· «Θάμβος 
ἦν κατιδεῖν». Ὁ αʹ χορὸς τὸν στίχον· «Εἴδοσάν σε ὕδατα, ὁ Θεός, εἴδοσάν 
σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν» καὶ τὸ ἰδιόμελον· «Ὅτε πρὸς αὐτόν», τοῦ 
ὁποίου τὸ τέλος· «σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι» ψάλλει ὁ βʹ χορός. Εἶτα 
ὁ αʹ χορός· «Δόξα». Ὁ βʹ· «Καὶ νῦν». Καὶ ὁ κανονάρχης, ἱστάμενος ἐν τῷ 
μέσῳ τοῦ ναοῦ, ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὸ ἰδιόμελον· «Τὴν χεῖρά σου τὴν 
ἁψαμένην», λέγων ἐκ γʹ τὸν πρῶτον καὶ τὸν προτελευταῖον στίχον. Εἶτα 
οἱ χοροὶ ψάλλουν τὸ ἰδιόμελον ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Ἀκολούθως λέγονται 
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τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ 
ἀναγνώστης τὸ «Μὴ δὴ παραδῴης» κτλ. ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ.

Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἀναγινώσκονται 
χῦμα τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοί, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, παραλειπομένων 
τοῦ «Πιστεύω», τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τοῦ «Εὐλογήσω τὸν Κύριον», 
διότι θὰ λεχθοῦν εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν1. Εἶτα γίνεται ἀπόλυσις καὶ 
εὐθὺς ἄρχεται

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία». Προοιμιακός. Εἰρηνικά.
Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Τὸν φωτισμὸν ἡμῶν» εἰς 6, δευτεροῦντες τὰ 

δύο πρῶτα.
Δόξα, καὶ νῦν· «Ὑπέκλινας κάραν τῷ Προδρόμῳ».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου2. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

Εὐθὺς ἀναγινώσκονται τὰ ἑξῆς ἀναγνώσματα·
Αʹ ἀνάγνωσμα· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός». Μετ᾿ αὐτὸ ὁ αʹ χορὸς τὸ 

τροπάριον· «Ἐπεφάνης ἐν τῷ κόσμῳ» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Γʹ 
ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ βʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ τὸ 
ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Ἵνα φωτίσῃς τοὺς ἐν σκότει», μετὰ 
τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα ὁ βʹ χορός· «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ τροπά-
ριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ

Εʹ ἀνάγνωσμα· «Εἶπεν Ἠλίας». Μετ᾿ αὐτὸ ὁ βʹ χορὸς τὸ τροπάρι-
ον· «Ἁμαρτωλοῖς καὶ τελώναις» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Ϛʹ 
ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ αʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ τὸ 
ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Ποῦ γὰρ εἶχε τὸ φῶς σου λάμψαι», 
μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα ὁ αʹ χορός· «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ 
τροπάριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ

Ϛʹ ἀνάγνωσμα· «Παρεγένετο Νεεμάν».

1. Ἐν ταῖς ἐνορίαις τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοὶ συνήθως παραλείπονται.
2. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 

οὐχὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἐπίσης, κατὰ τὸ Ϛ ʹ ἀνάγνωσμα· «Παρεγένετο 
Νεεμάν», ἀναγινώσκει τὴν εὐχὴν τοῦ τρισαγίου ὕμνου. Κατὰ τὸν Ἀπόστολον λέγει 
τὴν εὐχὴν τοῦ Εὐαγγελίου καὶ μετὰ τοῦτο ἐκφωνεῖ τὴν ἐκτενῆ καὶ τὰς δεήσεις ὑπὲρ 
τῶν κατηχουμένων καὶ τῶν πιστῶν ἀναγινώσκων καὶ τὰς οἰκείας εὐχάς.
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Εὐθὺς ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς» καὶ ψάλ-
λεται τὸ τρισάγιον.

Ἀπόστολος· «Ἐλεύθερος ὢν ἐκ πάντων».
Εὐαγγέλιον· «Ἐν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τῆς ἡγεμονίας Τιβερίου Καί

σαρος».
Ὁ Χερουβικὸς ὕμνος καὶ καθ᾿ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βα-

σιλείου.
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, τελεῖται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μ ε γ ά λ ο υ 

Ἁγ ι α σ μ ο ῦ ·
Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων· «Φωνὴ Κυρίου ἐπὶ τῶν ὑδάτων», ἐξέρχεται 

ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης μετὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ τοῦ τι-
μίου Σταυροῦ, προπορευομένων λαμπαδούχων καὶ τοῦ διακόνου μετὰ 
θυμιατοῦ, καὶ ἔρχεται εἰς τὸν τόπον τῆς τελέσεως τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ δὲ 
διάκονος θυμιᾷ τρὶς κύκλῳ τὴν κολυμβήθραν.

Μετὰ τὰ ἰδιόμελα, ἀναγινώσκονται αἱ τρεῖς προφητεῖαι, ὁ Ἀπόστολος 
καὶ τὸ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ ὡς ἐν τῷ Ἱερατικῷ, ὁ δὲ 
ἱερεὺς μυστικῶς τὴν εὐχήν· «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ».

Πληρωθείσης τῆς συναπτῆς, ὁ ἱερεὺς λέγει τὴν εὐχήν· «Μέγας εἶ, Κύ
ριε» (τὸ προοίμιον τῆς εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ· «Τριὰς ὑπερούσιε» δὲν 
ἀναγινώσκεται τὴν παραμονὴν τῶν Φώτων, ἀλλὰ μόνον κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέ-
ραν), ἐπαναλαμβάνων τρὶς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, τῶν χορῶν ἀποκρινομένων 
τὸ «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι». Τρὶς ἐπαναλαμβάνει καὶ τὰς φράσεις· 
«Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ» καί· «Αὐτὸς καὶ νῦν, Δέσποτα», τῶν 
χορῶν ἀποκρινομένων τὸ «Ἀμήν».

Ἀκολούθως ὁ ἱερεὺς τὸ «Εἰρήνη πᾶσι. Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν» καὶ τὴν 
εὐχήν· «Κλῖνον, Κύριε». Καὶ εὐθύς, βαπτίζων τὸν τίμιον Σταυρόν, ψάλ-
λει τὸ «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου», τὸ ὁποῖον ἐπαναλαμβάνουσιν 
οἱ χοροὶ δίς. Ἔπειτα ῥαντίζει τὸν λαόν, ψάλλων τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς· «Ἐπεφάνης σήμερον»3. Εἶτα, ἀσπαζομένων τῶν πιστῶν τὸν τί-

3. Ψάλλεται τοῦτο, διότι διὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ εἰσήλθομεν ἤδη εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν 
Θεοφανείων.
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μιον Σταυρὸν καὶ ῥαντιζομένων ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ψάλλεται τὸ ἰδιόμελον· 
«Ἀνυμνήσωμεν, οἱ πιστοί».

«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι 
καταδεξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

6. ΤΡΙΤΗ. ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ.

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῆς λιτῆς καὶ τῶν ἀποστίχων 

τῆς ἑορτῆς. Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζο
μένου σου», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου» τρίς.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ 

ὀπίσω» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ σύ, Ἰορδάνη, ὅτι ἐστράφης 
εἰς τὰ ὀπίσω;».

Εὐαγγέλιον· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρέτ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Τὰ σύμπαντα σήμερον». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Θεὸς Λόγος ἐπεφάνη ἐν σαρκί».
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος, 

μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Βυθοῦ ἀνεκάλυψε πυθμένα» καί· «Στείβει θα

λάσσης».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς·

Το ῦ  α ʹ  κ α ν ό ν ο ς
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων».

«Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα».
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«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν Ἰορδάνῃ ἐλθόντα βαπτισθῆναι».
«Δαυῒδ πάρεσο πνεύματι».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ὑπὸ Προδρόμου τὸ βάπτισμα λαβόντα».
«Ὁ Ἡσαΐας λούσασθε».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς πατρῴας φωνῆς μαρτυρηθέντα».
«Συντηρώμεθα χάριτι».

Τ ο ῦ  β ʹ  κ α ν ό ν ο ς
«Σήμερον ὁ Δεσπότης κλίνει τὸν αὐχένα χειρὶ τῇ τοῦ Προδρόμου».

«Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

«Σήμερον Ἰωάννης βαπτίζει τὸν Δεσπότην ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου».
«Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου  
καὶ ἀδιαιρέτου θεότητος τὸ κράτος».

«Ἴδμεν τὰ Μωσεῖ».

«Καὶ νῦν· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς  
ἐκ τῆς κατάρας».
«Χρίεις τελειῶν».

Καταβασίαι· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν τῶν ἄνω στρα
τευμάτων. Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα» καί· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν 
λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτὴρ» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 5 ἰδιόμελα· «Φῶς ἐκ φωτὸς» εἰς 6.
Δόξα· «Νάματα ἰορδάνεια».
Καὶ νῦν· «Σήμερον ὁ Χριστός», μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες 

βοῶμεν».
Εὐθὺς ἡ μεγάλη δοξολογία, ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ ἐπιλοίπου· «Δόξα τῷ φα

νέντι Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς ὀφθέντι καὶ φωτίσαντι τὸν κόσμον», ἀντὶ τοῦ 
αʹ στίχου αὐτῆς, μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου 
σου».

62 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  6



Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, 

ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη  
εἰς τὰ ὀπίσω».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Τί σοί ἐστι, θάλασσα, ὅτι ἔφυγες, καὶ σύ, Ἰορδάνη,  
ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἀπὸ προσώπου Κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ, ἀπὸ προσώπου  
τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς 

μου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Στίχ.  «Ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου 
ἐπικαλέσομαι».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Στίχ.  «Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Στίχ.  «Ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ δίκαιος, καὶ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλεεῖ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  

τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Στίχ.  «Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  
τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Στίχ.  «Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός,  
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Εἰσοδικόν· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύ
ριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ 
Ἰωάννου βαπτισθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».
Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν».
Ἀπόστολος· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ» (Τίτ. β´ 11-14, γ´ 4-7).
Εὐαγγέλιον· «Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας» (Ματθ. γ´ 

13-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Μεγάλυνον, 

ψυχή μου …, Ἀπορεῖ πᾶσα γλῶσσα».
Κοινωνικόν· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις· 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα· «Φωνὴ Κυρίου 

ἐπὶ τῶν ὑδάτων» καὶ τελεῖται ὁ Μ έ γ α ς  Ἁγ ι α σ μ ὸ ς  ὡς καὶ ἐν τῇ 
παραμονῇ τῶν Φώτων4. Σήμερον ἀναγινώσκεται καὶ τὸ προοίμιον τῆς 
εὐχῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ· «Τριὰς ὑπερούσιε». Ὅταν δὲ ὁ ἱερεὺς 
ῥαντίζῃ τὸν λαόν, ψάλλει τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ἐπεφάνης σήμε
ρον».

«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

4. Ἀκολουθεῖται ἐνταῦθα ἡ ἐπικρατήσασα πρᾶξις, πρὸς διευκόλυνσιν τῶν πιστῶν. 
Ἡ ἀκριβὴς τάξις ὁρίζει ὅπως ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τελῆται μετὰ τὸ 
ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεὸς» τῆς δοξολογίας.
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7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ σύναξις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, προδρόμου 
καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκεί-

μενον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ» μετὰ τῶν στίχων 
αὐτοῦ. Ἀπολυτίκια· «Ἐν Ἰορδάνῃ». Δόξα· «Μνήμη δικαίου». Καὶ νῦν· 
«Ἐν Ἰορδάνῃ». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ 
ὁ τοῦ Προδρόμου εἰς 6, μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν». Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί· «Στείβει θαλάσσης». Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τι-
μιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ αʹ κανόνος τῆς 
ἑορτῆς μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐχθὲς καὶ ἡ τοῦ Προδρόμου μετὰ τοῦ 
ἀνωτέρω στίχου. Εἶτα ἡ καταβασία· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρω
σαμένην ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας. Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». Εἰς τοὺς αἴνους· 
«Καὶ νῦν· Σήμερον ὁ Χριστός», μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ οἱ φωτισθέντες 
βοῶμεν». Δοξολογία μεγάλη, ἀρχομένη ὡς ἐχθὲς διὰ τοῦ· «Δόξα τῷ φα
νέντι Θεῷ», μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκον τοῦ Προδρόμου· «Μνήμη δικαίου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια· 
«Ἐν Ἰορδάνῃ» καί· «Μνήμη δικαίου». Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον». 
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ Προδρόμου. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος 
τῆς ἑορτῆς· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην …, Ὤ τῶν ὑπὲρ 
νοῦν». Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνί-
αν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβα-
σίαι· «Στείβει θαλάσσης» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν 
κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

8. ΠΕΜΠΤΗ. Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Πολυεύκτου μάρτυρος.

10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου 
Μελιτινῆς.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετὰ τὰ Φῶτα.

11. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ Κοινοβιάρχου.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἐν Ἰορδάνῃ». Δόξα· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν».
Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Τὸν φωτισμὸν 

ἡμῶν» (6ῃ Ἰανουαρίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ὅσιε πάτερ, 
θεοφόρε Θεοδόσιε».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὅσιε πάτερ, ὡς πόλιν ζῶντος Θεοῦ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὸν ἐκ Παρθένου ἥλιον» (6ῃ Ἰανουαρίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐν Ἰορδάνῃ 
βαπτιζομένου σου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπὸ Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάμενος 
διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς 
Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

66 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  9 – 11



ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεο-

τοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· «Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ» καί· «Θεοφα
νείας ὁ καιρός». Μετὰ δὲ τὸν πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου· «Θείας αἴρων 
σου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ὁ δεσπότης σήμερον».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ 
ἁγίου εἰς 6.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, τὸ κάθισμα αὐτοῦ· 
«Ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἰορδάνης τῷ 
ῥείθρῳ».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Στείβει θαλάσσης».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα», 

τοῦ ἁγίου· «Τὸν νοῦν καθάρας, ὅσιε» καὶ τὸ μεθέορτον· «Βαβαὶ τῶν 
θείων ἔργων σου».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Οἶκον τῶν ἱερῶν 
ἀρετῶν», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 
θελήσει σφόδρα».
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ».

Δόξα, τὸ Θʹ ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου», 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
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Κοντάκιον· «Ἐπεφάνης σήμερον».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα· «Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ 

χάρις» (Ἐφέσ. δ´ 7-13).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα· «Ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάν

νης» (Ματθ. δ´ 12-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΒ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν. Εὐαγ
γέλια, μέχρι καὶ τῆς 13ης τοῦ αὐτοῦ μηνός, τὰ μεθέορτα τῶν Φώτων· 
ἀπὸ δὲ τῆς 14ης καὶ ἐπέκεινα, τῆς ΙϚ ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τατιανῆς μάρτυρος.

13. ΤΡΙΤΗ. Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου μαρτύρων.

Σημείωσις. Σήμερον ψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τῶν ἐν Σινᾶ καὶ ῾Ραϊθὼ ἀναι-
ρεθέντων ἁγίων ἀββάδων, ἑορταζομένων τῇ ιδʹ Ἰανουαρίου, διότι κατ᾿ αὐτὴν ἀποδί-
δοται ἡ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων.

14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινᾶ καὶ 
῾Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων ἁγίων ἀββάδων.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 6. Δόξα, 
καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Εἴσοδος οὐ γίνεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸ «Φῶς ἱλαρόν», τὸ 
προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, 
τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς 
τρίς. Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐκτὸς τοῦ 
πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Τρισάγιον. 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς 
θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Μεγάλυνον, ψυχή μου …, Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν». 
Κοινωνικὸν τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτι
ζομένου σου».

15. ΠΕΜΠΤΗ. Παύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων.

68 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  11 – 15



Σημείωσις. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 9ης Φεβρουαρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς 
Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον» καὶ κοντάκιον ἐν τῇ 
Λειτουργίᾳ· «Ὁ μήτραν παρθενικήν», ἐκτὸς τῆς 1ης Φεβρουαρίου, ἐν ᾗ ψάλλεται τὸ 
προεόρτιον κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς· «Ὡς ἀγκάλας σήμερον».

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἀποστόλου 
Πέτρου.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ 
Ἰωαννίνων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ 

πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εἰς τὰ 
ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Δέσποινα πρόσδεξαι»5.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς (ὅρα εἰς τὰς γενικὰς διατάξεις, σελ. 28). Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρ
θενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον, τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνη
μόσυνον».

18. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΛΟΥΚΑ (δέκα λεπρῶν). Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πα-
τριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ι ʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸν ζηλωτὴν Ἠλίαν».
Κοντάκιον· «Τοὺς βιωτικοὺς θορύβους».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου· 
«Διωγμοὺς ἐκαρτέρησας» καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Κυρίλλου· «Τοῖς πυρί
νοις σου δόγμασι».

5. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε» ἁρμόζει μόνον, 
ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.
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Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἱεραρχῶν τοὺς ἀρχηγούς».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἁγίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἱεραρχῶν τοὺς ἀκραίμονας».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν 

ἁγίων· «Ἔργοις λάμψαντες». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν 
μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τῶν ἁγίων· «Τριάδος τῆς σεπτῆς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Μαρία, τὸ σεπτόν».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν ἁγίων, ἀμφότεροι εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων, τὸ κάθισμα αὐτῶν· 

«Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Παρθένε 
πανύμνητε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν ἁγίων· 

«Τῆς ὑπερθέου, πάνσοφοι» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὄρος Θεοῦ πανάγι
ον».
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Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Δεῦτε, φιλέορτοι 
πάντες», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύν
εσιν».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλ
λιάσονται».

Δόξα, τὸ Ιʹ ἑωθινόν· «Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Ἔργοις λάμψαντες», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος, τῶν ἁγίων· «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ἡμῶν» (Ἑβρ. ιγ´ 

7-16).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΒ́  Κυριακῆς Λουκᾶ (δέκα λεπρῶν)· «Εἰσερχομένου τοῦ 

Ἰησοῦ» (Λουκ. ιζ´ 12-19).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΓ´ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΕ´ ἑβδ. Ματθαίου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου ἐπισκόπου 
Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

20. ΤΡΙΤΗ. Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ, Νεοφύτου μάρτυρος, Ἁγνῆς 
μάρτυρος.

22. ΠΕΜΠΤΗ. Τιμοθέου ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου ὁσιο μάρ-
τυρος.

Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου Τιμοθέου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κλήμεντος ἐπισκόπου Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μάρτυ-
ρος.

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ξένης ὁσίας, Φίλωνος ἐπισκόπου Καρπασίου, τῆς Θεο-
σημείας, ἤτοι τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τοῦ ἁγίου Νεοφύτου κατὰ τὴν 
πτῶσιν αὐτοῦ ἐκ τῆς ἀνωτέρας Ἐγκλείστρας.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νεο φύτου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῆς Θεοσημείας καὶ τοῦ ἁγίου Φίλωνος εὑρίσκονται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

25. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου). Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἀρχι-
επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Πάτερ 
Γρηγόριε, τὰ σὰ» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου».
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Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ ἁγίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὰς καρδίας τῶν πιστῶν».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ὁ ποιμενικὸς αὐλός». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τοῦ Γαβριὴλ 
φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου· «Στηλιτεύων τὴν πλάνην». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Δεῦτε, πάντα τὰ ἔθνη».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου, ἀμφότεροι εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τοῦ 

ἁγίου· «Ἐξανοίξας τὸ στόμα». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὅταν 
ἔλθῃ τοῦ κρῖναι».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον· «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τὰ 

δύο τοῦ ἁγίου· «Μονάδα τρισυπόστατον» καί· «Ὑψηγορίᾳ χρώμε
νος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μετὰ τῆς θεομήτορος».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Διατεμὼν τὸν τοῦ 
γράμματος», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
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«Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύ
νεσιν».
«Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει κρί
σιν».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὴν λύραν τοῦ Πνεύματος».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Ὁ ποιμενικὸς αὐλός», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος, τοῦ ἁγίου· «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. ζ´ 

26-28, η´ 1-2).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΕʹ Κυριακῆς Λουκᾶ (Ζακχαίου)· «Διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν 

Ἱεριχώ» (Λουκ. ιθ´ 1-10).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια ΙϚ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ξενοφῶντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

27. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Ταμασοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κιτίου κ. Χρυσόστομος.

28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἐφραὶμ ὁσίου τοῦ Σύρου.

29. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρη-
γορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἱππολύτου πάπα 
῾Ρώμης ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται ἐπὶ τῶν κοιτῶν 

αὐτῶν».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου 

ἀγαλ λιάσονται».
Ἀπολυτίκια· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας». Δόξα, τὸ ἕτερον· 

«Ὡς τῶν ἀποστόλων ὁμότροποι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ 
ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 
καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ 
δύο τῶν ἁγίων ἕκαστος εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύ
σατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον». Εἰς τὴν θʹ, 
στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα εἰς ἦχον βʹ, εἶτα ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τῆς Θεο-
τόκου μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» 
καὶ ἡ τῶν ἁγίων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα ἡ κατα-
βασία· «Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς …, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι». Δοξολογία 
μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια· «Τοὺς τρεῖς μεγίστους», «Ὡς τῶν ἀποστόλων 
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ὁμότροποι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν 
γῆν».

31. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ὅπου ὅμως ἑορτάζωνται οἱ ἅγιοι, ἡ ἀκολουθία δυνατὸν νὰ διαμορφωθῇ 

ὡς ἑξῆς·
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ 

πλ. δʹ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου) καὶ 
γίνεται εἴσοδος.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».
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ΜΗΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας εἴκοσι ὀκτὼ

1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου). Προεόρτια τῆς Ὑπα-
παντῆς τοῦ Κυρίου, Τρύφωνος μάρτυρος.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Αʹ.
Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τρύφωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου μαρτύρων».
Κοντάκιον· «Ἐκ τῆς θείας χάριτος».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Μὴ προσευξώ
μεθα» εἰς 3 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τρύφων, παναοίδιμε, 
τρυφῆς» (ἐκ τῆς προεορτίου ἀκολουθίας ψάλλεται μόνον τὸ ἀπολυτίκιον, τὸ 
μεσῴδιον κάθισμα καὶ τὸ ἐξαποστειλάριον, ἅτινα ἐπέχουν θέσιν θεοτοκίου).

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Παντοκράτορ Κύριε».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὑπερφρονήσας τῶν τῇδε» (δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ).
Καὶ νῦν, τοῦ Τριῳδίου· «Βεβαρημένων τῶν ὀφθαλμῶν μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τοῦ 
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ἁγίου· «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Οὐράνιος 
χορός».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 6 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὰ δύο καθίσματα 

τοῦ Τριῳδίου· «Ταπείνωσις ὕψωσε κατῃσχυμμένον» καί· «Ταπείνωσις 
ὕψωσε πάλαι Τελώνην». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τῶν πόνων, μακάριε». 
Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Θησαυρὲ τῶν αἰώνων».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τοῦ 

Τριῳδίου· «Ὑψηγορίαν φύγωμεν», τοῦ ἁγίου· «Τρυφῆς κατεμφορού
μενος» καὶ τὸ προεόρτιον· «Τὸν παῖδα προσκομίσασα».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Μὴ προσευξώμε
θα», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα 
τὰ θαυμάσιά σου».
«Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν 
πενήτων σου εἰς τέλος».
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Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τὸ ἑξῆς προεόρτιον·

Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήμερον.
«Ὡς ἀγκάλας σήμερον, πιστοὶ καρδίας, ἐφαπλοῦντες δέξασθε, κα

θα ρωτάτῳ λογισμῷ, ἐπιδημοῦντα τὸν Κύριον, προεορτίους αἰνέσεις 
προσᾴδοντες».
Ἀπόστολος, τῆς ΛΓ ʹ Κυριακῆς· «Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου 

τῇ διδασκαλίᾳ» (Β´ Τιμ. γ´ 10-15).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙϚʹ Κυριακῆς Λουκᾶ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου)· «Ἄνθρωποι 

δύο ἀνέβησαν» (Λουκ. ιη´ 10-14).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΔʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΖʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

2. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα· «Ὁ μάρτυς σου,  Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀγκάλας σήμερον» (ὅρα ἀνωτέρω).

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Λέγε, Συμεὼν» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη».
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Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 
τῆς ἑορτῆς.

Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Κατακόσμησον τὸν νυμφῶνά σου Σιών», 

μετὰ τῶν στίχων·
«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».
«Φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος».
Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδε

ξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμέ
νη», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου 
τῷ βασιλεῖ».

Εὐαγγέλιον· «Ἦν ἄνθρωπος ἐν Ἱερουσαλήμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη».
Κανών, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 

«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλονται τὰ μεγαλυνά-
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ρια· «Ἀκατάληπτόν ἐστι» ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, μέχρι καὶ τοῦ «Κατελ
θόντ᾿ ἐξ οὐρανοῦ». Ἀπὸ δὲ τοῦ «Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν», συνά-
πτομεν εἰς αὐτὰ τὸν εἱρμὸν καὶ τὰ τροπάρια τῆς θʹ ᾠδῆς, δευτεροῦντες 
τὸν εἱρμὸν καὶ τὸ αʹ τροπάριον. Εἶτα ἡ καταβασία· «Θεοτόκε, ἡ ἐλπὶς 
…, Ἐν νόμου σκιᾷ καὶ γράμματι».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἐν πνεύματι τῷ ἱερῷ» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Νόμον τὸν ἐν γράμματι» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Ὁ ἐν χερσὶ πρεσβυτικαῖς».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου  

τῷ βασιλεῖ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων,  
ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου ἐπὶ τὸν μηρόν σου, δυνατέ,  

τῇ ὡραιότητί σου καὶ τῷ κάλλει σου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  

βασταχθείς».

Στίχ.  «Καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας  
καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύνης».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  
βασταχθείς».
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Στίχ.  «Τὰ βέλη σου ἠκονημένα, δυνατέ, λαοὶ ὑποκάτω σου πεσοῦνται».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  

βασταχθείς».

Στίχ.  «Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος,  
ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν  
βασταχθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου  

καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου».
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε».

Στίχ.  «Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε».

«Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ».
«Χαῖρε, Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε».

Εἰσοδικόν· «Ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναντίον πάντων τῶν 
ἐθνῶν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν 
βασταχθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος· «Χωρὶς πάσης ἀντιλογίας» (Ἑβρ. ζ´ 7-17).
Εὐαγγέλιον· «Ἀνήγαγον οἱ γονεῖς τὸ παιδίον» (Λουκ. β´ 22-40).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Θεοτόκε ἡ ἐλπὶς …, Ἐν νό

μου σκιᾷ καὶ γράμματι».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, εἰς τὸν 
Ὄρθρον στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Εἰς τὴν Λειτουργίαν, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν 
καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς 
ἡμέρας. Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.
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3. ΤΡΙΤΗ. Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης τῆς προφήτιδος.

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων.

4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου.

5. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀγάθης μάρτυρος.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βουκόλου ἐπικόπου Σμύρνης, Φωτίου τοῦ Μεγάλου 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν 
Στειρίῳ τῆς Ἑλλάδος ἀσκήσαντος, Ἀπρίωνος ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παρθενίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

8. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου). Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ 
Στρα τηλάτου, Ζαχαρίου προφήτου, Μακαρίου ἐπισκόπου Πάφου.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.
Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς Ἁγίου Θεοδώρου Πάφου.
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Εἰς ἀναμάρτητον 
χώραν» εἰς 3 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Θεοδώρου· «Χαίροις, 
ὁ στρατιώτης Χριστοῦ» (ἐκ τῆς μεθεόρτου ἀκολουθίας ψάλλεται μόνον τὸ 
ἀπο λυτίκιον, τὸ μεσῴδιον κάθισμα καὶ τὸ ἐξαποστειλάριον, ἅτινα ἐπέχουν θέσιν 
θεοτοκίου· ἡ δὲ ἀκολουθία τοῦ προφήτου Ζαχαρίου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ὤ πόσων ἀγαθῶν».
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Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τῶν τοῦ Θεοῦ δωρεῶν».
Καὶ νῦν, τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς πατρικῆς δωρεᾶς».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Στρατολογίᾳ ἀληθεῖ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συμεὼν βασταχθῆναι καταδε

ξάμενος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 6 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τοῦ 

Τριῳδίου· «Ἀγκάλας πατρικάς». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Θεϊκὴν παντευχί
αν». Καὶ νῦν, τὸ μεθεόρτον· «Ἐκ τῆς Παρθένου σε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Χέρσον ἀβυσσοτόκον».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τὸ 

πρῶτον τοῦ Τριῳδίου· «Τὸν πλοῦτον ὅν μοι δέδωκας», τοῦ ἁγίου· 
«Μεγαλομάρτυς ἔνδοξε» καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ἐν Πνεύματι τῷ ἱερῷ».
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Αἶνοι, ἀναστάσιμα 2, τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Τὴν τοῦ ἀσώτου 
φωνὴν» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ἀθλητὴς γενναιότατος», 
μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυν
θήσεται».
«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν 
ἐξανθήσει».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Πάτερ ἀγαθέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Χαῖρε, Κεχαριτωμένη», «Στρατολογίᾳ 

ἀληθεῖ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ μήτραν παρθενικήν».
Ἀπόστολος, τῆς ΛΔʹ Κυριακῆς· «Πάντα μοι ἔξεστιν» (Α´ Κορ. ϛ´ 12-20).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΖʹ Κυριακῆς Λουκᾶ (Ἀσώτου)· «Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο 

υἱούς» (Λουκ. ιε´ 11-32).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΕʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια τῆς ἑβδ. τῆς Ἀπόκρεω.

9. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, Νικηφόρου μάρτυ-
ρος, Φιλαγρίου ἐπισκόπου Πάφου, Ἄμμωνος καὶ Ἀλεξάνδρου καὶ τῶν σὺν 
αὐτοῖς κʹ μαρτύρων τῶν ἐν Σόλοις τῆς Κύπρου.

Αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, 
ἐν δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.
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Σημείωσις. Ἐφεξῆς, κατὰ τὰς ἐκτὸς Κυριακῆς μνήμας ἑορταζομένων ἁγίων, ψάλ-
λονται ἐν τῷ Ὄρθρῳ αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» καὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ 
τὸ κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».

10. ΤΡΙΤΗ. Χαραλάμπους ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Βλασίου ἱερομάρτυρος, Θεοδώρας βασιλίσσης.
Νηστεία.

12. ΠΕΜΠΤΗ. Μελετίου ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς Μεγάλης, Χρή-
στου νεομάρτυρος τοῦ Κηπουροῦ.

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μαρτινιανοῦ ὁσίου, Εὐλογίου ἀρχιεπισκόπου Ἀλε-
ξανδρείας.
Νηστεία.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐλογίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος 
κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Αὐξεντίου ὁσίου.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὸ τροπάριον· «Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ», μετὰ τῶν στίχων 
αὐτοῦ.

Ἀντὶ κοντακίου, τὰ τροπάρια· «Βλέπων ὁ λῃστὴς» κτλ.

Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου)

Ἑσπέρια, τὰ 3 πρῶτα μαρτυρικὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν» 
(ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Τῶν 
ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον νεκρῶν».

Δόξα· «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι».



 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  14 87

Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εὐθὺς τὸ «Φῶς ἱλαρὸν» καί, ἀντὶ τοῦ προκειμένου τῆς ἡμέρας, ψάλλεται 

τὸ «Ἀλληλούϊα» τρὶς ἐκ γʹ εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ 
Τριῳδίῳ.

Εὐθὺς τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὸ τέταρτον μαρτυρικὸν τοῦ βʹ ἤχου, τὸ ὁποῖον δὲν ἐψάλη 

εἰς τὰ ἑσπέρια· «Μεγάλη ἡ δόξα», ἄνευ στίχου, καὶ τὰ 2 νεκρώσιμα 
ἰδιόμελα τοῦ αὐτοῦ ἤχου· «Οἴμοι! οἷον ἀγῶνα» καί· «Ἐκ γῆς πλα
στουργήσας με» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου, Παρασκευῇ ἑσπέρας καὶ 
Σαββάτῳ πρωῒ εἰς τοὺς αἴνους), μετὰ τῶν στίχων·
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».

Δόξα· «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε».
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ βʹ ἤχου 

(ζήτει ἐν τῇ Παρακλητικῇ, Σαββάτῳ πρωΐ)· «Τῷ θανάτῳ σου, καταπατή
σας θάνατον», ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὸ αʹ τροπάριον 
ἑκάστης ᾠδῆς· «Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν μαρτύρων σου ἀνάπαυσον 
τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου», εἰς τὸ βʹ· «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς 
αὐλισθήσονται», εἰς τὸ γʹ· «Δόξα» καὶ εἰς τὸ δʹ· «Καὶ νῦν».

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, τὸ ἑξῆς

Κάθισμα. Ἦχος πλ. βʹ.
«Ἀληθῶς ματαιότης τὰ σύμπαντα, ὁ δὲ βίος σκιὰ καὶ ἐνύπνιον· καὶ 

γὰρ μάτην ταράττεται πᾶς γηγενής, ὡς εἶπεν ἡ γραφή· ὅτε τὸν κόσμον 
κερδήσωμεν, τότε τῷ τάφῳ οἰκήσομεν, ὅπου βασιλεῖς καὶ πτωχοί· διὸ 
Χριστὲ ὁ Θεός, τοὺς μεταστάντας ἀνάπαυσον, ὡς φιλάνθρωπος».

Δόξα, καὶ νῦν. Θεοτοκίον.Ἦχος ὁ αὐτός.
«Παναγία Θεοτόκε, τὸν χρόνον τῆς ζωῆς μου μὴ ἐγκαταλίπῃς με· 

ἀνθρωπίνῃ προστασίᾳ μὴ καταπιστεύσῃς με· ἀλλ᾿ αὐτῇ ἀντιλαβοῦ καὶ 
ἐλέησόν με».
Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, τὸ ἑξῆς

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δʹ.
«Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου, 

ἔνθα οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».
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Ὁ οἶκος·
«Αὐτὸς μόνος ὑπάρχεις ἀθάνατος, ὁ ποιήσας καὶ πλάσας τὸν 

ἄνθρωπον· οἱ βροτοὶ δὲ ἐκ γῆς διεπλάσθημεν καὶ εἰς γῆν τὴν αὐτὴν πο
ρευσόμεθα, καθὼς ἐκέλευσας ὁ πλάσας με καὶ εἰπών μοι· ὅτι γῆ εἶ, καὶ 
εἰς γῆν ἀπελεύσῃ· ὅπου πάντες βροτοὶ πορευσόμεθα, ἐπιτάφιον θρῆνον 
ποιοῦντες ᾠδήν, τὸ Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμός·

«Ἡ τὸν πρὸ ἡλίου φωστῆρα, τὸν Θεὸν ἐξανατείλαντα, σωματικῶς 
ἡμῖν ἐπιδημήσαντα, ἐκ λαγόνων παρθενικῶν, ἀφράστως σωματώσασα· 
εὐλογημένη πάναγνε, σέ, Θεοτόκε, μεγαλύνομεν».
Εὐθὺς τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ βάθει σοφίας». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· «Ἐν σοὶ γὰρ τὴν 

ἐλπίδα». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα».
Εἶτα ἡ ἐκτενής· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς» καὶ ἡ ἐκφώνησις· «Ὅτι ἐλεή

μων».
Καὶ εὐθὺς τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευµάτων δικαίων» καὶ µνηµονεύονται 

ἐπὶ τῶν κολλύβων τὰ ὀνόµατα τῶν κεκοιµηµένων, ὡς ἑξῆς·
Ὁ ἱερεύς· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά σου, 

ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου ἀναπαύσεως 

πάντων τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου κεκοιμημένων 
εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, 
ἱερέων, ἱεροµονάχων, ἱεροδιακόνων, µοναχῶν καὶ πάντων τῶν προ
πατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν 
καὶ συγγενῶν ἡμῶν, τῶν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης 
τελειωθέντων. Καὶ τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ (καὶ µνηµονεύει ὀνοµαστικῶς 
τῶν κεκοιµηµένων ὑπὲρ ὧν τελοῦνται µνηµόσυνα) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγ
χωρηθῆναι αὐτοῖς πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον».

Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἔνθα οἱ δίκαιοι 

ἀναπαύονται».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Τὰ ἐλέη τοῦ Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν· καὶ ἄφεσιν 



 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  14 89

τῶν ἑαυτῶν ἁµαρτιῶν παρὰ Χριστῷ τῷ ἀθανάτῳ βασιλεῖ καὶ Θεῷ 
ἡµῶν αἰτησώµεθα».

Ὁ β´ χορός· «Παράσχου, Κύριε».
Ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν·

Ο
Θεὸς τῶν πνευµάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον κατα
πατήσας, τὸν δὲ διάβολον καταργήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσµῳ σου 
δωρησάµενος, αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον καὶ τὰς ψυχὰς πάντων 

τῶν ἀπὸ περάτων ἕως περάτων τῆς οἰκουμένης κεκοιμημένων εὐσεβῶς 
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιερέων, ἱερέων, ἱερο
µονάχων, ἱεροδιακόνων, µοναχῶν καὶ πάντων τῶν προπατόρων, πάπ
πων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν 
ἡμῶν, ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα 
ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγµός· πᾶν ἁµάρτηµα τὸ παρ᾿ αὐτῶν πρα
χθέν, ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεός, 
συγχώρησον, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται 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 κε
κοιµηµένων εὐσεβῶς ὀρθοδόξων χριστιανῶν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ 
σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ 
καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων.
Ὁ β´ χορός· «Ἀµήν».
Ὁ ἱερεύς· «Αἰωνία ὑµῶν ἡ µνήµη, ἀξιοµακάριστοι καὶ ἀείµνηστοι ἀδελφοὶ 

ἡµῶν».
Ὁ α´ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Αἰωνία ὑµῶν ἡ µνήµη, ἀξιοµακάριστοι καὶ ἀείµνηστοι ἀδελφοὶ 

ἡµῶν».
Ὁ β´ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Αἰωνία ὑµῶν ἡ µνήµη, ἀξιοµακάριστοι καὶ ἀείµνηστοι ἀδελφοὶ 

ἡµῶν».
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Ὁ α´ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητὸς» καὶ ποιεῖ τὴν συνήθη ἀπόλυσιν.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου

Ὄρθρος
Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα» τε-

τράκις εἰς ἦχον πλ. δʹ, τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα 
μετὰ τῶν ἑξῆς·
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ μαρτυρικὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Ὁ φαιδρύνας τοὺς ἁγίους σου», 

μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον 
(ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).

Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν 
τῷ Ἑσπερινῷ (ἄνευ ὀνομάτων).

Εἶτα τὸ κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· 
«Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου 
ἀνατείλας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανών, τοῦ Τριῳδίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 8 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 

«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς ὑπομείνας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 

θεοτοκίον· «Τὴν ταχεῖάν σου σκέπην».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ συναξάριον 

τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.
Καταβασίαι, οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος· «ᾎσμα ἀναπέμψωμεν».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν 

ἐστιν».
Ἐξαποστειλάρια, τοῦ Τριῳδίου· «Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων», «Ἀνά

παυσον τοὺς δούλους σου» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μαρία θεονύμφευτε».
Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια· «Δεῦτε πρὸ τέλους πάντες».
Δόξα· «Ὡς ἄνθος μαραίνεται».
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Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ βʹ ἤχου· «Ῥύμην τοῦ θανάτου 

καὶ φθοράν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).
Δόξα· «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι» καὶ τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ βάθει σοφίας» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τὸ νεκρώσιμον· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ».
Ἀπόστολος, ὁ εἰς κοιμηθέντας· «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν 

κεκοιμημένων».
Εὐαγγέλιον, τοῦ Σαββάτου τῆς Ἀπόκρεω· «Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν, τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

των δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ.

«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

15. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. Τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου παρουσίας 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ὀνησίμου ἀποστόλου, Ἀνθίμου τοῦ ἐν 
Χίῳ.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Γʹ.
Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Τυροφάγου γίνεται ἀποχὴ κρέατος καὶ κα

τάλυσις τυροῦ, ὠῶν καὶ ἰχθύος.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ὁ βάθει σοφίας».
Κοντάκιον· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ».
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ὅταν 
μέλλῃς ἔρχεσθαι».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ὅταν τίθωνται θρόνοι».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Οἴμοι μέλαινα ψυχή».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς· «Τὰς τοῦ Κυρίου γνόντες ἐντολάς». Καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Ὑπὸ τὴν σήν, Δέσποινα, σκέπην». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ 
τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ 
τὴν μεσιτεύσασαν».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 8 μετὰ στίχου· «Δόξα 

σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὰ καθίσματα τοῦ 

Τριῳδίου· «Τὸ βῆμά σου φρικτόν», «Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν τὴν φοβε
ράν». Δόξα· «Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος». Καὶ νῦν, τὸ θεοτο-
κίον· «Ἐλπὶς τοῦ κόσμου ἀγαθή».
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Βοηθὸς καὶ σκεπαστής».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Γʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», τὰ τοῦ 

Τριῳδίου· «Τὴν φοβερὰν τῆς κρίσεως», «Ἰδοὺ ἡμέρα ἔρχεται» καὶ τὸ 
θεοτοκίον· «Τὴν ὥραν τῆς ἐτάσεως».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 5 καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Ἐννοῶ τὴν ἡμέραν 
ἐκείνην», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα 
τὰ θαυμάσιά σου».
«Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν 
πενήτων σου εἰς τέλος».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Προκαθάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον, τοῦ Τριῳδίου· «Ὅταν ἔλθῃς, ὁ Θεός».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω· «Βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ 

Θεῷ» (Α´ Κορ. η´ 8-θ´ 2).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω· «Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ 

ἀνθρώπου» (Ματθ. κε´ 31-46).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι καὶ Εὐαγγέλια ἑβδομάδος 
τῆς Τυρινῆς.

16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Παμφίλου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
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17. ΤΡΙΤΗ. Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τήρωνος, Αὐξιβίου ἐπισκόπου 
Σόλων, Μαριάμνης ἰσαποστόλου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Αὐξιβίου καὶ Μαριάμνης εὑρίσκονται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λέοντος πάπα ῾Ρώμης.

Σημείωσις. Σήμερον δὲν τελεῖται Θεία Λειτουργία.

19. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀρχίππου ἀποστόλου, Φιλοθέης ὁσιομάρτυρος τῆς Ἀθη-
ναίας.

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Διδύμου, Νεμεσίου καὶ 
Ποταμίου μαρτύρων τῶν ἐν Κύπρῳ.

Σημείωσις. Σήμερον δὲν τελεῖται Θεία Λειτουργία.

21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Τυρινῆς. Πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων 
καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, Τιμοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συμβόλοις.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὸ τροπάριον· «Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ» μετὰ τῶν στίχων 

αὐτοῦ.
Ἀντὶ κοντακίου, τὰ τροπάρια· «Βλέπων ὁ λῃστὴς» κτλ.
Εἶτα τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν 

ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς», αἱ μετάνοι-
αι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς 
μου» καὶ ἡ εὐχὴ τῆς Θʹ Ὥρας· «Δέσποτα, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ».

Εὐθὺς χῦμα τὰ τυπικά, οἱ μακαρισμοὶ καὶ τὰ ἀκολουθοῦντα τροπάρια 
(ζήτει ἐν τῷ Ὡρολογίῳ, ἀκολουθία τῶν Τυπικῶν). Μετὰ τὸ «Ὅτι σοῦ ἐστιν», 
ὁ ἀναγνώστης τὰ κοντάκια· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», τὸ τῆς 
ἡμέρας· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ», τὸ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, τὸ 
μαρτυρικὸν τῆς ἡμέρας· «Ἐκλάμπετε διὰ τῆς πίστεως» (ζήτει ἐν τῷ τέ-
λει τοῦ Τριῳδίου, ἦχος γʹ, Παρασκευῇ πρωΐ). Δόξα· «Μετὰ τῶν ἁγίων». Καὶ 
νῦν· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
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Εἶτα· «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ». «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). 
Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· 
«Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς» καὶ ἄρχεται ὁ Ἑσπερινὸς διὰ τοῦ «Δεῦτε 
προσκυνήσωμεν».

Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου)

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τῶν ὁσίων· «Δεῦτε ἅπαντες πιστοὶ» εἰς 6.
Δόξα, τῶν ὁσίων· «Τὸ κατ᾿ εἰκόνα τηρήσαντες».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
«Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου 

εἶ», ἡ προφητεία, τὸ ἕτερον προκείμενον· «Ἐλπισάτω Ἰσραήλ», τὸ 
«Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά.

Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς» δὶς καὶ τὸ 
μαρτυρικόν· «Τῶν ἁγίων μαρτύρων», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ ἦρα 
τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, τῶν ὁσίων· «Τῶν μοναστῶν τὰ πλήθη».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Χαῖρε, ἁγνείας κειμήλιον».
Ἀπολυτίκιον, τῶν ὁσίων· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου

Ὄρθρος

Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν». 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Καθίσματα, τῶν ὁσίων ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ.
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανών, τῶν ὁσίων, ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ, μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ 

τροπάρια· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα τῶν ὁσίων· «Ἀντωνίου τὸ πρᾶον». Δόξα· 

«Τοὺς δεσμοὺς διαῤῥήξαντες». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Εἰς ἰλὺν 
ἐνεπάγην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ὁσίων καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 
Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.
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Καταβασίαι, οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος· «ᾎσμα ἀναπέμψωμεν».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν 

ἐστιν».
Ἐξαποστειλάρια, τὰ δύο τῶν ὁσίων· «Οἱ κόσμον ἀρνησάμενοι» καί· 

«Τοὺς ἐν ἀσκήσει».
Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τῶν ὁσίων· «Τὴν τῶν πατέρων ἅπαντες πληθύν».
Δόξα, τῶν ὁσίων· «Ὅσιοι πατέρες».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῶν ὁσίων· «Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος».
Εὐαγγέλιον, τοῦ Σαββάτου τῆς Τυρινῆς· «Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην 

ὑμῶν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

22. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Τῆς ἀπὸ τοῦ παραδείσου τῆς τρυφῆς 
ἐξορίας τῶν πρωτοπλάστων, ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύ-
ρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Δʹ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρίστωνος εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν».
Κοντάκιον· «Ὡς εὐσεβείας κήρυκας».
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ὁ πλάστης 
μου Κύριος».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ἐκάθισεν Ἀδάμ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ἐξεβλήθη Ἀδὰμ τοῦ παραδείσου».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς· «Ἥλιος ἀκτῖνας ἔκρυψεν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· 
«Μυστικῶς ἀνυμνοῦμέν σε». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγι-
ον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· 
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 6, μετὰ στίχου· «Δόξα 

σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὰ καθίσματα τοῦ 

Τριῳδίου· «Ἐξεβλήθη ὁ Ἀδάμ». Δόξα· «Νῦν ὁ καιρός». Καὶ νῦν· «Οὐ 
σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.
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Καταβασίαι· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες» καὶ 

τὰ δύο τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς ἐντολῆς σου, Κύριε» καί· «Ἀποικισθέντες, 
Κύριε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 5 καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ», 
μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα 
τὰ θαυμάσιά σου».
«Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν 
πενήτων σου εἰς τέλος».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ἔφθασε καιρός».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ 

τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς σοφίας ὁδηγέ».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς· «Νῦν ἐγγύτερον ἡμῖν ἡ σωτη

ρία» (Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς· «Ἐὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις» 

(Ματθ. ς´ 14-21).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια».
Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ δʹ ἤχου· «Ἤθελον δάκρυσιν ἐξαλεῖψαι» 

(ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ἐγκρατείᾳ 
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τὴν σάρκα» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Ὅτε τῆς Παρθένου ὁ καρπός».
Δόξα καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ 

πρόσωπόν σου», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.
Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ἔλαμψεν ἡ χάρις σου, Κύριε» δὶς 

καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Ὁ ἐνδοξαζόμενος», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ 
ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τῶν ἀγγέλων αἱ τάξεις σε».
Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε», «Βαπτιστὰ τοῦ 

Χριστοῦ». Δόξα· «Ἱκετεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καὶ νῦν (χῦμα)· «Ὑπὸ τὴν 
σὴν εὐσπλαγχνίαν».

Ἀμέσως ὁ ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τι
μιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», 
«Ἐπουράνιε βασιλεῦ» καὶ τὰς 3 μεγάλας μετανοίας μετὰ τῆς εὐχῆς 
τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου». Εὐθὺς ἡ

Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».
Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», ψάλλεται τὸ τροπάριον· «Πάντων προστατεύ

εις ἀγαθή». Τούτου ψαλλομένου οἱ πιστοὶ ἀσπάζονται τὴν χεῖρα τοῦ 
ἱερέως λαμβάνοντες συγχώρησιν.

Τυπικὴ διάταξις τῶν καθ᾿ ἡμέραν ἀκολουθιῶν  
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς (ἐκτὸς Σαββάτου)

Μεσονυκτικὸν

Ἀναγινώσκεται ὥς ἐστι διατεταγμένον ἐν τῷ Ὡρολογίῳ (τὸ καθ᾿ ἡμέραν).

Ὄρθρος

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 
«Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). 
Δόξα, καὶ νῦν, «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τὸ «Ἐπακούσαι σου Κύρι
ος» ἀργῶς, κατὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ ὁποίου ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ διὰ κατζίου. 
Εἶτα, πάλιν τρισάγιον, τὰ τροπάρια· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου» 
κτλ., ἡ δέησις, τὸ «Δόξα τῇ ἁγίᾳ» καὶ ὁ ἑξάψαλμος. Μετὰ τὰ εἰρηνικά, 
ψάλλεται τὸ «Ἀλληλούϊα» (γʹ) τετράκις εἰς τὸν ἦχον τῆς ἑβδομάδος, μετὰ 
τῶν στίχων· «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου», ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ.
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Ἀκολούθως ψάλλονται οἱ τριαδικοὶ ὕμνοι τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος (ὅρα 
τούτους ἐν τῷ Ὡρολογίῳ ἢ ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), ἕκαστος τῶν ὁποίων, μετὰ 
τὸ «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός», συμπληροῦται οὕτως·

Ὁ αʹ διὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἡμέρας τῆς ἑβδομάδος, ἤτοι·
Τῇ Δευτέρᾳ· «Προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς».
Τῇ Τρίτῃ· «Πρεσβείαις τοῦ Προδρόμου, σῶσον ἡμᾶς».
Τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ· «Δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, σῶσον 

ἡμᾶς».
Τῇ Πέμπτῃ· «Πρεσβείαις τῶν ἀποστόλων, σῶσον ἡμᾶς».
Ὁ βʹ διὰ τοῦ χαρακτηριστικοῦ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ, ἀναλόγως τῆς προσ-

ωνυμίας αὐτοῦ, π.χ. «Πρεσβείαις τοῦ ἱεράρχου (ἢ τοῦ ἀθλοφόρου, ἢ τοῦ 
ὁσίου κτλ.), σῶσον ἡμᾶς». Ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς Ἁγίας Τρι-
άδος ἢ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Θεοτόκου, συμπληροῦται 
καὶ ὁ βʹ ὡς ὁ αʹ.

Ὁ γʹ πάντοτε διὰ τοῦ «Πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, σῶσον ἡμᾶς».
Εἶτα ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα τῆς αʹ στιχολογίας 

ἀναλόγως τοῦ ἤχου καὶ τῆς ἡμέρας (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Ἐὰν ὁ 
ἅγιος τοῦ Μηναίου ἔχῃ κοντάκιον μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται μετὰ τῶν 
καθισμάτων τῆς αʹ στιχολογίας καὶ τὸ μαρτυρικὸν πρὸ τοῦ θεοτοκίου 
(ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου, μετὰ τὰ καθίσματα τῆς αʹ στιχολογίας). Μετὰ τὴν 
βʹ καὶ γʹ στιχολογίαν, ψάλλονται τὰ καθίσματα τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου.

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἡ εὐχή· «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν 
σου». Τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ), ἡ ἐκφώνησις· «Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς» 
καὶ ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν.

Αἱ ἐννέα ᾠδαὶ στιχολογοῦνται ὁλόκληροι μὲν ἐκεῖναι τῶν ὁποίων 
ὑπάρχουσιν ἐν τῷ Τριῳδίῳ τριῴδια, πλὴν τῆς θʹ ᾠδῆς, τῆς ὁποίας τὸ δεύ-
τερον μέρος μόνον στιχολογεῖται, ἤτοι ἡ προσευχὴ τοῦ Ζαχαρίου, ἐπειδὴ 
τὸ αʹ μέρος στιχολογεῖται εἰς τὴν Τιμιωτέραν, τῶν δὲ λοιπῶν μόνον ἡ 
ἀρχὴ καὶ οἱ δύο τελευταῖοι στίχοι, μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». 
Ἡ τάξις αὕτη σχηματικῶς ἔχει ὡς ἀκολούθως·
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Ἡμέρα Ὁλόκληρος ἡ ᾠδὴ Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος
Δευτέρα αʹ ηʹ θʹ βʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ
Τρίτη βʹ ηʹ θʹ αʹ γʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ

Τετάρτη γʹ ηʹ θʹ αʹ βʹ δʹ εʹ Ϛʹ ζʹ
Πέμπτη δʹ ηʹ θʹ αʹ βʹ γʹ εʹ Ϛʹ ζʹ

Παρασκευὴ εʹ ηʹ θʹ αʹ βʹ γʹ δʹ Ϛʹ ζʹ

Μετὰ τὰς ᾠδὰς λέγεται ὁ κανὼν τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν τριῳδίων τῆς 
ἡμέρας. Καὶ εἰς μὲν τὰς ᾠδάς, εἰς ἃς ὑπάρχουσι τριῴδια, προηγεῖται ὁ 
κανὼν τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ τοῦ καταλλήλου στίχου 
εἰς τὰ τροπάρια καὶ ἕπονται τὰ τριῴδια, μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἕκαστον δὲ θεοτοκίον τοῦ βʹ τετραῳδίου, ψάλλε-
ται καὶ τὸ ἕτερον τροπάριον, μετὰ τοῦ ἀνωτέρω στίχου. Εἰς δὲ τὰς ᾠδάς, 
εἰς ἃς οὐχ ὑπάρχουσι τριῴδια, λέγεται μόνον ὁ κανὼν τοῦ Μηναίου.

Τῇ Τρίτῃ ἑκάστης ἑβδομάδος, μετὰ τὴν αʹ ᾠδὴν τοῦ Μηναίου, λέγεται 
ἡ βʹ ᾠδὴ τῶν τριῳδίων μόνη μετὰ τοῦ εἱρμοῦ καὶ ἕπεται ἡ γʹ ᾠδὴ τοῦ 
Μηναίου.

Εἰς τὰς ᾠδὰς ὅπου ὑπάρχουσι τριῴδια, ψάλλεται μετ᾿ αὐτὰς ὁ εἱρμὸς 
τοῦ βʹ τριῳδίου.

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου (ἐκτὸς τῆς Τετάρτης, 
καθ᾿ ἣν ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου). Εἶτα μικρὰ συναπτὴ καὶ ψάλλεται 
τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ἢ τῇ Τετάρτῃ καὶ τῇ 
Παρασκευῇ τὸ σταυροθεοτοκίον).

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, γίνεται μικρὰ 
συναπτὴ καὶ ἀναγινώσκεται τὸ μαρτυρικὸν τοῦ ἤχου τῆς ἡμέρας (ζήτει ἐν 
τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου, μετὰ τὰ καθίσματα τῆς αʹ στιχολογίας) καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου.

Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου ψάλλεται μετὰ τοῦ «Αἰ
νοῦμεν, εὐλογοῦμεν».

Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, καὶ μετὰ τὸν εἱρμὸν τοῦ βʹ 
τριῳδίου ψάλλεται τὸ «Ἄξιόν ἐστιν».

Μικρὰ συναπτὴ καὶ ψάλλεται τὸ φωταγωγικὸν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος 
τρίς, συμπληρούμενον ὡς καὶ οἱ τριαδικοὶ ὕμνοι (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ 
Τριῳδίου ἢ ἐν τῷ Ὡρολογίῳ).
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Εἶτα οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, «Δόξα, καὶ νῦν», «Σοὶ δόξα πρέπει», 
ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.

Εἰς τὰ ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δὶς καὶ τὸ μαρτυρικὸν μετὰ 
τῶν στίχων· «Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε» καί· «Καὶ 
ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ἢ τῇ 
Τετάρτῃ καὶ τῇ Παρασκευῇ τὸ σταυροθεοτοκίον).

Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ τροπάριον· «Ἐν τῷ 
ναῷ ἑστῶτες», τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέ
ραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», «Ἐπουράνιε 
Βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· 
«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου», καὶ εὐθὺς ἄρχονται

Αἱ Ὧραι

Ὥρα Αʹ. Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλ-
μούς. Εἶτα Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. Δόξα 
σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ). «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ), καὶ ψάλλεται τὸ τροπάριον 
τῆς Αʹ Ὥρας· «Τὸ πρωῒ εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου», μετὰ τῶν στίχων 
αὐτοῦ. Εἶτα χῦμα, Δόξα, καὶ νῦν· «Τί σε καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτωμένη», 
καὶ ψάλλονται οἱ στίχοι· «Τὰ διαβήματά μου» ἐκ βʹ ἕκαστος, ἐκτὸς τοῦ 
«Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν», ὁ ὁποῖος λέγεται τρίς. Εἶτα τὸ τρισάγιον 
καὶ τὸ κοντάκιον, ἀναλόγως τῆς ἡμέρας, ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Εἶτα· «Κύ
ριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, 
καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς 
οἰκτιρήσαι ἡμᾶς», καὶ αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ 
ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν 
εὐχήν· «Χριστέ, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν». Εὐθὺς ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Γ ʹ. Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλ-
μούς. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ, καὶ ψάλλεται τὸ τροπά-
ριον τῆς Γʹ Ὥρας· «Κύριε, ὁ τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα», μετὰ τῶν στίχων 
αὐτοῦ. Εἶτα χῦμα, Δόξα, καὶ νῦν· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος», καὶ τὸ 
«Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός». Εἶτα τὸ τρισάγιον καὶ χῦμα τὰ τροπάρια· 
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Εἶτα· «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ 
Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» καὶ ὁ ἱερεὺς 
τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ». Εὐθὺς ἐπισυνάπτεται ἡ
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Ὥρα Ϛʹ. Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. 
Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ, καὶ ψάλλεται τὸ τροπάριον τῆς 
Ϛʹ Ὥρας· «Ὁ ἐν ἕκτῃ ἡμέρᾳ τε καὶ ὥρᾳ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα 
χῦμα, Δόξα, καὶ νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν», καὶ τὸ τροπάριον 
τῆς προφητείας ἐκ τοῦ Τριῳδίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Εἶτα λέγεται 
τὸ προκείμενον μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ, ἡ προφητεία καὶ τὸ ἕτερον προ-
κείμενον. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης· «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν», τὸ τρισάγιον 
καὶ τὰ τροπάρια· «Σωτηρίαν εἰργάσω». Δόξα· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα». 
Καὶ νῦν, τῇ μὲν Δευτέρᾳ, Τρίτῃ καὶ Πέμπτῃ· «Εὐσπλαγχνίας ὑπάρχουσα 
πηγή», τῇ δὲ Τετάρτῃ καὶ Παρασκευῇ· «Ὑπερδεδοξασμένη ὑπάρχεις». 
Εἶτα· «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Κύ
ριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν· «Θεὲ καὶ Κύριε 
τῶν δυνάμεων». Εὐθὺς ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Θʹ. Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλ-
μούς. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ, καὶ ψάλλεται τὸ τροπά-
ριον τῆς Θʹ Ὥρας· «Ὁ ἐν τῇ ἐνάτῃ ὥρᾳ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα 
χῦμα, Δόξα, καὶ νῦν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς», καὶ τὸ «Μὴ δὴ παραδῴης». 
Εἶτα τὸ τρισάγιον καὶ χῦμα τὰ τροπάρια· «Βλέπων ὁ λῃστής». Εἶτα· 
«Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) καὶ εὐθύς· Δόξα, Καί νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν 
ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν», καὶ αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι 
μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου», 
καὶ τὴν εὐχὴν τῆς Θʹ Ὥρας· «Δέσποτα, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ». Καὶ εὐθὺς 
ψάλλονται οἱ μακαρισμοί. Εἶτα ὁ ἀναγνώστης τὰ τροπάρια· «Χορὸς ὁ 
ἐπουράνιος», τὸ «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν», «Ἄνες, ἄφες» καί· «Πάτερ 
ἡμῶν» (τοῦτο καταλιμπάνεται ἐὰν θὰ τελεσθῇ Προηγιασμένη). Μετὰ τὸ «Ὅτι 
σοῦ ἐστιν», ἀναγινώσκονται τὰ κοντάκια· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώ
θης», τῆς ἡμέρας (ζήτει ἐν τῷ Ὡρολογίῳ εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Τυπικῶν), τοῦ 
ἁγίου τοῦ ναοῦ, τὸ μαρτυρικὸν τοῦ ἤχου τῆς ἡμέρας (ὅρα εἰς τὸ τέλος τοῦ 
Τριῳδίου, μετὰ τὰ καθίσματα τῆς αʹ στιχολογίας). Δόξα· «Μετὰ τῶν ἁγίων». 
Καὶ νῦν· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν 
παντὶ καιρῷ». «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν». 
«Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς», τὰς τρεῖς μεγάλας μετανοίας καὶ ἄρχεται 
ἀμέσως ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ Προηγιασμένης) ὡς κατωτέρω.

Ἐὰν ὅμως πρόκηται νὰ τελεσθῇ Προηγιασμένη, μετὰ τὸ «Ὁ Θεὸς 
οἰκτιρήσαι ἡμᾶς», λέγεται τὸ τρισάγιον, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ) καὶ 
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ὁ ἱερεὺς ἐπισυνάπτει τὴν εὐχήν· «Παναγία Τριάς». Καί, ἀνοιγείσης τῆς 
ὡραίας πύλης, ποιεῖ μικρὰν ἀπόλυσιν, μεθ᾿ ἣν ἄρχεται ἡ Προηγιασμένη, 
ὡς ἕπεται κατωτέρω.

Ἑσπερινὸς ἄνευ Προηγιασμένης

Ὁ ἀναγνώστης τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τὸν προοιμιακόν, καὶ 
ὁ ἱερεὺς τὰ εἰρηνικά. Τὸ ιη´ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Μικρὰ συναπτή. 
Ἐκφώνησις· «Ὅτι σὸν τὸ κράτος». Εἰς τὸ «Κύριε, ἐκέκραξα», τὰ 3 
προσόμοια τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ προσ-
όμοιον θεοτοκίον τοῦ Μηναίου (ἢ τῇ Τρίτῃ καὶ τῇ Πέμπτῃ τὸ σταυροθεοτοκί-
ον). «Φῶς ἱλαρόν». «Ἑσπέρας». Τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν 
προκειμένων καὶ τῶν στίχων, ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. Εὐθὺς τὸ «Καταξίω
σον» καὶ τὰ πληρωτικά. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δὶς 
καὶ τὸ μαρτυρικὸν μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς 
μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ἢ τῇ 
Τρίτῃ καὶ τῇ Πέμπτῃ τὸ σταυροθεοτοκίον). Εἶτα· «Νῦν ἀπολύεις», τὸ τρισά-
γιον καὶ τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε». Εὐθύς· «Κύριε, ἐλέησον» 
(μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», 
«Ἐπουράνιε βασιλεῦ» καὶ τὰς τρεῖς μεγάλας μετανοίας, μετὰ τῆς εὐχῆς 
τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου». Εἶτα τὸ τρι-
σάγιον, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ) καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχήν· «Παναγία 
Τριάς». Ἀκολούθως ὁ ἀναγνώστης χῦμα τὸ «Εἴη τὸ ὄνομα» τρὶς καὶ 
τοὺς ψαλμοὺς λγʹ· «Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ» καὶ ρμδʹ· 
«Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς μου». Εἶτα· «Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε, 
ἐλέησον (γʹ). Εὐλόγησον» καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἀπόλυσιν.

Ἑσπερινὸς μετὰ Προηγιασμένης

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία».
Ὁ προοιμιακός, τὰ εἰρηνικὰ καὶ τὸ ιηʹ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου· «Πρὸς 

Κύριον» εἰς στάσεις τρεῖς. Μεθ᾿ ἑκάστην στάσιν ὁ ἱερεὺς μικρὰν 
συναπτὴν καὶ ἐκφώνησιν.

Ἐν συνεχείᾳ ψάλλονται τὰ κεκραγάρια μετὰ τῆς στιχολογίας· «Θοῦ, 
Κύριε», καὶ ἀπὸ τοῦ στίχου· «Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς», ψάλλονται τὰ

Ἑσπέρια καὶ δοξαστικὰ οὕτως·
α) ἐν ταῖς Προηγιασμέναις τῆς Τετάρτης, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δίς, 
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τὸ μαρτυρικόν, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου 
εἰς 4 (ἐκ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑπομένης). Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ 
Μηναίου.

β) ἐν ταῖς Προηγιασμέναις τῆς Παρασκευῆς τῆς Βʹ, Γʹ καὶ Δʹ ἑβδομάδος, 
τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δίς, τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος 
(ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Μηναίου εἰς 
4 (ἐκ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑπομένης). Δόξα, τὸ νεκρώσιμον τοῦ ἤχου τῆς 
ἑβδομάδος. Καὶ νῦν, τὸ α´ θεοτοκίον τοῦ αὐτοῦ ἤχου (ζήτει ἀμφότερα 
ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).

γ) ἐν ταῖς Προηγιασμέναις τῆς Αʹ, Εʹ καὶ Ϛʹ Παρασκευῆς, ταῖς τῆς 
Μεγάλης Ἑβδομάδος καὶ ταῖς ἐν μνήμαις ἑορταζομένων ἁγίων, τὰ 
ἑσπέρια καὶ δοξαστικὰ ψάλλονται κατὰ τὰς ἐν αὐταῖς διατάξεις.

Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ ἢ μετὰ Εὐαγγελίου, ὁσάκις προβλέπεται ἀνά-
γνωσις Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρὸν» χῦμα.

Ὁ ἱερεύς· «Ἑσπέρας». Ὁ ἀναγνώστης τὸ προκείμενον καὶ τὸ αʹ ἀνάγνωσμα.
Ἀκολούθως λέγεται τὸ ἕτερον προκείμενον καὶ εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης 

ἐκφωνεῖ τὸ «Κέλευσον».
Ὁ ἱερεύς, κρατῶν λαμπάδα ἀνημμένην καὶ θυμιατόν, ἵσταται ἐνώπιον τῆς 

ἁγίας τραπέζης καί, φωτίζων σταυροειδῶς, ἐκφωνεῖ· «Σοφία· ὀρθοί». 
Εἶτα στραφεὶς σφραγίζει σταυροειδῶς τὸν λαὸν λέγων· «Φῶς Χριστοῦ 
φαίνει πᾶσι».

Ἀκολούθως ὁ ἀναγνώστης τὸ βʹ ἀνάγνωσμα ἐκ τῶν Παροιμιῶν.
Εἰς τὸ τέλος τοῦ ἀναγνώσματος ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸν ἀναγνώστην· «Εἰρήνη 

σοι», εἶτα στραφεὶς πρὸς ἀνατολὰς λέγει· «Σοφία».
Καὶ εὐθὺς ψάλλεται τὸ «Κατευθυνθήτω», μετὰ τῶν στίχων, ἅπαξ ὑπὸ 

τοῦ ἱερέως (ὁ ὁποῖος θυμιᾷ κατὰ τὴν τάξιν), τετράκις ὑπὸ τῶν χορῶν, 
καὶ πάλιν ἐκ τοῦ βήματος ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως, μέχρι τοῦ «ὡς θυ
μίαμα ἐνώπιόν σου», τὸ δὲ τέλος· «ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου, θυσία 
ἑσπερινή», ἀποπληροῖ ὁ αʹ χορός.

Ἐνταῦθα ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα, ἐν μνήμῃ 
δὲ ἑορταζομένου ἁγίου, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον αὐτοῦ.

Εἶτα ἡ ἐκτενὴς καὶ αἱ αἰτήσεις ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων (αἱ ὑπὲρ τῶν πρὸς 
τὸ φώτισμα εὐτρεπιζομένων παρεμβάλλονται ἀπὸ τῆς Τετάρτης τῆς Δʹ ἑβδομάδος 
καὶ ἐντεῦθεν) καὶ τῶν πιστῶν.

Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν· «Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ σου», ψάλλεται 
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ὑπὸ τοῦ αʹ χοροῦ τὸ «Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν». Μετὰ τὴν φρά-
σιν· «ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης», γίνεται ἡ εἴσοδος τῶν τιμίων δώρων ἐν 
ἄκρᾳ σιγῇ, τοῦ λαοῦ προσπίπτοντος μέχρις ἐδάφους, μεθ᾿ ἣν συνεχίζε-
ται ὁ ὕμνος· «Ἰδοὺ θυσία μυστική», μέχρι τέλους.

Εἶτα τὰ πληρωτικὰ καὶ ἡ Κυριακὴ προσευχή· «Πάτερ ἡμῶν».
Κοινωνικόν· «Γεύσασθε καί ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος. Ἀλληλούϊα». 

Ἐν μνήμῃ δὲ ἑορταζομένου ἁγίου· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εὐλογήσω τόν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Δέσποτα Παντοκράτορ», μεθ᾿ ἣν τὸ «Εἴη τὸ 

ὄνομα» καὶ ἡ ἀπόλυσις.
Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», ἀναγινώσκονται οἱ ψαλμοὶ λγʹ· «Εὐλογήσω τὸν Κύ

ριον ἐν παντὶ καιρῷ» καὶ ρμδʹ· «Ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου ὁ βασιλεύς 
μου», καὶ ὁ ἱερεὺς διανέμει τὸ ἀντίδωρον.

Μέγα Ἀπόδειπνον

Ἡ ἀκολουθία τελεῖται ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ.
Μετὰ τὴν δοξολογίαν, ψάλλεται ὁ κανὼν οὕτω·
α) κατὰ μὲν τὴν Αʹ ἑβδομάδα τῶν νηστειῶν, τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ ὡρι-

σμένον τμῆμα τοῦ Μεγάλου Κανόνος, μετὰ στίχου· «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, 
ἐλέησόν με». Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ἀργῶς τὸ κοντάκιον· «Ψυχή 
μου, ψυχή μου» καὶ μετὰ τὴν θʹ ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ἀργῶς ὁ εἱρμὸς 
αὐτῆς· «Ἀσπόρου συλλήψεως».

β) κατὰ τὰς λοιπὰς ἑβδομάδας, ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου ἐκ τοῦ Θεοτο
καρίου, κατὰ τὸν ἦχον καὶ τὴν ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος.

Μετὰ τὸν κανόνα, ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, οἱ χοροὶ τὸ τροπάριον· 
«Κύριε τῶν δυνάμεων» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ.

Πρὸ τοῦ «Δι ᾿ εὐχῶν», ψάλλεται τῇ μὲν Δευτέρᾳ καὶ Τετάρτῃ τὸ θε-
οτοκίον· «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή», τῇ δὲ Τρίτῃ καὶ Πέμπτῃ τὸ 
σταυροθεοτοκίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».

23. ΔΕΥΤΕΡΑ (Καθαρὰ Δευτέρα). Πολυκάρπου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου 
Σμύρνης.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.
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Ἄρχεται ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ

Τῷ π ρ ω ΐ . Ἡ μὲν ἀκολουθία τοῦ Μεσονυκτικοῦ παραλείπεται, ἡ δὲ 
ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἄρχεται ὡς ἑξῆς·

«Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Βασιλεῦ οὐράνιε», τρισάγιον κτλ., «Ὅτι σοῦ 
ἐστιν», «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ), «Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον πάτερ», 
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ ὁ ἑξάψαλμος.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς ἐπὶ τῇ μνήμῃ τῆς αʹ καὶ βʹ 
εὑρέσεως τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ εἶτα τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον, ὡς 
ἀκολούθως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Πᾶσαν 
ἁμαρτίαν διεπραξάμην» καὶ τὰ 3 τοῦ Προδρόμου. Δόξα, τοῦ Προδρόμου. 
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Εὐθὺς καὶ ἄνευ εἰσόδου τὸ «Φῶς ἱλαρόν», τὰ 
προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου καὶ εὐθὺς τὸ «Καταξίωσον» 
καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Νηστεύσωμεν 
νηστείαν δεκτὴν» δὶς καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Μεγάλη τῶν μαρτύρων σου», 
μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον 
ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς». Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, τὸ θεο-
τοκίον. Ἀπολυτίκιον, τοῦ Προδρόμου καὶ εἶτα τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε 
Παρθένε» κτλ. Εὐθύς· «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμι
ωτέραν». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητὸς» κτλ., ὡς προδιετάχθησαν ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ ἄνευ Προηγιασμένης.

Ἐν τῷ Μ ε γ ά λ ῳ  Ἀπ ο δ ε ί π ν ῳ . Ψάλλεται τὸ αʹ τμῆμα τοῦ Με-
γάλου Κανόνος καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος τῆς 
Δευτέρας τῆς Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν· «Εἶπεν ὁ Κύριος· βλέπετε μὴ 
πλανηθῆτε».

24. ΤΡΙΤΗ. Ἡ αʹ καὶ βʹ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προ-
δρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Τῷ π ρ ω ΐ . Μεσονυκτικόν.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ 6 . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρό-

6. Ἑτέρα διάταξις Ὄρθρου·
Πρὸ τοῦ ἑξαψάλμου τὸ «Ἐπακούσαι σου Κύριος» καὶ ἡ θυμίασις διὰ κατζίου. 

Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ κατανυκτικὰ τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ μαρτυ-
ρικόν. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Μετὰ τὴν βʹ καὶ γʹ, 
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μου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Καθίσματα, 
μετὰ μὲν τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου (τὰ διὰ τὴν βʹ 
στιχολογίαν). Μετὰ δὲ τὴν βʹ καὶ τὸν πολυέλεον, τὰ τοῦ Προδρόμου μετὰ 
τῶν θεοτοκίων. Ἀναβαθμοί, προκείμενον, Εὐαγγέλιον καὶ τὰ μετ᾿ αὐτό, ὡς 
ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν. Κανό-
νες, ὁ τοῦ Προδρόμου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ τὰ τριῴδια τῆς ἡμέρας εἰς 
τὰς οἰκείας ᾠδάς. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου. Ἀφ᾿ Ϛʹ, τὸ 
κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. 
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τό στόμα μου». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τι-
μιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ θεοτοκίον. Αἶνοι, τὸ 
ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων τοῦ Τριῳδίου· «Ἀρξώμεθα λαοὶ» ἅπαξ καὶ τὰ 3 
προσόμοια τοῦ Προδρόμου. Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. 
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου. Εἶτα, τὸ «Κύριε, 
ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». 
Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», «Ἐπουράνιε Βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι 
μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς 
ζωῆς μου», καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι.

Ἐν ταῖς Ὥ ρ α ι ς . Ἀντὶ τοῦ τροπαρίου ἑκάστης Ὥρας· «Δόξα», τὸ 
ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου. «Καὶ νῦν», τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας. Μετὰ 
τὸ τρισάγιον ἑκάστης, τὸ κοντάκιον τοῦ Προδρόμου. Μετὰ δὲ τοὺς μακα-
ρισμούς, τὰ κοντάκια· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», τοῦ Προδρόμου, 
τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. Δόξα· «Μετὰ τῶν ἁγίων». Καὶ νῦν· «Προστασία 
τῶν Χριστιανῶν». Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θʹ Ὥρας, τελεῖται

τὰ τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου. Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον, τὸ Εὐαγγέλιον κτλ. 
Ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν καὶ οἱ κανόνες, ὡς ἀνωτέρω. Καταβασίαι οὐ λέγονται, 
ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ καὶ Ϛʹ ᾠδῆς τοῦ Προδρόμου καὶ ἐν αἷς ᾠδαῖς εἰσι 
τριῴδια, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου. Μετὰ δὲ τὸν εἱρμὸν τῆς θʹ ᾠδῆς, τὸ «Ἄξιόν 
ἐστιν». Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου εἰς 4. Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, 
τὸ θεοτοκίον. Εἶτα, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. 
Εἰς τὰ ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δὶς καὶ τὸ μαρτυρικόν, μετὰ τῶν στίχων· 
«Ἐνεπλήσθημεν τῷ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· «Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ». Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Ἡ πρώην ἐπὶ πίνακι». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· 
«Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ …, μετὰ τοῦ Προδρόμου». Εἶτα, τὸ «Ἀγαθὸν 
τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου. Δόξα, καὶ 
νῦν· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Εἶτα τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ., ὡς ἀνωτέρω.
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Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων τοῦ Τριῳδίου· «Νηστείαν, οὐκ 
ἀποχὴν βρωμάτων» δίς, τὸ μαρτυρικόν· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», 
τὰ 3 προσόμοια τῆς σειρᾶς τοῦ Τριῳδίου· «Βρώσει πάλαι πικρᾷ» 
(Τρίτῃ τῆς Αʹ ἑβδ. εἰς τὸν Ἑσπερινὸν) καὶ τὰ 3 τοῦ Προδρόμου· «Δεῦτε, τὴν 
τιμίαν κεφαλὴν» (24ῃ Φεβρουαρίου, μετὰ τὸν Ὄρθρον).

Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν».
Καὶ νῦν, τὸ σταυροθεοτοκίον· «Πόνους ὑπομείνασα πολλούς».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας καὶ τὸ «Κατευθυνθήτω». Εὐθὺς δὲ ὁ
Ἀπόστολος, τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους».
Εὐαγγέλιον, τοῦ Προδρόμου· «Ἀκούσας ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ».
Εἶτα, ἡ ἐκτενὴς καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων.
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον, εἰς ὃ ψάλλεται τὸ βʹ τμῆμα τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος τῆς 
Τρίτης τῆς Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν· «Εἶπεν ὁ Κύριος· προσέχετε τὴν 
ἐλεημοσύνην».

25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ταρασίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ῾Ρηγίνου 
ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σκοπέλου, Μαρκέλλου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου 
Ἀπαμείας τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ῾Ρηγίνου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυ
πρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Νηστεύοντες, ἀδελφοί, σωματικῶς» 

δίς, τὸ μαρτυρικόν· «Εἴ τις ἀρετή», τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 
«Φεγγοβόλους ὑμᾶς» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Τοῖς τῶν δακρύων σου 
ῥείθροις» εἰς 4.

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Παραπτωμάτων πελάγει».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων.
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Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον, εἰς ὃ ψάλλεται τὸ γʹ τμῆμα τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος τῆς 
Τετάρτης τῆς Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν· «Εἶπεν ὁ Κύριος· ἔχετε πίστιν 
Θεοῦ».

26. ΠΕΜΠΤΗ. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης, Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος 
καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Τὸ Μέγα Ἀπόδειπνον, εἰς ὃ ψάλλεται τὸ δʹ τμῆμα τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος τῆς 
Πέμπτης τῆς Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν· «Εἶπεν ὁ Κύριος· αἰτεῖτε καὶ 
δοθήσεται ὑμῖν».

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Αʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Προκοπίου ὁσίου τοῦ 
Δεκαπολίτου.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Δεῦτε, πιστοί, ἐπεργασώμεθα» δίς, 

τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ δʹ ἤχου· «Ὁ ἐνδοξαζόμενος ἐν ταῖς μνείαις» (ζήτει 
ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 4 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Θεοδώρου· «Δεῦτε 
φιλομάρτυρες πάντες».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὀργάνῳ χρησάμενος».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγι-
ασμένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ἡ  Αʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου, κατὰ 

τὴν ἀκόλουθον τάξιν·
Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ. Μετὰ τὸ 

«Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται ὁ κανὼν τοῦ Ἀκαθίστου· «Ἀνοίξω τὸ στόμα 
μου» μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6. Ὁ μὲν εἱρμὸς ψάλλεται ἄνευ στίχου, τὰ 
δὲ τροπάρια μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», ἀλλ᾿ εἰς 
τὰ 2 τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

Ψαλλομένης τῆς θʹ ᾠδῆς, γίνεται θυμίασις τοῦ ναοῦ. Μετ᾿ αὐτὴν δέ, ψάλ-
λεται τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀργὸν δίχορον) καὶ ἀναγινώσκεται ἡ Αʹ στάσις 
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τῶν Χαιρετισμῶν (Α – Ζ). Τὰ ἀκροτελεύτια ἐφύμνια· «Χαῖρε, νύμφη 
ἀνύμφευτε» καί· «Ἀλληλούϊα» ψάλλονται ὑπὸ τῶν χορῶν, ἀρχομένου 
τοῦ αʹ.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς στάσεως, ψάλλεται καὶ πάλιν τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» 
(σύντομον), καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον καὶ τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου 
Θεοδώρου·
«Πίστιν Χριστοῦ, ὡσεὶ θώρακα, ἔνδον λαβὼν ἐν καρδίᾳ σου, τὰς 

ἐναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, πολύαθλε, καὶ στέφει οὐρανίῳ 
ἐ στέφθης αἰωνίως, ὡς ἀήττητος».
Καὶ ὁ ἀναγνώστης συνεχίζει· «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ». 

«Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι 
Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς».

Ἔπειτα οἱ δύο τεταγμένοι ἀναγνῶσται, ὁ εἷς ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τοῦ 
Χριστοῦ καὶ ὁ ἕτερος ἐνώπιον τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου, ἀπαγγέλλουσιν 
ἐμμελῶς καὶ ἐναλλὰξ τὰς εὐχάς· «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε» κτλ.

Μετὰ τὰς εὐχάς, ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ· «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι» καὶ 
ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον τῆς Παννυχίδος τῆς Παρασκευῆς τῆς Αʹ 
ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν· «Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· 
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή». Εἶτα ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν, λέγων· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», «Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς» μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», ψάλλεται τὸ «Τὴν ὡραιότητα».

28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Αʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Τὸ διὰ κολλύβων θαῦ-
μα τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, Βασιλείου τοῦ 
ὁμολογητοῦ, Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ (ὅτε ὁ χρόνος ἐστὶ δίσε-
κτος, ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ψάλλεται κατὰ τὴν κθʹ τοῦ αὐτοῦ μηνός).

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κασσιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου 

Θεοδώρου· «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τὸ θε-
οτοκίον· «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν». Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, 
τὰ μαρτυρικὰ τοῦ δʹ ἤχου· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», παραλειπομένου 
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τοῦ νεκρωσίμου (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Μετὰ τὴν βʹ, τὰ τοῦ ἁγίου· 
«Ζέων πίστεως». Δόξα· «Θεῖον δῶρον». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἡ τὸν 
ἀχώρητον Θεόν». Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, οἱ δύο τοῦ ἁγίου, ὁ μὲν 
αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4. Εἰς τὸ αʹ τροπά-
ριον ἑκάστης ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος καὶ εἰς τὸ θεοτοκίον αὐτῆς ὁ στίχος· 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», εἰς δὲ τὰ λοιπά· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα τοῦ Τριῳδίου. Ἀφ᾿ 
Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μη
ναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (εἰς τὴν 
δʹ ᾠδήν· «Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ»). Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. 
Ἐξαποστειλάρια, αἶνοι καὶ δοξαστικά, ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. Δοξολογία με-
γάλη7, μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Προστασία 
τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου (ὁ βʹ ἐν τῷ Τριῳδίῳ) καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ Αʹ Σαββάτου τῶν νηστειῶν. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

7. Κατὰ τὴν ἐν τῷ Τριῳδίῳ τάξιν, μετὰ τὰ δοξαστικὰ τῶν αἴνων, λέγεται τὸ «Σοὶ 
δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα 
τοῦ ἁγίου Θεοδώρου· «Χορεύουσι στίφη», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, τοῦ ἁγίου· 
«Ἀθλητικὴν ἀνδρείαν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Δέσποινα πρόσδεξαι». Εἶτα, τὸ 
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μεγάλα τὰ τῆς 
πίστεως». Δόξα, καὶ νῦν· «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν».
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ΜΗΝ ΜΑΡΤΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). Τῆς ἀναστηλώσεως 
τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων (843 μ.Χ.), Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος τῆς 
ἀπὸ Σαμαρειτῶν, Συνεσίου ὁσίου τοῦ ἐν Λύσῃ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Εʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Συνεσίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως».
Κοντάκιον· «Πίστιν Χριστοῦ ὡσεὶ θώρακα».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Σὲ τὸν 
ἀκατάληπτον».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Οἱ ἐξ ἀσεβείας εἰς εὐσέβειαν προβάντες».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα· «Τὴν 

ἄχραντον εἰκόνα σου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Πάντα ὑπὲρ 
ἔννοιαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἐν τῷ Τριῳδίῳ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς· «Χαίρετε, προφῆται τίμιοι». Καὶ νῦν· «Τὴν 
πᾶσαν ἐλπίδα μου». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ 
ἀπολυτίκιον· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις 
μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 6 μετὰ στίχου· «Δόξα 

σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τοῦ 

Τριῳδίου· «Τὴν θείαν σου μορφήν». Δόξα, τὸ ἕτερον· «Μορφὰς τῶν 
προφητῶν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τοῖς πόθῳ σου, σεμνή».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τοῦ 

Τριῳδίου· «Σκιρτήσατε, κροτήσατε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ῥομφαῖαι νῦν 
ἐξέλιπον».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ἐν σοὶ νῦν 
ἀγάλλεται» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα 
τὰ θαυμάσιά σου».
«Ἀνάστηθι, Κύριε ὁ Θεός μου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν 
πενήτων σου εἰς τέλος».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».



Σημείωσις. Ἐν Κύπρῳ εἴθισται εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεὸς» τῆς δοξολογίας 
ἵνα γίνηται ἡ ἀκόλουθος τελετή·

Οἱ χοροὶ μεταβαίνουσιν εἰς τὴν βορείαν πύλην τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄρχονται ψάλλειν τὸ 
ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός». Ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κεῖται 
ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐπὶ δίσκου ηὐτρεπισμένου μετ᾿ ἀνθέων καὶ τριῶν κηρίων. 
Εἶτα αἴρει τὸν δίσκον μέχρι τῆς κεφαλῆς καὶ ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείας πύλης, λι-
τανεύων ταύτην ἐντὸς τοῦ ναοῦ, προπορευομένων λαμπαδούχων καὶ ἑξαπτερύγων, 
καὶ τῶν ψαλτῶν, τοῦ δὲ διακόνου θυμιῶντος. Ἐλθόντες εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου 
ὑπάρχει τετραπόδιον ηὐτρεπισμένον, περιέρχονται τοῦτο τρίς. Ὁ μὲν ἱερεὺς ἵσταται 
πρὸ τοῦ τετραποδίου, οἱ δὲ λοιποὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτοῦ. Ὁ ἱερεύς, βλέπων πρὸς 
ἀνατολάς, ἐκφωνεῖ τὸ «Σοφία· ὀρθοί». Εἶτα ἀποθέσας ἐπὶ τοῦ τετραποδίου τὸν 
δίσκον μετὰ τῆς εἰκόνος, θυμιᾷ κύκλῳ αὐτοῦ, ψάλλων τὸ «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα 
σου», ἐπαναλαμβανομένου τούτου ὑπὸ τῶν χορῶν δίς. Εἶτα ὁ ἱερεὺς (ἢ ὁ ἀρχιερεύς, 
ἐὰν χοροστατῇ, κατέρχεται τοῦ θρόνου καὶ) προσκυνεῖ τὴν εἰκόνα. (Ὀ ἀρχιερεύς, 
μετὰ τὴν προσκύνησιν τῆς εἰκόνος, εὐλογεῖ τὸν λαόν, τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ «Εἰς 
πολλὰ ἔτη, δέσποτα», καὶ ἀνέρχεται εἰς τὸν θρόνον). Εἶτα τὸ «Σήμερον σωτηρία» 
καὶ ἄρχεται ἡ

Θεία Λειτουργία
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα, τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.   «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο,  

ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει  
πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ Κυρίου,  
οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ Κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια 

αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ  
πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν, τοὺς ἐλπίζοντας  
ἐπὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Τοῦ ἀκοῦσαι τοῦ στεναγμοῦ τῶν πεπεδημένων, τοῦ λῦσαι τοὺς 
υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Αἰνεσάτωσαν αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἡ γῆ, θάλασσα καὶ πάντα  

τὰ ἕρποντα ἐν αὐτῇ».
«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».

Στίχ.  «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος, ἀγαλλιασώμεθα  
καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ».

«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».

Στίχ.  «Κύριε ὁ Θεός μου, εἰς τὸν αἰῶνα ἐξομολογήσομαί σοι».
«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Αʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Πίστει Μωϋσῆς μέγας γε

νόμενος» (Ἑβρ. ια´ 24-26, 32-40).
Εὐαγγέλιον, τῆς Αʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς 

ἐξελθεῖν» (Ἰωάν. α´ 44-52).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».



Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».
Μετὰ τὴν ὀπισθάµβωνον εὐχήν, γίνεται λιτάνευσις τῶν ἁγίων εἰκόνων 

πέριξ τοῦ ναοῦ κατὰ τὴν ἀκόλουθον τάξιν·

Τυπικὴ διάταξις τῆς λιτανείας κατὰ τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας

Ὁ ἱερεύς, ἱστάµενος ἐν τῷ σωλέᾳ, ἐκφωνεῖ·
«Εὐλογηµένη ἡ δόξα Κυρίου ἐκ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ πάντοτε, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».
Ὁ χορός· «Ἀµὴν».
Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὸ προοίµιον τοῦ Συνοδικοῦ τῆς 

ἁγίας Ζ´ οἰκουμενικῆς συνόδου·
«Ἐποφειλοµένη πρὸς Θεὸν ἐτήσιος εὐχαριστία, καθ᾿ ἣν ἡµέραν ἐπε

λάβοµεν τὴν τοῦ Θεοῦ ᾿Εκκλησίαν, σὺν ἀποδείξεσι τῶν τῆς εὐσεβείας 
δογµάτων καὶ καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσσεβηµάτων.

Προφητικαῖς ἑπόµενοι ῥήσεσι, ἀποστολικαῖς τε παραινέσεσιν εἴκοντες 
καὶ εὐαγγελικαῖς ἱστορίαις στοιχειούµενοι, ταύτην σήμερον τὴν πανήγυ
ριν ἑορτάζοµεν καὶ ταύτῃ εὐχαῖς καὶ λιτανείαις συνευφραινόµενοί τε καὶ 
συναγαλλόµενοι, ψαλµοῖς ἐκβοῶµεν καὶ ᾄσµασιν».
Εἶθ᾿ οὕτω κλῆρος καὶ λαὸς ἐξέρχονται τοῦ ναοῦ διὰ τῆς δυτικῆς πύλης. 

Προηγοῦνται τὰ ἑξαπτέρυγα, ἕπονται οἱ ψάλται, οἱ κρατοῦντες τὰς 
εἰκόνας, ὁ διάκονος µετὰ τοῦ θυµιατοῦ, ὁ ἱερεὺς µετὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγ
γελίου καὶ τέλος ὁ λαός. Ψάλλεται δὲ ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ ἀπολυτίκιον·

Ἦχος β´.
«Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦµεν ἀγαθέ, αἰτούµενοι συγχώ

ρησιν τῶν πταισµάτων ἡµῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ ηὐδόκησας 
σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ τῆς δουλείας τοῦ 
ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶµέν σοι· χαρᾶς ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ 
Σωτὴρ ἡµῶν, παραγενόµενος εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσµον».
Φθάσαντες εἰς τὴν νοτίαν πύλην, γίνεται στάσις καὶ ἐκφωνεῖ
Ὁ διάκονος· «᾿Ελέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
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Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων 

Χριστιανῶν».
Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος».
Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ὁ χορός· «Ἀµήν».
Καὶ ἀµέσως ἀπαγγέλλουσιν ἅπαντες·

«Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ 
γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων».
Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὰ κάτωθι ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ·

«Τῶν τὴν ἔνσαρκον τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίαν, λόγῳ, στόµατι, 
καρδίᾳ καὶ νῷ, γραφῇ τε καὶ εἰκόσιν ὁµολογούντων, αἰωνία ἡ µνήµη».
Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Τῶν εἰδότων τῆς τοῦ Χριστοῦ µιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ὑποστάσεως, 

τὸ ἐν οὐσίαις διάφορον, καὶ ταύτης τὸ κτιστόν τε καὶ ἄκτιστον, 
τὸ ὁρατὸν καὶ ἀόρατον, τὸ παθητὸν καὶ ἀπαθές, τὸ περιγραπτὸν 
καὶ ἀπερίγραπτον, καὶ τῇ µὲν θεϊκῇ οὐσίᾳ τὸ ἄκτιστον καὶ τὰ 
ὅµοια προσαρµοζόντων, τῇ δὲ ἀνθρωπίνῃ φύσει τά τε ἄλλα καὶ τὸ 
περιγραπτὸν ἀνθοµολογούντων καὶ λόγῳ καὶ εἰκονίσµασιν, αἰωνία ἡ 
µνήµη».

Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
Καὶ ἐκκινούσης αὖθις τῆς λιτανείας, ψάλλεται ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ 

ἀπολυτίκιον· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».
Φθάσαντες δὲ ὄπισθεν τοῦ ἱεροῦ, γίνεται στάσις καὶ ἐκφωνεῖ
Ὁ διάκονος· «᾿Ελέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου ἀνα
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παύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐπ᾿ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου 
κεκοιµηµένων εὐσεβῶν βασιλέων, πατριαρχῶν, ἀρχιεπισκόπων, ἀρ
χιε ρέων, ἱερέων, ἱεροµονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ µοναχῶν, καὶ πάντων 
τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν».

Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου ἀνα

παύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐνδόξως 
ἀγωνισαµένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν».

Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπαυσις τῶν κεκοιµηµέ

νων δούλων σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν 
σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ 
σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ὁ χορός· «Ἀµήν».
Καὶ ἀµέσως ἀπαγγέλλουσιν ἅπαντες·

«Καὶ εἰς ἕνα Κύριον ̓Ιησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν µονογενῆ, 
τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, 
Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁµοούσιον 
τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο. Τὸν δι’ ἡµᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ 
τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ 
Πνεύµατος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυ
ρωθέντα τε ὑπὲρ ἡµῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ παθόντα καὶ ταφέν
τα. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ, κατὰ τὰς Γραφάς. Καὶ ἀνελθόντα 
εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόµενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός. Καὶ πάλιν 
ἐρχόµενον µετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς Βασιλείας οὐκ 
ἔσται τέλος».
Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὰ κάτωθι ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ·

«Τῶν πιστευόντων καὶ διακηρυκευοµένων, ἤτοι εὐαγγελιζοµένων, 
τοὺς λόγους ἐπὶ γραµµάτων, τὰ πράγµατα ἐπὶ σχηµάτων, καὶ εἰς µίαν 
ἑκάτερον συντελεῖν ὠφέλειαν τήν τε διὰ λόγων διακήρυξιν καὶ τὴν δι’ 
εἰκόνων τῆς ἀληθείας βεβαίωσιν, αἰωνία ἡ µνήµη».
Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Τῶν τῷ λόγῳ ἁγιαζόντων τὰ χείλη, εἶτα τοὺς ἀκροατὰς διὰ 
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τοῦ λόγου, εἰδότων τε καὶ κηρυσσόντων, ὡς ἁγιάζεται μὲν ὁμοίως διὰ 
τῶν σεπτῶν εἰκόνων τὰ ὄμματα τῶν ὁρώντων, ἀνάγεται δὲ αὐτῶν ὁ 
νοῦς πρὸς θεογνωσίαν, ὥσπερ καὶ διὰ τῶν θείων ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν 
σκευῶν καὶ τῶν ἄλλων κειμηλίων, αἰωνία ἡ μνήμη».

Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ´).
Καὶ ἐκκινούσης πάλιν τῆς πομπῆς, ψάλλεται ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ 

ἀπολυτίκιον· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου».
Φθάσαντες εἰς τὴν βορείαν πύλην, γίνεται στάσις καὶ ἐκφωνεῖ
Ὁ διάκονος· «᾿Ελέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν τῇ νήσῳ 

ἡµῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ κατὰ ξηράν, θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡµῶν 
στρατοῦ καὶ σύµπαντος τοῦ εὐλογηµένου ἡµῶν γένους».

Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, 

ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων 
τοῦ Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν κα
τοικούντων καὶ παρεπιδημούντων ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, τῶν ἐνοριτῶν, 
ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου καὶ πανσέπτου 
ναοῦ τούτου, καὶ πάντων τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων ἐν αὐτῷ».

Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Καὶ ἀµέσως ἀπαγγέλλουσιν ἅπαντες·
«Καὶ εἰς τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ 

Πατρὸς ἐκπορευόµενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συµπροσκυνούµενον καὶ 
συνδοξαζόµενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν».
Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὰ κάτωθι ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ·

«Τῶν ἐπισταμένων, ὡς ἡ ῥάβδος καὶ αἱ πλάκες, ἡ κιβωτὸς καὶ ἡ λυ
χνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ τὸ θυμιατήριον, τὴν Παναγίαν προέγραφέ τε καὶ 
προδιετύπου Παρθένον, τὴν Θεοτόκον Μαρίαν, καὶ ὡς ταῦτα μὲν προ
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ετύπου ταύτην, οὐ γέγονε δὲ ἐκείνη ταῦτα, γέγονε δὲ κόρη καὶ διαμένει 
μετὰ τὴν θεογεννησίαν παρθένος, καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον Κόρην αὐτὴν 
τοῖς εἰκονίσμασι γραφόντων, ἢ τοῖς τύποις σκιαγραφούντων, αἰωνία ἡ 
μνήμη».
Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Τῶν τὰς προφητικὰς ὁράσεις, ὡς αὐτὸ τὸ θεῖον αὐτὰς 

ἐσχημάτισε καὶ διετύπου, εἰδότων καὶ ἀποδεχομένων καὶ πιστευόν
των, ἅπερ ὁ τῶν προφητῶν χορὸς ἑωρακότες διηγήσαντο, καὶ τὴν 
τῶν ἀποστόλων καὶ εἰς τοὺς πατέρας διήκουσαν ἔγγραφόν τε καὶ 
ἄγραφον παράδοσιν κρατούντων καὶ διὰ τοῦτο εἰκονιζόντων τὰ ἅγια 
καὶ τιμώντων, αἰωνία ἡ μνήμη».

Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ μνήμη» (γ´).
Καὶ ἐκκινούσης πάλιν τῆς λιτανείας, ψάλλεται ἅπαξ ἢ πολλάκις τὸ ἑξῆς 

ἀπολυτίκιον·
Ἦχος β´.

«Καὶ ὁ χορὸς τῶν προφητῶν, µετὰ Μωσῆ καὶ Ἀαρών, εὐφροσύνῃ 
εὐφραίνεται σήµερον· ὅτι πέρας τῆς προφητείας προαγαγὼν λάµπει ὁ 
σταυρός, ἐν ᾧ ἡµᾶς ἔσωσας. Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, σῶσον 
τὰς ψυχὰς ἡµῶν».
Φθάσαντες εἰς τὴν δυτικήν πύλην, γίνεται στάσις καὶ ἐκφωνεῖ
Ὁ διάκονος· «᾿Ελέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». 
Ὁ χορός· «Κύριε ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν πόλιν ταύτην καὶ 

πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ λοιµοῦ, λιµοῦ, σεισµοῦ, καταποντισµοῦ, 
πυρός, µαχαίρας, ἐπιδροµῆς ἀλλοφύλων καὶ ἐµφυλίου πολέµου· ὑπὲρ 
τοῦ ἵλεων, εὐµενῆ καὶ εὐδιάλλακτον γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάν
θρωπον Θεὸν ἡµῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι πᾶσαν ὀργὴν 
τὴν καθ’ ἡµῶν κινουµένην καὶ ῥύσασθαι ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐπικειµένης δι
καίας αὐτοῦ ἀπειλῆς καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».

Ἐν τῷ λέγειν ταῦτα τὸν διάκονον, ψάλλεται ὑπὸ τῶν χορῶν ἐναλλὰξ τὸ 
«Κύριε, ἐλέησον» ἐκ µ ,́ ἤτοι τετράκις ἀνὰ δέκα.

Καὶ ἐξακολουθεῖ
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Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 
φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».

Ὁ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ ἱερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν 

περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ µακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ 
ἡµῖν, δέσποτα, ἐπὶ ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν καὶ ἐλέησον ἡµᾶς· ἐλεήµων 
γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, 
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Ὁ χορός· «Ἀµήν».
Καὶ ἀµέσως ἀπαγγέλλουσιν ἅπαντες·

«Εἰς µίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν. Ὁµολογῶ 
ἓν βάπτισµα εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ 
ζωὴν τοῦ µέλλοντος αἰῶνος. Ἀµήν».
Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει μεγαλοφώνως τὰ κάτωθι ἐκ τοῦ Συνοδικοῦ·

«Οἱ προφῆται ὡς εἶδον, οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς 
παρέλαβεν, οἱ διδάσκαλοι ὡς ἐδογµάτισαν, ἡ οἰκουµένη ὡς συµπε
φρόνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαµψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος 
ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαῤῥησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἐβράβευσεν· 
οὕ τω φρονοῦµεν, οὕτω λαλοῦµεν, οὕτω κηρύσσοµεν, Χριστὸν τὸν 
ἀληθινὸν Θεὸν ἡµῶν καὶ τοὺς αὐτοῦ ἁγίους ἐν λόγοις τιµῶντες, ἐν 
συγγραφαῖς, ἐν νοήµασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσµασι, τὸν µὲν ὡς 
Θεὸν καὶ Δεσπότην προσκυνοῦντες καὶ σέβοντες, τοὺς δὲ διὰ τὸν κοινὸν 
Δεσπότην ὡς αὐτοῦ γνησίους θεράποντας τιµῶντες καὶ τὴν κατὰ σχέσιν 
προσκύνησιν ἀπονέµοντες.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ 
πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουµένην ἐστήριξεν.

Επὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ 
πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιµὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἧς ἠγωνίσαντο, 
ἀνευφηµοῦµεν καὶ λέγοµεν·

Τῶν τῆς ὀρθοδοξίας προµάχων εὐσεβῶν βασιλέων, ἁγιωτάτων πα
τριαρχῶν, ἀρχιερέων, διδασκάλων, µαρτύρων, ὁµολογητῶν, αἰωνία ἡ 
µνήµη».
Ὁ χορός· «Αἰωνία ἡ µνήµη» (γ´).
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Ὁ ἱερεύς· «Τούτων τοῖς ὑπὲρ εὐσεβείας µέχρι θανάτου ἄθλοις τε καὶ 
ἀγωνίσµασι καὶ διδασκαλίαις παιδαγωγεῖσθαί τε καὶ κρατύνεσθαι 
Θεὸν ἐκλιπαροῦντες καὶ µιµητὰς τῆς ἐνθέου αὐτῶν πολιτείας µέχρι 
τέλους ἀναδείκνυσθαι ἐκδυσωποῦντες, ἀξιωθείηµεν τῶν ἐξαιτουµένων, 
οἰκτιρµοῖς καὶ χάριτι τοῦ µεγάλου καὶ πρώτου ἀρχιερέως Χριστοῦ τοῦ 
ἀληθινοῦ Θεοῦ ἡµῶν, πρεσβείαις τῆς ὑπερενδόξου Δεσποίνης ἡµῶν 
Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν θεοειδῶν ἀγγέλων, τῶν ἁγίων, 
ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων καὶ πάντων τῶν ἁγίων».

Ὁ χορός· «Ἀµήν».
Εὐθὺς δὲ εἰσέρχονται ἐν τῷ ναῷ, τοῦ κλήρου ψάλλοντος τὸ µέγα προ

κείµενον·
«Τίς Θεὸς µέγας, ὡς ὁ Θεὸς ἡµῶν; σὺ εἶ ὁ Θεός, ὁ ποιῶν θαυµάσια 

µόνος».
Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται ὑπὸ τῶν χορῶν δίς.
Εἶτα, ψάλλεται τὸ «Εἴη τὸ ὄνοµα Κυρίου» καὶ γίνεται ἡ ἀπόλυσις.

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα 
σου».

Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Κύριε, ἁμαρτάνων οὐ 
παύομαι» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 
«Δίδου μοι κατάνυξιν», καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Καὶ ἐν βίῳ περίδο
ξος».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ἡ Θεὸν τὸν ἀχώρητον».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Ἔδωκας κληρονομίαν» 

μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.
Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς» δὶς 

καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ 
ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε».
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Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ., ὡς τῷ ἑσπέρας 
τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

2. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡσυχίου μάρτυρος τοῦ Συγκλητικοῦ, Θεοδότου ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου Κυρηνείας, Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδότου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

3. ΤΡΙΤΗ. Εὐτροπίου, Κλεονίκου καὶ Βασιλίσκου μαρτύρων.

4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Τὴν πνευματικήν, ἀδελφοὶ» δίς, 
τὸ μαρτυρικόν· «Πανεύφημοι μάρτυρες, ὑμᾶς», τὰ 3 προσόμοια τοῦ 
Τριῳδίου· «Τῶν θείων ἀποστόλων» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Μάρτυς 
παναοίδιμε, πολλαῖς» εἰς 4.

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Χαῖρε, ξένον ἄκουσμα ἁγνή».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγι-
ασμένων.

5. ΠΕΜΠΤΗ. Κόνωνος ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰσαυρίᾳ, Γρηγορίου ἀρχι-
επισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου, Κόνωνος ὁσίου τοῦ ἐν Ἀκάμαντι.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κόνωνος εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυ
πρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Βʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Τῶν ἁγίων μβʹ μαρτύρων 
τῶν ἐν Ἀμορίῳ.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος» δίς, 
τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Τὼν ἐπιγείων ἁπάντων» (ζήτει ἐν 
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τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Μηναίου· «Μάρτυρες 
ἀήττητοι» εἰς 4.

Δόξα, τὸ νεκρώσιμον τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Ἐμνήσθην τοῦ προφήτου βοῶν
τος».

Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγι-
ασμένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ κανό-

νος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὡς διετυπώθη κατὰ τὴν Αʹ Παρασκευὴν τῶν 
νηστειῶν. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ Βʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου 
(Η - Μ). Κοντάκιον δὲ λέγεται τὸ ἑξῆς·

«Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως ἡ οἰκουμένη 
προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις 
ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου, συντήρησον, 
πολυέλεε».

7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Βʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Ἐφραίμ, Βασιλέως, 
Εὐγενίου, Ἀγαθοδώρου, Καπίτωνος, Αἰθερίου καὶ Ἐλπιδίου ἱερομαρτύρων 
τῶν ἐν Χερσῶνι ἐπισκοπησάντων, Ἀρκαδίου καὶ Νέστορος ἐπισκόπων 
Τριμυθοῦντος, Ἀρκαδίου ὁσίου, Εὐβούλου καὶ Ἰουλιανοῦ μαρτύρων.

Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Νέστορος, Ἀρκαδίου ὁσίου, Εὐβούλου καὶ 
Ἰουλιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον 
Ἀκολουθιῶν).

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου, εἶτα ὁ

Ὄρθρος
Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα» ἐκ δʹ εἰς ἦχον βʹ, τὸ μὲν πρῶτον 

ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα μετὰ τῶν ἑξῆς·
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ 
νῦν· «Μήτηρ ἁγία».

Καθίσματα, τὰ μαρτυρικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου, μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, 
τὸ νεκρώσιμον. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).
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Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων, ὡς 
προεδηλώθη τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀπόκρεω (ἄνευ ὀνομάτων).

Εἶτα τὸ κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· 
«Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου 
ἀνατείλας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες, ὁ τοῦ Μηναίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 μέχρι καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. 

Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτομεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰ δύο τετραῴδια τῆς 
ἡμέρας, μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». 
Μεθ᾿ ἕκαστον δὲ θεοτοκίον τοῦ βʹ τετραῳδίου, ψάλλονται καὶ τὰ ἕτερα 
δύο τροπάρια, μετὰ τῶν ἐν τῷ Τριῳδίῳ στίχων.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, ἡ αἴτησις καὶ τὸ κάθισμα τοῦ Μη
ναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον.

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου, ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον· «Μετὰ 
τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» (ζήτει τῷ Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀπόκρεω) καὶ τὸ συν-
αξάριον τοῦ Μηναίου.

Μετὰ τὴν ζʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου.
Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου, μετὰ τοῦ «Αἰνοῦμεν, 

εὐλογοῦμεν».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου 

καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν».
Φωταγωγικόν, τοῦ πλ. αʹ ἤχου δὶς (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Τὸ τέλος 

τοῦ αʹ συμπληροῦται ὡς ἑξῆς· «πρεσβείαις, Κύριε, τῶν ἁγίων σου, καὶ 
σῶσόν με» καὶ τὸ τέλος τοῦ βʹ· «πρεσβείαις, Κύριε, τῆς Θεοτόκου, 
καὶ σῶσόν με».

Εἶτα, τὸ νεκρώσιμον· «Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων» καὶ τὸ θεοτοκίον· 
«Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα» (ζήτει ἐν τῷ Ὡρολογίῳ εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ 
Ὄρθρου).

Αἶνοι, τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).
Δόξα, τὸ νεκρώσιμον.
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον.
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ πλ. αʹ ἤχου μετὰ τῶν στίχων 

αὐτῶν (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον.
Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι». Τρισάγιον.
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Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ 
νῦν· «Μήτηρ ἁγία».

Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», «Μνήσθητι, Κύριε» καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκια· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» καί· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύ

σεως».
Ἀπόστολος, τοῦ Βʹ Σαββάτου τῶν νηστειῶν· «Βλέπετε μήποτε ἔσται».
Εὐαγγέλιον, τοῦ Βʹ Σαββάτου τῶν νηστειῶν· «Ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς 

ἔρημον τόπον».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν, τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

των δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων.
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις.

Σημείωσις. Ἡ ἀνωτέρω τάξις τελεῖται ἀπαραλλάκτως καὶ ἐν τοῖς Σάββασι τῆς Γʹ 
καὶ Δʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν.

8. ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ TΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλο-
νίκης τοῦ Παλαμᾶ, Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας, Ἑρμοῦ ἀπο-
στόλου.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ποίοις εὐφημιῶν 

ᾄσμασιν» εἰς 4.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὅσιε τρισμάκαρ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
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Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἡ γρήγορος γλῶσσά σου».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς 
γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ 

Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, τὸ κάθισμα αὐτοῦ· 

«Τὴν πλάνην κατέφλεξας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ταχὺ δέξαι, 
Δέσποινα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ϛʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος», τοῦ 

ἁγίου· «Χαῖρε, πατέρων καύχημα» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Δέσποινα πάν
των ἄνασσα».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τὴν μακαρίαν ἐν 
κόσμῳ» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
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«Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ λαλήσει 
κρίσιν».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλ
λιάσονται».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Τοῖς ἐν σκότει ἁμαρτημάτων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία 
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Βʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Κατ᾿ ἀρχὰς σύ, Κύριε, τὴν 

γῆν ἐθεμελίωσας» (Ἑβρ. α´ 10 - β´ 3).
Εὐαγγέλιον, τῆς Βʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Κα

περναούμ» (Μάρκ. β´ 1-12).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα· «Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ».
Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Μετάνοιαν οὐ κέκτη
μαι» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 
«Ἀμέτρητά σοι πταίσας» καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα· «Φέρον
τες τὰ παρόντα γενναίως».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Φέροντες τὰ παρόντα γενναίως».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἔργοις σκοτεινοῖς συναπαχθείς».
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Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ 
πρόσωπόν σου», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Χαλινοὺς ἀποπτύσας» δὶς καὶ τὸ 
μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ ἦρα 
τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἐν ᾠδαῖς ᾀσμάτων εὐφημήσωμεν».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τῶν ἀθλο

φόρων».
Ἀπολυτίκιον, τῶν ἁγίων· «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων» καὶ εἶτα τὰ τρο-

πάρια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ., ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς 
Τυρινῆς.

9. ΔΕΥΤΕΡΑ. τῶν Τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβα-
στείας μαρτυρησάντων.

Κατάλυσις οἴνου και ἐλαίου.
Τῷ π ρ ω ΐ . Μεσονυκτικόν.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ 8 . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. 

Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Καθίσματα, μετὰ 
μὲν τὴν αʹ στιχολογίαν, τὸ τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου (τὸ τῆς βʹ στιχολογίας). 
Δόξα, τὸ ἕτερον (τὸ τῆς γʹ στιχολογίας). Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Μετὰ δὲ τὴν 
βʹ καὶ τὸν πολυέλεον, τὰ τῶν ἁγίων μετὰ τῶν θεοτοκίων. Ἀναβαθμοί, προ-

8. Ἑτέρα διάταξις Ὄρθρου·
Πρὸ τοῦ ἑξαψάλμου, τὸ «Ἐπακούσαι σου Κύριος» καὶ ἡ θυμίασις διὰ κατζίου. 

Τὸ «Θεὸς Κύριος» καὶ τὰ ἀπολυτίκια. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ 
κατανυκτικὰ τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ μαρτυρικόν. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ζήτει ἐν τῷ 
τέλει τοῦ Τριῳδίου). Μετὰ τὴν βʹ καὶ γʹ, τὰ τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου. Οἱ ἀναβαθμοί, 
τὸ προκείμενον, τὸ Εὐαγγέλιον κτλ. Ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν καὶ οἱ κανόνες, ὡς 
ἀνωτέρω. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», ἀλλ᾿ ἐν αἷς ᾠδαῖς εἰσι τριῴδια 
ψάλλεται καταβασία ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου. Μετὰ τὰ δοξαστικὰ τῶν αἴνων, 
τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, τὸ 
ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δὶς καὶ τὸ μαρτυρικόν, μετὰ τῶν στίχων· «Ἐνεπλήσθημεν τῷ 
πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· «Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ». Δόξα, τῶν 
ἁγίων· «Τὴν λίμνην ὡς παράδεισον». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀδιόδευτε πύλη». 
Εἶτα, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. 
Δόξα, καὶ νῦν· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου». Εἶτα, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ. 
ὡς ἀνωτέρω.
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κείμενον, Εὐαγγέλιον καὶ τὰ μετ᾿ αὐτό, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἡ στιχολογία 
τῶν θʹ ᾠδῶν κατὰ τὴν τάξιν αὐτῶν. Κανών, ὁ τῶν ἁγίων μετὰ τῶν εἱρμῶν 
εἰς 6 καὶ τὰ τριῴδια τῆς ἡμέρας εἰς τὰς οἰκείας ᾠδάς. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ 
καθίσματα τοῦ Μηναίου. Ἀφ᾿ Ϛʹ, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων 
καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τό στόμα μου». 
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τῶν ἁγίων καὶ 
τὸ θεοτοκίον. Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἁγίων. Δόξα, 
τῶν ἁγίων. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον 
τῶν ἁγίων. Εἶτα, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέ
ραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», «Ἐπουράνιε 
Βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· 
«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου», καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι.

Ἐν ταῖς Ὥ ρ α ι ς . Ἀντὶ τοῦ τροπαρίου ἑκάστης Ὥρας· «Δόξα», τὸ 
ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. «Καὶ νῦν», τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας. Μετὰ τὸ 
τρισάγιον ἑκάστης, τὸ κοντάκιον τῶν ἁγίων. Μετὰ δὲ τοὺς μακαρισμούς, 
τὰ κοντάκια· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», τῶν ἁγίων, τοῦ ἁγίου τοῦ 
ναοῦ. Δόξα· «Μετὰ τῶν ἁγίων». Καὶ νῦν· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». 
Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θʹ Ὥρας, τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων τοῦ Τριῳδίου· «Πάτερ ἀγαθέ, 
πάντων ὧν» δίς, τὸ μαρτυρικόν· «Τῶν ἁγίων μαρτύρων», τὰ 3 προσ-
όμοια τῆς σειρᾶς τοῦ Τριῳδίου· «Νηστείαν ποθήσωμεν» (ζήτει τῇ 
Δευτέρᾳ τῆς Γʹ ἑβδ. εἰς τὸν Ἑσπερινὸν) καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων· «Φέροντες τὰ 
παρόντα γενναίως» (9ῃ Μαρτίου, μετὰ τὸν Ὄρθρον).

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Προφητικῶς ἀνεβόα ὁ Δαυΐδ».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας καὶ τὸ «Κατευθυνθήτω». Εὐθὺς δὲ ὁ
Ἀπόστολος, τῶν ἁγίων· «Τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον».
Εὐαγγέλιον, τῶν ἁγίων· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν».
Εἶτα, ἡ ἐκτενὴς καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων.
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

10. ΤΡΙΤΗ. Κοδράτου μάρτυρος τοῦ ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.
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11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σωφρονίου πατριάρχου Ἱεροσολύμων, Θεοδώρας τῆς βα-
σιλίσσης.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ἀσώτως διασπείρας» δίς, τὸ μαρ-

τυρικόν· «Ἱερεῖα ἔμψυχα», τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ἡλίου 
αὐγάσματα» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Πάτερ θεόφρον Θεόφανες» εἰς 
4.

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Δεῦρο, ψυχή μου, στενάζου
σα».

Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 
τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων.

12. ΠΕΜΠΤΗ. Θεοφάνους τῆς Συγριανῆς ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου πάπα 
῾Ρώμης τοῦ Διαλόγου, Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου.

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψά-
νων Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ἀσώτου δίκην ἀπέστην» δίς, τὰ 4 

μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» (ζήτει ἐν τῷ τέλει 
τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Μηναίου· «Νεύσει καὶ ἀγάπῃ 
ἀληθεῖ» εἰς 4.

Δόξα, τὸ νεκρώσιμον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις» (ζήτει 
ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).

Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ κανό-

νος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὡς διετυπώθη κατὰ τὴν Αʹ Παρασκευὴν τῶν 
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νηστειῶν. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ Γʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου 
(Ν - Σ). Κοντάκιον δὲ λέγεται τὸ ἑξῆς·

«Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως ἡ οἰκουμένη 
προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις 
ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου, συντήρησον, 
πολυέλεε».

14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Γʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Βενεδίκτου ὁσίου.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Λειτουργία τοῦ Χρυ-
σοστόμου, τελοῦνται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Σαββάτου τῆς Βʹ ἑβδομάδος 
τῶν νηστειῶν, μετὰ τῶν ἑξῆς διαφορῶν·

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καθίσματα, φωταγωγικόν, αἶνοι καὶ ἀπόστιχα, τὰ 
τοῦ πλ. βʹ ἤχου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Γʹ Σαββάτου 
τῶν νηστειῶν.

15. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Ἀγαπίου 
μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀριστοβούλου ἀποστόλου ἐπισκόπου Βρε-
ταννίας.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ζʹ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀριστοβούλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Λάμψον, ὁ 
τοῦ Κυρίου Σταυρός».

Δόξα, τοῦ Σταυροῦ· «Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
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Δόξα, καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ· «Ὁ συμμαχήσας, Κύριε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τοῦ 

Σταυροῦ· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτο-
κίον· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τοῦ Σταυροῦ· «Ὁρῶσά σε ἡ κτίσις ἅπασα». Τὰ 
τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύ
ριε, τὸν λαόν σου», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ Σταυροῦ· «Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ αὐτό.

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 
«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Σταυροῦ εἰς 8 μετὰ στίχου εἰς τὸ α´ 
τροπάριον· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε», εἰς δὲ τὰ ἑπόμενα· 
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς, τῇ δυνάμει σου».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὰ καθίσματα 
τοῦ Σταυροῦ· «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε», «Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν 
ἡμῶν…, Σήμερον τὸ προφητικόν». Δόξα· «Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον». 
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκε Παρθένε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Ὁ θειότατος προετύπωσε».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», τοῦ 

Σταυροῦ· «Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν τίμιον» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Τὸ ξύλον 
ἐν ᾧ πάνσεμνε».
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Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Ἐν φωναῖς 
ἀλαλάξωμεν» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι».
«Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέ
σῳ τῆς γῆς».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη (ἐκ παραδόσεως εἰς ἦχον δʹ).
Εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός», οἱ χοροὶ μεταβαίνουσιν εἰς τὴν βορείαν 

πύλην τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄρχονται ψάλλειν τοῦτο ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους. 
Ὁ λειτουργῶν ἱερεὺς θυμιᾷ τὴν ἁγίαν Τράπεζαν καὶ τὸν τίμιον Σταυ-
ρόν, ὁ ὁποῖος κεῖται ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐπὶ δίσκου ηὐτρεπισμένου 
μετὰ κλάδων βασιλικοῦ καὶ τριῶν κηρίων. Εἶτα ὁ ἱερεὺς αἴρει τὸν 
δίσκον εἰς τὸ ὕψος τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείας 
πύλης, λιτανεύων τοῦτον ἐντὸς τοῦ ναοῦ, προπορευομένων λαμπαδού-
χων καὶ ἑξαπτερύγων, ἀκολουθούντων τῶν ψαλτῶν καὶ τοῦ διακόνου 
θυμιῶντος. Ἐλθόντες εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ἔνθα ὑπάρχει τετραπό-
διον ηὐτρεπισμένον, περιέρχονται τοῦτο τρίς. Ὁ μὲν ἱερεὺς ἵσταται 
πρὸ τοῦ τετραποδίου, οἱ δὲ χοροὶ ἐπανέρχονται εἰς τὰς θέσεις αὐτῶν 
καὶ οἱ λοιποὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ τετραποδίου. Καὶ ὁ ἱερεύς, βλέπων 
πρὸς ἀνατολάς, ἐκφωνεῖ τὸ «Σοφία· ὀρθοί». Εἶτα ἀποθέτει ἐπὶ τοῦ 
τετραποδίου τὸν δίσκον καὶ θυμιῶν κύκλῳ αὐτοῦ σταυροειδῶς ψάλ-
λει τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου», ἐπαναλαμβανομένου δὶς ὑπὸ 
τῶν χορῶν. Εἶτα ὁ ἱερεὺς (ἢ ὁ ἀρχιερεύς, ἐὰν χοροστατῇ, κατέρχεται τοῦ 
θρόνου καὶ) προσκυνῶν τὸν τίμιον Σταυρὸν ψάλλει· «Τὸν Σταυρόν σου 
προσκυνοῦμεν». Τὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ὑπὸ τῶν χορῶν δίς. 
(Παρόντος ἀρχιερέως, οὗτος εὐλογεῖ τὸν λαόν, τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ «Εἰς 
πολλὰ ἔτη, δέσποτα», καὶ ἀνέρχεται αὖθις εἰς τὸν θρόνον).

Ἀκολούθως γίνεται ἡ προσκύνησις τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῶν πιστῶν, 
ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων· «Δεῦτε, πιστοί», ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. Ψαλ-
λομένων δὲ αὐτῶν, ὁ ἱερεὺς διανέμει τὰ ἄνθη.

Ἀφοῦ δὲ προσκυνήσωσιν ἅπαντες, ψάλλεται τὸ «Σήμερον σωτηρία» καὶ 
ἄρχεται ἡ
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Θεία Λειτουργία
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα, τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν  
ἀπὸ προσώπου τόξου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν,  
ἔλαβες δόματα ἐν ἀνθρώποις».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ,  
προσκυνήσομεν εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων,  
εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, ὑψωθήσομαι  
ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ 

τῶν ποδῶν αὐτοῦ».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Στίχ.  «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον  
τὴν κληρονομίαν σου».

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Στίχ.  «Καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν 

σου», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν».
Ἀπόστολος, τῆς Γʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν» 

(Ἑβρ. δ´ 14 - ε´ 6).
Εὐαγγέλιον, τῆς Γʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου 

ἐλθεῖν» (Μάρκ. η´ 34 - θ´ 1).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα· «Σῶσον, Κύριε, τὸν 

λαόν σου».
Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ βαρέος ἤχου· «Ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς» (ζήτει 

ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Κύριε, ὁ ἐπὶ 
Σταυροῦ ἑκουσίως» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Κύριε, σὺ τὸ ἀσθενὲς 
τῆς ἀνθρώπων».
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Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Κύριε, δέξαι σῆς μητρὸς 
ἱκεσίας».

Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Ἔδωκας κληρονομί
αν», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα» δὶς καὶ τὸ μαρ-
τυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς 
ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε».
Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ., ὡς τῷ ἑσπέρας 

τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

Σημείωσις. Ὁ τίμιος Σταυρὸς παραμένει ἐπὶ τοῦ τετραποδίου ἐν τῷ μέσῳ τοῦ 
ναοῦ πρὸς προσκύνησιν μέχρι τῆς Παρασκευῆς, ὅτε καὶ αἴρεται.

16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σαβίνου μάρτυρος τοῦ Αἰγυπτίου, Χριστοδούλου ὁσίου 
τοῦ ἐν Πάτμῳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Χριστοδούλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Σημείωσις. Σήμερον, ὡς καὶ τὴν Τετάρτην καὶ τὴν Παρασκευὴν τῆς παρούσης 
ἑβδομάδος, εἰς τὴν Αʹ Ὥραν, ἀντὶ τῶν στίχων· «Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον», 
ψάλλεται τὸ «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν» τρίς. Εἰς πάσας δὲ τὰς Ὥρας, μετὰ 
τὸ τρισάγιον καὶ εἰς τοὺς μακαρισμοὺς μετὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», κοντάκιον λέγεται 
τὸ «Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία».

17. ΤΡΙΤΗ. Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.

Σημείωσις. Κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς σήμερον καὶ κατὰ τὸν Ὄρθρον τῆς Τετάρ-
της καὶ τῆς Παρασκευῆς, ἡ ἀκολουθία τοῦ Μηναίου δὲν ψάλλεται, ἀλλὰ μόνη ἡ τοῦ 
Τριῳδίου.

18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καὶ αἱ Ὧραι, ἀναγινωσκόμεναι 
ὡς καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν, ἀλλὰ μετὰ τοὺς μακαρισμούς, 
λέγονται τὰ κοντάκια· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», «Οὐκέτι φλο
γίνη ῥομφαία», τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. Δόξα· «Μετὰ τῶν ἁγίων». Καὶ νῦν· 
«Προστασία τῶν Χριστιανῶν». (Αἱ Ὧραι λέγονται κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν καὶ 
τῇ ἐπερχομένῃ Παρασκευῇ). Εἶτα δὲ τελεῖται
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Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, τὰ 2 ἰδιόμελα τῆς ἡμέρας· «Ἡ τῶν ἀγαθῶν πρόξενος νηστεία» 
καί· «Οἱ ἐν κρυπτῷ ἀρετὰς ἐργαζόμενοι», τὸ μαρτυρικόν· «Ἀκορέστῳ 
διαθέσει ψυχῆς», τὰ 3 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Νηστείας ἐν ὕδατι 
ψυχὰς» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Θείας ἐπιγνώσεως» εἰς 4.

Δόξα, καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ· «Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ οὐσίᾳ».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγι-
ασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

19. ΠΕΜΠΤΗ. Χρυσάνθου καὶ Δαρείας μαρτύρων.

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Δʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Τῶν ἐν τῇ μονῇ τοῦ 
ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων ὁσίων πατέρων.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καὶ αἱ Ὧραι, ἀναγινωσκόμεναι 
ὡς καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Τετάρτην. Εἰς τὴν Θʹ Ὥραν, μετὰ τὴν 
εὐχήν· «Παναγία Τριάς, τὸ ὁμοούσιον κράτος», ὁ ἱερεὺς ἔρχεται εἰς τὸ 
μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου εὑρίσκεται ὁ τίμιος Σταυρός, καὶ θυμιάσας αὐτὸν 
καὶ ποιήσας μετανοίας τρεῖς, ἀσπάζεται αὐτόν. Εἶτα, ψαλλομένου τρὶς 
τοῦ «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν», αἴρει τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ 
εἰσάγει αὐτὸν εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα, μεθ᾿ ὃ ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν. Ἀκολούθως 
τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Τοῖς πάθεσι δουλώσας» δίς, τὰ 4 
μαρτυρικὰ τοῦ βαρέος ἤχου· «Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεὸς» (ζήτει ἐν τῷ 
τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Κόσμου τοὺς θορύβους 
ἐκφυγὼν» εἰς 4.

Δόξα, τὸ νεκρώσιμον τοῦ βαρέος ἤχου· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν ζωο
δότα» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου).

Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βαρέος ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
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Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ κανό-
νος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὡς διετυπώθη κατὰ τὴν Αʹ Παρασκευὴν τῶν 
νηστειῶν. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ Δʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου 
(Τ - Ω καὶ Α). Κοντάκιον δὲ λέγεται τὸ ἑξῆς·

«Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως ἡ οἰκουμένη 
προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις 
ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου, συντήρησον, 
πολυέλεε».

21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Δʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Ἰακώβου ἐπισκόπου τοῦ 
ὁμολογητοῦ.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Λειτουργία τοῦ Χρυ-
σοστόμου, τελοῦνται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Σαββάτου τῆς Βʹ ἑβδομάδος 
τῶν νηστειῶν, μετὰ τῶν ἑξῆς διαφορῶν·

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καθίσματα, φωταγωγικόν, αἶνοι καὶ ἀπόστιχα, τὰ 
τοῦ βαρέος ἤχου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Δʹ Σαββάτου 
τῶν νηστειῶν.

22. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς 
Κλίμακος, Βασιλείου ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου τῆς Ἀγκυρανῶν Ἐκ-
κλησίας.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Πάτερ, Ἰωάννη 
ὅσιε» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὅσιε πάτερ, τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
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Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ 
δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ 
Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, το κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου, τὸ κάθισμα τοῦ 
Τριῳδίου· «Τὸν ἄχραντον Σταυρόν σου». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ταῖς 
ἀρεταῖς πρὸς οὐρανόν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐπὶ θρόνου Χε
ρουβίμ».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τοῦ 

ἁγίου· «Τοῦ κόσμου τὴν εὐπάθειαν» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Κυρίως Θε
οτόκον σε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 ἑσπέρια προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Πάτερ, 
Ἰωάννη ὅσιε» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
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«Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 
θελήσει σφόδρα».
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Δεῦτε ἐργασώμεθα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Δʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος 

ὁ Θεός» (Ἑβρ. ς´ 13-20).
Εὐαγγέλιον, τῆς Δʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ» (Μάρκ. θ´ 17-31).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα· «Ταῖς τῶν δακρύων σου 

ῥοαῖς».
Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ πλ. δʹ ἤχου· «Σὲ τὸν βασιλέα καὶ Δε

σπότην» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 
«Μεγίστους ἐν καιρῷ» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Ἠδονὰς τὰς τοῦ 
σώματος».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Μετανοίας τὸ ἄριστον».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ 

πρόσωπόν σου» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.
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Ἀπόστιχα, τὰ δύο ἰδιόμελα τῆς ἡμέρας· «Ὁ τὸν ἀμπελῶνα» καί· «Λῃ
σταῖς λογισμοῖς» καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», μετὰ 
τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον 
ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν, 
πιστοί».

Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ., ὡς τῷ ἑσπέρας 
τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

23. ΔΕΥΤΕΡΑ. Νίκωνος καὶ τῶν αὐτοῦ 199 μαθητῶν, ὁσιομαρτύρων.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῶν προεορτίων τοῦ Εὐαγ-
γελισμοῦ, ὡς ἀκολούθως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ στίχου· «Πεσοῦνται 
ἐν ἀμφιβλήστρῳ», ψάλλονται τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ὁ δοὺς 
ἡμῖν τῆς νηστείας τὸν χρόνον», τὰ 3 προεόρτια τοῦ Μηναίου· «Κεκρυμ
μένον μυστήριον» καὶ ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὰ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς ἐρχομένης 
Τετάρτης κατ᾿ ἀλφάβητον προσόμοια· «Ἅπας ὁ βίος μου»9. Μετὰ τὴν 
ἐξάντλησιν τῶν στίχων, λέγεται εἰς ἀπομένοντα προσόμοια ὁ στίχος· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· 
«Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ». Εὐθὺς καὶ ἄνευ εἰσόδου τὸ «Φῶς ἱλαρόν», 
τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου καὶ εὐθὺς τὸ «Καταξί
ωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, τὰ δύο ἰδιόμελα τῆς ἡμέρας· «Ὡς 
ὁ περιπεσὼν εἰς τοὺς λῃστὰς» καί· «Ἀποσφαλέντες ἐκ παραβάσεως» 
καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Ὁ τῶν ἁγίων μαρτύρων», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς 
σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ προεόρτιον· «Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω» (ζήτει τῇ 24ῃ Μαρτίου εἰς τὰ 
ἀπόστιχα τῶν αἴνων). Ἀπολυτίκιον, τὸ προεόρτιον· «Σήμερον τῆς παγκο
σμίου χαρᾶς» καὶ εἶτα τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ. Εὐθύς· 
«Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι 
Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητὸς» κτλ., ὡς προδιετάχθησαν ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ ἄνευ Προηγιασμένης.

9. Τὰ προσόμοια ταῦτα, ἔχοντα ἄμεσον σχέσιν πρὸς τὸ ἑορταστικὸν θέμα τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος, λέγονται κατὰ τὴν σήμερον, διότι εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς Τετάρ-
της ἀποδίδεται ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, εἰς ὃν καταλιμπάνεται ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Τριῳδίου.
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Ἐν τῷ Μ ε γ ά λ ῳ  Ἀπ ο δ ε ί π ν ῳ . Εἰς τὴν αʹ στάσιν αὐτοῦ, ἀντὶ τῶν 
τροπαρίων· «Φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου», λέγεται χῦμα τὸ προεόρτι-
ον ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς». Εἰς δὲ τὴν βʹ στάσιν, 
ἀντὶ τῶν τροπαρίων· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς», καὶ πάλιν 
χῦμα, τὸ προεόρτιον κοντάκιον· «Ἐπελεύσει Πνεύματος». Ψάλλεται δὲ 
καὶ ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου ὁ κανὼν τῆς ἡμέρας ὡς εἴθισται.

24. ΤΡΙΤΗ. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Τῷ π ρ ω ΐ . Μεσονυκτικόν.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Πρὸ τοῦ ἑξαψάλμου, τὸ «Ἐπακούσαι σου Κύρι

ος» καὶ ἡ θυμίασις διὰ κατζίου. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον δίς. Καθίσματα, μετὰ μὲν τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ κατανυκτικὰ 
τοῦ πλ. δʹ ἤχου. Δόξα, τὸ μαρτυρικόν. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ζήτει ἐν τῷ 
τέλει τοῦ Τριῳδίου). Μετὰ δὲ τὴν βʹ καὶ γʹ, τὰ τῆς ἡμέρας τοῦ Τριῳδίου. Ὁ 
νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν. Κανόνες, ὁ προεόρτιος 
μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, 
σῶσον ἡμᾶς» καὶ τὰ τριῴδια τῆς ἡμέρας εἰς τὰς οἰκείας ᾠδάς. Μετὰ 
τὴν βʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου. Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ 
Μηναίου, ἡ αἴτησις καὶ τὸ προεόρτιον κάθισμα. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 
Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, ἡ αἴτησις, τὸ προεόρτιον κον-
τάκιον· «Ἐπελεύσει Πνεύματος» καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Μετὰ 
τὴν ηʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου μετὰ τοῦ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν». 
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου 
καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάριον, τὸ προεόρτιον δίς. Οἱ ψαλμοὶ 
τῶν αἴνων χῦμα, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πλη-
ρωτικά. Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας δὶς καὶ τὸ μαρτυρικόν, μετὰ 
τῶν στίχων· «Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· «Καὶ ἔστω ἡ 
λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Γλῶσσαν 
ἣν οὐκ ἔγνω». Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ 
προεόρτιον ἀπολυτίκιον ἅπαξ. Εἶτα, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, 
καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν 
εὐλογητος», «Ἐπουράνιε Βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς 
εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου» καὶ εὐθὺς 
ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι.
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Ἐν ταῖς Ὧ ρ α ι ς . Ἀντὶ τοῦ τροπαρίου ἑκάστης Ὥρας· «Δόξα», τὸ 
προεόρτιον ἀπολυτίκιον. «Καὶ νῦν», τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας. Μετὰ δὲ 
τὸ τρισάγιον ἑκάστης, τὸ προεόρτιον κοντάκιον. Μετὰ τὴν εὐχὴν τῆς Ϛʹ 
Ὥρας, γίνεται ἀπόλυσις.

25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. (Ἐθνικὴ ἑορτή).

Κατάλυσις ἰχθύος.
Πανηγυρίζουσιν ὁ καθεδρικὸς ναὸς Ἁγίας Νάπας Λεμεσοῦ καὶ ὁ κα

θεδρικὸς ναὸς Παναγίας Εὐαγγελιστρίας Ἰδαλίου.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς».
Κοντάκιoν· «Ἐπελεύσει Πνεύματος».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Βουλὴν προαιώνιον» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Τῷ ἕκτῳ μηνὶ» μετὰ τῶν στίχων·

«Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια».
Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς σωτηρίας» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν 

ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου σαρκωθῆναι καταδε
ξάμενος, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς σωτη
ρίας», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ 

ἡμῶν» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».

Εὐαγγέλιον· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριὴλ» (ζήτει εἰς τὴν λιτήν).
Κανών, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 

«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος ὡς ἐν τῷ Μη

ναίῳ).
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ 

κανόνος, μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου· «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην» 
πρὸ τοῦ εἱρμοῦ καὶ τῶν τροπαρίων. Εἰς τὰ δύο τελευταῖα τροπάρια, 
προτάσσεται τοῦ μεγαλυναρίου τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Εἶτα, ἡ 
καταβασία· «Εὐαγγελίζου, γῆ …, Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ».

Ἐξαποστειλάρια· «Ἀγγελικῶν δυνάμεων» καί· «Χαῖρε, κατάρας λύ
τρωσις».

Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Τῶν οὐρανίων ἁψίδων» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος μυστήριον».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς σωτηρίας».

Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ὁ Θεός, τὸ κρῖμά σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου  

τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Στίχ.  «Ἀναλαβέτω τὰ ὄρη εἰρήνην τῷ λαῷ σου  
καὶ οἱ βουνοὶ δικαιοσύνην».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγὼν ἡ στάζουσα  

ἐπὶ τὴν γῆν».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθείς».

Στίχ.  «Ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθείς».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ οὐ παρασιωπήσεται».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθείς».

Στίχ.  «Ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ πλῆθος 
εἰρήνης».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἔσται τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας».

«Σήμερον τῆς σωτηρίας».

Στίχ.  «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος».
«Σήμερον τῆς σωτηρίας».

Στίχ.  «Εὐλογημένον τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα  
καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος».

«Σήμερον τῆς σωτηρίας».

Εἰσοδικόν· «Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθείς, ψάλλοντάς σοι· 
Ἀλληλούϊα».
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Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς σωτηρίας».
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος· «Ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι» (Ἑβρ. β´ 11-18).
Εὐαγγέλιον· «Συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ Ζαχαρίου» (Λουκ. α´ 24-38).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν 

μεγάλην…, Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ».
Κοινωνικόν· «Ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετήσατο αὐτὴν εἰς κατοι

κίαν ἑαυτῷ. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν, ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ 

τῆς 25ης Μαρτίου, ὡς κατωτέρω·

Τυπικὴ διάταξις δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς)· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε».
Ὁ α´ χορός· «Σήµερον τῆς σωτηρίας».
Ὁ β´ χορός· Δόξα, καὶ νῦν· «Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ».
Οἱ χοροί, τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστια

νῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).

Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου ἀνα

παύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐνδόξως ἀγω

νισαµένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν».
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Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεόν, 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς)· «Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεὺς) τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, ὁ βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων 
καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, ὁ τὴν σὴν εὔνοιαν καὶ προστασίαν 
ἀδιάλειπτον πρὸς τὸ εὐσεβὲς ἔθνος ἡµῶν, ὡς πρὸς ἄλλον περι

ούσιον Ἰσραήλ, καθ᾿ ὅλην αὐτοῦ τὴν µακραίωνα ἱστορίαν ἐνδειξάµενος 
καὶ δι᾿ αὐτοῦ µεγάλα καὶ θαυµαστὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσµῳ ποιήσας, πρὸς δό
ξαν µὲν τοῦ ἁγίου ὀνόµατός σου, εὐεργεσίαν δὲ τῆς ὅλης ἀνθρωπότητος. 
Εὐχαριστοῦµέν σοι, ὅτι εὐµενῶς ἐπιβλέψας ἐπὶ τὸ δοῦλον ἡµῶν ἔθνος 
συναντελάβου αὐτοῦ, ηὐλόγησας τὸν ἱερὸν τούτου ἀγῶνα, ἐδικαίωσας 
τούτου τὰς θυσίας καὶ τὸ ἐκχυθὲν αἷµα, καὶ ἐβράβευσας τούτῳ τὴν 
ἐλευθερίαν καὶ τὴν λύτρωσιν. Καὶ νῦν ἐπάκουσον ἡµῶν δεοµένων τῆς σῆς 
ἀγαθότητος. Σκέπε καὶ φρούρει ἀεὶ τὸ εὐλογηµένον ἔθνος ἡµῶν· δώρη
σαι τούτῳ εἰρήνην καὶ ἀσφάλειαν, κράτος καὶ δύναµιν· ἀνεπιβούλευτον 
τοῦτο διατήρει καὶ στήριζε ἐν τῇ εὐσεβείᾳ καὶ τῇ ἀρετῇ.

Ἱλέῳ ὄµµατι ἔπιδε, Δέσποτα φιλάνθρωπε, καὶ ἐπὶ τὴν κάκωσιν τῆς 
µαρτυρικῆς πατρίδος ἡµῶν Κύπρου. Μνήσθητι παντὸς τοῦ δοκιµαζοµένου 
λαοῦ σου, τῶν ἐν αἰχµαλωσίᾳ καὶ ὁµηρείᾳ ὄντων ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν 
ἐν διωγµοῖς καὶ κινδύνοις, τῶν ἐν ἀνάγκαις καὶ θλίψεσι καὶ πάντων τῶν 
δεοµένων τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας. Ἀποδίωξον πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέµιον 
ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡµῶν, δὸς λύτρωσιν τῷ λαῷ σου, ἐλευθερίαν 
καὶ εἰρήνην πᾶσιν ἡµῖν χάρισαι.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ δοτὴρ τῆς εἰρήνης, ὁ δυνατὸς ἐν ἐλέει καὶ ἀγαθὸς ἐν ἰσχύϊ 
εἰς τὸ βοηθεῖν καὶ παρακαλεῖν καὶ σῴζειν πάντας τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ 
σέ, καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέµποµεν, 
τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
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Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς), τὴν ἀπόλυσιν.
Ὁ χορός· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».
Ὁ ἐντεταλµένος, τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡµέρας.
Οἱ χοροί, τὸν ἐθνικὸν ὕµνον.
Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν».

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς ἐπὶ τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καὶ ἀκολούθως τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ Με-
γάλου Κανόνος, ὡς ἑξῆς·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Βουλὴν 
προαιώνιον» (25ῃ Μαρτίου) καὶ τὰ 3 τοῦ ἀρχαγγέλου· «Γαβριὴλ ὁ μέ
γιστος νοῦς». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀπεστάλη ἐξ οὐρανοῦ». 
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας (τὰ ἐν τῷ Μηναίῳ 
ἀναγνώσματα τῆς 26ης Μαρτίου δὲν λέγονται). Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς 
ἑορτῆς· «Τῷ ἕκτῳ μηνὶ» (25ῃ Μαρτίου), μετὰ τῶν στίχων·

«Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».

Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον χαρᾶς εὐαγγέλια» (25ῃ Μαρτίου). 
Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς σωτηρίας» τρὶς (τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀρχαγγέλου 
δὲν λέγεται). Ἀπόλυσις· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους».

Ἐν τῷ Μ ι κ ρ ῷ  Ἀπ ο δ ε ί π ν ῳ . Μετὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλε-
ται ὁ Μ έ γ α ς  Κ α ν ὼ ν  μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με» καὶ ὁ εἰς τὴν ὁσίαν Μαρίαν τὴν 
Αἰγυπτίαν, μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ. (Τὰ ἐν τῇ δʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδὴ 
κείμενα τριῴδια παραλείπονται, διότι θὰ ψαλοῦν κατὰ τὸν Ὄρθρον τῆς ἐπαύριον). 
Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, τὰ καθίσματα. Μετὰ δὲ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ἀργῶς 
τὸ κοντάκιον· «Ψυχή μου, ψυχή μου». Ἔπειτα οἱ μακαρισμοὶ καὶ αἱ 
λοιπαὶ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος. Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ἐπαναλαμβάνεται ἀργῶς ὁ 
εἱρμὸς αὐτῆς· «Ἀσπόρου συλλήψεως». Εἶτα, τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· 
«Ψυχή μου, ψυχή μου» χῦμα, τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ 
καιρῷ» καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», 
ψάλλεται τὸ «Πάντων προστατεύεις».

26. ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου  Γαβριήλ.

Κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Πρὸ τοῦ ἑξαψάλμου τὸ «Ἐπακούσαι σου Κύριος» 
καὶ ἡ θυμίασις διὰ κατζίου. Τὸ «Ἀλληλούϊα» (γʹ) τετράκις εἰς ἦχον πλ. δʹ 
μετὰ τῶν στίχων· «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου» καὶ οἱ τριαδικοὶ 
ὕμνοι τοῦ αὐτοῦ ἤχου (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Καθίσματα, μετὰ μὲν 
τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ ἀποστολικὰ τοῦ πλ. δʹ ἤχου. Δόξα, τὸ μαρτυρικόν. 
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Μετὰ δὲ τὴν βʹ, τὰ 
μετὰ τὴν γʹ ᾠδὴν τοῦ Μεγάλου Κανόνος· «Φωστῆρες θεαυγεῖς». Δόξα· 
«Τῶν ἀποστόλων δωδεκάς». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὸν ἀπερίληπτον 
Θεοῦ». Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν. Κανόνες, ὁ τοῦ 
Μηναίου (τοῦ ἀρχαγγέλου) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπά-
ρια· «Ἅγιε ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ τὰ δύο τριῴδια 
τῆς ἡμέρας (Πέμπτῃ τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ᾠδαὶ δʹ, ηʹ καὶ θʹ), μετὰ στίχου· 
«Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, 
ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, ἡ αἴτησις καὶ τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου. Μετὰ 
τὴν δʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου· «Εἰσακήκοα, Κύριε». Μετὰ τὴν 
Ϛʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου. 
Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου· «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν …, 
Τὸν ἄναρχον βασιλέα». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ 
εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου· «Σὲ τὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς μεσῖτιν» καὶ τὸ «Ἄξιόν 
ἐστιν». Φωταγωγικόν, τοῦ πλ. δʹ ἤχου τρίς, συμπληρούμενον ὡς καὶ οἱ 
τριαδικοὶ ὕμνοι (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου). Οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, 
τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, 
τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ταῖς λῃστρικαῖς ἐφόδοις» δὶς καὶ τὸ μαρτυ-
ρικόν· «Τὸν θώρακα τῆς πίστεως», μετὰ τῶν στίχων· «Ἐνεπλήσθημεν 
τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· «Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ 
Θεοῦ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Δέχου τὰς φωνάς». Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ 
ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ τροπάριον· «Ἐν τῷ ναῷ ἑστῶτες», τὸ 
«Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν Τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι 
Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», «Ἐπουράνιε Βασιλεῦ», αἱ τρεῖς 
μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσπο
τα τῆς ζωῆς μου», καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκονται αἱ Ὧραι.

Ἐν ταῖς Ὥραις. Μετὰ τὸ τρισάγιον ἑκάστης Ὥρας, τὸ κοντάκιον· 
«Ψυχή μου, ψυχή μου». Μετὰ δὲ τοὺς μακαρισμούς, τὰ κοντάκια· «Ἐπὶ 
τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», «Ψυχή μου, ψυχή μου», τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. 



152 ΜΑΡΤΙΟΣ  26 – 27

Δόξα· «Μετὰ τῶν ἁγίων». Καὶ νῦν· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Εἶτα 
τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Μετὰ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν, ἀντὶ τῶν «Πρὸς Κύριον», ἀναγινώσκεται 
τὸ ιβ´ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου.

Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Αὐτεξουσίως ἐξεδύθην» δίς, τὸ μαρ-
τυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου», τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Ἡλού
μενος, Κύριε, Σταυρῷ» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Ἰουδαίων φρυάγμα
τι» εἰς 4.

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ σταυροθεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ὡς ἑώρακε, Κύριε».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγι-
ασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ματρώνης μάρτυρος τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, (εἰς στίχους 6) τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ὡς ἐξ Ἱερουσαλὴμ» 
δίς, τὸ μαρτυρικόν· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» καὶ τὰ 3 προσόμοια 
τῆς Θεοτόκου· «Βουλὴν προαιώνιον» ἀνὰ μίαν.

Δόξα, καὶ νῦν, τῆς Θεοτόκου· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος μυστήριον».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον. Μετὰ τὸ 

«Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται τὸ τροπάριον· «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς» τρὶς 
(ἅπαξ ἀργόν, ἅπαξ ἀργοσύντομον καὶ ἅπαξ σύντομον) καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκεται 
ἡ Αʹ στάσις (Α - Ζ) τῶν οἴκων. Μετὰ τὴν Αʹ στάσιν, ὁ ἀριστερὸς χορός· 
«Τῇ ὑπερμάχῳ» (σύντομον).
Ἀκολούθως ψάλλονται αἱ αʹ καὶ γʹ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου 

Ὕμνου, ὡς καὶ ἐν ταῖς προλαβούσαις Παρασκευαῖς. Εἶτα, ἀρχομένου 
τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀργὸν δίχορον) καὶ ἀναγινώσκεται 
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ἡ Βʹ στάσις (Η - Μ) τῶν οἴκων. Μετὰ τὴν Βʹ στάσιν, ὁ δεξιὸς χορός· 
«Τῇ ὑπερμάχῳ» (σύντομον).

Εὐθὺς ψάλλονται αἱ δʹ, εʹ καὶ Ϛʹ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος. Εἶτα, ἀρχομένου 
τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ, τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀργοσύντομον δίχορον) καὶ 
ἀνα γινώσκεται ἡ Γʹ στάσις (Ν - Σ) τῶν οἴκων. Μετὰ τὴν Γʹ στάσιν, ὁ 
ἀριστερὸς χορός· «Τῇ ὑπερμάχῳ» (σύντομον).

Ἀμέσως ψάλλονται αἱ ζʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος. Εἶτα, ἀρχομένου 
τοῦ δεξιοῦ χοροῦ, τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀργοσύντομον δίχορον) καὶ ἀνα-
γινώσκεται ἡ Δʹ στάσις (Τ - Ω καὶ Α) τῶν οἴκων.

Εἶτα ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (σύντομον) καὶ ὁ ἀναγνώστης 
τὸ τρισάγιον. Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ» (χῦμα), «Κύριε, ἐλέησον» 
(μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ» κ.λπ. τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου, ὡς καὶ ἐν ταῖς 
προλαβούσαις Παρασκευαῖς.

28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἱλα-
ρίωνος ὁσίου τοῦ νέου.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου, εἶτα ὁ

Ὄρθρος
Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον· «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς» τρίς.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν· «Σήμερον ἅπασα κτίσις». Δόξα, 

καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν· «Γαβριὴλ ἐξ οὐρανοῦ». 
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀπεστάλη Γαβριὴλ» (ζήτει τῇ 25ῃ Μαρτίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ).

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανών, τῆς Θεοτόκου· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 

καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», μέχρι 
καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτονται εἰς αὐτὸν καὶ τὰ δύο 
τετραῴδια τῆς ἡμέρας, μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσα
τε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ εἰς τὸ νεκρώσιμον· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ 
προσ ελάβου, Κύριε». Μεθ᾿ ἕκαστον δὲ θεοτοκίον τοῦ βʹ τετραῳδίου, 
ψάλλονται καὶ τὰ ἕτερα δύο τροπάρια, μετὰ τῶν ἐν τῷ Τριῳδίῳ στί-
χων.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ὁ μέγας στρατηγός».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ», ὁ οἶκος· «Ἄγγελος πρωτο

στάτης» καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.
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Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (εἰς τὴν δʹ ᾠδήν· «Ὁ καθήμενος ἐν 
δόξῃ»).

Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάριον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον» δίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Κεκρυμμένον μυστήριον» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς».

Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Θεοτόκου· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ» (ὁ δεύτερος ἐν τῷ 

Τριῳδίῳ).
Εὐαγγέλιον, τῆς Θεοτόκου· «Ἀναστᾶσα Μαριὰμ» (ζήτει τῇ 8ῃ Σεπτεμβρίου 

ἐν τῷ Ὄρθρῳ).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

29. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μάρ-
κου ἐπισκόπου Ἀρεθουσίων καὶ Κυρίλλου διακόνου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 
μαρτύρων, Ἰωνᾶ καὶ Βαραχησίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς».
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἁγίας· «Σὲ μὲν διεκώ
λυε» εἰς 4.

Δόξα, τῆς ἁγίας· «Ἐθαυματούργησε, Χριστέ».
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Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῆς ἁγίας· «Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τῆς 

ἁγίας· «Ἐν σοί, μῆτερ, ἀκριβῶς». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ 
δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν ν ʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν· Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῆς ἁγίας εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἁγία τοῦ 
Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἁγίας, τὸ κάθισμα αὐτῆς· «Τὰ 
σκιρτήματα πάντα». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Εἰς ἰλὺν ἐνεπάγην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα», 

τῆς ἁγίας· «Ὑπόδειγμα μετανοίας» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὁ γλυκασμὸς 
τῶν ἀγγέλων».
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Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 ἑσπέρια προσόμοια τῆς ἁγίας· «Σὲ μὲν 
διεκώλυε» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε 
τῆς δεήσεώς μου».
«Ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατηύθυνε τὰ διαβήματά 
μου».

Δόξα, τοῦ Τριῳδίου· «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
(τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Ἐν σοί, μῆτερ, ἀκριβῶς», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Εʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Χριστὸς παραγενόμενος 

ἀρχιερεύς» (Ἑβρ. θ´ 11-14).
Εὐαγγέλιον, τῆς Εʹ Κυριακῆς τῶν νηστειῶν· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς 

τοὺς δώδεκα» (Μάρκ. ι´ 32-45).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα· «Ἐν σοί, μῆτερ, ἀκρι
βῶς».

Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ αʹ ἤχου· «Ὅτι τὸ πέλαγος πολὺ» (ζήτει 
ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου), τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· «Πτωχεύσας 
ὁ πλούσιος, Χριστὲ» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Πάτερ Ἰωάννη, ὅσιε».
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Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Δεῦρο, ψυχή μου, στενάζου
σα».

Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Ἔδωκας κληρονομί
αν», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Ἀπόστιχα, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος» δὶς καὶ 
τὸ μαρτυρικόν· «Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε», μετὰ τῶν στίχων· «Πρὸς σὲ 
ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων».
Ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ., ὡς τῷ ἑσπέρας 

τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

30. ΔΕΥΤΕΡΑ πρὸ τῶν Βαΐων. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλί-
μακος.

31. ΤΡΙΤΗ πρὸ τῶν Βαΐων. Ὑπατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Γαγγρῶν.
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ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΤΕΤΑΡΤΗ πρὸ τῶν Βαΐων. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. (Ἐθνικὴ 
ἑορτή).

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια, τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Πλούσιος ἐν πάθεσιν» δίς, τὸ μαρ-

τυρικόν· «Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς», τὰ 3 προσόμοια τοῦ Τριῳδίου· 
«Πέραν τοῦ Ἰορδάνου σαρκὶ» καὶ τὰ 3 τοῦ Μηναίου· «Τίτε, θεόφρον 
πατὴρ ἡμῶν» εἰς 4.

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ποίοις ὀφθαλμοῖς θεάσω
μαι».

Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 
τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς 

ἐνάρξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ 1955, κατὰ τὴν ἀκόλουθον 
τυπικὴν διάταξιν·

Τυπικὴ διάταξις δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν».
Ὁ α´ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ β´ χορός· Δόξα, καὶ νῦν· «Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ».
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Οἱ χοροί, τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστια

νῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου 

ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατὰ τὸν ἀπελευθερωτικὸν ἀγῶνα τοῦ 
195559 ἀγωνισαµένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν».

Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Δ
έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, ὁ παντοκράτωρ καὶ 
παντοδύναµος, ὁ µόνῳ τῷ βούλεσθαι ποιῶν πάντα καὶ µετασκευά
ζων, ὁ τῇ ἀῤῥήτῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ σου καθαιρῶν δυνάστας 

καὶ ἀνυψῶν πένητας, ταπεινῶν ἰσχυροὺς καὶ ἀνορθῶν κατεῤῥαγµένους, 
κλῖνον πρὸς ἡµᾶς τὸ οὖς σου καὶ πρόσδεξαι τὰς ἐντεύξεις ἡµῶν.

Εὐχαριστοῦµέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ὅτι τὸν λαόν σου τοῦτον 
ἀπήλλαξας τοῦ ἀποικιακοῦ ζυγοῦ, εὐλογήσας τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἱερὸν 
αὐτοῦ ἀγῶνα. Ἀλλὰ καὶ νῦν, τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας δεόµεθα, ὅτι ὑπὸ 
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δοκιµασίαν νέαν ὁ λαός σου περιῆλθεν. Ὅλῃ καρδίᾳ ἱκετεύοµέν σου 
τὴν ἀγαθότητα. Ἱλέῳ ὄµµατι ἔπιδε καὶ ἐπὶ τὴν παροῦσαν κάκωσιν τῆς 
µαρτυρικῆς ἡµῶν πατρίδος. Μνήσθητι τῶν ἐν αἰχµαλωσίᾳ καὶ ὁµηρείᾳ 
ὄντων ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν ἐν διωγµοῖς καὶ κινδύνοις, τῶν ἐν ἀνάγκαις 
καὶ θλίψεσι καὶ παντὸς τοῦ δοκιµαζοµένου λαοῦ σου. Ἀποδίωξον πάντα 
ἐχθρὸν καὶ πολέµιον ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡµῶν, δὸς λύτρωσιν τῷ 
λαῷ σου καὶ ἐλευθερίαν καὶ εἰρήνην πᾶσιν ἡµῖν χάρισαι.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ δοτὴρ τῆς εἰρήνης καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν 
καὶ προσκύνησιν ἀναπέµποµεν, τῷ Πατρὶ καί τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ 
Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς), τὴν ἀπόλυσιν.
Ὁ χορός· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».
Ὁ ἐντεταλµένος, τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡµέρας.
Οἱ χοροί, τὸν ἐθνικὸν ὕµνον.
Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν».

2. ΠΕΜΠΤΗ πρὸ τῶν Βαΐων. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρὸ τῶν Βαΐων. Νικήτα ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, ἡγουμένου 
τῆς μονῆς Μηδικίου, Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.

Τῷ π ρ ω ΐ . Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος, αἱ Ὧραι καὶ

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, (εἰς στίχους 8) τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Τὴν ψυχωφελῆ πλη
ρώσαντες Τεσσαρακοστὴν» δίς, τὸ μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου» 
καὶ τὰ 5 ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Λαζάρου· «Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον 
ἰδεῖν».

Δόξα· «Ἐπιστὰς τῷ μνήματι Λαζάρου».
Καὶ νῦν· «Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγια-
σμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον. Μετὰ τὸ 

«Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται ὁ κανὼν τοῦ ἁγίου Λαζάρου μετὰ τῶν εἱρμῶν 
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καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ 
τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός· «Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ». Εἶτα τὸ τρι-
σάγιον, τὸ κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρὰ» (ζήτει εἰς τὸν κανόνα τῆς αὔριον), 
τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ» καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Μικροῦ 
Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τὸ «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή».

Σημείωσις. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τοῦ Σαββάτου τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Θωμᾶ, σχολάζει ἡ Παρακλητική.

4. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῶν Βαΐων. Ἡ ἀνάστασις τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου φί-
λου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, Γεωργίου ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Μαλεῷ.

Σημείωσις. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ  περιλαμβανομένης, 
δὲν τελοῦνται μνημόσυνα.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου

Εἰς τὸ βʹ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», εἰς δὲ τὸ γʹ, 
τὸ κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρά». Πρὸ τῆς ἀπολύσεως ἡ δέησις καὶ ἡ 
ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν», μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν» τρίς.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν· «Κατοικτείρας τῆς Μάρθας». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Μετὰ δὲ τὴν βʹ, τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια, ἡ 
μικρὰ συναπτὴ μετ᾿ ἐκφωνήσεως· «Ὅτι ηὐλόγηταί σου» καὶ τὸ κάθι-
σμα· «Ἡ πηγὴ τῆς σοφίας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.

Εὐθὺς τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες, οἱ δύο τοῦ Λαζάρου, ὁ αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ 

εἱρμῶν εἰς 4, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Συμπαρέστησαν Χριστῷ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
ἕτερον· «Προγινώσκων τὰ πάντα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 
τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι· «Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κα-

νόνων, ὡς ἀνωτέρω διετάχθη. Εἶτα ἡ καταβασία· «Κυρίως  Θεοτόκον».
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Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» τρὶς μετὰ τοῦ «Ὑψοῦ
τε Κύριον» καὶ τὰ δύο τοῦ Λαζάρου· «Λόγῳ σου, Λόγε τοῦ Θεοῦ» 
δὶς καί· «Διὰ Λαζάρου σε Χριστὸς» ἅπαξ.

Αἶνοι, τὰ 8 ἰδιόμελα· «Ἀνάστασις καὶ ζωή».
Δόξα· «Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία 
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
Κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρά».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος, τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου· «Βασιλείαν ἀσάλευτον παρα

λαμβάνοντες».
Εὐαγγέλιον, τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου· «Ἦν τις ἀσθενῶν Λάζαρος».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Τὴν ἁγνὴν 

ἐνδόξως τιμήσωμεν».
Κοινωνικόν· «Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον, μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, παραλείπεται 
ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τὸ «Εἴδομεν τὸ φῶς».

5. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Ἡ λαμπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς 
Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Κλαυδίου, Διο-
δώρου Οὐίκτωρος, Οὐικτωρίνου, Παππίου, Νικηφόρου καὶ Σεραπίωνος 
μαρτύρων, Θεοδώρας ὁσίας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Κατάλυσις ἰχθύος.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
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Κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρά».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 5 ἰδιόμελα· «Σήμερον ἡ χάρις» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ἡ χάρις».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Χαῖρε καὶ εὐφραίνου», μετὰ τῶν στίχων 

αὐτῶν.
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ἡ χάρις».
Ἀπολυτίκια· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Συντα

φέντες σοι διὰ τοῦ βαπτίσματος».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμῶν 

σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Συνταφέντες σοι», ἡ 

δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν· «Μετὰ κλάδων νοητῶς». Δόξα, καὶ 

νῦν· «Τεταρταῖον Λάζαρον». Μετὰ τὴν βʹ· «Ἐπὶ φίλῳ σου, Χριστέ». 
Δόξα, καὶ νῦν· «Αἰνέσατε συμφώνως». Μετὰ δὲ τὸν πολυέλεον· «Ὁ ἐπὶ 
θρόνου Χερουβίμ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.

Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» 

τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ 
γῇ».

Εὐαγγέλιον· «Ὅτε ἤγγισεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα» (ἀπὸ τῆς Ὡραίας 
Πύλης).

Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» οὐ λέγεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· 
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«Σήμερον ὁ Χριστός». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, 
Σήμερον ἡ χάρις».

Κανών, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Μετὰ κλάδων ὑμνήσαντες πρότερον».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 

τοῦ Τριῳδίου.
Καταβασίαι· «Ὤφθησαν αἱ πηγαί».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ 

κανόνος, ὡς ἀνωτέρω διετάχθη. Εἶτα ἡ καταβασία· «Θεὸς Κύριος καὶ 
ἐπέφανεν ἡμῖν».

Ἐξαποστειλάριον, τὸ «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» τρὶς μετὰ τοῦ 
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν» μόνον.

Ἀμέσως ἀναγινώσκεται ἡ εὐχὴ τῶν βαΐων ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης (ἢ ἀπὸ 
τοῦ ἐπισκοπικοῦ θρόνου, ἐὰν χοροστατῇ ἀρχιερεύς, ὅστις περιβάλλεται πρὸς τοῦ-
το ἐπιτραχήλιον καὶ ὠμοφόριον).

Αἶνοι, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Ὁ πλεῖστος ὄχλος, Κύριε».
Δόξα, καὶ νῦν· «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Συνταφέντες σοι».

Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς  

τῆς δεήσεώς μου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπεκαλεσάμην».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εὐαρεστήσω ἐνώπιον Κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

Στίχ.  «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

Στίχ.  «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου 
ἐπικαλέσομαι».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

Στίχ.  «Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς  
τοῦ λαοῦ αὐτοῦ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  

τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

Στίχ.  «Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  
τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

Στίχ.  «Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός,  
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

Εἰσοδικόν· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύ
ριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου 
καθεσθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκια· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», «Συνταφέντες σοι».
Κοντάκιον· «Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ».
Τὸ τρισάγιον.
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων· «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε» 

(Φιλιπ. δ´ 4-9).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων· «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα» 

(Ἰωάν. ιβ´ 1-18).
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν».

Κοινωνικόν· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

Σημείωσις. Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, εἴθισται νὰ γίνηται λιτανεία πέριξ 
τοῦ ναοῦ, κρουομένων τῶν κωδώνων, προπορευομένων φανῶν καὶ ἑξαπτερύγων, καὶ 
ἀκολουθούντων τῶν χορῶν ψαλλόντων τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων· «Ὁ πλεῖστος ὄχλος, 
Κύριε», τῶν ἱερέων κρατούντων τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ τὴν εἰκόνα τῆς βαϊοφόρου 
καὶ τῶν πιστῶν φερόντων κλάδους φοινίκων καὶ ἐλαίας. Πληρωθείσης τῆς λιτανείας 
πρὸ τῆς δυτικῆς εἰσόδου, ὁ ἱερεὺς βλέπων πρὸς δυσμάς, ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον 
τοῦ Ὄρθρου. Ἀκολούθως ἀναγινώσκει τὴν εὐχὴν τῶν βαΐων. Εἶτα, ψαλλομένου τοῦ 
ἀπολυτικίου· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», ἐπιστρέφομεν εἰς τὸν ναόν, ὅπου μετὰ τὸ

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου» γίνεται ἡ ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Τῇ Κ υ ρ ι α κ ῇ  τ ῶ ν  Β α ΐ ω ν  ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς ἐπὶ 

τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων, ὡς ἑξῆς·
Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Χαῖρε καὶ εὐφραίνου» εἰς 6. Δόξα· «Χαῖρε 

καὶ εὐφραίνου». Καὶ νῦν· «Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος». Εἴσοδος. 
«Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· 
«Ἐκ βαΐων καὶ κλάδων», μετὰ τῶν στίχων·

«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».
«Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Δόξα· «Ἐκ βαΐων καὶ κλάδων». Καὶ νῦν· «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν». Τὸ 
«Νῦν ἀπολύεις» καὶ εὐθὺς ὁ τριῴδιος κανὼν τοῦ Ἀποδείπνου ἄνευ εἱρ-
μῶν μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, 
λέγεται καὶ ὁ εἱρμός·

«Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία, καὶ ξένον ταῖς παρθένοις ἡ 
παιδοποιΐα· ἐπὶ σοί, Θεοτόκε, ἀμφότερα ᾠκονομήθη· διό σε πᾶσαι αἱ 
φυλαὶ τῆς γῆς, ἀπαύστως μακαρίζομεν».
Εἶτα, τὸ τρισάγιον καί, ἀντὶ ἀπολυτικίου, τὰ τροπάρια· «Θεοτόκε Παρ
θένε» κτλ., ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς. Ἀπόλυσις· «Ἐρ
χόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τὸ σταυροθεοτο-
κίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».

6. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου 
καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης συκῆς, Εὐτυχίου πατριάρχου Κωνσταν-
τινουπόλεως, Μιχαὴλ νεομάρτυρος τοῦ Κυπρίου τοῦ ἐν Μάκρῃ.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μιχαὴλ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἄρχεται ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς
Τῇ Κ υ ρ ι α κ ῇ  τ ῶ ν  Β α ΐ ω ν  ἑ σ π έ ρ α ς . Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπε-

ρινοῦ, ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν», «Βασιλεῦ 
οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης, τὸ τρισάγιον, «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, 
καὶ νῦν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τοὺς 
βασιλικοὺς ψαλμούς· «Ἐπακούσαι σου», καθ᾿ οὓς ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν 
ναὸν διὰ κατζίου. (Τοῦτο ποιεῖ καθ᾿ ὅλας τὰς ἡμέρας, ἕως καὶ τῆς Μ. Πέμ-
πτης). Εἶτα πάλιν τὸ τρισάγιον, τὰ τροπάρια· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν 
σου», ἡ δέησις καὶ ὁ ἑξάψαλμος.

Μετὰ τὰ εἰρηνικά, ψάλλεται τὸ «Ἀλληλούϊα» (γ ʹ) τετράκις (δὶς ἀργῶς καὶ 
δὶς συντόμως) εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων·

«Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου» κ.λπ.
Τροπάριον· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος» τρὶς (δὶς ἀργῶς καὶ ἅπαξ συντόμως). Τὸ τέ-

λος τοῦ αʹ συμπληροῦται οὕτω· «προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον 
ἡμᾶς», τὸ τέλος τοῦ βʹ· «πρεσβείαις τοῦ (ἁγίου τοῦ ναοῦ), σῶσον ἡμᾶς», 
καὶ τοῦ γʹ· «διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς».

Καθίσματα, τὰ 3 τοῦ Τριῳδίου δὶς ἕκαστον.
Εὐαγγέλιον· «Ἐπανάγων ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν πόλιν».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καί, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ
τριῴδιον, μετὰ τῶν εἱρμῶν, εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα 

σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ 
εἱρμὸς αὐτῆς.

Μετὰ τὴν αʹ ᾠδήν, ἡ μικρὰ συναπτή, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συνα-
ξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 2 ἰδιόμελα· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος» δὶς καί· «Φθάσαντες 

πιστοὶ» δίς.
Δόξα, καὶ νῦν· «Κύριε, ἐρχόμενος πρὸς τὸ πάθος».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον», μετὰ τῶν στίχων· 
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«Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· «Καὶ ἔστω ἡ λαμπρό
της Κυρίου τοῦ Θεοῦ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Δευτέραν Εὔαν».
Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Ὁ Ἰακὼβ 

ὠδύρετο», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», 
«Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητός», «Ἐπουράνιε 
βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου 
Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύρι
ος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος».

Τῇ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ πρωΐ, Ὧραι (λιταὶ)

Ἀντὶ τῶν τροπαρίων ἑκάστης ὥρας, Δόξα· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος ἔρχεται». 
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας. Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· 
«Ὁ Ἰακὼβ ὠδύρετο», τὸ ὁποῖον λέγεται καὶ εἰς τοὺς μακαρισμούς. 
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος». Εἶτα τε-
λεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, (εἰς στίχους 6) τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν αἴνων (στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν) 
καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων.

Δόξα, καὶ νῦν· «Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Καθημένου τοῦ Ἰησοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους».
Καθ᾿ ἑξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 

ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος».

Τῇ Μεγάλῃ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Μέγα Ἀπόδειπνον

Μετὰ τὴν δοξολογίαν, ψάλλεται τὸ τριῴδιον τῆς ἡμέρας (ἄρχεται ὁ βʹ χο-
ρός), μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός· «Τὸν προδηλωθέντα». 
Εἶτα τὸ τρισάγιον καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ 
«Δι᾿ εὐχῶν», τὸ σταυροθεοτοκίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».
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7. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Τῆς τῶν δέκα παρθένων παραβολῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου, Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου ἐπισκόπου Μυτιλήνης, 
Σάβ βα τοῦ νέου ὁσίου τοῦ ἐν Καλύμνῳ ἀσκήσαντος.

Τῇ Μ ε γ ά λ ῃ  Δ ε υ τ έ ρ ᾳ  ἑ σ π έ ρ α ς . Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, 
ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τρίτης
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν Ὄρθρον 

τῆς Μεγάλης Δευτέρας, μέχρι τοῦ τροπαρίου· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος». Τὸ 
τέλος ὅμως τοῦ αʹ συμπληροῦται οὕτω· «πρεσβείαις τοῦ Προδρόμου, 
σῶσον ἡμᾶς».

Καθίσματα, τὰ 3 τοῦ Τριῳδίου δὶς ἕκαστον.
Εὐαγγέλιον· «Συμβούλιον ἔλαβον οἱ Φαρισαῖοι».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ εὐθὺς ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συν-

αξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.
Εἶτα, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ
Διῴδιον, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς 
αὐτῆς.

Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 2 ἰδιόμελα· «Ἐν ταῖς λαμπρότησι» δὶς καί· «Ὁ τῆς ψυχῆς ῥᾳ

θυμίᾳ» δίς.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Δεῦτε πιστοί», μετὰ τῶν στίχων· «Ἐνε

πλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· «Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης 
Κυρίου τοῦ Θεοῦ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Ἰδού σοι τὸ τάλαντον».
Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Τὴν ὥραν, 

ψυχή, τοῦ τέλους», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιω
τέραν» κτλ., ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Μεγάλης Δευτέρας.

Τῇ Μεγάλῃ Τρίτῃ πρωΐ, Ὧραι (λιταὶ)
Τελοῦνται κατὰ τὴν τάξιν τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἀλλά, μετὰ τὸ τρισά-

γιον, τὸ κοντάκιον· «Τὴν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους», τὸ ὁποῖον λέγεται 
καὶ εἰς τοὺς μακαρισμούς. Εἶτα τελεῖται
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Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια, (εἰς στίχους 6) τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν αἴνων (στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν) 
καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων.

Δόξα, καὶ νῦν· «Ἰδού σοι τὸ τάλαντον».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Περὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας».
Καθ᾽ ἑξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 

ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος».

Τῇ Μεγάλῃ Τρίτῃ ἑσπέρας, Μέγα Ἀπόδειπνον
Μετὰ τὴν δοξολογίαν, ψάλλεται τὸ τριῴδιον τῆς ἡμέρας (ἄρχεται ὁ αʹ χο-

ρός), μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός· «Τὴν ὑπερφυῶς σαρκί». 
Εἶτα τὸ τρισάγιον καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ 
«Δι᾿ εὐχῶν», τὸ σταυροθεοτοκίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».

8. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρῳ πόρνης γυναι-
κός, Ἡρῳδίωνος, Ἀγάβου, ῾Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος καὶ Ἑρμοῦ ἐκ 
τῶν Οʹ ἀποστόλων.

Τῇ Μ ε γ ά λ ῃ  Τρ ί τ ῃ  ἑ σ π έ ρ α ς . Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, 
ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν Ὄρθρον 

τῆς Μεγάλης Δευτέρας, μέχρι τοῦ τροπαρίου· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος». Τὸ 
τέλος ὅμως τοῦ αʹ συμπληροῦται οὕτω· «δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, 
σῶσον ἡμᾶς».

Καθίσματα, τὰ 3 τοῦ Τριῳδίου δὶς ἕκαστον.
Εὐαγγέλιον· «Ἐμαρτύρει ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετὰ τοῦ Ἰησοῦ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ
Τριῴδιον, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, 

ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ 
εἱρμὸς αὐτῆς.
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Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ἡ μικρὰ συναπτή, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συνα-
ξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σὲ τὸν τῆς Παρθένου υἱόν».
Δόξα· «Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».
Καὶ νῦν· «Ἡ βεβυθισμένη».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σήμερον ὁ Χριστὸς παραγίνεται», μετὰ τῶν 

στίχων· «Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου», «Εὐφρανθείημεν 
ἀνθ᾿ ὧν ἡμέρων» καί, «Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».
Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Ὑπὲρ τὴν 

πόρνην, ἀγαθέ», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέ
ραν» κτλ., ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Μεγάλης Δευτέρας.

Τῇ Μεγάλῃ Τετάρτη πρωΐ, Ὧραι (λιταὶ)
Τελοῦνται κατὰ τὴν τάξιν τῆς Μεγάλης Δευτέρας, ἀλλά, μετὰ τὸ τρισά-

γιον, τὸ κοντάκιον· «Ὑπὲρ τὴν πόρνην, ἀγαθέ», τὸ ὁποῖον λέγεται καὶ 
εἰς τοὺς μακαρισμούς. Εἶτα τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια, (εἰς στίχους 10) τὰ 6 ἰδιόμελα τῶν αἴνων (στιχηρὰ καὶ δοξαστικὰ) 

καὶ τὰ 4 ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων.
Δόξα, καὶ νῦν· «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ ἀναγνώσματα 

τῆς ἡμέρας, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Τοῦ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ».
Καθ᾽ ἑξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 

ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος».

Τῇ Μεγάλῃ Τετάρτῃ ἑσπέρας, Μικρὸν Ἀπόδειπνον
Μετὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται τὸ τριῴδιον τῆς ἡμέρας (ἄρχεται ὁ βʹ 

χορός), ἄνευ εἱρμῶν μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». 
Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, λέγεται καὶ ὁ εἱρμός·
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«Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος ἀνερμήνευτος· μητρὸς ἀνάνδρου, 
ἄφθορος ἡ κύησις· Θεοῦ γὰρ ἡ γέννησις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις. Διό σε 
πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς θεόνυμφον μητέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν».
Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς Μεγάλης Πέμπτης· «Τὸν ἄρτον 

λαβὼν» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», 
τὸ σταυροθεοτοκίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».

9. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ ἱεροῦ νιπτῆρος, τοῦ μυστικοῦ δείπνου, τῆς 
ὑπερφυοῦς προσευχῆς καὶ τῆς προδοσίας αὐτῆς, Εὐψυχίου μάρτυρος τοῦ 
ἐν Καισαρείᾳ, ῾Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης τῶν ἐν Λέσβῳ νεοφανῶν 
μαρτύρων.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐψυχίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Τῇ Μ ε γ ά λ ῃ  Τε τ ά ρ τ ῃ  ἑ σ π έ ρ α ς . Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, 
εἴθισται νὰ τελῆται τὸ μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου. Μετ᾽ αὐτὸ δὲ ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν Ὄρθρον 
τῆς Μεγάλης Δευτέρας. Μετὰ τὸ «Ἀλληλούϊα» τὸ

Τροπάριον· «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» τρίς. Εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Ἤγγιζεν ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ
Κανών, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς 
αὐτῆς.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα· «Ὁ λί
μνας καὶ πηγάς». Δόξα· «Ταπεινούμενος δι᾿ εὐσπλαγχνίαν». Καὶ νῦν· 
«Συν εσθίων, Δέσποτα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, ἡ μικρὰ συναπτή, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Συντρέχει λοιπόν».
Δόξα, καὶ νῦν· «Ὃν ἐκήρυξεν ἀμνόν».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
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Ἀπόστιχα, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σήμερον τὸ κατὰ τοῦ Χριστοῦ», μετὰ τῶν 
στίχων αὐτῶν.

Δόξα· «Ὁ τρόπος σου δολιότητος».
Καὶ νῦν· «Μυσταγωγῶν σου, Κύριε».
Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι» καὶ τὸ τρισάγιον, μεθ᾿ ὃ ψάλλεται τὸ 

τροπάριον· «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» ἅπαξ.
Εἶτα, χῦμα τὸ τροπάριον τῆς προφητείας· «Ὁ ῥαπισθεὶς ὑπὲρ γένους», 

ἡ προφητεία, ἡ ἐκτενὴς ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ ἡ
Ἀπόλυσις· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητός. Ὁ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα 

ὁδὸν ἀρίστην τὴν ταπείνωσιν ὑποδείξας ἐν τῷ νῖψαι τοὺς πόδας τῶν 
μαθητῶν καὶ μέχρι Σταυροῦ καὶ ταφῆς συγκαταβὰς ἡμῖν, Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Μεγάλῃ Πέμπτῃ πρωΐ,
Ὁ Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Σημείωσις. Κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς Προθέσεως, ἐξάγεται διὰ τὰς ἐκτάκτους 
ἀνάγκας καὶ δεύτερος ἀμνός.

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», ὁ προοιμιακὸς ψαλμὸς καὶ τὰ 
εἰρηνικά.

Ἑσπέρια, τὰ 5 ἰδιόμελα τῶν αἴνων· «Συντρέχει λοιπὸν» (στιχηρὰ καὶ 
δοξαστικὸν) εἰς 6.

Δόξα, καὶ νῦν· «Γέννημα ἐχιδνῶν».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου10. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ τὰ ἀνα-

γνώσματα τῆς ἡμέρας.
Εἶτα, ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ 

ψάλλεται ὁ τρισάγιος ὕμνος.
Ἀπόστολος, τῆς Μεγάλης Πέμπτης· «Ἐγὼ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου».
Εὐαγγέλιον, τῆς Μεγάλης Πέμπτης· «Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας».
Καθ᾿ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντὶ τοῦ χερουβικοῦ· «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ». Μετὰ τὴν φρά-

σιν· «οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας», γίνεται ἡ εἴσοδος τῶν 

10. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 
οὐχὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.



174 AΠΡΙΛΙΟΣ  9 – 10

τιμίων δώρων, μεθ᾿ ἣν ὁ βʹ χορὸς συμπληροῖ τὸν ὕμνον· «Ἀλλ᾿ ὡς ὁ 
λῃστὴς ὁμολογῶ σοι».

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα».

10. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ πάθη τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Τερεντίου, Πομπηΐου, 
Μαξίμου, Ἀφρικανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς, Γρηγορίου τοῦ Εʹ 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἱερομάρτυρος.

Τῇ Μεγάλῃ Πέμπτῃ ἑσπέρας, Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 
(Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν)

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν 
Ὄρθρον τῆς Μεγάλης Δευτέρας, μέχρι καὶ τοῦ «Ἀλληλούϊα». Εἶτα ἡ 
αἴτησις καὶ τὸ

Τροπάριον· «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» τρίς.
Εὐθὺς ἀναγινώσκεται τὸ Αʹ Εὐαγγέλιον (τῆς Διαθήκης). Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ 

(καὶ εἰς τὸ τέλος ἑκάστου Εὐαγγελίου, πλὴν τοῦ ιβʹ), ψάλλεται τὸ «Δόξα τῇ 
μακροθυμίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι».

Εἶτα, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ αʹ, βʹ καὶ γʹ ἀντίφωνον, τὸ 
κάθισμα· «Ἐν τῷ δείπνῳ» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Βʹ Εὐαγγέλιον.

Ἀκολούθως, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ δʹ, εʹ καὶ Ϛʹ ἀντίφωνον, 
τὸ κάθισμα· «Ποῖός σε τρόπος» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Γʹ Εὐαγγέλιον.

Ἀμέσως, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ ζʹ, ηʹ καὶ θʹ ἀντίφωνον, τὸ 
κάθισμα· «Ὤ πῶς Ἰούδας» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Δʹ Εὐαγγέλιον.

Εὐθύς, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ ιʹ, ιαʹ καὶ ιβʹ ἀντίφωνον, τὸ 
κάθισμα· «Ὅτε παρέστης» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Εʹ Εὐαγγέλιον.

Εἶτα, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ ιγʹ καὶ ιδʹ ἀντίφωνον.
Μετὰ ταῦτα γίνεται ἡ ἔξοδος τοῦ Σταυροῦ μετὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου ὑπὸ 

τοῦ ἱερέως, ἐκφωνοῦντος ἐμμελῶς τὸ αʹ τροπάριον τοῦ ιεʹ ἀντιφώνου· 
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου». (Τὸν αʹ καὶ τὸν προτελευταῖον στίχον λέ-
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γει τρίς). Τὸ αὐτὸ τροπάριον ψάλλεται ἀκολούθως ὑπὸ τοῦ αʹ χοροῦ 
ἄνευ τῶν ἐπαναλήψεων. (Εἰς πλείστους ὅμως ναοὺς γίνεται ἡ ὑπ᾿ ἀμφοτέρων 
τῶν χορῶν κατὰ στίχον ψαλμωδία τούτου). Καὶ εὐθὺς ψάλλονται τὰ λοιπὰ 
τροπάρια τοῦ ιεʹ ἀντιφώνου, τὸ κάθισμα· «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς» καὶ 
ἀναγινώσκεται τὸ Ϛʹ Εὐαγγέλιον.

Εἶτα, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλονται οἱ Μακαρισμοὶ καὶ τὸ προ-
κείμενον· «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου» τρὶς μετὰ τοῦ στίχου καὶ 
ἀναγινώσκεται τὸ Ζʹ Εὐαγγέλιον.

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκεται τὸ Ηʹ Εὐαγγέλιον.
Εἶτα, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται τὸ
τριῴδιον, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς 
αὐτῆς.

Μετὰ τὴν εʹ ᾠδήν, ἡ μικρὰ συναπτή, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συνα-
ξάριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν λῃστὴν αὐθημερὸν» τρὶς καὶ ἀναγινώσκεται τὸ 
Θʹ Εὐαγγέλιον.

Αἶνοι, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Δύο καὶ πονηρὰ» εἰς 4.
Δόξα· «Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου».
Καὶ νῦν· «Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Ιʹ Εὐαγγέλιον.
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ ἀναγινώσκεται 

τὸ ΙΑʹ Εὐαγγέλιον.
Ἀπόστιχα, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Πᾶσα ἡ κτίσις» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα· «Κύριε, ἀναβαίνοντός σου».
Καὶ νῦν· «Ἤδη βάπτεται κάλαμος» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ ΙΒʹ Εὐαγγέλιον 

ὑπὸ τοῦ διακόνου ἀπ᾿ ἄμβωνος (ἢ ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης ὑπὸ τοῦ ἱερέως). 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ αʹ χορός· «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι».

Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ
Ἀπολυτίκιον· «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς» τρίς.
Εἶτα, ἡ ἐκτενὴς καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητός. Ὁ ἐμπτυσμοὺς 

καὶ μάστιγας καὶ κολαφισμοὺς καὶ Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπομείνας, 
διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ πρωΐ, Μεγάλαι Ὧραι

Ὥρα Αʹ. Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι», «Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς· 
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«Ὅτι σοῦ ἐστιν». Ὁ ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· 
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλμούς. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν· 
«Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, 
ἐλέη σον» (γʹ). Δόξα· «Σταυρωθέντος σου, Χριστέ». Καὶ νῦν· «Τί σε 
καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτωμένη». Εὐθὺς οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ 3 ἰδιόμελα 
οὕτως·
Ὁ αʹ χορός· τὸ αʹ ἰδιόµελον· «Σήµερον τοῦ ναοῦ τὸ καταπέτασµα», ἄνευ 

στίχου.
Ὁ βʹ χορός· τὸν στίχον· «Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐµελέτησαν 

κενά;» καὶ τὸ βʹ ἰδιόµελον· «Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν».
Ὁ αʹ χορός· «Δόξα».
Ὁ βʹ χορός· «Καὶ νῦν».
Ὁ αʹ χορός· τὸ γʹ ἰδιόµελον· «Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόµοις».
Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων, ὁ διάκονος (ἢ ὁ ἱερεὺς) θυμιᾷ τὸν ναὸν διὰ 

κατζίου. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας Ὥρας.
Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος 

καὶ ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Τὰ 
διαβήματά μου», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Τὸν δι᾿ ἡμᾶς σταυρωθέ
ντα», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). 
Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ 
Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς» καὶ τὴν εὐχήν· «Χριστὲ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν». 
Ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Γʹ. Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλ-
μούς. Εἶτα· «Δόξα, καὶ νῦν» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Κύριε, κα
τέκρινάν σε». Καὶ νῦν· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος». Καί, ἀρχομένου 
τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν. Εἶτα 
λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, 
μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ 
Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ», ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Ϛʹ. Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλ-
μούς. Εἶτα· «Δόξα, καὶ νῦν» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Σωτηρίαν 
εἰργάσω ἐν μέσῳ». Καὶ νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν». Καί, ἀρχομένου τοῦ αʹ 
χοροῦ, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν. Εἶτα λέγον-
ται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ 
ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ 
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Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων», ἐπισυνάπτεται ἡ
Ὥρα Θʹ. «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλμούς. Εἶτα· 

«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Βλέπων ὁ λῃστής». 
Καὶ νῦν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς». Καὶ ψάλλει ὁ βʹ χορὸς τὸ ἰδιόμελον· 
«Θάμβος ἦν κατιδεῖν». Ὁ αʹ χορὸς τὸν στίχον· «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά 
μου» καὶ τὸ ἰδιόμελον· «Ὅτε σε σταυρῷ προσήλωσαν», τοῦ ὁποίου τὸ 
τέλος· «σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι» λέγει ὁ βʹ χορός. Εἶτα ὁ αʹ χο-
ρός· «Δόξα». Ὁ βʹ· «Καὶ νῦν». Καὶ ὁ κανονάρχης, ἱστάμενος ἐν τῷ μέσῳ 
τοῦ ναοῦ, ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὸ ἰδιόμελον· «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ 
ξύλου», λέγων ἐκ γʹ τὸν πρῶτον καὶ τὸν προτελευταῖον στίχον. Εἶτα οἱ 
χοροὶ ψάλλουν τὸ ἰδιόμελον ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Ἀκολούθως λέγονται 
τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ 
ἀναγνώστης τὸ «Μὴ δὴ παραδῴης ἡμᾶς» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ 
τὴν εὐχήν· «Δέσποτα, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἐμπτυσμοὺς 
καὶ μάστιγας καὶ κολαφισμοὺς καὶ σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπομείνας, 
διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». «Δι᾿ 
εὐχῶν τῶν ἁγίων» καὶ ἀκολουθεῖ

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς (τῆς Ἀποκαθηλώσεως)

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», ὁ προοιμιακὸς ψαλμὸς καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἑσπέρια, τὰ 5 ἰδιόμελα· «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο» εἰς 6.
Δόξα· «Ὤ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή».
Καὶ νῦν· «Φοβερὸν καὶ παράδοξον».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον· 

«Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου» τρὶς μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ. Εἶτα, τὰ 
ἀναγνώσματα καὶ ὁ

Ἀπόστολος· «Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ».
Εὐαγγέλιον· «Συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς».

Ὑπάρχοντος διακόνου, τὸ Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκεται ἀπ᾿ ἄμβωνος. 
Ἀναγινωσκομένου τοῦ Εὐαγγελίου, εἰς τὸ σημεῖον· «Ὀψίας δὲ γενομένης, 
ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος», εἷς τῶν ἱερέων, φέρων ἐπιτραχήλιον καὶ φε-
λόνιον καὶ ἔχων εἰς χεῖρας λευκὴν σινδόνα, προσέρχεται εἰς τὸ μέσον τοῦ 
ναοῦ, ὅπου εὑρίσκεται ὁ Ἐσταυρωμένος, καὶ ποιεῖ τὴν ἀποκαθήλωσιν. 
Εἰς τὸ «Λαβὼν τὸ σῶμα», καλύπτει διὰ τῆς σινδόνος τὸ σῶμα τοῦ 
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Ἐσταυρωμένου καὶ μεταφέρει αὐτὸ ἐν εὐλαβείᾳ εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα. Μετὰ 
τὸ Εὐαγγέλιον, ὁ αʹ χορός· «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι».

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐκτενής, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά, μεθ᾿ ἃ οἱ 
χοροὶ ἐκ τῆς βορείου Πύλης τοῦ ἱεροῦ ἄρχονται ψάλλειν τὰ ἀπόστιχα· 
«Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν, καί, κρουομένων πενθίμως 
τῶν κωδώνων, γίνεται ἡ ἔξοδος καὶ ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου ἐντὸς τοῦ 
ναοῦ καὶ ἡ τοποθέτησίς του εἰς τὸ πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθὲν κουβούκλιον.

Ἡ πομπὴ ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος προπορευομένων τῶν λαμπα-
δούχων, τῶν ἑξαπτερύγων, τῶν ψαλτῶν καὶ τοῦ διακόνου θυμιῶντος. Οἱ 
ἱερεῖς, ἐνδεδυμένοι ἐπιτραχήλιον καὶ φελόνιον (τοῦ πρώτου αὐτῶν φέροντος 
ἐν τῇ ἀριστερᾷ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον), αἴροντες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν τὸν 
Ἐπιτάφιον, ποιοῦσι τρεῖς κύκλους περὶ τὸ κουβούκλιον. Εἶτα ἀποθέτουσιν 
αὐτὸν εἰς τὸ κουβούκλιον, ῥαίνουσι δι᾿ ἀνθέων καὶ ῥοδοστάγματος καὶ 
τοποθετοῦσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ καὶ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ἀσπάζονται ἀκολούθως 
τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἐπιτάφιον, τῶν χορῶν ψαλλόντων, πρὸ τοῦ κου-
βουκλίου, τὸ Δόξα, καὶ νῦν· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».
Εἶτα τὸ «Νῦν ἀπολύεις» καὶ τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα, καὶ νῦν· «Ταῖς μυροφόροις 

γυναιξί».
Ἀπόλυσις· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητός. Ὁ δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους 

καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν τὰ φρικτὰ πάθη καὶ τὸν ζωοποιὸν 
Σταυρὸν καὶ τὴν ἑκούσιον ταφὴν σαρκὶ καταδεξάμενος, Χριστὸς ὁ 
ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

11. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ θεόσωμος ταφὴ καὶ ἡ εἰς ᾅδου κάθοδος τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ἀντίπα ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου Περγάμου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀντίπα εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ἑσπέρας,
Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου (Ἐπιτάφιος Θρῆνος)

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 
«Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, τὰ τροπάρια· «Σῶ
σον, Κύριε, τὸν λαόν σου», ἡ δέησις καὶ ὁ ἑξάψαλμος.
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Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα· 
«Ὅτε κατῆλθες». Καὶ νῦν· «Ταῖς μυροφόροις».

Καθίσματα· «Σινδόνι καθαρᾷ». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· «Δεῖξον ἡμῖν, ὡς 
προεῖπας». Καὶ νῦν· «Ἐξέστησαν χοροί».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καί, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ
Κανών, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδήν, ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς 
αὐτῆς.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ψάλλεται τὸ κάθισμα· «Τὸν τάφον 
σου, Σωτήρ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, ἡ μικρὰ συναπτή, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Τριῳδίου.

Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ ἱερεὺς ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος ψάλλων τὸ «Ἡ 
ζωὴ ἐν τάφῳ» καὶ θυμιῶν τὸν Ἐπιτάφιον. Ἀκολούθως ἵσταται πρὸ 
τοῦ Ἐπιταφίου, ὅπου ψάλλει μετὰ τῶν χορῶν εἰς στάσεις τρεῖς τὰ 
Ἐγκώμια.

Εἰς τὸ τέλος τῆς αʹ στάσεως, μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις. Εἶτα ψάλ-
λεται ἡ βʹ στάσις, κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν 
Ἐπιτάφιον.

Εἰς τὸ τέλος τῆς βʹ στάσεως, μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις. Εἶτα ψάλ-
λεται ἡ γʹ στάσις, κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν 
Ἐπιτάφιον.

Εἰς τὸ ἐγκώμιον τῆς γʹ στάσεως· «Ἔῤῥαναν τὸν τάφον», τὸ ὁποῖον ψάλ-
λεται τρίς, ὁ ἱερεὺς ῥαίνει τὸν Ἐπιτάφιον διὰ ῥοδοστάγματος.

Μετὰ τὰ Ἐγκώμια, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ εὐθὺς ψάλλονται ἀργῶς τὰ 
ἀναστάσιμα εὐλογητάρια, μεθ᾿ ἃ καὶ πάλιν μικρὰ συναπτὴ μετ᾿ 
ἐκφωνήσεως· «Ὅτι σὲ αἰνοῦσι».

Ἐξαποστειλάριον· τὸ «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» τρίς, μετὰ τοῦ· 
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν» μόνον.

Αἶνοι, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σήμερον συνέχει τάφος».
Δόξα· «Τὴν σήμερον μυστικῶς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη. Εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός», γίνεται ἡ ἔξοδος 
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καὶ ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ ναοῦ μετὰ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγ-
γελίου11.

Ἐπανελθούσης τῆς πομπῆς εἰς τὸν ναόν, ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ πρὸ τῆς Ὡραίας 
Πύλης· «Πρόσχωμεν. Εἰρήνη πᾶσι. Σοφία» καὶ εἰσάγεται ὁ ἐπιτάφιος 
εἰς τὸ Ἱερόν, ὅπου λιτανεύεται πέριξ τῆς ἁγίας Τραπέζης, ψαλλομέ-
νων τῶν ἀπολυτικίων· «Ὅτε κατῆλθες», «Ταῖς μυροφόροις» καί· «Ὁ 
εὐσχήμων». Πρὸς τὸ τέλος τοῦ τροπαρίου τούτου, καὶ εἰς τὴν φράσιν· 
«κηδεύσας ἀπέθετο», ὁ Ἐπιτάφιος ἐναποτίθεται ἐπὶ τῆς ἁγίας Τρα-
πέζης.

Εὐθύς, ὁ ἀναγνώστης τὸ τροπάριον τῆς προφητείας, τὴν προφητείαν καὶ 
τὸν Ἀπόστολον, καὶ ὁ ἱερεὺς τὸ Εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης.

Ἡ ἐκτενής, τὰ πληρωτικὰ καὶ ἡ
Ἀπόλυσις· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητός. Ὁ δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ 

διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν» κτλ., ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Τῷ Μεγάλῳ Σαββάτῳ πρωΐ,
Ὁ Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», ὁ προοιμιακὸς ψαλμὸς καὶ τὰ 
εἰρηνικά.

Ἑσπέρια, (εἰς στίχους 8) τὰ 4 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Τὰς ἑσπερινὰς 
ἡμῶν εὐχὰς» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἡμέρας· «Σήμερον ὁ ᾅδης στένων 
βοᾷ» εἰς 4.

Δόξα· «Τὴν σήμερον μυστικῶς».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου12. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέ ρας· 

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Εὐθὺς ἀναγινώσκονται τὰ ἑξῆς ἀναγνώ-
σματα·

Αʹ ἀνάγνωσμα· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός».
Δʹ ἀνάγνωσμα· «Ἐγένετο λόγος Κυρίου».
ΙΕʹ ἀνάγνωσμα· «Ἔτους ὀκτωκαιδεκάτου».

11. Κατὰ τὴν περιφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου, ψάλλεται ὑπό τινων τὸ ἰδιόμελον· «Τὸν 
ἥλιον κρύψαντα».

12. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 
οὐχὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.
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Μετὰ τὰ ἀναγνώσματα, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ ὕμνος τῶν 
τριῶν Παίδων· «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας». Εἰς ἕκαστον στίχον τοῦ ὕμνου, οἱ χοροὶ ἐπαναλαμβάνουσιν 
ἐναλλὰξ τὸ «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε».

Εἶτα ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ» καὶ ψάλλεται
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν».
Ἀπόστολος, τοῦ Μεγάλου Σαββάτου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν» 

(Ρωμ. ς´ 3-11).
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποστόλου, ὁ ἱερεύς, ἐξερχόμενος εἰς τὰ βημόθυρα 

καὶ σκορπίζων φύλλα δάφνης, περιέρχεται ὅλον τὸν ναὸν ψάλλων εἰς 
ἦχον βαρύν, ἀντὶ τοῦ «Ἀλληλούϊα», τὸ «Ἀνάστα ὁ Θεός», τό ὁποῖον 
ἐπαναλαμβάνουσιν οἱ χοροὶ ἐναλλὰξ μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

Εὐαγγέλιον, τοῦ Μεγάλου Σαββάτου· «Ὀψὲ Σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ» 
(Ματθ. κη´ 1-20).

Καθ᾿ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντὶ τοῦ χερουβικοῦ· «Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία». Μετὰ τὴν φράσιν· 

«πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας», γίνεται ἡ εἴσοδος τῶν τιμίων δώρων, 
μεθ᾿ ἣν ὁ βʹ χορὸς συμπληροῖ τὸν ὕμνον· «Τὰ πολυόμματα Χερουβίμ».

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Ἐξηγέρθη, ὡς ὁ ὑπνῶν, Κύριος καὶ ἀνέστη σῴζων ἡμᾶς. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, λέγεται τὸ κάτωθι·

Ἦχος πλ. βʹ.
«Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Ὀπισθάμβωνος εὐχή· «Ὁ θυσίαν αἰνέσεως».
«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

12. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἡ ζωηφόρος ἀνά-
στασις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βασιλεί-
ου ἐπισκόπου Παρίου, ἡ κοίμησις τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν 
Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου.

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νεοφύτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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Τῷ Σ α β β ά τ ῳ  ἑ σ π έ ρ α ς . Περὶ τὴν 11ην μ.μ., ἄρχεται ἡ Παννυχὶς 
τοῦ Πάσχα.
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 

«Βασιλεῦ οὐράνιε» καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, τὸ «Κύριε, 
ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν», ὁ νʹ ψαλμὸς 
χῦμα καὶ ἀμέσως ψάλλεται ὁ κανών· «Κύματι θαλάσσης», μετὰ τῶν 
εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
δόξα σοι». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἄνευ συναπτῆς, τὸ κάθισμα· «Τὸν τάφον σου, Σωτὴρ» 
ἅπαξ.

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, ἄνευ συναπτῆς τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος.
Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον καὶ ὁ χορὸς τὸ ἀπολυτίκιον· 

«Ὅτε κατῆλθες». Εἶτα ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκτενῆ· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός», 
μετ᾿ ἐκφωνήσεως· «Ὅτι ἐλεήμων» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν».

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως

Μετὰ ταῦτα, ὁ ἱερεὺς ἱστάμενος πρὸ τῆς Ὡραίας Πύλης καὶ βλέπων πρὸς 
δυσμάς, κρατῶν τρίκηρον ἀνημμένον ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας, 
προσκαλεῖ τοὺς πιστοὺς ἵνα ἀνάψωσι τὰς λαμπάδας αὐτῶν, ψάλλων 
τὸ «Δεῦτε λάβετε φῶς», ὅπερ ἐπαναλαμβάνεται δὶς ὑπὸ τῶν χορῶν.

Εἶτα ὁ ἱερεύς, κρατῶν τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ τὸ τρίκηρον, ἐξέρχεται 
τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν χορῶν καὶ τοῦ λαοῦ, προπορευομένων λαμπά-
δων, ἑξαπτερύγων καὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως, ψάλλων τὸ «Τὴν 
ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ», ὅπερ ἐπαναλαμβάνεται πολλάκις 
ὑπὸ τῶν χορῶν.

Φθάσαντες εἰς τὴν ἐξέδραν, ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· «Καὶ ὑπὲρ τοῦ κατα
ξιωθῆναι ἡμᾶς» καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Βʹ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον.

Ὄρθρος

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν, ὁ ἱερεύς, λαβὼν θυμιατὸν καὶ θυμιῶν τὸ ἱερὸν 
Εὐαγ γέλιον καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ἐκφωνεῖ· «Δόξα τῇ 
ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ», καὶ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, ἅπαξ 
ὑπὸ τοῦ κλήρου καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν. Τοῦτο ψάλλεται καὶ 
ἑξάκις ὑπὸ τῶν χορῶν συντόμως, τοῦ ἱερέως ἀπαγγέλλοντος τοὺς 4 
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στίχους· «Ἀναστήτω ὁ Θεός», καθὼς καὶ τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ 
νῦν». Ἀκολούθως ψάλλεται καὶ πάλιν ἀργῶς τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» 
ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως μέχρι τῆς φράσεως· «θάνατον πατήσας», τὸ δὲ 
ἐπίλοιπον ἀποπληροῖ ὁ χορός.

Εἶτα ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικά. Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν· «Ὅτι πρέπει σοι», 
ἐπανερχόμεθα εἰς τὸν ναὸν καὶ ψάλλεται ὁ

Κανών, τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδήν, ψάλλεται 
καταβασία ὁ εἱρμὸς αὐτῆς καὶ ἀκολούθως τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς 
καὶ τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» ἅπαξ καὶ γίνεται μικρὰ συναπτὴ καὶ 
ἐκφώνησις ὡς ἑξῆς·

Εἰς τὴν αʹ ᾠδήν· «Ὅτι σὸν τὸ κράτος».
Εἰς τὴν γʹ ᾠδήν· «Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν». Καὶ ψάλλεται ἡ ὑπακοή· 

«Προλαβοῦσαι τὸν Ὄρθρον».
Εἰς τὴν δʹ ᾠδήν· «Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος».
Εἰς τὴν εʹ ᾠδήν· «Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασται».
Εἰς τὴν Ϛʹ ᾠδήν· «Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς». Καὶ ψάλλεται τὸ κοντάκι-

ον καὶ ἀναγινώσκονται ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 
τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἀμέσως τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» τρὶς καὶ τὸ 
«Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» τρίς.

Εἰς τὴν ζʹ ᾠδήν· «Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου».
Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν· «Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα». Ὁ διάκονος· «Τὴν 

Θεοτόκον καὶ μητέρα».
Καὶ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἀκολούθως·

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐθελουσίως παθόντα καὶ ταφέντα  
καὶ ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐξαναστάντα τριήμερον  
ἐκ τάφου Χριστὸν τὸν ζωοδότην».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Χριστὸς τὸ καινὸν Πάσχα, τὸ ζωόθυτον θῦμα,  
ἀμνὸς Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν κόσμου».

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης!».
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«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει,  
ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη».

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης!».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου  
καὶ ἀδιαιρέτου Θεότητος τὸ κράτος».

«Ὤ Πάσχα τὸ μέγα».

«Καὶ νῦν· Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε· χαῖρε, εὐλογημένη·  
χαῖρε, δεδοξασμένη, σὸς γὰρ Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου».

«Ὤ Πάσχα τὸ μέγα».

Καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ, ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, 
καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε, ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου. Φω
τίζου, φωτίζου».

Εἶτα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» ἅπαξ, ἡ συναπτὴ 
καὶ ἡ ἐκφώνησις· «Ὅτι σὲ αἰνοῦσι».

Ἐξαποστειλάριον· «Σαρκὶ ὑπνώσας» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 4 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Ὑμνοῦμέν σου, Χριστὲ» καὶ τὰ 4 

στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα» καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς.
Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκεται ὁ Κατηχητικὸς Λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

τοῦ Χρυσοστόμου· «Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος», μεθ᾿ ὃν ψάλλεται 
τὸ ἀπολυτίκιον αὐτοῦ· «Ἡ τοῦ στόματός σου»13.

Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Μετὰ τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», ψάλλεται δεκάκις τὸ «Χριστὸς 
Ἀνέστη», ὡς καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Ὄρθρου καὶ εἶτα τὰ εἰρηνικά.

Ἀντίφωνα, τοῦ Πάσχα·

13. Ἐνταῦθα εἶναι ἡ ἀρχικὴ καὶ κανονικὴ θέσις τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Λόγου 
τούτου, ὡς μαρτυρεῖται ὑπὸ πάντων τῶν Τυπικῶν καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Αἰ-
τία τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ ἢ πρὸ τῆς κοινωνίας ἢ εἰς τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας 
ὑπῆρξε, πιθανώτατα, ἡ βραδύτης τῆς προσελεύσεως τῶν Χριστιανῶν εἰς τὸν ναόν, 
εἰς ἐποχήν, καθ᾿ ἣν ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα ἐτελεῖτο κατὰ τὰς πρώτας πρωϊνὰς 
ὥρας τῆς Κυριακῆς, ὥστε οἱ προσερχόμενοι νὰ μὴ στεροῦνται τῆς ἀκροάσεως τοῦ 
ὡραιοτάτου τούτου Λόγου.



 AΠΡΙΛΙΟΣ  12 185

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει  
τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
Στίχ.  «Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι,  

ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς,  

ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι  
τὸ σωτήριόν σου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Στίχ.  «Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι  

λαοὶ πάντες».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα  
τὰ πέρατα τῆς γῆς».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,  

καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν».
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

Στίχ.  «Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς  
ἀπὸ προσώπου πυρός».

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».
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Στίχ.  «Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ,  
καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν».
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

Εἰσοδικόν· «Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν 
Ἰσραήλ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς 
σοι· Ἀλληλούϊα».

Μετὰ τὴν εἴσοδον· «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ ἡ ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τὸν 
ὄρθρον».

Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν».
Ἀπόστολος· «Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην» (Πράξ. α´ 1-8).
Εὐαγγέλιον· «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» (Ἰωάν. α´ 1-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτί

ζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴη τὸ ὄνομα»· «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς εἰς ἦχον βʹ).
Ἀπόλυσις, γίνεται διαλογικὴ ὡς ἀκολούθως·
Ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν». «Εὐλογία Κυρίου». «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι. Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν …, ἐλεήσαι καὶ σώσαι 
ἡµᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος».

Ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸν λαόν· «Χριστὸς ἀνέστη» (μόνον).
Ὁ λαός· «Ἀληθῶς ἀνέστη».
Τοῦτο ἐπαναλαµβάνεται ἐκ τρίτου. Εἶτα
Ὁ ἱερεύς· «Δόξα τῇ αὐτοῦ τριηµέρῳ ἐγέρσει».
Ὁ λαός· «Προσκυνοῦµεν αὐτοῦ τὴν τριήµερον ἔγερσιν».
Ὁ ἱερεύς· «Χριστὸς ἀνέστη ἐν νεκρῶν» (ὅλον).
Ὁ λαός· «Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Αʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Αʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

13. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Μαρτίνου πάπα ῾Ρώμης, Γεωργί-
ου νεομάρτυρος τοῦ Κυπρίου τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι. Ἦχος βʹ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ
πρια Μηναῖα.
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Ἡ Θʹ Ὥρα τοῦ Πάσχα

Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, ἀντὶ τῶν 
Ὡρῶν, τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τοῦ Ἀποδείπνου, τελεῖται ἡ κάτωθι 
ἀκολουθία, γνωστὴ ὡς Θʹ τοῦ Πάσχα (ἅπαντα λέγονται χῦμα)·

«Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Χριστὸς ἀνέστη» (γʹ), «Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι» (γʹ), «Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον», «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ», 
«Ἐν τάφῳ σωματικῶς». Δόξα· «Ὡς ζωηφόρος». Καὶ νῦν· «Τὸ τοῦ 
Ὑψίστου», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», 
«Ἐν ὀνόματι Κυρίου», «Δι᾿ εὐχῶν».

Ἡ ὡς ἄνω ἀκολουθία ἐπαναλαμβάνεται τρὶς καὶ εἶτα γίνεται ἡ ἀπόλυσις 
οὕτως·

Ὁ ἀναγνώστης· «Χριστὸς ἀνέστη» (γʹ). «Δόξα, καὶ νῦν», «Κύριε, 
ἐλέησον» (γʹ), «Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν», ἐπισφραγίζων διὰ τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

Εἰς τὸ Ἀπόδειπνον, πρὸ τῆς ἀπολύσεως, λέγεται καὶ ἡ εὐχή· «Εὐλογητὸς 
εἶ, Δέσποτα παντοκράτορ» (ζήτει ἐν τῷ Ὡρολογίῳ, εἰς τὰ τροπάρια διὰ τὸ 
Πεντηκοστάριον).

Τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἑσπέρας,
Μέγας Ἑσπερινὸς (τῆς Ἀγάπης)

Μετὰ τὴν Θʹ τοῦ Πάσχα, ὁ ἱερεὺς ἐνδύεται ἅπασαν τὴν ἱερατικὴν αὐτοῦ 
στολὴν καὶ λαβὼν θυμιατὸν θυμιᾷ πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐκφωνῶν· 
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» 
δεκάκις, ὡς διετυπώθη ἐν τῷ Ὄρθρῳ.

Εἶτα λέγονται τὰ εἰρηνικὰ καὶ ἄρχονται οἱ χοροὶ τῶν κεκραγαρίων εἰς 
ἦχον βʹ, ἄνευ τῆς στιχολογίας «Θοῦ Κύριε».

Ἑσπέρια, τὰ 6 ἀναστάσιμα τοῦ βʹ ἤχου· «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς 
γεννηθέντα».

Δόξα· «Τὸν σωτήριον ὕμνον».
Καὶ νῦν· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· 

«Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Ἀμέσως· «Καὶ ὑπὲρ τοῦ 
καταξιωθῆναι ἡμᾶς» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ

Εὐαγγέλιον· «Οὔσης ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη».
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Εἶτα, ἡ ἐκτενής, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἡ ἀνάστασίς σου, Χριστὲ Σωτὴρ» καὶ 

τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Ψαλλομένων τούτων, 
λιτανεύομεν πέριξ τοῦ ναοῦ. Εἰσερχόμενοι δὲ ἐν αὐτῷ, ἀσπαζόμεθα τὸ 
ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως.

Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα» καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς.
Ἀπόλυσις, διαλογικὴ ὡς ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τοῦ Πάσχα.

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τοῦ Πάσχα 
(ἐν τοῖς καθεδρικοῖς ναοῖς, παρόντος ἀρχιερέως)

Ἀναγινωσκομένης τῆς Θʹ τοῦ Πάσχα ἐν τῷ συνοδικῷ, ὁ ἀρχιερεὺς 
ἐνδύεται τὴν ἀρχιερατικὴν αὐτοῦ στολήν, παρισταμένων ἱερέων καὶ δι-
ακόνων, πλήρως ἐνδεδυμένων. Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς Θʹ, τῶν χορῶν 
ψαλλόντων τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ κρουομένων χαρμοσύνως τῶν κω-
δώνων, ὁ ἀρχιερεύς, κρατῶν τὴν ἀρχιερατικὴν ῥάβδον καὶ μικρὸν ἱερὸν 
Εὐαγγέλιον μετὰ παραστάσεως τῆς Ἀναστάσεως, κατέρχεται ἐν πομπῇ, 
προπορευομένων κατὰ σειρὰν τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἑξαπτερύγων, 
τῶν λαμπαδούχων, τῶν χορῶν, τῶν διακόνων καὶ τῶν ἱερέων στοιχηδόν, 
κρατούντων ἀνημμένας λαμπάδας. Δύο διάκονοι, φέροντες δικηροτρίκη-
ρα καὶ ἕτεροι δύο φέροντες κιβωτοὺς καὶ θυμιατά, περιστοιχίζουσι τὸν 
ἀρχιερέα.

Τῆς πομπῆς εἰσελθούσης εἰς τὸν ναόν, ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὸ 
ἱερὸν Βῆμα, ὅπου, θυμιῶν τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, ἐκφωνεῖ τὸ «Δόξα τῇ 
ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ οὕτως ἄρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ὁ ἀρχιερεὺς παραμένει κατὰ τὰ εἰρηνικὰ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ 
λέγει τὴν ἐκφώνησιν· «Ὅτι πρέπει σοι» καὶ ἀκολούθως, περιστοιχιζόμε-
νος ὑπὸ τῶν διακόνων, φερόντων κιβωτοὺς καὶ δικηροτρίκηρα, θυμιᾷ τὸν 
ναὸν κατὰ τὰ κεκραγάρια.

Μετὰ τὴν θυμίασιν, ὁ ἀρχιερεύς, προπορευομένων τῶν διακόνων κρα-
τούντων δικηροτρίκηρα, ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ ἀνέρχεται εἰς 
τὸν δεσποτικὸν θρόνον, ὅπου οἱ διάκονοι ποιοῦσι σχῆμα καὶ ἐπανέρχονται 
εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα.

Εἰς τὴν εἴσοδον, ὁ ἀρχιερεὺς ψάλλει τὸ «Φῶς ἱλαρὸν» ἐκ τοῦ θρόνου, 
συμψαλλόντων τῶν κληρικῶν, καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Τίς Θεὸς μέ
γας». Τῶν χορῶν ἐπαναλαμβανόντων τὸ προκείμενον, εἰσέρχεται οὗτος 
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εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα, ἀκολουθούντων τῶν ἱερέων, ὅπου ἀπὸ τῆς καθέ-
δρας ἀναγινώσκει ἑλληνιστὶ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον τμηματικῶς, τὸ ὁποῖον 
ἐπαναλαμβάνεται εἰς ξένας γλώσσας ὑπὸ ἱερέων καὶ διακόνων.

Εἰς τὰ ἀπόστιχα, ἀφοῦ ψαλῇ ὑπὸ τοῦ χοροῦ τὸ «Ἡ ἀνάστασίς σου», 
ὁ κλῆρος ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ ἵσταται στοιχηδὸν εἰς τὸν 
σωλέαν. Ὁ ἀρχιερεὺς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης ψάλλει τὸ «Πάσχα ἱερόν», 
συμψαλλόντων τῶν ἱερέων. Ψαλλομένων τῶν ὑπολοίπων ἀποστίχων, ἡ 
ὅλη πομπή, κατὰ τὴν ἰδίαν σειράν, ἐξέρχεται ἐκ τῆς δυτικῆς εἰσόδου, πε-
ριέρχεται τὸν ναὸν καὶ ἀνέρχεται ἐν τῷ συνοδικῷ μετὰ τοῦ λαοῦ, ὅπου 
γίνεται ἡ ἀπόλυσις καὶ ψάλλεται ὁ πολυχρονισμὸς τοῦ ἀρχιερέως.

Μετὰ ταῦτα ὁ ἀρχιερεὺς ἐκδύεται τὴν ἀρχιερατικὴν αὐτοῦ στολὴν 
καὶ ἀνταλλάσσει τὸν ἀναστάσιμον χαιρετισμὸν μετὰ τοῦ λαοῦ, διανέμων 
πασχαλινὰ αὐγά.

Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα
Ὄρθρος

Μετὰ τὴν Θʹ τοῦ Πάσχα, ὁ ἱερεὺς ἐνδεδυμένος ἅπασαν τὴν ἱερατικὴν 
αὐτοῦ στολὴν καὶ λαβὼν θυμιατὸν θυμιᾷ πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης 
ἐκφωνῶν· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη» δεκάκις, ὡς διετυπώθη ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πά-
σχα. Εἶτα τὰ εἰρηνικὰ καί, μετὰ τὴν ἐκφώνησιν· «Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα 
δόξα», ψάλλεται ὁ κανὼν τοῦ Πάσχα ὡς διετυπώθη ἐν τῇ Κυριακῇ. 
Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πάσχα καὶ τὸ συνα-
ξάριον τοῦ Μηναίου. Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» τρὶς κτλ. 
Εἰς τοὺς αἴνους, τὰ 4 ἀναστάσιμα στιχηρὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Πᾶσα πνοὴ 
καὶ πᾶσα κτίσις» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. 
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς καὶ 
εὐθὺς ἄρχεται ἡ

Θεία Λειτουργία

Ψάλλονται ἅπαντα ὡς καὶ ἐχθές, ἀλλ᾿ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἡμέρας.

Σημείωσις. Κατὰ τὸν ἀνωτέρω τύπον τελοῦνται αἱ ἀκολουθίαι καθ᾿ ὅλην τὴν 
Διακαινήσιμον ἑβδομάδα, ἀλλ᾿ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ ἡ εἴσοδος γίνεται μετὰ θυμιατοῦ 
(διότι δὲν λέγεται Εὐαγγέλιον), καὶ ψάλλονται τὰ ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ δι᾿ ἑκάστην 
ἡμέραν ὁριζόμενα προκείμενα.
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14. ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ 
τῶν Οʹ ἀποστόλων. Ἦχος γʹ.

15. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Κρήσκεντος μάρτυρος, Λεωνίδου 
ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. Ἦχος δʹ.

16. ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας 
μαρτύρων. Ἦχος πλ. αʹ.

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς 
ὑπερ αγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Συμεὼν 
ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Μακαρίου ἐπισκόπου 
Κορίνθου τοῦ Νοταρᾶ. Ἦχος πλ. βʹ.

Πανηγυρίζουσιν αἱ ἱεραὶ μοναὶ Ζωοδόχου Πηγῆς (Παναγίας Γλωσσᾶ) 
παρὰ τὸ χωρίον Κελλάκι Λεμεσοῦ καὶ Παναγίας Ἀμιροῦς παρὰ τὸ χω
ρίον Ἀψιοῦ Λεμεσοῦ.

Ἑσπερινὸς
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ», «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἑσπέρια, τὰ 6 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς· 

«Ξένα καὶ παράδοξα» εἰς 4.
Δόξα· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Πηγή».
Καὶ νῦν· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Ἀγα

πήσω σε, Κύριε, ἡ ἰσχύς μου» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.
Μετὰ τὰ πληρωτικά, γίνεται ἡ μνημονευθεῖσα λιτανεία, ψαλλομένων τῶν 

ἀποστίχων.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτὴρ» καὶ 

τὰ 3 προσόμοια τῆς Θεοτόκου· «Χαίροις ἡ ζωηφόρος Πηγή», μετὰ 
τῶν στίχων·
«Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν αἰῶνα».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».
«Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

Δόξα· «Σαλπίσωμεν, φιλέορτοι, ἐν ὕμνοις».



 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  17 191

Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἶτα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ ἑξῆς ἀπολυτίκιον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς·

Ἦχος αʹ.
«Ὁ ναός σου, Θεοτόκε, ἀνεδείχθη παράδεισος, ὡς ποταμοὺς ἀει

ζώους, ἀναβλύζων ἰάματα· ᾧ προσερχόμενοι πιστῶς, ὡς Ζωοδόχου ἐκ 
Πηγῆς, ῥῶσιν ἀντλοῦμεν, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον· πρεσβεύεις γὰρ σὺ τῷ 
ἐκ σοῦ τεχθέντι Σωτῆρι Χριστῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».
Καὶ εὐθὺς πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».
Ἀπόλυσις, ἡ διαλογικὴ τοῦ Πάσχα.

Ὄρθρος
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ» καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἑπτάκις (τρὶς ἄνευ στίχων καὶ 

τετράκις μετὰ τῶν στίχων). Δόξα· «Χριστὸς ἀνέστη». Καὶ νῦν· «Ὁ ναός 
σου, Θεοτόκε» καὶ πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Εἶτα ὁ ἱερεὺς τὰ 
εἰρηνικὰ καὶ οἱ

Κανόνες, τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ τῆς Θεοτόκου εἰς 4 μετὰ 
στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδήν, ἡ 
καταβασία τοῦ Πάσχα, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, τὸ «Ἀναστὰς ὁ 
Ἰησοῦς» ἅπαξ, ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκφώνησις, ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ 
τοῦ Πάσχα.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τοῦ Πάσχα καὶ τὸ κάθισμα τῆς Θεοτόκου· 
«Τὴν ἀένναον κρήνην καὶ ζωηράν».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ συναξά-
ριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Εὐθύς, τὸ «Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ θεασάμενοι» τρίς, τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» τρὶς καὶ αἱ λοιπαὶ 
ᾠδαὶ τῶν κανόνων.

Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ 
Πάσχα μετὰ τῶν 4 πρώτων μεγαλυναρίων καὶ ἡ τῆς Θεοτόκου μετὰ 
στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». Εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
τροπάρια προτάσσεται τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν», μετὰ τῶν δύο 
τελευταίων μεγαλυναρίων τοῦ Πάσχα. Εἶτα ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος 
ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, τὸ «Ἀναστὰς 
ὁ Ἰησοῦς» ἅπαξ, ἡ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκφώνησις.

Ἐξαποστειλάρια, τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ ὑπνώσας» καὶ τῆς Θεοτόκου· 
«Πηγὴ ὑπάρχεις ἀληθῶς».
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Αἶνοι, τα 4 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 4 προσόμοια τῆς Θεοτόκου· «Ὕδωρ τὸ 
τῆς Πηγῆς», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν αἰῶνα».
«Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».
Εἶτα τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.

Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἶτα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», «Ὁ ναός σου, Θεοτόκε» καὶ πάλιν τὸ 

«Χριστὸς ἀνέστη».

Θεία Λειτουργία

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Μετὰ τὴν εἴσοδον· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ὁ ναός σου, Θεοτόκε» καὶ ἡ 

ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον».
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος, τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου· «Πέτρος καὶ Ἰωάννης 

ἀνέβαινον».
Εὐαγγέλιον, τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς 

Καπερναούμ».
Τὰ λοιπὰ ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

18. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἰωάννου ὁσίου, μαθητοῦ τοῦ 
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Δεκαπολίτου. Ἦχος πλ. δʹ.

19. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ. Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀνα-
στάσεως καὶ ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, Παφνουτίου ἱερο-
μάρτυρος.

Ἑωθινὸν Α´

Σημείωσις. Ὡς καὶ ἐν τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου ἐσημειώθη, κατὰ τὴν σήμερον 
δὲν τελοῦνται μνημόσυνα.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα

Ἑσπερινὸς
«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» καὶ εὐθὺς ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς 

(ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν). Εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης 
τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν, ἄνευ τοῦ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν»14. Εἶτα ὁ 
ἱερεὺς τὰ εἰρηνικά.

Ἑσπέρια, τὰ 6 ἰδιόμελα· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης, Χριστέ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος 

ἐβασίλευσεν».
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος», μετὰ τῶν 

στίχων·
«Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών».
«Ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς 
σου ἐν σοί».

Δόξα, καὶ νῦν· «Φιλάνθρωπε, μέγα καὶ ἀνείκαστον».
Τὸ «Νῦν ἀπολύεις» καὶ τὸ τρισάγιον· «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρὸς» 

κτλ.
Ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
«Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς χῦμα) καὶ εὐθὺς (ἄνευ τοῦ 

«Βασιλεῦ οὐράνιε»)· Δόξα, καὶ νῦν· «Παναγία Τριάς». Δόξα, καὶ νῦν· 
«Πάτερ ἡμῶν», «Ὅτι σοῦ ἐστιν», «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ 

14. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Τυφλοῦ, μετὰ τὴν ἐναρκτήριον 
εὐλογίαν πάσης ἀκολουθίας, λέγεται τρὶς τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (εἰς μὲν τὸν 
Ἑσπερινόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ψάλλεται, εἰς δὲ τὸ Ἀπόδειπνον, 
τὸ Μεσονυκτικὸν καὶ τὰς Ὥρας λέγεται χῦμα). Τοῦτο ἀντικαθιστᾷ τὸ εἰς τὴν ἀρχὴν 
τῶν ἀκολουθιῶν «Βασιλεῦ οὐράνιε» ἢ τρισάγιον ἢ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν». Τὸ μὲν 
τρισάγιον καὶ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» ἐπανέρχονται εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ἀκολουθιῶν 
ἀπὸ τοῦ ἀποδείπνου τῆς Πέμπτης τῆς Ἀναλήψεως, τὸ δὲ «Βασιλεῦ οὐράνιε» ἀπὸ 
τοῦ ἀποδείπνου τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.
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νῦν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν». Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν 
τοῦ αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον 
τῆς ἑορτῆς, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» καὶ εὐθὺς ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς 
(ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν). Εἶτα ὁ ἀναγνώστης· 
Δόξα, καὶ νῦν· «Παναγία Τριὰς» κ.λπ., τὰ τροπάρια· «Σῶσον, Κύριε, 
τὸν λαόν σου», ἡ δέησις καὶ ὁ ἑξάψαλμος.

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Τὰ εὐλογητάρια δὲν ψάλλονται.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, 

Σιὼν» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς 
σου ἐν σοί».

Εὐαγγέλιον, τὸ Αʹ ἑωθινὸν καὶ ἡ τάξις αὐτοῦ.
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γί-

νεται ὁ συνήθης ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶτα· «Δόξα· Ταῖς τῶν 
ἀποστόλων». «Καὶ νῦν· Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός 
…, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς».

Κανών, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σου».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 

τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ 

κανόνος, ὡς διετάχθη ἀνωτέρω. Εἶτα ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα 
…, Φωτίζου, φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» τρὶς μετὰ τοῦ 
«Ὑψοῦ τε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν» καὶ τὰ τῆς ἑορτῆς· «Ἐμῶν μελῶν 
χειρί σου» δὶς καί· «Σήμερον ἔαρ μυρίζει» ἅπαξ.

Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου» εἰς 4.
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Δόξα, καὶ νῦν· «Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος».

Θεία Λειτουργία
«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος».
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Τὸ τρισάγιον.
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα· «Διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀπο

στόλων» (Πράξ. ε´ 12-20).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα· «Οὔσης ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ» (Ἰωάν. κ´ 19-31).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Σὲ τὴν φαεινὴν λαμπάδα».
Κοινωνικόν· «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, 

Σιών. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Βʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Βʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

Σημειώσεις. 1. Ἐφεξῆς καὶ μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, κατὰ τὰς καθη-
μερινάς, ἐν τῷ Ὄρθρῳ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, λέγονται τὰ 
ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα καὶ τὸ κοντάκιον τῆς προλαβούσης ἑορτῆς. 
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν κοινω-
νίαν· «Χριστὸς ἀνέστη». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστάς».

2. Αἱ καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα» ψάλλονται μέχρι τῆς Τετάρτης τῆς Με-
σο πεντηκοστῆς (ἐφ᾿ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος).

20. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Τριχινᾶ.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμε-
νον· «Τίς Θεὸς μέγας», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

21. ΤΡΙΤΗ. Ἰανουαρίου ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀναστασίου 
ὁσίου Σιναΐτου τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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22. ΤΕΤΑΡΤΗ. Θεοδώρου ἐπισκόπου Ἀναστασιουπόλεως τοῦ Συκεώτου.

23. ΠΕΜΠΤΗ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου.

Πανηγυρίζουσιν ὁ καθεδρικὸς ναὸς Ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου καὶ 
αἱ ἱεραὶ μοναὶ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἀλαμάνου, Ἁγίου Γεωργίου Μαυρο
βουνίου (παρὰ τὸ χωρίον Τροῦλλοι Λάρνακος) καὶ Συμβούλου (Ἁγίου 
Γεωργίου).

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 6 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ 
ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἀπιστία 
πίστιν». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ 
ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, 
τὸ μεθέορτον· «Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτὼ» (Πέμπτῃ Βʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν 
αἴνων). Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, 
τὸ μεθέορτον· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! τοῦ πυρὸς ὁ χόρτος». 
Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, τὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀντὶ 
θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς (Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ ἐν τῷ Ὄρθρῳ). Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ 
προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου εἰς 4 
ἕκαστος. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. 
Δόξα, τὸ ἕτερον τοῦ αὐτοῦ. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἁψάμενος χειρὶ» 
(Δευτέρᾳ Βʹ ἑβδ. πρωΐ). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ 
τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς 
τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ αʹ 
τῆς ἑορτῆς· «Ἐμῶν μελῶν χειρί σου». Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου. 
Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! 
Ἰωάννης στήθει». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Τῇ φι
λοπράγμονι δεξιᾷ». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· 
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Πάφου κ. Γεώργιος.
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24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἐλισάβετ ὁσίας τῆς θαυματουργοῦ.

25. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀντίπασχα, Μάρκου τοῦ 
ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ
πρια Μηναῖα.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ 3 
πρῶτα προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προ-
κείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὸ αʹ ἀναστάσιμον· «Τὰς ἑσπερινὰς 
ἡμῶν εὐχὰς» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. 
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Φιλάνθωπε, μέγα καὶ ἀνείκαστον». Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ 
τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ τοῦ ἀποστόλου εἰς 4. Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως 
ἡμέρα». Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθι-
σμα τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ αὐτοῦ. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπέστη ἡ 
ζωὴ» (Κυριακῇ τοῦ Θωμᾶ, μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκι-
ον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Εἰς τὴν 
θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὸ αʹ τῆς ἑορτῆς, τοῦ 
ἀποστόλου καὶ τὸ βʹ τῆς ἑορτῆς. Αἶνοι, τὰ 3 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ 
3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Τῇ 
φιλοπράγμονι δεξιᾷ». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Εἰς 
τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπαίνει, 
Ἱερουσαλήμ».

26. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν, 
Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου, Βασιλέως ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου Ἀμασείας, Καλανδίωνος ὁσίου τοῦ Κυπρίου, Γεωργίου κτήτο-
ρος μονῆς Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐν Κουτσοβένδῃ Κύπρου.
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Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ.

Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου Καλανδίωνος καὶ τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος». Δόξα· «Ἀπόστολε ἅγιε».
Κοντάκιον· «Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυ

ροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος».
Δόξα, τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἡ λιτὴ τῶν Μυροφόρων.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἡ ἀνάστασίς σου, Χριστὲ Σωτὴρ» καὶ τὰ 

στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Καὶ νῦν· 

«Ταῖς Μυροφόροις».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ 
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στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τῶν Μυροφόρων15 
ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν Μυροφόρων· «Τὰ μύρα θερμῶς». Δόξα, 
καὶ νῦν, τῶν αὐτῶν· «Τῶν μαθητῶν σου ὁ χορός».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν Μυροφόρων καὶ τὸ συναξάρι-
ον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ 

Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἑξῆς16·

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐθελουσίως παθόντα καὶ ταφέντα  
καὶ ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐξαναστάντα τριήμερον  
ἐκ τάφου Χριστὸν τὸν ζωοδότην».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Χριστὸς τὸ καινὸν Πάσχα, τὸ ζωόθυτον θῦμα,  
ἀμνὸς Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν κόσμου».

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης!».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει,  
ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη».

«Ὤ Πάσχα τὸ μέγα».

15. Ἐκ τοῦ κανόνος τῶν Μυροφόρων (καθὼς καὶ τῶν ἑπομένων τριῶν Κυριακῶν 
τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τοῦ Τυφλοῦ), δέον νὰ ψαλοῦν τὰ 4 τελευταῖα 
τροπάρια ἑκάστης ᾠδῆς, ἤτοι τὸ τριαδικόν, τὸ θεοτοκίον καὶ τὰ δύο προηγούμενα 
αὐτῶν, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἑορτῆς.

16. Ἡ ἀκριβὴς τάξις προβλέπει ὅπως εἰς τὴν θʹ ᾠδὴν (καθὼς καὶ εἰς τὴν θʹ τῶν 
ἑπομένων τριῶν Κυριακῶν τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τοῦ Τυφλοῦ), 
ψαλῇ ἡ θʹ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν 4 πρώτων μεγαλυναρίων, ἡ τῆς Θεοτόκου καὶ ἡ τῶν 
Μυροφόρων (ἢ τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν στίχων ὡς ἀνωτέρω. Εἰς τὰ 2 τελευταῖα 
τροπάρια προτάσσονται τὰ «Δόξα» καὶ «Καὶ νῦν», μετὰ τῶν 2 τελευταίων 
μεγαλυναρίων τοῦ Πάσχα. Εἶτα ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτί
ζου». (Τῇ Κυριακῇ τοῦ Τυφλοῦ· «Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον»).
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«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου  
καὶ ἀδιαιρέτου Θεότητος τὸ κράτος».

«Συμφώνως, Παρθένε».

«Καὶ νῦν· Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε· χαῖρε, εὐλογημένη· χαῖρε,  
δεδοξασμένη, σὸς γὰρ Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου».

«Εὐφραίνου, ἀγάλλου».

Καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 

ὑπνώσας» καὶ τῶν Μυροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε».
Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στί-

χων αὐτῶν17.
Δόξα, τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς Μυροφό

ροις», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· «Πληθυνόντων τῶν μαθη

τῶν» (Πράξ. ς´ 1-7).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· «Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ 

Ἀριμαθαίας» (Μάρκ. ιε´ 43-ις´ 8).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Γʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Γʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

17. Ἡ τάξις τοῦ Πεντηκοσταρίου δὲν προβλέπει τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα οὔτε τὸ 
«Ἀναστάσεως ἡμέρα», ἀλλὰ τῇ μὲν Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων καὶ τοῦ Παραλύτου 
μόνον τὰ 8 ἀναστάσιμα στιχηρά, τῇ δὲ Κυριακῇ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τοῦ Τυφλοῦ 
τὰ ἀναστάσιμα καὶ τὰ ἰδιόμελα τῆς Κυριακῆς. Δόξα, τὸ τῆς Κυριακῆς. Καὶ νῦν· 
«Ὑπερευλογημένη».
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27. ΔΕΥΤΕΡΑ. Συμεὼν ἱερομάρτυρος, συγγενοῦς τοῦ Κυρίου.

28. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἐν Κυζίκῳ ἐννέα μαρτύρων, Μέμνονος ὁσίου τοῦ 
θαυματουργοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μέμνονος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

29. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰάσονος καὶ Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.

30. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
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ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἱερεμίου προφήτου, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου 
(†1790).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων, ἡ ἀνακομιδὴ 
τῶν λειψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ 3 
προσ όμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Αἱ Μυρο
φόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προ-
κείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὸ αʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ 
Πατρὸς» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς». Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», 
«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν· «Ταῖς Μυροφόροις».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. 
Μετὰ τὴν βʹ, τὸ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τὸ ἕτερον τοῦ αὐτοῦ. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν σου ὁ χορός». Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θε
ασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν 
εἰς 6 καὶ τοῦ ἁγίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς 
ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τὰ μύρα 
θερμῶς» (Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κο-
ντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Κατα-
βασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. 



Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἁγίου καὶ τῆς ἑορτῆς· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε». 
Αἶνοι, τὰ 3 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ 
ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἦλθον ἐπὶ τὸ μνημεῖον». Δοξολογία μεγάλη 
καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τὰ 3 τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῶν Μυροφόρων· 
«Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. 
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

3. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Παραλύτου). Τιμοθέου καὶ Μαύ-
ρας μαρτύρων, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ 
τῆς Ἐλλάδος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Εʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς μυροφό
ροις». Δόξα· «Στῦλος γέγονας».

Κοντάκιον· «Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Παραλύτου· «Ὁ τῇ 

παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ» εἰς 3.
Δόξα, τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὁ τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ τὰ στιχηρὰ 

τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, τοῦ Παραλύτου· «Ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 
λιτῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ». Καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Ναὸς καὶ πύλη». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγι-
ον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ 

τὴν μεσιτεύσασαν».
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ 

στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Παραλύτου ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Παραλύτου· «Ῥῆμα παράλυτον». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν ὡραιότητα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Παραλύτου καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, ὡς διετάχθη τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Εἶτα ἡ καταβασία· 
«Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας» καὶ τοῦ Παραλύτου· «Ἐπέστη ὁ φιλάνθρωπος».

Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στί-
χων αὐτῶν.

Δόξα, τοῦ Παραλύτου· «Κύριε, τὸν Παράλυτον».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
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Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἐγένετο Πέτρον διερχόμε

νον» (Πράξ. θ´ 32-42).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱερο

σόλυμα» (Ἰωάν. ε´ 1-15).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Συμφώνως, Παρθένε».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Δʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Δʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πελαγίας μάρτυρος.

5. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου, Εἰρήνης μεγαλομάρ-
τυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Εἰρήνης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ὅπου ὅμως ἡ ἁγία 

ἑορτάζηται ἐπισήμως, ἡ ἀκολουθία αὐτῆς ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μη
ναίων, ὡς ἀκολούθως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 2 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 3 καὶ 
τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῆς ἁγίας. Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκεί-
μενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἁγίας. Ἡ λιτὴ τῆς ἁγίας. Δόξα, 
τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ» (Τρίτῃ 
Δʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἁγίας. 
Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος». 
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν· «Τοῦ 
Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ τῆς ἁγίας καὶ 
ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς· «Πάρεσιν εὕραντο» (Τρίτῃ Δʹ ἑβδ. πρωῒ) καί· 
«Ῥῆμα Παράλυτον» (Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Μετὰ δὲ 
τὸν πολυέλεον, τὰ τῆς ἁγίας καὶ ἀντὶ θεοτοκίου τὸ τῆς ἑορτῆς πάλιν τὸ 
«Πάρεσιν εὕραντο». Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον 
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τῆς ἁγίας. Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα 
καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ 
τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ οἱ δύο τῆς ἁγίας, ἕκαστος εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κον-
τάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὰ δύο καθίσματα τῆς ἁγίας. Καὶ νῦν, τῆς 
ἑορτῆς· «Ῥῆμα Παράλυτον» (Κυριακῇ τοῦ Παραλύτου, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ 
Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἁγίας καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μη
ναίου. Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τι-
μιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τὰ δύο τῆς ἁγίας καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ἐπέστη 
ὁ φιλάνθρωπος». Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τῆς ἁγίας. Δόξα, τῆς ἁγίας. Καὶ 
νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Κύριε, τὸν Παράλυτον». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ 
ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια· 
«Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τῆς ἁγίας καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον τοῦ 
Παραλύτου· «Τὴν ψυχήν μου, Κύριε». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἁγίας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

6. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰὼβ τοῦ δικαίου καὶ πολυ-
άθλου, Σεραφεὶμ ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς, Σοφίας ὁσίας τῆς ἐν 
Κλεισούρᾳ Καστορίας.

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα· «Ὁ Χριστὸς ἡ εἰρήνη».
Κοντάκιον· «Τὴν ψυχήν μου, Κύριε».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Πεντηκοστῆς ἐφέστηκεν».
Δόξα, καὶ νῦν· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, διδάσκοντος».
Ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 

εἱρμῶν εἰς 8, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα· «Ἑστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ». Δόξα, καὶ νῦν· 
«Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 
τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν. Εἶτα ἡ καταβασία· «Ἀλλότριον τῶν 
μητέρων».

Ἐξαποστειλάριον· «Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων» δίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Ἡ σοφία καὶ δύναμις» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Φωτισθέντες, ἀδελφοί».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Κοντάκιον· «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς».
Ἀπόστολος· «Κατέφυγον οἱ ἀπόστολοι εἰς τὰς πόλεις» (Πράξ. ιδ´ 6-18).
Εὐαγγέλιον· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης» (Ἰωάν. ζ´ 14-30).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Ἀλλότριον 

τῶν μητέρων».
Κοινωνικόν· «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ 

μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Κύριος».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβα-
σίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται 
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ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· 
«Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

7. ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικόν, τὰ σταυρώσιμα ἐκ τῆς 14ης 
Σεπτεμβρίου.

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολό-
γου, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας καὶ ἡ ἱερὰ 
μονὴ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου παρὰ τὸ χωρίον Φικάρδου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου καὶ 

τὰ 3 τοῦ ὁσίου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Τῆς 
ἑορτῆς μεσούσης». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας 
καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου (εἴθισται νὰ ἀναγινώσκονται ἐμμελῶς). 
Ἡ λιτὴ τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· 
«Καθαρθῶμεν ἐννοιῶν» (Παρασκευῇ Δʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). 
Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, 
τὸ μεθέορτον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, πρὸ τοῦ πάθους». Ἀπολυτίκια, 
τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου. 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογί-
αν, τὸ μεθέορτον· «Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ» (Παρασκευῇ Δʹ ἑβδ. πρωΐ). Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Μετὰ δὲ τὴν βʹ καὶ τὸν πολυέλεον, τὰ τοῦ ἀποστόλου 
καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς (Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς πρωΐ). Οἱ 
ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Εἶτα τὸ 
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, 
ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ τοῦ 
ἀποστόλου εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ ὁσίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου. Δόξα, τοῦ ὁσίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Ἑστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ» (Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ 
Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 
Μηναίου. Καταβασίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ ἀποστόλου, τοῦ ὁσίου καὶ τὸ τῆς 
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ἑορτῆς· «Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων». Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου 
καὶ τὸ ἓν τοῦ ὁσίου. Δόξα, τοῦ ἀποστόλου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Με
σούσης τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον 
τοῦ ἀποστόλου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Τῆς 
ἑορτῆς τῆς νομικῆς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Κοινω-
νικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μάρτυρος.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.

10. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῆς Σαμαρείτιδος). Σίμωνος ἀπο-
στόλου τοῦ ζηλωτοῦ.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς». Δόξα· «Στολαῖς ταῖς ἐξ αἵματος».
Κοντάκιον· «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 4 ἀναστάσιμα, τὰ 3 προσόμοια τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· 

«Πάρεστιν ἡ μεσότης ἡμερῶν» καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς Σαμαρείτιδος· 
«Ἐπὶ τὴν πηγὴν ἐπέστη».

Δόξα, τῆς Σαμαρείτιδος· «Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Κύριε, ἀνελθὼν ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τὰ 

στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, τῆς Σαμαρείτιδος· «Ὡς ὤφθης ἐπὶ γῆς».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, καὶ 

νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἀγαλλιάσθω σήμερον». Τὰ 
τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου, ἡ δέησις 
καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· 
«Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ 

στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», ὁ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς 
εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῆς Σα-
μαρείτιδος ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς Μεσοπεντηκοστῆς· «Τῆς ἑορτῆς τῆς 
νομικῆς», τὸ κάθισμα τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἀγαλλιάσθω οὐρανός». 
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τῆς σοφίας χορηγός».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τὸ συναξά-
ριον τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι, τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, ὡς διετάχθη τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Εἶτα, ἡ καταβα-
σία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας», τῆς Σαμαρείτιδος· «Σαμάρειαν κατέλαβες» καὶ τῆς Μεσο-
πεντηκοστῆς· «Μεσούσης παραγέγονας».

Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν στί-
χων αὐτῶν.

Δόξα, τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρχίας».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
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Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Διασπαρέντες οἱ ἀπό

στολοι» (Πράξ. ια´ 19-30).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος· «Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς 

πόλιν τῆς Σαμαρείας» (Ἰωάν. δ´ 5-42).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Εὐφραίνου, ἀγάλλου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Εʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Εʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τῶν γενεθλίων, ἤτοι τῶν ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινου-
πόλεως, Μωκίου ἱερομάρτυρος, Μεθοδίου καὶ Κυρίλλου φωτιστῶν τῶν 
Σλάβων.

12. ΤΡΙΤΗ. Ἐπιφανίου ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τῶν μεθεόρτων τῆς 
Μεσοπεντηκοστῆς. Ὅπου ὅμως ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος ἑορτάζηται ἐπισήμως, 
ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ ψάλλεται ἐκ τῶν Κυπρίων Μηναίων, ὡς ἀκολούθως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 6 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ 
ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ὅτε παρεγένου ἐν ἱερῷ». Εἴσοδος. «Φῶς 
ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Ἡ 
λιτὴ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Μεσούσης τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Πάσχα» (Τρίτῃ Εʹ ἑβδ. πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων). Ἀπόστιχα, 
τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Με
σούσης τῆς ἑορτῆς, δοξάζομεν». Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, 
τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, τὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀντὶ 
θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς· «Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ» (Τρίτῃ Εʹ ἑβδ. πρωΐ), 
«Ὁ πάντων ἐπιστάμενος» καί· «Ὁ Δεσπότης τῶν ὅλων» (Τετάρτῃ τῆς 
Μεσοπεντηκοστῆς πρωΐ). Οἱ ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον καὶ τὸ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Εἶτα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα 
καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ. Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς 
μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 6. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον 
τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἑστηκὼς 
ἐν τῷ μέσῳ» (Τετάρτῃ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, 
τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. 
Καταβασίαι· «Θάλασσαν ἔπηξας». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέ-
ρα. Ἐξαποστειλάρια, τὸ τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τὸν κρατῆρα 
ἔχων». Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ 
μεθέορτον· «Κύριε, πρὸ τοῦ ἀχράντου σου Σταυροῦ». Δοξολογία μεγά-
λη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Τῆς 
ἑορτῆς τῆς νομικῆς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· 
«Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος.

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, Γλυκερίας 
μάρτυρος.

Αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου καὶ τῶν ἀναγνωσμάτων. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς Σαμαρείτιδος, ψάλλονται αἱ καταβασίαι· 
«Ἀναστάσεως ἡμέρα» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ 
Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ κοντάκιον τῆς Σαμαρείτιδος. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· 
«Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

14. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παχωμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Ἀχιλλίου ἐπισκόπου 
Λαρίσης, Πανηγυρίου ὁσίου τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Πανηγυρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος, Θεοδώρου 
ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ 

τοῦ Μηναίου εἰς 4. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ 
τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς τοῦ Μηναίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Μη
ναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς 
ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιω-
τέρα, εἶτα ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάριον, 
τῆς ἑορτῆς δίς. Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία 
χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ 
τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια· 
«Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς Σαμα-
ρείτιδος· «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῆς ἡμέρας. Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ».

17. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). Ἀνδρονίκου καὶ Ἰου-
νίας ἀποστόλων, Ἀθανασίου ἐπισκόπου Χριστιανουπόλεως, Θεοφάνους 
ἐπισκόπου Σολέας τῆς Κύπρου.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοφάνους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως».
Κοντάκιον· «Πίστει ἐλθοῦσα ἐν τῷ φρέατι».
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Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ Τυφλὸς 

γεννηθεὶς» εἰς 3.
Δόξα, τοῦ Τυφλοῦ· «Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὸ ἀναστάσιμον· «Σὲ τὸν σαρκωθέντα» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ 

Πάσχα μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, τοῦ Τυφλοῦ· «Δικαιοσύνης ἥλιε νοητέ».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ θεοτοκίον· «Χαῖρε, πύλη Κυρίου».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 

λιτῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Ὅλον τὸν βίον ὁ Τυφλός». Καὶ νῦν· «Νεῦσον πα
ρακλήσεσι». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ 
ἤχου, ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Χαῖρε, 

πύλη Κυρίου».
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ 

στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Τυφλοῦ ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Τυφλοῦ· «Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τυφλοῦ καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 

Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Καταβασίαι· «Τῷ Σωτῆρι Θεῷ».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, ὡς διετάχθη τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων. Εἶτα ἡ καταβασία· 
«Σὲ τὴν ὑπὲρ νοῦν καὶ λόγον».
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Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τὸ τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας» καὶ τὰ δύο τοῦ Τυφλοῦ· «Τοὺς νοερούς μου ὀφθαλμοὺς» 
καί· «Παράγων ὁ Σωτὴρ ἡμῶν».

Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν 
στίχων αὐτῶν.

Δόξα, τοῦ Τυφλοῦ· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Ἐγένετο πορευομένων ἡμῶν» 

(Πράξ. ιϚ´ 16-34).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ· «Παράγων ὁ Ἰησοῦς» (Ἰωάν. θ́  

1-38).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ϛ ʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τοῦ Τυφλοῦ, ψάλλονται αἱ καταβασίαι· «Τῷ 
Σωτῆρι Θεῷ» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ Τιμιω-
τέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ κοντάκιον τοῦ Τυφλοῦ. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρα-
κλείου, Παυλίνου καὶ Βενεδίμου μαρτύρων.

19. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Τυφλοῦ18, Πατρικίου ἱερομάρτυρος 

18. Ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ ὑπάρχουσι δύο τάξεις ἀποδόσεως τῶν ἑορτῶν τοῦ Τυ-
φλοῦ καὶ τοῦ Πάσχα. Κατὰ τὴν πρώτην, τὴν καὶ παλαιοτέραν, ἡ ἀπόδοσις ἀμφοτέρων 
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ἐπισκόπου Προύσης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀκακίου, Μενάνδρου καὶ Πολυ-
αίνου, τῶν ιγʹ ὁσιομαρτύρων τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας τῆς Καντάρας 
Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τῶν ιγʹ ὁσιομαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ 

τοῦ Μηναίου εἰς 4. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ 
τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς τοῦ Μηναίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Μη
ναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς 
ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιω-
τέρα, εἶτα ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάρια, 
τὰ δύο τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία 
χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ 
τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτίκια· 
«Τὸν συνάναρχον Λόγον» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τοῦ Τυφλοῦ· «Τῆς 
ψυχῆς τὰ ὄμματα». Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, Θαλλελαίου  μάρτυρος.

Κατάλυσις ἰχθύος.
Ἐν τῇ Θʹ Ὥ ρ ᾳ . Ἀπολυτίκιον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Κοντάκιον· 

«Τῆς ψυχῆς τὰ ὄμματα».
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ», τὸ «Χριστὸς 

ἀνέστη» δεκάκις, ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Πάσχα, καὶ τὰ εἰρηνικά. Ἑσπέρια, 
τὰ 6 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχάς». Δόξα· 
«Τὸν τῷ Πατρὶ συνάναρχον». Καὶ νῦν· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν». Εἴ-
σο δος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὸ 
ἀναστάσιμον· «Τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ 

τῶν ἑορτῶν γίνεται τῇ Τετάρτῃ τῆς Ϛʹ ἑβδ. μετὰ τῶν ἀναστασίμων τοῦ πλ. αʹ ἤχου, 
κατὰ τὸν συνήθη τύπον τῶν ἀποδόσεων τῶν ἑορτῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. Κατὰ τὴν 
δευτέραν τάξιν, ἡ μὲν ἀπόδοσις τοῦ Τυφλοῦ γίνεται τῇ Τρίτῃ τῆς Ϛʹ ἑβδ. μετὰ τῶν 
ἀναστασίμων τοῦ πλ. αʹ ἤχου, ἡ δὲ ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα μόνη τῇ Τετάρτῃ τῆς Ϛʹ ἑβδ. 
μετὰ τῶν ἀναστασίμων τοῦ αʹ ἤχου, κατὰ τὸν τύπον τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Πάσχα. Ἐν 
τῷ παρόντι ἀκολουθεῖται ἡ ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ βʹ τάξις.



τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα», μετὰ τοῦ 
«Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, καὶ εὐθὺς ἡ ἀπόλυσις διαλογικῶς, ὡς καὶ ἐν τῇ 
Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ . Ἀναγινώσκεται ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα, ὡς προδι-
ετυπώθη.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, παραλειπομέ-
νου τοῦ συναξαρίου τοῦ Πεντηκοσταρίου, τοῦ Κατηχητικοῦ Λόγου τοῦ 
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ ἀπολυτικίου αὐτοῦ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ἀλλ᾿ 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

21. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν μεγάλων θεο-
στέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων.

Πανηγυρίζει ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ 
Ἑλέ νης Πύργου Τηλλυρίας.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα.
Ἑσπερινὸς

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός».
Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τὸν προοιμιακὸν ψαλμόν.
Ἑσπέρια, τὰ 5 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανοὺς» 

εἰς 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Ὅπλον κραταιότατον» εἰς 4.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Πλουσίων δωρεῶν τὰ κρείττονα».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας, τὰ δύο πρῶτα 

ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ πρῶτον τῶν ἁγίων.
Εἰς τὴν λιτήν, τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς καὶ τῶν ἁγίων. Δόξα, τῶν ἁγίων. 

Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας», 

μετὰ τῶν στίχων·
«Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ 
ἀγαλλιάσεως».
«Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Σέλας φαεινότατον».
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Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ».
Ἀπολυτίκια, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», τῶν ἁγίων· «Τοῦ Σταυροῦ 

σου τὸν τύπον» καὶ πάλιν τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ 

ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 
ἡμῶν».

Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ἀκολουθιῶν λέγεται τὸ τρισάγι-
ον· «Ἅγιος ὁ Θεὸς» καὶ τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν», ὄχι ὅμως καὶ τὸ «Βασιλεῦ 
οὐράνιε», τὸ ὁποῖον ἐπανέρχεται ἀπὸ τοῦ Ἀποδείπνου τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς.

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸ «Εὐλογητός», εὐθὺς τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τὸ τρισάγιον, τὸ 
ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῶν ἁγίων καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 

σάλπιγγος» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ 
ἀγαλλιάσεως».

Εὐαγγέλιον, τῆς ἑορτῆς, τὸ Γʹ ἑωθινὸν (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης).
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς 

τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ 
Θεός …, Σήμερον ἐν οὐρανοῖς».

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων, τὸ κάθισμα αὐτῶν· 
«Τὰς αἰσθήσεις ἐκτείνας». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπιβὰς ἐν 
νεφέλαις».
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 
Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ αʹ 

κανόνος τῆς ἑορτῆς μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», τοῦ 
βʹ μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου· «Ἄγγελοι τὴν ἄνοδον» πλὴν τοῦ θεοτοκίου, 
τὸ ὁποῖον λέγεται μετὰ τοῦ «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ 
τῶν ἁγίων μετὰ τοῦ «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Εἶτα 
ἡ καταβασία· «Χαίροις, ἄνασσα».

Ἐξαποστειλάρια, τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε», τῶν ἁγίων· 
«Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων εἴληφε» καὶ πάλιν τῆς ἑορτῆς.

Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ἀγγελικῶς οἱ ἐν κόσμῳ» καὶ τὰ 3 
πρῶτα τῶν ἁγίων· «Χαίροις, Κωνσταντῖνε πάνσοφε».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ὁ τῶν ἀνάκτων ἄναξ καὶ Θεός».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου  

τῷ βασιλεῖ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὡραῖος κάλλει παρὰ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων,  
ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος,  
ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν·  
διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε  

ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν ταῖς θλίψεσι  

ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς  

ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς».

Στίχ.  «Κύριος τῶν δυνάμεων μεθ᾿ ἡμῶν,  
ἀντιλήπτωρ ἡμῶν ὁ Θεὸς Ἰακώβ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς  
ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς».

Στίχ.  «Δεῦτε καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς  

ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς».

Στίχ.  «Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς  
ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς  
ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς οὐρανούς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Πάντα τὰ ἔθνη, κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ  

ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως».
«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Στίχ.  «Ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός,  
βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν».

«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Στίχ.  «Ἐβασίλευσεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ Θεὸς κάθηται  
ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ».
«Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Εἰσοδικόν· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. 
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς τοὺς 
οὐρανούς, ψάλλοντάς σοι. Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκια· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
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Ἀπόστολος, τῶν ἁγίων· «Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη» 
(Πράξ. κϚ´ 1, 12-20).

Εὐαγγέλιον, τῆς ἑορτῆς· «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν» (Λουκ. κδ´ 
36-53).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Σὲ 
τὴν ὑπὲρ νοῦν».

Κοινωνικόν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ 
σάλπιγγος. Ἀλληλούϊα».

Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν μὲν τῷ 
Ὄρθρῳ δὲν λέγεται τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς 
ἑορτῆς ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθεὶς» (ἐφ᾽ ὅσον 
ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν δὲ τῇ Λειτουργίᾳ, 
τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». 
Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βασιλίσκου μάρτυρος.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμε-
νον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μιχαὴλ ἐπισκόπου Συνάδων τοῦ ὁμολογητοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μιχαὴλ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

24. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων  πατέρων τῆς 
ἐν Νικαίᾳ Αʹ οἰκουμενικῆς Συνόδου, Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ 
ὄρει, Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐρύχου.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ.
Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Συμεὼν καὶ Κυριακοῦ εὑρίσκονται εἰς τὰ 

Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».
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Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 ἀναστάσιμα, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ Κύριος 

ἀνελήφθη» καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ἐκ γαστρὸς ἐτέχθης».
Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν πατέρων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὴν ἐτήσιον μνήμην».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Κύριε, τὸ μυστήριον».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν πατέρων· 

«Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν 
δόξῃ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν καὶ ἐν δόξῃ ἀναληφθεὶς ἀφ᾿ ἡμῶν εἰς 
τοὺς οὐρανοὺς καὶ ἐν δεξιᾷ καθίσας τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός, Χριστὸς 
ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 
λιτῆς τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Κύριε, τῆς οἰκονομίας πληρώσας». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ 
τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χρι
στέ», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, τῆς Ἀναλήψεως εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ τῶν πατέρων εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας», τὸ 
κάθισμα τῶν πατέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, τῶν αὐτῶν· 
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«Τῶν Νικαέων ἡ λαμπρὰ πόλις». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὁ ἀνελθὼν 
εἰς οὐρανούς».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τι

βεριάδος θάλασσα», τῶν πατέρων· «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ 
τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε».

Αἶνοι, τὰ 4 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ὅλην συγ
κροτήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
«Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν δια
θήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις».

Δόξα, τῶν πατέρων· «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ», «Ὑπερδε

δοξασμένος εἶ, Χριστέ», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Ἔκρινεν ὁ Παῦλος παρα

πλεῦσαι» (Πράξ. κ´ 16-18, 28-36).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Ἐπάρας ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

ὀφθαλμούς» (Ἰωάν. ιζ´ 1-13).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

Σημείωσις. Σήμερον τελεῖται τὸ μνημόσυνον τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως Κων-
σταν τίνου τοῦ Παλαιολόγου καὶ πάντων τῶν ὑπὸ τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων ἀναι-
ρεθέντων κατὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
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Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγ
γέλια Ζʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ γʹ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρό-
μου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων καὶ τὰ 3 
τοῦ Προδρόμου. Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον». Καὶ νῦν, 
τὸ μεθέορτον· «Ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις». Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ 
τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου, 
μετὰ τῶν στίχων·

«Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου».
«Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».

Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλα
λαγμῷ». Ἀπολυτίκια, τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». 
Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ». 
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προ-
δρόμου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Καθίσματα, τοῦ Προδρό-
μου καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς (Πέμπτῃ τῆς Ἀναλήψεως πρωΐ). Οἱ 
ἀναβαθμοί, τὸ προκείμενον· «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας» τρίς, μετὰ τοῦ στί-
χου· «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ» ὡς ἀνωτέρω καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ 
Προδρόμου. Εἶτα, ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ τὰ μετ᾿ αὐτόν, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Κανόνες, ὁ βʹ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ τοῦ Προδρόμου 
εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Προδρό-
μου. Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπιβὰς ἐν νεφέλαις». Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ 
κον τάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου. 
Καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέ-
ρα. Ἐξαποστειλάρια, τοῦ Προδρόμου καὶ τῆς ἑορτῆς· «Τῶν μαθητῶν 
ὁρῶντων σε». Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου εἰς 4. Δόξα, τοῦ 
Προδρόμου. Καὶ νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ ἐκ τοῦ ὄρους». 
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, 
τῆς ἑορτῆς, τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· 
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«Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρό-
μου. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».

26. ΤΡΙΤΗ. Κάρπου ἀποστόλου ἑνὸς τῶν Οʹ, Συνεσίου ἐπισκόπου Καρ-
πασίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Συνεσίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

27. ΤΕΤΑΡΤΗ, Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος, ἡ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ 
ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεράποντος, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ ῾Ρώσου.

Ἡ ἀκολουθία τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Θεράποντος 
εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

28. ΠΕΜΠΤΗ. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Μελιτινῆς.

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως, Θεοδοσίας 
μάρτυρος.

Αἱ ἀκολουθίαι τελοῦνται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν δὲ 
τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος, τοῦ Εὐαγγελίου 
καὶ τοῦ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι». Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος 
καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ 
αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου 
τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀνελήφθης ἐν δόξῃ».
Κοντάκιον· «Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν δόξῃ ἀναληφθείς».

Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου)

Ἑσπέρια, τὰ 3 μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» 
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καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν κεκοιμημένων· «Τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον 
νεκρῶν».

Δόξα· «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εὐθὺς τὸ «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ ἀντὶ τοῦ προκειμένου τῆς ἡμέρας, ψάλλεται 

τὸ «Ἀλληλούϊα» τρὶς ἐκ γʹ, εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων, ὡς ἐν τῷ 
Πεντηκοσταρίῳ.

Εὐθὺς τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὸ μαρτυρικόν· «Ὁ Σταυρός σου, Κύριε» καὶ τὰ δύο νεκρώ-

σιμα· «Ἐτίμησας εἰκόνι σου» καί· «Ἵνα μοι τὸ ἀξίωμα», μετὰ τῶν 
στίχων αὐτῶν.

Δόξα· «Ἀρχή μοι καὶ ὑπόστασις».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε».
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ νεκρώσιμος κανὼν τοῦ πλ. βʹ 

(τῆς παννυχίδος)· «Ἐν οὐρανίοις θαλάμοις» εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὸ 
αʹ τροπάριον ἑκάστης ᾠδῆς· «Πρεσβείαις, Κύριε, τῶν μαρτύρων σου 
ἀνάπαυσον τὰς ψυχὰς τῶν δούλων σου», εἰς τὸ βʹ· «Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν 
ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται», εἰς τὸ γʹ· «Δόξα Πατρὶ» καὶ εἰς τὸ δʹ· 
«Καὶ νῦν».

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, τὸ κάθισμα· «Ἀληθῶς ματαιότης». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Παναγία Θεοτόκε».

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, τὸ κοντάκιον· «Μετὰ τῶν ἁγίων» καὶ ὁ οἶκος· «Αὐτὸς 
μόνος ὑπάρχεις».

Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός· «Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον».
Εὐθὺς τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ βάθει σοφίας». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· «Ἐν σοὶ γὰρ τὴν 

ἐλπίδα». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ καὶ τεῖχος καὶ λιμένα».
Εἶτα ἡ ἐκτενής· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεὸς» καὶ ἡ ἐκφωνήσις· «Ὅτι ἐλεή

μων».
Καὶ εὐθὺς τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμάτων δικαίων» καὶ μνημονεύονται 

ἐπὶ τῶν κολλύβων τὰ ὀνόματα τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν τῷ Σαββάτῳ 
τῆς Ἀπόκρεω (ὅρα σελ. 88).

Ἀπόλυσις, ἡ συνήθης.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου
Ὄρθρος

Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα» τε-
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τράκις εἰς ἦχον πλ. δʹ, τὸ μὲν πρῶτον ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα 
μετὰ τῶν ἑξῆς·
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ μαρτυρικὰ τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Ἀθλητικαὶ ἐνστάσεις» μετὰ 

τῶν στίχων αὐτῶν. Δόξα, τὸ νεκρώσιμον. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον.
Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια καὶ ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων, ὡς ἐν 

τῷ Ἑσπερινῷ (ἄνευ ὀνομάτων).
Εἶτα τὸ κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ 

«Καὶ πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου 
ἀνατείλας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανών, ὁ τοῦ Πεντηκοσταρίου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχων εἰς μὲν 

τὰ δύο πρῶτα τροπάρια· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, 
Κύριε» καί· «Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν», εἰς 
δὲ τὰ ἄλλα δύο τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ὁ τὰ πάντα ποιήσας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πεντηκοσταρίου καὶ τὸ συν-
αξάριον τοῦ Μηναίου.

Καταβασίαι, οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν 

ἐστιν».
Ἐξαποστειλάρια, τὸ νεκρώσιμον· «Μνήμην τελοῦντες» καὶ τὸ θεοτοκί-

ον· «Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων».
Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια· «Φοβερὸν τὸ τέλος».
Δόξα· «Ὡς ἄνθος μαραίνεται».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Ἔχων ἀκατά

ληπτον», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα· «Ἄλγος τῷ Ἀδάμ».
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὤφθης ἐνδιαίτημα».
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Τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι» καὶ τὸ τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ βάθει σοφίας» καὶ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τὸ νεκρώσιμον· «Μετὰ τῶν ἁγίων».
Ἀπόστολος, ὁ εἰς κοιμηθέντας· «Οὐ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν περὶ τῶν κε

κοιμημένων» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἀποστόλου).
Εὐαγγέλιον, τῆς ἡμέρας· «Ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν ὁ Ἰησοῦς» (τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν, τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, ψάλλεται τὸ ἑξῆς·

Ἦχος πλ. βʹ.
«Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ 

ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

των δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων.
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις.

31. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἑρμείου μάρτυρος.

Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ὁ βάθει σοφίας».
Κοντάκιον· «Μετὰ τῶν ἁγίων».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα τοῦ αʹ ἤχου· «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν» εἰς 4 

καὶ τὰ 5 τοῦ βʹ ἤχου· «Εἴδομεν τὸ φῶς» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε, λαοί, τὴν τρισυπόστατον».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε» μετὰ τῶν στίχων 

αὐτῶν.
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Δόξα, καὶ νῦν· «Γλῶσσαί ποτε συνεχύθησαν».
Ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν καταπέμψας τὸ 

πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Σημείωσις. Ἀπὸ τοῦ Ἀποδείπνου τῆς σήμερον ἐπανέρχεται, μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς 
ὁ Θεός», τὸ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε». Τὸ αὐτὸ καὶ εἰς 
τὰς ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ καὶ τῆς Θʹ ὥρας.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸ «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 
«Βασιλεῦ οὐράνιε», τὸ τρισάγιον, ὁ νʹ ψαλμός, τό τρισάγιον, τὸ ἀπο-
λυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ» 

τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν 
τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου».

Εὐαγγέλιον· «Οὔσης ὀψίας» (ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης).
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» οὐ λέγεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· 

«Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν 
με, ὁ Θεός …, Βασιλεῦ οὐράνιε».

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος, 
μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Οἱ τοῦ Σωτῆρος ἐρασταί».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον τοῦ Μηναίου καὶ 

τοῦ Πεντηκοσταρίου.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Πόντῳ ἐκάλυψεν» καί· «Θείῳ καλυφθείς».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν. Εἶτα, αἱ καταβασίαι· «Μὴ τῆς 
φθορᾶς» καί· «Χαίροις ἄνασσα».
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Ἐξαποστειλάρια· «Τὸ πανάγιον Πνεῦμα» δὶς καί· «Φῶς ὁ Πατὴρ» 
ἅπαξ.

Αἶνοι, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Παράδοξα σήμερον» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Βασιλεῦ οὐράνιε».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ευλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 

ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα,  
καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Οὔκ εἰσι λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι,  
ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα  
τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου  

τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

Στίχ.  «Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου  
καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

Στίχ.  «Μνησθείη πάσης θυσίας σου καὶ τὸ ὁλοκαύτωμά σου πιανάτω».
«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».
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Στίχ.  «Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν  
τὴν βουλήν σου πληρώσαι».

«Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς  

καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα».
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Στίχ.  «Τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν δέησιν  
τῶν χειλέων αὐτοῦ, οὐκ ἐστέρησας αὐτῷ».

«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Στίχ.  «Ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος, ἔθηκας  
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου».

«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».

Εἰσοδικόν· «Ὑψώθητι, Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου, ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν 
τὰς δυναστείας σου. Σῶσον ἡμᾶς, Παράκλητε ἀγαθέ, ψάλλοντάς 
σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος· «Ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς» 

(Πράξ. β´ 1-11).
Εὐαγγέλιον· «Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ» (Ἰωάν. ζ´ 37-52, η´ 12).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Μὴ τῆς φθο

ρᾶς».
Κοινωνικόν· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς θείας Λειτουργίας, ἄρχεται ὁ Μ έ γ α ς 

Ἑ σ π ε ρ ι ν ὸ ς  τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Αʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Αʹ ἑβδ. Ματθαίου.
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ΜΗΝ ΙΟΥΝΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Ἰουστίνου μάρτυρος τοῦ φιλο-
σόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμενον· 

«Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκονται 
αἱ εὐχαὶ τῆς γονυκλισίας. Μετὰ τὰς δύο εὐχὰς τῆς αʹ στάσεως, ἡ μικρὰ 
συναπτὴ καὶ ἡ ἐκτενής. Μετὰ τὰς δύο εὐχὰς τῆς βʹ στάσεως, ἡ μικρὰ 
συναπτὴ καὶ τὸ «Καταξίωσον». Μετὰ δὲ τὰς τρεῖς εὐχὰς τῆς γʹ στά-
σεως, ἡ μικρὰ συναπτή, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα. Ἀπολυτίκιον· 
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ» τρίς. Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐκ τῶν πατρικῶν κόλπων 
κενώσας ἑαυτόν».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί· «Θείῳ καλυφθείς». Εἰς τὴν 
θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων 
ὡς ἐχθές. Εἶτα, ἡ καταβασία· «Χαίροις, ἄνασσα».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκιον· 
«Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ». Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς». Ἀντὶ τοῦ τρισα-
γίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Δευτέρας 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ 
κανόνος· «Χαίροις, ἄνασσα». Κοινωνικόν· «Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον 
μὴ ἀντανέλῃς ἀφ᾿ ἡμῶν, δεόμεθα, φιλάνθρωπε. Ἀλληλούϊα». Μετὰ τὴν 
θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων 
γλωσσῶν».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, ἐν τῷ Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες 
τῆς ἑορτῆς ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβασίαι· «Θείῳ καλυφθεὶς» (ἐφ᾽ ὅσον 
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ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ 
ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν 
ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν ἐπανέρχεται τὸ «Εἴδομεν 
τὸ φῶς». Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

2. ΤΡΙΤΗ. Νικηφόρου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολο-
γητοῦ.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

3. ΤΕΤΑΡΤΗ. Λουκιλλιανοῦ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Πάππου 
ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) τοῦ ὁμολογητοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πάππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

4. ΠΕΜΠΤΗ. Μητροφάνους ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρ-
θας καὶ Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου.

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δωροθέου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Τύρου.

6. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς, Ἱλαρίωνος 
ὁσίου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων.

Αἱ ἀκολουθίαι τελοῦνται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, 
ἐν δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ 
Εὐαγγελίου. Εἰς τὸ «Κύριε ἐκέκραξα», τὰ στιχηρὰ ψάλλονται εἰς 8. Ἐν 
τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ τρισάγιον, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. 
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Χαίροις 
ἄνασσα». Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

7. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τῶν Ἁγίων Πάντων, Θεοδότου ἱερομάρτυρος 
τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Εὐλογητὸς εἶ, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ὅτε καταβάς».

 ΙΟΥΝΙΟΣ  1 – 7 233



Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 6 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Οἱ πνευ
ματοῤῥήτορες».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Μαρτύρων θεῖος χορός».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἁγίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Δεῦτε, πιστοί, σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τῶν ἁγίων· 

«Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ 
αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 6, μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 

Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν 

ἁγίων· «Προπατόρων, πατέρων, πατριαρχῶν». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεο-
τοκίον· «Τὴν οὐράνιον πύλην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων καὶ τὸ συναξάριον τοῦ 
Μηναίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου.
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Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· 

«Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τῶν ἁγίων· «Τὸν Βαπτιστὴν καὶ Πρό
δρομον» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἄνω δοξαζόμενος».

Αἶνοι, τὰ 4 πρῶτα ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Τοὺς 
ἁγίους ὁ Κύριος» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ πασῶν 
τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς».
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».

Δόξα, τὸ Αʹ ἑωθινόν· «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Τῶν ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».
Ἀπόστολος, τῆς Αʹ Κυριακῆς (τῶν Ἁγίων Πάντων)· «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ 

πίστεως» (Ἑβρ. ια´ 33-40, ιβ´ 1-2).
Εὐαγγέλιον, τῆς Αʹ Κυριακῆς Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων)· «Πᾶς ὅστις 

ὁμολογήσει» (Ματθ. ι´ 31-33, 37-38, ιθ´ 27-30).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Βʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Βʹ ἑβδ. Ματθαίου.

Σημειώσεις. 1. Ἀπὸ τὸ ἑσπέρας τῆς σήμερον ἐπανέρχεται ἡ Παρακλητική.
2. Ἐφεξῆς, μέχρι καὶ τῆς 26ης Ἰουλίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς 

αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» καὶ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τὸ κοντάκιον· «Προ
στασία τῶν Χριστιανῶν».
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8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος 
τοῦ Στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος.

Ἀπὸ τῆς σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἥτις 
διαρκεῖ μέχρι καὶ τῆς κηʹ Ἰουνίου.

9. ΤΡΙΤΗ. Κυρίλλου ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

10. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀντωνίνης μαρτύρων.

11. ΠΕΜΠΤΗ. Βαρνάβα ἀποστόλου, ἱδρυτοῦ καὶ προστάτου τῆς ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, Βαρθολομαίου ἀποστόλου, Βαρνάβα ὁσίου τοῦ ἐν 
Βάσῃ, Λουκᾶ ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως τῆς Κριμαίας τοῦ ἰατροῦ.

Σήμερον τελεῖται συνοδικὸν συλλείτουργον.
Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Βαρνάβα τοῦ ἐν Βάσῃ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ

πρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Κυπρίῳ 

Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Τὰ ἀναγνώσματα εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται 

ἐμμελῶς. Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Δέσποινα πρόσδεξαι»19.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

Σήμερον ἄγουσι τὰ ὀνομαστήρια αὐτῶν ὁ πανιερώτατος μητροπο
λίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας καὶ ὁ ἐφησυχάζων θεοφιλέστατος 
ἐπίσκοπος Σαλαμῖνος κ. Βαρνάβας.

12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ὀνουφρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ζήνωνος ἐπισκόπου 
Κουρίου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ὀνουφρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

19. Τὸ ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ ὁριζόμενον αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. δʹ ἤχου· «Ὁ βασι
λεὺς τῶν οὐρανῶν» δὲν ἁρμόζει νὰ ψάλλεται εἰς τὰ ἀπόστιχα.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ζήνωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

13. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀκυλίνης μάρτυρος, Τριφυλλίου ἐπισκόπου Λήδρων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τριφυλλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

14. ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἐλισσαίου προφήτου, Μεθοδίου ἀρχι επι-
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ, Ἰουστίνου ὁσίου τοῦ ἐν 
Σερβίᾳ.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ προφήτου· «Χαίροις, 

Ἐλισσαῖε πάνσοφε» καὶ τὰ 3 τοῦ ἱεράρχου· «Ἀληθείας ἑδραίωμα».
Δόξα, τοῦ προφήτου· «Προφῆτα, κήρυξ Χριστοῦ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ προφήτου· «Τῶν προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τοῦ 

προφήτου· «Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ προφήτου καὶ ὁ τοῦ ἱεράρχου, ἀμφότεροι 

εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ προφήτου· «Προβλέψει θεϊκῇ». Δόξα, 

τοῦ ἱεράρχου· «Ὥσπερ μέγας ἥλιος». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὰς 
ἀχράντους χεῖράς σου».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τοῦ 

προφήτου· «Ἐξ ἀροτῆρος ὤφθης», καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἡμεῖς ἐν σοὶ 
καυχώμεθα».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Βʹ Κυριακῆς· «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη» (Ρωμ. β´ 10-

16).
Εὐαγγέλιον, τῆς Βʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Περιπατῶν ὁ Ἰησοῦς» (Ματθ. 

δ´ 18-23).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Γʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Γʹ ἑβδ. Ματθαίου.
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15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀμὼς προφήτου, Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἱππῶνος.

16. ΤΡΙΤΗ. Τύχωνος ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος τῆς Κύπρου.

Σήμερον πανηγυρίζει ὁ ἐπισκοπικὸς ναὸς τοῦ ἁγίου Τύχωνος ἐν τῇ 
κοινότητι Ἁγίου Τύχωνος, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα τῆς ἐπισκοπῆς Ἀμαθοῦντος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Τύχωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰσαύρου, Βασιλείου, Ἰννοκεντίου, Ἑρμείου, Φήλικος καὶ 
Περεγρίνου μαρτύρων, Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ μαρτύρων, Φιλωνί-
δου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Κουρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλωνίδου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΠΕΜΠΤΗ. Λεοντίου μάρτυρος, Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως τῆς 
Κύπρου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λεοντίου ἐπισκόπου Νεαπόλεως εὑρίσκεται 
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Χύτρων κ. Λεόντιος.

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰούδα ἀποστόλου.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Μεθοδίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πατάρων.

21. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἰουλιανοῦ μάρτυρος τοῦ Ταρσέως.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Γʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Φωταυγῆ 
σε ὡς ἥλιον».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτο-

κίον· «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Πάντα ὑπὲρ 
ἔννοιαν».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Ὑδάτων πνιγμονῇ». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ θεοτοκίον· «Ἐλπὶς Χριστιανῶν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Γʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται» καὶ τὸ 

θεοτοκίον· «Ὁ ἀνατείλας ἥλιος».
Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Γʹ ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
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Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Γʹ Κυριακῆς· «Δικαιωθέντες ἐκ πίστεως, εἰρήνην ἔχομεν» 

(Ρωμ. ε´ 1-10).
Εὐαγγέλιον, τῆς Γʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 

ὁ ὀφθαλμός» (Ματθ. Ϛ´ 22-33).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Δʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Δʹ ἑβδ. Ματθαίου.

22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Σαμοσάτων.

23. ΤΡΙΤΗ. Ἀγριππίνης μάρτυρος, Ἀριστοκλέους πρεσβυτέρου, Δημη-
τριανοῦ διακόνου καὶ Ἀθανασίου ἀναγνώστου τῶν Κυπρίων μαρτύρων.

Ἡ ἀκολουθία τῶν τριῶν Κυπρίων μαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

24. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τὸ Γενέσιον τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρό-
μου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου, Παναγιώτου νεομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε 
λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ».
«Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ, προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου Κυρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, οἱ δύο τοῦ Προδρόμου, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν 

εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τρο-
πάρια· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Ἀνοίξω 
τὸ στόμα μου».
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Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».

25. ΠΕΜΠΤΗ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος.

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ.

27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σαμψὼν ὁσίου τοῦ Ξενοδόχου.

28. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Κύρου καὶ 
Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Δʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Τὴν δυάδα 

τιμήσωμεν».
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ 

τὴν μεσιτεύσασαν».
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Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Τὰς χαμαιζήλους ἡδονάς». Δόξα, 

καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τῶν ἀκαθάρτων λογισμῶν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες» καὶ 

τὸ θεοτοκίον· «Τὸ Χαίρετε φθεγξάμενος».
Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Δʹ Κυριακῆς· «Ἐλευθερωθέντες ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας» 

(Ρωμ. Ϛ´ 18-23).
Εὐαγγέλιον, τῆς Δʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς Καπερ

ναούμ» (Ματθ. η´ 5-13).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Εʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Εʹ ἑβδ. Ματθαίου.

29. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων πρω-
τοκορυφαίων ἀποστόλων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
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Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Τὰ ἀναγνώσματα εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται 
ἐμμελῶς. Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ 
τῶν ἀποστόλων».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τοῦ Πέτρου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ 
τοῦ Παύλου ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Ἀνοίξω 
τὸ στόμα μου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῶν κορυφαίων. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

30. ΤΡΙΤΗ. Ἡ σύναξις τῶν ἐνδόξων καὶ πανευφήμων ἀποστόλων τῶν 
Δώδεκα, Μαρίας μητρὸς τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καθίσματα, τὰ μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν τῆς 

29ης Ἰουνίου. Κανόνες, ὁ τῶν κορυφαίων μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ τῶν 
Δώδεκα εἰς 6, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Ἀπόστολοι τοῦ 
Χριστοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα 
μου». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκον· «Ἀπόστολοι ἅγιοι».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς (εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολοι ἅγιοι»). Ἀπολυτίκια· 
«Οἱ τῶν ἀποστόλων πρωτόθρονοι», «Ἀπόστολοι ἅγιοι» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. 
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῶν Δώδεκα. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».
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ΜΗΝ ΙΟΥΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων τῶν ἐν ῾Ρώμῃ μαρτυ-
ρησάντων, Κωνσταντίνου τοῦ νέου μάρτυρος τοῦ ἐν Ὁρμηδείᾳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τῶν ἀναργύρων ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος».
«Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ 
τὸ αὐτό;».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». 
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

2. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἐν Βλαχέρναις κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς ὑπερ-
αγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 

στίχοι·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».

Ἀπολυτίκιον· «Θεοτόκε ἀειπάρθενε» ἅπαξ.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον δίς. Κανόνες, 
οἱ δύο τῆς Θεοτόκου, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν 
εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, 
σῶσον ἡμᾶς». Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς Θεο-
τόκου· «Περιβολὴν πᾶσι πιστοῖς». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Θεο-
τόκου. Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ὑακίνθου μάρτυρος.

4. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀνδρέου ἀρχιεπισκόπου Κρήτης τοῦ Ἱεροσολυμίτου.

5. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀθανασίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἄθῳ, Λαμπαδοῦ 
ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Εʹ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου· «Ποίων 
εὐφημιῶν ἔπαινον» καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Λαμπαδοῦ· «Πάτερ Λαμπαδὲ 
μακάριε».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὡς ἔνθεος ἡ ζωή σου».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὴν τῶν πατέρων καλλονήν».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
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Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τοῦ 
ἁγίου· «Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν 
μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν ἁγίων, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Ἐκ νεότητος πάντα». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον».
Ἀφ᾿ Ϛ ʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τοῦ 

ἁγίου· «Ὡς τηλαυγὴς ἀνέτειλας» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Πανευαγὴς παν
τάνασσα».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τίμιος ὄντως ὁ 
θάνατος» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ 
θελήσει σφόδρα».
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ».

Δόξα, τὸ Εʹ ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμάτων, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Τὴν ἐν σαρκὶ ζωήν», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
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Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Εʹ Κυριακῆς· «Ἡ μὲν εὐδοκία τῆς ἐμῆς καρδίας» (Ρωμ. 

ι´ 1-10).
Εὐαγγέλιον, τῆς Εʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώ

ραν τῶν Γεργεσηνῶν» (Ματθ. η´ 28-34, θ´ 1).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ϛ  ʹἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

6. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σισώη τοῦ Μεγάλου.

7. ΤΡΙΤΗ. Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Μαλεῷ.

8. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προκοπίου μεγαλομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Προκοπίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου.

9. ΠΕΜΠΤΗ. Παγκρατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ταυρομενίας.

10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας μεʹ μαρτύρων, Ἀθα-
νασίου ὁσίου τοῦ Κυπρίου τοῦ ἐν Πεντασχοίνῳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀθανασίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

11. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου, Ὄλγας 
ἰσαποστόλου τῆς βασιλίσσης.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ 

ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εἰς τὰ ἀπόστιχα· 
«Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τῆς ἀθληφόρου».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
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μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

12. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου μαρτύρων.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Λίαν εὔφρανας».
Κοντάκιον· «Ἀγῶνας ἐν ἀθλήσει».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Πολυειδέσι 

βασάνοις».
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ θεοτοκίον· «Χαῖρε, πύλη Κυρίου».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Χαῖρε, 

πύλη Κυρίου».
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Ἱλάριον, πιστοί». Δόξα, καὶ νῦν, 

τὸ θεοτοκίον· «Ἐλπὶς Χριστιανῶν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
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Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ϛʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος» καὶ τὸ 

θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς τῆς κτίσεως».
Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Ϛʹ ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη σύ, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Ϛʹ Κυριακῆς· «Ἔχοντες χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν» 

(Ρωμ. ιβ´ 6-14).
Εὐαγγέλιον, τῆς Ϛʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἐμβὰς ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ πλοῖον» 

(Ματθ. θ´ 1-8).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ζʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ζʹ ἑβδ. Ματθαίου.

13. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ σύναξις τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ 
Σαββαΐτου, Γολινδοὺχ μάρτυρος, Ἡλιοφώτου, Αὐξουθενίου, Ἐπαφροδίτου 
καὶ Εὐσθενίου ὁσίων (ἁγίων Ἡλιοφώτων).

Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἡλιοφώτων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τοῦ ἀρχαγγέλου.

14. ΤΡΙΤΗ. Ἀκύλα ἀποστόλου ἐκ τῶν Οʹ, Νικοδήμου ὁσίου τοῦ Ἁγιορείτου.

15. ΤΕΤΑΡΤΗ. Κηρύκου καὶ Ἰουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ, μαρτύρων.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῶν ἁγίων.
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16. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Πηδαχθόης.

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μαρίνης μεγαλομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Μαρίνης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ 
ἄμπελος …, μετὰ τῆς ἀθληφόρου».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». 
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

18. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Ὀνησιφόρου ὁσίου τοῦ ἐν 
Ἀναρίτιδι (ἢ Ἀναρίτῃ) τῆς Πάφου, Φωτίου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀθηαίνου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ὁσίων Ὀνησιφόρου καὶ Φωτίου εὑρίσκονται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

19. ΚΥΡΙΑΚΗ. Τῶν ἁγίων 630 θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δʹ 
οἰκουμενικῆς Συνόδου (451), Μακρίνης ὁσίας, ἀδελφῆς τοῦ Μεγάλου Βα-
σιλείου, Δίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ.

Τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τὴν ιγʹ 
Ἰουλίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν πατέρων· «Σὲ τὸν 

ἀπερίγραπτον».
Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν πατέρων.
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Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν πατέ-

ρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν πατέρων εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι 

μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν πα-

τέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ταχὺ 
δέξαι, Δέσποινα».

Ἀφ᾿ Ϛ ʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας καὶ τῶν πατέρων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», τῶν πα-

τέρων· «Πατέρων θείων σήμερον» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἐν δύο ταῖς 
θελήσεσι».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ὅλην συγκρο
τήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
«Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν δια
θήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις».
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Δόξα, τῶν πατέρων· «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος» 

(Τίτ. γ´ 8-15).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κό

σμου» (Ματθ. ε´ 14-19).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ηʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ηʹ ἑβδ. Ματθαίου.

20. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἠλιοὺ προφήτου τοῦ Θεσβίτου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ 

ἄμπελος …, μετὰ τοῦ προφήτου».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ προφήτου. Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ».

Σημείωσις. Σήμερον, θλιβερὰν ἐπέτειον τῆς παρανόμου τουρκικῆς εἰσβολῆς εἰς 
τὴν Κύπρον, τελεῖται Παράκλησις διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῶν αἰχμαλώτων, τὴν 
ἐπιστροφὴν τῶν προσφύγων, τὴν ἀνεύρεσιν τῶν ἀγνοουμένων καὶ τὴν ἐκδίωξιν τῶν 
εἰσβολέων ἐκ τῆς νήσου ἡμῶν, κατὰ τὴν ἀκόλουθον διάταξιν·

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν».
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Ὁ α´ χορός· «Ἀµήν».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς µου».
Ὁ α´ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ β´ χορός· Δόξα· «Τὸ µέγα κλέος τῆς Κύπρου».
Ὁ α´ χορός· Καὶ νῦν· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν …, ἡ προστατεύ

ουσα ἀεί».
Ὁ β´ χορός· «Θεοτόκε, τῶν τιµώντων σε».
Ὁ α´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Πολλοῖς συνεχόµενος» (α´ ᾠδὴ 

Μικροῦ Παρακλητικοῦ κανόνος).
Ὁ β´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Παθῶν µε ταράττουσι» (α´ ᾠδή).
Ὁ α´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Προστασίαν καὶ σκέπην» (γ´ ᾠδή).
Ὁ β´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Ἱκετεύω, Παρθένε» (γ´ ᾠδή).
Ὁ α´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Λύτρωσαι ἡµᾶς» (ε´ ᾠδή).
Ὁ β´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Ὡς τεῖχος καταφυγῆς» (Ϛ´ ᾠδή).
Ὁ α´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Ῥοήν µου τῶν δακρύων» (θ´ ᾠδή).
Ὁ β´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Χαρᾶς µου τὴν καρδίαν» (θ´ ᾠδή).
Ὁ α´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Λιµὴν καὶ προστασία» (θ´ ᾠδή).
Ὁ β´ χορός· «Ὑπεραγία Θεοτόκε …, Φωτός σου ταῖς ἀκτῖσι» (θ´ ᾠδή).
Ὁ α´ χορός· «Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν».
Ὁ β´ χορός· «Δέσποινα καὶ µήτηρ τοῦ Λυτρωτοῦ».
Ὁ α´ χορός· «Ψάλλοµεν προθύµως».
Ὁ β´ χορός· «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων».
Ὁ α´ χορός· «Ἐπίβλεψον ἐν εὐµενείᾳ».
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος)».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ὑγείας, σωτηρίας καὶ ἀπελευθερώσεως 

τῶν ἐν κινδύνοις καὶ ἐν αἰχµαλωσίᾳ εὑρισκοµένων ἀδελφῶν ἡµῶν καὶ 
ὑπὲρ τῆς συντόµου συνενώσεως µετὰ τῶν οἰκείων αὐτῶν».

Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
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Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῆς ταχείας καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ ἐπανόδου 
τῶν ἐκτοπισθέντων ἀδελφῶν ἡµῶν εἰς τὰς πατρογονικὰς αὐτῶν 
ἑστίας».

Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῆς συντµήσεως τοῦ χρόνου τῆς 

δοκιµασίας ἡµῶν, ἐκδιώξεως τῶν εἰσβολέων ἐκ τῆς νήσου ἡµῶν καὶ 
ὑπὲρ ἀποκαταστάσεως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς δικαιοσύνης ἐν αὐτῇ».

Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ παιδεύων καὶ πάλιν ἰώµενος, ὁ ὑποστηρίζων 
τοὺς καταπίπτοντας καὶ ἀνορθῶν τοὺς κατεῤῥαγµένους· ὁ τῶν 
ὀρφανῶν πατὴρ καὶ τῶν χειµαζοµένων λιµὴν καὶ τῶν νοσούν

των ἰατρός· ὁ ταχὺς εἰς βοήθειαν καὶ βραδὺς εἰς ὀργήν· ἐπάκουσον τῆς 
φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν ἐν τῇ θλιβερᾷ ταύτῃ ἐπετείῳ, καθ᾿ ἣν ἐχθρὸς 
ὑπεράριθµος, ὑπέροπλος καὶ ὑπερόπτης ἐπετέθη καθ᾿ ἡµῶν καὶ ἐδούλωσεν 
ἡµᾶς. Ἐπιλήσµονες γεγονότες τῶν δωρεῶν καὶ τῶν εὐεργεσιῶν σου, τοῖς 
προστάγµασί σου οὐκ ἐπορεύθηµεν καὶ τὰς ἐντολάς σου οὐκ ἐφυλάξαµεν.

Τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτη µετὰ ταῦτα, ἱστάµεθα εἰσέτι πρὸ τῶν 
ἐρειπίων καὶ ὁρῶμεν τὸ µέγεθος τῆς καταστροφῆς. Τὰ θυσιαστήριά σου, 
Κύριε, κατέσκαψαν καὶ τοὺς πιστούς σου οὓς µὲν ἀπέκτειναν, οὓς δὲ 
ἐδίωξαν βίᾳ ἐκ τῶν ἑστιῶν αὐτῶν.

Καὶ νῦν ἐν ψυχῇ συντετριµµένῃ καὶ πνεύµατι ταπεινώσεως προσ
πίπτοµέν σοι καὶ ἱκετεύοµεν· ἐπιµέτρησον ταῖς ἀνοµίαις ἡµῶν τοὺς 
οἰκτιρµούς σου. Ἀντίθες τὴν ἄβυσσον τῶν οἰκτιρµῶν σου τῷ πλήθει τῶν 
πληµµεληµάτων ἡµῶν. Ἐν τῷ ἐκλίπειν τὴν ἰσχὺν ἡµῶν, µὴ ἐγκαταλίπῃς 
ἡµᾶς. Ἐγενήθηµεν, Κύριε, ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡµῶν, µυκτηρισµὸς καὶ 
χλευασµὸς τοῖς κύκλῳ ἡµῶν. Ἀλλὰ µὴ παραδῴης ἡµᾶς εἰς τέλος. Δέ
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ξαι ἡµᾶς προσπίπτοντάς σοι καὶ βοῶντας τὸ «Ἡµάρτοµεν». Ἔπιδε 
εὐσπλάγχνῳ ὄµµατι ἐπὶ τὸν δεινῶς δοκιµαζόµενον λαόν σου. Ἀποδίωξον 
ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡµῶν ἐχθροὺς καὶ πολεμίους, τοὺς καταδυνα
στεύοντας καὶ ἐξουθενοῦντας τὸν λαόν σου καὶ βεβηλοῦντας τοὺς ναούς 
σου. Τοὺς ἐν αἰχµαλωσίᾳ καὶ ὁµηρείᾳ ὄντας ἀδελφοὺς ἡµῶν ἐπανάγαγε 
καὶ σύναψον τοῖς οἰκείοις αὐτῶν. Τὰς ψυχὰς τῶν ὑπὸ τῶν πολεµίων 
ἀναιρεθέντων καὶ τῶν ἐν τῷ ἀγῶνι πρὸς ὑπεράσπισιν τῆς πατρίδος ἡµῶν 
πεσόντων ἐν σκηναῖς ἁγίων κατάταξον. Τὸν φιλόχριστον ἡµῶν στρατὸν 
ἐνίσχυε καὶ τοὺς ἐπ᾿ ἐξουσίᾳ ὄντας φώτιζε καὶ καθοδήγει, ἡµᾶς δὲ πάν
τας ἀξίωσον τῆς χαρᾶς τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς πατρίδος ἡµῶν, ἵνα ἐν 
ὅλῃ τῇ νήσῳ ἡµῶν, ἐλευθερουµένῃ καὶ εἰς βίον εἰρηνικὸν καὶ εὐτυχῆ καὶ 
ἡσύχιον ὁδηγουµένῃ, δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνοµα, τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἀµήν.
Ὁ α´ χορός· «Πάντων προστατεύεις ἀγαθή».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν ἀπόλυσιν.

21. ΤΡΙΤΗ. Ἰωάννου καὶ Συμεὼν τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ, ὁσίων.

22. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μαρίας μυροφόρου καὶ ἰσαποστόλου τῆς Μαγδαληνῆς, 
Μαρκέλλης ὁσιομάρτυρος, Θεοφίλου τοῦ νέου μάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοφίλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας Μαγδαληνῆς.

23. ΠΕΜΠΤΗ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Θύρσου ἐπισκόπου Καρπασίου.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Φωκᾶ 
εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θύρσου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Χριστίνης μεγαλομάρτυρος.

25. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης, μητρὸς τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, Ὀλυμπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ, τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις».



 ΙΟΥΛΙΟΣ  25 – 26 257

«Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς 
ὁδοῖς αὐτοῦ».

Ἀπολυτίκιον· «Ζωὴν τὴν κυήσασαν» ἅπαξ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας δίς. 

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον, τῆς ἁγίας· «Προγόνων Χριστοῦ». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινωνικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ».

26. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους 
ἱερομαρτύρων, Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος,

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Παρασκευῆς εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.
Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ζωὴν τὴν κυήσασαν».
Κοντάκιον· «Προγόνων Χριστοῦ».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Μάρτυς ἀθλητὰ 

Ἑρμόλαε» καὶ τὰ 3 τῆς ἁγίας· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος!».
Δόξα, τῆς ἁγίας· «Παρθενομάρτυς ἀθληφόρε».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῆς ἁγίας· «Δεῦτε, πάντα τῆς γῆς τὰ πέρατα».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῆς 

ἁγίας· «Τὴν σπουδήν σου τῇ κλήσει». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 

ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῶν ἁγίων καὶ ὁ τῆς ἁγίας, ἕκαστος εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Ἱερῶς τὴν ζωήν σου». Δόξα, τῆς 

ἁγίας· «Ἐκ σπαργάνων μητρῴων». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὡς Παρ
θένον καὶ μόνην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τῆς 

ἁγίας· «῾Ρωσθεῖσα, καλλιπάρθενε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μαρία, καθα
ρώτατον».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἁγίας· «Ἐν ταῖς αὐλαῖς 
τοῦ Κυρίου» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε 
τῆς δεήσεώς μου».
«Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας μου καὶ κατεύθυνε τὰ διαβή
ματά μου».

Δόξα, τὸ Ηʹ ἑωθινόν· «Τὰ τῆς Μαρίας δάκρυα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Τὴν σπουδήν σου τῇ κλή

σει», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Ηʹ Κυριακῆς· «Παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τοῦ ὀνόματος» (Α´ 

Κορ. α´ 10-17).
Εὐαγγέλιον, τῆς Ηʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον» 

(Ματθ. ιδ´ 14-22).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
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Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Θʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ

γέλια Θʹ ἑβδ. Ματθαίου.

27. ΔΕΥΤΕΡΑ. Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος Ἀχερᾶ, παρὰ τὸ χω
ρίον Ἀγροκηπιά.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραήλ». Ἐξαποστειλάριον 

τοῦ ἁγίου ἅπαξ (τὸ ὁποῖον ἐπέχει καὶ τόπον θεοτοκίου).
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον μέχρι καὶ τῆς 5ης Αὐγούστου, ψάλλονται κατὰ τὰς 
Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραὴλ» (ἐκτὸς τῆς 1ης Αὐγούστου, 
ὅτε λέγονται αἱ· «Σταυρὸν χαράξας»). Κοντάκιον ἐν τῇ Λειτουργίᾳ μέχρι τῆς 13ης 
Αὐγούστου τὸ «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης» (ἐκτὸς τῆς 1ης Αὐγούστου, εἰς ἣν 
λέγεται τὸ «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ» καὶ τῆς 5ης Αὐγούστου, εἰς ἣν λέγεται τὸ 
προεόρτιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον»).

28. ΤΡΙΤΗ. Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ ἀποστόλων καὶ 
διακόνων, Τίμωνος τοῦ Κυπρίου τοῦ ἐν Βάσῃ Κοιλανίου, Εἰρήνης ὁσίας 
ἡγουμένης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει μονῆς τοῦ Χρυσοβαλάντου.

Ἀπόστολος τῶν ἀποστόλων καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

29. ΤΕΤΑΡΤΗ. Καλλινίκου καὶ Θεοδότης μαρτύρων.

30. ΠΕΜΠΤΗ. Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπαινετοῦ καὶ Ἀνδρονίκου 
ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.

31. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῆς προόδου τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Εὐδοκίμου 
τοῦ δικαίου, ἡ εἰς Κύπρον μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἀποστόλου Φι-
λίππου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.
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ΜΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ πρόοδος τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τῶν ἑπτὰ 
μαρτύρων τῶν Μακκαβαίων, τῆς μητρὸς αὐτῶν Σολομονῆς καὶ τοῦ διδα-
σκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου, Παύλης ὁσίας τῆς ῾Ρωμαίας.

Ἄρχεται ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου.
Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Παύλης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος. Ἀπολυτίκια, τῶν ἁγίων. Δόξα, 

καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων. 

Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τοῦ Σταυροῦ. Κανόνες, ὁ τοῦ Σταυροῦ μετὰ τῶν 
εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον 
ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου» καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 8 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Δο-
ξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ ἀντίφωνον λέγεται· «ὁ σαρκὶ σταυρωθείς». Εἰσοδικόν· 
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς». Ἀπολυτίκια, τοῦ 
Σταυροῦ, τῶν ἁγίων καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ 
Σταυρῷ». Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν». 
Ἀπόστολος τῶν ἁγίων καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σταυροῦ (ζήτει τῇ Κυριακῇ τῆς 
Σταυροπροσκυνήσεως). Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν· 
«Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. Ἀλληλούϊα». 
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
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2. ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ πρωτο-
μάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, Φωτεινῆς ὁσίας τῆς Καρπασίτιδος 
(ἁγίας Φωτοῦς).

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Φωτεινῆς εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου». Δόξα· «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν 
ἁγίων».

Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τῇ τοῦ Πνεύ
ματος χάριτι» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Πρῶτος ἐν μάρτυσιν ἐδείχθης».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Χαίροις ἐν Κυρίῳ».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· 

«Βασίλειον διάδημα». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος 
ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
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Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 6.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Τῇ τοῦ Πνεύματος αἴγλῃ». Δόξα, 

καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἡ θερμὴ προστασία».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χοροὶ Ἰσραήλ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα», 

τοῦ ἁγίου· «Ὁ πρῶτος τῶν μαρτύρων» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὅνπερ αἱ 
ἄνω τάξεις».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Ἄγγελος ἐπίγειος» 
εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ 
ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα, τὸ Θʹ ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Βασίλειον διάδημα», τοῦ ἀπ. Βαρ-

νάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόστολος, τῆς Θʹ Κυριακῆς· «Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί» (Ά  Κορ. γ´ 9-17).
Εὐαγγέλιον, τῆς Θʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς 

μαθητάς» (Ματθ. ιδ´ 22-34).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Ιʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Ι ʹ ἑβδ. Ματθαίου.
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Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ὼ ν  πρὸς τὴν Θεοτόκον. Μετὰ τὸ τρισάγιον, ψάλλονται ἀντὶ τοῦ 
ἀπολυτικίου τῶν ἁγίων, ὡς μὴ ἐχόντων δοξαστικόν, τὰ τρία κατανυκτικὰ 
τροπάρια· «Ἐλέησον ἡμᾶς». Δόξα·· «Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς». Καὶ νῦν· 
«Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην».

Τυπικὴ διάταξις τῶν Παρακλητικῶν Κανόνων

Ὁ Μικρὸς καὶ ὁ Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον, 
ψάλλονται ἐναλλὰξ καθ᾿ ἑκάστην ἑσπέραν ἀπὸ 1ης ἕως 13ης Αὐγούστου, 
ἐκτὸς Σαββάτου καὶ τῆς παραµονῆς τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταµορφώσεως. 
Ἀρχόµεθα ἀπὸ τοῦ Μικροῦ, ἐκτὸς ἐὰν ἡ 1η Αὐγούστου συµπέσῃ ἐν 
Κυριακῇ, ὁπότε ἀρχόµεθα ἀπὸ τοῦ Μεγάλου. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς καὶ τῇ 
6ῃ Αὐγούστου ψάλλεται πάντοτε ὁ Μέγας, ἀναλόγως δὲ ῥυθμίζεται ἡ 
σειρὰ τῶν Παρακλήσεων κατὰ τὰς ἐνδιαμέσους ἡμέρας.

Ὁ προεστὼς ἀναγινώσκει τὸν ρµβ´ ψαλµόν· «Κύριε, εἰσάκουσον 
τῆς προσευχῆς µου». Εἶτα ψάλλεται τὸ «Θεὸς Κύριος» τετράκις 
µετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ καὶ τὰ τροπάρια· «Τῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν 
προσδράµωµεν». Δόξα, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ. Καὶ νῦν· 
«Οὐ σιωπήσοµέν ποτε, Θεοτόκε». Ὁ ν´ ψαλµὸς χῦµα καὶ ψάλλεται ὁ 
κανὼν τῆς Παρακλήσεως ἄνευ εἱρµῶν εἰς 4 τροπάρια ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ, 
µετὰ στίχου εἰς τὰ δύο πρῶτα· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς» καὶ 
εἰς τὰ δύο τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Τῆς α´, γ´, ε´, ζ´ καὶ 
θ´ ᾠδῆς ἄρχεται ὁ α´ χορός, τῆς δὲ δ´, Ϛ´ καὶ η´ ἄρχεται ὁ β´.

Μετὰ τὴν γ´ ᾠδήν· «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων» καί· «Ἐπίβλεψον ἐν 
εὐµενείᾳ». Ὁ ἱερεύς· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός», «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν 
εὐσεβῶν», «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου», «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ 
ἐλέους, ζωῆς», «Ὅτι ἐλεήµων». Ὁ α´ χορὸς τό κάθισµα· «Πρεσβεία 
θερµὴ» καὶ ὁ β´ χορὸς ἄρχεται τῆς δ´ ᾠδῆς.

Μετὰ τὴν Ϛ´ ᾠδήν· «Διάσωσον ἀπὸ κινδύνων» καί· «Ἄχραντε, ἡ 
διὰ λόγου», καὶ ὁ ἱερεὺς πάλιν τὴν δέησιν ὡς ἀνωτέρω. Ὁ β´ χορὸς 
τὸ κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν» καὶ οἱ χοροὶ ψάλλου
σι τὸ προκείµενον· «Μνησθήσοµαι τοῦ ὀνόµατός σου» τρὶς µετὰ τοῦ 



264 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2 – 4

στίχου· «Ἄκουσον, θύγατερ». Εἶτα ἀναγινώσκεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως τὸ 
Εὐαγγέλιον τῆς Παρακλήσεως (ἐν τῇ Μικρᾷ τὸ «Ἀναστᾶσα Μαριὰµ» 
καὶ ἐν τῇ Μεγάλῃ τὸ «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώµην τινά»).

Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ὁ β´ χορὸς τὸ «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» καὶ 
ἀρχοµένου τοῦ α´ χοροῦ, ψάλλονται τὰ Δόξα· «Πάτερ, Λόγε, Πνεῦµα». 
Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν µε, ὁ Θεὸς» καὶ τά· «Μὴ 
καταπιστεύσῃς µε», «Οὐδεὶς προστρέχων ἐπὶ σοὶ» καί· «Μεταβολὴ 
τῶν θλιβοµένων». Ὁ ἱερεύς· «Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου», οἱ χοροί· 
«Κύριε, ἐλέησον» ἐκ ιβ´ (τετράκις ἀνὰ τρίς), ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν· 
«Ἐλέει καὶ οἰκτιρµοῖς» καί, ἀρχοµένου τοῦ α´ χοροῦ, ψάλλονται αἱ ζ´, 
η´ καὶ θ´ ᾠδαί.

Ἀπὸ τοῦ µεγαλυναρίου· «Ἄξιόν ἐστιν», ὁ ἱερεὺς θυµιᾷ τὸν ναὸν 
κατὰ τὴν τάξιν. Πρὸ τοῦ «Πᾶσαι τῶν ἀγγέλων», ψάλλεται καὶ τὸ 
µεγαλυνάριον τοῦ ναοῦ.

Τὸ τρισάγιον καὶ τὰ κατανυκτικὰ τροπάρια· «Ἐλέησον ἡµᾶς» ἢ τὸ 
τῆς ἡµέρας ἀπολυτίκιον, ἀναλόγως τῇ τυπικῇ διατάξει.

Εἶτα ὁ ἱερεὺς µνηµονεύει καὶ πάλιν ὡς ἀνωτέρω ἐπιλέγων καὶ τὴν δέη
σιν· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι» καὶ τὴν εὐχήν· «Ἐπάκουσον 
ἡµῶν, ὁ Θεός». Εἶτα· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητός». Ὁ ἀναγνώστης· 
«Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός». Καὶ ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν.

Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τῶν πιστῶν ἀσπαζοµένων τὴν εἰκόνα τῆς Θεο
τόκου, ψάλλονται τὰ ἐξαποστειλάρια· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων».

3. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰσαακίου, Δαλμάτου καὶ Φαύστου ὁσίων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, ψάλλονται ἀντὶ τοῦ ἀπολυτικίου τῶν ἁγίων, 
ὡς μὴ ἐχόντων δοξαστικόν, τὰ τρία κατανυκτικὰ τροπάρια· «Ἐλέησον 
ἡμᾶς». Δόξα· «Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς». Καὶ νῦν· «Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν 
πύλην».

4. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ἐν Ἐφέσῳ ἑπτὰ παίδων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῶν προεορτίων τῆς Μεταμορ-

φώσεως (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 
στίχοι·
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«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται».

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον· «Χριστοῦ τὴν 
μεταμόρφωσιν» ἅπαξ.

5. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου, Εὐσιγνίου 
μάρτυρος.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον 
δίς. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου, ἕκαστος εἰς 4. Εἰς 
τὴν αʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδήν, λέγεται καὶ τὸ τριῴδιον εἰς 6 μετὰ τοῦ ἀνωτέρω 
στίχου. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ 
καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ 
«Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, τὸ 
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα 
μετὰ τῶν στίχων·

«Ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσονται πρὸ προσώπου σου».
«Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται καὶ ἐν τῷ 

ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν».
Εἶτα τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προε-
όρτιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον». Ἀπόστολος, ὁ προεόρτιος. Εὐαγγέλιον καὶ 
κοινωνικόν, τῆς ἡμέρας.

6. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗ-
ΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Κατάλυσις ἰχθύος.
Πανηγυρίζει ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς Σωτῆρος Λάρνακος.

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Χριστοῦ τὴν μεταμόρφωσιν».
Κοντάκιον· «Ἐν τῇ θείᾳ σήμερον».



Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε» εἰς 6, δευ-
τεροῦντες τὰ δύο πρῶτα.

Δόξα, καὶ νῦν· «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν τὴν σήν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Ὁ πάλαι τῷ Μωσεῖ συλλαλήσας», μετὰ τῶν 

στίχων·
«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται».

Δόξα, καὶ νῦν· «Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ».
Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ ἐνώπιον 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς 
ἡμῶν».

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης», ἡ 
δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται» 

τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».

Εὐαγγέλιον· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῶν ἀποστόλων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς 

Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ὁ φωτί σου ἅπασαν» (ζήτει εἰς 
τὴν λιτήν).

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 
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εἱρμῶν εἰς 4 (ἐκτὸς τῆς δʹ καὶ θʹ ᾠδῆς, εἰς ἃς ψάλλονται καὶ οἱ εἱρμοὶ τοῦ βʹ 
κανόνος), μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κα-

νόνων, ὡς ἀνωτέρω προδιεγράφη. Εἶτα αἱ δύο καταβασίαι· «Μυστικὸς 
εἶ, Θεοτόκε» καί· «Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου».

Ἐξαποστειλάριον· «Φῶς ἀναλλοίωτον, Λόγε» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Παρέλαβεν ὁ Χριστός».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,  

ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἑτοιμάζων ὄρη ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ,  
περιεζωσμένος ἐν δυναστείᾳ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐνεδύσω,  
ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου, ὅτι ἔρχεται,  
ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».
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Στίχ.  «Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιών,  
ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».

Στίχ.  «Μήτηρ Σιών, ἐρεῖ ἄνθρωπος, καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν 

ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου».
«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Στίχ.  «Ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε,  
καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων».

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Στίχ.  «Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην  
καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Εἰσοδικόν· «Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται. 
Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθείς, ψάλ
λοντάς σοι· Ἀλληλούϊα»20.

Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόστολος· «Σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν» (Β´ Πετρ. α´ 10-

19).
Εὐαγγέλιον· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς» (Ματθ. ιζ´ 1-9).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Ὁ τόκος σου 

ἄφθορος ἐδείχθη»21.

20. Τοῦτο εἶναι τὸ παλαιὸν εἰσοδικόν, τὸ ὁποῖον ὁρίζουν τὰ πλεῖστα Τυπικὰ καὶ 
τὸ Μηναῖον. Τὸ εἰς ἱερατικὰς φυλλάδας εὑρισκόμενον εἰσοδικόν· «Ὅτι παρὰ σοὶ 
πηγὴ ζωῆς» εἶναι μεταγενέστερον.

21. Τοῦτο διατάσσεται ὑπὸ τῆς πλειονότητος τῶν Τυπικῶν. Τὸ συνήθως ψαλλόμε-
νον· «Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη» δὲν εἶναι εἱρμὸς θεοτοκίος, ἀλλὰ τὸ γʹ τροπάρι-
ον τῆς ζʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς, καὶ συνιστᾷ νεωτέραν πρᾶξιν.
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Κοινωνικόν· «Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης τοῦ προσώπου σου πορευσόμεθα, 
καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιασόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα. Ἀλληλούϊα».

Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλεται τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· 

«Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει». Δόξα, καὶ νῦν τὸ κοντάκιον αὐτῆς· «Ἐπὶ 
τοῦ ὄρους μετεμορφώθης» καὶ ἀναγινώσκεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἡ

Εὐχὴ εἰς μετάληψιν σταφυλῆς

Ε
ὐλόγησον, Κύριε, τὸν καρπὸν τοῦτον τῆς ἀµπέλου τὸν νέον, ὃν 
διὰ τῆς τοῦ ἀέρος εὐκρασίας, καὶ τῶν σταγόνων τῆς βροχῆς, 
καὶ τῆς τῶν καιρῶν γαλήνης εἰς ταύτην τὴν ὡριµοτάτην στά

σιν ἐλθεῖν ηὐδόκησας, ἵνα ᾖ ἐν ἡµῖν τοῖς ἐξ αὐτοῦ τοῦ γεννήµατος τῆς 
ἀµπέλου µεταλαµβάνουσιν εἰς εὐφροσύνην, καὶ τοῖς προσενέγκασι δῶρον 
εἰς ἐξιλασµὸν ἁµαρτιῶν, διὰ τοῦ ἱεροῦ καὶ ἁγίου σώµατος καὶ αἵµατος 
τοῦ Χριστοῦ σου· µεθ᾿ οὗ εὐλογητὸς εἶ, σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ 
ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 
Ἀµήν.

«Εἴη τὸ ὄνοµα» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ».
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, εἰς ὃν γί-

νεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμενον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ 
οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», 
ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς  Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, 
τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» ἅπαξ.

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ καταβα-
σίαι· «Σταυρὸν χαράξας» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν 
κοινωνίαν· «Εἰδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δομετίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου, Μικάλλου ὁσίου 
τοῦ ἐν Ἀκανθοῦ τῆς Κύπρου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δομετίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μικάλλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
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Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον μεθέορτον.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει» ἅπαξ.

8. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Αἰμιλιανοῦ ἐπισκόπου Κυζίκου, Εὐτυχίου ὁσίου, κτήτο-
ρος τῆς ἐν Κύπρῳ μονῆς τῶν Ἱερέων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐτυχίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

9. ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ματθίου ἀποστόλου.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Κοντάκιον· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 πρῶτα ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Πρὸ 

τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε» (6ῃ Αὐγούστου) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ 
ἀποστόλου· «Ματθία μακάριε, Ἐδέμ».

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Προτυπῶν τὴν ἀνάστασιν τὴν σὴν» (6ῃ Αὐγούστου).
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Πέτρῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Ἰωάννῃ» (6ῃ Αὐ-

γούστου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, καὶ 

νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβὼρ μεταμορφωθεὶς ἐν δόξῃ ἐνώπιον 

τῶν ἁγίων αὐτοῦ μαθητῶν καὶ ἀποστόλων, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
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ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Με
τεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 
«Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ» καί· «Τῇ ἀπροσίτῳ, Ἰησοῦ».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ 
ἀποστόλου εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης», 
τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου· «Ἀστραπαῖς σου τῶν λόγων». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ μεθέορτον· «Ἑορτὴ ὑπέρλαμπρος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα» καὶ τὸ με-

θέορτον τῆς ἡμέρας· «Πρὸ τοῦ Σταυροῦ σου, Κύριε».
Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Πρὸ τοῦ τιμίου 

Σταυροῦ σου» (6ῃ Αὐγούστου) εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Σοί εἰσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ· τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλή
ρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας».
«Θαβὼρ καὶ Ἑρμὼν ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται».

Δόξα, τὸ Ιʹ ἑωθινόν· «Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης».
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Ἀπόστολος, τῆς Ιʹ Κυριακῆς· «Ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους» (Α´ 
Κορ. δ´ 9-16).

Εὐαγγέλιον, τῆς Ιʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ» (Ματθ. ιζ´ 14-23).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΑʹ ἑβδ. Ματθαίου.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς  Κ α -
ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» 
ἅπαξ.

10. ΔΕΥΤΕΡΑ. Λαυρεντίου μάρτυρος τοῦ ἀρχιδιακόνου.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει» ἅπαξ.

11. ΤΡΙΤΗ. Εὔπλου μάρτυρος τοῦ διακόνου, τὸ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν 
θαῦμα τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ κατὰ τῶν Ἀγαρηνῶν θαύματος τοῦ ἁγίου Σπυρί-
δωνος εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον 
Ἀκολουθιῶν).

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς  Κ α -
ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει» 
ἅπαξ.

12. ΤΕΤΑΡΤΗ. Φωτίου καὶ Ἀνικήτου μαρτύρων.
Σημείωσις. Σήμερον ψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ 

διὰ τὸ ἐν τῇ 13ῃ Αὐγούστου ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως.



Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Φωτίου καὶ Ἀνικήτου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῆς ἑορτῆς, ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ 
ἡμέρᾳ αὐτῆς, ἐξαιρουμένων τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς. 
Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ ι κ ρ ὸ ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Μετεμορφώθης ἐν τῷ 
ὄρει» (τρίς, διὰ τὴν ἀπόδοσιν).

13. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως, Μαξίμου 
ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ.

Τῷ π ρ ω ΐ . Ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ 
αὐτῆς, ἐξαιρουμένων τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ 
Εὐαγγελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς . Ψάλλεται ὁ Ἑσπερινὸς τῶν προεορτίων τῆς Κοιμή-
σεως τῆς Θεοτόκου (ἄνευ εἰσόδου) ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, 
λέγονται οἱ στίχοι·

«Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον 
αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ Μ έ γ α ς  Π α ρ α κ λ η τ ι κ ὸ ς 
Κ α ν ώ ν . Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον· «Λαοὶ προ
σκιρτήσατε» ἅπαξ.

14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Μιχαίου 
προφήτου, Μαρκέλλου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀπαμείας τοῦ Κυπρίου.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον 
δίς. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ 
τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ προφήτου εἰς 
4. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ 
θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ 
«Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, τὸ 
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα 
μετὰ τῶν στίχων·
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«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Εἶτα τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προε-
όρτιον· «Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου». Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν 
τῆς ἡμέρας.

15. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Πανηγυρίζουσιν αἱ ἱεραὶ μοναὶ Ἁγίου Νεοφύτου, Χρυσοῤῥοϊατίσσης, 
Τροοδιτίσσης, Τρικουκιωτίσσης καὶ Χρυσοκουρδαλιωτίσσης.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Λαοὶ προσκιρτήσατε».
Κοντάκιον· «Τῇ ἐνδόξῳ μνήμῃ σου».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» εἰς 6, 

δευτεροῦντες αὐτά.
Δόξα, καὶ νῦν· «Θεαρχίῳ νεύματι», ὀκτάηχον δίχορον.
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν, λαοί», μετὰ τῶν στίχων·

«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».

«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».
Δόξα, καὶ νῦν· «Ὅτε ἐξεδήμησας, Θεοτόκε Παρθένε».
Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».
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Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει», ἡ 
δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ 
λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 
τοῦ κάλλους σου».

Εὐαγγέλιον· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ὅτε ἡ μετάστασις».
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος 

καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Μακαρίζομέν σε».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων, μετὰ τῶν μεγαλυναρίων πρὸ τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν τροπαρίων 
ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ δύο δὲ τελευταῖα τροπάρια προτάσσεται τοῦ 
μεγαλυναρίου τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Εἶτα ἡ καταβασία· «Αἱ 
γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει».
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Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶσα ἡ γῆ, δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ  

ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν, ἐν πόλει Κυρίου  
τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ  
καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιών».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα  

τὰ σκηνώματα Ἰακώβ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ·  
ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενής».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου,  

ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου».
«Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».
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Στίχ.  «Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;».
«Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».

Στίχ.  «Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς  
καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου, διέῤῥηξας τοὺς δεσμούς μου».

«Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν».
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
Ἀπόστολος· «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν» (Φιλιπ. β´ 5-11).
Εὐαγγέλιον· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 

27-28).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Αἱ γενεαὶ 

πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ κατα-
βασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ 
στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

16. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἐξ Ἐδέσσης ἀνακομιδὴ τῆς ἀχειροποιήτου 
εἰκόνος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤτοι τοῦ ἁγίου Μανδηλίου, Διο-
μήδους μάρτυρος, Δημητριανοῦ τοῦ νέου μάρτυρος.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μανδηλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἐν τῇ γεννήσει».
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ποίοις οἱ εὐτελεῖς 
χείλεσι» (15ῃ Αὐγούστου, ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ) καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Μαν-
δηλίου· «Ποίοις οἱ γηγενεῖς ὄμμασιν» (ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Διομήδους 
καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε, φιλεόρτων τὸ σύστημα» (15ῃ Αὐγούστου, 
δοξαστικὸν λιτῆς).

Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε ἐξεδήμησας» (15ῃ Αὐγούστου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου Μαν-

δηλίου· «Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ 
γεννήσει τὴν παρθενίαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 

«Καθορῶσαι ἀληθῶς» καί· «Ἐν χερσὶ τοῦ δι᾿ ἡμᾶς».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τοῦ 

ἁγίου Μανδηλίου μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Τὴν ἐν πρεσβείαις», τὸ κάθισμα 
τοῦ ἁγίου Μανδηλίου· «Ἐδέσσης βασιλεύς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ μεθέ-
ορτον· «Ἡ Θεὸν συλλαβοῦσα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
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Καταβασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον· «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν» καὶ τὸ 

μεθέορτον· «Τῶν ἀποστόλων ὁ δῆμος».
Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἐνδόξῳ κοιμή

σει σου» (15ῃ Αὐγούστου) εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Δόξα, τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν· «Φανερῶν σεαυτόν».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς, μετὰ τοῦ· «ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» εἰς τὸ βʹ.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν», «Τὴν 

ἄχραντον εἰκόνα σου», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
Ἀπόστολος, τῆς ΙΑʹ Κυριακῆς· «Ἡ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς» (Α´ 

Κορ. θ´ 2-12).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΑʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν» (Ματθ. ιη´ 23-35).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΒʹ ἑβδ. Ματθαίου.

17. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μύρωνος μάρτυρος.

18. ΤΡΙΤΗ. Φλώρου καὶ Λαύρου μαρτύρων.

19. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων.
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20. ΠΕΜΠΤΗ. Σαμουὴλ προφήτου, ῾Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου μαρτύρων, 
Λουκίου μάρτυρος τοῦ βουλευτοῦ.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων ῾Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου καὶ ἁγίου Λουκίου 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης μάρτυρος.

22. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀγαθονίκου μάρτυρος.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λούππου, διὰ τὸ 
κατὰ τὴν κγʹ ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

23. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως 
τῆς Θεοτόκου, Λούππου μάρτυρος.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Αʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἐν τῇ γεννήσει». Δόξα· «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε».
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ὤ τοῦ παρα
δόξου θαύματος» εἰς 6.

Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Θεαρχίῳ νεύματι», ὀκτάηχον δίχορον.
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε ἐξεδήμησας».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τῆς 

ἑορτῆς· «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῆς ἑορτῆς· 

«Ἀναβόησον, Δαυῒδ» καί· «Ὁ πάντιμος χορός».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ἀμφότεροι μετὰ τῶν 

εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτό
κε, σῶσον ἡμᾶς».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ μετὰ τὸν 
πολυέλεον κάθισμα τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ Γεννήσει σου».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα καὶ εἶτα ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς, μετὰ τῶν μεγαλυναρίων πρὸ τῶν εἱρμῶν καὶ 
τῶν τροπαρίων ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἰς τὰ δύο δὲ τελευταῖα τροπάρια 
προτάσσεται τοῦ μεγαλυναρίου τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Εἶτα ἡ 
καταβασία· «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι»22.

Ἐξαποστειλάρια, τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν» καὶ 
τὸ τῆς ἑορτῆς· «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων» δίς.

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἐνδόξῳ κοιμή
σει σου» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 
καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

22. Ἡ ἀκριβὴς τάξις ὁρίζει ὅπως ἡ Τιμιωτέρα ψαλῇ εἰς ἦχον γʹ, μεθ᾿ ἣν ψάλλεται 
ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ ἀναστασίμου κανόνος καὶ εἶτα ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς 
μετὰ τῶν μεγαλυναρίων. Εἶτα ἡ καταβασία· «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς 
φύσεως οἱ ὅροι».
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Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς, μετὰ τοῦ· «ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» εἰς τὸ βʹ.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθε

νίαν», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τὴν ἐν πρεσβείαις».
Ἀπόστολος, τῆς ΙΒʹ Κυριακῆς· «Γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον» (Α´ Κορ. 

ιε´ 1-11).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΒʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ» (Ματθ. ιθ´ 16-26).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Αἱ 

γενεαὶ πᾶσαι …, Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΓʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΓʹ ἑβδ. Ματθαίου.

Σημείωσις. Ἐφεξῆς, μέχρι καὶ τῆς 21ης Σεπτεμβρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς 
Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Κοντάκιον δὲ μέχρι καὶ 
τῆς 12ης Σεπτεμβρίου, ψάλλεται τὸ «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα», ἐξαιρουμένων τῆς 31ης 
Αὐγούστου, τῆς 1ης καὶ τῆς 7ης Σεπτεμβρίου, καθ᾿ ἃς ψάλλεται τὸ κοντάκιον τῆς 
ἡμέρας.

24. ΔΕΥΤΕΡΑ. Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου, Κοσμᾶ τοῦ νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Αἰτωλοῦ.

25. ΤΡΙΤΗ. Ἡ ἐπάνοδος τῶν λειψάνων τοῦ ἀποστόλου Βαρθολομαίου, 
Τίτου ἀποστόλου, Κωνσταντίας ὁσίας τῆς ἐν Πάφῳ.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ὁσίας Κωνσταντίας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μη
ναῖα.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῶν ἀποστόλων.

26. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀδριανοῦ καὶ Ναταλίας μαρτύρων.

27. ΠΕΜΠΤΗ. Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μάρτυρος τοῦ νεοφανοῦς.

28. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Μωυσέως ὁσίου τοῦ Αἰθίοπος, Ἀρκαδίου ἐπισκόπου 
Ἀρσινόης.
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Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρκαδίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

29. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφή-
του, Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Νηστεία. Κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον 

τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εἰς τὰ 
ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·

«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη
θυνθήσεται».
«Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ 
ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ».

Δόξα, τοῦ Προδρόμου. Καὶ νῦν· «Δέσποινα πρόσδεξαι»23.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ 
Προδρόμου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

30. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καὶ Παύλου τοῦ 
νέου τοῦ Κυπρίου, πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως, Βριένης ὁσίας τῆς 
ἐν Κύπρῳ.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Μνήμη δικαίου».
Κοντάκιον· «Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος ἀποτομή».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Παλαιᾶς 
καὶ Καινῆς» καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων· «Παμμάκαρ Ἀλέξανδρε».

Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Γενεθλίων τελουμένων».

23. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε» ἁρμόζει μό-
νον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ Προδρόμου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.
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Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ Προδρόμου· «Γενέσιον ἀθέμιτον» (ζήτει μετὰ τοὺς αἴνους τῆς 

29ης Αὐγούστου).
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Νεῦσον παρακλήσεσι».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τοῦ 

Προδρόμου· «Μνήμη δικαίου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Πάν
τα ὑπὲρ ἔννοιαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Προδρόμου καὶ ὁ τῶν ἁγίων, ἕκαστος εἰς 

4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ Προδρόμου· «Τὸν Πρόδρομον Χριστοῦ». 

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Πατέρων ἡ τρίφωτος». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· 
«Ἐλπὶς ἀκαταίσχυντε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τοῦ 

Προδρόμου· «Ἡρῴδης ὁ παράνομος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Εἰ καὶ ἡτ
τᾶται, πάναγνε».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
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Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Μνήμη δικαίου», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».
Ἀπόστολος· τῆς ΙΓʹ Κυριακῆς· «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει» (Α´ 

Κορ. ις´ 13-24).
Εὐαγγέλιον· τῆς ΙΓʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ἄνθρωπός τις ἦν οἰκο δε

σπότης» (Ματθ. κα´ 33-42).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΔʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΔʹ ἑβδ. Ματθαίου.

31. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας ζώνης τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ 

στίχοι·
«Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου».
«Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».
Ἀπολυτίκιον· «Θεοτόκε ἀειπάρθενε» ἅπαξ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον δίς. Κανόνες, 

οἱ δύο τῆς Θεοτόκου, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ εἱρμῶν 
εἰς 4, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, 
σῶσον ἡμᾶς». Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς Θεοτό-
κου· «Τὴν θεοδόχον γαστέρα σου, Θεοτόκε». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τῆς Θεοτόκου. Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
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ΜΗΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΤΡΙΤΗ. Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ 
Στυλίτου καὶ ἀρχιμανδρίτου, τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν, Ἀμμοῦν 
διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν, Καλλίστης μαρτύρων.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιὼν καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν 
Ἱερουσαλήμ».
«Πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου· ἅγιος ὁ ναός σου, 
θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ».
«Εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, καὶ 
τὰ πεδία σου πλησθήσονται πιότητος».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καθίσματα, τὰ τῆς αʹ καὶ βʹ στιχολογίας μόνον24 καὶ 

ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ τῆς Ἰνδίκτου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ 

24. Οἱ βουλόμενοι, ὅμως, ἑορτάσαι ἐντελέστερον τὸν ὅσιον Συμεών, δυνατὸν ν᾿ 
ἀκολουθήσωσι τὴν τάξιν τοῦ Μηναίου, ἤτοι, μετὰ τὰ καθίσματα τῆς αʹ καὶ βʹ στιχο-
λογίας, ὁ πολυέλεος καὶ τὰ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματα, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον· 
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου· «Τί 
ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;». Εἶτα, τὸ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ὁσίου· «Πάντα μοι παρεδόθη» (ζήτει ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τῆς 5ης Δεκεμβρίου) 
καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τοῦ σοῦ ὁσίου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτό
κου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Τὸ μνημόσυνόν σου εἰς τὸν αἰῶνα» (ζήτει ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ἰδιόμελον· «Ὀ ἐν σοφίᾳ τὰ πάντα» εἶναι τῆς Ἰνδίκτου 
καὶ ὄχι τοῦ ὁσίου). Ἐν δὲ τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος τοῦ ὁσίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
Ἰνδίκτου.
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στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», ὁ τῶν ἁγίων 
γυναικῶν καὶ ὁ τοῦ ὁσίου, ἀμφότεροι εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς 
Ἰνδίκτου· «Ὁ ἀῤῤήτῳ σύμπαντα» (ζήτει μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδὴν) καὶ τὰ καθίσμα-
τα τοῦ Μηναίου. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ὁσίου καὶ τὸ 
συναξάριον. Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ 
ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
μεθ᾿ ἑορτῆς (εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου). Ἀπολυτίκια, 
τῆς Ἰνδίκτου, τῆς Θεοτόκου, τοῦ ὁσίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς 
Ἰνδίκτου· «Ὁ ἀῤῤήτῳ σύμπαντα» (ζήτει μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδὴν) ἢ τὸ ἑξῆς·

Ἦχος δʹ. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

«Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ Δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων ὑπερούσιε 
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».

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς Ἰνδίκτου. Κοινωνικόν, τῆς Ἰνδίκτου· 
«Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύ
ριε. Ἀλληλούϊα».

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μάμαντος μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου πατριάρχου Κων-
σταντινουπόλεως τοῦ Νηστευτοῦ.

Πανηγυρίζει ὁ ὑπὸ παράνομον τουρκικὴν κατοχὴν καθεδρικὸς ναὸς 
τοῦ ἁγίου Μάμαντος τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Μόρφου καὶ ὁ ἐπισκοπικὸς 
ναὸς τοῦ ἁγίου Μάμαντος Περιστερώνας Χρυσοχοῦς, ὅπου καὶ ἡ ἕδρα 
τῆς ἐπισκοπῆς Ἀρσινόης.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μάμαντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

3. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀνθίμου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Νικομηδείας, Θεοκτίστου 
ὁσίου, συνασκητοῦ τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου, Πολυδώρου νεομάρτυρος τοῦ 
Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυδώρου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βαβύλα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀντιοχείας, Μωυσέως 
προφήτου τοῦ θεόπτου.
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5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ζαχαρίου προφήτου πατρὸς τοῦ Προδρόμου.

6. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Τὸ ἐν Κολοσσαῖς, ἤτοι ἐν Χώναις, θαῦμα 
παρὰ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Γʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἱερωσύνης στολισμόν».
Κοντάκιον· «Ὁ προφήτης σήμερον».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀρχαγγέλου· «Τρισηλί
ου Θεότητος» εἰς 4.

Δόξα, τοῦ ἀρχαγγέλου· «Συγχάρητε ἡμῖν ἅπασαι».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τοῦ ἀρχαγγέλου· «Ὡς ταξιάρχης καὶ πρόμαχος» (τὸ ὁποῖον 

ἐπέχει καὶ θέσιν θεοτοκίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τοῦ 

ἀρχαγγέλου· «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγε». Καὶ νῦν, τὸ 
ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
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Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἀρχαγγέλου εἰς 4 ἕκαστος, μετὰ 
στίχου· «Ἅγιε ἄγγελε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἀρχαγγέλου· «Οὐρανίων ταγμάτων». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Γʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», τοῦ 

ἀρχαγγέλου· «Ἀθροίσθητε καὶ ἴδετε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Εἰκόνος ἧς 
μετέλαβον».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀρχαγγέλου· «Ἀγγελικῶς 
οἱ ἐν κόσμῳ» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς 
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα».
«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης 
σφόδρα».

Δόξα, τὸ Γʹ ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχι

στράτηγε», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».
Ἀπόστολος, τῆς ΙΔʹ Κυριακῆς· «Ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστόν» 

(Β´ Κορ. α´ 21-24, β´ 1-4).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΔʹ Κυριακῆς Ματθαίου· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ» (Ματθ. κβ´ 2-14).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΕʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΕʹ ἑβδ. Ματθαίου.

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  6 289



7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Προεόρτια τοῦ Γενεσίου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Σῴ-
ζοντος μάρτυρος, Σῴζοντος τοῦ νέου μάρτυρος τοῦ ἐν Πλακουντουδίῳ 
(Ἀσπρογιᾷ) τῆς Πάφου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νέου μάρτυρος Σῴζοντος εὑρίσκεται εἰς τὸν 
ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται 

οἱ στίχοι·
«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ 
λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 
τοῦ κάλλους σου».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».

Ἀπολυτίκιον, τὸ προεόρτιον ἅπαξ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον δίς. Κανό-

νες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4. Καταβασίαι 
οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν θʹ, 
στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ 
τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ 
δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικά, τὰ ἀπόστιχα μετὰ τῶν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ 
στίχων, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ προεόρτιον 
ἀπολυτίκιον ἅπαξ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
ἄνευ ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ 
προεόρτιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον καὶ Θεοτόκος Μαρία». Ἀπόστολος, 
Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

8. ΤΡΙΤΗ. ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ 
 ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Πανηγυρίζει ὁ μητροπολιτικὸς ναὸς Παναγίας (Καθολικῆς) Λεμεσοῦ, 
ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ Κύκκου καὶ ἡ ἱερὰ μονὴ Παν
αγίας Ἁγίας Νάπας.

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί».
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Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον καὶ Θεοτόκος Μαρία».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 6 ἰδιόμελα· «Σήμερον, ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις».
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ὁ τοῖς νοεροῖς θρόνοις».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 ἰδιόμελα· «Ἡ παγκόσμιος χαρά», μετὰ τῶν στίχων·

«Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ 
λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 
τοῦ κάλλους σου».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».

Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε, ἅπαντες πιστοί».
Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, 

Θεοτόκε», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾷ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω τὰ ἔργα μου τῷ 
βασιλεῖ».

Εὐαγγέλιον· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Ἡ παγκόσμιος χαρὰ» (ζήτει εἰς τὰ ἀπόστιχα).
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 

εἱρμῶν εἰς 6, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θε
οτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
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Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Πύλην ἀδιόδευτον».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο 

κανόνων, ὡς διετάχθη ἀνωτέρω. Εἶτα αἱ δύο καταβασίαι· «Μυστικὸς 
εἶ, Θεοτόκε» καί· «Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου».

Ἐξαποστειλάρια· «Ἀγάλλονται τὰ πέρατα» καί· «Ἀδὰμ ἀνακαινίσθητι».
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Αὕτη ἡμέρα Κυρίου».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν Ἐφραθᾷ,  
εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πεδίοις τοῦ δρυμοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ οὐ σαλευθήσεται· βοηθήσει αὐτῇ  
ὁ Θεὸς τὸ πρὸς πρωῒ πρωΐ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν  
εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
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Στίχ.  «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ,  
ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυματός».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ὧδε κατοικήσω,  

ὅτι ᾑρετισάμην αὐτήν».
«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Στίχ.  «Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ·  
ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Στίχ.  «Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ».
«Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».
Ἀπόστολος· «Τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν» (Φιλιπ. β´ 5-11).
Εὐαγγέλιον· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 

27-28).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Ἀλλότριον 

τῶν μητέρων ἡ παρθενία».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ Ὄρθρῳ 
ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ 
«Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ σύναξις τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ 
καὶ Ἄννης, Σεβηριανοῦ μάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δυνατὸν ὅμως, πρὸς ἐπιση-
μότερον ἑορτασμὸν τῶν ἁγίων, ἡ ἀκολουθία νὰ διαμορφωθῇ ὡς ἑξῆς·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος.
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Εἰς τοὺς αἴνους, 
τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστίχων τῶν αἴνων· «Χάρις τῷ λυτρωτῇ» εἰς 4. 
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ἡ πανάμωμος ἁγνή». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ 
ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων. Κοινω-
νικόν· «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ».

10. ΠΕΜΠΤΗ. Μηνοδώρας, Μητροδώρας καὶ Νυμφοδώρας μαρτύρων, 
Ἠσαΐου ὁσίου τοῦ κτήτορος τῆς ἱερᾶς μονῆς Κύκκου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἠσαΐου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυ
πρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον τοῦ Σταυροῦ.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Θεοδώρας ὁσίας τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, Εὐφροσύνου 
ὁσίου τοῦ μαγείρου.

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον προεόρτιον τοῦ Σταυροῦ.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Αὐτονόμου, διὰ τὸ 
κατὰ τὴν ιβʹ ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου.

12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, 
Αὐτονόμου ἱερομάρτυρος, Κουρνούτου ὁσίου τοῦ ἐν Ἀγροκηπίᾳ.

Αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαι-
ρουμένων ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς 
λιτῆς, ἐν δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ 
τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαβ-
βάτου πρὸ τῆς Ὑψώσεως.

13. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνα-
στάσεως, προεόρτια τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Κορνηλίου μάρ-
τυρος τοῦ ἑκατοντάρχου, τῶν ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ μαρτυρησάντων, ἐν οἷς καὶ 
ὁ ἱερομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης.
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Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Θεοτόκε».
Κοντάκιον· «Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἐγκαινίων· «Ἐγκαίνια 
τιμᾶσθαι» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Ὑψουμένου σου, Δέσπο
τα» (ζήτει ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ). (Ἡ ἀκολουθία 
τοῦ ἁγίου Κορνηλίου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῶν ἐγκαινίων· «Τὴν μνήμην τῶν ἐγκαινίων».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἐγκαινίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἐγκαινίων· «Τὸν ἐγκαινισμὸν τελοῦντες».
Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Θεῖος θησαυρός».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν ἐγκαι-

νίων· «Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος». Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Τὸν 
ζωοποιὸν Σταυρόν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ τῶν ἐγκαινίων· «Τὰ 

πάντα ἐφώτισε» καί· «Ἑόρτιος σήμερον».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
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Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ προεόρτιος ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ στίχου· 
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου» καὶ ὁ τῶν 
ἐγκαινίων εἰς 4 μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἐγκαινίων, τὸ κάθισμα αὐτῶν· 
«Τοῦ μαρτυρίου τὴν σκηνήν». Δόξα, τὸ προεόρτιον· «Ὁ Σταυρός σου, 
Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἐν πίστει τὰ ἐγκαίνια».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες», τὰ 

δύο τοῦ Μηναίου· «Ἐν Γολγοθᾷ ὁ Κύριος» καί· «Μέσον τῆς γῆς ὁ 
Κύριος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Μετ᾿ εὐφροσύνης κράζομεν».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια· «Σήμερον ὁ ἔνθεος» εἰς 4 (τὰ 
δύο πρῶτά εἰσι τῶν ἐγκαινίων καὶ τὸ τρίτον τοῦ Σταυροῦ), μετὰ στίχων εἰς 
τὰ δύο τελευταῖα·
«Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ τόπον σκηνώματος δό
ξης σου».
«Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς».

Δόξα, τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν», «Ὡς 

τοῦ ἄνω στερεώματος», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον, τῶν ἐγκαινίων· «Οὐρανὸς πολύφωτος».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως· «Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν 

γράμμασιν» (Γαλ. ς´ 11-18).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Ὑψώσεως· «Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς 

τὸν οὐρανόν» (Ἰωάν. γ´ 13-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
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Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙϚ ʹ ἑβδ. Ματθαίου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ 
ΣΤΑΥΡΟΥ.

Νηστεία.
Πανηγυρίζουσιν αἱ ἱεραὶ μοναὶ Σταυροβουνίου, Σταυροῦ Ὀμόδους 

καὶ Σταυροῦ Μίνθης.

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα· «Τὸν ζωοποιὸν Σταυρόν».
Κοντάκιον· «Οὐρανὸς πολύφωτος».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Σταυρὸς ἀνυψούμενος» εἰς 6, δευτεροῦντες 
αὐτά.

Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε, ἅπαντα τὰ ἔθνη».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια· «Χαίροις, ὁ ζωηφόρος Σταυρός», μετὰ τῶν 

στίχων·
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστιν».
«Ὁ δὲ Θεός, βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς».

Δόξα, καὶ νῦν· «Ὅνπερ πάλαι Μωϋσῆς».
Ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».
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Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν 
λαόν σου», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ 

Θεοῦ ἡμῶν» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος».

Εὐαγγέλιον· «Πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα».
Τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.. Δόξα· «Σύ 

μου σκέπη κραταιά». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, 
Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ».

Κανών, ὁ τῆς ἑορτῆς, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς τῇ δυνάμει σου».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ἐν παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλονται τὰ δύο τμήμα-

τα τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος, ἀμφότερα μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστον, 
μετὰ τοῦ ἀνωτέρω στίχου εἰς τὰ τροπάρια. Εἶτα, αἱ δύο καταβασίαι· 
«Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε» καί· «Ὁ διὰ βρώσεως τοῦ ξύλου».

Ἐξαποστειλάρια· «Σταυρός, ὁ φύλαξ» δὶς καί· «Σταυρὸς ὑψοῦται» 
ἅπαξ.

Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον προέρχεται».
Δοξολογία μεγάλη (ἐκ παραδόσεως εἰς ἦχον δʹ).

Ἡ τάξις τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ

Εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός», οἱ χοροὶ μεταβαίνουσιν εἰς τὴν 
βορείαν πύλην τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄρχονται ψάλλειν τοῦτο ἀργῶς καὶ μετὰ 
μέλους. Ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν τίμιον Σταυρόν, ὁ ὁποῖος κεῖται ἐπὶ τῆς 
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ἁγίας Τραπέζης ἐπὶ δίσκου ηὐτρεπισμένου μετὰ κλάδων βασιλικοῦ καὶ 
τριῶν κηρίων. Εἶτα ὁ ἱερεὺς φέρει τὸν δίσκον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 
καὶ ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείου πύλης, λιτανεύων τοῦτον ἐντὸς τοῦ ναοῦ, 
προπορευομένων λαμπαδούχων καὶ ἑξαπτερύγων καὶ τοῦ χοροῦ τῶν 
ψαλτῶν, τοῦ δὲ διακόνου θυμιῶντος. Ἐλθόντες εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, 
ἔνθα ὑπάρχει τετραπόδιον ηὐτρεπισμένον καὶ παρακειμένη κολυμβήθρα 
μεθ᾿ ὕδατος, κυκλοῦσιν ταῦτα τρίς. Ὁ μὲν ἱερεὺς ἵσταται πρὸ τοῦ τε-
τραποδίου, οἱ δὲ λοιποὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτοῦ. Ὁ ἱερεύς, βλέπων πρὸς 
ἀνατολάς, ἐκφωνεῖ τὸ «Σοφία· ὀρθοί». Εἶτα, ἀποθέσας ἐπὶ τοῦ τετρα-
ποδίου τὸν δίσκον, θυμιᾷ κύκλῳ αὐτοῦ, ψάλλων τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν 
λαόν σου», ἐπαναλαμβανομένου τούτου ὑπὸ τῶν χορῶν δίς.

Εἶτα ποιήσας μετανοίας τρεῖς, ἐν οἱᾳδήποτε ἡμέρᾳ καὶ ἂν τύχῃ, λαμ-
βάνει ἀνὰ χεῖρας τὸν τίμιον Σταυρὸν μετὰ κλάδων βασιλικοῦ καὶ ὑψοῖ 
αὐτὸν λέγων μεγαλοφώνως· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα 
ἔλεός σου· δεόμεθά σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον». Καὶ οἱ μὲν χοροὶ 
ἄρχονται τῆς αʹ ἑκατοντάδος τοῦ «Κύριε, ἐλέησον», ὁ δὲ διάκονος καὶ 
οἱ πιστοί, ὅσοι ἂν βούλωνται, ῥαίνουσι διὰ ῥοδοστάγματος τὸν τίμιον 
Σταυρὸν μέχρι τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ «Κύριε, ἐλέησον». Ὁ ἱερεύς, 
σφραγίσας τρὶς διὰ τοῦ τιμίου Σταυροῦ, κλίνει τὴν κεφαλὴν ἄνωθεν τῆς 
κολυμβήθρας καὶ ἀνίσταται ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον μέχρι τῆς συμπληρώσεως 
τῆς ἑκατοντάδος.

Εἶτα ὁ ἱερεύς, στραφεὶς πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ βλέπων πρὸς βοῤῥᾶν, ὑψοῖ 
καὶ πάλιν τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν 
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν». Καὶ ψάλλεται ἡ β´ ἑκατοντὰς κατὰ 
τὸν προγραφέντα τρόπον.

Ἀκολούθως ὁ ἱερεὺς ἔρχεται πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ βλέπων πρὸς δυσμὰς ὑψοῖ 
τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου 
ἡμῶν (δεῖνος) καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος». Καὶ ψάλ-
λεται ἡ γ´ ἑκατοντὰς ὡς ἀνωτέρω.

Ἔπειτα ὁ ἱερεύς, στραφεὶς πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ βλέπων πρὸς νότον, 
αἴρει καὶ πάλιν τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ 
εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ 
φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ». Καὶ ψάλλεται ἡ δʹ ἑκατοντάς.

Τέλος ὁ ἱερεὺς ἔρχεται καὶ πάλιν ἔμπροσθεν τῆς κολυμβήθρας καί, 
βλέπων πρὸς ἀνατολάς, ὑψοῖ τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ ἐκφωνεῖ· «Ἔτι δεό
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μεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης, ὑγιείας, ἐπισκέψεως καὶ ἀφέσεως τῶν 
ἁμαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν ἐπιτελούντων τὴν ἁγίαν ἑορτὴν 
ταύτην, τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀφιερωτῶν τοῦ 
ἁγίου ναοῦ τούτου, πάντων τῶν κοπιώντων καὶ ψαλλόντων ἐν αὐτῷ 
καὶ ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν ὀρθοδόξων». Καὶ ψάλλεται ἡ εʹ 
ἑκατοντάς.

Μεθ᾿ ὃ ὁ ἱερεὺς (ἢ ἐὰν παρίσταται ἀρχιερεύς, κατέρχεται ἐκ τοῦ θρόνου καὶ) 
ὑψοῖ τὸν τίμιον Σταυρὸν καὶ εὐλογεῖ δι᾿ αὐτοῦ σταυροειδῶς τὸν λαόν, 
ψάλλων τὸ κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως». Εἶτα 
ἀποθέτει τὸν Σταυρὸν ἐπὶ τοῦ δίσκου καὶ ποιῶν μετάνοιαν προσκυνεῖ 
ψάλλων τὸ «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν», ὅπερ ἐπαναλαμβάνεται 
ὑπὸ τῶν χορῶν δίς. (Ἐὰν παρίσταται ἀρχιερεύς, μετὰ τὴν προσκύνησιν εὐλογεῖ 
τὸν λαὸν καὶ ἐπανέρχεται εἰς τὸν θρόνον, τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη, 
δέσποτα»).

Ἀκολούθως γίνεται ἡ προσκύνησις τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῶν πιστῶν, 
ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων· «Δεῦτε, πιστοί», ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα τὸ 
ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου», καὶ ἄρχεται ἡ

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἱνατί ἐγκατέλιπές με;  

Μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὁ Θεός μου, κεκράξομαι ἡμέρας, καὶ οὐκ εἰσακούσῃ, καὶ νυκτός,  
καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με, ἐλάλησαν ἐν χείλε-
σιν, ἐκίνησαν κεφαλήν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Ἵνα τί, ὁ Θεός, ἀπώσω εἰς τέλος; ὠργίσθη ὁ θυμός σου  

ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου;».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς».

Στίχ.  «Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς».

Στίχ.  «Ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου, ὄρος Σιὼν τοῦτο,  
ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς».

Στίχ.  «Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν  
ἐν μέσῳ τῆς γῆς».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ σαρκὶ σταυρωθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί· ὁ καθήμενος  

ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ γῆ».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Στίχ.  «Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν  
ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς».

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Στίχ.  «Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ,  
ὅτι φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστιν».

«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Εἰσοδικόν· «Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ 
ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, 
ὁ σαρκὶ σταυρωθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν».
Ἀπόστολος· «Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ» (Ά  Κορ. α´ 18-24).
Εὐαγγέλιον· «Συμβούλιον ἐποίησαν οἱ ἀρχιερεῖς» (Ἰωάν. ιθ´ 6-11, 13-

20, 25-28, 30).
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ αʹ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Μυστικὸς εἶ, Θεοτόκε».
Κοινωνικόν· «Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 

Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν μὲν τῷ 
Ὄρθρῳ στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, ἐν δὲ τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν 
καὶ τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς 
ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

15. ΤΡΙΤΗ. Νικήτα μεγαλομάρτυρος, Συμεὼν ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλο-
νίκης.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμε-
νον· «Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ.

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος τῆς πανευφήμου, Κασσιανοῦ 
ὁσίου τοῦ ἐν Ἀλέκτορᾳ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Δυνατὸν ὅμως, πρὸς 
ἐπισημότερον ἑορτασμὸν τῆς ἁγίας, ἡ ἀκολουθία νὰ διαμορφωθῇ οὕτως·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας». Δοξολογία μεγά-

λη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας. Τὰ ἀπόστιχα τῶν αἴνων παραλείπονται.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινω-

νικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

17. ΠΕΜΠΤΗ. Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης 
καὶ Ἐλπίδος μαρτύρων, Ἡρακλειδίου ἐπισκόπου Ταμασέων, Αὐξιβίου 
ἐπισκόπου Σόλων, Ἀναστασίου ὁσίου τοῦ ἐν Περιστερωνοπηγῇ Κύπρου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἁγίου Ἡρακλειδίου παρὰ τὸ χωρίον Πολι
τικόν.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Ἡρακλειδίου, Αὐξιβίου καὶ Ἀναστασίου 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐμενίου ἐπισκόπου Γορτύνης τοῦ θαυματουργοῦ, 
Ἀριάδνης μάρτυρος.

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τροφίμου, Σαββατίου καὶ Δορυμέδοντος μαρτύρων.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Ὕψωσιν.
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20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Εὐσταθίου μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς 
συνοδίας αὐτοῦ, Μελετίου ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Εʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Σταυρὸς ἀνυ
ψούμενος» (14ῃ Σεπτεμβρίου) καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων· «Ἄνωθεν ἡ κλῆσίς 
σου».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ὁ δεύτερος Ἰὼβ Εὐστάθιος».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἀδαμάντινε τὴν ψυχήν».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ὅνπερ πάλαι Μωϋσῆς» (14ῃ Σεπτεμβρίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν 

ἁγίων· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σῶσον, Κύ
ριε, τὸν λαόν σου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 

«Ἐν μέσῳ τῆς Ἐδὲμ» καί· «Προδιετύπου μυστικῶς».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
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Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῆς ἑορτῆς ἄνευ εἱρμῶν καὶ ὁ τῶν ἁγίων, εἰς 
4 ἕκαστος.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ», τὸ 
κάθισμα τῶν ἁγίων· «Εὐσεβείας τοῖς τρόποις». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ με-
θέορτον· «Τὸν Σταυρὸν τοῦ Σωτῆρος».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Σταυρὸν χαράξας».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τῶν 

ἁγίων· «Τῆς ἀθανάτου δόξης τε» καὶ τὸ μεθέορτον· «Ἡμεῖς ἐν σοὶ 
θαῤῥοῦντες».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν ἁγίων· «Τίς μὴ μακαρίσει 
σου» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει καὶ ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυν

θήσεται».
«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

ἐξανθήσει».
Δόξα, τὸ Εʹ ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμάτων, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν 

σου», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ».
Ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν· «Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται 

ἄνθρωπος» (Γαλ. β´ 16-20).
Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Ὕψωσιν· «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου 

ἐλθεῖν» (Μάρκ. η´ 34-θ´ 1).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».



 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  20 – 23 305

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΖʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια Αʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου Σταυροῦ, 
Κοδράτου ἀποστόλου τοῦ ἐν Μαγνησίᾳ, Ἰσαακίου ἐπισκόπου Κιτίου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐξαιρουμένων 
ἐν μὲν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς εἰσόδου, τῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῆς λιτῆς, ἐν 
δὲ τῷ Ὄρθρῳ τοῦ πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ Εὐαγ-
γελίου. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὸ τρισάγιον. Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Ὁ διὰ 
βρώσεως τοῦ ξύλου».

Σημείωσις. Ἐφεξῆς, καὶ μέχρι τῆς 7ης Νοεμβρίου, ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς 
καὶ ἑορτὰς αἱ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» καὶ τὸ κοντάκιον· «Προστασία 
τῶν Χριστιανῶν».

22. ΤΡΙΤΗ. Φωκᾶ ἱερομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Φωκᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Κοδράτου, ὡς 
μὴ ψαλεῖσα κατὰ τὴν καʹ, διὰ τὸ ἀποδίδοσθαι τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑψώσεως τοῦ τιμίου 
Σταυροῦ.

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύλληψις τοῦ τιμίου καὶ ἐνδόξου προφήτου, Προδρό-
μου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Καὶ σύ, παιδίον, προφήτης Ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ πρὸ 
προσώπου Κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ».
«Λατρεύειν αὐτῷ ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ, πάσας 
τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν».
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ Προδρόμου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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24. ΠΕΜΠΤΗ. Θέκλης μεγαλομάρτυρος καὶ ἰσαποστόλου, τὸ ἐν Κυθήροις 
θαῦμα τῆς Θεοτόκου τῆς Μυρτιδιωτίσσης, Σιλουανοῦ ὁσίου τοῦ Ἀθωνίτου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἁγίας Θέκλης παρὰ τὸ χωρίον Μοσφιλωτή.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Θέκλης εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Εὐφροσύνης ὁσίας.

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ μετάστασις τοῦ ἁγίου ἐνδόξου καὶ πανευφήμου 
ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἐν Λευκωσίᾳ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ  θεοτοκίον 

τοῦ βαρέος ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Τὰ 
ἀναγνώσματα εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς. Εἰς τὰ ἀπόστιχα· 
«Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ἀποστόλου»25.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 

μεθ᾿ ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ 
Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

27. ΚΥΡΙΑΚΗ Αʹ ΛΟΥΚΑ. Καλλιστράτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Ϛ ʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολε, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἠγαπημένε».
Κοντάκιον· «Τὰ μεγαλεῖά σου, παρθένε».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Μάρτυς ἀθλητὰ 

Καλλίστρατε» εἰς 4.

25. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου» 
ἁρμόζει μόνον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἀποστόλου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.



Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Πρὸ τοῦ τιμίου Σταυροῦ σου».
Καὶ νῦν τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα· «Οἱ μάρ

τυρές σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος 
ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Καλλιστράτου τοὺς ἄθλους». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ λιμένα καὶ τεῖχος».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ϛ ʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος», τῶν 

ἁγίων· «Κραταιωθέντες Πνεύματι» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Θεοπαρόχων 
μέγεθος».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Ϛ ʹ ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη σύ, Χριστέ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
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Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος τῆς ΙΖʹ Κυριακῆς· «Ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος» (Β´ Κορ. 

Ϛ ʹ 16-18, ζ´ 1).
Εὐαγγέλιον τῆς Αʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην 

Γεννησαρέτ» (Λουκ. ε´ 1-11).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΗʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Βʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡ εὕρεσις καὶ ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου Νεοφύτου ὁσίου 
τοῦ Ἐγκλείστου, Χαρίτωνος ὁσίου καὶ ὁμολογητοῦ, Αὐξεντίου ὁσίου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Νεοφύτου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Νεοφύτου, Χαρίτωνος καὶ Αὐξεντίου εὑρί-
σκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Μόρφου κ. Νεόφυτος.

29. ΤΡΙΤΗ. Κυριακοῦ ὁσίου τοῦ ἀναχωρητοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Κυριακοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Γρηγορίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου καὶ φωτιστοῦ τῆς 
μεγάλης Ἀρμενίας.
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ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀνανίου ἀποστόλου, ̔Ρωμανοῦ ὁσίου τοῦ μελῳδοῦ, τῆς ἁγίας 
Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Κουκουζέλους.

Ἡ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης ψάλλεται ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος26.
Ἀπόστολος τοῦ ἀποστόλου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος καὶ Ἰουστίνης τῆς παρθενο-
μάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

3. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Διονυσίου ἱερομάρτυρος τοῦ Ἀρεοπαγίτου.

Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

4. ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΛΟΥΚΑ. Πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων 
ἁγίων, Ἱεροθέου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν, Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Ταμασέως, 
Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Λαμπαδιστοῦ.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ ἐν 
Καλοπαναγιώτῃ.

26. Προκρίνεται ἡ «ᾈσματικὴ ἀκολουθία τῆς ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας 
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου», ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Ἁγίας Σκέπης, Βίγλα 
Μεγίστης Λαύρας, Ἅγιον Ὄρος 1988.
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Ἡ ἀκολουθία πάντων τῶν ἐν τῇ νήσῳ Κύπρῳ διαλαμψάντων ἁγίων 
εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν) 
καὶ εἰς τὴν «ᾈσματικὴν αὐτῶν ἀκολουθίαν», ἣν ἐξέδωκεν ἡ ἱερὰ μονὴ 
Σταυροβουνίου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Θεοδώρου καὶ Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδιστοῦ 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς».
Κοντάκιον· «Τὰς οὐρανίους διαβάς».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ 4 προσόμοια τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων (ἡ ἀκο-
λουθία τοῦ Μηναίου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Σήμερον εἰς ἓν συνέλθωμεν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Διελθόντες νομίμως».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τῶν ἐν 

Κύπρῳ ἁγίων· «Τοὺς ἐν Κύπρῳ ἁγίους». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτο-
κίον· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 
πολυέλεον, τὸ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Ἡ νῆσος Κύπρος». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὺν τοῖς ἁγίοις».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων εἰς 4 ἕκαστος, 
μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων, τὸ κάθισμα 
αὐτῶν· «Ἱεράρχαι, ὅσιοι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκον 
ἄχραντον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον 
τοῦ Μηναίου καὶ τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», τῶν ἐν 

Κύπρῳ ἁγίων· «Χαρμονικῶς ὑμνήσωμεν» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Σωμα
τωθείς, πανάμωμε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Τί ὑμᾶς 
καλέσωμεν, ἅγιοι;», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ 
θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Δόξα, τὸ Ζʹ ἑωθινόν· «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», «Τοὺς ἐν Κύπρῳ ἁγίους», 

τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῶν ἐν Κύπρῳ ἁγίων· «Οἱ ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κα

τηγωνίσαντο» (ζήτει τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων) (Ἑβρ. ια´ 33-40, ιβ´ 
1-2).

Εὐαγγέλιον, τῆς Βʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν» 
(Λουκ. Ϛ ʹ 31-36).
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΙΘ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Γʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

5. ΔΕΥΤΕΡΑ. Χαριτίνης μάρτυρος, Ἑρμογένους ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἑρμογένους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

6. ΤΡΙΤΗ. Θωμᾶ ἀποστόλου, Κενδέου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Κενδέου παρὰ τὸ χωρίον Αὐγόρου 
Ἀμμοχώστου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Κενδέου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

7. ΤΕΤΑΡΤΗ. Σεργίου καὶ Βάκχου μαρτύρων, Πολυχρονίου ἱερομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Σεργίου καὶ Βάκχου εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Πολυχρονίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

8. ΠΕΜΠΤΗ. Πελαγίας ὁσίας, Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Σολίᾳ τῆς 
Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρτέμονος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου καὶ 
Ἀθανασίας τῆς συμβίας αὐτοῦ ὁσίων.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ἀνδρονίκου καὶ Ἀθανασίας εὑρίσκεται 
εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου.

10. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας μαρτύρων.

11. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΛΟΥΚΑ. Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζʹ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, Φιλίππου ἀποστόλου ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων, Θεοφάνους τοῦ 
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ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Νικαίας τοῦ ποιητοῦ καὶ Γραπτοῦ, Ζηναΐδος καὶ 
Φιλονίλλης ὁσίων, Ἰωνᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Περγάμῳ τῆς Κύπρου.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης καὶ τοῦ ὁσίου Ἰωνᾶ 

εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Τὴν ἀκολουθίαν τῶν πατέρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τὴν 11ην Ὀκτω-

βρίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε».
Κοντάκιον· «Τοὺς γενναίους μάρτυρας».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 6 προσόμοια τῶν πατέρων· «Τὰς ἑπτὰ 
συνόδους».

Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὰς μυστικὰς σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν πατέρων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν πατέρων· «Τὴν ἐτήσιον μνήμην σήμερον».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Νεῦσον παρακλήσεσι».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τῶν πατέρων· 

«Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ 
δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τῆς 
λιτῆς τῶν πατέρων· «Ἀποστολικῶν παραδόσεων». Καὶ νῦν, τὸ θεοτο-
κίον· «Θεοτόκε ἡ προστασία». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισά-
γιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν πατέρων· «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», 
ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν πατέρων εἰς 4, μετὰ στίχου· «Ἅγιοι 

τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν πα-

τέρων· «Φωστῆρες ὑπέρλαμπροι». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ταχὺ 
ἡμᾶς πρόφθασον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν πατέρων καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας καὶ τῶν πατέρων.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τῶν 

πατέρων· «Πατέρες οὐρανόφρονες» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Πρεσβείαις, 
ὑπεράγαθε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ὅλην συγκρο
τήσαντες» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
«Συναγάγετε αὐτῷ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ, τοὺς διατιθεμένους τὴν δια
θήκην αὐτοῦ ἐπὶ θυσίαις».

Δόξα, τῶν πατέρων· «Τῶν ἁγίων πατέρων ὁ χορός».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστέ», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν πατέρων· «Τέκνον Τίτε, πιστὸς ὁ λόγος» 

(Τίτ. γ´ 8-15).
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Εὐαγγέλιον, τῆς Δʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι» 
(Λουκ. η´ 5-15).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Κʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια Δʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

12. ΔΕΥΤΕΡΑ. Πρόβου, Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου μαρτύρων, Θεοσεβίου 
ὁσίου τοῦ Ἀρσινοΐτου, Ἐπικτήτου ὁσίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοσεβίου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν 
Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐπικτήτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

13. ΤΡΙΤΗ. Κάρπου καὶ Παπύλου μαρτύρων, Χρυσῆς νεομάρτυρος.

14. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου καὶ Κελσίου μαρτύ-
ρων, Κοσμᾶ ἐπισκόπου Μαϊουμᾶ τοῦ ποιητοῦ, Θεράποντος ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου ἐν Κύπρῳ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

15. ΠΕΜΠΤΗ. Λουκιανοῦ ὁσιομάρτυρος πρεσβυτέρου τῆς μεγάλης 
Ἀντιοχείας.

16. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Λογγίνου μάρτυρος τοῦ ἑκατοντάρχου, τοῦ ἐπὶ τοῦ 
Σταυροῦ.

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου.

17. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν τῇ Κρί-
σει, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Λαζάρου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ. Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Θʹ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Λουκᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· «Τί 
σὲ ὀνομάσω, ἀπόστολε;».

Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε Χριστοῦ».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Πάνσοφε ἁλιεῦ».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τοῦ 

ἀποστόλου· «Ἀπόστολε ἅγιε καὶ εὐαγγελιστά». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον 
θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἀποστόλου εἰς 6, μετὰ στίχου· 

«Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου, τὸ κάθισμα 

αὐτοῦ· «Ὡς συνέκδημος Παύλου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν 
οὐράνιον πύλην».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
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Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Θʹ ἀναστάσιμον· «Συγκεκλεισμένων, Δέσποτα», 

τοῦ ἀποστόλου· «Λουκᾶ, Χριστοῦ ἀπόστολε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Δέ
σποινα, πάντων ἄνασσα».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 στιχηρὰ τοῦ ἀποστόλου, μετὰ στίχων εἰς 
τὰ δύο τελευταῖα·
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ
γέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα, τὸ Θʹ ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ᾿ εσχάτων τῶν χρόνων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Ἀπόστολε ἅγιε καὶ εὐαγ

γελιστά», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τοῦ ἀποστόλου· «Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω» 

(Κολ. δ´ 5-11, 14-18).
Εὐαγγέλιον, τῆς Γʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν» 

(Λουκ. ζ´ 11-16).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Ε ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

19. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Μνάσωνος ἐπισκόπου 
Ταμασοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μνάσωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος τοῦ προφήτου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.
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20. ΤΡΙΤΗ. Ἀρτεμίου μεγαλομάρτυρος, Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κε-
φαλληνίᾳ, Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀρτεμίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

21. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, Σωκράτους ἱερομάρτυρος πρε-
σβυτέρου Ἀγκύρας, Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος ὁσίων τῶν ἐν Περιστερώνῃ 
Μόρφου, Χριστοδούλου ὁσίου τοῦ ἐν Πάτμῳ.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου εὑρίσκεται εἰς 
τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Σωκράτους, καὶ Βαρνάβα καὶ Ἱλαρίωνος 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

22. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀβερκίου ἰσαποστόλου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, τῶν ἐν 
Ἐφέσῳ ἁγίων ἑπτὰ Παίδων, Εὐλαλίου ἐπισκόπου Λαμπούσης τῆς Κύ-
πρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐλαλίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

23. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου.

Σήμερον εἴθισται πολλαχοῦ νὰ τελῆται ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ ἀπο-
στόλου Ἰακώβου.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τοῦ ἀποστόλου.

24. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ, Σε-
βαστιανῆς μάρτυρος.

25. ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛʹ ΛΟΥΚΑ. Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου μαρτύρων καὶ νο-
ταρίων.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Τὰς ἀλγηδόνας τῶν ἁγίων».
Κοντάκιον· «Εὐφροσύνης πρόξενος».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Οἱ τὸν δρόμον 

τελέσαντες» εἰς 4.
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Δόξα, τῶν ἁγίων· «Μαθηταὶ καὶ ὀπαδοὶ γεγονότες».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Οἱ νοεροὶ τῆς Ἐκκλησίας φωστῆρες».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, 

τῶν ἁγίων· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Τὸν ὁμοούσιον τοῦ πρὸ αἰώνων». 

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀκατανόητον καὶ ἀκατάληπτον».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ιʹ ἀναστάσιμον· «Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν ἁγίων· 

«Μαρκιανὸς ὁ πάνσοφος» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Σὲ κιβωτὸν καὶ τρά
πεζαν».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Ιʹ ἑωθινόν· «Μετὰ τὴν εἰς ᾍδου κάθοδον».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».
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Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Οἱ μάρτυρές σου, Κύ

ριε», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος, τῆς ΚΑʹ Κυριακῆς· «Εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος» 

(Γαλ. β´ 16-20).
Εὐαγγέλιον, τῆς Ϛ ʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν 

τῶν Γαδαρηνῶν» (Λουκ. η´ 26-39).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΒʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια Ϛ ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

26. ΔΕΥΤΕΡΑ. Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου, ἡ ἀνάμνησις 
τοῦ ἐπὶ Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου γενομένου σεισμοῦ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται οἱ στίχοι·
«Συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας αὐτήν· ἴασαι τὰ συντρίμματα 
αὐτῆς, ὅτι ἐσαλεύθη».
«Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν, ὁ ἁπτόμενος 
τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται».
Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν, τοῦ σεισμοῦ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 

Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τοῦ σεισμοῦ. Κανόνες, ὁ τοῦ σεισμοῦ μετὰ τῶν 
εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα 
σοι» καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου, εἰς 4 ἕκαστος. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα 
μου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τοῦ σεισμοῦ, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· 
«Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. 
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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27. ΤΡΙΤΗ. Νέστορος μάρτυρος.

28. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τερεντίου, Νεονίλλης καὶ τῶν ἑπτὰ τέκνων αὐτῶν μαρ-
τύρων, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου, Διομήδους ὁσίου τοῦ Κυπρίου. 
(Ἐθνικὴ ἑορτή).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Διομήδους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐπέτειος τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940, καθ᾿ ἣν ἡ 

Ἑλλὰς ὑπερησπίσατο γενναίως μαχομένη ὑπὲρ τῶν πατρίων ἐδαφῶν.

Τυπικὴ διάταξις Δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ  
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν».
Ὁ α´ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ β´ χορός· Δόξα καὶ νῦν· «Τῇ ὑπερµάχῳ στρατηγῷ».
Οἱ χοροί, τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν (δεῖνος) καὶ 

πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡµῶν ἀδελφότητος».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡµῶν γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν τῷ κράτει ἡμῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡµῶν στρατοῦ».
Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ µακαρίας µνήµης καὶ αἰωνίου 

ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἐνδόξως 
ἀγωνισαµένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν».

Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (γ´).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς».
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Ὁ β´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡµῶν ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν».
Ὁ α´ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Κ
ύριε ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ τὰ σύµπαντα τῶ σῷ κράτει συνέχων καὶ 
τῇ θείᾳ σου καὶ πανσθενεῖ βουλῇ κυβερνῶν, ὁ ἑκάστῳ ἔθνει τὰς 
ἰδίας ὁροθεσίας θέµενος καὶ ἐπὶ τὸ ἡµέτερον ἔθνος εὐµενῶς ἀεὶ 

ἐπιβλέπων καὶ κηδόµενος τούτου, ὁ τὴν κραταιάν σου προστασίαν καὶ 
βοήθειαν χορηγήσας τούτῳ καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶνι, κατὰ τὸν 
δεινὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, ἐνισχύσας αὐτὸ κατὰ πολεµίου 
πολυπληθοῦς καὶ ὑπερόπλου, καὶ δουλωθὲν στηρίξας, διασώσας τε καὶ 
εἰς ἐλεύθερον αὖθις βίον ἐξαναστήσας, πρόσδεξαι τὰς ἐκ βάθους ψυχῆς 
καὶ καρδίας ἀναπεµποµένας εὐχαριστηρίους ἡµῶν δεήσεις κατὰ τὴν 
ἱστορικὴν καὶ ἀειµνηµόνευτον ταύτην ἐπέτειον. Καὶ τὰς µὲν ψυχὰς τῶν 
ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος ἡρωϊκῶς ἀγωνισαµένων καὶ ἐνδόξως ἐν τῷ 
ἱερῷ τούτῳ ἀγῶνι πεσόντων, ἢ ὑπὸ τῶν πολεµίων ἀναιρεθέντων καὶ 
σφαγιασθέντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡµῶν, µετὰ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνός σοι 
εὐαρεστησάντων ἀνάπαυσον, ἡµᾶς δὲ πάντας ἀξίους τῆς ἐλευθερίας 
ἀνάδειξον. Ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀεὶ ἐλεύθερον τὸ ἔθνος ἡµῶν τήρει, ἐν τῇ 
εὐσεβείᾳ καὶ τῇ ἀρετῇ στήριζε τοῦτο καὶ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καθοδήγει.

Ἔπιδε, Κύριε, εὐσπλάγχνῳ ὄµµατί σου καὶ ἐπὶ τὴν δεινῶς δοκιµα
ζοµένην ἰδιαιτέραν ἡµῶν πατρίδα Κύπρον. Ἀποδίωξον ἀπ᾿ αὐτῆς 
ἐ χθροὺς καὶ ἐπιβούλους, τοὺς παντειοτρόπως καταδυναστεύοντας καὶ 
ἐξου θενοῦντας τὸν λαόν σου καὶ βεβηλοῦντας τοὺς ναούς σου. Σύντρι
ψον τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καὶ ταπείνωσον τὴν ἐπηρµένην ὀφρύν. Σύντµησον 
τὸν χρόνον τῆς δοκιµασίας ἡµῶν καὶ ἐλευθέρωσον ἡµᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν. Δός, Κύριε, ἰσχὺν τῷ χριστεπωνύµῳ λαῷ σου, τῷ φιλοχρίστῳ 
ἡµῶν στρατῷ καὶ πᾶσι τοῖς ἀγωνιζοµένοις πρὸς ἐλευθερίαν, χαριζόµενος 
ἡµῖν ὁµόνοιαν καὶ ἀδελφωσύνην. Τοὺς ἐν ἐξουσίαις ὄντας κατεύθυνον 
κατὰ τὸ σὸν πανάγιον θέληµα· τοὺς ἐν αἰχµαλωσίαις λύτρωσον καὶ τοὺς 
ἐν ἀνάγκαις ὄντας ἀδελφοὺς ἡµῶν βοήθει καὶ ἐνίσχυε, ἵνα ἐν ὅλῃ τῇ νήσῳ 
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ἡµῶν, ἐλευθερουµένῃ καὶ εἰς βίον εἰρηνικὸν καὶ εὐτυχῆ καὶ ἡσύχιον καὶ 
αὖθις ὁδηγουµένῃ, δοξάζηταί σου τὸ πανάγιον ὄνοµα, τοῦ Πατρὸς καὶ 
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἀµήν.
Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς), τὴν ἀπόλυσιν.
Ὁ χορός· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα».
Ὁ ἐντεταλµένος, τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡµέρας.
Ὁ χορός, τὸν ἐθνικὸν ὕµνον.
Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν».

29. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀναστασίας ὁσιομάρτυρος τῆς ῾Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου.

30. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ζηνοβίου ἱερομάρτυρος καὶ Ζηνοβίας τῆς ἀδελφῆς 
αὐτοῦ, Θεράποντος ὁσίου τοῦ ἐν Λυθροδόντᾳ.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

31. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀριστοβούλου 
καὶ Ναρκίσσου, ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων, Ἐπιμάχου μάρτυρος.
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ΜΗΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΛΟΥΚΑ. Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἀναργύρων τῶν ἐξ Ἀσίας, 
Δαυῒδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ.
Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ 

Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Ὅλην ἀπο
θέμενοι» εἰς 4.

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἀτελεύτητος ὑπάρχει».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Πάντοτε ἔχοντες Χριστόν».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τῶν 

ἁγίων· «Ἅγιοι Ἀνάργυροι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ δι᾿ 
ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου και ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ τῶν ἁγίων, ἀμφότεροι εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Οὐρανόθεν θαυμάτων». Δόξα, τὸ 

ἕτερον· «Ἰαμάτων δοτῆρες». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν βασίλισσαν 
πάντες».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον· «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τῶν 

ἁγίων· «Τὴν χάριν τῶν ἰάσεων» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἐκύησας, πανά
χραντε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 ἰδιόμελα τῶν ἁγίων· «Τὴν χάριν τῶν 
ἰαμάτων», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ».
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ 
θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Δόξα, τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν· «Φανερῶν σεαυτόν».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ἅγιοι Ἀνάργυροι», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
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Ἀπόστολος, τῶν ἁγίων· «Ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ» (Α´ Κορ. ιβ´ 27-31, 
ιγ´ 1-8).

Εὐαγγέλιον, τῆς Εʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος» 
(Λουκ. ιϚ ʹ 19-31).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΓʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Ζʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

2. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδιφόρου καὶ Ἀνε-
μποδίστου μαρτύρων.

3. ΤΡΙΤΗ. Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶ μαρτύρων, τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἐν 
Λύδδῃ ναοῦ Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου, ἤτοι ἡ κατά-
θεσις τοῦ τιμίου σώματος αὐτοῦ.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Γεωργίου εὑ-
ρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

4. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἰωαννικίου τοῦ Μεγάλου, Νικάνδρου ἐπισκόπου Μύρων 
καὶ Ἑρμαίου πρεσβυτέρου ἱερομαρτύρων, Γεωργίου ὁσίου τοῦ Καρσλί-
δου.

5. ΠΕΜΠΤΗ. Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης μαρτύρων, Λίνου ἀποστόλου 
ἐπισκόπου ῾Ρώμης.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Λίνου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παύλου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
ὁμολογητοῦ, Δημητριανοῦ ἐπισκόπου Χύτρων (Κυθρέας) τῆς Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

7. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν ἐν Μελιτινῇ λγʹ μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου τοῦ ἐν τῷ 
Γαλησίῳ ὄρει ἀσκήσαντος.
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8. ΚΥΡΙΑΚΗ Ζʹ ΛΟΥΚΑ. Ἡ σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γα-
βριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων.

Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Αʹ.
Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ παρὰ τὸ χωρίον 

Ἀναλυόντας Λευκωσίας καὶ ὁ καθεδρικὸς ναὸς Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ 
τῆς ὑπὸ παράνομον τουρκικὴν κατοχὴν ἱερᾶς μητροπόλεως Κυρηνείας.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ταῖς ἐπαγρύπνοις προσευχαῖς».
Κοντάκιον· «Τοὺς ὑπὲρ φύσιν σου».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τοῦ Μιχαήλ· «Τρισηλίου Θεό
τητος» καὶ τὰ 3 τοῦ Γαβριήλ· «Νοῦς ὁ προαιώνιος».

Δόξα, τῶν ἀσωμάτων· «Συγχάρητε ἡμῖν ἅπασαι».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῶν ἀσωμάτων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἀσωμάτων.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῶν ἀσωμάτων· «Ὡς ταξιάρχης καὶ πρόμαχος».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις». Δόξα, τῶν ἀσω-

μάτων· «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχιστράτηγοι». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον 
θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 
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πολυέλεον, τὸ τῶν ἀσωμάτων· «Τῶν οὐρανίων ἀρχηγοί». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοχαρίτωτε ἁγνή».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τῶν ἀσωμάτων εἰς 4 ἕκαστος, μετὰ 
στίχου· «Ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν 
ἀσωμάτων· «Τῶν ἀσωμάτων τοὺς χορούς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτο-
κίον· «Εὐχαριστοῦμέν σοι ἀεί».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἀσωμάτων καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», μετὰ τῶν ἑξῆς παραλλαγῶν·

Εἰς τὴν αʹ ᾠδήν· «ταύτης τὴν εἴσοδον».
Εἰς τὴν γʹ ᾠδήν· «κἀν τῇ σεπτῇ εἰσόδῳ σου».
Εἰς τὴν εʹ ᾠδήν· «Ἐξέστη τὰ σύμπαντα ἐν τῇ σεπτῇ εἰσόδῳ σου· σὺ 

γάρ, ἀπειρόγαμε παρθένε, ἔνδον εἰσῆλθες ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ, ὥσπερ 
καθαρώτατος ναός, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, τὴν εἰρήνην βραβεύουσα».

Εἰς τὴν θʹ ᾠδήν· «τὰ ἱερὰ εἰσόδια τῆς Θεομήτορος».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τῶν 

ἀσωμάτων τὰ ἑξῆς δύο· «Ἀῤῥήτως πυρσευόμενος» καί· «Ἐξουσιῶν, 
Δυνάμεων» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Τιμιωτέρα πέφυκας».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀσωμάτων· «Τῶν οὐρανίων 
ταγμάτων» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς 
αὐτοῦ πυρὸς φλόγα».
«Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγαλύνθης 
σφόδρα».

Δόξα, τῶν ἀσωμάτων· «Ὅπου ἐπισκιάσει ἡ χάρις σου».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀγγελικαὶ δυνάμεις», «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ἀρχι

στράτηγοι», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».
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Ἀπόστολος, τῶν ἀσωμάτων· «Εἰ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος» (Ἑβρ. 
β´ 2-10).

Εὐαγγέλιον, τῆς Ζʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 
Ἰησοῦ, ᾧ ὄνομα Ἰάειρος» (Λουκ. η´ 41-56).

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λει

τουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΔʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Ηʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

Σημείωσις. Αἱ σημεριναὶ καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», ψάλλονται κατὰ 
τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς ὡς διετυπώθησαν ἀνωτέρω μέχρι τῆς 20ῆς Νοεμβρίου. Τὸ 
δὲ κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναὸς» ψάλλεται μέχρι καὶ τῆς 25ης Νοεμβρίου, 
πλὴν τῆς 20ῆς Νοεμβρίου, καθ᾿ ἣν ψάλλεται τὸ προεόρτιον κοντάκιον· «Εὐφροσύνης 
σήμερον».

9. ΔΕΥΤΕΡΑ. Νεκταρίου ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ, 
Ὀνησιφόρου καὶ Πορφυρίου μαρτύρων, Ματρώνης ὁσίας, Συμεὼν ὁσίου 
τοῦ μεταφραστοῦ.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νεκταρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Δέσποινα 

πρόσδεξαι»27.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», ὡς διετυπώ-

θησαν τῇ 8ῃ Νοεμβρίου.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.

10. ΤΡΙΤΗ. Ὀλυμπᾶ, ̔Ροδίωνος, Σωσιπάτρου, Τερτίου, Ἐράστου καὶ Κου-
άρτου ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων, Ὀρέστου μάρτυρος, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ 
Καπ παδόκου.

27. Τὸ ἐν τῷ Κυπρίῳ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε» ἁρ-
μόζει μόνον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.
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11. ΤΕΤΑΡΤΗ. Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος, Βικεντίου καὶ Στεφα-
νίδος μαρτύρων, Θεοδώρου ὁσίου τοῦ Στουδίτου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ παρὰ τὸ χωρίον Βάβλα 
Λάρνακος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μηνᾶ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

12. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰωάννου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας τοῦ Ἐλεήμονος, Νεί-
λου ὁσίου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος εὑρίσκεται εἰς 
τὰ Κύπρια Μηναῖα.

13. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ 
Χρυσοστόμου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ 

ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ἱεράρχου»28.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», ὡς διετυπώ-

θησαν τῇ 8ῃ Νοεμβρίου.
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον 
τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύ
πρου κ.κ. Χρυσόστομος.

14. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 
Εὐφημιανοῦ ὁσίου τοῦ Κυπρίου, Κωνσταντίνου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ 
Ὕδρας.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐφημιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικόν, τοῦ ἀποστόλου Φιλίππου.

28. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ὁ ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου» ἁρ-
μόζει μόνον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.
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15. ΚΥΡΙΑΚΗ Ηʹ ΛΟΥΚΑ. Γουρία, Σαμωνᾶ καὶ Ἀβίβου μαρτύρων καὶ 
ὁμολογητῶν.

Ἦχος βαρύς. Ἑωθινὸν Βʹ.
Ἀπὸ τῆς σήμερον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων.
Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων ὁμολογητῶν εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολε ἅγιε Φίλιππε».
Κοντάκιον· «Ὁ μαθητὴς καὶ φίλος σου».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Ἄβιβος ὁ πάν
σοφος».

Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἡ Ἔδεσσα εὐφραίνεται».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Μήτηρ μὲν ἐγνώσθης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν ἁγίων· «Δεῦτε, φιλομάρτυρες πάντες».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου». Δόξα, τῶν 

ἁγίων· «Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Χαῖρε, πύλη Κυρίου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
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Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Τριάδος τῆς σεπτῆς». Δόξα, τὸ 

ἕτερον· «Τῷ Σταυρῷ ὁπλισθέντες». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν Σο
φίαν καὶ Λόγον».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», ὡς διετυπώθησαν τῇ 8ῃ Νοεμ-

βρίου.
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τῶν 

ἁγίων· «Ὡς πάλαι διεσώσατε» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὁ πάντα τῇ Θεό
τητι».

Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα 4.
Δόξα, τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου», «Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων 

σου», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».
Ἀπόστολος, τῆς ΚΔʹ Κυριακῆς· «Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφεσ. 

β´ 14-22).
Εὐαγγέλιον, τῆς Ηʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ» 

(Λουκ. ι´ 25-37).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΕʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια Θʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

16. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν τοῦ εὐαγγελιστοῦ.
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17. ΤΡΙΤΗ. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας τοῦ θαυματουργοῦ, 
Γεν ναδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γενναδίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΤΕΤΑΡΤΗ. Πλάτωνος καὶ ῾Ρωμανοῦ μαρτύρων.

19. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀβδιοὺ προφήτου, Βαρλαὰμ μάρτυρος.

20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προεόρτια τῆς ἐν τῷ ναῷ εἰσόδου τῆς Ὑπεραγίας 
Θεο τόκου, Γρηγορίου ὁσίου τοῦ Δεκαπολίτου, Πρόκλου ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως, Σῳζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Γαλατείᾳ τῆς Καρπασίας.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σῳζομένου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰσοδος οὐ γίνεται.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ 

στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ δύο 
τῶν ἁγίων εἰς 4 ἕκαστος. Καταβασίαι οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ 
εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς την θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ 
ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Μετὰ τὰ ἐξαποστειλάρια, οἱ ψαλμοὶ 
τῶν αἴνων χῦμα, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ 
καὶ τὰ ἀπόστιχα μετὰ τῶν στίχων·

«Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον 
αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».
«Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν 
βασιλέως».

Εἶτα τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια 
ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν ἄνευ 
ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον, τῶν ἁγίων καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκι-
ον, τὸ προεόρτιον· «Εὐφροσύνης σήμερον». Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ 
κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

21. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Η ΕΝ Τῼ ΝΑῼ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟ-
ΚΟΥ.

Κατάλυσις ἰχθύος.
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Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ βασιλικὴ καὶ σταυροπηγιακὴ μονὴ Μαχαιρᾶ καὶ 
αἱ ἱεραὶ μοναὶ Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης, Παναγίας Ἀμασγοῦς καὶ 
τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου παρὰ τὸ χωρίον Καμπιὰ Λευκωσίας.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Χαρὰν προμνηστεύεται».
Κοντάκιον· «Εὐφροσύνης σήμερον».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια· «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» καὶ τὰ 3 
ἕτερα· «Τῶν ἁγίων εἰς ἅγια».

Δόξα, καὶ νῦν· «Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια· «Χαίρει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ», μετὰ τῶν 

στίχων·
«Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον 
αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».
«Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν 
βασιλέως».

Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν».
Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας» τρίς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς 
εὐδοκίας», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου, καὶ 
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ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου· καὶ ἐπιθυμήσει 
ὁ βασιλεὺς τοῦ κάλλους σου» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου 
τῷ βασιλεῖ».

Εὐαγγέλιον· «Ἀναστᾶσα Μαριάμ».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Σήμερον ὁ ναὸς ὁ ἔμψυχος». Καὶ νῦν, τὸ 

αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Σήμερον ὁ θεοχώρητος ναὸς» (ζήτει 
εἰς τὴν λιτήν).

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 
εἱρμῶν εἰς 8, μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων· «Ὑπεραγία 
Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα· «Ἀναβόησον, Δαυΐδ».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. Εἶτα ἡ καταβα-
σία· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν …, Μυστήριον ξένον».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἣν πάλαι προκατήγγειλε» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 4 προσόμοια· «Λαμπαδηφόροι παρθένοι».
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν,  

ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ὁ Θεὸς ἐν ταῖς βάρεσιν αὐτῆς γινώσκεται,  
ὅταν ἀντιλαμβάνηται αὐτῆς».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Στίχ.  «Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕτω καὶ εἴδομεν ἐν πόλει Κυρίου  
τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ·  

ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἁγιωσύνη  
καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Αὕτη ἡ πύλη Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Στίχ.  «Ἅγιος ὁ ναός σου, θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν,  
ἐν κροσσωτοῖς χρυσοῖς περιβεβλημένη, πεποικιλμένη».

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ».

Στίχ.  «Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς,  
αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».

«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ».

Στίχ.  «Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει,  
ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως».
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ».
Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».
Ἀπόστολος· «Εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας» (Ἑβρ. θ´ 1-7).
Εὐαγγέλιον· «Εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λουκ. ι´ 38-42, ια´ 

27-28).
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Ἄγγελοι, τὴν 
εἴσοδον τῆς Παρθένου …, Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ».

Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημειώσεις. 1. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν 
τῷ Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, καὶ 
στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας.

2. Αἱ καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται» ψάλλονται κατὰ τὰς Κυριακὰς καὶ ἑορτὰς 
μέχρι καὶ τῆς 24ης Δεκεμβρίου.

22. ΚΥΡΙΑΚΗ Θʹ ΛΟΥΚΑ. Φιλήμονος ἀποστόλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἀπ-
φίας, Ἀρχίππου καὶ Ὀνησίμου, Κικιλίας μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ, 
Σῳζομένου ὁσίου τοῦ ἐν Ποταμίᾳ.

Ἦχος πλ. δʹ. Ἑωθινὸν Γʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σῳζομένου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ».
Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον, 

πιστοί, χορεύσωμεν» (21ῃ Νοεμβρίου) καὶ τὰ 3 τῶν ἀποστόλων· «Κλῆμα 
τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς» (ἡ ἀκολουθια τῆς ἁγίας Κικιλίας καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῶν ἀποστόλων· «Δεῦτε συμφώνως ἀνυμνήσωμεν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν» (21ῃ Νοεμ-

βρίου).
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες». Δόξα, τῶν ἀπο-

στόλων· «Ἀπόστολοι ἅγιοι». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τῆς 
εὐδοκίας Θεοῦ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ μεθέορτα τῆς ἡμέρας· 

«Αἰνέσατε παρθένοι» καί· «Δαυῒδ προοδοποίησον».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ αʹ τῆς ἑορτῆς ἄνευ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ ὁ τῶν 

ἀποστόλων εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ὁ καθαρώτατος ναός», τὸ κά-

θισμα τοῦ ἀποστόλου· «Τῷ ἀρότρῳ τοῦ Λόγου». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
μεθέορτον· «Δικαίων ὁ καρπός».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Γʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται», τῶν 

ἀποστόλων· «Ἀπόστολοι δεικνύμενοι» καὶ τὸ μεθέορτον· «Ἡ δάμαλις 
ἡ ἄμωμος».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστόλων· «Ὁ δόξης σε 
ἥλιος» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν».
«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ
γέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα, τὸ Γʹ ἑωθινόν· «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς μετὰ τοῦ «ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν» εἰς τὸ βʹ.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Ἀπολυτίκια· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες», «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ», 
«Ἀπόστολοι ἅγιοι», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.

Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».
Ἀπόστολος, τῆς ΚΕʹ Κυριακῆς· «Παρακαλῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν 

Κυρίῳ» (Ἐφεσ. δ´ 1-7).
Εὐαγγέλιον, τῆς Θʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου» 

(Λουκ. ιβ´ 16-21).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚϚ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια Ι ʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

23. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀμφιλοχίου ἐπισκόπου Ἰκονίου, Γρηγορίου ἐπισκόπου 
Ἀκρα γαντίνων.

24. ΤΡΙΤΗ. Κλήμεντος ἐπισκόπου ῾Ρώμης καὶ Πέτρου ἐπισκόπου Ἀλε ξαν-
δρείας ἱερομαρτύρων.

Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας.

25. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Αἰκα-
τερίνης μεγαλομάρτυρος τῆς πανσόφου, Μερκουρίου μάρτυρος.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». Δόξα· «Ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 

ἡμῶν».
Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον, πιστοί, χορεύσωμεν» 

καὶ τὰ 3 τῆς ἁγίας· «Σήμερον τέρπεται πόλις» (ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου 
Μερκουρίου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῆς ἁγίας· «Χαρμονικῶς τῇ πανηγύρει».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τῆς ἁγίας.
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Ἡ λιτὴ τῆς ἁγίας.
Ἀπόστιχα, τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Χαίρει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ» 

(21ῃ Νοεμβρίου), μετὰ τῶν στίχων·
«Ἀπενεχθήσονται τῷ βασιλεῖ παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον 
αὐτῆς ἀπενεχθήσονταί σοι».
«Ἀπενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν 
βασιλέως».

Δόξα, τῆς ἁγίας· «Βίον ἄυλον ἐξησκημένη».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τὰ στίφη τῶν πιστῶν».
Ἀπολυτίκια, τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». Δόξα, τῆς ἁγίας· «Τὴν 

πανεύφημον νύμφην». Καὶ νῦν, πάλιν τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόλυσις· «Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῇ Τετάρτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, ἡ δέησις 

καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» τρίς, μετὰ τοῦ 

στίχου·
«Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ 
θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς».

Εὐαγγέλιον, τῆς ἁγίας· «Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρ
θένοις» (ζήτει τῷ Σαββάτῳ τῆς ΙΖʹ ἑβδ. Ματθαίου).

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς τῆς ἀθληφόρου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς 
Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Βίον ἄυλον ἐξησκημένη» (ζήτει 
εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ).

Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ μὲν αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6, ὁ δὲ βʹ ἄνευ 
τῶν εἱρμῶν, τῶν τριαδικῶν καὶ τῶν θεοτοκίων εἰς 4, καὶ ὁ τῆς ἁγίας 
εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ κάθισμα τῆς ἁγίας· 
«Τὴν σοφίαν τὴν ὄντως». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἡ ἀμίαντος 
ἀμνάς».
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἁγίας καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κα-

νόνων τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν μεγαλυναρίων καὶ τοῦ κανόνος τῆς ἁγίας, 
ὡς διετάχθη ἀνωτέρω. Εἶτα ἡ καταβασία· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν 
τιμιωτέραν …, Μυστήριον ξένον».

Ἐξαποστειλάρια, τῆς ἁγίας· «Ἐνεύρωσας τὸ φρόνημα» καὶ τῆς ἑορτῆς· 
«Τοῦ ἱεροῦ σε σήμερον».

Αἶνοι, τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Λαμπαδηφόροι παρθένοι» 
(21ῃ Νοεμβρίου) καὶ τὰ 3 τῆς ἁγίας· «Μνήμην τὴν πανίερον».

Δόξα, τῆς ἁγίας· «Βίον ἄυλον ἐξησκημένη».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τῷ ναῷ προσάγεται».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον τῆς εὐδο

κίας».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».
Ἀπολυτίκια· «Σήμερον τῆς εὐδοκίας», «Τὴν πανεύφημον νύμφην» καὶ 

τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ὁ καθαρώτατος ναός».
Ἀπόστολος, τῆς ἁγίας· «Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν» (Γαλ. γ´ 23-29,  

δ´ 1-5).
Εὐαγγέλιον, τῆς ἁγίας· «Ἠκολούθει τῷ Ἰησοῦ ὄχλος πολύς» (Μάρκ. ε´ 

24-34).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· 

«Ἄγγελοι, τὴν εἴσοδον τῆς Παρθένου …, Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

26. ΠΕΜΠΤΗ. Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνος, Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου, Νίκω-
νος τοῦ Μετανοεῖτε ὁσίων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Στυλιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Σημείωσις. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 24ης Δεκεμβρίου, κοντάκιον ψάλλεται 
τὸ «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον», πλὴν τῆς 9ης Δεκεμβρίου, καθ᾿ 
ἣν ψάλλεται τὸ κοντάκιον τῆς ἁγίας Ἄννης· «Ἑορτάζει σήμερον ἡ οἰκουμένη».



27. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

28. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Στεφάνου ὁσιομάρτυρος τοῦ νέου, Εἰρηνάρχου μάρτυ-
ρος.

29. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓʹ ΛΟΥΚΑ. Παραμόνου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Φι-
λουμένου τοῦ νέου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐξ Ὀρούντης τῆς Μόρφου.

Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Δʹ.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Φιλουμένου εὑρίσκεται εἰς τὸν ΙΑʹ τόμον τῶν 

Κυπρίων Μηναίων (Ἐπίμετρον Ἀκολουθιῶν).

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀσκητικῶς προγυμνασθείς».
Κοντάκιον· «Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἐκκλησία».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, τὰ 7 ἀναστάσιμα καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Φωτοφανεί
ας σαφῶς πεπυρσευμένος».

Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἰδοὺ πεπλήρωται».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Τοῦ 
Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κάθισμα τοῦ ἁγίου· «Ὁ μάρτυς Παράμονος». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν χάριν νῦν ἅπαντες».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Δʹ ἀναστάσιμον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες» καὶ 

τὸ θεοτοκίον· «Τὸ Χαίρετε φθεγξάμενος».
Αἶνοι, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τὸ Δʹ ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον».
Ἀπόστολος, τῆς ΚϚʹ Κυριακῆς· «Ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» (Ἐφεσ. 

ε´ 8-19).
Εὐαγγέλιον, τῆς ΙΓʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ 

Ἰησοῦ» (Λουκ. ιη´ 18-27).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΖʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΑʹ ἑβδ. Λουκᾶ.



30. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Πανηγυρίζει ἡ ἱερὰ μονὴ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, κειμένη εἰς τὸ 
ἀνατολικὸν ἄκρον τῆς κατεχομένης Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Τὰ ἀναγνώσματα εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται 

ἐμμελῶς.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ 

στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ οἱ δύο 
τοῦ ἀποστόλου εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι μετὰ στίχου· «Ἀπόστολε τοῦ 
Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἀποστόλου. Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν 
γῆν».
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ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΤΡΙΤΗ. Ναοὺμ προφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος.

2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀββακοὺμ προφήτου, Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακοὺμ ὁσίου 
τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ, Πορφυρίου ὁσίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ προφήτου Ἀββακοὺμ καὶ τοῦ ὁσίου Ἀββακοὺμ 
εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

3. ΠΕΜΠΤΗ. Σοφονίου προφήτου, Θεοδούλου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ τοῦ 
Κυπρίου.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ 
Δαμασκηνοῦ, Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ ἐν Αὐδήμου.

Πλήρης ἀκολουθία τῆς ἁγίας Βαρβάρας εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἡ ἐν τῷ Μηναίῳ ἀκολουθία ψάλλεται μετὰ τῶν ἑξῆς·
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν· Τίς μὴ μακαρίσει 

σε» καὶ γίνεται εἴσοδος. Εἰς τὰ ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ 
ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ὁσίου». Ἀπολυτίκια, τῆς ἁγίας· «Βαρβάραν τὴν 
ἁγίαν». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ». Καὶ νῦν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς 
γεννηθείς».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται». Δοξολογία μεγά-
λη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας.



Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς (εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας). Κοντάκιον· «Ἡ Παρ
θένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἁγίας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».

5. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σάββα εὑρίσκεται καὶ εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον 
τοῦ αʹ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εἰς τὰ 
ἀπόστιχα· «Καὶ νῦν· Δέσποινα πρόσδεξαι»29.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται». Εἰς τοὺς αἴνους· 
«Καὶ νῦν· Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ὁσίου».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ὁσίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον».

6. ΚΥΡΙΑΚΗ Ιʹ ΛΟΥΚΑ. Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ 
θαυ ματουργοῦ.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Εʹ.
Πανηγυρίζουσιν ὁ ὑπὸ παράνομον τουρκικὴν κατοχὴν καθεδρικὸς 

ναὸς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀμμοχώστου καὶ ὁ καθεδρικὸς ναὸς τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκοπειοῦ.

Πανηγυρίζουσιν ὡσαύτως αἱ ἱεραὶ μοναὶ Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων 
παρὰ τὸ χωρίον Ἀκρωτήριον Λεμεσοῦ καὶ Ἁγίου Νικολάου παρὰ τὸ 
χωρίον Ὀροῦντα Μόρφου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπὸ βρέφους τῷ Θεῷ».

29. Τὸ ἐν τῷ Μηναίῳ ὁριζόμενον θεοτοκίον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε» ἁρμόζει μό-
νον, ὅταν ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου τύχῃ ἐν Κυριακῇ.
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Μύροις 
παροικήσας αἰσθητῶς» εἰς 6, δευτεροῦντες τὰ δύο πρῶτα.

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἱεραρχῶν τὴν καλλονήν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ ἁγίου.
Ἡ λιτὴ τοῦ ἁγίου.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ».
Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Ἀνύμφευτε Παρθένε, πόθεν ἥκεις;».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Κα

νόνα πίστεως». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος 
ἀπόκρυφον».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ ἁγίου· «Προστάτης θερμότατος». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
θεοτοκίον· «Ταχὺ δέξαι, Δέσποινα».

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου.

Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος καὶ οἱ δύο τοῦ ἁγίου ἄνευ εἱρμῶν, εἰς 4 ἕκαστος.
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τοῦ 

ἁγίου· «Ποταμὸν ἰαμάτων». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν Σοφίαν 
καὶ Λόγον».

Ἀφ᾽ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
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Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Εʹ ἀναστάσιμον· «Ἡ ζωὴ καὶ ὁδὸς Χριστός», τὰ δύο 

τοῦ ἁγίου· «Τὸν μέγαν ἀρχιποίμενα» καί· «Μεγάλως σὲ ἐδόξασεν» 
καὶ τὸ θεοτοκίον· «Σοφίαν ἐνυπόστατον».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Τῆς Ἐκκλησίας τὰ 
ἄνθη», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ».
«Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου 
ἀγαλλιάσονται».

Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Κανόνα πίστεως», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα 

καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον».
Ἀπόστολος, τοῦ ἁγίου· «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν» (Ἑβρ. ιγ´ 17-

21).
Εὐαγγέλιον, τῆς Ιʹ Κυριακῆς Λουκᾶ· «Ἦν διδάσκων ὁ Ἰησοῦς ἐν μιᾷ τῶν 

συναγωγῶν» (Λουκ. ιγ´ 10-17).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΗʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια ΙΒʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

7. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.
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8. ΤΡΙΤΗ. Προεόρτια τῆς Συλλήψεως τῆς Θεοτόκου, Παταπίου ὁσίου, 
Τυχικοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν Οʹ, Δαμιανοῦ καὶ Σωφρονίου ἀρχιεπισκόπων 
Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου Τυχικοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

9. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἡ Σύλληψις τῆς Θεοτόκου ὑπὸ τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ ἡ 
ἀνάμνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ ἐν Κουτζοβένδῃ ναοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 
τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Κανόνες, ὁ τῶν ἐγκαινίων μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 

καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ οἱ 
δύο τῆς ἁγίας εἰς 4 ἕκαστος, ἀμφότεροι μετὰ στίχου· «Ἁγία τοῦ Θεοῦ, 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται». Δοξολογία με-
γάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 
ἑορτῆς (εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἁγίας). Ἀπολυτίκια, τῆς ἁγίας, 
τῶν ἐγκαινίων καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τῆς ἁγίας· «Ἑορτάζει σήμε
ρον ἡ οἰκουμένη». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἁγίας. Κοινωνικόν· 
«Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ».

10. ΠΕΜΠΤΗ. Μηνᾶ τοῦ καλλικελάδου, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου μαρ-
τύρων.

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Δανιὴλ τοῦ Στυλίτου, Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ ὁσίων.

Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ
πρια Μηναῖα.

12. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ.

Πανηγυρίζει ἡ ὑπὸ παράνομον τουρκικὴν κατοχὴν μονὴ τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος παρὰ τὴν Τρεμετουσιάν.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἰς τὰ ἑσπέρια· «Καὶ νῦν», τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ 
βʹ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου).
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Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ 

ἑορτῆς. Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον».

13. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑʹ ΛΟΥΚΑ. Τῶν κατὰ σάρκα Προπατόρων τοῦ  Κυρίου 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου,  Μαρδαρίου καὶ 
Ὀρέστου μαρτύρων, Λουκίας μάρτυρος τῆς παρθένου, Νεοφύτου, Ἰγνατίου, 
Προκοπίου καὶ Νείλου ὁσίων, κτητόρων τῆς ἱερᾶς μονῆς Μαχαιρᾶ.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Ϛʹ
Ἡ ἀκολουθία τῶν ὁσίων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἁγίων Προπατόρων ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετὰ τὴν 

10ην Δεκεμβρίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τῆς συνόδου τῆς πρώτης».
Κοντάκιον· «Τῷ πόθῳ Χριστοῦ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῶν Προπατόρων· «Τῶν 
Προπατόρων σήμερον».

Δόξα, τῶν Προπατόρων· «Τοὺς πρὸ τοῦ νόμου πατέρας».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν Προπατόρων· «Τῶν Προπατόρων τὸ σύστημα».
Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

νῦν, τῶν Προπατόρων· «Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
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ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Ἐν 
πίστει τοὺς Προπάτορας».

Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων εἰς 4, μετὰ στίχου· 

«Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», καὶ ὁ τῶν Προπατόρων 
εἰς 4 μετὰ τοῦ αὐτοῦ στίχου.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ ἡ ὑπακοὴ τῶν 
Προπατόρων· «Εἰς δρόσον τοῖς παισί».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν Προπατόρων καὶ τὸ συναξά-
ριον τῆς ἡμέρας καὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων.

Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ϛʹ ἀναστάσιμον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος», τὰ 

δύο τῶν Προπατόρων· «Πατέρων μνήμην σήμερον» καί· «Ἀδὰμ 
ἀνευφημήσωμεν» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἁγνή, Παρθένε, ἄχραντε».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν Προπατόρων· «Πάντες τὴν 
τῶν σεπτῶν» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
«Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν 
ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ἱερουσαλήμ».

Δόξα, τῶν Προπατόρων· «Δεῦτε, ἅπαντες, πιστῶς πανηγυρίσωμεν».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Ἐν πίστει τοὺς προπάτο

ρας», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
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Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων· «Ὅταν ὁ Χριστὸς φανε

ρωθῇ» (Κολ. γ´ 4-11).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων· «Ἄνθρωπός τις ἐποίησε 

δεῖπνον μέγα» (Λουκ. ιδ´ 16-24).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΚΘ ʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγγέλια ΙΓʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

14. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος, Ἀπολλωνίου, 
Ἀῤῥιανοῦ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς.

15. ΤΡΙΤΗ. Ἐλευθερίου ἱερομάρτυρος.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ ἁγίου.

16. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀγγαίου προφήτου, Μοδέστου ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσο-
λύμων, Θεοφανοῦς βασιλίσσης.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μοδέστου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

17. ΠΕΜΠΤΗ. Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων Ἀνανίου, 
Ἀζαρίου καὶ Μισαήλ, Διονυσίου ἀρχιεπισκόπου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ 
τοῦ θαυματουργοῦ.

Ἀπόστολος τοῦ προφήτου καὶ τῶν τριῶν Παίδων καὶ Εὐαγγέλιον τῆς 
ἡμέρας.

18. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Σεβαστιανοῦ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.

19. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Βονιφατίου μάρτυρος.

Σημείωσις. Συμφώνως ταῖς τυπικαῖς διατάξεσι, κατὰ τὴν Κυριακὴν πρὸ τῆς 
Χριστοῦ Γεννήσεως, καταλιμπάνεται ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου τοῦ Μηναίου. Ὅθεν 
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σήμερον συμψάλλεται καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ κατὰ τὴν αὔριον ἑορταζομένου ἁγίου 
Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Αἱ ἀκολουθίαι ψάλλονται ἐκ τοῦ Μηναίου (19ῃ καὶ 20ῇ Δε-
κεμβρίου) καὶ τῆς Παρακλητικῆς (ἦχος γʹ, Παρασκευῇ ἑσπέρας καὶ Σαββάτῳ πρωΐ), 
ὡς ἑξῆς·

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου καὶ 
τὰ 3 τοῦ ἁγ. Βονιφατίου. Δόξα, τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου. Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκί-
ον τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν» (διὰ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ ἤχου). Εὐθὺς 
καὶ ἄνευ εἰσόδου, τὸ «Φῶς ἱλαρὸν» χῦμα, τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας, 
τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, τῆς Παρακλητικῆς, μετὰ 
τῶν στίχων· «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ», «Τοῖς ἁγίοις 
τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος» καί· «Μακάριοι οὓς 
ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε». Δόξα, τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου.·Καὶ νῦν, τὸ 
ἑξῆς ὁμόηχον θεοτοκίον·

Ἦχος αʹ.
«Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη, καὶ θλιβομένων στεναγμὸν 

μὴ παρορῶσα, πρέσβευε τῷ ἐξ ἁγνῶν λαγόνων σου, σωθῆναι ἡμᾶς, 
Παναγία Παρθένε».

Ἀπολυτίκιον, τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου· «Καὶ τρόπων μέτοχος». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ ὁμοηχον θεοτοκίον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Ἐκτενὴς καὶ 
ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον· «Καὶ τρό
πων μέτοχος». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». 
Καθίσματα, τῆς Παρακλητικῆς. Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ πρῶτος τῆς 
Παρακλητικῆς μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου, εἰς μὲν τὰ μαρτυρικὰ 
τροπάρια· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς δὲ τὸ νεκρώ-
σιμον· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε»· εἶτα, ὁ τοῦ 
ἁγ. Ἰγνατίου καὶ ὁ τοῦ ἁγ. Βονιφατίου, ἕκαστος εἰς 4. Καταβασίαι οὐ 
λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος 
τοῦ ἁγ. Βονιφατίου. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγ. Βο-
νιφατίου, τὸ αʹ κάθισμα τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου. Δόξα, τὸ τοῦ ἁγ. Βονιφατίου. 
Καὶ νῦν, τὸ ἐν αὐτῷ θεοτοκίον. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ 
ἁγ. Ἰγνατίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς 19ης Δεκεμβρίου (τὸ τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου 
θὰ λεχθῇ αὔριον). Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς 
καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». Ἐξαποστειλάρια, τὰ δύο τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου καὶ τὸ 
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θεοτοκίον· «Σοφίαν ἐνυπόστατον» (ζήτει τῇ 6ῃ Δεκεμβρίου). Οἱ ψαλμοὶ τῶν 
αἴνων χῦμα, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτι-
κά. Ἀπόστιχα, τῆς Παρακλητικῆς· «Βασιλέων καὶ τυράννων», μετὰ τῶν 
στίχων ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα, τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου. Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον 
θεοτοκίον· «Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις» (βλ. ἀνωτέρω ἐν τῷ Ἑσπερινῷ). Εἶτα, 
τὸ «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ 
ἁγ. Ἰγνατίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ ἑξῆς ὁμόηχον θεοτοκίον·

Ἦχος δʹ.
«Σὲ μεγαλύνομεν, Θεοτόκε, βοῶντες· σὺ εἶ βάτος, ἐν ᾗ ἀφλέκτως 

Μωσῆς κατεῖδεν, ὡς φλόγα τὸ πῦρ τῆς θεότητος».
Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν ἄνευ 

ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τοῦ ἁγ. Ἰγνατίου καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Ὡς 
ἀπαρχὰς τῆς φύσεως». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου πρὸ 
τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως. Κοινωνικόν· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».

20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶ-
νος Θεῷ εὐαρεστησάντων ἀπὸ Ἀδὰμ ἄχρι καὶ Ἰωσὴφ τοῦ μνήστορος τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, προεόρτια τῶν Γενεθλίων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, Ἰγνατίου ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Ἀντιοχείας τοῦ Θεοφόρου 
(οὗ ἡ ἀκολουθία ἐψάλη χθὲς).

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Ζʹ.
Τὴν ἀκολουθίαν τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ζήτει ἐν τῷ 

Μηναίῳ μετὰ τὴν 17ην Δεκεμβρίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Καὶ τρόπων μέτοχος».
Κοντάκιον· «Τῶν λαμπρῶν ἀγώνων σου».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προεόρτια προσόμοια· «Παρθένε πανά
μωμε, Θεοῦ» καὶ τὰ 3 τῶν πατέρων· «Τὰ τῶν πατέρων σήμερον».

Δόξα, τῶν πατέρων· «Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».

354 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  19 – 20



Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ ἀναγνώσματα 
τῶν πατέρων.

Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τῶν πατέρων· «Χαίρετε, προφῆται τίμιοι».
Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· «Ἰδοὺ καιρὸς ἤγγικεν».
Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, 

τῶν πατέρων· «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως». Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον· 
«Ἑτοι μάζου, Βηθλεέμ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου. Δόξα, τὸ τῆς λιτῆς 
ἰδιόμελον τῶν πατέρων· «Βολίδες ἀστράπτοντες». Καὶ νῦν, τὸ προε-
όρτιον· «Ἄκουε, οὐρανέ». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, 
τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον· «Ἑτοιμάζου, Βηθλεέμ», ἡ δέησις καὶ ἡ 
ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀντὶ θεοτοκίων τὰ προεόρτια τῆς ἡμέρας· 

«Ὁ κλίνας οὐρανοὺς» καί· «Ἀγάλλου ἡ Σιών».
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ τῶν πατέρων μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου, εἰς μὲν τὸ αʹ 

τροπάριον· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε», εἰς δὲ τὰ λοιπά· 
«Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν», καὶ ὁ προεόρτιος εἰς 4, 
μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ ἡ ὑπακοὴ τῶν 
πατέρων· «Ἄγγελος παίδων ἐδρόσισε».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ προεόρτιον κοντάκιον· «Εὐφραίνου, Βηθλεέμ», ὁ οἶκος· 
«Τῆς σῆς, Παρθένε, κυήσεως» καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τῆς 
Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Καταβασίαι· «Χριστὸς γεννᾶται».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ζʹ ἀναστάσιμον· «Ὅτι ἦραν τὸν Κύριον», τῶν πα-
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τέρων· «Πατριαρχῶν οἱ πρόκριτοι» καὶ τὸ προεόρτιον· «Εὐφραίνου, 
Βηθλεέμ».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῶν πατέρων· «Ἆρόν σου τὴν 
φωνὴν» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας».
«Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν, καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν 
ἁγίαν τὴν τῶν πατέρων ἡμῶν Ἱερουσαλήμ».

Δόξα, τῶν πατέρων· «Τῶν νομικῶν διδαγμάτων».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Ἑτοιμάζου, Βηθλεέμ», 

«Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον».
Ἀπόστολος, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως· «Πίστει παρῴ

κησεν Ἀβραάμ» (Ἑβρ. ια´ 9-10, 32-40).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως· «Βίβλος γενέσε

ως Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ματθ. α´ 1-25).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι Λʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ Εὐαγ
γέλια ΙΔʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

21. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἰουλιανῆς μάρτυρος τῆς ἐν Νικομηδείᾳ.
Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς 24ης Δεκεμβρίου, αἱ ἀκολουθίαι ψάλ-

λονται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Εἴσοδος οὐ γίνεται. Εἰς τὰ ἀπόστιχα, λέγονται 

οἱ στίχοι·
«Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος».
«Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα 
σου καὶ ἐξέστην».
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Μετὰ τὸ «Νῦν ἀπολύεις», ψάλλεται ὁ διὰ τὸ Ἀπόδειπνον κανὼν τῆς 
ἡμέρας, μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, 
ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμός, τὸ τρισάγιον καὶ 
τὸ προεόρτιον ἀπολυτίκιον τρὶς (ἐὰν δὲ ὁ ἅγιος τῆς ἡμέρας ἔχῃ δοξαστικόν, 
ἀπολυτίκια λέγονται τὸ προεόρτιον. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, πάλιν τὸ προεόρτιον). 
Ἐκτενὴς καὶ ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ 
Ἑσπερινῷ. Κανόνες, ὁ προεόρτιος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τρο-
πάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» (ἐὰν ὑπάρχουν δύο προεόρτιοι 
κανόνες, ὁ βʹ λέγεται ἄνευ εἱρμῶν) καὶ ὁ τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας. Καταβασίαι 
οὐ λέγονται, ἀλλὰ ψάλλονται οἱ εἱρμοὶ τῆς γʹ, Ϛʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδῆς. Εἰς τὴν 
θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα, μεθ᾿ ἣν ὁ εἱρμὸς καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν». 
Μετὰ τοὺς αἴνους, τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πλη-
ρωτικά, τὰ ἀπόστιχα μετὰ τῶν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ στίχων, τὸ «Ἀγαθὸν τὸ 
ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἐσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῶν καθημερινῶν 
ἄνευ ἑορτῆς. Ἀπολυτίκια, τὸ προεόρτιον (τὸ τοῦ ἁγίου τῆς ἡμέρας, ἐὰν ἔχῃ 
δοξαστικὸν) καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον, τὸ προεόρτιον· «Ἡ Παρθένος σή
μερον τὸν προαιώνιον Λόγον». Ἀπόστολος, Εὐαγγέλιον καὶ κοινωνικὸν 
τῆς ἡμέρας.

22. ΤΡΙΤΗ. Προεόρτια τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Ἀναστασίας μεγαλομάρ-
τυρος τῆς Φαρμακολυτρίας.

23. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῶν ἐν Κρήτῃ δέκα 
μαρτύρων.

24. ΠΕΜΠΤΗ. Παραμονὴ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, Εὐγενίας ὁσιοπαρθε-
νομάρτυρος.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Μετὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, εὐθὺς αἱ Μ ε γ ά λ α ι 
Ὧ ρ α ι  τῶν Χριστουγέννων, ὡς κατωτέρω.

Ὥρα Αʹ

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι», 
«Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι σοῦ 
ἐστιν». Ὁ ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε 
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προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). 
Δόξα· «Ἀπεγράφετό ποτε». Καὶ νῦν· «Τί σε καλέσωμεν, ὦ Κεχαριτωμέ
νη». Εὐθὺς οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ 3 ἰδιόμελα οὕτως·
Ὁ αʹ χορός· τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Βηθλεέμ, ἑτοιμάζου» (ἄνευ στίχου).
Ὁ βʹ χορός· τὸν στίχον· «Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους 

κατασκίου δασέος» καὶ τὸ βʹ ἰδιόμελον· «Νῦν προφητικὴ πρόῤῥησις».
Ὁ αʹ χορός· «Δόξα».
Ὁ βʹ χορός· «Καὶ νῦν».
Ὁ αʹ χορός· τὸ γʹ ἰδιόμελον· «Τάδε λέγει Ἰωσήφ».

Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων, ὁ διάκονος (ἢ ἀπουσίᾳ τούτου ὁ ἱερεὺς) θυμιᾷ 
τὸν ναὸν διὰ κατζίου. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας Ὥρας.

Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ 
Ἀπόστολος καὶ ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης τὸ Εὐαγγέλιον. Μετ᾿ αὐτὸ ὁ 
ἀναγνώστης χῦμα· «Τὰ διαβήματά μου», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· 
«Ἡ Παρθένος σήμερον», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», 
«Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν», «Ἐν ὀνόματι 
Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς» καὶ τὴν εὐχήν· «Χριστέ, 
τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν». Ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ἡ

Ὥρα Γʹ

Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 
«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεγράφετό ποτε». Καὶ 
νῦν· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος». Καὶ ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλον-
ται τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀλλ᾿ εἰς το βʹ ἰδιόμελον ὁ 
στίχος· «Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ 
ἔργα σου καὶ ἐξέστην». Εἶτα λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ 
Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Κύριος ὁ Θεὸς 
εὐλογητὸς» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ», 
ἄρχεται ἡ

Ὥρα Ϛʹ

Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 
«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεγράφετό ποτε». Καὶ 
νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν παῤῥησίαν». Καί, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλ-
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λονται τὰ ἰδιόμελα κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ ἰδιόμελον 
ὁ στίχος· «Ὁ Θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου 
δασέος». Εἶτα λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ 
τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν» 
κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων», 
ἄρχεται ἡ

Ὥρα Θʹ
Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς 3 ψαλμούς. Εἶτα· 

«Δόξα, καὶ νῦν» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Δόξα· «Ἀπεγράφετό ποτε». 
Καὶ νῦν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς». Καὶ ψάλλει ὁ βʹ χορὸς τὸ ἰδιόμελον· 
«Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης». Ὁ αʹ χορὸς τὸν στίχον· «Κύριε, εἰσακήκοα 
τὴν ἀκοήν σου καὶ ἐφοβήθην, κατενόησα τὰ ἔργα σου καὶ ἐξέστην» 
καὶ τὸ ἰδιόμελον· «Ὅτε Ἰωσήφ», τοῦ ὁποίου τὸ τέλος· «σὺν Πατρὶ καὶ 
Ἁγίῳ Πνεύματι» ψάλλει ὁ βʹ χορός. Εἶτα ὁ αʹ χορός· «Δόξα». Ὁ βʹ· «Καὶ 
νῦν». Καὶ ὁ κανονάρχης, ἱστάμενος ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ, ἀναγινώσκει 
ἐμμελῶς τὸ ἰδιόμελον· «Σήμερον γεννᾶται ἐκ Παρθένου», λέγων ἐκ γʹ 
τὸν πρῶτον καὶ τὸν προτελευταῖον στίχον. Εἶτα οἱ χοροὶ ψάλλουν τὸ 
ἰδιόμελον ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Ἀκολούθως λέγονται τὸ προκείμενον, ἡ 
προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης τὸ «Μὴ 
δὴ παραδῴης» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ.

Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ», λέγονται χῦμα τὰ 
τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοὶ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, παραλειπομένων τοῦ «Πι
στεύω», τοῦ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τοῦ «Εὐλογήσω τὸν Κύριον», διότι θὰ 
λεχθοῦν εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν30. Εἶτα γίνεται ἀπόλυσις καὶ εὐθὺς 
ἄρχεται

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία». Προοιμιακός. Εἰρηνικά.
Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν· «Αὐγούστου μοναρχήσαντος».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου31. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 

30. Ἐν ταῖς ἐνορίαις τὰ τυπικὰ καὶ οἱ μακαρισμοὶ συνήθως παραλείπονται.
31. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ 

οὐχὶ τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.



Εὐθὺς ἀναγινώσκονται τὰ ἑξῆς ἀναγνώσματα·
Αʹ ἀνάγνωσμα· «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός». Μετ᾿ αὐτὸ ὁ αʹ χορὸς τὸ τρο-

πάριον· «Λαθὼν ἐτέχθης» ὁλόκληρον (ζήτει τοῦτο μετὰ τὸ Γʹ ἀνάγνωσμα). 
Ἀκολούθως ὁ βʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ ψάλλουσι τὸ 
ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Καὶ μάγους σοι προσήνεγκεν», μετὰ 
τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα ὁ αʹ χορός· «Δόξα, καὶ νῦν», τὸ αὐτὸ τροπά-
ριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ

Ζʹ ἀνάγνωσμα· «Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν». Μετ᾿ αὐτὸ ἄρχεται ὁ βʹ χορὸς 
τοῦ τροπαρίου· «Ἀνέτειλας, Χριστέ, ἐκ Παρθένου» ὁλόκληρον (ζήτει 
τοῦτο μετὰ τὸ Ϛʹ ἀνάγνωσμα). Ἀκολούθως ὁ αʹ χορὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ 
ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ ψάλλουσι τὸ ἀκροτελεύτιον τοῦ τροπαρίου· «Μά
γους ὁδηγήσας», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἶτα ὁ βʹ χορός· «Δόξα, καὶ 
νῦν», τὸ αὐτὸ τροπάριον ὁλόκληρον. Ἀμέσως ἀναγινώσκεται τὸ

Ηʹ ἀνάγνωσμα· «Προσέθετο Κύριος».
Εὐθὺς ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς» καὶ ψάλ-

λεται τὸ τρισάγιον.
Ἀπόστολος· «Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεός» (Ἑβρ. α´ 

1-12).
Εὐαγγέλιον· «Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου» (Λουκ. β´ 

1-20).
Ὁ Χερουβικὸς ὕμνος καὶ καθ᾿ ἑξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βα-

σιλείου.
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνα

κλιθείς, διὰ τὴν ἡμῶν σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

25. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ 
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Τῇ Παρασκευῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ψάλλονται τὰ ἰδιόμελα τῆς λιτῆς καὶ τῶν ἀποστίχων 
τῆς ἑορτῆς. Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Χρι
στέ», ἡ δέησις καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ «Εὐξώμεθα».
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Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστὲ» τρίς.
Καθίσματα, τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον.
Ἀναβαθμοί, τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε· ὤμοσε Κύρι

ος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδὲκ» τρίς, μετὰ τοῦ στίχου·
«Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ 
τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου».

Εὐαγγέλιον· «Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν».
Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Τὰ σύμπαντα σήμερον». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεός …, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ».
Κανόνες, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ἀμφότεροι μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 4 ἕκαστος, 

μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ἡ ὑπακοή· «Τὴν ἀπαρχὴν τῶν ἐθνῶν».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ συναξάριον.
Καταβασίαι, διπλαῖ· «Χριστὸς γεννᾶται» καί· «Ἔσωσε λαόν».
Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν 

κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἑξῆς·

Το ῦ  α ʹ  κ α ν ό ν ο ς
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν καὶ ἐνδοξοτέραν  

τῶν ἄνω στρατευμάτων».
«Μυστήριον ξένον».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐκ τῆς Παρθένου Θεὸν σαρκὶ τεχθέντα».
«Ἐξαίσιον δρόμον».

Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ τεχθέντα βασιλέα».
«Νεηγενὲς μάγων».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ὑπὸ τῶν μάγων Θεὸν προσκυνηθέντα».
«Ἠκρίβωσε χρόνον».

Τ ο ῦ  β ʹ  κ α ν ό ν ο ς
«Σήμερον ἡ Παρθένος τίκτει τὸν Δεσπότην ἔνδον ἐν τῷ σπηλαίῳ».

«Στέργειν μὲν ἡμᾶς».



«Σήμερον ὁ Δεσπότης τίκτεται ὡς βρέφος ὑπὸ μητρὸς Παρθένου».
«Στέργειν μὲν ἡμᾶς».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου καὶ ἀδιαιρέτου  
Θεότητος τὸ κράτος».
«Τύπους ἀφεγγεῖς».

«Καὶ νῦν· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς  
ἐκ τῆς κατάρας».

«Πόθου τετευχώς».

Καταβασίαι· «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν …, Μυστήριον 
ξένον» καί· «Σήμερον ἡ Παρθένος τίκτει τὸν Δεσπότην …, Στέργειν 
μὲν ἡμᾶς».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς» τρίς.
Αἶνοι, τὰ 4 ἰδιόμελα· «Εὐφραίνεσθε, δίκαιοι».
Δόξα· «Ὅτε καιρὸς τῆς ἐπὶ γῆς».
Καὶ νῦν· «Σήμερον ὁ Χριστός», μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως 

βοῶμεν».
Εὐθὺς ἡ μεγάλη δοξολογία, ἀρχομένη ἀπὸ τοῦ ἐπιλοίπου· «Δόξα ἐν 

ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία», ἀντὶ τοῦ 
αʹ στίχου αὐτῆς, μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Θεία Λειτουργία
(Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
Στίχ.  «Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου,  

ἐν βουλῇ εὐθέων καὶ συναγωγῇ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Μεγάλα τὰ ἔργα Κυρίου, ἐξεζητημένα  
εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Στίχ.  «Ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ,  
καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Στίχ.  «Λύτρωσιν ἀπέστειλε τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα  
διαθήκην αὐτοῦ· ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, Καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
Στίχ.  «Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον,  

ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς».

Στίχ.  «Δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ,  
γενεὰ εὐθέων εὐλογηθήσεται».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς».

Στίχ.  «Δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ ἡ δικαιοσύνη  
αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς».

Στίχ.  «Ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν,  
ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀ ν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
Στίχ.  «Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου,  

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου».
«Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Στίχ.  «῾Ράβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών,  
καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου».

«Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Στίχ.  «Μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου,  
ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου».

«Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Εἰσοδικόν· «Ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε· ὤμοσε Κύριος 
καὶ οὐ μεταμεληθήσεται· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδέκ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, ψάλλον
τάς σοι· Ἀλληλούϊα».
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Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου».
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον τίκτει».
Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν».
Ἀπόστολος· «Ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου» (Γαλ. δ´ 4-7).
Εὐαγγέλιον· «Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεέμ» (Ματθ. β´ 1-12).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος· «Μεγάλυνον, 

ψυχή μου …, Μυστήριον ξένον».
Κοινωνικόν· «Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Σημείωσις. Ἀπὸ σήμερον μέχρι καὶ τῆς 4ης Ἰανουαρίου γίνεται κατάλυσις εἰς 
πάντα. Τῇ παραμονῇ τῶν Φώτων (5ῃ Ἰανουαρίου) τηρεῖται πλήρης νηστεία (ἀποχὴ 
οἴνου καὶ ἐλαίου), ἐκτὸς ἐὰν συμπέσῃ ἐν Σαββάτῳ ἢ Κυριακῇ, ὁπότε γίνεται κατά-
λυσις οἴνου καὶ ἐλαίου.

26. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.
Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Γίνεται εἴσοδος καὶ ψάλλεται τὸ μέγα προκείμε-

νον· «Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Ἀπολυτίκιον· «Ἡ γέννη
σίς σου, Χριστὲ» τρίς. Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Καθίσματα, τὰ μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν τῆς 
25ης Δεκεμβρίου, δὶς ἕκαστον. Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, οἱ δύο τῆς 
ἑορτῆς ὡς ἐχθές. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Ἡ Παρθένος 
σήμερον» καὶ τὸ κάθισμα· «Ἀγαλλιάσθω οὐρανὸς» (25ῃ Δεκεμβρίου, μετὰ 
τὴν γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ 
συναξάριον. Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί· «Ἔσωσε λαόν». Εἰς τὴν θʹ, ἡ Τι-
μιωτέρα οὐ στιχολογεῖται, ἀλλὰ ψάλλεται ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων μετὰ 
τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐχθές. Εἶτα, ἡ καταβασία· «Σήμερον ἡ Παρθένος 
τίκτει τὸν Δεσπότην …, Στέργειν μὲν ἡμᾶς». Εἰς τοὺς αἴνους· «Καὶ νῦν· 
Σήμερον ὁ Χριστὸς» μέχρι τοῦ «ἡμεῖς δὲ ἀκαταπαύστως βοῶμεν». 
Δοξολογία μεγάλη, ἀρχομένη ὡς ἐχθὲς διὰ τοῦ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ», 
μεθ᾿ ἣν τὸ ἀπολυτίκον· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Ἀπο-
λυτίκιον· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ». Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σή
μερον τὸν ὑπερούσιον». Ἀντὶ τοῦ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν». 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν. 
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Σήμερον ἡ 
Παρθένος …, Στέργειν μὲν ἡμᾶς». Κοινωνικόν· «Λύτρωσιν ἀπέστειλε». 
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Σημείωσις. Μέχρι τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς, κατὰ τὰς καθημερινάς, ἐν τῷ 
Ὄρθρῳ ψάλλονται οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς, ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν ἐναλλάξ, αἱ κατα-
βασίαι· «Ἔσωσε λαὸν» (ἐφ᾽ ὅσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος ἅγιος) καὶ στιχολογεῖται 
ἡ Τιμιωτέρα. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ, τὰ ἀντίφωνα, τὸ εἰσοδικὸν καὶ τὸ κοντάκιον τῆς 
ἑορτῆς. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικὸν τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν θείαν 
κοινωνίαν· «Εἰδομεν τὸ φῶς». Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

27. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Τῶν δικαίων Ἰωσὴφ 
τοῦ Μνήστορος, Δαυῒδ τοῦ βασιλέως καὶ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, 
Στεφάνου τοῦ πρωτομάρτυρος καὶ ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου ὁσίου τοῦ 
ὁμολογητοῦ καὶ Γραπτοῦ.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Ηʹ.
Τὴν ἀκολουθίαν τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν ζήτει ἐν τῷ 

Μηναίῳ μετὰ τὴν 26ην Δεκεμβρίου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».
Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4, τὰ 3 προσόμοια τῶν θεοπατόρων· «Τὸν θεο

πάτορα πάντες» καὶ τὰ 3 τοῦ ἁγίου Στεφάνου· «Τῇ τοῦ Πνεύμα
τος χάριτι» (ἐκ τῆς μεθεόρτου ἀκολουθίας ψάλλεται μόνον τὸ «Καὶ νῦν» τῶν 
ἀποστίχων, τὸ ἀπολυτίκιον, τὸ μεσῴδιον κάθισμα καὶ τὸ ἐξαποστειλάριον, ἅτινα 
ἐπέχουν θέσιν θεοτοκίου· ἡ δὲ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοδώρου καταλιμπάνεται).

Δόξα, τῶν θεοπατόρων· «Μνήμην ἐπιτελοῦμεν».
Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας.
Ἀπόστιχα, τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, τοῦ ἁγίου Στεφάνου· «Πρῶτος ἐν μάρτυσιν ἐδείχθης».
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Χορεύουσιν ἄγγελοι».



Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», τῶν θεοπατό-
ρων· «Εὐαγγελίζου, Ἰωσήφ». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Βασίλειον διάδημα». 
Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθεὶς καὶ ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς, διὰ τὴν 
ἡμῶν σωτηρίαν, καὶ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις μετὰ τοῦ 
«Εὐξώμεθα».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα, τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου καὶ ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ 

Εὐαγγελίου.
Κανόνες, ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Μνήστορος εἰς 4, μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ 

Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», καὶ ὁ τοῦ ἁγίου Στεφάνου εἰς 4 (ὁ κανὼν 
τῶν ἁγίων Δαυῒδ καὶ Ἰακώβου καταλιμπάνεται).

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος, τὸ κάθισμα τῶν 
θεοπατόρων· «Πατρὸς ὡς ἀληθῶς». Δόξα, τοῦ ἁγίου Στεφάνου· 
«Ἀπόστολε Χριστοῦ». Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Χορὸς τῶν προφητῶν» 
(ἐκ τῆς ἀκολουθίας τῶν θεοπατόρων).

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν θεοπατόρων καὶ τὸ συναξάρι-
ον τῆς ἡμέρας καὶ τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν.

Καταβασίαι, αἱ ἰαμβικαί· «Ἔσωσε λαόν».
Εἰς τὴν θʹ, στιχολογεῖται ἡ Τιμιωτέρα.
Ἐξαποστειλάρια, τὸ Ηʹ ἀναστάσιμον· «Δύο ἀγγέλους βλέψασα», τῶν 

θεοπατόρων· «Σὺν Ἰακώβῳ μέλψωμεν», τοῦ ἁγίου Στεφάνου· «Ὁ πλή-
ρης θείας χάριτος» καὶ τὸ μεθέορτον· «Ὁ τῷ Πατρὶ καὶ Πνεύματι».

Αἶνοι, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 4 πρῶτα ἰδιόμελα τοῦ ἁγίου Στεφάνου· 
«Ἀθλοφορικὸν στέφανον», μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ».
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«Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγ
γέλλει τὸ στερέωμα».

Δόξα, τῶν θεοπατόρων· «Αἷμα καὶ πῦρ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα, τῆς ἑορτῆς.
Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ἡ γέννησίς σου, Χριστέ», 

«Εὐαγγελίζου, Ἰωσήφ», «Βασίλειον διάδημα», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ 
τὸ τοῦ ναοῦ.

Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τὸν ὑπερούσιον».
Ἀπόστολος, τοῦ ἁγίου Στεφάνου· «Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Στέφανος 

πλήρης πίστεως» (Πράξ. Ϛ ʹ 8-15, ζ´ 1-5, 47-60).
Εὐαγγέλιον, τῆς Κυριακῆς μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν· «Ἀναχωρησάντων 

τῶν Μάγων» (Ματθ. β´ 13-23).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Εἴδομεν τὸ φῶς».

Σημείωσις. Εἴθισται εἴς τινας ναοὺς κατὰ τὴν παροῦσαν Κυριακὴν νὰ τελῆται ἡ 
Θεία Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν, Ἀπόστολοι ΛΑʹ ἑβδ. Ἐπιστολῶν καὶ 
Εὐαγ γέλια ΙΕʹ ἑβδ. Λουκᾶ.

28. ΔΕΥΤΕΡΑ. Τῶν ἁγίων δισμυρίων μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέν-
των.

29. ΤΡΙΤΗ. Τῶν ὑπὸ Ἡρῴδου ἀναιρεθέντων ἁγίων νηπίων, Μαρκέλλου 
ὁσίου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Ἀκοιμήτων.

Ἀπόστολος τῆς ἡμέρας καὶ Εὐαγγέλιον τῶν ἁγίων νηπίων.

30. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἀνυσίας μάρτυρος.

31. ΠΕΜΠΤΗ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, Μελάνης 
ὁσίας τῆς ῾Ρωμαίας.



Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ . Ἑσπέρια, τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς εἰς 6. Δόξα, 
καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Εἴσοδος οὐ γίνεται, ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸ «Φῶς ἱλαρόν», τὸ 
προκείμενον τῆς ἡμέρας, το «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, 
τὰ ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς. Δόξα, τῆς ἑορτῆς. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς. Ἀπολυτίκιον, 
τῆς ἑορτῆς τρίς. Ἀπόλυσις τῆς ἑορτῆς.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ . Τελεῖται ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς, ἐκτὸς τοῦ 
πολυελέου, τοῦ μετ᾿ αὐτὸν καθίσματος καὶ τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ . Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τῆς ἑορτῆς. Τρισάγιον. 
Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς 
θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος· «Σήμερον ἡ Παρθένος …, Στέργειν μὲν ἡμᾶς». 
Κοινωνικὸν τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν· «Ἡ γέννησίς σου, 
Χριστέ».
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Ἑβδ. τῶν Νηστειῶν
Νομικὸν Φάσκα Μεγάλη Τρίτη

Λατίνων Πάσχα 27 Μαρτίου
Τὸ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 1 Μαΐου
Ἡ Ἀνάληψις 9 Ἰουνίου
Ἡ Πεντηκοστὴ 19 Ἰουνίου
Ἡ Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 26 

Ἰουνίου
Ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
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Ἡ μνήμη αὐτῶν ἡμέρᾳ Τετάρτη
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