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1. Παρασκευή. t  Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Βασιλείου άρχιεπισκόπου Καισα
ρείας Καππαδοκίας τοϋ μεγάλου (f 379).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον «"Η γέννησίς σου, Χριστέ»· κον- 
τάκιον «<Ή παρθένος σήμερον»· άπόλυσις « Ό  έν  σπηλαίο) 
γεννηθείς...»

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί το «Μ ακάριος ά- 
νήρ».

ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ιδιόμελα τής έορτής «Συ- 
γκαταβαίνο)ν ο σωτήρ» (δίς) καί «Όύκ έπησχννθη» (απαξ), 
καί τοϋ αγίου Βασιλείου 3 προσόμοια « 'Ό έπβ)νύμο)ς κληθείς» 
κ.λπ., Δόξα, τοϋ αγίου «Σοφίας έραστής», Καί νϋν, τής έορτής 
«Συγκαταβαίνο)ν ο σωτήρ».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φως ιλαρόν», προκείμενον τής ημέρας καί τα 
άναγνώσματα*.

ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα 3 ιδιόμελα τοϋ αγίου μετα στίχων είς τα 2 
τελευταία: α) «Τό στόμα μου λαλήσει σοφίαν καί η μελέτη τής 
καρδίας μου σύνεσιν», β) «Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν  
καί η γλώσσα αύτοϋ λαλήσει κρίσιν», Δόξα, τοϋ αγίου « 'Ό την 
χάριν τών θαυμάτων», Καί νϋν, τής έορτής «Όύκ έπησχννθη».

ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΑ «Είς πάσαν την γήν», Δόξα, Καί νϋν, «Μ ορ
φήν άναλλοιώτως». Απόλυσις « Ό  έν τή όγδοη ημέρα σαρκί 
περιτμηθήναι καταδεξάμενος δια τήν ήμών σωτηρίαν, Χ ρ ι
στός ο άληθινός Θεός ήμών».

* Είς τας έορτασίμους άκολουθίας τα Μηναία συχνάκις μετα τήν είσο
δον (καί τα άναγνώσματα) τοϋ έαπερινοϋ περιλαμβάνουν καί στιχηρα ιδιό
μελα δια τήν λιτήν κατα τας διατάξεις όμως τοϋ Τ.Μ.Ε. είθιαται είς τούς 
ένοριακούς ναούς να μή τελήται λιτή έν τω έσπερινω, άλλα τα ιδιόμελα 
αυτής να ψάλλωνται τό πρωί είς τό μεσονυκτικον.
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Εις το μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν τά στιχηρά ιδιό
μελα τής λιτής, ώς έν τω Μηναίω, τρισάγιον κ.λπ. καί τό άπο
λυτίκιον τής έορτής «Μ ορφήν άναλλοιώτως».

Εις τον ορθρον. Εις τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκια «Εις 
πάσαν την γήν», Δόξα, τό αυτό, Καί νϋν, «Μ ορφήν άναλλοιώ
τως». Καθίσματα ώς έν τω Μηναίω. Είτα τό α ' άντίφωνον τών 
άναβαθμών τοϋ δ ' ήχου, καί τό προκείμενον μετά τοϋ στίχου.

ΕΥΑΓΓΕΛ!ΟΝ ορθρου, « Ό  μή εισερχόμενος» (ζήτει τή 13η 
Νοεμβρίου)· ο ν ' ψαλμός χϋμα, Δόξα, «Ταΐς τοϋ ιεράρχου», 
καί τά λοιπά ώς έν τω Μηναίω.

ΚΑΝΟΝΕΣ, τής έορτής (μετά τών ειρμών) με στίχον «Δόξα 
σοι, ο Θεός» καί τοϋ αγίου (άνευ ειρμών) με στίχον « Α γ ιε  τοϋ  
Θεοϋ»· άπό γ ' καί ς '  φδής ώς έν τω Μηναίω.

ΚΑΤΑΒΑΣ!Α! διπλαΐ «Βυθοϋ άνεκάλυψε πυθμένα» καί 
«Στείβει θαλάσσης». Είτα ψάλλεται ή θ ' φδή άμφοτέρων τών 
κανόνων μετά τών μεγαλυναρίων, καί έν τέλει οί δύο ειρμοί 
τής θ ' φδής «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τήντιμιωτέραν...] ’Α π ο 
ρε ί πάσα γλώσσα» καί «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τήν λυτρωσα- 
μένην...] Ώ  τών ύπερ νοϋν».

’Εξαποστειλάρια, αίνοι κ.λπ. ώς έν τω Μηναίω. Δοξολογία 
μεγάλη, καί τό άπολυτίκιον «Μ ορφήν άναλλοιώτως».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τά τής έορτής ώς έν τω 
Μηναίω.

Ε!ΣΟΔ!ΚΟΝ «Δεϋτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ήμάς, Υίε 
Θεοϋ, ο σαρκί περιτμηθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΕΟΔΟΝ άπολυτίκια «Μ ορφήν άναλλοιώ
τως», «Εις πάσαν τήν γήν» καί τοϋ άγιου τοϋ ναοϋ' κοντάκιον 
« Ό  τών όλων Κύριος»  (ζήτει μετά τήν γ ' φδήν). Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: 1ης Ίαν., «Βλέπετε μή τις 
ύμάς έσται» (Κολ. β ' 8-12)· Εύαγγέλιον: ομοίως, «Ύ πέστρε- 
ψαν οί ποιμένες» (Λουκ. β ' 20-21, 40-52).

Καθεξής ή λειτουργία τοϋ μεγάλου Βασιλείου. Εις τό Έ- 
ξαιρέτως τό « ’Επί σοί χαίρει». [Κατά τό Τ.Μ.Ε., είς τά δίπτυ- 
χα, μετά τό «Έ ν πρώτοις μνήσθητι», λέγεται τό παρόν μεγα- 
λυνάριον τοϋ άγιου·
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Τόν ούρανοφάντορα τοϋ Χριστοϋ, μύστην τοϋ Δεσπότου, 
τόν φωστήρα τόν φαεινόν, τόν έκ Κ αισαρείας και Καππαδό- 
κων χώρας, Βασίλειον τόν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.]

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αινείτε»· άντι τοϋ Ειδομεν τό φως τό 
«Μ ορφήν άναλλοιώτως». Απόλυσις ώς έν τω έσπερινω.

Άκολονθΐα τής δοξολογίας 
έπ'ι τή ένάρξει τοϋ νέον ετονς*

Μετά τό «Εύλογητός ο Θεός», άπολυτί,κια: 
τής έορτής «Μ ορφήν άναλλοιώτως», 
και τοϋ αγίου «Εις πάσαν τήν γήν», 
κοντάκιον τής ίνδίκτου, ήχος δ ',  πρός τό «'Ο υψωθείς», 
« Ο  των αιώνων ποιητής και δεσπότης, / Θεέ των όλων υπε

ρούσιε όντως, / τήν ένιαύσιον εύλόγησον περίοδον / σώζων τω 
έλέει σου τω άπειρα), οίκτίρμον, / πάντας τούς λατρεύοντας 
σοι τω μόνω δεσπότη / και έκβοωντας φόβω' Λυτρωτά, / εύφο
ρον πάσι τό έτος χορήγησον».

Εύθύς ή δοξολογία (έπιλογή στίχων), μεθ’ ην αί έξής αιτή
σεις τής έκτενοϋς, των χορών ψαλλόντων έκ περιτροπής άνά 
εν τριπλοϋν «Κύριε, έλέησον», έξαιρέσει τής έκτης αίτήσεως 
«ύπέρ τοϋ διαφυλαχθήναι», μεθ’ ην ψάλλουν αύτό άνά δέκα 
άμοιβαδόν τετράκις, πραεί,α τή φωνή.

«Έ λέησον ήμάς, ο Θεός...»
« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ των εύσεβων...»
« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ άρχιεπισκόπου ήμων...»
« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ εύσεβοϋς ήμων έθνους, πάσης 

άρχής και έξουσίας έν  αύτω και έν τω κράτει ήμων, τοϋ κατά  
ξηράν, θάλασσαν και άέρα φιλοχρίστου ήμων στρατοϋ και 
ύπέρ τοϋ Κύριον τόν Θεόν ήμων έπι πλέον συνεργήσαι και κα- 
τευοδωσαι αύτούς έν πάσιν».

* Αναλυτικαι διατάξεις διά τήν παρούσαν άκολουθίαν και διά τάς όμοι
ας περιπτώσεις επισήμων δοξολογιών και τελετών ύπάρχουν είς τήν έκδοσιν 
τής ’Αποστολικής Διακονίας «’Επίσημοι Δοξολογίαι μεγάλων έορτών, έπε- 
τείων και λιτανειών».
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«’Έτι δεόμεθα υπέρ ευκρασίας άέρων, ευφορίας των καρ
πών τής γής, καί καιρών είρηνικών καί ύπέρ τοϋ εύλογηθήναι 
τόν νέον ένιαυτόν τής χρηστότητος τοϋ Κυρίου».

« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ διαφυλαχθήναι τήν αγίαν έκκλη- 
αίαv...»

« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ είσακοόσαι...»
«Τοϋ Κυρίου δεηθώμεν» καί ο ίερεύς τήν ευχήν:
Κ ύριε ό Θεός ήμών, ό καιρούς καί χρόνους έν τή ίδια έξου- 

σία θέμενος, ό άναρχος καί άτελεύτητος καί έπέκεινα παντός 
χρόνον νοούμενος τε καί ύπάρχων, ο πάσης έκτός μεταβολής 
τε τών όντων καί άλλοιώσεως, ο τόν πάντα χρόνον τόν τε γε 
γονότα τόν τε όντα καί τόν έσόμενον πληρών, ο έν τή άφάτοω 
σου μακροθυμία καταξιώσας ημάς είς νέον ένιαυτόν τοϋ  
πλούτου τής χρηστότητός σου είσελθειν, αυτός, πανάγαθε Δ έ 
σποτα, τήν είσοδον ταύτην τή θεία σου χάριτι ευλόγησον  
όμβρους είρηνικούς πρός καρποφορίαν τή γή δώ ρησαι τούς 
άέρας ύγιεινούς καί ευκράτους άνθρώποις τε καί κτήνεσι κα- 
τασκεύασον δός ημΐν έν είρήνη καί ομονοία βέβαια τόν κύ
κλον αυτοϋ διελθειν, τω στεφάνη) τής δόξης τών άρετών κο- 
σμουμένους, τω φωτί τών έντολών σου ευσχημόνως ώς έν  
ημέρα καλώς οδεύοντας· τό ευσεβές ημών έθνος τή δυνάμει 
σου κραταίω σον τήν νεότητα πα ιδαγώ γησον τό γήρας περι- 
κράτησον τούς όλιγοψύχους παραμύθησον τούς έσκορπισμέ- 
νους έπισυνάγαγε· τούς πεπλανημένους έπανάγαγε καί σύνα- 
ψον τή αγία  σου Εκκλησία, ην τή θεία σου χάριτι καλώς δια- 
φ ύλα ξον  λάλησον άγαθα έν ταΐς καρδίαις τών άρχόντων 
ημών, ένΐσχυσον καί ένδυνάμωσον αυτούς τε καί τόν φιλόχρι- 
στον ημών στρα τόν  έλθέτω έ φ ’ ημάς, Κύριε, η βασιλεία σου, 
βασιλεία άγάπης, χρηστότητος, δικαιοσύνης καί είρήνης, καί 
άξίωσον ημάς έν ένί στόματι καί μ ά  καρδία ύμνεΐν σε καί δο- 
ξάζειν σε τόν έν Τριάδι άναρχον καί αίώνιον Θεόν είς τούς 
αίώνας τών αίώνων. ’Αμήν.

Είτα η άπόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.
Ειδήσεις. 1. Έ ν ταΐς καθημεριναΐς η Π αρακλητική σχολάζει μέ

χρ ι τής 14ης τοϋ μηνός πλήν των Κυριακών. Δ ια  τας άκολουθίας των
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προεορτίω ν καί των μεθεόρτω ν καθημερινών βλέπε έμπροσθεν είς 
τάς «γενικάς τυπικάς διατάξεις» §§52-63.

2. Ε ίς τούς έσπερινούς των προεορτίω ν ήμερων ψάλλονται μετά  
τό «Νϋν άπολύεις» οί διά τά  άπόδειπνα κανόνες τοϋ Μ ηναίου (βλέ
πε Τ.Μ.Ε., Δεκ. 25 §23), μ εθ ’ οϋς λέγετα ι τό τρισάγιον.

3. ’Α π ό  2 μέχρι 5  Ίανουαρίου, εάν έορτάζεται αγιος, ψάλλονται 
καταβασίαι οί είρμοί τοϋ α '  κανόνος των Θεοφανείων «Βυθοΰ άνε
κάλυψε πυθμένα», είς δε τήν θ. λειτουργίαν (καί είς τάς ώρας μετά  
τό τρισάγιον) ψάλλεται τό προεόρτιον κοντάκιον «Έ ν τοΐς ρείθροις 
σήμερον».

2. Σ ά β β ατον  π ρ ο  τώ ν  Φ ώ τω ν. Σιλβέστρου Ρώμης (f 335) 
Θεαγένους (f 320), Θεοπίστου, Σεργί,ου καί Θεοπέμπτου μαρ
τύρων, Κοσμά (Α ')  Κων/πόλεως, Σεραφίμ έν Σάρωφ (f 1833).

'Η  άκολουθία τής ήμέρας ψάλλεται κατά τήν έν τω Μηναίω 
τάξιν. Είς τόν έσπερινόν μετά τό «Νϋν άπολύεις» συνάπτονται 
οί κανόνες τοϋ άποδείπνου (μετά των είρμων αύτων)· έν τέλει 
τής θ ' φδής ο είρμός « Ή τό ν  άχώρητον», τρισάγιον κ.λπ. καί 
τό άπολυτίκιον «Έτοιμάζον, Ζαβουλών» απαξ.

Ε ις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τό άπολυτίκιον 
«Έτοιμάζου, Ζαβουλών» δίς· καθίσματα, ο ν ' ψαλμός χϋμα, 
κανόνες καί τά μεσφδια καθίσματα ώς έν τω Μηναίω· ά φ ’ ς '  
φδής τό κοντάκιον «Έ ν  τοΐς ρείθροις» μετά τοϋ οίκου «Ούκ 
άπαιτώ σε, βαπτιστά», καί τό συναξάριον τής ήμέρας. Αντί 
καταβασιών ψάλλονται οί έν τω Μηναίω είρμοί τής γ ' ,  ς ' ,  η ' 
καί θ ' φδής είς τήν τάξιν αυτών «Τήν τιμιωτέραν», ο είρμός 
τής θ ' «Κυρίως Θεοτόκον» καί τό « Ά ξ ιο ν  έστιν»· έξαποστει
λάρια καί στιχηρά είς τούς αίνους ώς έν τω Μηναίω· «Σοί δό
ξα πρέπει» καί ή δοξολογία χϋμα· είς τόν στίχον τών αίνων ώς 
έν τω Μηναίω· « ’Α γα θόν  τό έξομολογεΐσθαι», τρισάγιον κλπ. 
καί τό άπολυτίκιον «Έτοιμάζου, Ζαβουλών» απαξ.

Ε ις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τά τών καθη
μερινών άπολυτίκια «Έτοιμάζου, Ζαβουλών» καί τοϋ ναοϋ, 
κοντάκιον «Έ ν τοΐς ρείθροις σήμερον»· Απόστολος: Σαββά
του πρό τών Φώτων, «Οί καλώς διακονήσαντες» (Α ' Τιμ. γ ' 
13-δ' 5)· Εύαγγέλιον: ομοίως, «Παραγίνεται Ιωάννης ο βα
πτιστής» (Μτθ. γ '  1-6). Κοινωνικόν « ’Αγαλλιάσθε, δίκαιοι».



84 Μ η ν  Ιχ ν ο υ χ ρ ιο ο

3. t  ΚΥΡΙΑΚΗ προ των Φώτων. Μαλαχίου προφήτου (περί 
τό 450 π.Χ.), Γορδίου μάρτυρος. Ή χο ς  πλ. β '· έωθινόν θ '.

Τ.Μ.Ε., Κυριακή προ των Φώτων, §§1-3.
Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Έτοιμάζον, Ζαβονλών»· κοντά- 

κιον «Έ ν τοίς ρείθροις σήμερον».
Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ , ΕΚ ΕΚ ΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6 και προεόρ

τια 4 «Προεόρτια άσματα...» (ζήτει τή 2α ’Ιανουαρΐου), Δόξα, 
« ’Έρχεται πρός Ιορδάνην»  (2ας ’Ιανουαρΐου), Και νυν, «Τίς 
μή μακαρίσει σε».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φως ιλαρόν» και τό προκεΐμενον.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νϋν, « ’Ιωάννη βα- 

πτιστά...» (ζήτει τή 2α ’Ιαν. είς τόν στίχον των αϊνων).
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ « Ά γγελ ικ α ι δυνάμεις», Δόξα, Και νϋν, 

«Έτοιμάζου, Ζαβουλών».
Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 

κανών τοϋ ήχου, τά τριαδικά « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
και άπολυτίκιον «Έτοιμάζου, Ζαβουλών».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτί,κια « Ά γγελ ικα ι δυνάμεις», Δόξα, τό αύτό, Και 
νϋν, «Έτοιμάζου, Ζαβουλών»· [τό Ψαλτήριον και ο άμωμος].

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογί,ας μέ θεο- 
τοκίον είς τό Και νϋν τό « Ο  τήν εύλογημένην»*, και τής β ' 
στιχολογί,ας μέ τό θεοτοκίον αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  ύπακοή, 
οί άναβαθμοι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχου.

ΕΩΘΙΝΟΝ Εύαγγέλιον (θ ' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεως αύτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών ειρμών, και ο προ
εόρτιος τής ήμέρας « ’Α βύσσους προστάγματι»  άνευ ειρμών

* Κατά τήν άρχαίαν τάξιν, αν τό θεοτοκίον τού άναστασίμου άπολυτικί- 
ου τού ήχου δέν ψαλή είς τόν έσπερινόν η είς τό «Θεός Κύριος» τού όρθρου 
τής Κυριακής, τότε λέγεται ως θεοτοκίον είς τά άναστάσιμα καθίσματα τής 
α ' στιχολογίας. 'Η τάξις αΰτη άκολουθεϊται και έν τω Οίκουμενικω Πα- 
τριαρχείφ (Ήμερ. Οίκ. Πατρ. έτους 1998, σ. 40, και έτους 2015, σ. 40).
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καί μετα στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι». Από γ ' 
φδής μόνον τό προεόρτιον μεσώδιον κάθισμα «Χορός προφη
τικός». Α φ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον καί ο οίκος καί τό 
μηνολόγιον τής ημέρας.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Βυθοϋ άνεκάλυψε»· «Τήντιμιωτέ- 
ραν», καί ο ειρμός « ’Α π ο ρ ε ίπ ά σ α  γλώσσα».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Ά γ ιο ς  Κύριος» κ.λπ., τό θ ' άναστά
σιμον «Συγκεκλεισμένων, δέσποτα» καί τό προεόρτιον.

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί προσόμοια 
προεόρτια 4 (πρός «Αί άγγελικαί προπορεύεσθε»  κ.λπ.), είς 
στίχους τα δύο τελευταία α) «Δια τοϋτο μνησΟήσομαί σου έκ 
γής ’Ιορδάνου καί Έρμωνιίμ», β) «Ειδοσάν σε υδατα, ο Θεός, 
είδοσάν σε υδατα καί έφοβήθησαν», Δόξα, τό θ ' έωθινόν 
« Ώ ς  έ π ’ έσχάτων», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία 
μεγάλη, «Ά να στα ς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. Τα συνήθη άντίφωνα [η τα  τυπικα καί 
είς τούς μακαρισμούς 4 άναστάσιμα τροπάρια τοϋ ήχου καί 4 
έκ τής ς '  φδής τοϋ προεορτίου κανόνος]. Είσοδικόν «Δεϋτε 
προσκυνήσωμεν... Σώσον ημάς... ο άναστας έκ νεκρών».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια « Ά γγελ ικα ί δυνάμεις», 
«Έτοιμάζου, Ζαβουλών» καί τοϋ άγιου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«Έ ν τοΐς ρείθροις σήμερον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος*: Κυριακής πρό των Φώτων, 
«Νήφε έν πάσι» (Β ' Τιμ. δ ' 5-8)· Ευαγγέλιον: ομοίως, « Α ρ 
χή τοϋ ευαγγελίου ’Ιησοϋ Χριστού»  (Μρ. α ' 1-8).

Καθεξής η λειτουργία τοϋ Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαι- 
ρέτω ςτό « Ά ξ ιο ν  έστίν».

ΚΌΙΝΩΝΙΚΌΝ «Αίνεΐτε»· «Ειδομεν τό φώς».

4. Δευτέρα (προεόρτια των Φώτων). Σύναξις των αγίων 70 
άποστόλων, Θεοκτίστου οσίου.

Anooioflos: nposopuos, Tswpins ε' έβδ. Πράξεων (Πρξ. ιγ' 13-24).
Εύαγγέδιον: ηροεόριιον, Asuixpas διακαινισίμου (Ίω. α' 18-28).

* Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ ήχου.
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Σημείωσις. Λόγω) τής πρω ιμότητος τοϋ Π άσχα τοϋ έτους 2015 
και τής όψιμότητος τοϋ Π άσχα 2016 είς τά  άναγνώσματα των καθη
μερινών άχρι τής ένάρξεως τοϋ Τριωδίου δημιουργοϋνται δ ι ’έφέτος  
πολλά κενά, πρός κάλυψιν των όποιων άπαιτοϋνται μεταξύ άλλων 
άποστολικά καί εύαγγελικά άναγνώσματα τά οποία νά είναι προ
εόρτια και μεθέορτα των Φώτων. Ε πειδή όμως είς τά  έν  χρήσει λει
τουργικά β ιβλία παρατηρείται έλλειψις καταλλήλων περικοπών δ ι’ 
ώρισμένας ήμέρας, άναπληροϋνται τά έλλείποντα έκ παλαιών χ ε ιρο
γράφω ν και τυπικών, έπι τή βάσει είδ ικής μελέτης δημοσιευθείσης 
είς τό π ερ ιοδικόν «Ε φ ημέρ ιος» (τεϋχος Δεκεμβρίου 2013, σ. 25).

5. Τρίτη (προεόρτια των Φώτων). Θεοπέμπτου και Θεωνά μαρ
τύρων (f 305), Συγκλητικής όσιας (f 350).

'Η  άκολουθί,α τής ήμέρας ψάλλεται κατά τήν έν τω Μηναίω 
τάξιν. Είς τόν έσπερινόν μετά τό «Νϋν άποϊύεις»  συνάπτεται 
ο κανών του άποδείπνου (μετά τών ειρμών αύτου). Είς τόν 
όρθρον μετά τά άπόστιχα, τό τρισάγιον κλπ. και τό άπολυτί,- 
κιον « ’Α πεστρέφετο  ποτέ» (απαξ) λέγεται ή (μεγάλη) άπόλυ- 
σις. ’Εν συνεχεία ψάλλονται αί

Μ εγάλαι ώραι. Είς τήν α ' ώραν «Εύλογητός ο Θεός», τρι
σάγιον κ.λπ., αί δέ λοιπα'ι ώραι άρχονται άπό του «Δεϋτε προ- 
σκυνήσωμεν», καθώς έπισυνάπτονται εύθύς μετά τήν εύχήν 
τής προηγουμένης ώρας. 'Η  άκολουθί,α αύτών ώς έχει είς τό 
Μηναϊον (τυπικόν 6ης ’Ιαν., §1)· άπολυτίκιον « ’Απεστρέφετο  
ποτέ». Έ ν ώ ψάλλονται τά ίδιόμελα τής γ ' ,  τής ς '  και τής θ ' 
ώρας, ο διάκονος θυμιά [προπορευομένου λαμπαδούχου] τόν 
ναόν και τόν λαόν μετά θυμιατού («κατζί,ου»).

"Ωρα θ '.  Μετά τά δύο πρώτα ίδιόμελα τής ώρας ο α ' χορός 
ψάλλει είς ήχον πλ. α ' Δόξα Πατρί, ο β ' Και νϋν, και ο άνα- 
γνώστης ίστάμενος είς τό μέσον του ναού άναγινώσκει 
εύλαβώς και κατά τό ύψος του Αποστόλου ολόκληρον τό δο
ξαστικόν «Τήν χείρά  σου τήν άψαμένην» (ο πρώτος στίχος 
«Τήν χείρά  σου τήν άψαμένην...» και τό έν τέλει ήμιστίχιον 
«Και δεϋρο στήθι μ εθ ’ ήμων» έπαναλαμβάνονται τρις, οί δέ 
λοιπο'ι στίχοι λέγονται απαξ), και είτα ψάλλουν τό αύτό δοξα
στικόν οί χορο'ι έναλλάξ κατά στίχον. Είτα ή Προφητεία, ο 
Απόστολος, τό Εύαγγέλιον και τά λοιπά. Μετά τήν εύχήν «Δέ
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σποτα Κ ύριε Ίησοϋ Χριστέ»  συνήθως παραλείπονται έν ταΐς 
ένορίαις τά τυπικά καί οί μακαρισμοί, καί ευθύς γίνεται (μι
κρά) άπόλυσις. Είτα έν συνεχεία άρχεται

Ό  μέγας έσπερινος της έορτής των Θεοφανεΐων μετά τής 
θείας λειτουργίας τοϋ μεγάλου Βασιλείου.

«Ευλογημένη ή βασιλεία», ο προοιμιακός καί τά είρηνικά. 
EI™ ΤΟ «EYPIE, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»  τά 4 ίδιόμελα τής έορτής 

«Τόν φωτισμόν ήμων» κ.λπ. είς 6, Δόξα, Καί νυν, «Ύ πέκλινας  
κάραν». Είσοδος μετά του Ευαγγελίου, «Φως ίλαρόν»· προ- 
κείμενον δεν λέγεται, άλλ’ ευθύς τά

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Τό α ' άνάγνωσμα «Έ νά ρχή  έποίησενο  
Θεός»· μετ’ αυτό ο α ' χορός τό μετά τό γ ' άνάγνωσμα τροπά- 
ριον «Έ πεφάνης έν τω κόσμο)», του οποίου τό άκροτελεύτιον 
«Φνα φωτίσης τούς έν σκότει» ψάλλεται (άρχομένου του β' 
χορού) μετά των στίχων του ξ ς ' (66ου) ψαλμοϋ, ώς έν τω Μη
ναίω, Δόξα, Καί νϋν, ο β ' χορός τό αυτό τροπάριον «Έ πεφ ά
νης έν τω κόσμβ)» ολόκληρον. Είτα τό ε ' άνάγνωσμα «Είπεν 
Ήλίας»· μετ’ αυτό ο β ' χορός τό μετά τό ς '  άνάγνωσμα τρο
πάριον «Αμαρτω λοΐς καί τελ(ί)ναις», τό άκροτελεύτιον τοϋ 
οποίου «Ποϋ γάρ είχε τό φως σου λάμψαι» ψάλλεται (άρχο
μένου τοϋ α ' χοροϋ) μετά τών στίχων τοϋ ^β' (92ου) ψαλμοϋ, 
ώς έν τω Μηναίω, Δόξα, Καί νϋν, ο α ' χορός τό αυτό τροπά
ριον «ΑΑμαρτωλοΐς καί τελ(ί)ναις» ολόκληρον. Ακολουθεΐ τό 
ς '  άνάγνωσμα «Παρεγένετο Νεεμάν», μετά τό οποίον «Τοϋ 
Κυρίου δεηθωμεν», «"Οτι αγιος εί, ο Θεός» καί τό τρισάγιον. 
Απόστολος: τοϋ έσπερινοϋ, «Ε λεύθερος ων έκ πάντων» (Α ' 
Κορ. θ ' 19-27)· Ευαγγέλιον: τής θ ' ώρας, «Έ ν  έτει πεντεκαι- 
δεκάτω» (Λκ. γ '  1-18).

Καθεξής ή λειτουργία τοϋ μεγ. Βασιλείου. Είς τό Έξαιρέ- 
τως τό « ’Επί σοί χαίρει». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε»· «Εΐδομεν τό 
φως».

ΜΕΓΑΣ ΑΠΑΣΜΟΣ. Μετά τήν οπισθάμβωνον ευχήν ψάλ
λονται τά ίδιόμελα «Φωνή Κυρίου»  καί τελεΐται ύπό τοϋ λει- 
τουργοϋντος ίερέως ο μέγας Αγιασμός, ώς είθισται, κατά τήν 
έν τω Μηναίω τάξιν. Είς τό τέλος τοϋ Αγιασμοϋ ο ίερεύς βα- 
πτίζει τρίς έν τω ήγιασμένω υδατι τόν τίμιον Σταυρόν όρθιον,
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ψάλλων τό άπολυτίκιον τής έορτής «Έ ν ’Ιορδάνη βαπτιζομέ- 
νου σου, Κύριε», τό οποίον έπαναλαμβάνουν οί χοροί άνα 
μίαν είτα ραντίζει τόν λαόν μετα τοϋ ηγιασμένου υδατος ψάλ
λων τό κοντάκιον «Έ ν τοΐς ρείθροις σήμερον»*. Είτα προσέρ
χεται ο λαός μετα τάξεως, δια να αγιασθή, ένω ο β ' χορός 
ψάλλει τό ίδιόμελον « ’Άνυμνήσωμεν οί πιστοί».

ΑΠΌΛΥΣΙΣ. Μετα ταϋτα «Ειη τό όνομα Κυρίου» (γ )· 
άπόλυσις « 'Ό έν ’Ιορδάνη ύπό ’Ιωάννου βαπτισθήναι καταδε- 
ξάμενος δια τήν ημών σωτηρίαν Χ ριστός ο άληθινός Θεός».

Ε ’ΐδησις. Έ ν  τή τραπέζη νηστεία.

6. Τετάρτη. t  ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ 
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν τα δια τήν λιτήν 
ίδιόμελα (άνευ τοϋ Δόξα, Καί νϋν είς τα δύο τελευταία) καί τα 
ίδιόμελα των άποστίχων τοϋ έσπερινοϋ (άνευ των πρό αυτών 
στίχων), ώς μή ψαλέντα είς τήν οίκείαν θέσ ιν είτα τρισάγιον 
κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Έ ν  ’Ιορδάνη».

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θ εόςΚ ύριος»τό  άπολυτίκιον «Έ ν  
’Ιορδάνη» (γ' ) .  [Τό ψαλτήριον καί ο πολυέλεος.] Τα καθί
σματα, οί άναβαθμοί «Έ κ νεότητάς μου», τό προκείμενον « Ή  
θάλασσα είδε καί έφυγε»  (γ ), τό Ευαγγέλιον τοϋ όρθρου 
«ΎΗ λθενο  ’Ιησούς»  (Μρ. α ' 9-11), ο ν ' ψαλμός χϋμα κ.λπ., ώς 
έν τω Μηναίω.

ΚΑΝΌΝΕΣ άμφότεροι οί τής έορτής (μετα τών είρμών) άνα 
4 άνευ στίχου, είμή μόνον Δόξα, Καί νϋν, έν έκάστη φδή τοϋ 
β ' κανόνος· άπό γ ' φδής η ύπακοή «"Ότε τή έπιφανεία σου»· 
ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον, ο οίκος καί τό μηνολόγιον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ διπλαί «Βυθοϋ άνεκάλυψε» καί «Στείβει θα
λάσσης». Αντί τοϋ Τήν τιμιωτέραν, οί είρμοί καί τα τροπάρια

* Τό ως άνω κοντάκιον έτέθη συμφώνως τω Τ.Μ.Ε.. Κατα τα άρχαία 
όμως Τυπικά, είς τόν μέγαν Αγιασμόν ψάλλεται τό κοντάκιον τής εορτής 
«Έπεφάνης σήμερον» καί όχι τό προεόρτιον άλλωστε προηγείται τό άπο- 
λυτίκιον «Έ ν ’Ιορδάνη», άκόμη καί είς τήν περίπτωσιν καθ’ ην ο Αγιασμός 
τελείται πρό τοϋ έσπερινοϋ τής έορτής.
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τής θ ' φδής των δύο κανόνων μέ τά μεγαλυνάρια αύτω ν είτα 
οί είρμο'ι (μετά των μεγαλυναρίων) «Μεγάλυνον, ψυχή μου, 
τήν τιμιωτέραν... ’Α π ο ρ εί πάσα γλώσσα» και «Μεγάλυνον, 
ψυχή μου, τήν λυτρωσαμένην... Ω  των ύπέρ νοϋν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ τό τής έορτής έκ τρίτου.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, άρχόμεθα άπό του στίχου «Τοϋ ποιή- 

σαι έν αύτοίς κρίμα έγγραπτον»* και ψάλλομεν τά ίδιόμελα 
τής έορτής είς 6 (δευτερουντες τό α ' ) ,  Δόξα, «Νάματα ίορδά- 
νια», Και νυν, «Σήμερον ο Χριστός». Δοξολογία μεγάλη και 
τό άπολυτίκιον «Έ ν ’Ιορδάνη» απαξ.

Ε ις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφωνα τής έορτής.
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Εύλογημένος ο έρχόμενος έν όνόματι Κυρί- 

ο ν  Θεός Κύριος και έπέφανεν ήμίν. Σώσον ήμάς, Υίέ Θεοϋ, ο 
έν ’Ιορδάνη ύπό ’Ιωάννου βαπτισθείς...»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκιον « Έ ν ’Ιορδάνη», κοντά- 
κιον «Έ πεφάνης σήμερον». Αντ'ι τρισαγί,ου « Ό σ ο ι είς Χ ρ ι
στόν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: 6ης ’Ιαν., «Έ πεφάνη ή χ ά 
ρις τοϋ Θεοϋ» (Τίτ. β ' 11-14, γ ' 4-7)· Εύαγγέλιον: ομοίως, 
«Παραγίνεται ο ’Ιησοϋς» (Ματθ. γ '  13-17).

Καθεξής ή λειτουργία του ί. Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαιρέ- 
τως ο είρμός «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τήν τιμιω)τέραν... ’Α π ο 
ρε ί πάσα γλώσσα». Κοινωνικόν «Έ πεφάνη ή χάρις τοϋ Θεοϋ 
ή σωτήριος πάσιν άνθρώποις· άλληλούια»· άντ'ι του Ειδομεν  
τό φώς τό « Έ ν ’Ιορδάνη».

ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ. Μετά τήν όπισθάμβωνον εύχήν εύθύς 
τά ίδιόμελα «Φωνή Κυρίου» κ.λπ. και τελείται ο μέγας 'Αγια
σμός ώς χθές. ’Εν τέλει τό κοντάκιον «Έ πεφάνης σήμερον», 
μεθ’ ο «Ειη τό όνομα Κυρίου», «Εύλογία Κυρίου»  και άπόλυ- 
σις ώς χθές.

* 'Οσάκις ύπάρχουν 6 στιχηρά διά τούς αίνους, άρχόμεθα άπό τού στί
χου «Τον ποιήσαι έν αύτοίς» και ψάλλομεν τά στιχηρά μέ τούς στίχους των 
αίνων, χωρις νά προσθέτωμεν ετέρους στίχους είς τά δύο τελευταία, διότι 
ούδέποτε προστίθενται στίχοι, έάν δέν έξαντληθούν οί στίχοι τού ρν' ψαλ- 
μοϋ.
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Σ ημειώ σεις. 1) Τό Μ ηναΐον, τό ίσχϋον Τυπικόν Β ιολάκη  
(Τ.Μ.Ε. Ίαν. 6, §3) καί όλα τά  παλαιά  Τυπικά ορίζουν τόν μέγαν  
‘Α γιασμόν τής σήμερον μετά τό άσματικόν τρισάγιον τής μεγ. δοξο
λογίας, άλλά κατά σχετικήν πρόβλεψιν τοϋ Τ.Μ.Ε. (Ίαν. 6η, ύποσ. 
4), είς πλείστας ενορίας τελεΐται είς τό τέλος τής λειτουργίας, διά νά 
μή γίνεται άταξία καί πρός καλλιτέραν έξυπηρέτησιν των πιστών.

2) Μ ετά  τό πέρας τής τελετής δίδεται ύπό τοϋ ίερέως είς τόν λαόν  
ο μέγα ς ‘Αγιασμός, ένω οί χοροί ψάλλουν έναλλάξ άργώς καί μετά  
μέλους τό τροπάριον τής η '  φδής  «Τριάδος ή φανέρωσις».

3) ’Α π ό  σήμερον καί είς πάσας τάς άκολουθίας μέχρι τής θ ' 
ώρας τής 14ης Ίανουαρίου άπόλυσις λέγετα ι ή τής έορτής.

7. Πέμπτη (α ' μεθέορτος ήμέρα των Θεοφανείων). f  Τοϋ τιμί- 
ου ένδοξου προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοϋ Ίωάννου 
(τυπικόν Θεοφανείων §§5-7 καί §37).

Εις την θ '.  Απολυτίκιον «Έ ν Ιορδάνη» ·κοντάκιον «Έ πε- 
φάνης σήμερον».

Εις τον έσπερινόν. 'Η  άκολουθία ώς έν τω Μηναίω (άνευ 
Ψαλτηρίου). Είσοδος μετά θυμιατοϋ καί τό μέγα προκείμενον 
« Ό  Θεός ήμών έν τω ουρανω» μετά τών στίχων αυτοϋ. Απο
λυτίκια «Έ ν  Ιορδάνη», Δόξα, «Μνήμη δικαίου», Καί νϋν, 
«Έ ν Ιορδάνη». Απόλυσις « Ό  έν Ιορδάνη ύπό Ί ωάννου βα- 
πτισθήναι καταδεξάμενος διά τήν ήμων σωτηρίαν..., τοϋ τίμι
ου ένδοξου προφήτου, προδρόμου καί βαπτιστοϋ Ί ωάννου, 
ου τήν μνήμην έπιτελοϋμεν...»

Τό μεσονυκτικόν, ώς είθισται, καί έν τέλει τό άπολυτίκιον 
«Έ ν Ιορδάνη».

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τά έν τω έσπερινω 
άπολυτίκια. "Εκαστον κάθισμα έκ δευτέρου (μετά τοϋ Δόξα, 
Καί νϋν). 'Ο ν ' ψαλμός χϋμα. Κανόνες, ο α ' τών θεοφανείω ν 
«Βυθοϋ άνεκάλυψε»  μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμων, δό
ξα σοι» καί ο τοϋ Προδρόμου μετά στίχου «Βαπτιστά τοϋ Χρι- 
στοϋ, πρέσβευε ύπερ ήμων»· άπό γ ' καί ς '  φδής τά τοϋ Μη
ναίου. Καταβασίαι οί είρμοί «Στείβει θαλάσσης». Αντί τής 
στιχολογίας τής φδής τής Θεοτόκου (Τήν τιμιωτέραν), ο 
είρμός καί τά τροπάρια τής θ ' φδής τοϋ α ' κανόνος τής έορ
τής « ’Α π ο ρ εΐ πάσα γλώσσα» μετά τών μεγαλυναρίων (ώς
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χθές), είτα η θ ' φδή τοϋ Προδρόμου μέ στίχον είς τα δύο 
πρώτα τροπάρια «Βαπτιστα τοϋ Χριστού», Δόξα, « ’Ό τοΐς 
άσωμάτοις», Καί νϋν, «'Υπέρ ευσπλαγχνίαν», καί ο είρμός 
«Μεγάλυνον, ψυχή μου,... Ώ  των ύπέρ νοϋν». Έξαποστειλά- 
ρια, στιχηρα είς τούς αίνους καί δοξαστικα ώς έν τω Μηναίω. 
Δοξολογία μεγάλη, άπολυτίκιον «Έ ν  ’Ιορδάνη».

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα καί τό είσοδικόν τής 
έορτής ώς χθές. Μετα τήν είσοδον άπολυτίκια «Έ ν  ’Ιορδάνη», 
«Μνήμη δικαίου», καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Έ πε- 
φάνης σήμερον». Αντί τρισαγίου «"Όσοι είς Χριστόν»  (κατ’ 
άπαίτησιν τοϋ Τ.Μ.Ε.). Απόστολος -μετα τοϋ προκειμένου 
αυτοϋ- τοϋ Προδρόμου, 7ης Ίαν., «Έ γένετο  έν τω τόν Ά πολ- 
λώ) είναι» (Πρξ. ιθ ' 1-8)· Ευαγγέλιον: ομοίως, «Βλέπει ο ’Ιω
άννης τόν ’Ιησοϋν» (’Ιω. α ' 29-34). Καθεξής η λειτουργία τοϋ 
ίεροϋ Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαιρέτω ς «Μεγάλυνον, ψυχή 
μου, τήν τιμιωτέραν... Ω  των ύπέρ νοϋν». Κοινωνικόν «Είς 
μνημόσυνον αίώνιον»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φως τό «Έ ν ’Ιορ
δάνη». Απόλυσις ώς έν τω έσπερινω.

Σημειώσεις. 1. ’Α π ό  αϋριον μέχρι τής 13ης τοϋ μηνάς, έαν  Εορ
τάζεται αγιος, ψάλλονται καταβασίαι οί είρμοί τοϋ β '  κανόνος των 
Φώτων «Στείβει θαλάσσης». Κοντάκιον μέχρι τής 14ης τοϋ μηνός τό 
τής έορτής  «Έ πεφάνης σήμερον» (βλέπε 6 Ίανουαρίου).

2. Ε ίς τήν κ α θ ’ ημέραν λειτουργίαν εως τής 13ης Ίαν. στιχολο- 
γοϋνται συνήθως τα  τής έορτής άντίφωνα, ά λλ ’ είσοδικόν  «Δεύτε 
προσκυνήσωμεν... Σωσον ημάς... ο έν ’Ιορδάνη ύπό Ίωάννου».

8. Παρασκευή. Γεωργίου τοϋ Χοζεβίτου, Δομνίκης όσιας· Κύ- 
ρου καί Αττικοϋ πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως.

Είς πάσας τας μεθεόρτους καθημερινας η άκολουθία ψάλ
λεται μόνον έκ τοϋ Μηναίου (γεν. τυπικαί διατάξεις §§52-63).

Anooioflos: μ εθ έο ρ ^ , Παρασκ. δ ' έβδ. Πράξεων (Πρξ. ιθ' 1-7).
Εύαγγέϊιον: μεθέοριον, Σαββάιου διακαινησίμου (Ίω. γ' 22-23).

9. Σάββατον μετα τα Φώτα. Πολυεύκτου μάρτυρος (f 295) 
Ευστρατίου οσ. (θ ' αί.).

'Η  άκολουθία ψάλλεται κατα τήν διάταξιν τοϋ Μηναίου. 
Απόστολος Σαββάτου μετα τα Φώτα, Κυρ. κ ζ ' έπιστ., «Ένδυ-
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ναμοϋσθε έν Κυρία)» ( ’Εφεσ. ς '  10-17)· Ευαγγέλιον ομοίως, 
« ’Ανήχθη ο Ίησοϋς είς τήν έρημον» (Μτθ. δ ' 1-11). Κοινω
νικόν «Ά γαλλιάσθε, δίκαιοι, έν Κυρίβ)».

10. t  ΚΥΡΙΑΚΗ μετα τα Φώτα. Γρηγορίου έπισκόπου Νύσσης 
(f 395), Δομετιανοϋ Μελιτινής (f 602)· Μαρκιανοϋ πρεσβυτέ- 
ρου οίκονόμου Μεγ. ’Εκκλησίας. Ή χο ς  βαρύς, έωθινόν ι ' 
(Τ.Μ.Ε., τυπικόν Θεοφανείων §§ 8-10).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκια «Έ ν  Ιορδάνη», Δόξα, « Ό  μάρτυς 
σου, Κύριε»· κοντάκιον «Έ πεφάνης σήμερον».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΊΣ ΤΟ «ΚΥΡΊΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» άναστάσιμα 6 καί τής έορτής 

4 «Τόν φωτισμόν ήμων» (ζήτει είς τόν έσπερινόν τής 6ης ’Ία- 
νουαρίου), Δόξα, «Κύριε, πληρωσαι βουλόμενος...» (ζήτει είς 
τό Δόξα τής λιτής 6 ’Ίαν.), Καί νϋν, «Μήτηρ μεν  έγνώσθης».

ΕΊΣΟΔΟΣ, «Φως ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΊΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, «Σήμερον ή 

κτίσις φωτίζεται» (λιτή 6ης Ίανουαρίου).
ΑΠΟΛΥΤΊΚΙΑ «Κατέλυσας τω σταυρω σου», Δόξα, Καί 

νϋν, «Έ ν  Ιορδάνη».
ΑΠΟΛΥΣΊΣ « Ό  έν Ιορδάνη ύπό Ίωάννου βαπτισθήναι 

καταδεξάμενος διά τήν ήμων σωτηρίαν καί άναστάς...»
Εις το μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 

κανών τοϋ ή χον  τά τριαδικά « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
καί άπολυτίκιον «Έ ν  Ιορδάνη».

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκια «Κατέλυσας τω σταυρω σου», Δόξα, τό 
αυτό, Καί νϋν, «Έ ν  Ιορδάνη». [Τό Ψαλτήριον καί ο άμωμος].

ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, άλλ’ άντί θεοτοκίων άνά εν 
τής έορτής (10 ’Ίαν.). Ευλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοί 
καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΊΟΝ έωθινόν ( ι ' )  μετά πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο β ' τών 

Θεοφανείων (άνευ είρμών) με στίχον «Δόξα σοι, ο Θεός 
ήμων, δόξα σοι». Από γ ' φδής τό κοντάκιον τής έορτής καί τό
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μεθέορτον μεσφδιον κάθισμα. Α φ ’ ς '  κοντάκιον και οίκος 
άναστάσιμα και τό μηνολόγιον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Στείβει θαλάσσης»· «Τήντιμιωτέ- 
ραν», « ’Ώ  των ύπέρ νοϋν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Α γ ιο ς  Κύριος» κ.λπ., τό ι ' άναστά- 
σιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», και τό τής έορτής.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4, και τής έορτής (6ης 
’Ιαν.) 4 «Φως έκ φωτός» κ.λπ., μετά στίχων είς τά δύο τελευ
ταία α) « Ή  θάλασσα είδε και έφυγεν, ο ’Ιορδάνης έστράφη 
είς τά όπίσο)», β) «Τι σοί έστι, θάλασσα, ότι έφυγες, και σύ, 
’Ιορδάνη, ότι έστράφης είς τά όπίσο);», Δόξα, τό ι ' έωθινόν 
«Μετά τήν είς αδου κάθοδον», Και νϋν, «Ύπερευλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Α να στά ς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα τής έορτής μετά των έφυ- 
μνίων αύτων, ώς έν τω Μηναίω (είς μέν τό β ' «Σώσον ήμάς... 
ο έν ’Ιορδάνη...», είς δέ τό γ ' «Έ ν ’Ιορδάνη βαπτιζομένου»).

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προσκυνήσωμεν... Σωσον ήμάς, Υίέ 
Θεοϋ, ο ά ν α σ τ ά ς  έκ  νεκρώ ν...»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Κατέλυσας τω σταυρώ  
σου», «Έ ν ’Ιορδάνη», και τοϋ άγιου τοϋ ναοϋ· κοντάκιον « Έ 
πεφάνης σήμερον». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. μετά τά Φώτα, «Έν'ι 
έκάστω) ήμών έδόθη ή χάρις»  (’Εφεσ. δ ' 7-13) -μετά τοϋ προ- 
κειμένου και τοϋ άλληλουιαρίου αύτοϋ-· Εύαγγέλιον: ομοίως 
Κυριακής μετά τά Φώτα, «Ά κούσας ο ’Ιησοϋς ότι ’Ιωάννης 
παρεδόθη» (Μτθ. δ ' 12-17).

Είς τό Έ ξαιρέτω ςτό « Α ξ ιο ν  έστί». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φώς»· «Πληρο)θήτ(ο»· «Εΐη τό όνομα». Απόλυσις 
ώς έν τω έσπερινω.

11. Δευτέρα. Θεοδοσίου οσίου τοϋ κοινοβιάρχου (f 529).
'Η  άκολουθία ψάλλεται κατά τήν διάταξιν τοϋ Μηναίου. 

Εύαγγέλιον όρθρου: τοϋ οσίου, Παρασκ. β ' έβδ. Λουκά, 
« ’Έστη ο ’Ιησοϋς έπι τόπου πεδινοϋ»  (Λκ. ς '  17-23)· Καταβα- 
σίαι οί είρμο'ι «Στείβει θαλάσσης»· «Τήν τιμι(»τέραν». Δοξο-
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λογί,α μεγάλη καί τό άπολυτίκιον «Έ ν  ’Ιορδάνη» απαξ. Είς 
τήν λειτουργίαν, Απόστολος τοϋ οσίου, ο έν τω Μηναίω ση- 
μειούμενος, Κυρ. ιε ' έπιστ., « Ό  Θεός ο είπώό έκ σκότους φως 
ϊάμψαι»  (Β ' Κορ. δ ' 6-15)· Ευαγγέλιον: ομοίως, Πέμ. δ ' έβδ. 
Ματθ., «Πάντα μοι παρεδόθη»  (Μτθ. ια ' 27-30)· κοινωνικόν 
«Είς μνημόσυνον αίώνιον».

12. Τρίτη. Τατιανής μάρτυρος (f 226)· Ευθασίας, Μερτίου μαρ
τύρων (f 305).

Anooioflos: ήμέpαs, Tp. Αβ' έβδ. έηισι. (Ίακ. γ' 1-10).
ΕύαγγέΑιον: μεθέοριον, Ίανουαρ. 12 (Ίω. ι' 39-42).

13. Τετάρτη. 'Ερμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων (f 315).
Συμψάλλεται σήμερον καί η άκολουθία των έν  Σινα καί ‘Ραϊθώ  

άββάδων δια τό άποδίδοσθαι αϋριον τήν έορτήν.
Anooioflos: ήμέpas, Δει. Αβ' έβδ. έηισι. (Ίακ. γ' 11-δ' 6).
ΕύαγγέΑιον: μεθέopιov, Τεν ια' έβδ. Λουκά (Λκ. κ' 1-8).

14. Πέμπτη. Άπόδοσις των Θεοφανείων. Των έν Σινα καί 'Ραϊ- 
θώ άναιρεθέντων πατέρων.

Είς τήν άκολουθίαν ψάλλονται απαντα τα τής έορτής (Ίαν. 
6) μετα των έφεξής διαφορών.

Έ ν  τω έσπερινω άνευ τών άναγνωσμάτων, τής λιτής καί 
τοϋ Άγιασμοϋ, άλλα γίνεται είσοδος μετα θυμιατοϋ, καί είτα 
τα άπόστιχα τής έορτής ώς είς τό Μ ηναίον άπόλυσις, ώς έν τή 
έορτή.

Έ ν  τω ορθρω καταλιμπάνονται ο πολυέλεος, τό κάθισμα 
αυτοϋ, καί τό Ευαγγέλιον μετα τής τάξεως αυτοϋ· όθεν μετα 
τα δύο καθίσματα, ο ν ' ψαλμός καί ευθύς οί κανόνες. Από γ ' 
φδής, άντί τής ύπακοής, τό δια τόν πολυέλεον παραλειφθέν 
κάθισμα «Τα ρείθρα ηγίασας»· άφ ’ ς ' ,  μετα τό κοντάκιον καί 
τόν οίκον τής έορτής, τό συναξάριον τής 14ης τοϋ μηνός. Κα- 
ταβασίαι διπλαί καί τα λοιπα τοϋ όρθρου, ώς έν τή κυρία 
ημέρα τής έορτής, άνευ τοϋ αγιασμοϋ.

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν, ώς έν τή 
έορτή. Απολυτίκιον «Έ ν  ’Ιορδάνη» καί κοντάκιον «Έ πεφά- 
νης σήμερον». Τρισάγιον. Προκείμενον καί άλληλουιάριον
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τής έορτής· Απόστολος: ήμέρας, Πέμ. λβ ' έβδ. έπιστ. (’Ίακ. δ ' 
7-ε' 9)· Ευαγγέλιον: μεθέορτον, Σαββάτου ε ' έβδ. ’Ίωάννου 
(’Ίω. ι ' 27-38), καί καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ ί. Χρυσοστό
μου. Είς τό Έξαιρέτω ς «Μ εγάλυνον, ψυχή μου, τήν τιμιωτέ
ραν... ’Α π ο ρ εΐ πάσα γλώσσα». Κοινωνικόν «Έ πεφάνη ή χ ά 
ρις»· άντί τοϋ Ε ιδομεντό  φώςτό «Έ ν Ιορδάνη»· άπόλυσις, ώς 
έν τή έορτή.

15. Παρασκευή. Παύλου οσίου τοϋ Θηβαίου καί ’Ίωάννου τοϋ 
καλυβίτου. Γερασίμου (Παλλαδά) πατριάρχου Αλεξανδρείας.

Ειδήσεις. 1. ’Α π ό  σήμερον μέχρι τής 31ης τοϋ μηνός (πλήν των 
έορταζομένων άγιων) άρχεται ψαλλομένη ή Παρακλητική.

2. ’Α π ό  σήμερον εως τής άποδόσεως τής Υπαπαντής, έαν έορ- 
τάζεται αγιος, ψάλλονται αί καταβασίαι τής έορτής  «Χέρσον άβυσ- 
σοτόκον», είς δε τήν λειτουργίαν κοντάκιον  «'Ο μήτραν παρθενι- 
κήν» (ζήτει 2 Φεβρ.).

3. Δ ιά τάς μή έορτασίμους άκολουθίας των καθημερινών βλέπε  
έμπροσθεν, γεν. τυπ. δ ιατάξεις §§1-30.

Anooioflos: ήμέρα$, Παρ. ϊβ '  έβδ. έπισι. (Α' Πέιρ. α' 1-β' 10).
Εύαγγέϊιον: παραϊειφθέν, Κυρ. ιε' Μαιθ. (Μιθ. κβ ' 35-46).

16. Σάββατον. 'Η  προσκύνησις τής τιμίας άλύσεως τοϋ άποστό- 
λου Πέτρου. Πευσίππου, ’Ελασίππου, Μεσίππου, Νεονίλλης μαρ
τύρων (f 161-180), Νικολάου νεομάρτυρος τοϋ Μυτιληναίου.

Τάξις Σαββάτου με «Θεός Κύριος» (βλ. έμπροσθεν §§31-44).
Anooioflos: όποσιόδου, Σαβ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ' 1-11).
Εύαγγέϊιον: παραϊειφθέν, Κυρ. γ' Λουκά (Λκ. ζ' 11-16).

17. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ. f  Αντωνίου οσίου τοϋ μεγάλου 
(f 356). Αντωνίου οσίου τοϋ έν τή σκήτη τής Βεροίας, Γεωρ
γίου νεομάρτυρος τοϋ έν Ίωαννίνοις (f  1838). Ή χο ς  πλ. δ ',  
έωθινόν ια' .

Ε ις την θ ' .  Απολυτίκιον «Τήν 'Ρώμην μή λιπ(ί)ν»· κοντά
κιον «Τόν κορυφαΐον».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΊΣ ΤΟ «ΚΥΡΊΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6 καί τοϋ άγιου 

4, Δόξα, «Τό κα τ’ είκόνα τηρήσας», Καί νϋν, « Ό  βασιλεύς τών 
ουρανών».
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ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φως ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας και 
τά άναγνώσματα.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τό ίδιόμελον τοϋ Μη
ναίου «Των μοναστών τά πλήθη», Και νϋν, θεοτοκίον ομόηχον 
« ’Ανύμφευτε παρθένε».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ « Έ ξ  υψους κατήλθες», Δόξα, «Τόν ζηλωτήν 
Ήλίαν», Και νϋν, «Τό ά π ’ αίώνος άπόκρυφον».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, τά διά τήν λιτήν στιχηρά τοϋ άγιου ώς έν τω 
Μηναίω, τά τριαδικά « Α ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. και άπο
λυτίκιον «Τόν ζηλωτήν Ήλίαν».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τω έσπερινω άπολυτί,κια. [Τό Ψαλτήριον και ο πο
λυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογί,ας μέ θεο
τοκίον « Ο  δ ι’ ήμάς γεννηθείς», και τής β ' στιχολογί,ας μέ τό 
θεοτοκίον αύτων είτα τά διά τόν πολυέλεον καθίσματα τοϋ 
Μηναίου. Εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό προ- 
κείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν ( ια' )  μετά πάσης τής τάξεως αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά των είρμων και ο τοϋ Μη

ναίου (άνευ των είρμων) μετά στίχου « Ό σ ιε  τοϋ Θεοϋ, πρέ
σβευε ύπέρ ήμών». Από γ ' φδής τό κοντάκιον μετά τοϋ οικου 
τοϋ οσίου και τό μεσώδιον αύτοϋ κάθισμα «Τόν σταυρόν τοϋ  
Κυρίου» μετά τοϋ θεοτοκίου. Α φ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντά
κιον μετά τοϋ οικου και τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Χέρσον άβυσσοτόκον»· «Τήν τι- 
μιω)τέραν», «[Θεοτόκε ή έλπίς...] Έ ν νόμου σκιά και γράμμα- 
τι».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Α γιο ςΚ ύρ ιο ς»  κ.λπ., τό ια ' άναστά
σιμον «Μετά τήν θείαν έγερσιν», τοϋ οσίου «Καινήν οδόν και 
άτριπτον» και τό θεοτοκίον «Έ λπις τοϋ κόσμου».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 και τοϋ οσίου 
προσόμοια 4 « Ό σ ιε  πάτερ Αντ(ί)νιε» κ.λπ., είς στίχους τά δύο 
τελευταία α) «Τίμιος έναντίον Κυρίου ο θάνατος τοϋ οσίου 
αύτοϋ», β) «Μ ακάριος άνήρ ο φοβούμενος τόν Κύριον, έν ταίς
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έντολαίς αυτοϋ θελήσει σφόδρα», Δόξα, τό ια ' έωθινόν «Φα
νερών έαυτόν», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία με
γάλη, «Ά ναστας έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα μετα μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια « ’Ε ξ  υψους κατήλθες», 
«Τόν ζηλωτήν Ήλίαν»  καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « ’Ό 
μήτραν παρθενικήν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετα τοϋ προκειμένου 
αυτοϋ- τοϋ οσίου, ζήτει Δεκεμβρίου 6, «Πείθεσθε τοίς ηγου- 
μένοις» ('Εβρ. ιγ ' 17-21)· άλληλουιάριον τοϋ ή χον  Ευαγγέ- 
λιον: Κυρ. ιβ ' Λουκά [10 λεπρών], «Είσερχομένου τοϋ ’Ιησοϋ  
εις τινα κώμην» (Λκ. ιζ ' 12-19).

Είς τό Έ ξαιρέτω ς « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φως», καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

18. Δευτέρα. f  Αθανασίου (f 373) καί Κυρίλλου (f 444) πα- 
τριαρχών Άλεξανδρείας.

'Η  άκολουθία ψάλλεται κατα τήν διάταξιν τοϋ Μ ηναΐον τα 
δια τήν λιτήν στιχηρα είς τό μεσονυκτικον τό άπολυτίκιον 
« ’Έ ργοις λάμψαντες» είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν με
γάλην δοξολογίαν απαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος» δί,ς (μετα 
τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον «Σέ τήν μεαιτεύααααv». Είς τόν 
όρθρον, Ευαγγέλιον: τό τής θ. λειτουργίας 13ης Νοεμβρίου, 
« ’Εγώ  είμι η θύρα» ( ’Ιω. ι ' 9-16)· κανόνες, ο τής μικράς πα- 
ρακλήσεως καί οί τών αγίω ν καταβασί,αι οί είρμοί «Χέρσον  
άβυσσοτόκον». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον « ’Ό μήτραν  
παρθενικήν»· Απόστολος: 18ης Ίαν., «Μνημονεύετε τών η
γουμένων ημών» ('Εβρ. ιγ ' 7-16)· Ευαγγέλιον: ομοίως, « Υ 
μείς έστέ τό φώς τοϋ κόσμου» (Μτθ. ε ' 14-19). Κοινωνικόν 
«Είς μνημόσυνον».

19. Τρίτη. Μακαρίου οσίου τοϋ Αιγυπτίου. Αρσενίου Κερκύρας, 
Μάρκου άρχιεπ. ’Εφέσου τοϋ Ευγενικοϋ (f 23 Ίουν. 1444), 
Μακαρίου οσ. ίεροδιακόνου τοϋ Πατμί,ου.

■AnόσιoAos: ήμέpαs, Τρ. ιγ' έβδ. έηισν (Β' Κορ. η' 16-θ' 5).
ΕύαγγέΑιον: ήμέpas, Τρ. ιγ' έβδ. Μ α ^ . (Μρ. γ' 13-21).
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20. Τετάρτη. Ευθυμίου οσίου τοϋ μεγάλου. Ζαχαρίου νεομάρτυ
ρος τοϋ έξ Άρτης.

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς έστι διατεταγμένη έν τω Μη
ναίω' τά διά τήν λιτήν στιχηρά είς τό μεσονυκτικόν τό άπολυ
τίκιον «Ευφραίνου έρημος» είς μεν τόν έσπερινόν καί μετά 
τήν μεγάλην δοξολογίαν απαξ, είς δε τό «Θεός Κύριος» δίς 
(μετά τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον «Τό ά π ’ αίωνος». Είς τόν 
όρθρον Ευαγγέλιον τοϋ οσίου, Πέμπτης δ ' έβδ. Ματθ., «Πάν
τα μοι παρεδόθη»  (Μτθ. ια ' 27-30)· κανόνες, ο τής μικράς πα- 
ρακλήσεως καί τοϋ οσίου οί δύο· καταβασίαι «Χέρσον άβυσ- 
σοτόκον». Είς τήν λειτουργίαν, κοντάκιον « Ό  μήτραν παρθε- 
νικήν». Απόστολος τοϋ οσίου, Κυρ. ιε ' έπιστ., « Ό  Θεός ο 
είπό)ν έκ σκότους φως» (Β ' Κορ. δ ' 6-15)· Ευαγγέλιον: ομοί
ως, Παρ. β ' έβδ. Λουκά, « ’Έστη ο Ίησοϋς έπί τόπου πεδινοϋ» 
(Λκ. ς '  17-23)· κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

21. Πέμπτη. Μαξίμου οσίου τοϋ ομολογητοϋ (f 662), Νεοφύτου 
μάρτυρος (f 305). Πατρόκλου καί 'Αγνής μαρτύρων, Μαξίμου 
οσίου τοϋ Γραικοϋ.

Απόσιοϊο*: παραϊειφθεί*, Κυρ. ζ' έβδ. έπισιοϊών ('Ρωμ. ιε' 1-7).
Εύαγγέϊιον: παραϊειφθέν, Κυρ. ζ' Μαιθαίου (Μιθ. θ' 27-35).

22. Παρασκευή. Τιμοθέου άποστόλου (f  96), Αναστασίου 
οσιομάρτυρος τοϋ Πέρσου (f 628).

Απόσιοϊο*: ιοϋ όποσιόϊου, 22α* Ίαν. (Β' Τιμ. α' 3-9).
Εύαγγέϊιον: ημέρα*, Παρ. ιγ' έβδ. Μαιθ. (Μρ. δ ' 1-9).

23. Σάββατον. Κλήμεντος ίερομάρτυρος έπισκ. Αγκύρας (f 312), 
Αγαθαγγέλου μάρτυρος (f 312), Διονυσίου οσίου τοϋ έν 
Όλύμπω (f 1540).

Τάξις Σαββάτου με « ’Αλληλούια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
Απόσιοϊο*: ημέρα*, Σαβ. ιγ' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. β' 6-9).
Εύαγγέϊιον: ημέρα*, Σαβ. ιγ' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. κβ' 15-22).

24. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ. Ξένης όσιας (ε ' αί.). Βαβύλα ίερο- 
μάρτ. (γ ' αί.), Φίλωνος έπισκ. Καρπασίας, Νεοφύτου τοϋ έν 
Κύπρω. Ή χο ς  α ',  έωθινόν α '.

Ε ις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον. Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα»  άναστάσιμα 7 καί τοϋ Μηναίου προσό-



Μ η ν  Ιχ ν ο υ χ ρ ιο ο 99

μοια 3, Δόξα, Και νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου «Τήν παγκό
σμιον δόξαν». Είσοδος, «Φως ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής 
ήμέρας. Απόστιχα τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νϋν, τό θεοτο
κίον αύτων « ’Ιδού πεπλήρωται». Απολυτίκιον «Τοϋ λίθου  
σφραγισθέντος», Δόξα, Και νϋν, θεοτοκίον «Τοϋ Γαβριήλ 
φθεγξαμένου σοι».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, τά τριαδικά « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
και ή ύπακοή τοϋ ήχου.

Εις τόν όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον «Τοϋ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, τό 
αύτό, Και νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι». [Τό Ψαλτή
ριον και ο άμωμος.] Καθίσματα τά άναστάσιμα κατά σειράν 
και τά εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό προκεί- 
μενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (α ' )  μετά πάσης τής τάξεως αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος και ο τοϋ Μ ηναίον άπό γ ' 

φδής τά μεσώδια καθίσματα τοϋ Μ ηναίον ά φ ’ ς '  τό άναστά- 
σιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου και τό μηνολόγιον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Χέρσον άβυσσοτόκον»· «Τήν τι- 
μιιοτέραν» και ο είρμός «[Θεοτόκε ή έλπίς...] Έ ν νόμου σκιά  
και γράμματι».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Α γ ιο ς  Κύριος»  κ.λπ., τό α ' άναστά- 
σιμον «Τοίς μαθηταίς συνέλθωμεν», και τό θεοτοκίον αύτοϋ 
«Τοίς μαθηταίς συνέχαιρες».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό α ' 
έωθινόν «Είς τό όρος», Και νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξο
λογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτονργίαν. Τά συνήθη άντίφωνα [η τά τυπικά 
μετά των μακαρισμών τοϋ ήχου].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτί,κια «Τοϋ λίθου σφραγισθέν
τος», και τοϋ άγιου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « Ο  μήτραν παρθενι- 
κήν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκεΐμενον και άλληλουιάριον τοϋ 
ήχου. Απόστολος Κυρ. λα ' έπιστ., «Πιστός ο λόγος και πάσης 
άποδοχής άξιος» (Α ' Τιμ. α ' 15-17)· Εύαγγέλιον Κυρ. ιδ '
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Λουκά, «Έ γένετο έν τώ έγγίζειν  τόν Ίησοϋν είς ’Ιεριχώ» (Λκ. 
ιη ' 35-43).

Είς τό Έ ξαιρέτω ς « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Εϊδομεν τό φως», καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

25. Δευτέρα. f  Γρηγορίου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
τοϋ Θεολόγου (Ναζιανζηνοϋ) (f 390).

'Η  άκολουθία ψάλλεται κατα τήν διάταξιν τοϋ Μ ηναΐον τα 
δια τήν λιτήν στιχηρα είς τό μεσονυκτικον τό άπολυτίκιον « ’Ό 
ποιμενικός αυλός» είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν μεγάλην 
δοξολογίαν απαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος» δί,ς (μετα τοϋ Δό
ξα), καί θεοτοκίον «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι». Είς τόν 
όρθρον Ευαγγέλιον: 13 Νοεμ., « ’Α μήν λέγω ύμίν ότι ο μή 
είσερχόμενος» (’Ιω. ι ' 1-9)· κανόνες, ο τής μικράς παρακλή- 
σεως καί οί δύο τοϋ ίεράρχον καταβασί,αι «Χέρσον άβυσσο- 
τόκον»· είς τό Καί νϋν των αϊνων « Αμαρτωλών τας δεήσεις» 
(Παρακλ. ήχος α ',  Δευτέρα έσπέρας). Είς τήν λειτουργίαν κο
ντάκιον « 'Ό μήτραν παρθενικήν»· Απόστολος: τοϋ ίεράρχου, 
13 Νοεμ., «Τοιοϋτος ημίν έπρεπεν άρχιερεύς»  ('Εβρ. ζ ' 26-η' 
2)· Ευαγγέλιον: ομοίως, « ’Εγώ  είμι η θύρα» (’Ιω. ι ' 9-16)· κοι
νωνικόν «Είς μνημόσυνον».

26. Τρίτη. Ξενοφώντος οσίου καί τής συνοδείας αυτοϋ ( ς ' α ί.)  
Κλήμεντος οσίου τοϋ Αθηναίου (f 1111).

■Anόσιoflos: ήμέpαs, Τρ. ιδ' έβδ. έω σ ! (Β' Κορ. ιβ' 20-ιγ' 2).
ΕύαγγέΑιον: ήμέpas, Τρ. ιδ' έβδ. Μ α ^ . (Μρ. δ' 24-34).

27. Τετάρτη. f  ’Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, άρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως (άνακομιδή λειψάνου έν έτει 438).

'Η  άκολουθία τοϋ ίεράρχου ψάλλεται κατα τήν έν τώ Μη- 
ναί,ω τάξιν. Τα δια τήν λιτήν έλλείποντα στιχηρα ζήτει είς τήν 
13ην Νοεμ., λέγονται δέ είς τό μεσονυκτικον. Τό άπολυτίκιον 
« Ή το ϋ  στόματός σου» είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν με
γάλην δοξολογίαν απαξ, είς δέ τό «Θεός Κ ύρος»  δί,ς (μετα 
τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον « 'Ό δ ι’ ημάς γεννηθείς». Είς τόν 
όρθρον Ευαγγέλιον: 13 Νοεμ., « ’Α μήν άμήνλέγω  ύμίν ότι ο μή 
είσερχόμενος» ( ’Ιω. ι ' 1-9). Κανόνες, οί έν τώ Μηναί,ω τής
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Θεοτόκου καί τοϋ άγιου. Καταβασίαι «Χέρσον άβυσσοτό- 
κον». Είς τήν λειτουργίαν μετά τήν είσοδον τό άπολυτίκιον τοϋ 
άγιου καί τοϋ ναοϋ· κοντάκιον «Ό μήτρανπαρθενικήν». Από
στολος τοϋ ίεράρχου, 13 Νοεμ., «Τοιοϋτος ήμΐν έπρεπεν  
άρχιερεύς»  ('Εβρ. ζ ' 26 - η ' 2)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 13 Νο
εμβρίου, « ’Εγώ) είμι ή θύρα» ( ’Ίω. ι ' 9-16). Κοινωνικόν «Είς 
μνημόσυνον».

28. Πέμπτη. Έ φραΐμ τοϋ Σύρου (f 373). Παλλαδίου οσίου (δ ' 
αί.), Χάριτος μάρτυρος.

Απόσιοϊο*: παραϊειφθεί*, Κυρ. ιβ' έπισιοϊών (Α' Κορ. ιε' 1-11).
Εύαγγέϊιον: παραϊειφθέν, Κυρ. ιβ' Μαιθαίου (Μιθ. ιθ' 16-26).

29. Παρασκευή. 'Η  άνακομιδή των λειψάνων τοϋ ίερομάρτυρος 
Ιγνατίου τοϋ θεοφόρου (f 107).

Απόσιοϊο*: παραϊειφθεί*, Κυρ. ε' έπισι. ('Ρωμ. ι' 1-10).
Εύαγγέϊιον: ημέρα*, Παρ. ιδ' έβδ. Μαιθ. (Μρ. ε' 22-24, 35-ς' 1).

30. Σάββατον. f  Των τριών ίεραρχων Βασιλείου τοϋ μεγάλου, 
Γρηγορίου τοϋ θεολόγου καί ’Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου. Ι π 
πολύτου ίερομάρτυρος· άνάμνησις τής έν Τήνω εύρέσεως τής 
είκόνος τής Θεοτόκου (1823)· Αύρας (τής καί Χρυσής) μάρ
τυρος. (Τυπικόν 30ής Ίανουαρίου §§1-3.)

Σημείωσις. Ώ ς ορίζεται είς τό μηναΐον, ή άκολουθία τοϋ ίερο- 
μάρτυρος 'Ίππολύτου ψάλλεται έν  τοΐς άποδείπνοις.

Εις τον έσπερινόν. 'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς έχει έν τω 
Μηναίω, άλλ’ είς τό Καί νϋν τών κεκραγαρίων «Τήν παγκό
σμιον δόξαν» (διά τήν άπόδοσιν τοϋ ήχου), είς δε τό Καί νϋν 
τών άποστίχων «Μ ακαρίζομέν σε» (Παρακλητική, ήχος πλ. 
α ',  Δευτέρα έσπέρας). Απολυτίκιον μόνον τό α ' «Τούς τρεΐς 
μεγίστους», Δόξα, Καί νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι».

Εις το μεσονυκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν τά διά τήν λιτήν 
στιχηρά τών άγιω ν τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον « Ώ ς  των 
άποστόλων ομότροποι».

Εις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κ ύρος»  άμφότερα τά άπο
λυτίκια τών άγιων «Τούς τρεΐς μεγίστους», Δόξα, « Ώ ς  των 
άποστόλων», Καί νϋν, «Τό ά π ’ αίωνος». Καθίσματα κ.λπ. ώς
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έν τω Μηναίω. Εύαγγέλιον όρθρου, 30ής ’Ιανουαρΐου « ’Εγώ) 
είμι ή θύρα» ( ’Ιω. ι ' 9-16), μετά τής έν τω Μηναίω τάξεως. Κα
νόνες, τής Θεοτόκου μετά των είρμων και των άγιων οί δύο 
(άνευ είρμων), ώς είς τό Μηναίον. Καταβασίαι οί είρμο'ι 
«Χέρσον άβυσσοτόκον». Στιχολογοϋμεν «Τήν τιμιωτέραν» είς 
ήχον β ' είρμολογικόν, είτα ή θ ' φδή τής Θεοτόκου μετά τοϋ 
είρμοϋ «Τόν έκ Θεοϋ Θεόν Λόγον», λέγοντες είς τά λοιπά 
τρία τροπάρια στίχον «Ύ περαγία  Θεοτόκε, σωσον ήμάς», και 
οί δύο κανόνες των άγιων μετά των μεγαλυναρίων αύτων, ώς 
έν τω Μηναίω· ο είρμός «[Θεοτόκε ή έλπίς...] Έ ν νόμου σκιά  
και γράμματι». Έξαποστειλάρια και αίνοι ώς έν τω Μηναίω. 
Δοξολογία μεγάλη και τό β ' άπολυτίκιον τών άγιων.

Ε ις τήν λειτονργίαν. Μετά τήν είσοδον, άπολυτί,κια «Τούς 
τρείς μεγίστους» και τό τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « Ο  μήτραν παρ- 
θενικήν». Απόστολος τών άγιων, 18 ’Ιαν., «Μνημονεύετε των 
ήγουμένων» (Έβρ. ιγ ' 7-16)· Εύαγγέλιον ομοίως, 30 ’Ιαν., 
« Υ μ είς  έστέ τό φως τοϋ κόσμου» (Μτθ. ε ' 14-19). Είς τό 
Έξαιρέτω ς τό «’Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Είς πάσαν τήν 
γήν», και τά λοιπά τής λειτουργίας ώς σύνηθες.

31. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' ΛΟΥΚΑ. Κύρου και ’Ιωάννου τών άναργύ- 
ρων (f 311). Τών έν Κορίνθω εξ μαρτύρων (f 251), Ήλί,α νεο- 
μάρτυρος τοϋ έν Καλαμάτα (f 1685), Αρσενίου οσίου τοϋ έν 
Πάρω (f 1877). Ή χο ς  β ',  έωθινόν β '.

Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Τούς τρείς μεγίστους φω)- 
στήρας»· κοντάκιον «Τούς ίερούς και θεοφθόγγους».

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον. Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα»  άναστάσιμα 6 και τοϋ Μηναίου προσό- 
μοια 3 είς 4, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Δυάς μαρτύρων», Και νϋν, 
«Παρήλθεν ή σκιά». Είσοδος κ.λπ. Άπόστιχα τά άναστάσιμα, 
Δόξα, τοϋ Μηναίου «Δεϋτε των πιστών ο σύλλογος», Και νϋν, 
«”Ω θαύματος καινού» (Παρακλητική, ήχος β ',  Σάβ. έσπέρας, 
είς τά άπόστιχα). Απολυτίκια « Ο τε  κατήλθες», Δόξα, «Τά 
θαύματα τών άγιων σου», Και νϋν, «Χαίρε, πύλη Κυρίου».

Τό μεσοννκτικόν τής Κυριακής ώς είθισται, και ή ύπακοή 
τοϋ ήχου.
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Εις τον ορθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τα έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια ώς προεγράφησαν. [Τό 
Ψαλτήριον καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τα άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας άλλ’ είς 
τό Καί νϋν τό θεοτοκίον τοϋ άναστασίμου άπολυτικίου «Πά
ντα ύπέρ έννοιαν»), καί τής β ' στιχολογίας μετα τοϋ θεοτοκί
ου αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ- 
κείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ έωθινόν (β' )  μετα πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΌΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο τοϋ Μ ηναΐον άπό γ ' 

φδής τό μεσφδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου μετα τοϋ θεοτοκίον 
ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετα τοϋ οίκου καί τό συ- 
ναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Χέρσον άβυσσοτόκον»· «Τήν τι- 
μιωτέραν», «[Θεοτόκε η έλπίς...] Έ ν νόμου σκιά καί γράμμα- 
τι».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό β ' άναστά
σιμον «Τόν λίθον θεωρήσασαι», τό β '* τοϋ Μηναίου «Θαυ
ματουργοί φωστήρες» καί τό θεοτοκίον αυτοϋ «Σέ προστα
σίαν πάντες».

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ άναστάσιμα 4 καί τοϋ Μηναίου ετερα 
4 «Τήν δυάδα τιμήσωμεν» κ.λπ., Δόξα, τό β ' έωθινόν «Μετα  
μύρων προσελθούσαις», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξο
λογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα μετα μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια «"Όνε κατήλθες», «Τα 
θαύματα τώ>ν αγίων σου», καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ- κοντάκιον 
« ’Ό μήτραν παρθενικήν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. λβ ' έπιστ., «Πιστός ο 
λόγος... είςτοϋτο  γαρ καί κοπώ μεν»  (Α ' Τιμ. δ ' 9-15)· Ευαγ-

* ’Επειδή η ημιεορτάσιμος άκολουθία τών αγίων έν τώ Μηναίφ έχει 
σταυροθεοτοκία, έν Κυριακή δικαιούνται μόνον ένός έξαποστειλαρίον 
όθεν καταλιμπάνεται τό α ' έξαποστειλάριον αυτών ως μή έχον θεοτοκίον 
όμοιον καί λέγονται τα έπόμενα δύο.
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γέλιον: Κυρ. ιε ' Λουκά, «Διήρχετο ο Ίησοϋς τήν Ιεριχώ)» 
(Λκ. ιθ ' 1-10).

Είς τό Έ ξαιρέτω ς « Α ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε»· 
«Εϊδομεν τό φως», καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.


