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1. Σάββατον. Ανανίου άποστόλου, 'Ρωμανοϋ τοϋ μελωδοϋ ( ς ' 
αί.) καί ποιητοϋ τών κοντακίων. Ίωάννου οσίου τοϋ Κουκου- 
ζέλους. Τής τιμίας σκέπης τής υπεραγίας Θεοτόκου.

Τάξις Σαββάτου με «Θεός Κύριος» (βλ. έμπροσθεν §§31-44).
^ c ^ ^ o s :  ιοϋ αγίου, Όκιωβρίου 1 (Πρξ. θ' 10-18).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Σαβ. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ε' 17-26).

Ειδησις. ’Α ποφάσει τής 'Ι. Συνόδου τής Ε κκλησίας τής Ε λλάδος  
ληφθείση κατά τό έτος 1952, ή σημερινή έορτή τής τιμίας σκέπης με
τατίθεται τή 28η ’Οκτωβρίου, ΐνα συνεορτάζηται μετά τής έθνικής 
έορτής.

2. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ' (Β' ΛΟΥΚΑ). Κυπριανοϋ ίερομάρτυρος καί 
Ίουστίνης μάρτυρος ( 304). Ή χο ς  πλ. β ',  έωθινόν δ '.

Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκια « ’Α πόστολε αγιε», Δόξα, «Έ νσο ί, 
πάτερ»· κοντάκιον « Ό  έν πρεσβείας».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ , ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6 καί τοϋ Μη

ναίου προσόμοια 3 είς 4, Δόξα, «Διδασκαλίαν τής πλάνης», 
Καί νϋν, «Τίς μή μακαρίσει σε». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, «Τόν φ ιοσ ήρα  τόν θεο- 
λαμπή», Καί νϋν, τό ομόηχον θεοτοκίον «’Ώ  θαύματος και- 
νοϋ» (Παρακλητική, ήχος β ',  Σαβ. έσπέρας).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ « ’Α γγελικα ί δυνάμεις», Δόξα, «Καί τρόπω)ν 
μέτοχος», Καί νϋν, «Τό ά π ’ αίωνος άπόκρνφον».

Το μεσονυκτικον τής Κυριακής ώς είθισται, καί ή υπακοή 
τοϋ ήχου.

Ε ις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο Άμωμος.]
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών (άλλ’ 
είς τό Και νϋν τής α ' στιχολογίας τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχον 
« Ό  τήν εύλογημένην»). Εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθ- 
μοι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (δ ' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεος αύτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος και ο τών ά γ ιο ν  άπό γ ' φδής 
τό μεσό)διον κάθισμα τοϋ Μηναίου μετά τοϋ θεοτοκίον ά φ ’ 
ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου και τό συναξά
ριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι « ’Ανοιξα) τό ατόμα μον»· «Τήν τι- 
μιατέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό δ ' άναστά
σιμον «Ταίς άρεταίς άατράψαντες» και τά τοϋ Μηναίου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 8, Δόξα, τό δ ' έοθινόν 
«"Ορθρος ήν βαθύς», Και νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δοξολο
γία μεγάλη, « ’Α ναατάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτη
ρία»).

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε εμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια « Α γγελ ικα ι δυνάμεις», 
«Και τρόπιον μέτοχος» και τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστα
σία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. ιε ' έπιστ., « Ό  Θεός ο 
είπών έκ ακότονς φώς λάμψαι» (Β ' Κορ. δ ' 6-15)· Εύαγγέ
λιον: Κυρ. β ' Λουκά, «Καθώς θέλετε ινα ποιώαιν ύμίν» (Λκ. 
ς '  31-36).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνείτε», και τά λοιπά τής λειτουργίας.

3. Δευτέρα. Διονυσίου άρεοπαγίπου ίερομάρτυρος, έπισκόπου 
και πολιούχου Αθηνών (f 96). 'Ρουστικοϋ, ’Ελευθερίου και 
Δαμάριδος (α ' αί.) μαρτύρων τών Αθηναίων.

Δ ιά  τάς έν  καθημερινή άκολουθίας μετά Π αρακλητικής βλέπε  
εμπροσθεν είς τάς γενικάς τυπικάς διατάξεις (§§1-30).

Anooioflos: iou αγίου, Ό κ ι. 3 (Πρξ. ιζ' 16-34).
Εύαγγέλιον: ήμέpαs, Δευε γ' έβδ. Λουκά (Λκ. ς ' 24-30).



Μ η ν  O k t 0 epioc 319

Σημεωσις. “Όπου αν έορτάζεται ο αγιος, η άκολουθία αυτοϋ 
ψάλλεται έξ ιδιαιτέρας φυλλάδος· καταβασ^αι «Ανοίξω τό στόμα 
μου»· κοντάκιον «Προστασία»· Ευαγγέλιον: τοϋ αγίου, Παρ. ς '  έβδ. 
Ματθ. (Μθ. ιγ ' 44-54).

4. Τρίτη. 'Ιεροθέου άρεοπαγίτου, πρώτου έπισκόπου Αθηνών 
(α ' αί.).

AnooioAos: ήμέpαs, Τρ. ις' έβδ. Smoi. (ΓαΑ. ε' 11-21).
EύaγγέAιov: Τρ. γ' έβδ. A ouks (Λκ. ς ' 37-45).

5. Τετάρτη. Χαριτΐνης μάρτυρος (f 304)· Μεθοδί,ας όσιας τής 
έν Κιμώλω.

AnooioAos: ήμέpas, Τει. ις' έβδ. Smoi. (Γαϊ. ς ' 2-10).
ΕύαγγέΑ^ ν: ήμέpas, Τει. γ' έβδ. A ouks (Λκ. ς ' 46-ζ' 1).

6. Πέμπτη. f  Θωμα (τοϋ καί Διδύμου) άποστόλου έκ τών ιβ' .  
’Ερωτηί,δος μάρτυρος.

AnooioAos: anooioAou, Kup. ι' Smoi. (A' Kop. δ' 9-16).
ΕύαγγέΑ^ ν: όμoίωs, έωθινόν θ' (Ίω. κ' 19-31).

7. Παρασκευή. Σεργίου καί Βάκχου μεγαλομαρτύρων (f 290
303). Πολυχρονίου ίερομάρτυρος (δ ' αί.), ’Ιουλιανοϋ πρεσβυ- 
τέρου, Καισαρίου διακόνου (α ' αί.) μαρτύρων.

AnooioAos: ήμέpas, Παρ. ις ' έβδ. Smoi. (Έφεo. α' 7-17).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Παρ. γ' έβδ. A ouks (Λκ. ζ' 31-35).

8. Σάββατον. Πελαγίας όσιας (f 457). Πελαγίας τής παρθενο- 
μάρτυρος (f 303), Τα’ίσίας τής πρώην πόρνης.

Ή  άκολουθία τοϋ Σαββάτου ψάλλεται μέ «Θεός Κύριος» (γενι- 
καί τυπ. διατάξεις §§31-44).

AnooioAos: ήμέpas, Σαβ. ις ' έβδ. Srnoi. (A' Kop. ι' 23-28).
ΕύαγγέΑ^ ν: ήμέpas, Σαβ. γ' έβδ. A ouks (Λκ. ε' 27-32).

9. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ι@' (Γ' ΛΟΥΚΑ). Ιακώβου άποστόλου, υίοϋ τοϋ 
Άλφαίου (α ' αί.). Αβρααμ τοϋ δικαίου καί τοϋ άνεψιοϋ αυτοϋ 
Λώτ (2100 π.Χ.), Ποπλίας μάρτυρος (α ' αί.), Ανδρονίκου οσί
ου καί τής συμβίου αυτοϋ. Ή χο ς  βαρύς, έωθινόν ε '.

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον « ’Ε ν σοί, μήτερ»· κοντάκιον «Τό 
σώμα τό σόν».
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Σημείωσις. Έ ν Κυριακή, κατά παλαιάν τάξιν μνημονευομένην 
είς ύποαημείωαιν τοϋ Μ ηναίου, ή διά τήν σήμερον άκολουθία τών 
οαίων καταλιμπάνεται ψαλλομένη έν  τοίς άποδείπνοις, μετά δέ τής 
άναατααίμου αυμψάλλεται μόνον ή άκολουθία τοϋ άποατόλου. Σ υ
ναφείς είναι και αί διατάξεις τοϋ Τ.Μ.Ε. Νοεμ. 11, §§2-3, και Ιουλ. 
7, §§2-4.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚ ΕΚ ΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6 και τοϋ άπο- 

στόλον προσόμοια 3 «Τώ καλάμο) τήςχάριτος»  κ.λπ. είς 4, Δό
ξα, τοϋ Μηναίου «Τήν τοϋ θείον Πνεύματος», Και νϋν, τό α ' 
θεοτοκίον τοϋ ήχον «Μήτηρ μέν  έγνοσθης».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ άποστόλον «Πι- 

στώς πανηγνρίζομεν», Και νϋν, «Ναός και πύλη» (Παρακλ., 
ήχος πλ. α ',  Σαβ. έσπέρας, είς τά άπόστιχα).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Κατέλνααςτώ  στανρώ αον», Δόξα, « ’Α π ό 
στολε άγιε ’Ιάκωβε», Και νϋν, «Σέ τήν μεαιτεύααααν».

Τό μεσοννκτικόν τής Κυριακής ώς είθισται, και ή ύπακοή 
τοϋ ήχον.

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολντίκια ώς προεγράφησαν. [Τό 
Ψαλτήριον και ο αμομος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας μέ θεο
τοκίον « Ώ ς  τής ήμών άναατάαεος», και τής β ' στιχολογίας μέ 
τό θεοτοκίον αύτών. Εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοι 
και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (ε ' )  μετά πάσης τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών και ο τοϋ άπο- 

στόλον άπό γ ' φδής τό μεσώδιον τοϋ άποστόλον κάθισμα 
«Τήν σοφίαν τήν οντος», Δόξα, Και νϋν, εύθύς τό θεοτοκίον 
« Ώ ς  πανάμωμος νύμφη»· ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον 
μετά τοϋ οίκον, και τό συναξάριον τής ήμέρας.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Ανοιξα) τό ατόμα μον»· «Τήν τι- 
μιατέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό ε ' άναστά
σιμον « Ή  ζωή και οδός Χριστός», τοϋ άποστόλον « Ώ ς  μύστης
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καί άπόστολος» καί θεοτοκίον όμοιον «Σε οί προφήται απαν- 
τες».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί τοϋ άπο- 
στόλου προσόμοια 3 «"Ελαμψας άπόστολε»  κ.λπ. είς 4 μετά 
στίχων είς τά δύο τελευταΐα α) «Είς πάσαν τήν γήν έξήλθεν ο 
φθόγγος αύτού, καί είς τά πέρατα τής οίκονμένης τά ρήματα  
αύτού», β) «Οί ουρανοί διηγοϋνται δόξαν Θεοϋ, ποίησιν δε 
χειρώ ν αύτού άναγγέλλει τό στερέιομα», Δόξα, τό ε ' έωθινόν 
« ’Ώ  τών σοφών σον κριμάτων», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναστάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά καί οί μα
καρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τοϋ 
άποστόλου].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Κατέλνσας τώ στανρώ  
σου», « ’Α πόστολε αγιε ’Ιάκωβε» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κο
ντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος Κυρ. ι ς ' έπιστ., «Σννερ- 
γοϋντεςπαρακαλοϋμεν»  (Β ' Κορ. ς '  1-10)· Ευαγγέλιον: Κυρ. 
γ ' Λουκά, «Έ πορεύετο ο ’Ιησοϋς είς πόλιν καλονμένην Ναΐν» 
(Λκ. ζ ' 11-16).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνεΐτε»· «Ειδομεν τό φώς», «Πληρο)θή- 
τ—» καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.

10. Δευτέρα. Ευλαμπίου καί Ευλαμπίας μαρτύρων. Θεοφίλου 
οσίου (η ' αί.).

^ c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Δευι. ιζ' έβδ. έπισι. (Έφεσ. α' 22-β' 3).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Δευι. δ' έβδομ. Λουκά (Λκ. ζ' 36-50).

11. Τρίτη. Φιλίππου άποστόλου έκ τών έπτά· Θεοφάνους ομολο- 
γητοϋ τοϋ Γραπτοϋ, έπισκόπου Νικαίας ( 850).

^ c ^ ^ o s :  όποσιόήου, Πέμ. γ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. η' 26-39).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τρίιη5 δ' έβδομ. Λουκά (Λκ. η' 1-3).

12. Τετάρτη. Πρόβου, Ταράχου καί Ανδρονίκου μαρτ. (f 850). 
Δομνίνης μάρτυρος, Συμεών τοϋ νέου θεολόγου (f 1022), σύ- 
ναξις πάντων τών έν Άθήναις άγιων.

^ c ^ ^ o s :  ήμέpas, Τει. ιζ' έβδ. έπισι. (Έφεσ. γ' 8-21).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τει. δ' έβδ. Λουκά (Λκ. η' 22-25).
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13. Πέμπτη. Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδώρου καί Αγαθονίκης 
μαρτύρων (f 251). Χρυσής νεομάρτυρος τής έκ Μογλενών 
(f 1795), Μελετίου (Πηγα) Αλεξανδρείας.

AnooioAos: ήμέpαs, Πέμ. ιζ' έβδ. Smoi. (Έφεo. δ ' 14-17).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. δ' έβδoμ. A ouks (Ak. θ' 7-11).

14. Παρασκευή. Ναζαρίου καί Γερβασίου, μαρτύρων. Κοσμα 
τοϋ ποιητοϋ (f 787). ’Ιγνατίου (Άγαλλιανοϋ) άρχιεπισκόπου 
Μηθύμνης.

AnooioAos: ήμέpas, Παρ. ιζ' έβδ. Smoi. (Έφεo. δ ' 17-25).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Παρ. δ' έβδoμ. A ouks (Ak. θ' 12-18).

15. Σάββατον. Λουκιανοϋ πρεσβυτέρου Αντιοχείας τής μεγά
λης (f 310). Σαβίνου οσίου (f 760), Βάρσου ομολογητοϋ.

AnooioAos: ήμέpas, Σαβ. ιζ' έβδ. Smoi. (A' Kop. ιδ' 20-25).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Σαβ. δ' έβδoμάδos A ouks (Ak. ς ' 1-10).

16. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ' (Δ' ΛΟΥΚΑ). «Τών θεοφόρων πατέρων τής 
έν Νικα>α ζ ' Όίκουμενικής συνόδου (787)». Λογγίνου έκατον- 
τάρχου τοϋ έπί τοϋ σταυροϋ καί τών σύν αυτώ δύο στρατιωτών 
μαρτύρων (α ' αί.). Ή χο ς  πλ. δ ',  έωθινόν ς ' .

Τήν άκολουθίαν τών α γ ίο ν  πατέρω ν ζήτει έν  τώ Μ ηνα ίο  μετα  
τήν 11ην ’Ό κτοβρίου (Τ.Μ.Ε., 11η ’Όκτοβρ. §§1-3).

Εις την θ'. Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑ Ξ Α », άναστάσιμα 4, τών πατέρων 

6, Δόξα, τό ίδιόμελον αυτών «Τας μυστικάς», Καί νϋν, τό α ' 
θεοτοκίον τοϋ ήχου « ’Ό βασιλεύς τ<ΰν ουρανών».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ημέρας καί 
τα άναγνώσματα τών πατέρων.

ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα άναστάσιμα, Δόξα, τών πατέρων «Τήν έτη- 
σιον μνήμην», Καί νϋν, «Νεϋσον παρακλήσεσιν».

ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΑ « Έ ξ  υψους κατήλθες», Δόξα, «Ύ περδεδο- 
ξασμένος εί», Καί νϋν, « 'Ό δ ι ’ημας γεννηθείς».

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν τριαδικόν κανόνα τοϋ 
ήχου, Δόξα, τό δια τήν λιτήν ίδιόμελον τών πατέρων « ’Απο-
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σχολικών παραδόσεω)ν», Καί νϋν, «Θεοτόκε, ή προστασία», τά 
τριαδικά «"Αξιον έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον 
«Ύ περδεδοξασμένος εί».

Εις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά έν τω έσπερινω 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα κατά σειράν καί τά ευλογη
τάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν ( ς ' )  μετά πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο τών πατέρω ν άπό γ ' 

φδής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκου (χϋμα), είτα 
ψάλλεται τό μεσώδιον κάθισμα τών πατέρων μετά τοϋ θεοτο
κίου· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον καί ο οίκος τών πατέρων, τό συνα
ξάριον τής ήμέρας καί τό υπόμνημα τής Κυριακής τών πατέ
ρων.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μον»· «Τήν τι
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό ς '  άναστά
σιμον «Δεικνύω)ν ότι άνθρωπος», τό τών πατέρων «Πατέρες 
ουρανόφρονες» καί τό θεοτοκίον αυτοϋ.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 καί τών πατέρων προ
σόμοια 3 είς 4 -είς τούς πρό αυτών στίχους τά δύο τελευταΐα-, 
Δόξα, τό ίδιόμελον αυτών «Τών άγιων πατέρω)ν ο χορός», Καί 
νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτη
ρία».

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά καί οί μα
καρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τών 
πατέρων].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια « Έ ξ  υψονς κατήλθες», 
«Ύ περδεδοξασμένος εί» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστα
σία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετά τοϋ προκειμένου 
αυτοϋ- Κυριακής τών πατέρων, 11 Όκτ., «Πιστός ο λόγος» 
(Τίτ. γ ' 8-15)· Ευαγγέλιον: Κυρ. δ ' Λουκά, «Έ ξήλθενο  σπεί- 
ρω)ν» (Λκ. η ' 5-15).

Είς τό Έ ξαιρέτω ς « Ά ξ ιο ν  έστιν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε» 
καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.
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Σημείωσις. 'Η  σημερινή Κυριακή, έν  ή άναγινώακεται έκ τοϋ ίε- 
ροϋ Ε ύαγγελίον ή παραβολή τοϋ απορέως, είς πολλάς περιοχάς εχει 
καθιερωθή ώς ή έπίαημος ήμέρα τής ένάρξεως τών κατηχητικών 
σχολείων.

17. Δευτέρα. Ώ σηέ τοϋ προφήτου (820 π.Χ.), Άνδρέου οσιο- 
μάρτυρος τοϋ έν Κρί,σει· άνακομιδή τοϋ λειψάνου τοϋ άγιον 
και δικαίου Λαζάρου (898).

Anooioflos: ήμέpαs, Δ ευ ε  ιη' έβδ. Srnoi. (Έφεσ. δ ' 25-32).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Δ ευ ε  ε' έβδομ. Λουκά (Λ κ. θ ' 18-22).

18. Τρίτη. f  Λουκά τοϋ άποατόλον και εύαγγελιστοϋ. Μαρίνον 
μάρτ. τοϋ γέροντος.

'Η  άκολουθία ψάλλεται «κατά τήν τοϋ Μηναίου διάταξιν» 
(Τ.Μ.Ε. 18 Όκτ. §1), ή τοι μετά τής Παρακλητικής. Είς τόν 
έσπερινόν δέν γίνεται είσοδος· είς τά άπόστιχα Και νϋν «Θε
οτόκε, αν εί ή αμπελος... μετά τοϋ άποστόλον» (Παρακλ., ήχος 
πλ. β ',  Τετάρτη έσπέρας)· άπολυτίκιον « ’Α πόστολε άγιε», Δό
ξα, Και νϋν, «Σέ τήν μεαιτεύααααν». Είς τόν ορθρον δέν λέ
γονται καταβασί,αι, ψάλλονται όμως αίνοι και δοξολογία με
γάλη. Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Προστασία»· Απόστο
λος: τοϋ εύαγγελιστοϋ, 18 ’Οκτ., «Έ ν  αοφία περιπατείτε»  (Κο- 
λασ. δ ' 5-11, 14-18)· Εύαγγέλιον: ομοίως, 8 Νοεμ. τής λει
τουργίας, « Ό  άκούον ύμών έμοϋ άκούει» (Λκ. ι ' 16-21)· κοι
νωνικόν «Είς πάααν τήν γήν».

Σημείωσις. Ε ίς τούς έ π ’ όνόματι τοϋ άποατόλου τιμωμένους να
ούς ή άκολουθία ψάλλεται κατά τήν διάταξιν ιδιαιτέρας φυλλάδος, 
ότε, καταλιμπανομένης τής Παρακλητικής, είς μ έν  τόν έσπερινόν γί
νεται είσοδος, είς δέ τόν ορθρον ψάλλονται καταβααίαι «Ανοίξω τό 
στόμα μου». 'Η παροϋαα μυριόλεκτος αημείωαις είναι περιττή άκό- 
μη και διά τούς ακρω δακτύλω άψαμένους τοϋ Τυπικοϋ.

19. Τετάρτη. ’Ιοήλ προφήτου (630 π.Χ.), Ούάρου μάρτ. (f 307).
A n o o ^ o s :  npoφήιou, Τρ. διακαινησίμου (Πρξ. β' 14-21).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Τεε ε' έβδομ. Λουκά (Λ κ . θ ' 44-50).

20. Πέμπτη. Αρτεμίου μεγαλομ. (f  326), Ματρώνης οσίας τής 
Χιοπολί,τιδος (f 462), Γερασίμου οσίου τοϋ έν Κεφαλληνία 
(f 1581).
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AnooioAos: ήμέpαs, Πέμ. ιη' έβδ. Smoi. (Έφεo. ε' 33-ς' 9).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. ε' έβδoμάδos A ouks (Λκ. θ' 49-56).

Ειδησις. “Όπου ύπάρχει ιδιαιτέρα άκολουθία τοϋ αγ. Γερασίμου 
(η τής όσιας Ματρώνης), συμψάλλεται μετα τής τοϋ αγίου ’Α ρτεμ ί
ου, ον τινος προηγοϋνται τα 3 σ τ ^ ρ α  τοϋ έσπερινοϋ καί ο κανών 
τοϋ όρθρου, δοξαστικα όμως ψάλλονται τα  τοϋ τ ιμωμένου αγίου (τυ
πικόν 20ής ’Ό κτοβρίου §1)' έν  δέ τή λειτουργία όμοιος τα  0voyv0- 
αμοτο τοϋ τιμωμένου αγίου. Ε ίς τούς έ π ’ ονόματι τοϋ αγίου (η τής 
όσιας) ναούς ψάλλεται μόνη η άκολουθία αυτοϋ, καταλιμπανομένης 
τής τοϋ Μ ηναίου.

21. Παρασκευή. 'Ιλαρίωνος οσίου (f 371). Χριστοδούλου τοϋ 
έν Πάτμω- Θεοδότης καί Σωκράτους μαρτύρων, ’Ιωάννου νε
ομάρτυρος τοϋ έκ Μονεμβασίας (f 1773), Φιλοθέου οσίου.

AnooioAos: ήμέpas, Παρ. ιη' έβδ. Smoi. (Έφεo. ς ' 18-24).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Παρ. ε' έβδoμ. A ouks (Ak. ι' 1-15).

22. Σάββατον. Άβερκίου ίσαποστόλου έπισκόπου 'Ιεραπόλεως 
(f 167), τών έν ’Εφέσω αγίων έπτα παίδων (f 250).

Τάξις Σαββάτου μέ «Θεός Κ ύρ ιος» (βλ. έμπροσθεν §§31-44).
AnooioAos: ήμέpas, Σαβ. ιη' έβδ. Srnoi. (A' Kop. ιε' 39-45).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Σαβ. ε' έβδ. A ouks (Ak. ζ' 1-10).

23. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ' (@' ΛΟΥΚΑ). f  Ιακώβου άποστόλου τοϋ 
άδελφοθέου (f 63). Ή χο ς  α ',  έωθινόν ζ '.

Ε ις την θ '.  Απολυτίκια «Κανόνα πίστεος», Δόξα, «Όί 
μάρτυρές σου, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  ίερέα μέγιστον».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , στιχηρα άναστάσιμα 6 καί 

τοϋ άποστόλου προσόμοια 3 «Δεϋτε τό μνημόσυνον» κ.λπ. είς 
4, Δόξα, τό ίδιόμελον αυτοϋ «Αΐματι τοϋ μαρτυρίου», Καί νϋν, 
τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου «Τήν παγκόσμιον δόξαν».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φ<ΰς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ημέρας*.

* Τό Τ.Μ.Ε. (Όκτ. 23 §2) ορίζει είς τόν έσπερινόν καί άναγνώσματα τοϋ 
άποστόλου, α τινα δέν ύπάρχουν είς τό Μηναΐον.
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ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ άποστόλου «Τοϋ 
άρχιποίμενος Χριστού», Καί νϋν, τό ομόηχον θεοτοκίον « ’Α
νύμφευτε παρθένε» (Παρακλ., ήχος πλ. δ' ) .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τοϋ λίθον σφραγισθέντος», Δόξα, «Ώ ς  
τοϋ Κυρίου μαθητής», Καί νϋν, τό ομόηχον θεοτοκίον «Τό άπ’ 
αίωνος άπόκρνφον».

Το μεσονυκτικον τής Κυριακής ώς είθισται, καί ή υπακοή 
τοϋ ήχου.

Εις τον όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια ώς προεγράφησαν. [Τό 
Ψαλτήριον καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογί,ας με θεο
τοκίον «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένον σοι», καί τής β ' στιχολο- 
γί,ας με τό θεοτοκίον αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άνα- 
βαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (ζ ' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεως αυτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο τοϋ άπο
στόλου· άπό γ ' φδής τό κοντάκιον καί ο οίκος τοϋ άποστόλου 
καί τό μεσώδιον κάθισμα αυτοϋ μετά τοϋ θεοτοκίου· ά φ ’ ς '  τό 
άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οϊκου καί τό συναξάριον τής 
ήμέρας.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου»· «Τήν τι
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό ζ ' άναστά
σιμον « "Οτι ήραν τόν Κύριον», τοϋ άποστόλου «Ώ ς ίεράρχης 
πρώτιστος» καί τό θεοτοκίον αυτοϋ «Ήφοβερά τής κρίσεως».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί τοϋ άπο
στόλου προσόμοια 3 «Τών ευσεβούνταων τά πλήθη» κ.λπ. είς 4 
μετά στίχων είς τά δύο τελευταΐα α) «Είς πάσαν τήν γήν 
έξήλθεν ο φθόγγος αύτού καί είς τά πέρατα τής οίκονμένης τά 
ρήματα αύτού», β) «Ο ί ουρανοί διηγοϋνται δόξαν Θεοϋ, ποί- 
ησιν δε χειρών αύτού άναγγέλλει τό στερέω)μα», Δόξα, τό ζ ' 
έωθινόν « ’Ιδού σκοτία καί πρωί», Καί νϋν, « Ύ περενλογημέ- 
νη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».
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Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα [η τά τυπικά και οί μα- 
καρισμο'ι τοϋ ήχον είς 4 και 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τοϋ 
άποατόλον].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια «Τοϋ λίθον αφραγι
αθέντος», « Ώ ς  τοϋ Κ νρίον μαθητής» και τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετά προκειμένον τοϋ μη- 
νολογίον, 23 Ό κ τ .- τοϋ άποστόλον, Κυρ. κ ' έπιστ., «Γνωρίζω 
ύμίν τό εύαγγέλιον»  (Γαλ. α ' 11-19)· Εύαγγέλιον Κυρ. ς '  
Λουκά, «Έλθόντι τώ ’Ιηαοϋ είς τήν χώ ραν τών Γαδαρηνών» 
(Λκ. η ' 27-39).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνείτε»· «Ειδομεν τό φώς», και τά λοιπά 
τής λειτουργίας ώς συνηθος.

24. Δευτέρα. Άρέθα μεγαλομάρτνρος (β ' αί.)· Σεβαστιανής 
μάρτυρος.

A nooio flos: ήμέpαs, Δ ευ ε  ιθ ' έβδ. smoi. (Φ ιλ ιπ  α' 1-7).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Δ ευ ε  ς ' έβδ. Λουκά (Λ κ. ι' 22-24).

25. Τρίτη. Μαρκιανοϋ και Μαρτυρίου τών νοταρίων (f 355), 
μαρτύρων Ταβιθάς, ην θανοϋσαν άνέστησεν ο άπόστολος Π έ
τρος.

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Τρ. ιθ ' έβδ. srnoi. (Φ ιλ ιπ  α' 8-14).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Τρ. ς ' έβδ. Λουκά (Λ κ. ια' 1-10).

26. Τετάρτη. f  Δημητρί,ον μεγαλομάρτνρος τοϋ μυροβλύτου 
(f 306), άνάμνησις τοϋ γεγονότος σεισμοϋ (740).

'Η  άκολουθία άπασα ψάλλεται κατά τήν έν τώ Μ ηναίο τά
ξιν. Τά διά τήν λιτήν στιχηρά είς τό μεσονυκτικόν. Είς τά άπό
στιχα τοϋ έσπερινοϋ Και νϋν, «Δέσποινα πρόαδεξαι»  (Παρα
κλ. ήχος πλ. δ ',  Δεντ. προί). Τό άπολυτίκιον τοϋ άγιον εν τε 
τώ έσπερινώ και τώ ορθρο έπισφραγίζεται μέ τό άπολυτίκιον 
τοϋ σεισμοϋ άπαξ. Εύαγγέλιον ορθρον: τοϋ άγιον, Τρ. ιβ ' 
έβδ. Λουκά, «Προσέχετε άπό τών άνθρ(ί)πο)ν» (Λκ. κ α ' 12
19). Καταβασί,αι οί είρμο'ι «Ανοιξα) τό ατόμα μον». Είς τήν θ. 
λειτουργίαν άπολντίκια « Ό  έπιβλέπο)ν έπι τήν γήν», «Μ έγαν  
ενρατο» και τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία».
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Απόστολος τοϋ αγίου, 26 ’Όκτ., «Έ νδυναμοϋ έν τή χάριτι»  
(Β ' Τιμ. β ' 1-10)· Ευαγγέλιον ομοίως, Σαβ. γ '  έβδ. ’Ιωάν., 
«Ταϋτα έντέλλομαι ύμίν» ( ’Ιω. ιε ' 17-ις' 2). Κοινωνικόν «Είς 
μνημόσυνον».

Σ ημ εω σις . ’Α πό  τής άπελευθερώ σεος τής Θεσσαλονίκης (τώ 
1912) τό τέλος τοϋ β '  τροπαρίου τών α ίνον  τοϋ αγίου, «Τείχος φχυ- 
ρωμένον ημίν», μετα τας λέξεις  «...τή σή πόλει Δημήτριε...», ψάλλε
ται ουτος:

«...ην λυτρωθείσαν ένδοξε, Θεοϋ ευδοκήσαντος, δια παντός 
έλευθέραν, ταίς σαίς πρεσβείαις διάσωσον, Χριστόν ίκετεύων, τόν 
παρέχοντα τώ κόσμο τό μέγα έλεος».

Ή  διόρθοσις αυτη έγένετο ύπό τοϋ άοιδίμου άρχιεπισκόπου ’Α 
θηνών Χ ρυσοστόμου ( Α ')  Παπαδοπούλου.

27. Πέμπτη. Νέστορος μάρτυρος (f 306)· Πρόκλης συζύγου τοϋ 
Πιλάτου.

AnooioAos: ήμέpαs, Πέμ. ιθ' έβδ. Srnoi. (®!Arn. a' 20-27).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. ς ' έβδoμ. A ouks (Ak. ια' 14-23).

28. Παρασκευή. t  ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑ
ΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Τερεντίου, 
Νεονίλλης, Ευνίκης καί τών σύν αυτοίς μαρτύρων Στεφάνου 
οσίου τοϋ Σαββαΐτου. Τών έν 'Ρεθύμνη τεσσάρων νεομαρτύ- 
ρων (f 1824). ’Εθνική έορτή έπί τώ νικηφόρο τών 'Ελλήνων έν 
Βορείω ’Ηπείρω πολέμω (1940).

Ειδήσεις. 1. 'Ή 'Ι. Σύνοδος τής ’Εκκλησίας τής Ε λλάδος ένέκρι- 
νεν άπό τοϋ 1952 ό π ο ς  η τή 1η ’Ό κτοβρίου άγομένη έορτή τής ίερας 
Σκέπης τής ύπεραγίας Θεοτόκου μετατεθή σήμερον μετα τής έθνι- 
κής έορτής.

2. Τήν άκολουθίαν τής ίερας Σκέπης ζήτει η έν  τώ Μ ηνα ίο  η είς 
τήν οίκείαν φυλλάδα.

'Η  άκολουθία τής έορτής ψάλλεται έορτάσιμος ώς έχει. Τα 
δια τήν λιτήν στιχηρα είς τό μεσονυκτικον. Ευχή άπολύσεως 
«Χριστός ο άληθινός... πρεσβείαις τής παναχράντου καί πα 
ναμώμου αγίας αυτοϋ μητρός, ής τήν φοτοφόρον σκέπην έορ- 
τάζομεν, δυνάμει...». Είς τόν όρθρον, ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον καί 
ο οίκος τής Θεοτόκου, τό συναξάριον τής 28ης τοϋ μηνός (έκ
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τοϋ Μηναίου) καί τό τής έορτής (τής τιμίας Σκέπης)· καταβα
σίαι οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μον». Είς τήν λειτουργίαν 
Απόστολος: τής Θεοτόκου, 21 Νοεμ., «Είχεν ή πρώτη σκηνή» 
('Εβρ. θ ' 1-7)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 21 Νοεμ., «Είσήλθεν ο 
’Ιησοϋς είς κώμην τινά» (Λκ. ι ' 38-42, ια ' 27-28). Μετά τήν 
άπόλυσιν τής λειτουργίας τελεΐται ή έξής·

Δοξολογία έπί τή έθνική έορτή 
«Ευλογητός ο Θεός», καί τό άπολυτίκιον τής έορτής, ήχος α '· 
«Τής σκέπης σου παρθένε, άνυμνοϋμεν τάς χαρίτας, ην ώς 

φωτοφόρον νεφέλην, έφαπλοΐς υπερ έννοιαν, καί σκέπεις τόν 
λαόν σον νοερώς, έκ πάσης τών έχθρών έπ ιβονλής· σε γάρ  
σκέπην καί προστάτιν καί βοηθόν, κεκτήμεθα βοώντές σ ο ι  
Δόξα τοΐς μεγαλείοις σον άγνή, δόξα τή θεία Σκέπη σον, δό
ξα τή πρός ήμάς σον προμηθεία άχραντε».

Είτα τό κοντάκιον «Τή υπερμάχο)», καί ευθύς ή κάτωθι δο
ξολογία είς ήχον βαρύν:

Δ όξα σοι τώ δείξαντι τό φώς, δόξα έν υψίστοις Θεώ καί 
έπί γής είρήνη, έν άνθρώποις ευδοκία.

Ή  δεξιά σον, Κύριε, δεδόξασται έν ίσ χύ ι ή δεξιά σου, Κ ύ
ριε, έθρανσεν έχθρούς· ’Αλληλούια, άλληλούια, άλληλούια.

Έ ν τώ πλήθει τής δόξης σον συνέτριψας τούς υπεναντίονς- 
’Αλληλούια, άλληλούια, άλληλούια.

Ταλαιπω)ρία έταλαιπω)ρήσαμεν, έλογίσθημεν ώς πρόβατα  
σφαγής· ’Α λληλούια, άλληλούια, άλληλούια.

Οί άγροί ήμών διεμερίσθησαν, οί οίκοι ήρημώθησαν καί 
ήμεΐς περιυβρίσθημεν ’Αλληλούια, άλληλούια, άλληλούια.

Α υτοί συνεποδίσθησαν καί έπεσαν, ήμεΐς δε άνέστημεν καί 
άνω)ρθω)θημεν ’Αλληλούια, άλληλούια, άλληλούια.

’Α λαλάξατε τώ Θεώ πάσα ή γή· πάντα τά έθνη κροτήσατε 
χεΐρας- ’Αλληλούια, άλληλούια, άλληλούια.

Είτα αί έξής αίτήσεις τής λιτανευτικής (έκτενοϋς) ίκεσίας, 
τών χορών ψαλλόντων έκ περιτροπής μεθ’ έκάστην αυτών άνά 
εν τριπλοϋν «Κύριε, έλέησον», έξαιρέσει τής πέμπτης, μεθ’ ην 
ψάλλεται «Αίιωνία ή μνήμη» γ ' ,  καί τής έκτης, μεθ’ ην ψάλλε
ται τό «Κύριε, έλέησον» άνά δέκα άμοιβαδόν τετράκις, πρα- 
ε>α τή φωνή.
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«Έ λέηαον ήμάς, ο Θεός...»
« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τών εύαεβών...»
« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ άρχιεπιακόπον ήμών...»
« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ εύαεβοϋς ήμών εθνονς, πάαης 

άρχής και έξοναίας έν  αύτώ και έν τώ κράτει ήμών, τοϋ κατά  
ξηράν, θάλααααν και άέρα φιλοχρίστον ήμών στρατοϋ και 
ύπέρ τοϋ Κύριον τόν Θεόν ήμών έπι πλέον σννεργήααι και κα- 
τενοδώααι αύτό έν πάαιν».

« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ α ίονίας μνήμης και μακαρίας άνα- 
παύαεος πάντων τών έν τοίς ίεροίς ήμών άγώαιν ύπέρ πίστε- 
ο ς  και πατρίδος άγονιααμένων και πεαόντον, και ύπέρ τοϋ  
σνγχορηθήναι αύτοίς πάν πλημμέλημα έκούαιον τε και άκού- 
αιον».

« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ διαφνλαχθήναι τήν άγίαν έκκλη- 
αίαν...»

« ’Έτι δεόμεθα ύπέρ τοϋ είαακούααι...»
«Τοϋ Κ νρίον δεηθώμεν» και ο ίερεύς τήν εύχήν:
Eύχαριατούμέv αοι, Κ ύριε ο Θεός ήμών, ότι τή αή άγαθό- 

τητι έπι τήν εναημον ταύτην ήμέραν ήγαγες ήμάς άναμέλψαι 
αοι ωδήν έπινίκιον τώ αοτήρι ήμών. ’Ιδού γάρ οί αρχοντες 
ήμών αννήχθηααν έπι τό αύτό, και πάαα συναγωγή λαοϋ άνά- 
μνηαιν έπιτελοϋμεν εργον θανμαστοϋ και μεγάλου, ο ή δεξιά  
αον είργάαατο έν ταίς ήμέραις ήμών. Λ αός γάρ πόρροθεν  
ίταμός και άνελέητος άνέβη ώς λέο)ν έκ τής μάνδρας αύτοϋ, 
έξήρε και έξήλθεν έκ τοϋ τόπον αύτοϋ έξολοθρεύον εθνη, τι- 
θεις τήν γήν είς έρήμοαιν και πόλεις καθαιρών παρά τό μή κα- 
τοικείαθαι αύτάς. Έααλεύθη και εντρομος έγενήθη ή γή. Οί 
κατοικοϋντες αύτήν είδον τά ορη, και ήν τρέμοντα, και πάαας 
τάς θαλάααας ταραααομένας, τόν ούρανόν φλεγόμενον και 
πάαας τάς πόλεις έμπεπνριαμένας, και είαέδνααν είς τά σπή
λαια και έκρύβηααν είς τάς τάφρους. Και ήκεν έ φ ’ ήμάς τό 
εθνος τό οπλομάχον και είπον ή μ ίν  Κύψατε, ινα παρέλθομεν. 
Ό  δέ λαός αον άνέστη και έν τώ όνόματί αον ήμύνατο αύτοίς 
και έδ ίοξεν  όπίαο) αύτών, και έδ ίοξεν  εις χιλίονς και δύο με- 
τεκίνηααν μυριάδας.
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’Α λ λ ’ έδει πληροθήναι τήν βουλήν σου, ο Θεός, καί έστρε- 
ψας τήν νίκην ημών είς ήτταν καί ήλθον τα  έθνη είς τήν κλη- 
ρονομίαν σου καί έμίαναν τήν χώ ραν ημών. ’Έθεντο τα θνησι
μαία τιών δούλων σου βρώματα τοίς πετεινοίς τοϋ ουρανοϋ καί 
τας σάρκας τιών όσιω.ων σου τοίς θηρίοις τής γής. Έ ξέχεαν τό 
αίμα αυτιών ο σ εί νδο ρ  καί έπί τό άλγος τιών τραυματιών σου 
προσέθηκαν πληγάς· έθου ημας ώς λίθον καταπατούμενον καί 
είς χοϋν θανάτου κατήγαγες ημας· οί μισοϋντες ημας διήρπα- 
ζον έαυτοίς καί έγενήθημεν όνειδος τοίς γείτοσιν ημών  οί υίοί 
καί αί θυγατέρες ημών έτελεύτησαν έν λιμώ)· έπένθησεν η γή 
καί έκ πάσης οίκίας ήρθη ευφροσύνη καί χαρά· καί έκλαίομεν 
ου τούς τεθνηκότας ουδέ έθρηνοϋμεν έ π ’ αυτοίς, ά λλ ’ έκλαίο
μεν κλαυθμώ) τούς έκπορευομένους, ότι ουκ ήν έπιστρέψαι έτι 
καί ίδείν τήν γήν τής πατρίδος αυτών.

"Ότε δέ ανvετελέαθη η πονηρία τών αμαρτωλών καί έπλή- 
σθη η ταπείνοσις ημών, έβρόντησεν έξ ουρανοϋ ο Κύριος καί 
ο Ύ ψ ιστος έδοκε φ ονήν αυτοϋ καί έξαπέστειλε βέλη καί 
έσκόρπισε τούς έχθρούς ημών καί άστραπας έπλήθυνε καί συ- 
νετάραξεν αυτούς· αμα τώ δοξασθήναι αυτούς καί έπαρθήναι 
έκλιπόντες ό σ εί καπνός έξέλιπον  οί μεγαλορρημονοϋντες 
ώνειδίσαντο αίσχύνην καί έντροπήν, καί έγενήθησαν αίχμά- 
λοτο ι οί αίχμαλo)τεύααvτες ημας, ότι ημέρα Κυρίου έπί πάντα  
ύβριστήν καί ύπερήφανον καί έπί πάντα ύψηλόν καί μετέω
ρον  ο γαρ δεσπότης Κύριος σαβαώθ ανvταράααει τούς ένδο
ξους μετα ίσχύος, καί οί ύψηλοί τή υβρει συντριβήσονται.

Δ ια  τοϋτο, Κύριε, σήμερον τής α ^έσ εώ ς σου πλήρης η γή 
ημών, καί αί ψυχαί ημών εύγvo)μοαύvης πλήρεις βοώσι πρός 
σέ· Σύ βασιλεύς ημών, σύ άρχουν, σύ καί κριτής, ότι η δικαιο
σύνη σου είς τόν αίώνα έσται καί τό σωτήριόν σου είς γενεας  
γενεών. Τας οδούς σου, Κύριε, γνώρισον ημίν καί τας τρίβους 
σου δίδαξον ημας- νομοθέτησον ημας έν τή οδώ) σου καί οδή- 
γησον πάντας ημας, τούς άρχοντας καί τόν λαόν, έπί τήν άλή- 
θειάν σου, ότι έτι πολλοί κυκλόθεν οί έχθροί ημών, καί μακά
ριον τό έθνος, ού έστι Κύριος ο Θεός αυτοϋ. ’Έτι δέ καί ύπέρ  
τών ψυχών τών μαρτύρο)ν άδελφών ημών δεόμεθά σου, Κύριε, 
ινα αύλιαθώαιv έν άγαθοίς καί ά να π α ύ σ ο ^α ι έν σκηναίς δι-
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καίω)ν καί τά οστά αυτών ώς βοτάνη άνατείλη, ϊνα οι τε ζώντες 
καί οί έπ’ έλπίδι άναστάσεας κεκοιμημένοι ευχαριστίαν καί 
δόξαν προσφέρομέν σοι τώ Κυρία) τήζ ζωήζ καί τοϋ θανάτου 
είς τούς αίώνας.

'Ο χορός « ’Αμήν», καί ο ίερεύς τήν άπόλυσιν καί «Δ ι ’ ευ
χών».

29. Σάββατον. Αναστασίας οσιομάρτυρος τής 'Ρωμαίας (γ ' 
αί.), Αβραμί,ου οσίου ( 360).

Τάξις Σαββάτου με «’Αλληλούια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
^ c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Σαβ. ιθ' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ιε' 58-ις' 3).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Σαβ. ς ' έβδoμάδos Λουκά (Λκ. η' 16-21).

30. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ιθ ' (E' ΛΟΥΚΑ). Ζηνοβίου καί Ζηνοβίας μαρ
τύρων (f 285). Κλεόπα καί Αρτεμά έκ τών 70 άποστόλων. Ή 
χος β ',  έωθινόν η '.

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «Ώ ς άπαρχάς».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», στιχηρά άναστάσιμα 6 καί 

τοϋ Μηναίου προσόμοια 3 είς 4, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Άσμα- 
τικήνχορείαν», Καί νϋν, «Παρήλθεν ή σκιά».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, τό θεοτοκίον 

αυτών « Ώ  θαύματος καινοϋ».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ « "Οτε κατήλθες», Δόξα, «Ο ί μάρτνρές σον, 

Κύριε», Καί νϋν, «Τό άπ’ αίώνος άπόκρνφον».
Το μεσονυκτικον τής Κυριακής ώς είθισται, καί ή υπακοή 

τοϋ ήχου.
Εις τον όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ

ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια ώς προεγράφησαν. [Τό 
Ψαλτήριον καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών (άλλ’ 
είς τό Καί νϋν τής α ' στιχολογί,ας τό θεοτοκίον τοϋ άναστα- 
σί,μου άπολυτικίου «Πάντα υπερ έννοιαν»). Ευλογητάρια. 'Η 
υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.



Μ η ν  o k t ^ epioc 333

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (η' )  μετά πάσης τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών και ο τοϋ Μη

ναίου· άπό γ ' φδής τά μεσώδια καθίσματα τοϋ Μηναίον  ά φ ’ 
ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκον και τό συναξά
ριον τής ήμέρας.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι « ’Ανοιξα) τό ατόμα μον»· «Τήν τι- 
μιωτέραν», «"Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό η ' άναστά
σιμον «Δύο άγγέλονς βλέψααα», τοϋ Μηναίου «Φοινίξας έρν- 
θρότερον» και τό θεοτοκίον αύτοϋ «Σέ κιβωτόν και τράπε
ζαν».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό η ' 
έοθινόν «Τά τής Μ αρίας δάκρυα», Και νϋν, «Ύ περενλογημέ- 
νη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε εμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια «"Οτε κατήλθες», «Οί 
μάρτνρές αου, Κύριε», και τοϋ ναοϋ· κοντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. ιθ ' έπιστ., « Ό  Θεός 
και Πατήρ» (Β ' Κορ. ια ' 31-ιβ' 9)· Εύαγγέλιον: Κυρ. ε ' 
Λουκά, « ’Άνθρω πός τις ήν πλούσιος» (Λκ. ι ς ' 19-31).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνείτε»· «Ειδομεν τό φώς», και τά λοιπά 
τής λειτουργίας ώς συνηθος.

31. Δευτέρα. Στάχνος, Απελλοϋ κ.λπ. έκ τών 70 (α ' αί.)· ’Επι- 
μάχον μάρτυρος (f 250). Νικολάου νεομάρτυρος τοϋ έν Χ ίο  
(f 1754).

Anooioflos: ήμέpαs, Δευε κ' έβδ. Smoi. (Φιλιπ β' 12-16).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Δευε ζ' έβδ. Λουκά (Λκ. ια' 29-33).




