




εχων δμερας ΊριάκονΤα 
CH δμερα εχει ωρας 10 κα'ι δ v ff ωρας 14

1. Τρίτη. Κοσμα καί Δαμιανοϋ τών άναργύρων καί τής μητρός 
αυτών Θεοδότης (τών έκ Μικρας Ασίας). Δαυίδ οσίου τοϋ έν 
Ευβοία ( ι ς '  αί.), ’Ιακώβου ίερομάρτ. τοϋ έν Αίτωλία καί τών 
μαθητών αυτοϋ.

'Η  άκολουθία τών αγίων Αναργύρων ψάλλεται μετα τής 
Παρακλητικής «κατα τήν τοϋ Μηναίου διάταξιν» (Τ.Μ.Ε. 1η 
Νοεμ. §1), ή τοι είς μέν τόν έσπερινόν άνευ είσόδου, είς δέ τόν 
όρθρον άνευ καταβασιών καί άνευ δοξολογίας μεγάλης· είς 
τήν λειτουργίαν Απόστολος: τών αγίων, Νοεμ. 1η, «'Υμείς 
έστέ σώμα Χριστοϋ»  (Α ' Κορ. ιβ ' 27-ιγ' 8)· Ευαγγέλιον: ημέ
ρας, Τρ. ζ ' έβδ. Λουκα (Λκ. ια ' 34-41)· κοινωνικόν «Είςμνη- 
μόανvοv».

Σημειώσεις. 1. Πρός περισσοτέραν τιμήν τών αγίον εϊθισται είς 
ώρισμένους ναούς μετα τούς αίνους τοϋ Μηναίου να ψάλλεται δο
ξολογία μεγάλη, οπότε κοτολιμπάvοvτοι τα άπΩ σια · είς δέ τήν λει
τουργίαν κοντάκιον «Προστασία»· Ευαγγέλιον: τών αγίον, 1ης Νο
εμβρίου, «Προσκαλεσάμενος ο ’Ιησοϋς» (Μτθ. ι '  1, 5-8).

2. "Ενθα ’ιδιαιτέρας  τιμώνται οί αγιοι, άλλα δέν νπάρχει ιδιαιτέ
ρα άκολουθία αυτών, εϊθισται να συμπληρώνεται είς τόν όρθρον η 
άκολουθία τοϋ Μηναίου μέ τα καθίσματα τής 1ης ’Ιουλίου, οπότε γί
νεται είσοδος είς τόν έσπερινόν, ψάλλονται δέ καί κοτοβοαίοι 
«Ανοίξω τό στόμα μου» είς τόν όρθρον.

3. ’Ένθα τιμαται ό όσιος Δαυίδ (η ό ίερομάρτυς ’Ιάκωβος), η 
άκολουθία αυτοϋ ψάλλεται έξ ’ιδιαιτέρας φυλλάδος, η δέ τοϋ Μη
ναίου κοτολιμπάvετοι.

2. Τετάρτη. Άκινδύνου, Πηγασίου, Άφθονίου, ’Ελπιδοφόρου 
καί Άνεμποδίστου μαρτύρων ( 341-345). Θεοδώρου, Λάμπρου 
καί άγνώστου, τών έν Α γρ ιν ί- νεομαρτύρων ( 1786).
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Δ ιά  τάς έν  καθημερινή άκολουθίας μετά Π αρακλητικής άπό 
Δ ευτέρας εως Π αρασκευής βλέπε εμπροαθεν είς τάς γενικάς τυ
πικάς δ ιατάξεις, §§1-30. Δ ιά  τά Σάββατα μέ «Θεός Κύριος» βλέπε 
αύτόθι §§31-44, δ ιά δέ τά  Σάββατα μέ « ’Α λληλού ια» αύτόθι §§45-51.

Anooioflos: ήμέpαs, Τεε κ' έβδ. Srnoi. (Φ ιλιπ  β' 24-30).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Τεε ζ' έβδομ. Λουκά (Λ κ. ια' 42-46).

3. Πέμπτη. Ακεψιμά, ’Ιωσήφ, Αειθαλδ μαρτύρων (δ ' αί.)· 
άνακομιδή τών λειψάνων Γεωργίου τοϋ τροπαιοφόρον. Γεωρ
γίου νέου ίερομάρτυρος τοϋ Νεαπολίτον (f 1797).

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Πέμ. κ' έβδ. Smoi. (Φ ιλιπ  γ' 1-8).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Πέμ. ζ' έβδ. Λουκά (Λ κ. ια' 47 -ιβ ' 1).

4. Παρασκευή. ’Ιοαννικίον οσίου τοϋ μεγάλου (f 846), Νι- 
κάνδρου και 'Ερμαίου ίερομαρτύρον. ’Ιοάννου Βατάτζη τοϋ 
βασιλέας και έλεήμονος, Γεωργίου οσίου τοϋ έν Δράμα.

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Παρ. κ' έβδ. Srnoi. (Φ ιλιn. γ' 8-19).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρ. ζ' έβδ. Λουκά (Λ κ . ιβ' 2-12).

5. Σάββατον. Γαλακτίονος και ’Επιστήμης τών μαρτύρων (γ ' 
αί.). 'Ερμά και Λίνου έκ τών 70 (α ' αί.).

Τάξις Σαββάτου μέ « ’Α λληλού ια» (βλ. εμπροαθεν §§45-51).
A n o o ^ o s :  ήμέpas, Σαβ. κ' έβδ. Smoi. (Β' Κορ. α' 8-11).

Εύαγγέλιον: ήμέpas, Σαβ. ζ' έβδ. Λουκά (Λ κ. θ ' 1-6).

6. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Κ' (Ζ' ΛΟΥΚΑ). Παύλον άρχιεπισκόπου Κον/ 
πόλεος ομολογητοϋ (f 350). Λουκά οσίου (f 800-820), Λεο
νάρδου οσίου. Ή χο ς  γ ' ,  έοθινόν θ '.

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

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

τοϋ Μηναίου προσόμοια 4, Δόξα, τοϋ Μηναίου « ’Α ρχιερα 
τικήν ατολήν ένδναάμενος», Και νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ 
ήχον «Πώς μή θανμάαομεν». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Ά ακη- 
αεος τό πέλαγος», Και νϋν, « Ώ  θαύματος καινοϋ» (Παρακλ., 
ήχος β ',  Σαββάτο έσπέρας).
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Eύφραιvέαθω) τά ουράνια», Δόξα, «Θείας 
πίστεως ομολογία», Καί νϋν, «Σε τήν μεσιτεύσασαν».

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

Εις τον όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια ώς προεγράφησαν.

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (θ ' )  μετά πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο τοϋ Μη

ναίου· άπό γ ' φδής τά μεσώδια καθίσματα τοϋ Μηναίου μετά 
τοϋ θεοτοκίου· ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ 
οίκου καί τό συναξάριον τής ήμέρας.

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

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"ΑγιοςΚύριος»  κ.τ.λ., τό θ ' άναστά
σιμον «Σνγκεκλεισμένω)ν, δέσποτα», τοϋ Μηναίου «Τόν 
Π αϋλον έκμιμούμενος» καί θεοτοκίον «Θεόν σαρκί όν έτε- 
κες».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό θ ' 
έωθινόν « Ώ ς  έ π ’ έσχάτω)ν», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δο
ξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «E ύφραιvέαθφ  τά  
ουράνια», «Θείας πίστεως ομολογία», καί τοϋ ναοϋ, κοντά
κιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ 
ήχου. Απόστολος: Κυρ. κ ' έπιστ., «Γνω)ρίζω) υμΐν τό ευαγγέ- 
λιον τό εύαγγελιαθέv»  (Γαλ. α ' 11-19)· Ευαγγέλιον: Κυρ. ζ ' 
Λουκά, « ’Άνθρω πός τις προσήλθε τω ’Ιησοϋ, ώ όνομα ’Ιάι- 
ρος» (Λκ. η ' 41-56).

Είς τό Έξαιρέτω ς τό « Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνεΐ- 
τε»· «Ειδομεν τό φώς», καί τά λοιπά τής λειτουργίας.
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7. Δευτέρα. Τών έν Μελιτινή 33 μαρτύρων (γ ' αί.), Λαζάρου 
οσίου τοϋ έν τώ Γαλησίο ορει ( 1053).

A n o o io flo s : ήμέpαs, Δ ε υ ι. κα ' έβ δ ο μ . Srnoi. (Φ ιλ ώ . δ ' 1 0 -2 3 ).

Ε ύαγγέλιον: ήμέpas, Δ ε υ ι. η ' έβδ . Λ ο υ κ ά  (Λ κ . ιβ ' 1 3 -1 5 , 2 2 -3 1 ).

8. Τρίτη. f  Σύναξις τών άρχιστρατήγον Μιχαήλ και Γαβριήλ 
και τών λοιπών άσομάτον δυνάμεων.

'Η άκολουθία ψάλλεται ανευ Παρακλητικής, κατά τήν διά- 
ταξιν τοϋ Μηναίου (τυπικόν 8ης Νοεμβρίου §§1-3). Τά διά τήν 
λιτήν ίδιόμελα είς τό μεσοννκτικόν. Οί στίχοι τών άποστίχον 
τοϋ έσπερινοϋ- « Ό  ποιών τούς άγγέλονς αύτοϋ πνεύματα και 
τούς λειτουργούς αύτοϋ πνρός φλόγα»  και «Εύλόγει, ή ψυχή 
μον, τόν Κύριον  Κύριε ο Θεός μον, έμεγαλύνθης αφόδρα». Τό 
άπολυτίκιον τών άρχαγγέλον είς μέν τόν έσπερινόν και μετά 
τήν μεγ. δοξολογίαν άπαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος» δίς (μετά 
τοϋ Δόξα), και τό θεοτοκίον. Είς τόν ορθρον Εύαγγέλιον τών 
άγγέλον, Δευτ. α ' έβδ. Ματθ., «Ό ράτε μή καταφρονήαητε» 
(Μτθ. ιη ' 10-20). Κανόνες, ο μικρός παρακλητικός τής Θεοτό
κου μετά τών είρμών και οί δύο τών ταξιαρχών μετά στίχου 
«"Αγιοι τοϋ Θεοϋ, πρεαβεύαατε ύπέρ ήμών». Καταβασίαι οί 
είρμο'ι « ’Ανοιξα) τό στόμα μον», και τά λοιπά ώς έν τώ Μηναίο.

Ειδησις. Οί είρμο'ι τοϋ κανόνος τής έορτής τών είαοδίων τής Θε
οτόκου «Ανοίξω τό στόμα μου», ψαλλόμενοι μέχρι τής 20ής τοϋ  
μηνός ώς καταβααίαι, δ ιαφέρουν τών αυνήθων κατά τά έξής αημεία:

’Ωδή α '  «...και ασο γηθόμενος ταύτης τήν είσοδον».
’Ωδή γ '  «...πνευματικόν, ατερέοσον καν τή σεπτή είσοδο σσυ 

στεφάνων δόξης άξίοσον».
’Ωδή ε '  «Έξέστη τά σύμπαντα έν τή σεπτή είσοδο σ°υ ' σύ γάρ, 

άπειρόγαμε παρθένε, ενδον είσήλθες έν τώ ναώ τοϋ Θεοϋ, ως περ 
καθαρώτατος ναός, πάσι τοίς ύμνοϋσί σε τήν είρήνην βραβεύουσα».

’Ωδή θ '  «...φύαις γεραίρουσα τά ίερά είσόδια τής θεομήτορος...»

Εις τήν λειτονργίαν, κοντάκιον « Ό  καθαρώτατος ναός». 
Απόστολος: τών άσομάτον, 8 Νοεμ., «Εί ο δ ι ’ άγγέλο)νλαλη- 
θειςλόγος»  ('Εβρ. β ' 2-10)· Εύαγγέλιον: ομοίως, « Ό  άκούον  
ύμών έμοϋ άκούει» (Λκ. ι ' 16-21). Κοινωνικόν « Ό  ποιών τούς 
άγγέλονς αύτοϋ πνεύματα και τούς λειτουργούς αύτοϋ πνρός 
φλόγα· άλληλούια».
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9. Τετάρτη. ’Όνησιφόρου μάρτυρος ( γ ' - δ '  αί.), Ματρώνης 
όσιας. Θεοκτίστης τής Λεσβίας (f 889), Νεκταρίου Πενταπό- 
λεως τοϋ έν Αίγίνη (f 1920).

AnooioAos: ήμέpαs, Τει. κα' έβδ. Smoi. (KAo. a' 18-23).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Τει. η' έβδ. A ouks (Λκ. ιβ' 48-59).

Σημεω σις. "Ενθα τιμαται η αγία  Θεοκτίστη η ο αγιος Ν εκτά
ρ ιος, η άκολουθία τοϋ τιμωμένου αγίου θα ψαλή έξ  ’ιδ ιαιτέρας φυλ- 
λάδος συμφώ νος μέ τήν τυπικήν δ ιάταξιν αυτής.

Ε ’ιδησις. ’Α π ό  σήμερον μέχρι τής 20ής Νοεμβρίου, έαν έορτάζε- 
ται αγιος, ψάλλονται μ έν  κοτοβοαίοι «Ανοίξω τό στόμα μου» μέ τήν 
χαρακτηριστικήν κατάληξιν  «ταύτης τήν είσοδον» (βλέπε ειδησιν είς 
τήν 8ην Νοεμβρίου), είς δέ τήν λειτουργίαν ώς έπισφραγιστικόγ τό 
κοντάκιον «'Ό καθαρώ τα^^ ναός».

10. Πέμπτη. ’Όλυμπα, Τερτίου κ.λπ. έκ τών 70 (α ' αί.)· ’Όρέστου 
μάρτ. τοϋ Τυανέως (f 304). Αρσενίου οσίου τοϋ Καππαδόκου 
(f 1924).

AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. κα' έβδ. Srnoi. (KAo. α' 24-β' 1).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. η' έβδoμ. A ouks (Λκ. ιγ' 1-9).

11. Παρασκευή. Μηνα (f 304), Βίκτωρος (β ' αί.) καί Βικεντίου 
διακόνου (f 304) μαρτύρων, Θεοδώρου οσ. τοϋ Στουδίτου.

AnooioAos: ήμέpas, Παρ. κα' έβδ. Smoi. (KAo. β' 1-7).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Παρ. η' έβδ. A ouks (Λκ. ιγ' 31-35).

12. Σάββατον. ’Ιωάννου τοϋ έλεήμονος, πατριάρχου Αλεξαν
δρείας (f 616-620)· Νείλου οσίου τοϋ μυροβλύτου (ε ' αί.).

Τάξις Σαββάτου μέ «Θεός Κ ύρ ιος» (βλ. έμπροσθεν §§31-44).
AnooioAos: ήμέpas, Σαβ. κα' έβδ. Srnoi. (Β' Kop. γ' 12-18).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Σαβ. η' έβδoμάδos A ouks (Λκ. θ' 37-43).

13. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ' (Η' ΛΟΥΚΑ). Ιωάννου άρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου (f 407). Ή χο ς  δ ',  
έωθινόν ι '.

Ε ις την θ '.  Απολυτίκια « ’Ε ν  τή ύπομονή σου», Δόξα, 
«Ταίς τιών δακρύων σου ροαίς»· κοντάκιον «Τόν πλοϋτον τόν 
σόν».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
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ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚ ΕΚ ΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 6* καί τοϋ Μη
ναίου προσόμοια 3 «Τήν χρυσήλατον σάλπιγγα»  κ.λπ. είς 4, 
Δόξα, τοϋ άγίου «"Οσιε τρισμάκαρ», Καί νϋν, « Ό  διά σε θε- 
απάτού».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας καί 
τά άναγνώσματα.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ ίεράρχου «Σάλπιγξ 
χρυσόφωνος», Καί νϋν, « Ό  ποιητής καί λυτρωτής μον».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τό φαιδρόν τής άναστάσεας», Δόξα, «'Η  
τοϋ στόματός σου», Καί νϋν, « Ό  δ ι’ ήμάς γεννηθείς».

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, τά διά τήν λιτήν στιχηρά τοϋ άγίου ώς έν τώ 
μηναίω, τά τριαδικά «"Αξιον έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί τό 
άπολυτίκιον «'Η  τοϋ στόματός σου».

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

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τής α ' στιχολογίας (άλλ’ είς 
τό Καί νϋν τό θεοτοκίον τοϋ άναστασίμου άπολυτικίου «Τό 
ά π ’ αίωνος άπόκρνφον»), τά άναστάσιμα τής β ' στιχολογίας 
μετά τοϋ θεοτοκίου αυτών, καί τά διά τόν πολυέλεον καθί
σματα τοϋ άγίου «Τοΐς χρνσέοις λόγοις σον», Δόξα, «Ούτε 
έχθρα συνόδου», Καί νϋν, τό θεοτοκίον «Τήν ταχεΐάν σου 
σκέπην». Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ
κείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν ( ι ' )  μετά πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών, καί ο τοϋ ίε

ράρχου «Τής μετανοίας γεγονός θερμότατος» μετά στίχου 
«"Αγιε τοϋ Θεοϋ, πρέσβευε υπερ ήμών»· άπό γ ' φδής τό άνα
στάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου καί τό μεσώδιον κάθισμα 
τοϋ ίεράρχου μετά τοϋ θεοτοκίου αυτοϋ· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον 
καί ο οίκος τοϋ ίεράρχου καί τό συναξάριον τής ήμέρας.

* Είς τούς έπ’ όνόματι τοϋ άγίου ναούς ψάλλονται στιχηρά άναστάσιμα 
4 καί τοϋ ίεράρχου προσόμοια 6, ή τοι τά 3 έσπέρια «Τήνχρυσήλατον σάλ
πιγγα» κ.λπ. καί τά 3 τών άποαxίχ—v «Χαίροις τό χρυσαυγές».
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι « ’Ανοιξα) τό στόμα μον... ταύτης 
τήν εΐαοδον» (βλέπε εϊδησιν 8ης Νοεμ.)· «Τήν τ ιμιωτέραν», 
«"Απας γηγενής... τά ίερά είαόδια».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό ι ' άναστά- 
σιμον «Τιβ ερ ιάδος θάλαααα», τοϋ ίεράρχον «Τόν μεγαλοφο)- 
νότατον» και θεοτοκίον όμοιον «Παρθένε παναμώμητε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 και τοϋ ίεράρ- 
χον προσόμοια 4 «Χρναοϋ τηλανγέστερον»  κ.λπ., μετά στίχον 
είς τά δύο τελευταία α) «Τό ατόμα μον λαλήαει σοφίαν, και ή 
μελέτη τής καρδίας μον σύνεαιν», β) «Στόμα δικαίου μελετή
σει σοφίαν, και ή γλώααα αύτοϋ λαλήαει κρίαιν», Δόξα, τό 
ίδιόμελον τοϋ ίεράρχον «Χρναέοις επεαι», Και νϋν, «Ύ πε- 
ρενλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα [η τά τυπικά και οί μα
καρισμοι τοϋ ήχον είς 4 και 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τοϋ 
ίεράρχον].

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προακυνήσομεν... Σώαον ήμάς... ο ά 
ναατάς».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια «Τό φαιδρόν τής άνα- 
ατάαεος», « Ή το ϋ  στόματός αον», και τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ, κο
ντάκιον « Ό  καθαρώτατος ναός».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: τοϋ ίεράρχον -μετά τοϋ 
προκειμένον αύτοϋ-, Νοεμ. 13, « Τ ο ι^ το ς  ήμίν επρεπεν άρ
χιερεύς»  (Έβρ. ζ ' 26-η' 2)· άλληλουιάριον τοϋ ή χον  Εύαγγέ
λιον: Κυρ. η ' Λουκά, «Νομικός τις προαήλθε τώ ’Ιηαοϋ» (Λκ. 
ι ' 25-37).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνείτε»· «Ειδομεν τό φώς», «Πληρο)θή- 
το»  και τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνηθος.

14. Δευτέρα. f  Φιλίππου τοϋ άποστόλον έκ τών ιβ ' (α ' αί.). 
Γρηγορίον άρχιεπισκ. Θεσσαλονίκης τοϋ Παλαμά (f 1340), 
Κωνσταντίνον νεομάρτυρος τοϋ 'Υδραίου (f 1800).

'Η  άκολουθία ψάλλεται μετά Παρακλητικής κατά τήν έν τώ 
Μ ηναίο διάταξιν (Τ.Μ.Ε. 14 Νοεμ. §1), ανευ είσοδον είς τόν 
έσπερινόν και ανευ καταβασιών είς τόν ορθρον, άλλά μετά 
δοξολογίας μεγάλης. Τό άπολυτίκιον « ’Απόστολε άγιε Φίλιπ
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πε» έν τώ έσπερινώ καί έν τέλει τοϋ όρθρου απαξ (άλλ’ είς τό 
«Θεός Κύριος» δίς μετα τοϋ Δόξα), Δόξα, Καί νϋν, «Σέ τήν 
μεαιτεύααααv». Είς τήν λειτουργίαν, κοντάκιον «'Ό καθαρό
τατος ναός». Απόστολος τοϋ άποστόλου, Κυρ. ι ' έπιστ., « Ό  
Θεός ημας τούς άποστόλους» (Α ' Κορ. δ ' 9-16)· Ευαγγέλιον 
ομοίως, Κυρ. α ' νηστ., «Ή θέλησεν ο ’Ιησοϋς έξελθείν» ( ’Ιω. 
α ' 44-52). Κοινωνικόν «Είς πασαν τήν γήν».

15. Τρίτη. Γουρία, Σαμωνα (f 299-306) καί Άβίβου (f 222) μαρ
τύρων καί ομολογητών.

’Ά ρχετα ι η νηστεία τό>ν Χριστουγέννων.
AnooioAos: ήμέpαs, Τρ. κβ' έβδ. Smoi. (KAo. β' 20-γ' 3).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Τρ. θ' έβδoμ. A ouks (Λκ. ιδ' 25-35).

16. Τετάρτη. f  Ματθαίου τοϋ άποστόλου καί ευαγγελιστοϋ.
'Η  έν τώ Μ ηνα ί- άκολουθία τοϋ άποστόλου, ώς στερουμέ- 

νη καθισμάτων τών στιχολογιών τοϋ όρθρου, είναι ημιεορτά- 
σιμος καί ψάλλεται κατα τήν διάταξιν τοϋ Μηναίου, ή τοι άνευ 
είσόδου είς τόν έσπερινόν καί άνευ καταβασιών είς τόν 
όρθρον, άλλα μετα τών στιχηρών τοϋ άποστόλου είς τούς 
αίνους καί δοξολογίας μεγάλης. Τό άπολυτίκιον « ’Απόστολε  
αγιε» έν τώ έσπερινώ καί έν τέλει τοϋ όρθρου απαξ (άλλ’ είς 
τό «Θεός Κύριος» δίς μετα τοϋ Δόξα), Δόξα, Καί νϋν, «Σέ τήν 
μεαιτεύααααv». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «'Ό καθαρό
τατος ναός»· Απόστολος: ευαγγελιστοϋ, Τρ. δ ' έβδ. έπιστ., 
«Λέγει η γραφή· πας ο πιστεύο)ν» ('Ρωμ. ι ' 11-ια' 2)· Ευαγ- 
γέλιον: ομοίως, Σαβ. ε ' έβδ. Ματθ., «Παράγω)ν ο ’Ιησοϋς 
είδεν άνθρωπον καθήμενον έπί τό τελό)νιον» (Μτθ. θ ' 9-13)· 
κοινωνικόν «Είς πασαν τήν γήν».

17. Πέμπτη. Γρηγορίου έπισκόπου Νεοκαισαρείας (f 270). Γεν
ναδίου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (f 471).

AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. κβ' έβδ. Smoi. (KAo. δ ' 2-9).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. θ' έβδ. A ouks (Λκ. ις' 1-9).

18. Παρασκευή. Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος. (f  306). 'Ρωμανοϋ 
μάρτυρος (f 308), Ζακχαίου διακόνου (f 307), Αναστασίου 
νεομάρτ. έκ Παραμυθίας (f 1743).
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Τά προσόμοια καί τό κοντάκιον τοϋ άγιου 'Ρωμανοϋ κατα- 
λιμπάνονται έν οίαδήποτε ήμέρα καί αν τύχη σήμερον, διότι 
έν τω Μηναίω δεν υπάρχει κανών αυτοϋ. Απολυτίκιον τοϋ 
άγίου Πλάτωνος « Ό  μάρτνς σου, Κύριε».

^ c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Παρ. κβ' έβδ. έπισι. (Κήσ. δ' 10-18).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Παρ. θ' έβδ. Λουκά (Λκ. ις' 15-18, ιζ' 1-4).

19. Σάββατον. Άβδιού προφήτου (θ ' π.Χ. αί.), Βαρλαάμ μάρ
τυρος (f 304). 'Ηλιοδώρου (f 272) καί Ευφημίας μαρτύρων.

Τάξις Σαββάτου με «’Αλληλούια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
^ c ^ ^ o s :  ήμέpas, Σαβ. κβ' έβδ. έπ. (Β' Κορ. ε' 1-10).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Σαβ. θ' έβδ. Λουκά (Λκ. θ' 57-62).

20. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΒ' (θ ' ΛΟΥΚΑ). Προεόρτια τών είσοδίων τής 
Θεοτόκου· Γρηγορίου Δεκαπολίτου (f 816) οσίου, Πρόκλου 
Κων/πόλεως (f 447). Ή χο ς  πλ. α ' ,  έωθινόν ια' .

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

προεόρτια 3 «Λαμπαδηφόροι παρθένοι» κ.λπ. είς 4, Δόξα, τοϋ 
Μηναίου «Σήμερον ο θεοχώρητος», Καί νϋν, τό α ' θεοτοκίον 
τοϋ ήχου « Έ ν τή  Έ ρνθρά θαλάσση». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, τό προεόρτιον 
ίδιόμελον τοϋ Μηναίου «Δεϋτε πάντες οί πιστοί».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τόν σννάναρχον Λόγον», Δόξα, Καί νϋν, 
τό προεόρτιον «Χαράν προμνηστεύεται».

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

Εις τον όρθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκια «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, τό αυτό, 
Καί νϋν, «Χαράνπρομνηστεύεται». [Τό Ψαλτήριον καί ο άμω-
μος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών, άλλ’ 
άντί θεοτοκίων τά προεόρτια (20 Νοεμ.). Ευλογητάρια. 'Η 
υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν ( ια' )  μετά πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο προεόρ

τιος τοϋ Μηναίου «Άγίω)ν είς αγια»· άπό γ ' φδής μόνον τό 
προεόρτιον μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου « Ό  ναός ο τοϋ
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Θεοϋ»· ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετα τοϋ οίκου καί 
τό συναξάριον τής ημέρας.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί προεόρτιοι είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα  
μου... ταύτης τήν είσοδον» (βλέπε ειδησιν 8ης Νοεμ.)· «Τήν τι- 
μιωτέραν», « Α π α ς  γηγενής... τα ίερα είσόδια».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «Α γιο ςΚ ύρ ιο ς»  κ.λπ., τό ια ' άναστά
σιμον «Μ ετα τήν θείαν έγερσιν»  καί τό προεόρτιον «Θεοϋ σο
φίας τέμενος».

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρα άναστάσιμα 4 καί προσόμοια 
προεόρτια (τα είς τόν στίχον τών αίνων) 3 «Δεϋτε πιστοί συν- 
ελθόντες» κ.λπ. είς 4, είς στίχους τα δύο τελευταία α) « ’Α πε- 
νεχθήσονται τώ βασιλεί παρθένοι όπΐσο) αυτής, αί πλησίον 
αυτής άπενεχθήσονταί σοι», β) «Άπενεχθήσονται έν ευφρο
σύνη καί άγαλλιάσει, άχθήσονται είς ναόν βασιλέας», Δόξα, 
τό ια ' έωθινόν «Φανερών έαυτόν», Καί νϋν, «Ύ περευλογημέ
νη». Δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναστας έκ τοϋ μνήματος» (η «Σή
μερον σ ο ^ρ ία » ).

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα καί οί μα
καρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ προεορτίου 
κανόνος].

ΕΙΣΌΔΙΚΌΝ «Δεϋτε προσκυνήσ-μεν... Σώσον ημας... ο 
άναστάς».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια «Τόν συνάναρχον Αό- 
γον», «Χαραν προμνηστεύεται», καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κον
τάκιον τό προεόρτιον «Ευφροσύνης σήμερον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. κβ ' έπιστ., «"Ιδετε πη- 
λίκοις ύμίν γράμμασιν» (Γαλ. ς '  11-18)· Ευαγγέλιον: Κυρ. θ ' 
Λουκα, « ’Ανθρώ που τινός πλουσίου ευφόρησεν η χώρα» (Λκ. 
ιβ ' 16-21).

Είς τό Έ ξα ιρέτος « Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», καί τα λοιπα τής λειτουργίας.

21. Δευτέρα. t  ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΜΑΡΙΑΣ (τυπικόν 21ης Νοεμβρίου §§ 5-7).

Εις την θ '.  Απολυτίκια «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, 
«Χαραν προμνηστεύεται»· κοντάκιον «Ευφροσύνης σήμερον 
η οίκουμένη».
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Ή  ακολονθΐα ψάλλεται κατά τήν διάταξιν τοϋ Μηναίου, 
άλλά τά διά τήν λιτήν στιχηρά είς τό μεσονυκτικόν. Απόλυσις 
«Χριστός ο άληθινός... ταίς πρεσβείαις τής παναχράντου και 
παναμώμου αύτοϋ μητρός, ής τά Είαόδια έορτάζομεν...» Είς 
τόν ορθρον [τό Ψαλτήριον και ο πολύελεος «Έ ξηρεύξατο ή 
καρδία μον»], καταβασίαι «Χριστός γεννάται». 'Η  θ ' φδή 
άμφοτέρον τών κανόνων μετά τών μεγαλυναρίον και ο είρμός 
«[Μ εγάλννον, ψυχή μον...] Μ υστήριον ξένον».

Εις τήν λειτονργίαν, τά άντίφονα τής έορτής ώς έν τώ Μη
ναίο. Είαοδικόν «Δεϋτε προακυνήσομεν... ο έν άγίοις θαυμα
στός». Μετά τήν είσοδον μόνον τό άπολυτίκιον τής έορτής και 
τό κοντάκιον « Ό  καθαρώτατος ναός». Τρισάγιον. Απόστο
λος: τής έορτής, 21 Νοεμ., «Είχενή πρώτη ακηνή» ('Εβρ. θ ' 1
7)· Εύαγγέλιον: ομοίως, 8 Σεπτ., «Είαήλθεν ο ’Ιηαοϋς είς κώ
μην τινά» (Λκ. ι ' 38-42, ια ' 27-28). Είς τό Ε ξα ιρέτο ς  « ’Ά γ 
γελοι τήν ειαοδον... Ώ ς  έμψύχο) Θεοϋ». Κοινωνικόν «Ποτή- 
ριον σωτηρίου»· «Ειδομεν τό φώς».

Έ ν τή τραπέζη κατάλυαις ίχθύος.

Ειδήσεις. 1. ’Α πό  σήμερον εως τής 24ης Δεκεμβρίου, έάν  έορτά
ζεται άγιος, ψάλλονται καταβααίαι «Χριστός γεννάται».

2. Τή 22α και τή 24η Νοεμβρίου τών κανόνων τοϋ Μ ηναίου είς 
τόν ορθρον προτάσσεται ο α '  κανών τής έορτής, τή δέ 23η ο β '  κα
νών.

3. ’Α π ό  σήμερον μέχρι τής 25ης Νοεμβρίου σχολάζει ή παρακλη
τική (πλήν Κυριακής), εΐθιαται δέ είς τάς θ. λειτουργίας τών καθη
μερινών νά ψάλλονται τά  άντίφωνα τής έορτής· κοντάκιον ομοίως 
τής έορτής.

22. Τρίτη. Άρχίππου, Φιλήμονος, Όνησίμου άποστόλον Κικι- 
λίας μάρτυρος και τών σύν αύτή (f 230). Κλήμεντος και Σισι- 
νίου ίερομαρτύρον.

Είς πάαας τάς μεθεόρτους καθημερινάς ή άκολουθία ψάλλεται 
μόνον έκ τοϋ Μ ηναίου (όρα εμπροαθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§52
63).

Anooioflos: cinooioitov, 22as Νοεμβρίου (Φιλήμ. 1-25).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Τρ. ι' έβδ. Λουκά (Λκ. ιζ' 26-37, ιη' 8).
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23. Τετάρτη. Αμφιλοχί,ου έπισκόπου Ίκονί,ου (f 394), Γρηγορί- 
ου Ακραγαντίνων. Σισινίου ομολογητοϋ (γ ' αί.).

^ c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Τει. κγ' έβδομ. έπισι. (Α' θεσ. β' 1-8).

Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τει. ι' έβδ. Λουκά (Λκ. ιη' 15-17, 26-30).

24. Πέμπτη. Κλήμεντος έπισκόπου 'Ρώμης (f 101), Πέτρου έπι
σκόπου Αλεξανδρείας ( 311).

^ c ^ ^ o s :  ιερομαριύρων (Φιήιπ. γ' 20-δ' 3).

Εύαγγέήιον: ήμέpas, Πέμ. ι' έβδ. Λουκά (Λκ. ιη' 31-34).

25. Παρασκευή. f  Άπόδοσις τών Είσοδίων, Αίκατερίνης τής 
μεγαλομάρτυρος (f 313)· Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος. (Τυ
πικόν 25ης Νοεμβρίου §§14-16.)

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό «Μ ακάριος 
άνήρ». Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», τά έσπέρια ώς έν τώ Μη- 
ναίω, μετά τών Δόξα, Καί νϋν, αυτών. Είσοδος κ.λπ.. Άπόστι
χα τά 3 προσόμοια τής έορτής (21ης Νοεμβρίου) «Χαίρει ο 
ουρανός» κ.λπ., Δόξα, τής άγίας «Βίον άνλον», Καί νϋν, «Σή
μερον τά στίφη». Απολυτίκια «Σήμερον τής ευδοκίας», Δόξα, 
«Τήν πανεύφημον νύμφην», Καί νϋν, «Σήμερον τής ευδοκίας».

Σημείωσις. Α ί σύγχρονοι έκδόσεις τών Μ ηναίων είς μεν  τόν 
έσπερινόν προβλέπουν άναγνώσματα τής άγίας, είς δε τόν όρθρον  
παραθέτουν καθ ίσματα διά τόν πολυέλεον καί ορίζουν τήν τάξιν τοϋ  
Ε υαγγελίου τοϋόρθρου (Σαβ. ιζ ' έβδ. Ματθ., « 'Ω μο ιώ θη ή β α σ ιλε ία  

τώ ν ουρανών»· Μτθ. κ ε ' 1-13). Ταϋτα δεν προβλέπονται υπό τοϋ  
Τυπικοϋ τής Μ εγάλης Εκκλησίας, έχει έπικρατήσει δμως νά λ έ γ ο 
νται είς τούς έ π ’ όνόματι τής άγίας ναούς.

Εις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκια ώς είς 
τόν έσπερινόν. Τά καθίσματα τών δύο πρώτων στιχολογιών, 
καί ο ν ' ψαλμός χϋμα. Κανόνες, οί δύο τής έορτής καί ο τής 
άγίας· άπό γ ' φδής τό μεσώδιον κάθισμα τής άγίας, Δόξα, 
Καί νϋν, τής έορτής· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ οικου τής 
άγίας καί τό συναξάριον. Καταβασίαι οί είρμοί «Χριστός γεν- 
νάται»· (άντί τοϋ Τήν τιμιωτέραν) ή θ ' φδή τών δύο κανόνων 
τής έορτής μετά τών άντιστοίχων μεγαλυναρίων είτα «Μεγά- 
λννον, ψυχή μου... Μ υστήριον ξένον». ’Εξαποστειλάρια τό τής
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αγίας καί τό τής έορτής. Είς τούς αίνους, είς στίχους 6 (ήτοι 
άπό τοϋ στίχου «Τοϋ ποιήσαι έν αυτοίς κρίμα...»), προσόμοια 
τής έορτής (21 Νοεμ.) 3 «Λαμπαδηφόροι παρθένοι»  κ.λπ. (κα- 
ταλιμπανομένου τοϋ 4ου), καί τής αγίας ετερα 3 «Μνήμην τήν 
πανίερον» κ.λπ., Δόξα, τής αγίας «Βίον άυλον», Καί νϋν, τής 
έορτής «Σήμερον τώ ναώ προσάγεται». Δοξολογία μεγάλη, 
«Σήμερον τής ευδοκίας».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τα τής έορτής μετα τών 
έφυμνίων αυτών. Είσοδικόν «Δεϋτε προσκυνήσομεν... Σώσον 
ημας... ο έν αγίοις θαυμαστός». Μετα τήν είσοδον άπολυτίκια 
«Σήμερον τής ευδοκίας», «Τήν πανεύφημον νύμφην» καί τοϋ 
ναοϋ, κοντάκιον «'Ό καθαρότατος ναός». Απόστολος: τής 
αγίας, Πέμ. ιε ' έβδ. έπιστολών, «Πρό τοϋ έλθείν τήν πίστιν» 
(Γαλ. γ '  23-δ' 5)· Ευαγγέλιον: ομοίως, Δευτ. ιε ' έβδ. Ματθ., 
«Ή κολούθει τώ ’Ιησοϋ όχλος πολύς» (Μρ. ε ' 24-34). Είς τό 
Έ ξα ιρέτος « ’Ά γγελο ι τήν είσοδον... Ώ ς  έμψύχια Θεοϋ». Κοι
νωνικόν «Ποτήριον αoτηρίον»■ «Ειδομεν τό φώς», καί τα 
λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

Ειδησις. ’Α π ό  αϋριον μέχρι τής 19ης Δεκεμβρίου έπανέρχεται η 
χρήσις τής Παρακλητικής· έαν  δέ έορτάζεται αγιος, είς τήν θ. λει
τουργίαν μέχρι τής 24ης Δεκεμβρίου ψάλλεται έπισφραγιστικόγ κο
ντάκιον  « 'Η  παρθένος σήμερον τόν προαιόνιον Λόγον».

26. Σάββατον. Άλυπίου οσίου (f ζ ' αί.), Νίκωνος τοϋ μετανο
είτε. Στυλιανοϋ Παφλαγόνος, Γεωργίου νεομάρτυρος τοϋ Χιο
πολίτου (f 1807).

'Η  άκολουθία τοϋ Σαββάτου ψάλλεται μέ «Θεός Κύριος» 
(βλέπε έμπροσθεν είς τας γενικας τυπικας διατάξεις §§31-44). 
Είς τα κεκραγάρια τοϋ έσπερινοϋ καί πρός άναπλήρωσιν τοϋ 
έλλείποντος δοξαστικοϋ τοϋ οσίου Νίκωνος, λέγε είς τό Δόξα 
τό κοινόν δ ι’ οσίους ίδιόμελον «"Όσιε πάτερ, ουκ έδοκας  
υπνον σοίς όφθαλμοίς» (ζήτει τή 7η Νοεμ. είς τόν έσπερινόν). 
Απολυτίκιον λέγεται μόνον τό τοϋ οσίου Νίκωνος, καί θεοτο
κίον ομόηχον. Απόστολος: ημέρας, Σαβ. κ γ ' έβδ. έπιστ. (Β ' 
Κορ. η ' 1-5)· Ευαγγέλιον: ημέρας, Σαβ. ι ' έβδ. Λουκα (Λκ. ι ' 
19-21).
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27. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ' (ΙΓ' ΛΟΥΚΑ). Ιακώβου μεγαλομάρτνρος τοϋ 
Πέραον (f 421). Ή χο ς  πλ. β ',  έοθινόν α '.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», άναστάσιμα 6, τοϋ Μηναίου 

προσόμοια 3 «Κόαμον τά τερπνά καταλιπώ)ν» κ.λπ. είς 4, Δό
ξα, τοϋ Μηναίου «Καρτερών έν άθλήαει», Και νϋν, «Τίς μή 
μακαρίσει αε». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Έθαν- 
μαστώθης, ’Ιάκωβε», Και νϋν, «Ναός και πύλη» (Παρακλ., 
Σαβ. έσπέρας, ήχ. πλ. α ' ) .

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Ά γγελ ικα ι δυνάμεις», Δόξα, « Ό  μάρτνς  
αον, Κύριε», Και νϋν, «Τό ά π ’ αίώνος άπόκρνφον».

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 τών δύο στιχολογιών (άλλ’ 
είς τό Και νϋν τής α ' στιχολογίας τό θεοτοκίον τοϋ άναστασί- 
μον άπολντικίον « Ό  τήν εύλογημένην»). Εύλογητάρια. 'Η 
ύπακοή, οί άναβαθμοι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

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

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

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Χριστός γεννάται»· «Τήν τιμιοτέ- 
ραν», «[Μεγάλννον, ψυχή μον...] Μ υστήριον ξένον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Α γ ιο ς  Κύριος»  κ.λπ., τό α ' άναστά
σιμον «Τοίς μαθηταίς αννέλθομεν», τοϋ Μηναίου «Περαών 
τήν πλάνην εφλεξας» και θεοτοκίον όμοιον «Μ αρία καθαρώ- 
τατον».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό α ' 
έοθινόν «Είς τό ορος», Και νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δοξο
λογία μεγάλη, « ’Ά ναατάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σω
τηρία»).
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Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια « Ά γγελ ικα ί δυνάμεις», 
« Ό  μάρτνς σου, Κύριε»  καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«Ή π α ρθένο ς  σήμερον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ 
ήχου. Απόστολος Κυρ. κ γ ' έπιστ., « Ό  Θεός πλούσιος ων έν  
έλέει» ( ’Εφεσ. β ' 4-10)· Ευαγγέλιον Κυρ. ιγ ' Λουκά, «"Αρ- 
χων τις προσήλθε τω ’Ιησοϋ» (Λκ. ιη ' 18-27).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνεΐτε»· «Ειδομεν τό φώς», καί τά λοιπά 
τής λειτουργίας.

28. Δευτέρα. Στεφάνου οσίου τοϋ νέου ομολογητοϋ (f 767), 
Είρηνάρχου μάρτυρος (f 303). Τών πεντεκαίδεκα μαρτύρων 
τών έν Τιβεριουπόλει μαρτυρησάντων (πολιούχων Κιλκίς).

^ c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Δευι. κδ' έβδ. έπισι. (Α' θεσ. β' 20-γ' 8).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Δευι. ια' έβδoμάδos Λουκά (Λκ. ιθ' 37-44).

29. Τρίτη. Παραμόνου καί τών σύν αυτώ 370 μαρτύρων (f 250)· 
Διονυσίου έπισκόπου Κορίνθου ίερομάρτυρος.

^ c ^ ^ o s :  ήμέpas, Τρ. κδ' έβδ. έπισι. (Α' θεσ. γ' 9-13).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τρ. ια' έβδομ. Λουκά (Λκ. ιθ' 45-48).

30. Τετάρτη. f  Άνδρέου άποστόλου τοϋ Πρωτοκλήτου, πολιού
χου Πατρών. Φρουμεντίου έπισκόπου ’Ινδίας (Αίθιοπί,ας) (f 
380), Αλεξάνδρου Μηθύμνης.

'Η  άκολουθία τοϋ άποστόλου ώς έν τώ Μηναίω, άλλά τά 
διά τήν λιτήν ίδιόμελα είς τό μεσονυκτικον. Τό άπολυτίκιον είς 
μεν τόν έσπερινόν καί μετά τήν μεγ. δοξολογίαν απαξ, είς δε 
τό «Θεός Κύριος» δίς (μετά τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον «Τό ά π ’ 
αίώνος άπόκρνφον». Κανόνες οί έν τώ Μηναίω. Καταβασίαι 
«Χριστός γεννάται»· «Τήν τιμιωτέραν» καί ο είρμός «[Μεγά- 
λννον, ψυχή μου...] Μ υστήριον ξένον». Τά λοιπά ώς έν τώ Μη- 
ναίω.

Ε ις τήν λειτουργίαν, μετά τήν είσοδον άπολυτίκια « Ώ ς  
τών άποστόλων» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « Ή π α ρ 
θένος σήμερον τόν προαιώ)νιον Λόγον». Απόστολος: τοϋ
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Πρωτοκλήτου, Κυρ. ι ' έπιστ., « Ό  Θεός ήμάς τούς άποατό- 
ϊονς»  (Α ' Κορ. δ ' 9-16)· Εύαγγέλιον: ομοίως, 30 Νοεμ., 
«Είστηκει ο ’Ιωάννης και έκ τών μαθητών αύτοϋ δύο» ( ’Ιο. α ' 
35-52). Κοινωνικόν «Είς πάααν τήν γήν».


