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1. Πέμπτη. Ναούμ τοϋ προφήτου (700 π.Χ.). Φιλαρέτου τοϋ 
έλεήμονος (f 792), Θεοκλήτου άρχιεπ. Λακεδαιμονίας.

Δ ια  τας έν  καθημερινή άκολουθίας μετα Π αρακλητικής βλέπε 
έμπροσθεν είς τας γενικας τυπικας διατάξεις (§§1-30).

AnooioAos: ήμέpαs, Πέμ. κδ' έβδ. Smoi. (A' θεo. δ ' 18-ε' 10).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. ια' έβδoμάδos A ouks (Λκ. κ' 9-18).

2. Παρασκευή. Άββακούμ προφήτου (700 π.Χ.). Θεοφίλου 
οσίου (f 251), Μυρόπης μάρτυρος (δ ' αί.).

AnooioAos: ήμέpas, Παρ. κδ' έβδ. Smoi. (A' θεo. ε' 9-13, 24-28).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πapaoκευήs ια' έβδ. A ouks (Λκ. κ' 19-26).

3. Σάββατον. Σοφονίου προφήτου (665-605 π.Χ.). Άγγελή νε
ομάρτυρος τοϋ Αργείου τοϋ έν Χ ί-  άθλήσαντος (f 1813).

Τάξις Σαββάτου μέ « ’Αλληλούια» (βλ. έμπροσθεν §§45-51).
AnooioAos: ήμέpas, Σαβ. κδ' έβδ. Srnoi. (Β' Kop. ια' 1-6).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Σαβ. ια' έβδoμ. A ouks (Λκ. ιβ' 32-40).

4. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ' (Ι' ΛΟΥΚΑ). Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος 
(f 306), ’Ιωάννου οσίου τοϋ Δαμασκηνοϋ (f 760). Σεραφείμ 
Φαναρίου ίερομ. (f 1601). Ή χο ς  βαρύς, έωθινόν β '.

Ε ις 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, τής αγίας 

προσόμοια 3 καί τοϋ οσίου ετερα 3, Δόξα, τής αγίας «Πατρί
δα, γένος, υπαρξιν», Καί νϋν, «Μήτηρ μέν  έγνάσθης».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φ<3ς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ημέρας.
ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ οσίου «"Όσιε πά- 

τερ», Καί νϋν, θεοτοκίον ομόηχον « ’Ό ποιητής καί λυτρωτής 
μου» (Παρακλ., Σαβ. έσπέρας, ήχος πλ. β' ) .



356 Μ η ν  AeKeM KP ioc

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Κατέλναας τώ ατανρώ αον», «Βαρβάραν 
τήν άγίαν», Δόξα, « ’Ορθοδοξίας οδηγέ», Και νϋν, « Ό  δ ι’ ή
μάς γεννηθείς».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός κα
νών τοϋ ήχον, τά τριαδικά « ’Ά ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ. και 
ή ύπακοή τοϋ ήχον.

Ε ις 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 κατά σειράν (άλλ’ είς τό Και 
νϋν τής α ' στιχολογίας τό θεοτοκίον τοϋ άναστασίμον άπολν- 
τικί,ον « Ώ ς  τής ήμών άναατάαεος») και τά εύλογητάρια. 'Η 
ύπακοή, οί άναβαθμοι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (β' )  μετά τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών είς 4 και ο έν 

τώ Μ ηναίο κοινός τών άγιον ανευ τών είρμών είς 6· άπό γ ' 
φδής τά μεσώδια καθίσματα τοϋ Μ ηναίον ά φ ’ ς '  τό άναστά- 
σιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκον και τό συναξάριον.

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

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Άγιος Κύριος» κ.λπ., τό β ' άναστά- 
σιμον «Τόν λίθον θεορήααααι» και τά τοϋ Μηναίου μετά τοϋ 
θεοτοκίου αύτών.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 2*, τής άγιας 
ίδιόμελα 3 (τά τοϋ β ' ήχον) «Ή αχύνθη ο βάσκανος έχθρός», 
« Ή  θεόκλητος μάρτνς», «Τήν πανήγνριν σήμερον», και τοϋ 
οσίου προσόμοια 3 «Πάτερ ’Ιωάννη πάνσοφε» κ.λπ., α ζήτει 
είς τά άπόστιχα τοϋ έσπερινοϋ, είς τούς πρό αύτών στίχους τά 
δύο τελευταία, Δόξα, τό β ' έοθινόν «Μετά μύρο ν  προαελ-

* Τό Τ.Μ.Ε. ορίζει είς τούς αίνους 4 άναστάσιμα και 4 προσόμοια τοϋ 
οσίου· άλλά τό νά παραλειφθοϋν τελείως τά διά τούς αίνους ύπάρχοντα έν 
τώ Μηναίο στιχηρά τής άγιας, καθ’ ην στιγμήν έν τή λειτουργία ορίζεται ο 
Απόστολος αύτής, είναι τι τό άνακόλουθον. Διά τοϋτο ένταϋθα ήκολουθή- 
σαμεν συναφείς διατάξεις τοϋ Τ.Μ.Ε. είς άναλόγους περιπτώσεις (12η Δεκ. 
§3, 10η Φεβ. §24, 9η Μαρ. §9, 25η Μαρ. §16, και Προθεορία §31).
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θούσαις», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, 
« ’Α ναστάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

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

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Κατέλνσας τω στανρώ  
σου», «Βαρβάραν τήν άγίαν», « ’Ορθοδοξίας οδηγέ», καί τοϋ 
άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « Ή π α ρθένος  σήμερον τόν προαι- 
(ί)νιον Λόγον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετά τοϋ έν τώ μηνολογίω 
προκειμένου- τής άγίας, ζήτει τή Πέμ. ιε ' έβδ. έπιστ., «Πρό 
τοϋ έλθεΐν τήν πίστιν» (Γαλ. γ '  23-δ' 5)· άλληλουιάριον τοϋ 
ήχου· Ευαγγέλιον Κυρ. ι ' Λουκά, « Η ν  διδάσκων ο Ίηαούς έν  
μ ά  τών σνναγογών»  (Λκ. ιγ ' 10-17).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνεΐτε», καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς 
συνήθως.

5. Δευτέρα. f  Σάββα οσίου τοϋ ήγιασμένου (f 532). Διογένους 
μάρτυρος.

«'Η άκολουθία ψάλλεται ώς έστι διατεταγμένη έν τώ Μη- 
ναίω» (Τ.Μ.Ε. 5 Δεκ. §1). Είς τόν έσπερινόν, τά 3 έσπέρια 
προσόμοια είς 6. Τά διά τήν λιτήν ίδιόμελα είς τό μεσονυκτι- 
κόν. Τό άπολυτίκιον «Ταΐς τών δακρύων σον ροαΐς», είς μεν 
τόν έσπερινόν καί μετά τήν μεγάλην δοξολογίαν απαξ, είς δε 
τό «Θεός Κύριος»  δίς (μετά τοϋ Δόξα), καί τό θεοτοκίον « Ό  
δ ι’ ήμάς γεννηθείς». Είς τόν όρθρον κανόνες, ο τής Θεοτόκου 
«Πολλοΐς συνεχόμενος» καί ο τοϋ οσίου· καταβασίαι οί είρμοί 
«Χριστός γεννάται». Είς τήν λειτουργίαν, κοντάκιον « Ή π α ρ 
θένος σήμερον τόν προαιώ^ιον». Απόστολος -μετά προκειμέ
νου τοϋ μηνολογίου- τοϋ οσίου, Σαβ. κζ ' έβδ. έπιστ., « Ό  καρ
πός τοϋ Πνεύματος» (Γαλ. ε ' 22 - ς '  2)· Ευαγγέλιον ομοίως, 
Πέμ. δ ' έβδ. Ματθ., «Πάντα μοι παρεδόθη»  (Μτθ. ια ' 27-30). 
Κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

6. Τρίτη. f  Νικολάου άρχιεπισκόπου Μύρων τής Λυκίας τοϋ 
θαυματουργοϋ (f 330).

'Η  έορτάσιμος άκολουθία ώς έν τώ Μηναίω άνευ Π αρα
κλητικής (τυπικόν 6ης Δεκ. §§1-3). Είς τόν έσπερινόν τά 4
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έσπέρια προσόμοια είς 6. Τα δια τήν λιτήν ίδιόμελα είς τό με- 
σονυκτικόν, ώς εϊθισται. Τό άπολυτίκιον «Κανόνα πίστεος»  
είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν μεγάλην δοξολογίαν απαξ, 
είς δέ τό «Θεός Κύριος»  δίς (μετα τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον 
«Τό ά π ’ αώνος». Είς τόν όρθρον οί έν τώ Μ ηναί- κανόνες 
(μετα τών είρμών τοϋ α ' ) .  Καταβασίαι οί είρμοί «Χριστός 
γενναται». Μετα τό δοξαστικόν τών αϊνων, Καί νϋν, «Μακα- 
ρίζομέν σε» (Παρακλ., ήχος πλ. α ',  Δευτ. έσπέρας). Είς τήν 
λειτουργίαν, κοντάκιον « Ή  παρθένος σήμερον τόν προαιό)- 
νιον Λόγον». Απόστολος: τοϋ ίεράρχου, 6 Δεκ., «Πείθεσθε 
τοίς ηγουμένοις ύμιών» ('Εβρ. ιγ ' 17-21)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 
« ’Έστη ο ’Ιησοϋς έπί τόπου πεδινοϋ»  (Λκ. ς '  17-23). Κοινω
νικόν «Είς μνημόσυνον».

7. Τετάρτη. Αμβροσίου έπισκόπου Μεδιολάνων (f 397). Αθη
νοδώρου μάρτυρος.

AnooioAos: ήμέpαs, Τει. κε' έβδoμ. SmoioAiiv (Β' θεo. β' 1-12).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Τει. ιβ' έβδ. A ouks (Λκ. κα' 5-8, 10-11, 20-24).

8. Πέμπτη. Προεόρτια τής συλλήψεως τής αγίας Άννης, Πατα- 
πίου οσίου (η ' αί.). Σωσθένους, Άπολλώ, Τυχικοϋ κ.λπ. έκ 
τών 70 (α ' αί.)· Παρθενίου οσίου τοϋ έν Χ ί- .

AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. κε' έβδ. Srnoi. (Β' θεo. β' 13-γ' 5).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πεμ. ιβ' έβδoμ. A ouks (Λκ. κα' 28-33).

9. Παρασκευή. 'Η  σύλληψις τής αγίας ’Αννης τής μητρός τής 
Θεοτόκον  άνάμνησις τών έγκαινίων τοϋ έν Κ ύπρ- ί. ναοϋ τοϋ 
αγ. ’Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου (έν έτει 1091). Άννης τής μη- 
τρός Σαμουήλ τοϋ προφήτου (1160 π.Χ.).

'Η  άκολουθία τοϋ Μηναίου, έορτάσιμος ούσα, ψάλλεται 
άνευ Παρακλητικής. Είς τόν έσπερινόν γίνεται είσοδος. Είς 
τόν όρθρον (άνευ πολυελέου) τα καθίσματα τής α ' στιχολο- 
γίας ώς έν τώ Μ ηναί-, είτα τό τής β ' στιχολ. «Ά δάμ, άνακαι- 
νίσθητι» (απαξ), Δόξα, Καί νϋν, «Άναβόησον, Δαυίδ»· κατα
βασίαι οί είρμοί «Χριστός γενναται». Είς τήν λειτουργίαν κο
ντάκιον τής αγίας «Εορτάζει σήμερον»· Απόστολος -μετα 
προκειμένου τής 4ης Δ εκ.- τής αγίας, 23 Σεπτ., «Ά βρααμ  δύο
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νίούς εαχεν» (Γαλ. δ ' 22-27)· Εύαγγέλιον ομοίως, Σαβ. ς '  
έβδ. Λουκά, «Ούδεις λύχνον άψας» (Λκ. η ' 16-21)· κοινω
νικόν «Ά γαλλιάαθε, δίκαιοι».

10. Σάββατον. Μηνά τοϋ καλλικελάδον τοϋ Αθηναίου (γ ' αί.), 
Έρμογένους, Εύγράφου μαρτύρων.

Τάξις Σαββάτου μέ «Θεός Κύριος» (βλ. εμπροαθεν §§31-44).
Anooioflos: ήμέpαs, Σαβ. κε' έβδ. smoi. (Γαλ. α' 3-10).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Σαβ. ιβ' έβδ. Λουκά (Λκ. ιγ' 19-29).

11. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ. «Τών άγιον προπατόρων». Δανιήλ 
οσίου τοϋ στυλίτου. Λουκά τοϋ νέου (f 980). Ή χο ς  πλ. δ ' ,  έο- 
θινόν γ '.

Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Δι’ έγκρατείας τών παθών»· κο
ντάκιον «Τής ατρατείας ηρπααεν».

Τήν άκολουθίαν τών προπατόρων ζητει μετά τήν 10ην Δ εκεμ
βρίου.

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

τόρων προσόμοια 4, Δόξα, «Τούς πρό τοϋ νόμον πατέρας», 
Και νϋν, « Ό  βασιλεύς τών ούρανών».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ άγιον «Τών προπα

τόρων τό σύστημα», Και νϋν, « Ά σ π ο ρ ο ς  έκ θείου Π νεύμα
τος».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ « Έ ξ  υψονς κατήλθες», Δόξα, Και νϋν, «Έ ν  
πίστει τούς προπάτορας».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχον, τά τριαδικά « ’Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
και άπολυτίκιον «Έ ν  πίστει τούς προπάτορας».

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 Και 
νϋν τό θεοτοκίον τοϋ άναστασίμον άπολντικίον « Ό  δ ι’ ήμάς 
γεννηθείς», και τής β ' στιχολογίας μέ τό θεοτοκίον αύτών.
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Ευλογητάρια. 'Η υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον 
τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (γ ' )  μετά τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο τών προπατόρων «Πα- 

τράσιν αίνον προσάξωμεν»· άπό γ ' φδής ή υπακοή «Είς δρό
σον τοΐς παισί» καί τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκου· 
ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ οικου τών προπατόρων, τό συ
ναξάριον τής ήμέρας καί τό υπόμνημα τής Κυριακής τών προ
πατόρων.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Χριστός γεννάται, δοξάσατε»· 
«Τήν τιμιωτέραν», καί ο είρμός «[Μ εγάλυνον, ψυχή μου, τήν 
τιμιωτέραν..] Μ υστήριον ξένον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό γ ' άναστά
σιμον « Ο τ ι Χ ριστός έγήγερται», τών προπατόρων «Πατέρων 
μνήμην σήμερον», « Ά δά μ  άνευφημήσωμεν» καί θεοτοκίον 
δμοιον «'Αγνή παρθένε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί τών προπα
τόρων προσόμοια 3 είς 4 -μετά τών πρό αυτών στίχων τά δύο 
τελευταΐα-, Δόξα, τό ίδιόμελον τών προπατόρων «Δεϋτε απα- 
ντες πιστώς», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δοξολογία μεγά
λη, « ’Α ναστάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά καί είς 
τούς μακαρισμούς 4 άναστάσιμα τροπάρια τοϋ ήχου καί 4 έκ 
τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τών προπατόρων].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια « ’Ε ξ  νψονς κατήλθες», 
«Έ ν πίστει τούς προπάτορας», καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κο
ντάκιον « Ή π α ρθένο ς  σήμερον τόν προαιώ^ιον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τής Κυ
ριακής τών προπατόρων Απόστολος: προεόρτιος, Κυρ. κθ ' 
έπιστ., «"Οταν ο Χ ριστός φανερωθή» (Κλσ. γ ' 4-11)· Ευαγγέ- 
λιον: Κυρ. ια ' Λουκά, « Ά νθ ρω π ό ςτις  έποίησε δεΐπνον» (Λκ. 
ιδ ' 16-24, Μτθ. κβ ' 14).

Είς τό Έξαιρέτω ς τό « Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνεΐ- 
τε», καί τά λοιπά ώς συνήθως.

12. Δευτέρα. f  Σπυρίδωνος Τριμυθοϋντος τοϋ θαυματουργοϋ 
(f 348). Ίωάννου οσίου, έπισκόπου Ζιχνών (f 1333).
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«'Η άκολουθία ψάλλεται ώς έστι διατεταγμένη έν τώ Μη- 
να ί-»  (Τ.Μ.Ε. 12 Δεκ. §1). Τα δια τήν λιτήν στιχηρα είς τό με- 
σονυκτικόν, ώς εϊθισται. Τό άπολυτίκιον «Τής συνόδου τής 
πρώτης» είς μέν τόν έσπερινόν καί μετα τήν μεγάλην δοξολο
γίαν απαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος»  δίς (μετα τοϋ Δόξα), καί 
θεοτοκίον «Τοϋ Γαβριήλ». Ευαγγέλιον όρθρου: τοϋ ίεράρχου, 
Νοεμ. 13, « ’Αμήνάμήνλέγω ) ύμίν» ( ’Ιω. ι ' 1-9). Κανόνες, ο τής 
Θεοτόκου (τής μικρας Παρακλήσεως) καί ο τοϋ ίεράρχου. 
Καταβασίαι οί είρμοί «Χριστός γενναται». Είς τήν λειτουρ
γίαν, κοντάκιον « Ή  παρθένος σήμερον τόν προαιό)νιον Λ ό 
γον». Απόστολος: τοϋ ίεράρχου, Κυρ. κ ς ' έπιστ., « Ώ ς  τέκνα  
φ οτός περιπατείτε»  ( ’Εφεσ. ε ' 8-19)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 
Νοεμβρίου 13, « ’Εγώ') είμι η θύρα» ( ’Ιω. ι ' 9-16). Κοινωνικόν 
«Είς μνημόσυνον».

13. Τρίτη. Ευστρατίου, Αυξεντίου, Ευγενίου, Μαρδαρίου καί 
’Όρέστου τών μαρτύρων (δ ' αί.)· Λουκίας μάρτυρος (f 304).

AnooioAos: ήμέpαs, Τρ. κς' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. α' 8-14).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Τρ. ιγ' έβδ. A ouks (Μρ. η' 22-26).

14. Τετάρτη. Θύρσου, Άπολλωνίου, Άρριανοϋ καί τών σύν 
αυτοίς μαρτύρων (f 286-287).

AnooioAos: ήμέpas, Τει. κς' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. α' 18-20, β' 8-15).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Τ ε ιά ρ ι^  ιγ' έβδoμάδos A ouks (Μρ. η' 30-34).

15. Πέμπτη. ’Ελευθερίου ίερομάρτυρος καί τής μητρός αυτοϋ 
Άνθίας (β ' αί.).

«Εί τύχοι η μνήμη τοϋ αγίου έν άλλη ημέρα πλήν Κυριακής, 
η άκολουθία ψάλλεται κατα τήν έν τώ Μ ηναί- διάταξιν» 
(Τ.Μ.Ε., 15 Δεκ. §1), ή τοι μετα Παρακλητικής, άνευ είσόδου 
είς τόν έσπερινόν καί άνευ καταβασιών είς τόν όρθρον, άλλα 
μετα δοξολογίας μεγάλης. Είς τήν λειτουργίαν, κοντάκιον « Ή  
παρθένος σήμερον τόν προαιό)νιον Λόγον»· Απόστολος: τοϋ 
ίερομάρτυρος, 15 Δεκ., «Μή έπαισχυνθής τό μαρτύριον»  (Β ' 
Τιμ. α ' 8-18)· Ευαγγέλιον: ομοίως, Σαβ. α ' έβδ. νηστ., «Έπο- 
ρεύετο ο ’Ιησοϋς τοίς σάββασι»  (Μρ. β ' 23-γ' 5)· κοινωνικόν 
«Είς μνημόσυνον».
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Σημείωσ ις . Ε ίς τούς γεραίροντας τόν άγιον Ε λευθέριον ναούς ή 
έορτάαιμος αύτοϋ άκολουθία ψάλλεται ανευ Π αρακλητικής έξ  ιδι
αιτέρας φυλλάδος, αυμφώνως μέ τήν έν  αύτή τυπικήν διάταξιν.

16. Παρασκευή. Αγγαί,ον προφήτου (500 π.Χ.). Θεοφανοϋς βα- 
σιλί,σσης (f 894), Μοδέστου άρχιεπ. ’Ιεροσολύμων (f 634).

Anooioflos: ήμέpαs, Παρ. κς' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. δ' 4-8, 16).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρασκ. ιγ' έβδ. Λουκά (Μρ. θ' 33-41).

Σημείωσις. Ε ίς τούς γεραίροντας τόν άγιον Μ όδεατον ναούς ή 
έορτάαιμος αύτοϋ άκολουθία ψάλλεται ανευ Παρακλητικής· ή δέ 
τοϋ Μ ηναίου καταλιμπάνεται (ψαλλομένη έν  τοίς άποδείπνοις).

17. Σάββατον. Δανιήλ τοϋ προφήτου (560 π.Χ.) και τών άγιον 
τριών παί,δον Ανανίου, Αζαρί,ου και Μισαήλ. Διονυσίου Αίγί- 
νης τοϋ θανματονργοϋ (f 1624) τοϋ έν Ζακύνθο.

'Η  άκολουθία τοϋ Σαββάτου ψάλλεται μέ «Θεός Κύριος» 
(βλέπε εμπροσθεν είς τάς γενικάς τυπικάς διατάξεις §§31-44). 
Απόστολος: προφήτου, α ' Κυρ. έπιστ. (άγ. Πάντων) (Έβρ. 
ια ' 33-ιβ' 2)· Εύαγγέλιον: ήμέρας, Σαβ. ιγ ' έβδ. Λουκά (Λκ. 
ιδ ' 1-11). Κοινωνικόν είς προφήτας «Ά γαλλιάαθε, δίκαιοι».

Σημείωσις. Ε ίς τούς γεραίροντας τόν άγιον Δ ιονύσιον ναούς 
ψάλλεται ή έορτάαιμος αύτοϋ άκολουθία, έν  δέ τή λειτουργία τό 
προεόρτιον κοντάκιον και τά  άναγνώσματα τοϋ ίεράρχον, α ζήτει 
Νοεμβρίου 13η. 'Η  δέ άκολουθία τοϋ προφήτου και τών τριών νέων 
καταλιμπάνεται.

18. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ. «Μνήμη πά
ντων τών ά π ’ αίώνος Θεώ εύαρεστησάντον άπό Άδάμ αχρι 
και ’Ιωσήφ τοϋ μνήστορος τής ύπεραγίας Θεοτόκον  ομοίως 
και τών προφητών και προφητίδον, έξαιρέτος δέ τοϋ προφή
του Δανιήλ (560 π.Χ.) και τών άγιον τριών παί,δον». Σεβα- 
στιανοϋ, Ζωής κ.λπ. μαρτύρων (f 287). Ή χο ς  α ',  έοθινόν δ '.

Τήν άκολουθίαν τής Κ υριακής πρό τής Χ ρια τοϋ  γεννήαεως ζήτει 
έν  τώ Μ ηνα ίο  μετά τήν 17ην Δεκεμβρίου.

Εις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Μ εγάλα τά τής πίατεος κατορ
θώματα»· κοντάκιον «Χειρόγραφον είκόνα».

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και τό Ψαλτήριον.
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ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» άναστάσιμα 6, καί τών πατέ
ρων 3 «Τά τών πατέρων σήμερον πιστοί» κ.λπ. είς 4, Δόξα, 
«Δανιήλ άνήρ έπιθνμιών», Καί νϋν, «Τήν παγκόσμιον δόξαν».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας καί 
τά έν τώ Μηναίω άναγνώσματα τής Κυριακής.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, «Χαίρετε, προφήται τί
μιοι», Καί νϋν, θεοτοκίον « Ώ  θαύματος καινοϋ» (Παρακλητι
κή, ήχ. πλ. β ',  Σαβ. έσπέρας, είς τά άπόστιχα).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τοϋ λίθον σφραγισθέντος», Δόξα, «Μ εγά
λα τά τής πίστεως», Καί νϋν, «Πάντα υπερ έννοιαν».

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, Δόξα, τό διά τήν λιτήν ίδιόμελον «Βολίδες 
άστράπτοντες», Καί νϋν, θεοτοκίον «ΆμαρτοΑώ ν τάς δεή
σεις» (Παρακλ., ήχ. α ',  Δευτ. έσπέρας, είς τόν στίχον)· τά 
τριαδικά «"Αξιον έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Μ ε
γάλα τά τής πίστεος».

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 με τό θεο
τοκίον τοϋ άναστασίμου άπολυτικίου «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξα- 
μένον σοι», καί τής β ' στιχολογίας με τό θεοτοκίον αυτών. Ευ
λογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ 
ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (δ ' )  μετά τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΩΝ μόνον ο τών πατέρων «Κύματι θαλάσσης», μετά 

δε τόν είρμόν έκάστης φδής τό άναστάσιμον τροπάριον με 
στίχον «Δόξα τή άγ>α άναστάσει σον, Κύριε», τά έπόμενα με 
στίχον «"Αγιοι τοϋ Θεοϋ», καί είς τά δύο τελευταΐα Δόξα, Καί 
νϋν άπό γ ' φδής ή υπακοή «"Αγγελος παίδων έδρόσισε»  καί 
τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οϊκου χϋμα· ά φ ’ ς '  τό κο
ντάκιον τών πατέρων μετά τοϋ οϊκου («Χειρόγραφον είκόνα», 
«Έ κτείνας σου τήνχεΐρα»), τό συναξάριον τής ήμέρας καί τό 
υπόμνημα τής Κυριακής πρό τών Χριστουγέννων.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Χριστός γεννάται»· «Τήν τιμιωτέ
ραν», «[Μεγάλυνον, ψυχή μου...] Μ υστήριον ξένον».
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ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό δ ' άναστά- 
σιμον «Ταίς άρεταίς άστράψαντες», τό τών πατέρων «Πα- 
τριαρχών οί πρόκριτοι»  καί τό θεοτοκίον τοϋ άναστασίμου 
«Τό χαίρετε φθεγξάμενος».

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρα άναστάσιμα 4 καί τών πατέ
ρων προσόμοια 3 « Ά ρ ό ν  σου τήν φωνήν» κ.λπ. είς 4 -ε ίς  τούς 
πρό αυτών στίχους τα δύο τελευταία-, Δόξα, τών πατέρων 
«Τών νομικών διδαγμάτων», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα καί είς 
τούς μακαρισμούς 4 άναστάσιμα τροπάρια τοϋ ήχου καί 4 έκ 
τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τών πατέρων].

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια « Τοϋ λίθου αφραγιαθέ- 
ντος», «Μ εγάλα τα τής πίστεως» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « Ή  
παρθένος σήμερον τόν προαιό)νιον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τα εί- 
δικα τής Κυριακής· Απόστολος: Κυρ. πρό τών Χριστουγέν
νων, «Πίστει παρόκησεν ’Αβραάμ»  ('Εβρ. ια ' 9-10, 32-40)· Ευ- 
αγγέλιον: ομοίως, «Βίβλος γενέσεως ’Ιησοϋ Χριστοϋ»  (Μτθ. 
α ' 1-25).

Είς τό Έξαιρέτω ς τό « ’Ά ξιον  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνεί- 
τε», καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

19. Δευτέρα. Βονιφατίου μάρτυρος (f 290). Άρεως (f 308), 
Ευτυχίου καί Θεσσαλονίκης μαρτύρων.

AnooioAos: ήμέpαs, Δευι. κζ' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. ε' 1-10).
EύaγγέAιov: όμoίωs, Δευιέpas ιδ' A ouks (Μρκ. θ' 42-ι' 1).

20. Τρίτη. Προεόρτια τών Χριστουγέννων. ’Ιγνατίου ίερομάρτυ
ρος τοϋ Θεοφόρου (f 107). Φιλογονίου έπισκόπου Άντιοχεί- 
ας (f 323), ’Ιωάννου νεομάρτυρος έκ Θάσου (f 1652).

Ειδήσεις. 1. ’Α πό  σήμερον η Π αρακλητική σχολάζει μέχρι τής 
14ης ’Ιανουαρίου, πλήν τών Κυριακών. Δ ια  δέ τας άκολουθίας τών 
προεορτίον  καί μεθεόρτιων καθημερινών βλέπε έμπροσθεν, είς τας  
γενικας τυπικας διατάξεις (§§52-63).

2. Ε ίς τούς έσπερινούς τών προεορτίιων καθημερινών ψάλλονται 
μετα τό «Νϋν άπολύεις» οί δια τα άπόδειπνα κανόνες τοϋ Μ ηναίου  
(Τ.Μ.Ε. Δεκ. 25 §23), μ εθ ’ οϋς λέγετα ι τό τρισάγιον.
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3. "Εως τής 24ης Δεκεμβρίου, όπου έάν  ψαλή έόρτιος άκολουθία, 
ψάλλονται καταβααίαι «Χριστός γεννάται», είς δέ τήν θ. λειτουρ
γίαν (και είς τάς ώρας μετά τό τρισάγιον) τό κοντάκιον « 'Η  παρθέ
νος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον».

Anooioflos: ήμέpαs, Τρ. κζ' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. ε' 11-21).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Τ ρ λη  ιδ' έβδ. Λουκά (Μρ. ι' 2-12).

21. Τετάρτη. Ίονλιανής και τών σύν αύτή 500 μαρτύρων (f 304). 
Θεμιστοκλέους μάρτυρος (f 251).

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Τε!. κζ' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. ε' 22-ς' 11).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Τεiάpins ιδ' έβδ. Λουκά (Μρ. ι' 11-16).

22. Πέμπτη. Αναστασίας μεγαλομάρτνρος τής φαρμακολντρΐας 
(f 304). Χρνσογόνον και Θεοδότης μαρτύρων.

Ό  ήλιος εισέρχεται είς τόν Α ίγόκερω . ’Α ρχή  τοϋ χειμώνος.

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Πέμ. κζ' έβδ. Smoi. (A' Τιμ. ς ' 17-21).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Πέμnins ιδ' έβδ. Λουκά (Μρ. ι' 17-28).

23. Παρασκευή. Τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων (f γ ' αί.). Τά 
έγκαίνια τής άγιας τοϋ Χριστοϋ μεγάλης ’Εκκλησίας, ή τοι τής 
άγιας τοϋ Θεοϋ Σοφίας έν Κονσταντινονπόλει.

'Η  άκολουθία τής ήμέρας ψάλλεται κατά τήν έν τώ Μ ηναίο 
τάξιν. Είς τόν έσπερινόν μετά τό «Νϋν άπολύεις» συνάπτεται 
ο κανών τοϋ άποδείπνον «Πρός αέ όρθρίζο»  (μετά τών είρ
μών αύτοϋ). Είς τόν ορθρον μετά τά άπόστιχα, « ’Α γαθόν τό 
έξομολογείαθαι», τό τρισάγιον κ.λπ., τό άπολυτίκιον «Έτοι- 
μάζον, Βηθλεέμ»  και ή (μεγ.) άπόλυσις. ’Εν συνεχεία ψάλλο
νται αί

Μεγάλαι ώραι. Είς τήν α ' ώραν «Εύλογητός ο Θεός», 
[«Δόξα αοι, ο Θεός ήμών, δόξα αοι», «Βααιλεϋ ούράνιε»,]τρι
σάγιον κ.λπ., αί δέ λοιπαι ώραι αρχονται άπό τοϋ «Δεϋτε προ- 
ακννηαομεν», καθώς έπισννάπτονται εύθύς μετά τήν εύχήν 
τής προηγουμένης ώρας. 'Η  άκολουθία αύτών ώς εχει είς τό 
Μηναίον, άλλά μετά τούς τρείς ψαλμούς έκάστης ώρας άπο
λυτίκιον είς τό Δόξα λέγεται τό «Έτοιμάζον, Βηθλεέμ». ’Εν ώ 
ψάλλονται τά ίδιόμελα τής γ ' ,  τής ς '  και τής θ ' ώρας, ο διά
κονος (η ο ίερεύς φέρον έπιτραχήλιον και φελώνιον) θυμιά
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[προπορευομένου λαμπαδούχου] τόν ναόν καί τόν λαόν μετά 
θυμιατοϋ (κατζίου).

"Ωρα θ'. Μετά τά δύο πρώτα ίδιόμελα τής ώρας ο α ' χορός 
ψάλλει Δόξα Πατρί, ο β ' Καί νϋν, καί ο κανονάρχης ίστάμε- 
νος είς τό μέσον τοϋ ναοϋ άναγινώσκει -κατά  στίχον- 
«ευλαβώς καί κατά τό νφος τοϋ Ευαγγελίου» τό ίδιόμελον 
«Σήμερον γεννάται έκ Παρθένον», ώς είθισται· είτα οί χοροί 
ψάλλουν τοϋτο έναλλάξ κατά στίχον, μεθ’ ο ή Προφητεία, ο 
Απόστολος, τό Ευαγγέλιον καί τά λοιπά. Μετά τήν ευχήν «Δέ
σποτα Κ ύριε ’Ιησοϋ Χρίστε»  [συνήθως παραλείπονται έν ταΐς 
ένορίαις τά τυπικά καί οί μακαρισμοί, καί] ο ίερεύς ποιεΐ τήν 
συνήθη άπόλυσιν μετά τοϋ «Δ ι’ ευχών», μή έπιτελουμένης σή
μερον θείας λειτουργίας.

24. Σάββατον προ τών Χριστουγέννων. Ευγενίας οσιομάρ- 
τυρος (f 262) καί Φιλίππου μάρτυρος τοϋ πατρός αυτής, Βα- 
σί,λλας καί Άχαίκοϋ μαρτύρων.

'Η  άκολουθία τής ήμέρας ψάλλεται κατά τήν έν τώ Μηναίω 
τάξιν.

Εις τον έσπερινον μετά τό «Νϋν άπολύεις» συνάπτεται ο 
κανών τοϋ άποδείπνου « Ά ρ χω ν  έξ ’Ιούδα»  (μετά τών είρμών 
αυτοϋ). Είτα τρισάγιον κ.λπ., τό άπολυτίκιον «Ά πεγράφ ετο  
ποτέ» (απαξ), ή συνήθης έκτενής (ώς μή γενομένης είσόδου) 
καί ή συνήθης άπόλυσις.

Εις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τό άπολυτίκιον 
« ’Α πεγράφ ετο  ποτέ» δίς (μετά τοϋ Δόξα, Καί νϋν), ή δε λοιπή 
άκολουθία άνευ καταβασιών, άλλά μόνον οί είρμοί τής γ ' καί 
τής ς '  φδής είς τήν τάξιν αυτών· είς τό «Αίνοϋμεν, εύλο- 
γοϋμεν» ο είρμός τής η ' φδής «Τόν έν  καμίνα) τοϋ πνρός»· 
«Τήν τιμιωηέραν», ο είρμός τής θ ' φδής « ’Α νάρχον γεννήτο- 
ρος» καί τό «"Αξιον έστιν»· έξαποστειλάρια καί αίνοι, ώς έν 
τώ Μηναίω- «Σοί δόξα πρέπει»  καί ή δοξολογία χϋμα· είς τόν 
στίχον τών αϊνων απαντα ώς έν τώ Μηναίω- « ’Α γα θόν  τό έξο- 
μολογεΐαθαι», τρισάγιον κ.λπ. καί καί τό άπολυτίκιον « ’Α π ε 
γράφετο ποτέ».
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Εις την λειτουργίαν (τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου). Αντίφωνα 
τών καθημερινών είσοδικόν «Δεϋτε προακνvήαo)μεv... Σώσον 
ημας... ο έν αγίοις»· μετα τήν είσοδον άπολυτίκια «Ά πεγρά -  
φετο ποτέ»  καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « Ή  παρθένος σήμερον 
τόν προαιό)νιον Λόγον»· Απόστολος -μετα τοϋ προκειμένου 
τής ημέρας- Σαββάτου πρό τών Χριστουγέννων, Σαβ. κ ς ' 
έβδ. έπιστ., «Προϊδοϋσα η γραφή» (Γαλ. γ '  8-12)· Ευαγγέ- 
λιον: ομοίως, Σαβ. ιβ ' Λουκα, «Ώ μοιόθη η βασιλεία τιών 
ουρανών» (Λκ. ιγ ' 19-29)· « Ά ξ ιο ν  έστί»· κοινωνικόν « Ά γα λ-  
λιασθε, δίκαιοι»· «Ειδομεντό φώς», καί τα λοιπα τής λειτουρ
γίας ώς συνήθως.

25. t  ΚΥΡΙΑΚΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Εις την θ'. Απολυτίκιον «Ά πεγρά φ ετο  ποτέ»· κοντάκιον 
«Ή π α ρθένο ς  σήμερον τόν προαιό)νιον Λόγον».

Ίστέον οτι σήμερον ουδέν τών άναστασίμον ψάλλεται, άλλα πά 
ντα τα  τής τοϋ Χ ρ ιστοϋ  γεννήσεος.

Εις τον μέγαν έσπερινόν. «Ευλογητός», ο προοιμιακός 
(άνευ Ψαλτηρίου), η μεγάλη συναπτή.

ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»  στιχηρα ίδιόμελα τής έορτής 
4 «Δεϋτε άγαλλιασόμεθα τώ Κυρία)» κ.τ.λ. είς 6, Δόξα, Καί 
νϋν, «Αυγούστου μοναρχήσαντος έπί τής γής».

ΕΙΣΌ ΔΌ Σ μετα Ευαγγελίου, «Φώς ίλαρόν», καί ευθύς τα
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ . Τό α ' άνάγνωσμα « Έ νά ρχή  έποίησενο  

Θεός»· είτα ο α ' χορός τό τροπάριον «Λαθών έτέχθης», τοϋ 
οποίου τό άκροτελεύτιον «Καί μάγους σοι προσήνεγκε»  ψάλ
λεται (άρχομένου τοϋ β ' χοροϋ) μετα τών στίχων τοϋ π ς ' 
(86ου) ψαλμοϋ, ώς έν τώ Μ ηναί-, Δόξα, Καί νϋν, ο α ' χορός 
τό αυτό τροπάριον «Λαθών έτέχθης» ολόκληρον. Είτα τό ζ ' 
άνάγνωσμα «Παιδίον έγεννήθη ημίν»· μετ’ αυτό ο β ' χορός τό 
τροπάριον «Α νέτειλας, Χριστέ, έκ παρθένου», τό άκροτελεύ
τιον τοϋ οποίου «Μ άγους όδηγήσας» ψάλλεται (άρχομένου 
τοϋ α ' χοροϋ) μετα τών στίχων τοϋ ζβ' (92ου) ψαλμοϋ, ώς έν 
τώ Μ ηναί-, Δόξα, Καί νϋν, ο β ' χορός τό αυτό τροπάριον 
«Α νέτειλας, Χριστέ»  ολόκληρον. Είτα τό η ' άνάγνωσμα
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«Προαέθετο Κύριος», μεθ’ δ ε ύ θ ύ ς  ο Απόστολος -μετά τοϋ 
έν τώ Μ ηναίο προκειμένον- τοϋ έσπερινοϋ, Σαβ. α ' έβδ. νη- 
στ., «Πολνμερώς και πολντρόπος»  (Έβρ. α ' 1-12)· Εύαγγέ
λιον: τής γ ' ώρας, «Έ ξήλθε δόγμα»  (Λκ. β ' 1-20). Είτα ή 
έκτενής «Ειπομεν πάντες» κ.τ.λ., ώς έν τοίς έορτασί,μοις έσπε- 
ρινοίς.

ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 3 ίδιόμελα τής έορτής «Μ έγα και 
παράδοξον» κ.λπ., μετά τών πρό αύτών στίχον τά δύο τελευ
ταία, Δόξα, «Εύφράνθητι, ’Ιερουσαλήμ», Και νϋν, «Σπηλαίο) 
παρ(1)κηαας». «Νϋν άπολύεις», τρισάγιον κ.λπ..

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ «Ή γέννηα ίς  αον, Χριστέ»  τρις.
ΑΠΟΛΥΣΙΣ (μεγάλη) μετά τοϋ χαρακτηριστικοϋ μόνον τής 

έορτής « Ό  έν σπηλαίο) γεννηθεις και έν φάτνη άνακλιθεις διά  
τήν ήμών σωτηρίαν Χ ριστός ο άληθινός Θεός ήμών».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά διά τήν λιτήν 
στιχηρά τής έορτής μετά τών Δόξα, Και νϋν αύτών, ώς έν τώ 
Μηναίο· τρισάγιον κ.λπ., και τό άπολυτίκιον « Ή  γέννηαίς 
αον, Χριατέ».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον « Ή  γέννηαίς αου, Χριστέ»  τρις. [Τό 
Ψαλτήριον και ο πολυέλεος «Αίνείτε τό ονομα Κυρίου».]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά τής έορτής κατά σειράν τό α ' άντίφονον 
τοϋ δ ' ήχον, τό προκεΐμενον, Εύαγγέλιον ορθρον, ο ν ' ψαλ- 
μός χϋμα, και τά λοιπά ώς έν τώ Μηναίο.

ΚΑΝΟΝΕΣ, οί δύο τής έορτής μετά τών είρμών αύτών 
(«ανευ στίχον»), Δόξα, Και νϋν είς τά δύο τελευταία τροπά
ρια έκάστης φδής τοϋ β ' κανόνος· άπό γ ' φδής ή ύπακοή 
«Τήν άπαρχήν τών έθνών» χϋμα· ά φ ’ ς '  φδής ώς έν τώ Μη
ναίο.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ διπλαί οί είρμο'ι «Χριστός γεννάται»  και 
«Έ σω σε λαόν»· (άντ'ι τοϋ Τήν τιμιοτέραν), ψάλλονται οί 
είρμο'ι και τά τροπάρια τής θ ' φδής τών δύο κανόνων μέ τά έν 
τώ Μ ηναίο μεγαλυνάρια τής έορτής· είτα οί δύο είρμο'ι μετά 
τών άντιστοίχον μεγαλυναρίον «Μεγάλννον, ψυχή μον, τήν 
τιμιο)τέραν... Μ υστήριον ξένον» και «Μεγάλννον, ψυχή μον, 
τήν λντροσαμένην... Σ τέργειν μέν ήμάς».
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Τό έξαποστειλάριον έκ τρίτου, είς τούς αίνους τά στιχηρά 
τοϋ Μηναίου, δοξολογία μεγάλη, καί τό άπολυτίκιον « Ή  γέν- 
νησίς σου, Χριστε»  απαξ.

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα τής έορτής μετά τών 
έφυμνίων αυτών.

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ « ’Εκ γαστρός πρό έασφόρον έγέννησά σε- 
ωμοσε Κύριος καί ου μεταμεληθησεται· σύ ίερεύς είς τόν 
αίώνα, κατά τήν τάξιν Μ ελχισεδέκ. Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο 
έκ παρθένον τεχθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ μόνον τό άπολυτίκιον «Ή γέννη σ ίς  
σον, Χρίστε»  καί τό κοντάκιον τής έορτής « Ή π α ρθ ένο ς  σή
μερον τόν υπερούσιον τίκτει». Αντί τρισαγί,ου « Ο σ ο ι είς Χ ρ ι
στόν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: τής έορτής -μετά τοϋ προ- 
κειμένου αυτοϋ-, 25 Δεκ., «"Οτε ήλθε τό πλήρωμα τοϋ χρό 
νον» (Γαλ. δ ' 4-7)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 25 Δεκ., «Τοϋ Ίησοϋ  
γεννηθέντος έν Βηθλεέμ» (Μτθ. β ' 1-12).

Καθεξής ή θεία λειτουργία τοϋ μεγάλου Βασιλείου· Είς τό 
Έξαιρέτω ς « ’Επί σοί χαίρει».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Λύτρω σιν άπέστειλε Κ ύριος τώ λαώ  
αύτού■ άλληλούια»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς, « Ή  γέννησίς 
σον, Χρίστε»  απαξ. Απόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.

Σημείωσις. ’Α πό  τής σήμερον εως τής 4ης Ίανουαρίου (2017) 
έπιτρέπεται κατάλυσις είς πάντα.

26. Δευτέρα. f  'Η  σύναξις τής 'Υπεραγίας Θεοτόκου. Ευθυμίου 
Σάρδεων ίερομάρτυρος τοϋ ομολογητοϋ (f 840).

Συμψάλλεται σήμερον καί ή άκολουθία τής Κυριακής μετά τήν 
τοϋ Χριστοϋ Γέννησιν, ην βλέπε έν τω Μηναίω μετά τήν 26ην καί 
πρό τής 27ης Δεκεμβρίου, διά τό μή υπάρχειν Κυριακήν άχρι τής 
άποδόσεως.

Εις τήν θ '.  Απολυτίκιον « Ή γέν ν η σ ίςσ ο ν » ·κοντάκιον « Ή  
παρθένος σήμερον».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός (άνευ Ψαλτηρίου).
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚ ΕΚ Ρ Α Ξ Α »  τής έορτής ίδιόμελα 3 

«Δεϋτε άγαλλιασώμεθα»  (26ης Δεκ.) κ.λπ. καί τών άγιων προ-
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σόμοια ετερα 3 «Τόν θεοπάτορα πάντες» κ.λπ. (Κυριακής 
μετά τήν Χρ. γέννησιν), Δόξα, «Μνήμην έπιτελοϋμεν» (Κυρ. 
μετά τήν Χρ. γέννησιν), Και νϋν, «Δόξα έν ύψίατοις Θεώ» 
(26ης Δεκ.).

ΕΙΣΟΔΟΣ (μετά θνμιατοϋ), «Φώς ίλαρόν», και τό μέγα 
προκεΐμενον «Τις θεός μέγας»  κατά τήν έν τώ Μ ηναίο τάξιν.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 3 ίδιόμελα τής έορτής «Παράδοξον μυστή
ριον» (26 Δεκ.) κ.λπ., Δόξα, τής Κυρ. μετά τήν Χρ. γέννησιν 
«Τερέο)ν μνήμη», Και νϋν, τής 26ης Δεκ. «Έ ν Βηθλεέμ αννέ- 
δραμον ποιμένες».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Ή γέννηα ίς  αον, Χριστέ», Δόξα, «Εύαγγε- 
λίζον ’Ιοαήφ», Και νϋν, « Ή  γέννηαίς αον, Χριστέ».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ « Ό  έν σπηλαίο) γεννηθείς...»
Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ

ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολντίκια. [Τό Ψαλτήριον και ο 
αμομος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τών δύο πρώτον στιχολογιών τής έορτής 
«Δεϋτε Ιδωμεν, πιστοί», «Τί θαυμάζεις, Μ αριάμ»  (25ης Δεκ.)· 
ο ν ' ψαλμός χϋμα.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο α ' τής έορτής και οί δύο τής Κυρ. μετά τήν 
Χριστοϋ γέννησιν άπό γ ' φδής τά μεσώδια καθίσματα τής 
άκολουθί,ας τής Κυρ. μετά τήν έορτήν «Πατρός ώς άληθώς», 
Δόξα, Και νϋν, «Χορός τών προφητών»· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον 
«Εύφροσύνης σήμερον» μετά τοϋ οίκον (τής άκολουθί,ας τής 
Κυρ. μετά τήν έορτήν), τό συναξάριον τής 26ης τοϋ μηνός και 
τό ύπόμνημα τής Κυριακής μετά τήν Χριστοϋ γέννησιν ουτο· 
«Τή αύτή ήμέρα μνήμην έπιτελοϋμεν τών άγιον...»

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Έ σω σε λαόν»· δέν ψάλλομεν Τήν 
τιμιατέραν, άλλ’ άντ’ αύτής λέγονται οί είρμο'ι και τά τροπά
ρια τής θ ' φδής άμφοτέρον τών κανόνων τής έορτής έφύμνια 
είς τά μεγαλυνάρια αύτών, ώς χθές, και είτα, «Μεγάλννον, ψυ
χή μον, τήν τιμιοηέραν... Σ τέργειν μέν  ήμάς».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τών θεοπατόρον «Συν ’Ιακώβο) μέλ- 
ψομεν», και τής έορτής «Έ πεακέψατο ήμάς».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ τής έορτής ίδιόμελα 4 «Εύφραίνεαθε, 
δίκαιοι» κ.λπ., Δόξα, τό ίδιόμελον τής Κυριακής μετά τά Χρι-
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στούγεννα «Αίμα καί πϋρ καί άτμίδα καπνοϋ», Καί νϋν, «Σή
μερον η άόρατος φύσις» (26 Δεκ.). Δοξολογία μεγάλη, « Ή  
γέννησίς σου, Χριστέ»  (απαξ).

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τής έορτής.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌ ΔΌ Ν  άπολυτίκια « Ή  γέννησίς σου, Χ ρ ι

στέ», «Ευαγγελίζου ’Ιωσήφ», καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντά
κιον «Ή π α ρθένος  σήμερον τόν ύπερούσιον τίκτει». Αντί τρι- 
σαγίου «"Όσοι είς Χριστόν»  (κατ’ άπαίτησιν τοϋ Τ.Μ.Ε.).

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ . Απόστολος: Κυριακής μετα τα Χριστού
γεννα, Κυρ. κ ' έπιστ., «Γνωρίζω) ύμίν τό ευαγγέλιον»  (Γαλ. α ' 
11-19)· Ευαγγέλιον: ομοίως, «Αναχωςησάντω ό τών μάγιαν» 
(Μτθ. β ' 13-23).

Είς τό Έ ξα ιρέτος «Μεγάλυνον, ψυχή μου, τήν τιμιωτέ- 
ραν... Σ τέργειν μέν  ημας». Κοινωνικόν «Λύτρωσιν άπέστειλε 
Κύριος...»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς τό άπολυτίκιον « Ή  γέν
νησές σου, Χριστέ». Απόλυσις η τής έορτής.

Ειδήσεις. 1. ’Α πό  αϋριον ε ο ς  τής 30ής Δεκ. τών κανόνων τοϋ  
Μ ηναίου προτάσσονται οί τής έορτής· τήν μ έν  27ην καί 29ην ο α '  
κανόν, τήν δέ 28ην καί 30ήν ο β '.  Κ αταβασία^ έαν  έορτάζεται 
αγιος, «’Έσωσε λαόν».

2. "Εος τής 30ής Δεκεμβρίου άντίφονα τα  τής έορτής· εσ ο δ ικ ό ν  
«Δεϋτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ημας ο έκ παρθένου τεχθείς»· κον
τάκιον  «'Η  παρθένος σήμερον τόν ύπερούσιον τίκτει».

3. "Εος τής άποδόσεος τής έορτής είς πάσας τας άκολουθίας 
άπόλυσις «'Ό  έν σπηλα ΐ- γεννηθείς καί έν φάτνη άνακλιθείς δια τήν 
ημών σωτηρίαν Χριστός ο άληθινός Θεός ημών».

27. Τρίτη. f  Στεφάνου πρωτομάρτυρος καί άποστόλου (f 34). 
Θεοδώρου οσίου τοϋ γραπτοϋ (f 840).

Ε ίς πάσας τας μεθεόρτους καθημερινας η άκολουθία ψάλλεται 
μόνον έκ τοϋ Μ ηναίου (όρα έμπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§52
63).

Αί άκολουθίαι τοϋ πρωτομάρτυρος καί τοϋ οσίου συμψάλ- 
λονται μετα τών μεθεόρτων, ώς έν τώ Μ ηναί-. Είς τόν έσπε
ρινόν άνευ είσόδου. Είς τόν όρθρον άνευ καταβασιών, στιχο- 
λογοϋμεν δέ «Τήν τιμιιατέραν»· μετα τούς αίνους παραλείπο
νται τα άπόστιχα καί ψάλλεται δοξολογία μεγάλη. Είς τήν λει
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τουργίαν, άντίφωνα τής έορτής· είσοδικόν «Δεϋτε προσκννή- 
αφμεv„. Σώσον ήμάς... ο έκ παρθένον τεχθείς». Μετά τήν 
είσοδον άπολυτίκια « Ή  γέννησίς σου», «Βασίλειον διάδημα» 
καί τοϋ ναοϋ· κοντάκιον « Ή π α ρθ ένο ς  σήμερον». Τρισάγιον. 
Απόστολος: τοϋ πρωτομάρτυρος, Δευτ. γ ' έβδ. Πράξ., «Στέ
φανος πλήρηςπ ίσ τεοςκα ί δυνάμεως» (Πρξ. ς '  8-ζ' 5, 47-60)· 
Ευαγγέλιον: ομοίως, Κυρ. ιγ ' Ματθ., «Ά νθρω πός τις ήν οίκο
δεσπότης» (Μτθ. κ α ' 33-42). « Ά ξ ιο ν  έστί». Κοινωνικόν «Είς 
πάσαν τήν γήν».

28. Τετάρτη. Τών άγιων Δισμυρίων τών έν Νικομηδε>α καέντων 
μαρτύρων (f 302). Γλυκερίου μάρτυρος.

^ n c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Τει. κη' έβδ. έπισι. (Β' Τιμ. δ' 9-22).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τει. ιε' έβδ. Λουκά (Μρ. ια' 22-26).

29. Πέμπτη. Τών άγιων νηπίων τών υπό τοϋ Ή ρώδου άναιρεθέ- 
ντων Μαρκέλλου οσίου. Γεωργίου Νικομηδείας, ποιητοϋ τών 
κανόνων.

^ n c ^ ^ o s :  ήμέpas, Πέμ. κη' έβδ. έπισιοήών (Τίι. α' 5-14).
Εύαγγέήιον: νηπίων, θ' ώpas Χρισιουγέννων (Μιθ. β' 13-23).

30. Παρασκευή. Άνυσίας οσιομάρτυρος τής έν Θεσσαλονίκη 
(f 285-305). Φιλεταίρου μάρτυρος (f 351), Λέοντος οσίου 
άρχιμανδρίτου, Γεδεών οσιομάρτυρος τοϋ έν Τυρνάβω (f 
1812).

^ n c ^ ^ o s :  ήμέpas, Παρ. κη' έβδ. έπισι. (Τίι. α' 15 -,' 10).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Παρ. ιε' έβδομ. Λουκά (Μρ. ιβ' 1-12).

31. Σάββατον. Άπόδοσις τής έορτής τών Χριστουγέννων. Με
λάνης όσιας τής 'Ρωμαίας (f 449), Ζωτικοϋ ορφανοτρόφου 
(δ ' αί.).

'Η  άκολουθία ώς έν τή κυρία ήμέρα τής έορτής (25 Δεκεμ
βρίου) μετά τών έξής διαφορών:

Εις τον έσπερινον μετά τό δοξαστικόν τών έσπερίων γίνεται 
είσοδος, «Φώς ίλαρόν» καί τό προκείμενον τής ήμέρας. Τά άνα- 
γνώσματα καταλιμπάνονται· ώσαύτως καί τά ίδιόμελα τής λιτής. 
Απόστιχα τά τής έορτής, ώς έν τώ Μηναίω, καί τό άπολυτίκιον 
«Ή γέννησίς σου, Χρίστε»  γ '.  Απόλυσις ώς έν τή έορτή.
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Εις τόν ορθρον δέν λέγεται τό μετά τόν πολυέλεον κάθισμα 
ούτε Εύαγγέλιον όθεν μετά τά δύο καθίσματα, ο ν ' ψαλμός 
και εύθύς οί κανόνες· άπό γ ' φδής, άντι τής ύπακοής, τό μετ’ 
αύτήν κάθισμα «Άγαλλιάαθο) ούρανός» δίς· ά φ ’ ς '  τό κοντά
κιον και ο οίκος τής έορτής, τό συναξάριον τής 31ης Δεκεμ
βρίου. Καταβασί,αι διπλαί και ή θ ' φδή ώς έν τή έορτή.

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα, είσοδικόν, άπολυτίκιον 
και κοντάκιον ώς έν τή έορτή. Τ ρ ι σ ά γ ι ο ν .  Προκεΐμενον και 
άλληλουιάριον τά τής έορτής (διά τήν άπόδοσιν αύτής)· Από
στολος: Σαβ. πρό τών Φώτον (Α ' Τιμ. γ '  13-δ' 5)· Εύαγγέ
λιον: ομοίως, ζήτει έν τώ μηνολογίο (Μτθ. γ ' 1-6). Καθεξής ή 
θεία λειτουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου. Είς τό Έ ξαιρέτος, «Μ ε
γάλννον, ψυχή μον, τήν τιμιοηέραν... Μ υστήριον ξένον»· κοι
νωνικόν «Λ ύτροαιν άπέατειλε Κύριος τώ λαώ αύτοϋ· άλλη- 
λούια»· άντι τοϋ Ειδομεν τό φώς τό άπολυτίκιον «Ή γέννηα ίς  
αον, Χριατέ». Απόλυσις ή τής έορτής.


