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1. Τρίτη. Ευδοκίας οσιομάρτυρος (f 160-170), Μαρκέλλου καί 
Αντωνίνης μαρτύρων.

Απόσιοήο*: ημέρα*, Τρ. ήε' έβδ. έπισι. (Α' Ίω. γ' 9-22).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Τράη απόκρεω (Μρ. ιδ' 10-42).

2. Τετάρτη. 'Ησυχίου μάρτυρος. Θεοδότου έπισκόπου Κυρη- 
νείας Κύπρου (f 326), Ευθαλίας παρθενομάρτυρος (f 252). 
Νικολάου ίερέως τοϋ Πλανά (f 1932).

Απόσιοήο*: ημέρα*, Τει. ήε' έβδ. έπισι. (Α' Ίω. γ' 21-δ' 11).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Τειάριη* απόκρεω (Μρ. ιδ' 43-ιε' 1).

3. Πέμπτη. Ευτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου των μαρτύρων. 
Θεοδωρήτου ίερομάρτυρος.

Απόσιοήο*: ημέρα*, Πέμ. ήε' έβδ. έπισι. (Α' Ίω. δ ' 20-ε' 20).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Πέμπιη* απόκρεω (Μρ. ιε' 1-15).

4. Παρασκευή. Γερασίμου οσίου τοϋ έν Ιορδάνη (f 475)· 
Παύλου καί Ίουλιανής των μαρτύρων (f 273).

Απόσιοήο*: ημέρα*, Παρ. ήε' έβδομ. έπισι. (Β' Ίω. 1-13).
Εύαγγέήιον: ημέρα*, Παρ. απόκρεω (Μρ. ιε' 20, 22, 25, 33-41).

5. t  Ψυχοσάββατον. «Μνήμη πάντων των ά π ’ αίωνος κεκοι- 
μημένων ορθοδόξων χριστιανών». Κόνωνος οσιομάρτυρος 
(α ' αί.). Κόνωνος μάρτυρος τοϋ κηπουροϋ (γ ' αί.). Μάρκου 
οσίου τοϋ Αθηναίου (f δ ' αί.), Γεωργίου νεομάρτυρος τοϋ έκ 
'Ραψάνης.

(Τ.Μ.Ε., Τυπικόν Τρ ιωδίου, §§7-9' τά  σχετικά τοϋ πλ. β '  ήχου 
μαρτυρικά, καθίσματα κ.λπ. ζητει έν  τέλει τοϋ Τριωδίου.)

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός [καί τό Ψαλτήριον].
ΕΊΣ ΤΟ «ΚΥΡΊΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»  -ε ίς  στίχους 6-, έσπέρια 

μαρτυρικά τοϋ πλ. β ' ήχου 3 («Οί μαρτυρήσαντες διά σέ», «Οί
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άθλοφόροι μάρτυρες», « Ο  σταυρός σου, Κύριε»), και προσό- 
μοια των κεκοιμημένων 3 (Σαββάτου πρό τής Απόκρεω) «Των 
ά π ’ αίώνος σήμερον» κ.λπ., Δόξα, τό ίδιόμελον «Θρηνώ και 
οδύρομαι», Και νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου «Τίς μή μακα
ρίσει σε».

ΑΝΕΥ ΕΙΣΟΔΟΥ «Φως ίλαρόν» και ψάλλομεν, άντ'ι τοϋ 
προκειμένου τής ήμέρας, είς ήχον πλ. δ ' τό « ’Αλληλούια, άλ- 
ληλούια, άλληλούια» έκ τρίτου, είς στίχους τό μέν β ' «Μ ακά
ριοι οϋς έξελέξο)», τό δέ γ '  «Και τό μνημόσυνον αύτών»· είτα 
εύθύς τό «Καταξίωσον» κ.τ.λ. ώς συνήθως.

ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 4 μαρτυρικά τοϋ πλ. β ' ήχου*, ήτοι· 
α) άνευ στίχου «Κύριε, έν τή μνήμη τών άγίο)ν σου», β) μέ στί
χον «Θαυμαστός ο Θεός έν τοίς άγίοις αύτοϋ», «Κύριε, εί μή 
τούς άγιους σου», γ) μέ στίχον «Τοίς άγίοις τοίς έν τή γή αύ- 
τοϋ έθαυμάστωσεν ο Κύριος», «Μνήμη μαρτύρων», δ) μέ στί
χον «Έ κέκραξαν οί δίκαιοι, και ο Κύριος είσήκουσεν αύτών», 
«Τούς έκλεκτούς έθαυμάστωσε» (ζήτει ταϋτα έν τέλει τοϋ 
Τριωδίου, τω Σαββάτω πρωι είς τούς αίνους, ήχος πλ. β' ) ,  Δό
ξα, « ’Α ρχή μοι και ύπόστασις», Και νϋν, τό μετ’ αύτό κείμενον 
θεοτοκίον «Πρεσβείαις τής τεκούσης σε».

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΚΑΝΩΝ. Μετά τό «Νϋν άπολύεις» οί χορο'ι 
ψάλλουν τόν νεκρώσιμον κανόνα τοϋ πλ. β ' ήχου « Έ ν ούρα-

* Είς τά άπόστιχα ψάλλεται κανονικως τό δ ' μαρτυρικόν και τά δύο νε
κρώσιμα τοϋ ήχου, ως έξής.

Οί μάρτυρες σου Κύριε, ούκ ήρνήσαντό σε, ούκ άπέστησαν άπό των 
έντολών σ ο ν  ταίς αύτών πρεσβείαις έλέησον ήμάς.

Στίχος. Α ί ψυχαι αύτών έν άγαθοίς αύλισθήσονται.
Έτίμησας είκόνι σου, τό τών χειρών σου σώτερ πλαστούργημα, ζωγρα- 

φήσας έν ύλική μορφή, τής νοεράς ούσίας τό ομοίωμα, ής και κοινωνόν με 
κατέστησας, θέμενος τών έπι γής κατάρχειν με τώ αύτεξουσίω Λόγε· δ ι’ ο 
σώτερ τούς δούλους σου έν χώρα ζώντων, έν σκηναίς δικαίων άνάπαυσον.

Στίχος. Μακάριοι οϋς έξελέξο) και προσελάβου, Κύριε.
"Ινα μοι τό άξίωμα τής τών λοιπών ζωής διακρίνηται, κήπον έν τή Έδέμ, 

παντοίοις ώραϊσμένον φυτοίς έφύτευσας, λύπης και μερίμνης έλεύθερον, μέ
τοχον θείας ζωής, ίσάγγελον έπι γής μικτόν με τάξας· δ ι’ ο σώτερ τούς δού
λους σου έν χώρα ζώντων, έν σκηναίς δικαίων άνάπαυσον.
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νίοις θαλάμοις» άνευ τών είρμών είς τα έξής προύμνια καί στί
χους:

τό 1ον τροπάριον έκάστης φδής είς τό «Π ρεσβείας τών 
μαρτύρων σου, Χ ριστέ ο Θεός, άνάπαυσον τας ψυχας τών 
δούλων σου»·

τό 2ον τροπάριον είς τό «Αί ψυχαί αυτιών έν άγαθοίς αΰλι- 
σθήσονται»·

τό 3ον τροπ. είς τό «Δόξα Πατρί καί Υίο) καί αγίω Πνεύ- 
ματι»·

τό 4ον τροπάριον είς τό «Καί νϋν καί άεί»·
μετα τήν θ ' φδήν ο είρμός αυτής «Θεόν άνθρώποις ίδείν 

άδύνατον» άνευ στίχου. Είτα τό Τρισάγιον κ.τ.λ..
ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΌΝ « ’Ό βάθει σοφίας», Δόξα, τό άκροτελεύ- 

τιον αυτοϋ «Έ ν  σοί γαρ τήν έλπίδα», Καί νϋν, θεοτοκίον «Σέ 
καί τείχος», ώς έν τώ Τριωδίω. 'Η  έκτενής «Έ λέησον ημάς, ο 
Θεός».

ΝΕΚΡΩΣΙΜΌΝ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΝ. Μετα τήν έκφώνησιν 
«"Ότι έλεήμων» ψάλλονται τα τροπάρια «Μετα πνευμάτων δι
καίων» κ.λπ., καί μετα ο ίερεύς ίστάμενος πρό τής είκόνος τοϋ 
δεσπότου Χριστοϋ, κάτωθι τής οποίας εύρίσκονται τα ύπέρ 
τών άποιχομένων κόλλυβα, έκφωνεί τό μνημόσυνον τών κε- 
κοιμημένων ώς έξής:

«Έ λέησον ημάς, ο Θεός, κατα τό μέγα  έλεός σου, δεόμεθά  
σου, έπάκουσον καί έλέησον»· ο χορός «Κύριε, έλέησον» γ ' .

«’Έτι δεόμεθα ύπέρ αίω^ίου μνήμης καί μακαρίας άνα- 
παύσεως πάντων τών έ π ’ έλπίδι άναστάσεας ζο)ής αίω^ίου κε- 
κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέιον, πα- 
τριαρχών, άρχιερέων, ίερέων, ίερομονάχων, ίεροδιακόνων, 
μοναχών, πατέρων, προπατόρων, πάππιων, προπάππων, γονέ
ων, συζύγων, τέκνων, άδελφών καί συγγενών ημών, έκ τών ά π ’ 
άρχής καί μέχρι τών έσχάτω^ν, καί ύπέρ τοϋ συγχωρηθήναι 
αυτοίς πάν πλημμέλημα έκούσιόν τε καί άκούσιον»· ο χορός 
«Κύριε, έλέησον» γ '  χϋμα.

« Ό π ω ς Κύριος ο Θεός τάξη τας ψυχας αυτών ένθα οί δί
καιοι άναπαύονται»· ο χορός «Κύριε, έλέησον» γ '  χϋμα.
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«Τά έλέη τοϋ Θεοϋ, τήν βασιλείαν των ουρανών καί άφε
σιν τών αυτών άμαρτιών παρά Χριστώ  τω άθανάτιω βασιλεΐ 
καί Θ εά  ήμών αίτησώμεθα»· ο χορός «Παράσχου, Κύριε».

'Ο ίερεύς «Τοϋ Κυρίου δεηθώμεν», ο χορός «Κύριε, έλέη
σον» απαξ. 'Ο ίερεύς τήν ευχήν

« Ό  Θεός τ<ώνπνευμάτων καί πάσης σαρκός, ο τόν θάνατον 
καταργήσας καί τόν διάβολον καταπατησας καί ζο)ήν τώ κό- 
σμω) σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, άνάπαυσον καί τάς 
ψυχάς τ<ών κεκοιμημένων δούλων σου, βασιλέιυν, πατριαρχιών, 
άρχιερέων, ίερέων, ίερομονάχων, μοναχών καί πάντων τιών 
άπό περάτων ω ς  περάτων τής οίκουμένης κεκοιμημένων ευ- 
σεβώς ορθοδόξων χ ρ ιστιανών, πατέρων, προπατόρων, πάπ- 
πων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, άδελφών καί 
συγγενών ήμών έν  τόπω) φωτεινώ, έν τόπω) χλοερώ, έν τόπω) 
άναψύξεως, ένθα άπέδρα οδύνη, λύπη καί στεναγμός· πάν  
άμάρτημα τό π α ρ ’ αυτιών πραχθέν, έν λόγω) η έργω η διανοία, 
ώς άγαθός καί φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, οτι ουκ έστιν  
άνθρωπος ός ζησεται καί ουχ άμαρτήσει· σύ γάρ μόνος έκτός 
άμαρτίας υπάρχεις· ή δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη είς τόν 
αίώνα καί ο λόγος σου άλήθεια· ότι σύ εί ή άνάστασις, ή ζο)ή 
καί ή άνάπαυσις πάντων τών κεκοιμημένων ευσεβώς ορθοδό
ξων χ ρ ιστιανών, Χ ρ ιστε ο Θεός ήμών, καί σοί τήν δόξαν άνα- 
πέμπομεν συν τώ άνάρχω σου Πατρί...»

'Ο χορός «Αίωνία ή μνήμη» έκ τρίτου. Είτα ο ίερεύς «Σο
φία»· « Ό  ων ευλογητός» κ.λπ. καί έκφωνεΐ τήν συνήθη ευχήν 
τής άπολύσεως.

Ε ις το μεσονυκτικον τού Σαββάτου μετά τό «Τήν πάσαν  
έλπίδα μου», άντί τών κατανυκτικών τροπαρίων «Έ λέησον  
ήμάς, Κύριε»  κ.λπ., τό άπολυτίκιον « Ό  βάθει σοφίας».

Εις τον ορθρον. Αντί τού «Θεός Κύριος» ψάλλεται έξ υπα
μοιβής είς ήχον πλ. δ ' τό « ’Αλληλούια, άλληλούια, άλληλούια» 
τετράκις, δίς άνευ στίχου καί δίς έφύμνιον τών στίχων «Μ α
κάριοι ους έξελέξο)», «Καί τό μνημόσυνον αυτών». Είτα τό 
άπολυτίκιον μετά τού θεοτοκίου ώς άκριβώς είς τόν έσπερι
νόν. (Καταλιμπανομένης συνήθως τής στιχολογίας τού Ψαλτη
ρίου) μικρά συναπτή μετ’ έκφωνήσεως «"Οτι σόν τό κράτος».
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά 3 μαρτυρικά τοϋ πλ. β ' ήχου (βλέπε έν τέ- 
λει τοϋ Τριωδίου) «Ά θλητικα ι ένστάσεις», « ’Αθλητικόν άγώ- 
να», «Των άγιων σου ή μνήμη» -ε ίς  τούς οίκείους στίχους τά 
δύο τελευταία-, Δόξα, τό νεκρώσιμον, Και νϋν, τό α ' θεοτο
κίον τοϋ ήχου « Ο  τήν εύλογημένην» (έκ τής Παρακλητικής). 
Εύθύς (έν ταίς ένορίαις παραλειπομένου συνήθως τοϋ, είς 
στάσεις δύο, Αμώμου) τά 8 νεκρώσιμα εύλογητάρια.

ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. Είτα ο ίερεύς έκφωνεί τό 
μνημόσυνον των κεκοιμημένων, ώς έσημειώθη είς τόν έσπερι
νόν. Κατόπιν οί χορο'ι ψάλλουν τό έν τω Τριωδίω κάθισμα 
« ’Ανάπαυσον, σοτήρ  ήμων», Δόξα, τό άκροτελεύτιον αύτοϋ 
«Και πάντα τά  έν άγνοια», Και νϋν, θεοτοκίον « Ο  έκ παρθέ
νου άνατείλας».

ΚΑΝΩΝ. 'Ο ν ' ψαλμός χϋμα και ο έν τω Τριωδίω κανών 
μετά των είρμων αύτοϋ. Στίχοι είς τά τροπάρια α) «Μ ακάριοι 
οϋς έξελέξο) και προαελάβου, Κύριε», β) «Και τό μνημόσυνον 
αύτών είς γενεάν και γενεάν», γ) «Αί ψυχαι αύτών έν άγαθοίς 
αύλισθήσονται», δ ')  « ’Ανάπαυσον, Κύριε, τάς ψυχάς τών δού
λων σου». Από γ ' φδής ψάλλεται ο είρμός αύτής, ή αΐπησις, 
και τό μεσώδιον κάθισμα « Ο  δ ι’ ήμάς ύπομείνας» μετά τοϋ 
θεοτοκίου, ώς έν τω Τριωδίω· ά φ ’ ς '  φδής ο είρμός αύτής, ή 
αΐπησις, τό νεκρώσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου και τά συν
αξάρια τής ήμέρας και τοϋ Τριωδίου.

Καταβασίαι δέν λέγονται, άλλά είς τό «Αίνοϋμεν, εύλο- 
γοϋμεν» ψάλλεται ο είρμός τής η ' φδής «Τόν έν δρει άγιο)»· 
«Τήντιμιοτέραν», ο είρμός τής θ ' φδής «Τόνπροδηλωθέντα»  
και τό « Ά ξ ιο ν  έστίν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Ο  και νεκρών και ζ(ί)ντο)ν», τό έτε
ρον και τό θεοτοκίον αύτών.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά προσόμοια «Δεϋτε πρό τέλους 
πάντες» κ.λπ., ώς έν τω Τριωδίω. «Σοι δόξα πρέπει»  και ή δο
ξολογία χ ϋ μ α .  Είτα «Πληρώσωμεν τήν έο)θινήν» και τά 
λοιπά τοϋ δρθρου τών καθημερινών.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ, τά έν τω τέλει τοϋ Τριωδίου 3 νεκρώσι
μα τοϋ Θεοφάνους (τοϋ πλ. β ' ήχου) «’Έχο)ν άκατάληπτον» 
κ.λπ., είς τούς πρό αύτών στίχους τά δύο τελευταία, Δόξα, τό
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νεκρώσιμον τοϋ Ψυχοσαββάτου «’'Αλγος τώ Άδάμ», Καί νϋν, 
θ ε ο τ ο κ ί ο ν ,  «Σύ εί ο Θεός ημών»· « ’Α γα θόν  τό έξομολογεί- 
σθαι», τρισάγιον κ.τ.λ..

ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΌΝ « ’Ό βάθει σοφίας», Δόξα, Καί νϋν, τό θε
οτοκίον «Σέ καί τείχος καί λιμένα», ώς ορίζει καί τό Τ.Μ.Ε. 
(τυπικόν Τριωδίου, είς τό τέλος τής §8).

Ε ις την λειτουργίαν. Τα τυπικα καί είς τούς μακαρισμούς 
η γ ' καί η ς '  φδή τοϋ κανόνος τοϋ Ψ υχοσαββάτον αν όμως 
ψαλοϋν άντίφωνα, λέγονται τα συνήθη τής λειτουργίας («τών 
καθημερινών»). Είσοδικόν «Δεϋτε προσκυνήσοψεν... Σώσον 
ημάς... ο έν  αγίοις».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια « ’Ό βάθει σοφίας» καί 
τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Μ ετα τών αγΐοό».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον νεκρώ
σιμα- Απόστολος κοιμηθέντων, «Όυ θέλο) ύμάς άγνοείν» (Α ' 
Θεσ. δ ' 13-17)· Ευαγγέλιον Σαβ. πρό τής άπόκρεω, «Βλέπετε 
μή πλανηθήτε» (Λκ. κ α ' 8-9, 25-27, 35-36).

Είς τό Έ ξαιρέτας « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Μ ακάριοι 
ους έξελέξω». «Εΐδομεν τό φώς». «Πληρο)θήτο)».

ΝΕΚΡΩΣΙΜΌΝ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌΝ. Μετα τήν οπισθάμβωνον 
ευχήν ψάλλονται τα νεκρώσιμα τροπάρια «Μετα πνευμάτων 
δικαί(ον» κ.λπ., καί έκφωνείται παρα τοϋ ίερέως τό μνημό- 
συνον τών κεκοιμημένων, ώς έσημειώθη έν τώ έσπερινώ.

ΑΠΌΛΥΣΙΣ. 'Ό ίερεύς «Τοϋ Κυρίου δεηθώμεν», «Ευλογία  
Κυρίου καί έλεος», καί η συνήθης άπόλυσις.

6. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ. «Μνεία τής δευτέρας καί άδε- 
κάστου παρουσίας τοϋ Κυρίου ημών ’Ιησοϋ Χριστοϋ». Τών έν 
Αμορίω 42 μαρτύρων (f 845). Μνήμη τής εύρέσεως τοϋ τ. 
σταυροϋ ύπό τής αγίας 'Ελένης (326). Ή χο ς  βαρύς, έωθινόν 
ζ ' (Τ.Μ.Ε., τυπικόν Τριωδίου §§10-12).

Εις την θ '.  Απολυτίκιον « ’Ό βάθει σοφίας»· κοντάκιον 
«Μετα τών αγΐοό».

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

προσόμοια 4 « Ό τα ν  μέλλης έρχεσθαι» κ.λπ., Δόξα, τοϋ Τρι
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ωδίου «"Οταν τίθωνται θρόνοι», Καί νϋν, «Μήτηρ μεν έγνώ- 
σθης». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΊΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, «Οΐμοι, μέλαινα ψυχή», 
Καί νϋν, « ’Ανύμφευτε παρθένε».

ΑΠΟΛΥΤΊΚΊΟΝ «Κατέλυσας τώ σταυρω σου», Δόξα, Καί 
νϋν, « Ώ ς  τής ήμών άναστάσεως».

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου « Ά νο ιξό ν  μου τό στόμα», Δόξα, τό έν τώ 
Τριωδίω ίδιόμελον τής λιτής «Τάς τοϋ Κ υρίου γνόντες έντο- 
ϊάς», Καί νϋν, θεοτοκίον «Ύ πό  τήν σήν, δέσποινα», τά τρια
δικά « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί τά κατανυκτικά τρο
πάρια «Έ λέησον ήμάς, Κύριε».

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκιον «Κατέλυσας τώ) σταυρώ) σου», Δόξα, τό 
αυτό, Καί νϋν, « Ώ ς τής ήμών άναστάσεος». [Τό Ψαλτήριον 
καί ο πολυέλεος « ’Επί τών ποταμών Βαβυλώνος».] Τά άνα
στάσιμα καθίσματα κατά σειράν καί τά ευλογητάρια. 'Η  υπα- 
κοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΊΟΝ έωθινόν (ζ ' )  μετά τής τάξεως αυτοϋ· μετά 
τόν ν ' ψαλμόν, τά ίδιόμελα «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνή
θως έν τώ Τριωδίω.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο τοϋ Τριωδίου· άπό γ ' φ 
δής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οικου καί τά μεσώδια 
τοϋ Τριωδίου καθίσματα (παραλειπομένου τοϋ θεοτοκίου 
«Τόν πάντω)ν ποιητήν»)· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον καί ο οίκος τοϋ 
Τριωδίου καί τά συναξάρια Μηναίου καί Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΊΑΊ οί είρμοί «Βοηθός καί σκεπαστής». «Τήν τι- 
μιωηέραν», ο είρμός «Ά σπορου  συλλήψεως».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΊΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό ζ ' άναστά
σιμον «"Οτι ήραν τόν Κύριον» καί τά τοϋ Τριωδίου μετά τοϋ 
θεοτοκίου.

ΕΊΣ ΤΟΥΣ ΑΊΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 5 καί τοϋ Τριωδί
ου ίδιόμελα 3 « ’Εννοώ τήν ήμέραν έκείνην» κ.λπ., Δόξα, 
«Προκαθάρωμεν έαυτούς», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη», δο
ξολογία μεγάλη, «Ά να στά ς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον 
σωτηρία»).



130 Μ η ν  Μ χ ρ δ ιο ο

Εις τήν λειτονργίαν. Τά συνήθη άντίφωνα [η τά τυπικά και 
είς τούς μακαρισμούς 4 τροπάρια τοϋ ήχου και ή ς '  φδή τοϋ 
κανόνος τής Απόκρεω είς 4]. Μετά τήν είσοδον, άπολυτί,κια 
«Κατέλυσας τά  σταυρω σου» και τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντά
κιον τοϋ Τριωδίου «"Οταν έλθης, ο Θεός». Προκεΐμενον και 
άλληλουιάριον τά είδικά τής Κυριακής*· Απόστολος: Κυρ. 
άπόκρεω, «Βρώμα ήμάς ού παρίστησιν» (Α ' Κορ. η ' 8-θ' 2)· 
Εύαγγέλιον: Κυρ. άπόκρεω, «"Οταν έλθη ο υίός τοϋ άνθρώ- 
που» (Μτθ. κε ' 31-46). Κοινωνικόν «Αίνείτε» και τά λοιπά τής 
λειτουργίας.

Ειδήσεις. 1. Ε ίς πάσας τάς ήμέρας τής παρονσης έβδομάδος, 
προοίμιον και θυρανοίξια οϋσης τής μεγάλης τεσσαρακοστής νη
στείας, μόνον διά τυροϋ, ώων και ίχθύων καταλύομεν, άπέχομεν δέ 
κρέατος.

2. Συμφώνως μέ άρχαίας ίστορικάς και λειτουργικάς μαρτυρίας  
(και δή κατά τόν 9ον αίωνα τοϋ άγίου Φωτίου τοϋ μεγάλου) ή πα- 
ροϋσα έβδομάς ήτο κάποτε αύστηρως νηστησιμος ώς πρώτη τής τεσ
σαρακοστής νηστείας.

3. Α ί  άκολουθίαι τών καθημερινών μέχρι τοϋ Σαββάτου τής Τυ- 
ρινής διεξάγονται ώς διατάττονται έν  τω Τριωδίοω, έκτός άν τύχη 
έορτή η μνήμη άγίου (πρβλ. Τ.Μ.Ε., τυπικόν Τριωδίου §13, και τάς 
διατάξεις τής έπαύριον Δευτέρας).

7. Δ ευτέρα  τη5 τυρ ινη$. Των έν Χερσωνι έπισκοπευσάντων 
ιερομαρτύρων ’Εφραί,μ, Βασιλέως, Εύγενίου κ.λπ. (δ ' αί.). 
Λαυρεντίου οσίου τοϋ Μεγαρέως.

Εις τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», έσπέρια τής 
Παρακλητικής 3 και τοϋ Μηναίου προσόμοια 3, Δόξα, Και 
νϋν, τό προσόμοιον θεοτοκίον τοϋ Μηναίου. Άνευ είσόδου 
«Φως ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας κ.τ.λ.. Είς τόν στί
χον, τό ίδιόμελον τοϋ Τριωδίου (σήμερον «Λιχνευσάμενοι, τήν

* Προκεΐμενον, ήχος βαρύς, «Μέγας ο Κύριος ήμων και μεγάλη ή ίσχύς 
αύτοϋ», στΐχ. «Αίνείτε τόν Κύριον, δτι άγαθόν ψαλμός». ’Αλληλουιάριον, 
ήχος πλ. δ ',  στΐχ. α ' «Δεϋτε άγαλλιασώμεθατωΚυρίοω, άλαλάξωμεντά Θεά 
τά  σωτήρι ήμάν», β ' «Προφθάσωμεν τό πρόσωπον αύτοϋ έν έξομολογή- 
σει».
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πρώτην ύπέστημεν γύμνωσιν») δί,ς, τό μαρτυρικόν απαξ, Δό
ξα, Καί νϋν, τό θεοτοκίον. Τό άπολυτίκιον τής ημέρας τής 
έβδομάδος (σήμερον «Τών ουρανίου στρατιών»), Δόξα, Καί 
νϋν, θεοτοκίον τών καθημερινών (σήμερον «Τή άνατραφεί- 
ση») (βλ. είς Ώ ρολόγιον), καί άπόλυσις.

Εις τον ορθρον. Ψάλλεται η άκολουθία τής ημέρας ώς δια- 
τάττεται έν τώ Τριωδίω. Κανόνες, οί δύο τής Παρακλητικής, ο 
τοϋ Μηναίου καί οί δύο τριώδιοι κανόνες τοϋ Τριωδίου, άλλα 
είς όσας φδας λέγομεν τα δύο τριώδια καταλιμπάνομεν τας 
φδας τής Παρακλητικής καί τοϋ Μηναίου (σήμερον αυτό συμ
βαίνει είς τας φδας α ',  η ' καί θ' )·  είς τήν άρχήν έκάστης φδής 
λέγεται ο είρμός μόνον τοϋ πρώτου κανόνος. Δέν ψάλλονται 
καταβασί,αι, άλλα μόνον οί είρμοί έν τέλει τών φδών γ ' ,  ς ' ,  η ' 
καί θ ' είς τήν τάξιν αυτών καί η λοιπή άκολουθία ώς εΐθισται, 
κατα τήν τάξιν τοϋ Τριωδίου.

Εις την λειτουργίαν. Μετα τήν είσοδον, τό άπολυτίκιον τής 
ημέρας τής έβδομάδος, καί τό τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ· κοντάκιον 
τής ημέρας [καί «Προστασία»]. Αναγνώσματα Δευτ. τής Τυ
ροφάγου (Γ ' ’Ιωάν. 1-15, καί Λκ. ιθ ' 29-40, κβ ' 7-39)· κοινω
νικόν τής ημέρας.

Σημειώσεις. 1. Τή Πέμπτη έσπέρας άντί προκειμένου ψάλλεται 
τό «Αλληλούια» (γ ')  μετα στίχων, άντί δέ άπολυτικίου ψάλλεται τό 
«Θεοτόκε παρθένε», διότι δέν γίνεται λειτουργία τή έπομένη ημέρα· 
ποιοϋμεν δέ καί μετανοίας, τό «Κύριε, έλέησον» (μ'), Δόξα, Καί 
νϋν, «Τήν τιμιωτέραν», καί άπόλυσις.

2. Τή Παρασκευή είς τόν όρθρον είς όσας φδας τό Τριώδιον έχει 
μόνον ένα κανόνα προηγείται καί ο κανών τοϋ Μηναίου, άλλ’ είς τας 
λοιπας φδας τό Μηναΐον καταλιμπάνεται.

8. Τρίτη τη5 τυρινη$. Θεοφυλάκτου έπισκόπου Νικομηδεί,ας 
(f 842-5), Έρμοϋ άποστόλου (α ' αί.).

’AnoaioAos: Τρ. Τυροφάγου (Ιούδα 1-10).
ΕύαγγέΑιον: όμοίω$ (Λκ. κβ' 39-42, 45-κγ' 1).

9. Τετάρτη τη5 τυρινη$. f  Τών αγίων τεσσαράκοντα μαρτύ
ρων τών έν τή λίμνη τής Σεβαστείας μαρτυρησάντων (f 320).

Ε ις την θ '.  Αντί άπολυτικίου καί κοντακίου τα τροπάρια 
τής ώρας.
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Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί ή α ' στάσις τοϋ 
Ψαλτηρίου «Μ ακάριος άνήρ». Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», τά 
3 έσπέρια ίδιόμελα τών μαρτύρων «Φέροντες τά παρόντα» 
κ.λπ. είς 6, Δόξα, τό ίδιόμελον «Τήν λίμνην ώς παράδεισον» 
(ζήτει είς τόν στίχον τών αϊνων), Καί νϋν, θεοτοκίον ομόηχον 
«Παρήλθεν ή σκιά τοϋ νόμου». Είσοδος κ.λπ.. Απόστιχα τά 3 
προσόμοια τών αϊνων «Δεϋτε μαρτυρικήν, άδελφοί»  κ.λπ. με 
στίχους είς τά δύο τελευταΐα α ) «"Οτι έδοκίμασας ήμάς, ό 
Θεός, έπύρωσας ήμάς ώς πυροϋται τό άργύριον», β ')  «Διήλ- 
θομεν διά πυρός καί υδατος, καί έξήγαγες ήμάς είς άναψυ- 
χήν», Δόξα, τό ίδιόμελον « Έ ν φδαΐς άσμάτίον» (ζήτει είς τόν 
στίχον τοϋ έσπερινοϋ), Καί νϋν, ομόηχον θεοτοκίον «Θεοτόκε 
σύ εί ή άμπελος... μετά τών άθλοφόρων» (Παρακλητική, ήχ. 
πλ. β ',  Τετάρτη έσπέρας). Απολυτίκιον «Τάς άλγηδόνας», Δό
ξα, Καί νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι».

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν ψάλλονται τά 
διά τούς αίνους 3 στιχηρά ίδιόμελα τών μαρτύρων «Χορός τε- 
τραδεκαπύρσευτος», «Τήν τετραδεκάριθμον χορείαν», « ’Αλη- 
θείας σε κρατήρα», Δόξα, «Προφητικώς άνεβόα ο Δαυίδ»  
(ζήτει είς τόν έν συνεχεία έσπερινόν πρό τής 10ης Μαρτίου), 
Καί νϋν, θεοτοκίον «Τήν πάσαν έλπίδα μου»· τρισάγιον κ.λπ. 
καί άπολυτίκιον «Τάς άλγηδόνας τών άγίωό».

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκιον «Τάς άλγηδόνας», Δόξα, τό αυτό, Καί νϋν, 
«Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι». Τά καθίσματα κατά σειράν 
καί ή τάξις τοϋ Ευαγγελίου τοϋ ορθρου ώς έν τώ Μηναίω- 
Ευαγγέλιον τών μαρτύρων, Τρ. ιβ ' έβδ. Λουκά, «Προσέχετε 
άπό τών άνθρώπιαν» (Λκ. κ α ' 12-19). Κανόνες, ο μικρός πα
ρακλητικός τής Θεοτόκου μετά τών είρμών καί ο τών μαρτύ
ρων άνευ τών είρμών άπό γ ' καί ς '  φδής ώς έν τώ Μηναίω. 
Καταβασίαι οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου»· «Τήν τιμι(»τέ- 
ραν», «"Απας γηγενής». Τό έξαποστειλάριον καί τό θεοτο
κίον. Είς τούς αίνους τά 3 προσόμοια τών άγιων «Δεϋτε μαρ
τυρικήν, άδελφοί» κ.λπ. είς 4, Δόξα, «Ά θλοφόροι τοϋ Χρι- 
στοϋ», Καί νϋν, θεοτοκίον «Μ ακαρίζομέν σε»· δοξολογία με
γάλη.
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Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66). 
Μετά τήν είσοδον, άπολυτί,κια «Τάς άλγηδόνας» και τοϋ ναοϋ, 
κοντάκιον «Προστασία». Απόστολος τών μαρτύρων, Μαρτίου 
9, «Τοαούτοv έχοντες περικείμενον» ('Εβρ. ιβ ' 1-10), τό Εύ
αγγέλιον αύτών, Τετ. θ ' έβδ. Ματθ., «Ό μοία  έστιν ή βασιλεία  
τών ούρανών» (Μτθ. κ ' 1-16). Είς τό Έξαιρέτως τό « Α ξ ιο ν  
έστίν». Κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον»· «Ειδομεν τό φώς», και 
τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.

10. Πέμπτη m s  m p iv n s . Κοδράτου τοϋ έν Κορίνθω και τών 
σύν αύτώ 5 μαρτύρων (f 251). Αναστασίας τής πατρικίας, Μι
χαήλ Μαυροειδή νεομάρτ. τοϋ έν Άδριανουπόλει (f  1544).

Anooioflos: Πέμ. Τυροφάγου (Ιούδα 11-25).
Εύαγγέλιον: όμοί<^ (Λκ. κγ' 1-31, 33, 44-56).

11. Π αρασκευή  m s  m p iv n s . Σωφρονίου πατρ. ’Ιεροσολύμων 
(f 638-44). Πιονίου, Τροφίμου και Θαλλοϋ τών μαρτύρων, Θεο
δώρας όσιας (τής έκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλί,σσης Άρτης.

Σημείωσις. Ε ίς τόν δρθρον τής ήμέρας ή θ ' φδή των κανόνων 
τοϋ Τριωδίου είναι συνήθως έλλιπής, ύπάρχει δέ πλήρης μόνον είς 
τήν έκδοσιν τοϋ Τριωδίου ύπό τής ’Αποστολικής Δ ιακονίας (Ά -  
θήναι 2014), έπιμελεία τοϋ άοιδίμου ίερέως Κων. Παπαγιάννη.

Σήμερον δέν τελείται θεία λειτουργία.
Ε ’ιδησις. Κ α τ’ έθος έπικρατήσαν είς απασαν τήν ’Ο ρθόδοξον  

’Εκκλησίαν, τή Τετάρτη και τή Π αρασκευή τής τυρινής έβδομάδος 
οϋτε τελεία θ. λειτουργία  οϋτε προηγιασμένη τελείται· έκτός άν τύχη 
έν  ταίς ήμέραις αύταίς μνήμη έορταζομένου άγίου, οπότε καταλι- 
μπάνεται ή άκολουθία τοϋ Τριωδίου και ψάλλεται μόνον ή τοϋ ά γί
ου τοιαύτη, τελείται δέ ή θ. λειτουργία τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου.

12. Σ ά β β ατον  m s  m p iv n s . f  «Τών έν άσκήσει λαμψάντων ά 
γιων άνδρών και γυναικών». Θεοφάνους τοϋ ομολ. (f  818). 
Γρηγορί,ου 'Ρώμης τοϋ Διαλόγου (f 604), Φινεές τοϋ δικαίου 
(1430 π.Χ.), Συμεών τοϋ νέου Θεολόγου (f 1022).

Ε ις τήν θ ',  άναγινωσκομένην λιτήν, άντ'ι άπολυτικίου και 
κοντακίου τά τροπάρια τής ωρας.
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Ή  ακολουθία ψάλλεται ώς έν τώ Τριωδίω (άνευ τοϋ Μη
ναίου). Καί νϋν τών έσπερίων τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου «Μη- 
τηρ μέν έγνάσθης»· ά ν ε υ  ε ί σ ό δ ο υ ,  «Φώς ίλαρόν», τό προ
κείμενον τής ημέρας, τό άνάγνωσμα τοϋ Τριωδίου καί τό μετ’ 
αυτό έτερον προκείμενον, τό «Καταξίωσον» κ.λπ.. Τό άπολυ
τίκιον « 'Ό Θεός τών πατέρων ημών» είς μέν τόν έσπερινόν καί 
μετα τήν μεγάλην δοξολογίαν απαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος»  
δίς (μετα τοϋ Δόξα), καί θεοτοκίον «Τό ά π ’ αίώνος». Είς τόν 
όρθρον ο κανών τών πατέρων έκ τοϋ Τριωδίον καταβασίαι οί 
είρμοί τοϋ κανόνος « Ά σ μ α  άναπέμψωμεν»· «Τήν τιμιοτέ- 
ραν», «Τόν προδηλωθέντα»· είς τό Καί νϋν τών αίνων «Θεο
τόκε, σύ εί η άμπελος... μ ε τ α  τώ ν  ό α ί <J)v...» Είς τήν λει
τουργίαν, κοντάκιον «Προστασία»· προκείμενον καί άλληλου- 
ιάριον οσιακά· Απόστολος οσιακός, Σαβ. κ ζ ' έβδ. έπιστ., « 'Ό 
καρπός τοϋ Πνεύματος» (Γαλ. ε ' 22-ς' 2)· Ευαγγέλιον τής 
ημέρας, «Προσέχετε τήν έλεημοσύνην» (Μτθ. ς '  1-13)· κοι
νωνικόν «Είς μνημόσυνον α ’κίόΐον έσονται δίκαιοι».

13. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. «Άνάμνησις τής άπό τοϋ παρα
δείσου έξορίας τοϋ πρωτοπλάστου Άδάμ». 'Η άνακομιδή τοϋ 
ίεροϋ λειψάνου Νικηφόρου πατριάρχου ΚΠόλεως (f 846). 
Πουπλίου έπισκόπου Αθηνών ίερομάρτυρος (β ' αί.). Ή χος πλ. 
δ ',  έωθινόν η ' (τυπικόν Τριωδίου, Κυριακή Τυρινής §§14-16).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον « 'Ό Θεός τών πατέρων ημών»· 
κοντάκιον «'Ως ευσεβείας κήρυκας».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον. Είς τό 
«Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 6, τοϋ Τριωδίου 4, Δόξα, 
«Έκάθισεν ’Αδάμ», Καί νϋν, «'Ό βασιλεύς τών ουρανών». Εί
σοδος κ.λπ.. Απόστιχα τα άναστάσιμα, Δόξα, «Έξεβληθη ’Α 
δάμ», Καί νϋν, « ’Ό ποιητής καί λυτροτής μου». Απολυτίκιον 
« ’Ε ξ υψουςκατήλθες», Δόξα, Καί νϋν, « ’Ό δ ι’ημάς». Απόλυσις.

Ε ις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός 
κανών τοϋ ήχου, Δόξα, τό έν τώ Τριωδίω δια τήν λιτήν ίδιόμε
λον «Ή λιος άκτίνας», Καί νϋν, θεοτοκίον «Μυστικώς άνυ- 
μνοϋμεν», τα τριαδικα « ’Α ξιόν έστι», τρισάγιον κ.λπ. καί τα 3 
κατανυκτικα τροπάρια «Έ λέησον ημάς, Κύριε»  κ.λπ..
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Ειδησις. Κ ατά τήν παρούσαν έβδομάδα θά τελεσθοϋν δύο θεΐαι 
λειτουργία ι προηγιασμένω ν δώρων.

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον « Έ ξ  υψους κατήλθες», Δόξα, τό αυτό, 
Καί νϋν, « Ό  δ ι’ ήμάς». [Τό Ψαλτήριον καί ο πολυέλεος « ’Επί 
τών ποταμών Βαβυλώνος».] Καθίσματα τά άναστάσιμα καί τά 
ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον 
τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΊΟΝ έωθινόν (η )' μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά ίδιό
μελα «Τής μετανοίας» κ.λπ. ώς συνήθως έν τώ Τριωδίω.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετά τών είρμών) καί ο τοϋ 
Τριωδίου (μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα σοι»)· 
άπό γ ' φδής τό άναστάσιμον κοντάκιον καί ο οίκος καί τά 
μεσώδια καθίσματα τοϋ Τριωδίου· ά φ ’ ς '  κοντάκιον καί οίκος 
τοϋ Τριωδίου, τό μηνολόγιον καί τό υπόμνημα τοϋ Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΊΑΊ οί είρμοί « Ώ ς  έν ήπείρω) πεζεύσας»· «Τήντι- 
μιωτέραν», ο είρμός τής θ ' φδής «Θεόν άνθρώποις».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΊΛΑΡΊΑ «"Αγιος Κύριος», τό η ' άναστάσιμον 
«Δύο ά γγέϊο υ ς  βϊέψ ασα»  καί τά δύο τοϋ Τριωδίου «Τής 
έντολής σου, Κύριε» καί « ’Αποικισθέντες, Κύριε», ό έστί καί 
θεοτοκίον.

ΕΊΣ ΤΟΥΣ ΑΊΝΟΥΣ άναστάσιμα 5 καί τοϋ Τριωδίου ίδιό
μελα 3, «Οιμοι! ο ’Αδάμ»  κ.λπ. -ε ίς  τούς συνήθεις στίχους τής 
Κυριακής τά δύο τελευταΐα-, Δόξα, τοϋ Τριωδίου «Έ φ θασε  
καιρός», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, 
«Ά ναστάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. Τά συνήθη άντίφωνα [η τά τυπικά καί 
είς τούς μακαρισμούς 4 τροπάρια τοϋ ήχου καί ή ς '  φδή τοϋ 
κανόνος τής Τυρινής είς 4]. Μετά τήν είσοδον άπολυτίκια «Έ ξ  
υψους κατήλθες» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον τοϋ 
Τριωδίου «Τής σοφίας οδηγέ». Προκείμενον καί άλληλουιά- 
ριον* τά είδικά τής Κυριακής (βλέπε έν τώ Τριωδίω)· Άπό-

* Οί στίχοι τοϋ άλληλουιαρίον α ' «’Α γαθόντό  έξομολογεΐσθαι τ<ΰ Κυ- 
ρίω καί ψάλλειν τ<ΰ ονόματί σου, υψιστε», β ' «Τοϋ άναγγέλλειν τό πρωί τό 
έλεός σου καί τήν άλήθειάν σου κατά νύκτα».
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στολος: Κυρ. τής τυρινης, «Νϋν έγγύτερον ήμών ή σωτηρία» 
('Ρωμ. ιγ ' 11-ιδ' 4)· Εύαγγέλιον: ομοίως, « ’Ε άν άφήτε τοίς 
άνθρώ ποιςτά παραπτώματα αύτών» (Μτθ. ς '  14-21). « ’Ά ξιον  
έστί». Κοινωνικόν «Αίνείτε», και τά λοιπά τής λειτουργίας.

Τή αυτή Κνριακή έσπέρας. Ε ις τήν θ '. Απολυτίκιον «Έ ξ  
υψους κατήλθες»· κοντάκιον Τριωδίου «Τής σοφίας, οδηγέ».

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός (ανευ Ψαλτηρίου). Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα»  (λεγόμενον σύντομον) άπό τοϋ στίχου 
«Έ ξάγαγε έκ φυλακής»τά 4 κατανυκτικά τοϋ πλ. δ ' ήχου (ζή
τει αύτά έν τέλει τοϋ Τριωδίου) «Σέ τόν βασιλέα»  κ.λπ., προ- 
σόμοια τοϋ Τριωδίου 3 «Έ γκρατεία  τήν σάρκα» κ.λπ. (ζήτει 
τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας) και τοϋ Μηναίου (Μαρτίου 
14) έτερα 3, Δόξα, Και νϋν, τό έν συνεχεία προσόμοιον θεο
τοκίον. Είσοδος μετά θυμιατοϋ (ή τις γίνεται έν πάσαις ταίς 
Κυριακαίς τής μεγ. Τεσσαρακοστής είς τό λυχνικόν, διά τά με
γάλα προκείμενα), «Φώς ίλαρόν» και τό μέγα προκεΐμενον 
«Μή άποστρέψης», κατά τήν έν τώ Τριωδίω τάξιν. 'Η  έκτενής 
«Ειπωμεν πάντες», «Καταξίωσον» και τά λοιπά. Απόστιχα, τό 
ίδιόμελον τοϋ Τριωδίου «’Έ λαμψεν ή χάρις σου» δις και τό 
μαρτυρικόν « Ο  ένδοξαζόμενος» απαξ, είς τούς στίχους αύ
τών, Δόξα, Και νϋν, τό προσόμοιον θεοτοκίον «Τών άγγέλω ν  
αί τάξεις». «Νϋν άπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., «"Οτι σοϋ έστίν», 
οί χορο'ι τά τροπάρια «Θεοτόκε παρθένε», «Βαπτιστά τοϋ  
Χριστοϋ», κ.λπ.· «Κύριε, έλέησον» (μ ), Δόξα, Και νϋν, «Τήν 
τιμιοτέραν», «Έ ν  όνόματι Κυρίου εύλόγησον, πάτερ»· ο ίε- 
ρεύς « Ο  ων εύλογητός», «Έ πουράνιε βασιλεϋ», αί τρείς μεγ. 
μετάνοιαι μετά τής οίκεί,ας εύχής, και ή (μεγ.) άπόλυσις «Χρι
στός ο άληθινός Θεός ήμών» (έν ή μνημονεύεται ο αγιος τής 
έπομένης ήμέρας)· πρό τοϋ «Δ ι’ εύχών» ο β ' χορός ψάλλει τό 
«Πάντιον προστατεύεις, άγαθη», κατά τήν διάρκειαν τοϋ οποί
ου παρέχεται διά τοϋ ίερέως ή συγχώρησις, και είτα τό «Δ ι’ 
εύχών» (τυπικόν Τριωδίου §17).

Ε ’ιδησις. 'Η  τάξις αυτη τηρείται κατά τούς κατανυκτικούς Εσπε
ρινούς και τών έπομένων πέντε Κυριακώ ν τών νηστειών, έναλλασ- 
σομένων τών κατανυκτικών τροπαρίων τών ήχων έκάστης έβδομά- 
δος και τών λοιπών τροπαρίων τοϋ Τριωδίου.



Μ η ν  Μ χ ρ δ ιο ο 137

14. t  Καθαρά Δευτέρα. Βενεδίκτου οσίου (f 543)· Ευσχήμονος 
ομολογητοϋ έπισκόπου Λαμψάκου (f θ ' αί.).

’Ά ρχετα ι η αγία  καί μεγάλη Τεσσαρακοστή

Τή Δευτέρα πρωί παραλείπεται τό μεσονυκτικόν «δια τήν 
τής έσπέρας παράκλησιν».

Ε ις τον ορθρον. «Ευλογητός ο Θεός», «Βασιλεύ ουράνιε», 
τρισάγιον κ.τ.λ., «Κύριε, έλέησον» (ιβ' ),  Δόξα, Καί νϋν, «Έ ν  
όνόματι Κυρίου ευλόγησον, πάτερ», καί ο ίερεύς ευθύς* «Δό
ξα τή αγία  καί όμοοναί<φ», ο δέ άναγνώστης τόν έξάψαλμον. 
Τα είρηνικα καί η έκφώνησις «"Ότι πρέπει σοι».

ΤΡΙΑΔΙΚΑ. Είς τόν ήχον τής έβδομάδος (πλ. δ ' ήχος) τό 
άλληλουιάριον τετράκις μέ τούς στίχους αυτοϋ «Έ κ νυκτός 
ορθρίζει» κ.λπ., ώς έν τώ Ώ ρολογίω, μεθ’ ο τούς έν τώ τέλει 
τοϋ Τριωδίου τριαδικούς ύμνους** τοϋ ήχου τής έβδομάδος. 
[Τα ένδιάτακτα 3 καθίσματα τοϋ Ψαλτηρίου.] Μικρα συνα
πτή.

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ είς τήν α ' στιχολογίαν, τα κατανυκτικα τοϋ 
ήχου τής έβδομάδος (Δευτέρας τοϋ πλ. δ ' ήχου, α περ ζήτει

* Τό μεσονυκτικόν καί τα τροπάρια «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου» κ.λπ. 
παραλείπονται μόνον σήμερον έν ταίς λοιπαίς ημέραις τής Τεσσαρακοστής 
λέγονται ως συνήθως· [έν δέ ταίς ίεραίς μοναΐς] λέγονται καί οί δύο ψαλμοί 
19 καί 20 ως έν τώ Ώρολογίω.

** Ίστέον, ότι η συμπλήρωσις τών τριαδικών ύμνων γίνεται ως έξής. Τοϋ 
1ου τροπαρίου μέ τό χαρακτηριστικόν τής ημέρας (Δευτέρα: «προστασίας 
το)ν άσωμάτων, σώσον ημάς». Τρίτη: «πρεσβείας τοϋ προδρόμου, σώσον 
ημάς». Τετάρτη καί Παρασκευή: «δυνάμει τοϋ σταυροϋ σου, σώσον ημάς». 
Πέμπτη: «πρεσβείας ώ ν  αποστόλων, σώσον ημάς»).

Τοϋ 2ου τροπαρίου μέ τό χαρακτηριστικόν τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ (π.χ. 
«πρεσβείας τοϋ όσιου, σώσον ημάς» j  «πρεσβείας τής άθληφόρου...» j  
«πρεσβείας ώ ν  μαρτύρων...» j  «πρεσβείας τοϋ ίεράρχου, σώσον ημάς» 
κ.λπ.). ’Αν όμως ο ναός τιμάται έπ’ ονόματι δεσποτικής j  θεομητορικής έορ
τής, η συμπλήρωσις τοϋ 2ου τροπαρίου γίνεται όπως καί τοϋ α ',  πλήν τής 
Πέμπτης, άφιερωμένης ούσης καί είς τόν αγιον Νικόλαον, καθ’ ην η συ- 
μπλήρωσις γίνεται μέ τό «πρεσβείας τοϋ ίεράρχου, σώσον ημάς».

Τοϋ 3ου τριαδικοϋ ύμνου η συμπλήρωσις γίνεται άείποτε μέ τό «δια τής 
Θεοτόκου, έλέησον ημάς».
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είς τό τέλος τοϋ Τριωδίου). Είς τήν β ' καί γ '  στιχολογίαν τά 
καθίσματα τής ήμέρας τοϋ Τριωδίου (Δευτέρας α ' έβδομάδος 
«Τής νηστείας τή θεία άπαρχή», κ.λπ.).

'Ο ν ' ψαλμός χϋμα, τό «Σοσον, ο Θεός», «Κύριε, έλέησον» 
( ιβ' )  καί ή έκφώνησις «Έ λέει καί οίκτιρμοΐς». ’Εν συνεχεία 
στιχολογοϋνται αί έννέα βιβλικαί φδαί κατά τήν τάξιν αυτών. 
Είτα ψάλλονται η άναγινώσκονται, άνευ προϋμνίου η στίχου 
τινός, οί κανόνες ώς έξής· είς οσας φδάς υπάρχουν τριώδια 
προηγεΐται ο κανών τοϋ Μηναίου μετά τών είρμών αυτοϋ καί 
επονται τά τριώδια, είς δε τάς λοιπάς φδάς μόνον ο κανών τοϋ 
Μηναίου. Είς τό τέλος τής γ ' φδής τοϋ κανόνος τοϋ Μηναίου 
ψάλλεται πάλιν ο είρμός αυτής (έννοεΐται οτι, αν μετά τό Μη
ναΐον άνεγνώσθησαν τριώδια, τότε ψάλλεται ο είρμός τοϋ β ' 
τριωδίου), αιτησις, έκφώνησις «"Οτι σύ εί ο Θεός ήμ<3ν» καί τό 
μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου μετά τοϋ θεοτοκίου η (Τετάρ
τη καί Παρασκευή) τοϋ σταυροθεοτοκίου. Είς τό τέλος τής ς '  
φδής τοϋ κανόνος τοϋ Μηναίου (η τοϋ τριωδίου) ψάλλεται πά
λιν ο είρμός αυτής, αιτησις καί έκφώνησις «Σύ γάρ εί ο βασι
λεύς». Είτα άντί κοντακίου τό ένδιάτακτον μαρτυρικόν κάθι
σμα (ζήτει έν τέλει τοϋ Τριωδίου· τό τυχόν κοντάκιον τοϋ Μη
ναίου καταλιμπάνεται), καί τό συναξάριον. (Σημειωτέον οτι έν 
τή η ' φδή πρό τοϋ τριαδικού, άντί τοϋ Δόξα, λέγομεν «Ευ- 
λογοϋμεν Πατέρα, Υίόν καί άγιον Πνεύμα, τόν Κύριον...»).

Είς τό «Αίνοϋμεν, εΰλογοϋμεν» ο είρμός τής η ' φδής τοϋ β' 
τριωδίου, «Τήν Θεοτόκον καί μητέρα» καί στιχολογοϋμεν «Τήν 
τιμιωπέραν»· είτα ο είρμός τής θ ' φδής τοϋ β ' τριωδίου καί τό 
« Ά ξ ιο ν  έστίν». Αιτησις, καί έκφώνησις «"Οτι σε αίνοϋσι».

ΦΩΤΑΓΩΓΊΚΟΝ* ψάλλεται (έκ τρίτου) τό τοϋ ήχου τής έ
βδομάδος άντί έξαποστειλαρίου. [Μετά τούς ψαλμούς τών α ί
νων] στιχηρά αϊνων δεν ψάλλονται, άλλ’ ευθύς «Σοί δόξα πρέ-

* Ίστέον οτι ή συμπληρωσις τών φωταγωγικών γίνεται με τά σημειωθέ- 
ντα χαρακτηριστικά είς τούς τριαδικούς ΰμνους, άλλά είς τά φωταγωγικά 
κατακλείονται ουχί με τό «σώσον ήμάς», άλλά με τό «καί σώσόν με» (π.χ. 
«πρεσβείαις τής άθληφόρου καί σώσόν με», τό δε γ ' πάντοτε με τό «πρε
σβεία ς τής Θεοτόκου καί σώσόν με»).
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πει» καί η δοξολογία χϋμα. 'Ό ίερευς «Πληρώσωμεν τήν έο- 
θινήν» κ.τ.λ. ώς συνήθως.

ΕΙΣ ΤΌΝ ΣΤΙΧΌΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ τό ίδιόμελον τοϋ Τριωδίου 
δίς καί τό μαρτυρικόν απαξ είς τούς οίκείους στίχους, Δόξα, 
Καί νϋν, θεοτοκίον j  (Τετάρτη καί Παρασκευή) σταυροθεοτο
κίον (σήμερον τό ίδιόμελον «Έ λήλυθεν η νηστεία», κ.τ.λ.).

« ’Α γαθόν τό έξομολογείσθαι», τρισάγιον κ.λπ., «Έ ν τώ 
ναώ έστώτες», «Κύριε, έλέησον» (μ ), Δόξα, Καί νϋν, «Τήν τι- 
μιωτέραν», «Έ ν ονόματι Κυρίου»· ο ίερεύς « 'Ό ων ευλογη
τός», τό «Έ πουράνιε βασιλεϋ», αί τρείς μεγάλαι μετάνοιαι 
μετα τής ευχής «Κύριε καί δέσποτα τής ζο)ής μου» καί ευθύς 
έπισυνάπτονται

ΑΙ ΩΡΑΙ, άρχόμεναι πάσαι μετα τοϋ «Δεϋτε προσκυνήσο)- 
μεν» γ ' ,  κατα τήν τάξιν τοϋ Τριωδίου καί τοϋ 'Ωρολογίου (άλλ’ 
έν ταίς ένορίαις μετα τήν ευχήν «Κύριε καί Δέσποτα»  παραλεί
πεται τό τρισάγιον καί λέγεται ευθύς η ευχή έκάστης ώρας). Είς 
τήν θ ' ώραν, μετα τό τρισάγιον καί τα μετ’ αυτό τροπάρια «Βλέ- 
πο)ν ο ληστής» κ.λπ., τό «Κύριε, έλέησον» (μ ), Δόξα, Καί νϋν, 
«Τήν τιμιοηέραν», «Έ ν ονόματι Κυρίου», ο ίερεύς «Δι’ ευχών», 
αί τρείς μεγάλαι μετάνοιαι μετα τής ευχής «Κύριε καί δέσποτα» 
καί οί χοροί είς ήχον πλ. δ ' τούς μακαρισμούς μετ’ έφυμνίου είς 
έκαστον στίχον τό «Μνήσθητι ημών, Κύριε, όταν έλθης έν τή 
βασιλεία σου», κατα τήν έν τώ Τριωδίω καί Ώρολογίω τάξιν. 
Είτα τα τροπάρια «Χορός ο έπουράνιος» κ.λπ., Καί νϋν, «Πι
στεύω είς ένα Θεόν», τό «’Άνες, άφες», τό «Πάτερ ημών», ο ίε- 
ρεύς «"Ότι σοϋ έστί», καί τα κοντάκια «Έ πί τοϋ όρους μετε- 
μορφώθης», τό τής ημέρας τής έβδομάδος (βλέπε αυτό είς τήν 
άκολουθίαν τών τυπικών), τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, τό ένδιάτακτον 
μαρτυρικόν (τό οποίον άνεγνώσθη καί μετα τήν ς '  φδήν τών 
κανόνων), Δόξα, τό νεκρώσιμον «Μετα τών αγίο.ων», Καί νϋν, 
θεοτοκίον «Προστασία», «Κύριε, έλέησον» (μ ), « ’Ό έν παντί 
καιρώ)», «Κύριε, έλέησον» (γ' ) ,  Δόξα, Καί νϋν, «Τήν τιμιο)τέ- 
ραν», «Έ ν ονόματι Κυρίου», ο ίερεύς «'Ό Θεός οίκτιρήσαι 
ημάς», αί τρείς μεγάλαι μετάνοιαι, μεθ’ ας άρχεται

Ό  έσπερινός (ανευ προηγιασμένων δώρων). Μετα τας ώς 
άνω 3 μεγ. μετανοίας ευθύς «Δεϋτε προακνvήαo)μεv» γ ' καί ο
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προοιμιακός [μετά τά είρηνικά λέγε, εί βούλει, τό ιη ' κάθισμα 
τοϋ Ψαλτηρίου]. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», είς στίχους 6, στι
χηρά προσόμοια τοϋ Τριωδίου 3 «Πάσαν άμαρτίαν»  κ.λπ., και 
3 τοϋ άγίου τής έπομένης ήμέρας έκ τοϋ Μηναίου, Δόξα, Και 
νϋν, θεοτοκίον προσόμοιον τοϋ Μηναίου (η έν Τρίτη και Π έ
μπτη σταυροθεοτοκίον η έν έκάστη Παρασκευή τό α ' θεοτο
κίον τοϋ ήχου τής έβδομάδος).

’Ανευ είσόδου «Φώς ίλαρόν», ο ίερεύς «Εσπέρας», ο άνα- 
γνώστης τά άναγνώσματα μετά τών οίκείων προκειμένων και 
τών στίχων αύτών ώς έν τώ Τριωδίω, τό «Καταξίωσον», ο ίε
ρεύς «Πληρώσωμεν τήν έσπερινήν» κ.τ.λ., ώς συνήθως. Είς 
τόν στίχον απαντα τοϋ Τριωδίου κατά τήν έν αύτώ τάξιν. «Νϋν 
άποϊύεις», τρισάγιον κ.λπ., είς ήχον πλ. α ' τά τροπάρια «Θε
οτόκε παρθένε»  κ.λπ., τό «Κύριε, έλέησον» (μ ), Δόξα, Και 
νϋν, «Τήντιμκοτέραν», «Έ ν όνόματι Κυρίου», ο ίερεύς « Ο  ων 
εύλογητός», τό «Έ πουράνιε βασιλεϋ», αί 3 μεγάλαι μετάνοιαι 
μετά τής οίκεί,ας εύχής, τρισάγιον κ.λπ., τό «Κύριε, έλέησον» 
(ιβ ), «Παναγία τριάς, τό όμοούσιον κράτος», «Εϊη τό δνομα  
Κυρίου» τρις (χϋμα), Δόξα, Και νϋν, ο άναγνώστης τούς ψαλ- 
μούς λγ ' (33) «Εύλογήσο) τόν Κύριον»  και ρμδ' (144) «Υ ψ ώ 
σω σε, ο Θεός μου» και άπόλυσις (έν τή οποία μνημονεύεται 
ο αγιος τής έπομένης ήμέρας).

Σημείωσις. 'Ο ρ μ δ ' ψαλμός «Υψώσω σε, ο Θεός μου», καλού
μενος έπίσης και «στίχος τής τραπέζης», καταλιμπάνεται διά τήν νη
στείαν τή Δ ευτέρα  και Τρίτη τής α '  έβδομάδος τών νηστειών.

Τή Δεντέρα έσπέρας. Τό μέγα απόδειπνον, κατά τήν συνήθη 
έν τώ Ώρολογίω τάξιν μετά τήν δοξολογίαν ψάλλεται τό ένδιά- 
τακτον τμήμα τοϋ μεγ. κανόνος μετά τών είρμών, ώς έν τώ 
Τριωδίω (τά τροπάρια έκάστης φδής μέ στίχον «Έλέησον με, ο 
Θεός, έλέησον με», Δόξα, τό τριαδικόν, Και νϋν, τό θεοτοκίον). 
Μόνον κατά τήν α ' έβδομάδα τών νηστειών, μετά τό «Τήν 
πάσαν έλπίδα μου», ο ίερεύς έκ τών βημοθύρων άναγινώσκει τό 
οίκείον Εύαγγέλιον τών παννυχίδων (σήμερον τής Δευτέρας 
«Βλέπετε μή πλανηθήτε» Λκ. κα ' 8-36). Είς τήν άπόλυσιν πρό 
τοϋ «Δι’εύχών» ψάλλεται τό τροπάριον «Πάντωνπροστατεύεις» 
(έν Τρίτη και Πέμπτη έσπέρας τό «Σφαγήν σου τήν άδικον»).
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Ειδήσεις. 1. Ε ίς τούς ίκετευτικούς στίχους τοϋ μεγάλου άποδεί- 
πνου  «Παναγία δέσποινα Θεοτόκε» ψάλλεται μετά  τόν στίχον  
«"Οσιοι θεοφόροι πατέρες ήμών» καί στίχος τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, έτι 
δέ, εί ο τυχών άγιος, ον τινος έψάλη ο έσπερινός, είναι Εορταζόμε
νος, καί στίχος αυτού (παράβαλε Τ.Μ.Ε., 10 Φεβρ., §13).

2. Ε πίσης τά έν  τώ ‘Ωρολογίω κείμενα τροπάρια υπό τήν έπι- 
γραφήν «"Ετερα τροπάρια ψαλλόμενα ή μ έρα νπ α ρ ’ήμέραν», λέγον
ται τήν έσπέραν έκάστης Τρίτης καί Π έμπτης άντί τών «Φώτισον 
τούς οφθαλμούς μου» κ.λπ..

3. Τμήματα τοϋ μεγάλου κανόνος, ώς έχουν έν  τώ Τριωδίω, ψάλ
λονται μόνον τήν α '  έβδομάδα τών νηστειών.

4. Τή Π αρασκευή έσπέρας άναγινώσκεται τό μικρόν άπόδει- 
πνον, ψάλλεται ο κανών τοϋ ’Α καθίστου καί άναγινώσκεται μία στά
σις τών Χαιρετισμών.

15. Τρίτη. Αγαπίου καί τών σύν αυτώ (f 303). Αριστοβούλου άπο- 
στόλου Βρετανίας, Μανουήλ νεομάρτυρος τοϋ Κρητός (f 1792).

Τή Τρίτη πρωί. Τό μεσονυκτικον (ο περ άπό σήμερον λέ
γεται είς πάσας τάς καθημερινάς τής μεγ. Τεσσαρακοστής), ο 
ορθρος τής ήμέρας, αί ώραι καί ο έσπερινός τής έπομένης 
άνευ προηγιασμένης (Τ.Μ.Ε., τυπικόν Τριωδίου §§ 18 καί 19).

Τή Τρίτη έσπέρας. Τό μέγα άπόδειπνον μετά τοϋ β ' τμή
ματος τοϋ μεγ. κανόνος· Ευαγγέλιον τής Τρίτης τών παννυχί
δων «Προσέχετε τήν έλεημοσύνην» (Μτθ. ς '  1-13)· είς τήν 
συγχώρησιν «Σφαγήν σου τήν άδικον».

Δ ιατάξεις καθημερινών Τεσσαρακοστής
1. Κ α θ ’ έκάστην άπό Δ ευτέρας εως Π αρασκευής τό πρωί τών 

έβδομάδων τής Τεσσαρακοστής διεξάγονται αί άκολουθίαι τοϋ με- 
σονυκτικοϋ, τοϋ όρθρου τής ήμέρας, τών ώρών καί τοϋ έσπερινοϋ  
τής έπομένης, ώς περιγράφετα ι κατά τήν παρούσαν α '  έβδομάδα.

2. Ό  έσπερινός τελεΐται μετά τών προηγιασμένω ν έκάστη Τε
τάρτη καί Παρασκευή, ταΐς δε λοιπαΐς τρεΐς ήμέραις άνευ προηγια
σμένης, έκτός εί τύχοι μνήμη έορταζομένου άγίου, κατά τά  έν  τώ Τυ- 
πικώ διαλαμβανόμενα (Τ.Μ.Ε., τυπικόν Τριωδίου §§20-21). Συμφώ- 
νως με άρχαΐα Τυπικά είναι δυνατή ή τέλεσις προηγιασμένης καί έν  
άλλη ήμέρα τής Τεσσαρακοστής, άν ή άνάγκη τό άπαιτή, πλήν βε
βαίως Σαββάτου, Κυριακής, τής 'Υπαπαντής καί τοϋ Ευαγγελισμού.

3. Α ί  μνήμαι έορταζομένων άγιων, αί οποΐαι συμπίπτουν έν  κα
θημερινή τής μεγ. Τεσσαρακοστής, είναι όρθότερον νά μετατίθενται
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έν  Σαββάτω η Κυριακή, συμφώνως μέ τούς μ θ ' και ν α ' κανόνας τής 
έν  Λ αοδικεία συνόδου (έτους 360). Έ ξαιροϋνται αί μνήμαι τοϋ άγ. 
Χ αραλάμπους (10 Φεβρ.), τοϋ  Π ροδρόμου (24 Φεβρ.) και τών άγιων 
Τεσσαράκοντα (9 Μ αρτίου).

4. Έ ν  τή άπολύσει τοϋ έσπερινοϋ (τελουμένου συνήθως τό πρωι 
τής προηγουμένης) και τοϋ μεγάλου άποδείπνου μνημονεύεται ο α 
γιος τής έπομένης ήμέρας ο έχων άκολουθίαν έν  τώ Μηναΐαω.

16. Τετάρτη. Σαββίνου τοϋ Αίγυπτί,ου (f 287). ’Ιουλιανοϋ μάρ
τυρος (γ ' αί.), Χριστοδούλου οσίου τοϋ έν Πάτμω.

Τό πρωί. 'Η  άκολουθία μεσονυκτικοϋ, δρθρου και ώρών 
μετά τών μακαρισμών, ώς προδεδήλωται τή Καθ. Δευτέρα.

Ό  έσπερινός μετά τής προηγιασμένης. 'Ο προοιμιακός 
και τό ιη ' κάθισμα («Πρός Κύριον»). Είς τό «Κύριε, έκέκρα- 
ξα» είς στίχους 10, τό έν τώ Τριωδίω ίδιόμελον τής ήμέρας 
«Νηστεύοντες, άδελφοι» δίς, τό μαρτυρικόν «Ει τις άρετή» α 
παξ, προσόμοια τής σειράς 3 «Φεγγοβόλους υμάς» κ.λπ. και 
τοϋ Μηναίου (17 Μαρτ.) έτερα 3 είς 4, Δόξα, Και νϋν, τό έν 
συνεχεία προσόμοιον θεοτοκίον. Είσοδος μετά θυμιατοϋ, 
«Φώς ίλαρόν» άνευ μέλους, τά άναγνώσματα τοϋ Τριωδίου, 
«Κατευθυνθήτο)», «Νϋν αί δυνάμεις», κοινωνικόν «Γεύσασθε 
και ιδετε», «Εύλογήσο) τόν Κύριον», και ή άπόλυσις (έν ή μνη
μονεύεται ο αγιος τής έπομένης ήμέρας).

Ε ’ιδησις. Τελουμένης τής άκολουθίας τών προηγιασμένω ν δώ
ρων έν  ήμέρα μνήμης έορταζομένου άγίου, έχοντος ’Α πόστολον και 
Εύαγγέλιον, ή πρώτη είσοδος γίνεται μετά τοϋ ίεροϋ Εύαγγελίου. 
Ε ίς τήν περίπτω σιν αύτήν μετά τά στιχηρά τοϋ Τριωδίου ψάλλονται 
τά τοϋ έορταζομένου άγίου και ούχι τά τοϋ άγίου τής έπαύριον, είς 
δέ τήν άπόλυσιν μνημονεύεται ώ σαύτος ο έορταζόμενος αγιος.

17. Πέμπτη. Αλεξίου οσ. τοϋ άνθρώπου τοϋ Θεοϋ (f 411).
Τή Π έμπτη πρωί. Τό μεσονυκτικόν, ο δρθρος τής ήμέρας, 

αί ώραι και ο έσπερινός τής έπομένης (27 Φεβρ.) άνευ προη
γιασμένης.

Σημείωσις. ’Έ νθα έορτάζεται ή μνήμη τοϋ οσίου ’Αλεξίου, ή έξ  
ιδιαιτέρας φυλλάδος άκολουθία αύτοϋ ψάλλεται κατά τάς συναφείς  
διατάξεις τοϋ Τυπικοϋ τής 10ης Φεβρ. και τής 9ης Μ α ρ τίο ν  ’Α π ό 
στολος: τοϋ οσίου, 6 Δεκ. (Έ βρ. ι γ '  17-21)' Εύαγγέλιον: όμοίως, 
Σαβ. δ '  έβδ. Λ ουκά  (Λκ. ς '  1-10).
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Τή Πέμπτη έσπέρας. Τό μέγα άπόδειπνον μετα τοϋ δ ' 
τμήματος τοϋ μεγάλου κανόνος· Ευαγγέλιον τής Πέμπτης τών 
παννυχίδων «Αίτείτε καί δοθήσεται ύμίν» (Μτθ. ζ ' 7-11)· είς 
τήν συγχώρησιν «Σφαγήν σου τήν άδικον».

18. Παρασκευή. Κυρίλλου άρχιεπισκόπου ’Ιεροσολύμων (f 386). 
Τροφίμου, Ευκαρπίωνος καί τών σύν αυτοίς μαρτύρων (f 300).

Τή Παρασκευή πρωί. Αί άκολουθίαι μεσονυκτικοϋ, 
όρθρου καί ώρών μετα τών μακαρισμών, ώς προδεδήλωται.

Ό  έσπερινος μετα προηγιασμένης. 'Ό προοιμιακός καί τό 
ιη ' κάθισμα («Πρός Κύριον»). Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  (ή
χος πλ. α ')  άπό τοϋ στίχου «Έ ξάγαγε έκ φυλακής» τό ίδιόμε
λον τής ημέρας (έκ τοϋ Τριωδίου) «Δεϋτε πιστοί» (δίς), τα 4 
μαρτυρικα τοϋ πλ. δ ' ήχου «Μ άρτυρες Κυρίου»  κ.λπ. (βλ. έν 
τέλει τοϋ Τριωδίου) καί τα 4 ίδιόμελα τοϋ αγίου Θεοδώρου 
(έκ τοϋ Τριωδίου) «Δεϋτε, φιλομάρτυρες» κ.λπ., Δόξα, «Ό ρ- 
γάνο) χρησάμενος», Καί νϋν, « ’Ό βασιλεύς τών ουρανών» 
(βλέπε έν τέλει τοϋ Τριωδίου, Παρασκευή έσπέρας, ήχος πλ. 
δ ' ) .  Είσοδος μετα θυμιατοϋ, «Φώς ίλαρόν», τα άναγνώσματα 
τοϋ Τριωδίου, «Κατευθυνθήτω)», «Νϋν αί δυνάμεις», κοινω
νικόν «Γεύσασθε καί ιδετε», «Ευλογήσω) τόν Κύριον».

Τή Παρασκευή έσπέρας. Οι α' χαιρετισμοί τής Θεοτό
κου. Αναγινώσκεται τό μικρόν άπόδειπνον, ώς έν τώ Ώρολο- 
γ>ω. Μετα τό «’Ά ξ ιο ν  έστί» ψάλλεται ο κανών τοϋ Ακαθίστου 
«Ανοίξω) τό στόμα μου» άνα 6 τροπάρια είς έκάστην φ δήν 
είτα τό «Τή ύπερμάχο)» δίχορον, καί άναγινώσκεται η α ' στά
σις τών οίκων (Χαιρετισμών) τής Θεοτόκου (Α-Ζ)· είτα «Τή 
ύπερμάχο) στρατηγώ)» σύντομον, τό τρισάγιον κ.τ.λ. καί τό κον
τάκιον τοϋ μεγαλομάρτυρος·

«Πίστιν Χριστοϋ ώσεί θώρακα, ένδον λαβών έν καρδία  
σου, τας έναντίας δυνάμεις κατεπάτησας, πολύαθλε· καί στέ
φει ουρανίο) έστέφθης αίωΜως ώς άήττητος»·

«Κύριε, έλέησον» (μ ), « Ό  έν παντί καιρώ», καί τα λοιπα 
τοϋ μικροϋ άποδείπνου. Μετα τό «Τήν πάσαν έλπίδα μου» τό 
Ευαγγέλιον τής παννυχίδος (’Ιω. ιε ' 1-7), η μικρα άπόλυσις, 
τό «Ευξώμεθα», τό κάθισμα «Τήν ώραιότητα» καί είτα «Δ ι’ 
ευχών» (τυπικόν Τριωδίου §26).



144 Μ η ν  Μ χ ρ δ ιο ο

Σημείωσις. 'Η  τάξις αυτη τών χαιρετισμώ ν τηρεΐται καί κατά τάς 
έφεξής Π αρασκευάς τής β ',  γ '  καί δ '  έβδομάδος, άνευ ομως Ε υαγ
γελίου. Κοντάκιον δε λέγετα ι τότε τό έξής, έφόσον τώ Σαββάτω δεν  
τύχη έορταζόμενος άγιος·

« Ώ ς  άπαρχάς τής φύσεως, τώ φυτουργώ  τής κτίσεως, ή οίκουμέ- 
νη προσφέρει σοι, Κύριε, τούς θεοφόρους μάρτυρας· τα ΐς αυτών ίκε
σίαις, έν  είρήνη βαθεία τήν έκκλησίαν σου, διά τής Θεοτόκου συ- 
ντήρησον, πολυέλεε».

19. Σάββατον α' τών νηστειών. f  «Θεοδώρου μεγαλομάρτυ- 
ρος τοϋ Τήρωνος (μνήμη τοϋ διά κολλύβων θαύματος)». Χρυ- 
σάνθου καί Δαρεί,ας τής Αθηναίας· Κλαυδίου καί τών σύν 
αυτώ μαρτύρων (f 283)· Δημητρίου νεομάρτυρος τοϋ Τορ- 
ναρά (f 1564).

Ε ’ιδησις. Κ ατά τά  Σάββατα τής Τεσσαρακοστής, τό μ εν  πρωί 
ψάλλεται ή άκολουθία τοϋ όρθρου καί τελεΐται ή λειτουργία τοϋ ί. 
Χρυσοστόμου, τό δε έσπέρας ψάλλεται, ώς συνήθως, ο έσπερινός 
τής έπαύριον Κυριακής, κ α θ ’ ην τελεΐται ή λειτουργία τοϋ μεγάλου  
Βασιλείου.

Τω Σαββάτω πρωί. Μ εσονυκτικον τοϋ Σαββάτου με τό 
άπολυτίκιον καί κοντάκιον τοϋ άγίου [η τό σύνηθες μεσονυ- 
κτικόν έπί μνήμη έορταζομένου άγίου, έν ώ μετά τόν ν ' ψαλ
μόν ψάλλονται τά διά τόν στίχον τών αίνων ίδιόμελα τοϋ άγ. 
Θεοδώρου «Χορεύουσι στίφη μαρτύρων» κ.λπ. δίχα μεν τών 
πρό αυτών στίχων, άλλά μετά τοϋ Δόξα είς τό δ ' καί τοϋ Καί 
νϋν είς τό θεοτοκίον τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Μ εγά
λα τά τής πίστεως»].

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  άπολυτίκιον «Μ ε
γάλα τά τής πίστεως», Δόξα, τό αυτό, Καί νϋν, «Πάντα υπερ  
έννοιαν». Καθίσματα [μετά τήν α ' στιχολ.] μόνον τά 3 μαρτυ
ρικά τοϋ πλ. δ ' ήχου (τό νεκρώσιμον δεν λέγεται) «Φωστήρες 
νοεροί» κ.λπ. (ζήτει άπαντα έν τέλει τοϋ Τριωδίου), Δόξα, Καί 
νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου « Ό  δ ι’ ήμάς γεννηθείς», είτα 
[μετά τόν Άμωμον] τά τοϋ άγίου (Τριώδιον, Σάββατον α ' 
έβδομ.) «Ζέω)ν πίστεως», Δόξα, «Θεΐον δώρον», Καί νϋν, θε
οτοκίον « Ή τό ν  άχώρητον Θεόν». Ό  ν ' ψαλμός χϋμα. Κανό
νες, ο τοϋ Μηναίου καί οί δύο τοϋ Τριωδίου· άπό γ ' φδής τά 
μεσώδια καθίσματα τοϋ άγίου Θ εοδώρον ά φ ’ ς '  τό κοντά-
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κιον καί ο οίκος τοϋ αγίου, τό συναξάριον τής ημέρας καί τό 
ύπόμνημα τοϋ Τριωδίου. Καταβασίαι « ’Ανοίξω) τό στόμα  
μου»· «Τήν τιμιωτέραν»· «"Απας γηγενής». Έξαποστειλάρια 
καί αίνοι μετα τοϋ Δόξα, Καί νϋν, ώς έν τώ Τριωδίω. Δοξολο
γία μεγάλη, άπολυτίκιον τοϋ αγίου.

Ε ις την λειτουργίαν. Μετα τήν είσοδον άπολυτίκια «Μ ε
γάλα τα τής πίστεως» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία». 
Απόστολος τοϋ αγίου (26 Όκτ.), «Έ νδυναμοϋ έν τή χάριτι»  
(Β ' Τιμ. β ' 1-10)· Ευαγγέλιον τής ημέρας, «Έ πορεύετο ο ’Ιη- 
σοϋς έν τοίς σάββασιν» (Μρ. β ' 23-γ' 5). Καθεξής η θ. λει
τουργία τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου· « Ά ξ ιο ν  έστί»· κοινωνικόν 
«Είς μνημόσυνον». Μετα τήν οπισθάμβωνον ευχήν γίνεται η 
ευλόγησις τών έορτίων κολλύβων μετα τής ευχής « 'Ό πάντα  
τελεσφορήσας τώ λόγω) σου» (βλ. 'Ιερατικόν). Είτα «Εϊη τό 
όνομα Κυρίου» καί άπόλυσις.

Σημείωσις. Ίστέον ότι κ α τ’ άρχαίανπαράδοσιν, η τις ύπονοείται 
έν  τώ ίσχύοντι Τυπικώ, προτίθενται σήμερον πρός ευλόγησιν είδικα  
κόλλυβα έπί τή μνήμη τοϋ έορταζομένου μεγαλομάρτυρος καί είς 
άνάμνησιν τοϋ ύ π ’ αυτοϋ δια κολλύβων τελεσθέντος θαύματος, περί 
ον η έν  τώ Τριωδίω άκολουθία. ’Επειδή ύπάρχει έπίσης η συνήθεια 
να προσάγω νται σήμερον κόλλυβα δια τούς κεκοιμημένους καί να 
τελήται νεκρώσιμον τρ ισάγιον, αν καί δέν  είναι Ψυχοσάββατον, θε- 
φροϋμεv ορθόν πρώτον μ έν  μετα τήν όπιαθάμβφvοv ευχήν να εΰλο- 
γηθοϋν τα πρός τ ιμήν τοϋ αγίου έόρτια κόλλυβα, μετα δέ τό « Δ ι’ 
ευχών» τής λειτουργίας ο ίερεύς ευθύς να βάλη «Ευλογητός» καί να 
τελέση κατα τα  είωθότα τό νεκρώσιμον τρισάγιον έπί τών άλλων 
κολλύβων, «ΐνα μή συμψάλλωνται τα  χαρμόσυνα τοΐς πενθίμοις».

20. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ). «Άνά- 
μνησις τής άναστηλώσεως τών ίερών είκόνων» (843). Τών έν 
τή μονή τοϋ αγ. Σάββα άναιρεθέντων πατέρων (f 796)· Μύ- 
ρωνος νεομάρτυρος τοϋ έξ 'Ηρακλείου (f 1793). Ή χο ς  α ',  
έωθινόν θ ' (τυπ. Τριωδίου §§28-30).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον «Μ εγάλα τα τής πίστεως»· κοντά
κιον «Πίστιν Χριστοϋ».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 
6 καί τοϋ Τριωδίου 4, Δόξα, « Ή χ ά ρ ις  έπέλαμψε», Καί νϋν,
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«Τήν παγκόσμιον δόξαν». Είσοδος κ.λπ.. Απόστιχα τά άνα
στάσιμα, Δόξα, Και νϋν, τοϋ Τριωδίου «Οί έξ άσεβείας». 
Απολυτίκια «Τοϋ λίθου σφραγισθέντος», Δόξα, «Τήν άχρα- 
ντον είκόνα σου», Και νϋν, «Πάντα ύπέρ έννοιαν».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα τοϋ 
ήχου, Δόξα, τό έν τώ Τριωδίω διά τήν λιτήν ίδιόμελον «Χαί
ρετε, προφήται τίμιοι», Και νϋν, θεοτοκίον «Τήν πάσαν έλπί- 
δα μου», τά τριαδικά « ’Ά ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ. και άπο
λυτίκιον «Τήν άχραντον είκόνα σου».

Ειδησις. Κ ατά τήν παροϋσαν έβδομάδα, β '  τών νηστειών, θά τε- 
λεσθή μία  θεία λειτουργία προηγιασμένω ν δώρων.

Εις τόν ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τά έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον και ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα (άλλ’ είς τήν α ' στιχολογίαν 
είς τό Και νϋν τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου «Τοϋ Γαβριήλ φθεγ- 
ξαμένου σοι»). Εύλογητάρια. 'Η ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό 
προκεΐμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (θ ' )  μετά τής τάξεως αύτοϋ· μετά 
τόν ν ' ψαλμόν, τά τροπάρια «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνή
θως έν τώ Τριωδίω.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετά τών είρμών), και ο τοϋ 
Τριωδίου μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα σοι». 
Από γ ' φδής τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκου, και 
τά μεσώδια καθίσματα ώς έν τώ Τριωδίω· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον 
και ο οίκος τοϋ Τριωδίου, τό μηνολόγιον τής ήμέρας και τό 
ύπόμνημα τοϋ Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ «Θαλάσσης τό έρυθραίον πέλαγος»· «Τήν 
τιμιοτέραν», «Λίθος άχειρότμητος».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. «"Άγιος Κύριος» κ.λπ., τό θ ' άναστά
σιμον, τό τής έορτής «Σκιρτήσατε, κροτήσατε» και τό θεοτο
κίον «Τομφαίαι νϋν έξέλιπον».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 και τής έορτής προσό- 
μοια 3 «Έ ν  σοι νϋν άγάλλεται»  κ.λπ. είς 4 -είς τούς συνήθεις 
στίχους τής Κυριακής τά δύο τελευταία-, Δόξα, τοϋ Τριωδίου 
«Μωσής τώ καιρώ τής έγκρατείας», Και νϋν, «Ύ περευλογη
μένη», δοξολογία μεγάλη.
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Μετά τό άσματικόν τής δοξολογίας «"Αγιος ο Θεός» κ.λπ. 
(η μετά τήν οπισθάμβωνον ευχήν τής θ. λειτουργίας), τελεΐται 
ή λιτάνευσις τοϋ τιμίου Σταυροϋ καί τών ί. είκόνων πέριξ η 
έσωθεν τοϋ ί. ναοϋ κατά τήν άκόλουθον διάταξιν.

Ή  λιτανεία των ιερών εικόνων 
κατα την συνήθη τάξιν

Έξελθόντες τοϋ ί. ναοϋ ο τε ί. κλήρος καί ο λαός μετά τοϋ 
τιμίου σταυροϋ καί τών ί. είκόνων, καί τάξιν λιτανεύσεως άπο- 
τελέσαντες κατά τά είωθότα*, περιερχόμεθα άπαξ τόν ίερόν 
ναόν, τών κωδώνων αυτοϋ χαρμοσύνως κρουομένων, τών δε 
χορών ψαλλόντων τό άπολυτίκιον «Τήν άχραντον είκόνα σου» 
είς τέσσαρας στάσεις. Είς έκάστην δε τοϋ ναοϋ πλευράν γίνο
νται αί κάτωθι δεήσεις.

α ')  ’Εν τή νοτία πλευρά τοϋ ναοϋ δέησις υπερ τών ζώντων. 
β ')  "Οπισθεν τοϋ ίεροϋ γίνεται δέησις υπερ τών ά π ’ αίώνος 

κεκοιμημένων ευσεβών βασιλέων, ορθοδόξων πατριαρχών, 
άρχιερέων κ.τ.λ.· οί χοροί «Αίωόία ή μνήμη» ( γ ' )  καί ή έκφώ
νησις «"Οτι σύ εί ή άνάστασις».

γ ')  ’Εν τή βορεία πλευρά τοϋ ναοϋ δέησις υπερ τών ζών
των, ώς έν τή πρώτη στάσει.

δ ')  Πρό τής δυτικής θύρας η έντός τοϋ ναοϋ (έν τώ σολέα) 
υπερ τών ζώντων καί είς τό τέλος «Ύ π ερ  τοϋ διαφυλαχθήναι»  
κ.λπ., «Έ πάκουσον ήμών» καί άναγινώσκει ο προεξάρχων ίε
ρεύς (η άν ή προεξάρχων ο άρχιερεύς) τάς έξής περικοπάς 
τοϋ υπερ τής ορθοδοξίας συνοδικοϋ:

Οί προφήται ώς είδον, οί άπόστολοι ώς έδίδαξαν, ή Ε κ 
κλησία ώς παρέλαβεν, οί διδάσκαλοι ώς έδογμάτισαν, ή 
οίκουμένη ώς συμπεφρόνηκεν, ή χάρις ώς έλαμψεν, ή άλήθεια  
ώς άποδέδεικται, τό ψεύδος ώς άπελήλαται, ή σοφία ώς έπαρ- 
ρησιάσατο, ο Χριστός ώς έβράβευσεν, οντω) φρονοϋμεν, οντω)

* 'Η παρούσα διάταξις εύρηται άναλυτικώς είς τήν έκδοσιν τής Άπο- 
στολικής Διακονίας «’Επίσημοι Δοξολογίαι» σ. 16-20, καθώς έπίσης καί είς 
τήν νέαν καί άναθεωρημένην έκδοσιν τού «Αρχιερατικού» (Αποστ. Διακο
νία, Άθήναι 2014, σ. 247-250).
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λαλοϋμεν, οϋτο) κηρύσσομεν Χ ριστόν τόν άληθινόν Θεόν ή
μών, και τούς αύτοϋ άγιους έν λόγοις τιμώντες, έν συγγρα- 
φαίς, έν νοήμασιν, έν ναοίς, έν είκονίσμασι, τόν μέν  ώς Θεόν 
και δεσπότην προακνvούvτες και σέβοντες, τούς δέ διά τόν 
κοινόν δεσπότην ώς αύτοϋ γνησίους θεράποντας τιμώντες και 
τήν κατά σχέσιν προσκύνησιν άπονέμοντες. Α ϋτη  ή πίστις τών 
άποστόλων, αϋτη ή πίστις τών πατέρων, αϋτη ή πίστις τών 
όρθοδόξων, αϋτη ή πίστις τήν οίκουμένην έστήριξεν. Έ πι τού
τ ο ς  τούς τής εύσεβείας κήρυκας άδελφικώς τε και πατροπο- 
θήτας είς δόξαν και τιμήν τής εύσεβείας, ύπέρ ής ήγωνίσαντο, 
άνευφημοϋμεν και λ έγο μ εν  Τών τής όρθοδοξίας προμάχων 
εύσεβών βασιλέιαν, άγιο)τάτο)ν πατριαρχών, άρχιερέο)ν, διδα- 
σκάλιαν, μαρτύρων, ομολογητών, αίο)νία ή μνήμη.

'Ο χορός «Αίιονία ή μνήμη» γ '.
Τούτοό τοίς ύπέρ εύσεβείας μέχρι θανάτου άθλοις τε και 

άγιονίσμασι και δ ιδασκαλίας παιδαγωγείσθαι τε και κρατύ- 
νεσθαι Θεόν έκλιπαροϋντες και μιμητάς τής ένθέου αύτών πο
λιτείας μέχρι τέλους άναδείκνυσθαι έκδναφπούvτες, άξιωθεί- 
ημεν τών έξαιτουμένων, οίκτιρμοίς και χάριτι τοϋ μεγάλου και 
πρώτου άρχιερέας Χριστοϋ τοϋ άληθινοϋ Θεοϋ ήμών, πρε
σ β ε ία ς  τής ύπερενδόξου δεσποίνης ήμών Θεοτόκου και άει- 
παρθένου Μ αρίας, τών θεοειδών ά γγ έλ ο τ  και πάντιον τών 
άγίο)ν.

'Ο χορός « ’Αμήν». Εισερχομένων δέ ήμών είς τόν ί. ναόν 
ψάλλεται τό μέγα προκεΐμενον «Τις θεός μέγας», και είτα τό 
«Σήμερον σωτηρία».

Ή  λιτανεία των ιερών εικόνων κατα τήν τάξιν
των Πατριαρχείων Άλεξανδρείας καί Ιεροσολύμων

Σχηματίζεται ίερά πομπή ώς έξής· προπορεύονται οί κρα- 
τοϋντες κηρολαμπάδας, είτα οί φέροντες τά λάβαρα, τούς φα
νούς, τά έξαπτέρυγα- άκολουθοϋν οί χορο'ι τών ψαλτών είτα 
οί ίερείς και οί φερόντες τάς ί. είκόνας χριστιανοί, και τέλος 
διάκονοι μετά θυμιατηρίων θυμιώντες τόν είς χείρας τοϋ 
άρχιερέως εύρισκόμενον τίμιον Σταυρόν (η τήν μικράν φο
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ρητήν είκόνα τοϋ Χριστοϋ). Κατα τήν έναρξιν τής λιτανείας 
ΐστανται πάντες είς τόν σολέα.

ΕΝΑΡΞΙΣ. ’Εκφωνεί ο διάκονος· «Ευλόγησον, δέσποτα, τήν 
αγίαν είσοδον». 'Ό άρχιερεύς άπό τών βημοθύρων «Ευλογη
μένη η είσοδος τών αγίω)ν σου πάντοτε, νϋν καί άεί καί είς 
τούς αίώνας τών αί<))νο)ν». 'Ό χορός « ’Αμήν».

Καί ο άρχιερεύς άναγινώσκει άπό τών βημοθύρων τό προ- 
οίμιον τοϋ ύπέρ τής ορθοδοξίας συνοδικοϋ·

Έποφειλομένη πρός Θεόν έτήσιος ευχαριστία, κ α θ ’ ην η
μέραν άπελάβομεν τήν τοϋ Θεοϋ ’Εκκλησίαν σύν άποδείξει 
τών τής ευσεβείας δογμάτων καί καταστροφή τών τής κακίας 
δνααεβημάτω)v.

Προφητικαίς έπόμενοι ρήσεσιν άποστολικαίς τε παραινέ- 
σεσιν εϊκοντες καί ευαγγελικαίς ίστορίαις στοιχούμενοι, τών 
έγκαινίω)ν τήν ημέραν έορτάζομεν. Καί ταύτη ευχαίς καί λιτα
ν ε ία ς  συνευφραινόμενοί τε καί συναγαλλόμενοι ψαλμοίς 
έκβοώμεν καί άσμασιν.

Καί έκκινεί η ίερα πομπή πρός τήν βορείαν πύλην τοϋ 
ναοϋ, ένώ ο χορός ψάλλει τό άπολυτίκιον «Τήν άχραντον 
είκόνα σου», είς χρόνον άνάλογον, ώστε ο άρχιερεύς να 
φθάση είς τόν χώρον τής έπομένης στάσεως.

Σημείοσ ις . Λόγω) τοϋ μακροϋ τοϋ άπολυτικίου, δυναται να ψαλή 
τοϋτο είς τρείς στάσεις ουτως· άπό τοϋ σημείου τής έκκινήσεως μέ
χρ ι τής βορείας θύρας «Τήν άχραντον είκόνα σου... Χριστέ ο Θεός», 
άπό τής βορείας μέχρι τής δυτικής θύρας τοϋ ναοϋ  «βουλήσει γαρ 
ηΰδόκησας... έκ τής δουλείας τοϋ έχθροϋ» καί τέλος άπό τής δυτικής 
θύρας μέχρι τής μεσημβρινής τοιαύτης «'Όθεν ευχαρίστως βοώμέν 
σοι... είς τό σώσαι τόν κόσμον».

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. 'Ισταμένης τής πομπής, άναγινώσκει ο 
προϊστάμενος τό α ' άρθρον τοϋ συμβόλου τής πίστεως «Πι
στεύω είς ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρα- 
νοϋ καί γής, ορατών τε πάντω)ν καί άοράτων».

Ό άρχιερεύς έκφώνως·
Τών τήν ένσαρκον τοϋ Θεοϋ Λ όγου  παρουσίαν, λόγω), στό- 

ματι, καρδία καί νώ, γραφή τε καί είκόσιν όμολογούντων, 
αίω)νία η μνήμη.
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'Ο χορός «Αίιονία ή μνήμη» (γ' ).
'Ο άρχιερεύς·
Τών είδότων τής τοϋ Χριστοϋ μιάς καί τής αυτής υποστά- 

σεως τό έν ο υ σ ία ς  διάφορον, καί ταύτης τό κτιστόν τε καί 
άκτιστον, τό ορατόν καί άόρατον, τό παθητόν καί άπαθές, τό 
περιγραπτόν καί άπερίγραπτον, καί τή μεν  θεϊκή ουσία τό 
άκτιστον καί τά ομοια προσαρμοζόντιον, τή δε άνθρωπίνη φύ
σει τά τε άλλα καί τό περιγραπτόν άνομολογούντινν καί λόγω) 
καί είκονίσμασιν, αίωόία ή μνήμη.

'Ο χορός «Αίιονία ή μνήμη» (γ' ).
'Ο άρχιερεύς·
Τών πιστευόντων καί διακηρυκευομένων, ή τοι εΰαγγελι- 

ζομένων τούς λόγους έπί γραμμάτων, τά πράγματα έπί σχη
μάτων, καί είς μίαν έκάτερον συντελεΐν ώφέλειαν, τήν τε διά  
λόγων άνακήρυξιν καί τήν δ ι ’ είκόνων τής άληθείας βεβαίω- 
σιν, αίω^ία ή μνήμη.

'Ο χορός «Αίιονία ή μνήμη» γ '.
Καί έκκινεΐ πάλιν ή πομπή πρός τήν δυτικήν θύραν (ή τοι 

πρός τάς βασιλικάς πύλας) τοϋ ναοϋ, ένώ ψάλλει τό άπολυτί
κιον «Τήν άχραντον είκόνα σου» (είς χρόνον άνάλογον).

ΣΤΑΣΊΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Τοϋ άρχιερέως φθάσαντος πρό τών βα
σιλικών πυλών, ΐσταται ή λιτανεία· ο δε προϊστάμενος άναγι- 
νώσκει τά χριστολογικά άρθρα τοϋ συμβόλου τής πίστεως·

Καί είς ενα Κύριον Ίησοϋν Χριστόν, τόν Υίόν τοϋ Θεοϋ 
τόν μονογενή, τόν έκ τοϋ Π ατρός γεννηθέντα πρό πάντων τών 
αlΦ)vo)v■ φώς έκ φωτός, Θεόν άληθινόν έκ Θεοϋ άληθινοϋ, 
γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τώ Πατρί, δ ι ’ ον τά πά
ντα έγένετο. Τόν δ ι ’ ήμάς τούς άνθρώπους καί διά τήν ήμετέ- 
ραν σωτηρίαν κατελθόντα έκ τών ουρανών καί σαρκωθέντα  
έκ Πνεύματος 'Αγίου καί Μ αρίας τής Παρθένου καί έναν- 
θραπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ήμών έπί Ποντίου Π ιλά
του καί παθόντα καί ταφέντα. Καί άναστάντα τή τρίτη ήμέρα  
κατά τάς Γραφάς. Καί άνελθόντα είς τούς ουρανούς καί κα- 
θεζόμενον έκ δεξιών τού Πατρός. Καί πάλιν έρχόμενον μετά  
δόξης κρΐναι ζώντας καί νεκρούς, ον τής βασιλείας ουκ έσται 
τέλος.
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Είτα ο άρχιερεύς έκφώνως·
Οί προφήται ώς είδον, οί άπόστολοι ώς έδίδαξαν, ή ’Ε κ

κλησία ώς παρέλαβεν, οί διδάσκαλοι ώς έδογμάτιααν, ή 
οίκουμένη ώς ανμπεφρόvηκεv, ή χάρις ώς έλαμψεν, ή άλήθεια  
ώς άποδέδεικται, τό ψεϋδος ώς άπελήλαται, ή αοφία ώς έπαρ- 
ρηαάαατο, ο Χ ριστός ώς έβράβεναεν  οϋτο) φρονοϋμεν, οϋτο) 
λαλοϋμεν, οϋτο) κηρύααομεν Χ ριστόν τόν άληθινόν Θεόν 
ήμών, και τούς αύτοϋ άγίονς έν λ ό γ ο ς  τιμώντες, έν σνγγρα- 
φαίς, έν νοήμααιν, έν θναίαις, έν ναοίς, έν είκονίαμααι, τόν 
μέν ώς Θεόν και δεσπότην προακννοϋντες και αέβοντες, τούς 
δέ διά τόν κοινόν δεσπότην ώς αύτοϋ γνηαίονς θεράποντας 
τιμώντες και τήν κατά αχέαιν προακύνηαιν άπονέμοντες.

Α ϋτη ή πίστις τών άποατόλων, αϋτη ή πίστις τών πατέρων, 
αϋτη ή πίστις τών όρθοδόξων, αϋτη ή πίατις τήν οίκονμένην 
έατήριξε.

Και έκκινεί ή ί. πομπή πρός τήν μεσημβρινήν (νοτίαν) θύ- 
ραν τοϋ ναοϋ, ένώ ο χορός ψάλλει τό άπολυτίκιον «Τήν άχρα- 
ντον είκόνα αον» (είς χρόνον άνάλογον).

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ. "Οταν ο άρχιερεύς φθάση είς τόν ώρισμέ- 
νον τόπον, ΐσταται ή πομπή, και ο προϊστάμενος άναγινώσκει 
τά λοιπά άρθρα τοϋ συμβόλου τής πίστεως·

Και είς τό Πνεϋμα τό άγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό έκ 
τοϋ Π ατρός έκπορενόμενον, τό σνν Π ατρ 'ι και Υίώ ανμπρο- 
ακννούμενον και αννδοξαζόμενον, τό λαλήααν διά τών προ
φητών. Ε ίς μίαν, άγίαν, καθολικήν και άποστολικήν Ε κκλη
σίαν. 'Ομολογώ εν βάπτιαμα είς άφεαιν άμαρτιών. Προσδοκώ  
άνάατααιν νεκρών. Και ζωήν τοϋ μέλλοντος αίώνος. ’Αμήν.

Είτα ο άρχιερεύς έκφώνως·
Μ ιχαήλ τοϋ όρθοδόξον βααιλέως και Θεοδώρας τής άγιας  

αύτοϋ μητρός, αίο)νία ή μνήμη.
'Ο χορός «Αί(ονία ή μνήμη» (γ' ).
'Ο άρχιερεύς·
Βασιλείου, Κωνσταντίνον, Λέοντος, ’Αλεξάνδρου, Χριατο- 

φόρον, Νικηφόρου, ’Ανδρονίκου, ’Ιααακίον, ’Α λεξίου και 
Θεοδώρον, τών τήν ούράνιον βασιλείαν τής έπιγείον άνταλ- 
λαξαμένων, αίο)νία ή μνήμη.
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'Ό χορός « Α ’κονία η μνήμη» (γ' ).
’Ιγνατίου, Φωτίου, Στεφάνου, ’Αντωνίου, ’Ιο σ ή φ  καί πά 

ντων τών αγιω)τάτω)ν πατριαρχών τών ύπέρ τής π ίστεος ημών 
άγω)νισαμένο)ν, αίω)νία η μνήμη.

Ό χορός « Α ’κονία η μνήμη» γ '.
Τούτων τοίς ύπέρ ευσεβείας μέχρι θανάτου άθλοις τε καί 

άγιωνίσμασι καί δ ιδα σ κα λία ς πα ιδα γο γεσ θ α ί τε καί κρατύνε- 
σθαι Θεόν έκλιπαροϋντες καί μ ιμητας τής ένθέου αυτιών πολι
τείας μέχρι τέλους άναδείκνυσθαι έκδυσωπουντες, άξιο)θείη- 
μεν τών έξαιτουμένων, οίκτιρ μ ο ς  καί χάριτι τοϋ μεγάλου καί 
πρώτου άρχιερέας Χ ρ ιστοϋ τοϋ άληθινοϋ Θεοϋ ημών, πρεσβεί
α ς  τής ύπερενδόξου δεσποίνης ημιών Θεοτόκου καί άειπαρθέ- 
νου Μαρίας, τών θεοειδών άγγέλων καί πάντων τών αγίων.

Ό χορός « ’Αμήν»  καί ψάλλει τό άπολυτίκιον «Τήν άχρα
ντον είκόνα σου» (είς χρόνον άνάλογον) [j τό άκροτελεύτιον 
αυτοϋ «Χαράς έπλήρωσας τα πάντα» κ.λπ.], ένώ η ί. πομπή 
έπιστρέφει είς τόν σολέα.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ. 'Ό άρχιερεύς ψάλλει άπό τών βημοθύ
ρων τόν ψαλμικόν στίχον «Τίς θεός μέγας ώς ο Θεός ημώ ν σύ 
εί ο Θεός ο ποιών θαυμάσια μόνος». Τόν αυτόν στίχον έπανα- 
λαμβάνουν οί χοροί άνα μίαν, καί είτα τό «Σήμερον σωτηρία».

Εις την λειτουργίαν.
Ψάλλονται τα άντίφωνα ώς έξής.

Ά ν τ ί φ ω ν ο ν  α '
Ο  Κύριος έβασίλενσεν, ευπρέπειαν ένεδύσατο, ένεδύσα- 

το Κύριος δύναμιν καί περιεζώσατο.
Ταίς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
Καί γάρ έστερέωσε τήν οικουμένην, η τις ου σαλευθήσε- 

ται. Ταίς πρ εσ β εία ς  τής Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς.
Τίς λαλήσει τάς δυναστείας τοϋ Κυρίου, άκουστάς ποιή

σει πάσας τάς αινέσεις αύτοϋ;
Ταίς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκου...
Είπάτωσαν οι λελυτρωμένοι υπό Κυρίου, ούς έλυτρώσατο 

έκ χειρος έχθροΰ. Ταίς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκου...
Λόξα, Καί νϋν. Ταίς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκου...
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Ά ν τ ί φ ω ν ο ν  β '
Έξομολογησάσθωσαν τα ελέη αύτοϋ και τά θαυμάσια 

αύτοϋ τοΐς νίοΐς τών άνθρώπων. Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο 
άναστάς έκ νεκρών, ψάλλοντάς σοι, ’Αλληλούια.

Ύψωσάτωσαν αύτόν έν εκκλησία λαοϋ και έν καθέδρα 
πρεσβυτέρων. Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο άναστάς....

’Οφθαλμοί Κυρίου έπι τούς έλπίζοντας έπι το έλεος 
αύτοϋ. Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο άναστάς έκ νεκρών...

Τοϋ άκοΰσαι τοϋ στεναγμού τών πεπεδημένων, τοϋ λΰσαι 
τούς υιούς τών τεθανατωμένων.

Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο άναστάς έκ νεκρών...
Δόξα, Και νϋν. « Ό  μονογενής Υίός».

Ά ν τ ί φ ω ν ο ν  γ '
Αίνεσάτωσαν αύτον οι ούρανο'ι και ή γή.
«Τήν άχραντον είκόνα σου...»
Αντη ή ήμέρα Κυρίου, άγαλλιασώμεθα και εύφρανθώμεν 

έν αύτή. «Τήν άχραντον είκόνα σου...»
Κύριε, ό Θεός μου, εις τον αιώνα έξομολογήσομαί σοι.
«Τήν άχραντον είκόνα σου...»
ΕΊΣΟΔΊΚΟΝ «Δεϋτε προσκυνησωμεν... Σώσον ήμάς, Υίε 

Θεοϋ, ο άναστάς έκ νεκρών...»
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟΝ, άπολυτίκια «Τοϋ λίθου σφραγισθέ- 

ντος», «Τήν άχραντον είκόνα σου» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«Τή υπερμάχω».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τά εί- 
δικά τής Κυριακής*· Απόστολος: Κυρ. α ' νηστ., «Πίστει Μω-

* Προκείμενον, ήχος δ ',  ’Ωδή τών πατέρων, «Ευλογητός εί, Κύριε, ό 
Θεός το)ν πατέρων ήμών», ατίχ. «"Ότι δίκαιος εί έπί πάσιν, οίς έποίησας 
ήμΐν». Αλληλουιάριον, ήχος πλ. δ ',  στίχ. α ' «Μωυσής καί Άαρών έν τοΐς ίε- 
ρεϋσιν αυτού, καί Σαμουήλ έν τοΐς έπικαλουμένοις τό όνομα αυτού», στίχ. 
β' «Έπεκαλοΰντο τόν Κύριον, καί αυτός είσήκουεν αυτών έν στύλω νεφέ
λης έλάλει πρός αυτούς». (βλέπε καί έν τώ Τριωδίω).
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ναής μέγας γενόμενος» ('Εβρ. ια ' 24-26, 32-40)· Εύαγγέλιον: 
ομοίως, «Ή θέληαεν ο ’Ιηαοϋς έξελθείν» ( ’Ιω. α ' 44-52).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ μεγάλου Βασιλείου. Είς τό 
Έ ξαιρέτας  τό «Έ πι αοι χαίρει». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· «Εΐ- 
δομεν τό φώς»· και τά λοιπά ώς συνήθως.

Τή αυτή Κνριακή έσπέρας. Ε ις τήν θ '. Απολυτίκια «Τόν 
συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Τήν άχραντον είκόνα αον»· κον
τάκιον τής έορτής « Ο  άπερίγραπτος Λόγος».

Εις τόν έσπερινόν. 'Εσπέρια είς στίχους 10, κατανυκτικά 
τοϋ (α ' )  ήχου 4 «"Οτι τό πέλαγος πολύ» κ.λπ. (ζήτει έν τέλει 
τοϋ Τριωδίου), προσόμοια τοϋ Τριωδίου 3 «Δίδον μοι κατά- 
νυξιν», κ.λπ. και τοϋ Μηναίου (21 Μαρ.) έτερα 3, Δόξα, Και 
νϋν, τό έν συνεχεία προσόμοιον θεοτοκίον. Είσοδος μετά θυ- 
μιατοϋ, «Φώς ίλαρόν» και τό μέγα προκεΐμενον «Έ δω κας  
κληρονομίαν», κατά τήν έν τώ Τριωδίω τάξιν. Είς τόν στίχον, 
απαντα ώς έν τώ Τριωδίω· «Νϋν άπολύεις»  κ.τ.λ. ώς έσημειώ- 
θησαν τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας.

21. Δευτέρα. 'Οσίου ’Ιακώβου τοϋ ομολογητοϋ. Θωμά πατριάρ- 
χου Κωνσταντινουπόλεως (f 610).

Τω πρωί. Αί άκολουθί,αι μεσονυκτικοϋ, ορθρου, ώρών 
μετά τών μακαρισμών, και τοϋ έσπερινοϋ τής έπομένης, ώς 
προδεδήλωται, κατά τήν τάξιν τής Τεσσαρακοστής.

Περί των κανόνων εν τω μεγάλο) άποδείπνοω
1. Κ α θ ’ έκάστην έσπέραν άπό Δ ευτέρας έως Π έμπτης τών 

λοιπών έβδομάδων τής μεγ. Τεσσαρακοστής και τήν έσπέραν τής 
μεγ. Δ ευτέρας και τής μεγ. Τρίτης δ ιεξάγεται ή άκολουθία τοϋ μ ε
γάλου άποδείπνου ώς έν  τώ Ώ ρολογίω  (άνευ Εύαγγελίου) και κατά  
τάς δ ιατάξεις τοϋ Τυπικοϋ. Σχετικώς μέ τούς κανόνας ύπάρχουν  
κατά τόπους και κατά ί. μονάς δ ιάφορα τυπικά, α) Π ολλαχοϋ τό μ έ
γα  άπόδειπνον διεξάγεται άνευ οίουδηποτε κανόνος (πλήν τής α '  
έβδομάδος βεβαίως), β) Τό Τ.Μ.Ε. (τυπικόν Τριωδίου §23, ύποσ. 
17) ορίζει μετά τήν δοξολογίαν νά ψάλλεται έκ  τοϋ Θεοτοκαρίου μό
νον ο ώρισμένος κανών τής ήμέρας ο είς τόν ήχον τής έβδομάδος· 
τοϋτο τηρείται και είς πολλάς ένορίας, ίδίως νησιωτικών περιοχών, 
γ) Ε ίς πολλάς ί. μονάς τοϋ Ά θ ω νο ς και άλλαχοϋ, οσάκις έν  τώ άπο- 
δείπνω λέγετα ι κανών έκ  τοϋ Μηναίον, τό Θ εοτοκάριον ψάλλεται έν
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τώ έσπερινώ η παραλείπεται ολως. δ) Τέλος είς ώρισμένας έκκλη- 
σίας συμψάλλονται άμφότεροι οί κανόνες, ο τοϋ Θεοτοκαρίου καί ο 
τοϋ Μ ηναίου, κατά τήν έφεξής σημείωσιν.

2. Κ ατά τήν έν  τώ Τριωδίω σημειουμένην τάξιν ( α ' Κυρ. τών νη
στειών, είς τό τέλος τοϋ κατανυκτικοϋ έσπερινοϋ), άπό σήμερον μ έ
χρ ι τής Π έμπτης πρό τοϋ Λ αζάρου έσπέρας έν  τοΐς μεγ. άποδείπνοις 
ψάλλονται οί κανόνες τοϋ Μ ηναίου οί άπό τοϋ Σαββάτου τοϋ Λ α ζά 
ρου μέχρι τής Κ υριακής τοϋ ’Α ντίπασχα (23 ’Α πριλίου -  8 Μ αΐου) 
όμοΰ μετά τών κανόνων τής Θεοτόκου, οί όποΐοι καί προηγούνται. 
’Α π ό  γ '  φδής κάθισμα τοϋ Μ ηναίου καί ά φ ’ ς '  τής Θεοτόκον  μετά  
τούς κανόνας, τά  4 προσόμοια τής Θεοτόκου καί είτα τά  3 τοϋ Μ η
ναίου μετά τοϋ θεοτοκίου αυτών. "Οταν συμπληρωθούν οί κανόνες 
τοϋ Μ ηναίου, λέγετα ι μόνον τό Θεοτοκάριον.

3. Κ ατά ταϋτα ή κ α θ ’ ήμέραν σειρά τών κανόνων τοϋ Μ ηναίου  
(έκ τής περιόδου 23 ’Α πριλίου - 8 Μ αΐου) είς τό μέγα  άπόδειπνον  
έχει ώς έξής-

Τό έσπέρας τής ψάλλονται κανών καί προσόμοια τής
21 Μ αρτίου 24 ’Α π ρ ιλίου (όσιας ’Ελισάβετ)
22 Μ αρτίου 26 ’Α π ρ ιλίου (ίερομ. Βασιλέως)
23 Μ αρτίου 27 ’Α π ρ ιλίου (ίερομ. Συμεών)
28 Μ αρτίου 28 ’Α π ρ ιλίου (τών έν  Κυζίκω μαρτ.)
29 Μ αρτίου 29 ’Α π ρ ιλίου (Ίάσω νος & Σωσιπάτρου)
30 Μ αρτίου 30 ’Α π ρ ιλίου (άποστόλου Ιακώβου)
31 Μ αρτίου 1 Μ αΐου (προφήτου Ίερεμίου)
4 ’Α π ρ ιλίου 3 Μ αΐου (άγ. Τ ιμοθέου & Μ αύρας)
6 ’Α π ρ ιλίου 4 Μ αΐου (άγίας Π ελαγίας)
11 ’Α π ρ ιλίου 5  Μ αΐου (μάρτυρος Είρήνης)
12 ’Α π ρ ιλίου 6 Μ αΐου (δικαίου Ίώβ)
14 ’Α π ρ ιλίου 7 Μ αΐου (τοϋ σημείου τ  σταυρού)
18 ’Α π ρ ιλίου 3 Μ αΐου (οσίου Λουκά)*
19 ’Α π ρ ιλίου 6 Μ αΐου (οσίου Σεραφίμ)

22. Τρίτη. Βασιλείου ίερομ. πρεσβυτέρου τής Άγκυρανών έκ- 
κλησίας (f 362). Καλλινίκης μάρτυρος (f 252).

Δ ιά  τάς άκολουθίας τών καθημερινών βλέπε 14 καί 21 Μ αρτίου.

* Αί δύο τελευταΐαι άκολουθίαι υπάρχουν είς διαφόρους έκδόσεις Μη
ναίων.
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23. Τετάρτη. Νίκωνος οσίου καί τών σύν αυτώ 199 μαθητών αυ- 
τοϋ μαρτύρων (f 251).

Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έαπερινος μετά των προηγιασμένων. Ό προοιμιακός 

καί τό ιη ' κάθισμα («Πρός Κύριον»). Είς τό «Κύριε, έκέκρα- 
ξα» τό ίδιόμελον «Τήν πνευματικήν, άδελφοί»  (δίς), τό μαρτυ
ρικόν «Πανεύφημοι μάρτυρες»  καί τα 3 τής σειράς προσόμοια 
τοϋ Τριωδίου άνα μίαν, είτα 3 τοϋ Μηναίου (24 Μαρτ.) «Κε- 
κρυμμένον μυστήριον» είς 4, Δόξα, Καί νϋν, «Ευαγγελίζεται ο 
Γαβριήλ»· είσοδος, «Φώς ίλαρόν», τα άναγνώσματα τοϋ Τριω
δίου, «Κατευθυνθήτω)» καί τα λοιπα τής προηγιασμένης.

24. Πέμπτη. Προεόρτια τοϋ Ευαγγελισμοϋ τής Θεοτόκον  Άρτέ- 
μονος ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σελευκείας τής Πισιδίας (α ' 
αί.).

Τή Π έμπτη πρωί. Μ εσονυκτικον τό καθ’ ημέραν. Μετα 
μέν τό β ' τρισάγιον (άντί τοϋ « ’Ιδού ο νυμφίος έρχεται») τό 
άπολυτίκιον «Σήμερον τής παγκοσμίου», μετα δέ τό γ ' άντί 
τών νεκρωσίμων τροπαρίων τό κοντάκιον «Έ πελεύσει πνεύ
ματος». Μετα τό «Τήν πάσαν έλπίδα μου», τα κατανυκτικα 
τροπάρια «Έ λέησον ημάς, Κύριε»  κ.λπ..

Ε ις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κ ύρος»  τό άπολυτίκιον «Σή
μερον τής παγκοσμίου χαράς», Δόξα, Καί νϋν, τό αυτό. ['Η α ' 
στιχολογία τοϋ Ψαλτηρίου]. Καθίσματα τής α ' στιχολ. άπο- 
στολικα τοϋ α ' ήχου (βλ. Τριώδιον, είς τό τέλος, ήχος α ',  τή 
Πέμπτη πρωί) «Τή σαγήνη τοϋ λόγου», στίχος «Είς πάσαν τήν 
γήν» καί τό «Όί σοφοί τής οίκουμένης», στίχος «Θαυμαστός ο 
Θεός» καί τό μαρτυρικόν τής σειράς «Τούς μάρτυρας Χρι- 
στοϋ», Δόξα, Καί νϋν, θεοτοκίον «Τόν άμήτορα έν ουρανο)»· 
[μετα τήν β ' καί γ '  στιχολογίαν τοϋ Ψαλτηρίου], τα τής ημέ
ρας καθίσματα, ώς έν τώ Τριωδίω (βλέπε Πέμπτη β ' έβδομά
δος) «Χριστός η άμπελος»  κ.λπ.. 'Ό ν ' ψαλμός χϋμα, «Σώσον, 
ο Θεός, τόν λαόν σου» καί η στιχολογία τών έννέα φδών. Κα
νόνες, ο προεόρτιος « ’Ό κόσμος περιχαρώς» μετα τών είρμών 
αυτοϋ καί τα δίειρμα τριώδια τής ημέρας (έκ τοϋ Τριωδίου) 
είς τήν τάξιν αυτών. Από γ ' φδής τό μεσώδιον τοϋ Μηναίου
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κάθισμα «Σήμεροναπααα κτίαις»·ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον « ’Επε- 
ϊεύα ει Πνεύματος» και τό συναξάριον. Μετά τούς κανόνας, 
είς στίχον «Αίνοϋμεν, εύλογοϋμεν» ο είρμός τής η ' φδής τοϋ 
δευτέρου τριωδίου «"Ον ατρατιαί»· «Τήν τιμιοτέραν», ο 
είρμός τής θ ' φδής τοϋ β ' πάλιν τριωδίου «Ά απόρον ανλλή- 
ψεως» και τό « ’Ά ξιον  έστίν». Έξαποστειλάριον τό προεόρ
τιον « Ώ ς  δώρα προεόρτια» (δίς), [οί ψαλμο'ι τών αίνων], «Σοι 
δόξα πρέπει», ή δοξολογία χϋμα κ.τ.λ. ώς συνήθως. Είς τόν 
στίχον τών αίνων τό ίδιόμελον τής ήμέρας «Μ ετανοίας ο και
ρός» (δίς), τό ομόηχον μαρτυρικόν «Πίστιν τοϋ Χριατοϋ»  
(απαξ) είς τούς οίκείους στίχους, Δόξα, Και νϋν, τής έορτής 
«Γλώαααν ην ούκ εγνο)»· « ’Α γα θόν  τό έξομολογείαθαι», τρι- 
σάγιον κ.λπ., άπολυτίκιον «Σήμερον τής παγκοσμίου χαράς».

Άι ώραι α ',  γ ' και ς '  λιτα'ι (ούδέν έκ τών συνήθων τροπα
ρίων ψάλλεται έν αύταίς), άρχόμεναι απασαι μετά τοϋ «Δεϋτε 
προακννήαωμεν» γ ' .  Μετά τούς ψαλμούς έκάστης Δόξα, «Σή
μερον τής παγκοσμίου χαράς», Και νϋν, τό ένδιάτακτον θεο
τοκίον· μετά τό τρισάγιον τό κοντάκιον «Έ πελεύαει Π νεύμα
τος»· μετά τήν εύχήν τής ς '  ωρας «Θεέ και Κ ύριε τών δννά- 
μεο)ν» ή άπόλυσις.

25. Παρασκευή. t  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟ
ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. ( Εθνική έορτή έπι τή 
έπετείω τής έλληνικής έπαναστάσεως τοϋ 1821).

Ε ις τήν θ ',  άναγινωσκομένην πρό τοϋ έσπερινοϋ, ώς εΐθι- 
σται, κοντάκιον και άπολυτίκιον προεόρτια.

'Η  άκολουθία τής έορτής διεξάγεται κατά τήν τάξιν τοϋ Μηναίου.
Εις τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε έκέκραξα»  στιχηρά προ- 

σόμοια τής έορτής 3 «Βουλήν προαιώ)νιον» κ.λπ. είς 6, Δόξα, 
Και νϋν, τό ίδιόμελον « ’Απεστάλη έξ  ούρανοϋ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας και 
τά άναγνώσματα τής έορτής [ή τοι τά εύρισκόμενα δύο είς τόν 
έσπερινόν τής 26ης Μαρτίου και τό β ' έκ τών άναγνωσμάτων 
τοϋ έσπερινοϋ τής 25ης (α '-Τ ή ς  ’Εξόδου τό άνάγνωσμα. 
«Είαήλθε Μωαής είς τό όρος τοϋ Θεοϋ Χωρήβ», β '-Π αροι- 
μιών τό άνάγνωσμα. « Κ ύρος εκτιαέ με άρχήν οδών αύτοϋ»,
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γ ' -Προφητείας ’Ιεζεκιήλ τό άνάγνωσμα. « ’Έσται άπό τής 
ημέρας τής ογδόης καί έπέκεινα»)].

ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα 3 ίδιόμελα «Τώ έκτω μηνί άπεστάλη ο 
άρχάγγελος»  κ.λπ., είς τούς πρό αυτών στίχους τα δύο τελευ
ταία, Δόξα, Καί νϋν, «Σήμερον χαράς ευαγγέλια».

ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΌΝ τό τής έορτής «Σήμερον τής σωτηρίας 
ημών τό κεφάλαιον» έκ τρίτου. Απόλυσις « ’Ό δ ι’ ημάς τούς 
άνθρώπους καί δια τήν ημετέραν σωτηρίαν έκ Πνεύματος α γί
ου καί Μ αρίας τής παρθένου σαρκωθήναι καταδεξάμενος 
Χ ριστός ο άληθινός Θεός ημών, ταίς π ρ εσ β εία ς  τής πανα
χράντου αυτοϋ μητρός, ής τόν Ευαγγελισμόν έορτάζομεν, δυ
νάμει... τών αγίων καί δικαίω)ν θεοπατόρων Ό α κ ε ίμ  καί ’Άν- 
νης καί πάντω)ν τών αγίων, έλεήσαι καί σώσαι ημάς...»

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν, τα δια τήν λιτήν 
στιχηρα τής έορτής, τρισάγιον κ.λπ. καί τό άπολυτίκιον αυτής 
απαξ.

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τό άπολυτίκιον τής 
έορτής έκ τρίτου. [Τό Ψαλτήριον καί ο πολυέλεος «Έξηρεύ- 
ξατο η καρδία μου».] Καθίσματα καί η τάξις τοϋ Ευαγγελίου 
τοϋ ορθρου, ώς έν τώ Μηναίω.

ΚΑΝΌΝΕΣ μόνον ο τής έορτής μετα τών είρμών αυτοϋ ώς 
έν τώ Μηναίω, «άνευ στίχου», άλλα μετα τών Δόξα, Καί νϋν, 
είς τα δύο τελευταία τροπάρια έκάστης φδής. Από γ ' καί ς '  
φδής ώς έν τώ Μηναίω.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί τοϋ κανόνος « ’Ανοίξω) τό στόμα  
μου», ώς έν τώ Μηναίω- άντί τοϋ Τήν τιμιωτέραν, ψάλλεται τό 
μεγαλυνάριον «Ευαγγελίζου, γή, χαραν μεγάλην»  έξάκις μετ’ 
έφυμνίου έκάστοτε τόν είρμόν καί τα τροπάρια τής θ ' φδής 
τοϋ κανόνος- έν τέλει πάλιν «Ευαγγελίζου, γή... Ώ ς  έμψύχω) 
Θεοϋ κιβωτώ».

Έξαποστειλάρια καί αίνοι τής έορτής, δοξολογία μεγάλη 
καί τό άπολυτίκιον απαξ.

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τής έορτής, ώς έν τώ Μη
ναίω. Είσοδικόν «Ευαγγελίζεσθε ημέραν έξ ημέρας τό σωτή
ριον τοϋ Θεοϋ ημών. Σώσον ημάς, Υίέ Θεοϋ, ο δ ι ’ ημάς σαρ
κωθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΊΣΟΔΟΝ άπολυτίκιον «Σήμερον τής σωτη
ρίας» καί κοντάκιον «Τή υπερμάχοο».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος τής έορτής (25ης Μαρτίου), 
« Ό  άγιάζων καί οί άγιαζόμενοι»  ('Εβρ. β ' 11-18)· Ευαγγέ- 
λιον ομοίως, «Συνέλαβεν ’Ελισάβετ»  (Λκ. α ' 24-38).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου· είς τό Έξαι- 
ρέτως «Ευαγγελίζου, γή, χαράν μεγάλην... Ώ ς  έμψύχο) Θεοϋ 
κιβωτώ». Κοινωνικόν «Έ ξελέξατο Κ ύ ρ ο ς  τήν Σιών, ήρετίσα- 
το αυτήν είς κατοικίαν έαντq)■ άλληλούια»· «Εΐδομεν τό φώς», 
«Πληρο)θήτο)». Απόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.

Τάξις τής δοξολογίας έπ ι τή έθνική έορτή
Μετά τό «Ευλογητός ο Θεός», τό άπολυτίκιον τής έορτής 

«Σήμερον τής σωτηρίας», τό κοντάκιον «Τή υπερμάχο)», ευθύς 
ή δοξολογία, καί κατόπιν αί έξής αίτήσεις, τών χορών ψαλλόν- 
των έκ περιτροπής άνά εν τριπλοϋν «Κύριε, έλέησον», έξαιρέ- 
σει τής πέμπτης αίτήσεως, οπου ψάλλουν «Αίιονία ή μνήμη» 
γ ' ,  καί τής εκτης, οπου ψάλλουν τό «Κύριε, έλέησον» άνά δέ
κα άμοιβαδόν τετράκις, πραεία τή φωνή.

«Έ λέησον ήμάς, ο Θεός...»
« ’Έτι δεόμεθα υπερ τών ευσεβών...»
« ’Έτι δεόμεθα υπερ τοϋ άρχιεπισκόπου ήμών...»
« ’Έτι δεόμεθα υπερ τοϋ εΰσεβοϋς ήμών έθνους, πάσης 

άρχής καί έξουσίας έν  αυτό) καί έν τώ κράτει ήμών, τοϋ κατά  
ξηράν, θάλασσαν καί άέρα φιλοχρίστου ήμών στρατοϋ καί 
υπερ τοϋ Κύριον τόν Θεόν ήμών έπί πλέον συνεργήσαι καί κα- 
τευοδώσαι αυτό έν πάσιν».

« ’Έτι δεόμεθα υπερ αίωνίας μνήμης καί μακαρίας άναπαύ- 
σεως πάντο)ν τών έν τοΐς ίεροΐς ήμών άγώσιν υπερ π ίστεος καί 
πατρίδος άγιονισαμένοό καί πεσόντων, καί υπερ τοϋ συγχω- 
ρηθήναι αυτοΐς πάν πλημμέλημα έκούσιόν τε καί άκούσιον».

« ’Έτι δεόμεθα υπερ τοϋ διαφυλαχθήναι τήν άγίαν έκκλη- 
αίαv...»

« ’Έτι δεόμεθα υπερ τοϋ είσακονσαι...»
«Τοϋ Κυρίου δεηθώμεν» καί ο ίερεύς τήν ευχήν
Κύριε ο Θεός ήμών, ο τά σύμπαντα τώ σο) κράτει συνέχων 

καί τή θεία σου καί πανσθενεΐ βουλή κυβερνών τόν κόσμον  ο



160 Μ η ν  Μ χ ρ δ ιο ο

έκάστοο εθνει τάς ίδιας οροθεσίας θέμενος, τό δέ εύαεβές ήμών 
εθνος έξαιρέτος  εύεργετήαας, τήν έπίγνωσιν τής αής άληθείας 
αύτώ χαρισάμενος και πρός τό φώς τής άληθοϋς ήμών πίστεος  
καθοδηγήαας, έξ  αύτοϋ δέ μεγάλους τής ’Εκκλησίας πατέρας 
και διδασκάλους άναδείξας, και έλεύθερον μέν  αύτό έπι 
αίώνας διατηρήαας τή θεία αον χάριτι, δονλωθέν δέ στηρίξας 
και διααώαας και είς έλεύθερον αυθις βίον έξαναστήαας- 
αύτός, πανάγιε δέσποτα, πρόαδεξαι τάς εύχαριστηρίονς ήμών 
δεήσεις έπι τή άπελενθερώαει και τή παλιγγενεσία αύτοϋ. Και 
τάς μέν ψνχάς τών ύπέρ πίατεας  και πατρίδος ήρο)ικώς άγονι- 
ααμένο)ν και ένδοξος  έν τοίς ίεροίς ήμών άγώαι πεαόντο)ν η 
ύπό τών πολεμίο)ν άναιρεθέντο)ν η έν αίχμαλο)αία και κακου
χία  άποθανόντον πατέρο)ν και άδελφών ήμών μετά τών ά π ’ 
αίώνός αοι εύαρεστηαάντο)ν άνάπαναον ήμάς δέ πάντας άξι
ους τής έλενθερίας άνάδειξον, έν είρήνη και ομονοία διατήρη- 
αον και είς πάν εργον άγαθόν και αοι εύάρεατον καθοδηγη- 
αον. Τούς πιστούς άρχοντας ήμών έν είρήνη και ομονοία δ α -  
τήρηαον και λάληαον άγαθά έν ταίς καρδίαις αύτών ύπέρ τής 
Εκκλησίας αον και παντός τοϋ λαοϋ αον. Σύ γάρ εί ο βασιλεύς 
τής είρήνης και αοτ ή ρ  τών ψυχών ήμών, και αοι τήν δόξαν 
άναπέμπομεν, τώ Π ατρ 'ι και τώ Υίώ και τώ άγιο) Πνεύματι, νϋν 
και άει και είς τούς αίώνας τών αίΦ)vo)v.

'Ο χορός « ’Αμήν», ο ίερεύς τήν άπόλυσιν, ώς είς τόν έσπε
ρινόν, και τό «Δ ι’ εύχών».

Ειδησις. Έν τή τραπέζη κατάλυσις ίχθύος.

Οι χαιρετισμοί τής Θεοτόκον είς τήν άκολουθίαν τοϋ 
έσπερινοϋ (βλέπε κατωτέρω 26η Μαρτίου).

26. Σάββατον β' τών νηστειών. «Άπόδοσις τής έορτής τοϋ 
Εύαγγελισμοϋ τής Θεοτόκον». Σύναξις τοϋ άρχαγγέλον Γα
βριήλ. Τών έν Γοτθία 26 μαρτύρων.

Τή Παρασκενή έσπέρας. Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Σήμε
ρον τής αιοτηρίας»· κοντάκιον «Τή ύπερμάχο)»· (μικρά) άπό- 
λυσις ώς χθές.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός (άνευ ψαλτηρίου)· τά 3 
προσόμοια «Βουλήν προαιώ)νιον» κ.λπ. άνά μίαν και τοϋ άρ-
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χαγγέλου (Μαρτίου 26) έτερα 3 «Γαβριήλ ο μέγιστος» κ.λπ., 
Δόξα, Καί νϋν, «Άπεστάλη έξ ουρανοϋ». Είσοδος, «Φ<3ς ίλα- 
ρόν» καί τό προκείμενον τής ημέρας (τα έν τώ Μηναίω άνα
γνώσματα άνηκουν είς τήν κυρίαν ημέραν τής έορτής καί δέν 
άναγινώσκονται ένταϋθα). Είς τόν στίχον, τα 3 ίδιόμελα τής 
25ης Μαρτίου «Τώ) έκτω) μηνί» κ.λπ., μετα τών στίχων αυτών, 
Δόξα, Καί νϋν, «Σήμερον χαράς ευαγγέλια». Μετα τό «Νϋν 
άπολύεις» ψάλλεται τό «Τή ύπερμάχο)» δίχορον, καί έκφω- 
νείται παρα τοϋ ίερέως έμμελώς η β ' στάσις τών οϊκων τοϋ άκα- 
θίστου υμνου «Ή κουσαν οί ποιμένες», ώς εϊθισται· μετα τό τέ
λος τών οικων τό «Τή ύπερμάχο)» σύντομον, τρισάγιον κ.λπ., τό 
άπολυτίκιον «Σήμερον τής σοτηρίας» γ ' .  Απόλυσις τής έορτής.

Άπόδειπνον τό μικρόν.
Ε ις το μεσονυκτικον τοϋ Σαββάτου, ώς εϊθισται. Μετα τό 

β ' τρισάγιον τό άπολυτίκιον τής έορτής.
Ε ις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον είς τό «Θεός Κ ύ

ριος» τό άπολυτίκιον τής έορτής έκ τρίτου, [τό ψαλτήριον τής 
ημέρας]. Καθίσματα τής έορτής, [μετα τήν α ' στιχολ.] « 'Ό μέ- 
γας στρατηγός», Δόξα, Καί νϋν, «Σήμερον απασα»· [μετα τήν 
β ' στιχολογίαν] τα δύο έτερα· ο ν ' ψαλμός χϋμα. Κανόνες, ο 
τής έορτής (μετα τών είρμών) καί ο τοϋ άρχαγγέλον άπό γ ' 
φδής τα μεσώδια καθίσματα τοϋ άρχαγγέλον ά φ ’ ς '  τό κο
ντάκιον καί ο οίκος τής έορτής καί τό συναξάριον τής ημέρας. 
Καταβασίαι οί είρμοί τής έορτής « ’Ανοίξω) τό στόμα μου» ώς 
χθές, «Τήν τιμιωτέραν» καί ο είρμός «Ευαγγελίζου, γή... Ώ ς  
έμψύχω) Θεοϋ κιβοτώ)». Έξαποστειλάρια καί αίνοι τής έορ
τής, άλλα Δόξα, Καί νϋν, τό ίδιόμελον «Ευφραινέσθοσαν οί 
ουρανοί» (ο ζήτει είς τό Μηναίον μετα τήν λειτουργίαν τής 
25ης Μαρτίου). Δοξολογία μεγάλη καί άπολυτίκιον «Σήμερον 
τής σωτηρίας».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν* τής έορτής, 
ώς χθές· μετα τήν είσοδον άπολυτίκια τής έορτής, [τοϋ άρχαγ-

* 'Η περί τοϋ είσοδικοϋ διάταξις τοϋ Τ.Μ.Ε. (25 Μαρτ. §8) άντιφάσκει 
εμμέσως πρός τήν διάταξιν τής Προθεωρίας αυτοϋ (§38), τό πνεϋμα τής 
οποίας ήκολουθήσαμεν.
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γέλου] καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Τή υπερμάχο)». Αναγνώσμα
τα: Απόστολος τής ήμέρας, Σαβ. β ' έβδ. νηστ., «Βλέπετε μη- 
ποτε έσται» ('Εβρ. γ ' 12-16)· Ευαγγέλιον ομοίως, «Ά πήλθεν  
ο Ίησοϋς είς έρημον τόπον» (Μρ. α ' 35-44), καί καθεξής ή θ. 
λειτουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου· είς τό Έξαιρέτω ς τό « Ά ξ ιο ν  
έστί». Κοινωνικόν τής έορτής (διά τήν άπόδοσιν αυτής) «Έ ξε- 
λέξατο Κύριος...»· «Εϊδομεν τό φώς»· άπόλυσις ώς χθές.

Σημείωσις. Τό Τ.Μ.Ε. ορίζει είς τήν λειτουργίαν άvαγvΦαματα 
τοϋ αρχαγγέλου (8ης Νοεμβρίου) καί κοινωνικόν «'Ο ποιών τούς 
άγγέλους...» (τής Δευτέρας). ’Αλλά ταϋτα δεν δικαιολογούνται, κα
θόσον ή έν τώ Μηναίω άκολουθία τής ήμέρας στερεΐται ίδιομέλων 
καί άλλων έορτίων στοιχείου ίδιαιτέρων διά τόν άρχάγγελον είναι 
δυνατόν ομως νά λεχθούν είς ναούς έπ ’ όνόματι αυτού.

27. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Γρηγορίου άρχιεπισκό- 
που Θεσσαλονίκης τοϋ Παλαμδ». Ματρώνης τής έν Θεσσαλο
νίκη ( γ ' -δ '  αί.). Φιλητοϋ καί Λυδίας μαρτύρων, Παύλου έπι- 
σκόπου Κορίνθου (f 950). Ή χο ς  β ',  έωθινόν ι ' (τυπικόν Τρι
ωδίου §§35-37).

Εις την θ '.  Απολυτίκιον «Σήμερον τής σ ο ^ ρ ΐα ς» ·  κοντά
κιον «Τή υπερμάχο)»· άπόλυσις τής έορτής καί άπόδοσις αυ
τής.

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 
6, τοϋ Τριωδίου 3 είς 4, Δόξα, «"Οσιε τρισμάκαρ», Καί νϋν, 
«Παρήλθεν ή σκιά». Είσοδος κ.λπ. Απόστιχα τά άναστάσιμα, 
Δόξα, «"Η γρήγορος γλώσσά σου», Καί νϋν, « ’Ανύμφευτε  
παρθένε». Απολυτίκια «"Οτε κατήλθες», Δόξα, « ’Ορθοδοξίας 
ο φαστήρ», Καί νϋν, « Ό  δ ι’ ήμάς γεννηθείς».

Το μεσονυκτικον τής Κυριακής ώς είθισται, καί τά 3 κατα- 
νυκτικά τροπάρια «Έ λέησον ήμάς, Κύριε», κ.λπ..

Ειδησις. Κατά τήν παρούσαν έβδομάδα, γ '  τών νηστειών, θά τε- 
λεσθοϋν δύο θ. λειτουργίαι προηγιασμένων δώρων.

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τά έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο Άμωμος.]

ΚΑΘΊΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας με Καί 
νϋν, τό θεοτοκίον τοϋ άναστ. άπολυτικίου «Πάντα υπερ έννοι-
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αν», καί τής β ' στιχολογί,ας μέ τό θεοτοκίον αυτών. Ευλογη
τάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ έωθινόν (ι' )· μετα τόν ν ' ψαλμόν, τα ίδιόμε
λα «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τώ Τριωδίω.

ΚΑΝΌΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετα τών είρμών) καί ο τοϋ 
Τριωδίου μετα στίχου «"Αγιε τοϋ Θεοϋ, πρέσβευε ύπέρ  
ημών»' άπό γ ' φδής τό κοντάκιον καί ο οίκος τοϋ ίεράρχου, 
είτα τό μεσώδιον κάθισμα τοϋ Τριωδίου καί τό θεοτοκίον ά φ ’ 
ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετα τοϋ οικου, τό μηνολόγιον, 
καί τό ύπόμνημα τοϋ Τριωδίου.

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

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. «"Αγιος Κ ύρος»  κ.λπ., τό ι ' άναστά
σιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», τοϋ Τριωδίου «Χαίρε, πατέρων 
καύχημα» καί τό θεοτοκίον αυτοϋ.

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρα άναστάσιμα 4 καί τοϋ ίεράρ
χου προσόμοια 3 «Τήν μακαρίαν έν κόσμο)» κ.λπ. είς 4 -είς 
τούς πρό αυτών στίχους τα δύο τελευταία-, Δόξα, «Τοίς έν  
σκότει αμαρτημάτων», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολο
γία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα [η τα τυπικα μετα μα
καρισμών] (βλέπε έμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66). 
Μετα τήν είσοδον, άπολυτίκια «"Ότε κατήλθες», «Ό ρθοδο- 
ξίας ο φο)στήρ» καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, έπισφραγιστικόν κο
ντάκιον «Τή ύπερμάχο)». Προκείμενον καί άλληλουιάριον τοϋ 
ή χον  Απόστολος: Κυρ. β ' νηστ., «Κ ατ’ άρχας σύ, Κύριε, τήν 
γήν έθεμελίωσας»  ('Εβρ. α ' 10 - β ' 3)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 
«Είσήλθεν ο ’Ιησοϋς είς Καπερναούμ»  (Μρ. β ' 1-12). Κα
θεξής η θ. λειτουργία τοϋ μεγ. Βασιλείου- είς τό Έ ξαιρέτω ςτό  
«Έ πί σοί χαίρει»· κοινωνικόν «Αίνείτε».

Τή αυτή Κυριακή έσπέρας. Ε ις την θ '. Απολυτίκια «"Ότε 
κατήλθες», Δόξα, «Ό ρθοδοξίας ο φωστήρ»' η ύπακοή τοϋ 
ήχου.

Εις τον έσπερινόν. Μετα τόν προοιμιακόν (άνευ Ψαλτηρί
ου) είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  κατανυκτικα 4 τοϋ β ' ήχου 
«"Ημαρτον είς σέ, σωτήρ» κ.λπ. (ζήτει έν τέλει τοϋ Τριωδίου),
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προσόμοια 3 τής σειράς τοϋ Τριωδίου «Ά μέτρητά  αοι πταί- 
αας» και 3 προσόμοια τοϋ Μηναίου (28 Μαρτίου) «Βίον άκι- 
λήδωτον», Δόξα, Και νϋν, τό έν συνεχεία θεοτοκίον «Τό 
χαϋνον και έκλυτον». Είσοδος, «Φώς ίλαρόν», μέγα προκεί- 
μενον «Μή άποατρέψης». Είς τά άπόστιχα τό ίδιόμελον «Χα
λινούς άποπτύαας» (δίς), τό μαρτυρικόν, Δόξα, Και νϋν, «Τά 
ούράνια ύμνείαε», «Νϋν άπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., τά «Θεο
τόκε παρθένε»  κ.λπ. ώς έσημειώθησαν τή Κυριακή τής Τυρι- 
νής έσπέρας.

28. Δευτέρα. 'Ιλαρίονος οσίου τοϋ νέου, ήγουμένου μονής Πε
λεκητής (f 754)· Ή ροδ ίονος έκ τών 70 άποστόλον.

Δ ιά  τάς άκολουθίας τών καθημερινών βλέπε 14 και 21 Μ αρτίου.

29. Τρίτη. Μάρκου έπισκόπου Αρεθουσίον, Κυρίλλου διακόνου 
και τών σύν αύτοίς (f  364).

30. Τετάρτη. ’Ιοάννου οσίου, συγγραφέας τής «Κλίμακος» (f 615).
Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλοται.
Ό  έσπερινός μετά των προηγιασμένων. 'Ο προοιμιακός 

και τό ιη ' κάθισμα. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  τό ίδιόμελον 
τοϋ Τριωδίου « ’Α σώ τος διααπείρας»  (δίς), τό μαρτυρικόν 
«Ίερεία  εμψνχα» (απαξ), τά 3 προσόμοια τής σειράς τοϋ 
Τριωδίου «Ή λιον αύγάαματα»  και έτερα 3 τοϋ Μηναίου (31 
Μαρτίου) είς 4, Δόξα, Και νϋν, τό έν συνεχεία θεοτοκίον 
είσοδος, «Φώς ίλαρόν», και τά λοιπά τής προηγιασμένης.

31. Πέμπτη. Ύπατίου έπισκόπου Γαγγρών ίερομ. (f  326), Ακα
κίου ομολογητοϋ έπισκόπου Μελιτινής.


