




εχων δμερας ΤριάκονΤα 
CH δμερα εχει ωρας 13 κα'ι δ v ff ωρας 11

1. Παρασκευή. Μαρίας όσιας τής Αίγυπτίας (f 522)· Γερον
τίου καί Βασιλείδου μαρτύρων.

Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πάσαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έαπερινος μετα προηγιασμένης. 'Ο προοιμιακός καί τό 

ιη ' κάθισμα. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  τό ίδιόμελον τοϋ 
Τριωδίου «Α σώ του δίκην άπέστην» (δίς), τά 4 μαρτυρικά τοϋ 
β ' ήχου «Οί τήν έπίγειον άπολαυσιν» (έν τέλει τοϋ Τριωδίου) 
καί τοϋ Μηναίου (2 Απριλίου) ετερα 3 είς 4, Δόξα, τό νεκρώ
σιμον τοϋ ήχου «Οΐμοι! οίον άγώνα», Καί νϋν, «Παρήλθεν ή 
σκιά τοϋ νόμου» (έν τέλει τοϋ Τριωδίου)· είσοδος, «Φώς ίλα- 
ρόν», καί τά λοιπά τής προηγιασμένης.

Τή Παρασκευή έσπέρας. Οι γ ' χαιρετισμοι τής Θεοτό
κου. Είς τό μικρόν άπόδειπνον έκφωνεΐται ή γ ' στάσις τοϋ 
άκαθίστου «Νέαν έδειξε κτίσιν», ώς είθισται. Κοντάκιον « Ώ ς  
άπαρχάς τής φύσεως». Πάντα τά λοιπά κατά τήν τάξιν τών α ' 
χαιρετισμών (άλλ’ άνευ Ευαγγελίου).

2. Σάββατον γ' τών νηστειών. Τίτου οσίου (θ ' αί.)· Άμφια- 
νοϋ καί Αίδεσίου μαρτύρων (f 306), Θεοδώρας παρθενομάρ- 
τυρος.

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, τά είρηνικά καί τήν 
έκφώνησιν «"Οτι πρέπει σοι», οί χοροί είς ήχον β ' τό άλλη- 
λουίάριον, δίς άνευ στίχων καί δίς έφύμνιον τών στίχων «Μ α
κάριοι ους έξελέξο)», «Καί τό μνημόσυνον αυτών». Απολυτί
κια, τό μαρτυρικόν « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, τό νεκρώ
σιμον «Μνήσθητι, Κύριε», Καί νϋν, θεοτοκίον, «Μήτηρ άγια». 
Είς τά καθίσματα τά έν τέλει τοϋ Τριωδίου 2 μαρτυρικά τοϋ β' 
ήχου « Ό  φαιδρύνας»  καί « ’Αθλοφόροι Κυρίου», άλλ’ ώς 3ον 
άντί τοϋ έν τώ Τριωδίω υπάρχοντος « ’Απόστολοι, μάρτυρες»  
(ο περ ψάλλεται ώς άπολυτίκιον) λέγεται τό παρόν (ήχος β')·
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«Σέ τόν περιβάλλοντα τόν ούρανόν έν νεφέλαις /  εχοντες οί 
αγιοι περιβολήν έν τώ κόαμο) /  τάς βααάνονς τών άνόμο)ν ύπέ- 
μειναν / και τήν πλάνην τών είδώλο.ον κατήργηααν /  αύτών ταίς 
ίκεαίαις και ήμάς έλενθέροαον /  τοϋ άοράτον έχθροϋ, αοτήρ, 
/  και αώαον ήμάς».

Δόξα, τό νεκρώσιμον «'Η  μνήμη τών κεκοιμημένον», Και 
νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχον «Πάντα ύπέρ εννοιαν» (Ώρολ., 
είς τά άναστάσιμα άπολντίκια). Εύθύς [ο Ά μομος είς στάσεις 
δύο και] τά νεκρώσιμα εύλογητάρια, μετά τά οποία γίνεται τό 
μνημόσυνον τών κεκοιμημένον, ώς έσημειώθη είς τόν έσπε
ρινόν τοϋ Σαββάτου τής άπόκρεο (5 Μαρτίου). Είτα οί χορο'ι 
τό νεκρώσιμον κάθισμα τοϋ πλ. α ' ήχον « ’Ανάπαναον, αοτήρ  
ήμών», Δόξα, «Και πάντα τά έν άγνοια», Και νϋν, « Ο  έκ παρ
θένον άνατείλας». 'Ο ν ' ψαλμός χϋμα. ['Η στιχολογία τών έν- 
νέα φδών και] ο κανών τοϋ Μηναίου (μετά τών είρμών) μέχρι 
μέν τής ε ' φδής μόνος, άπό δέ τής ς '  φδής μετά τών τετρα- 
ο δ ίο ν  κανόνων τής ήμέρας (Τριώδιον, Σάβ. γ '  έβδ.). Από γ ' 
φδής ο είρμός τοϋ Μηναίου, αιτησις, «"Οτι σύ εί ο Θεός», τό 
μεσώδιον τοϋ Μηναίου κάθισμα, Δόξα, Και νϋν, τό θεοτοκίον. 
Α φ’ ς '  φδής ο είρμός τοϋ β ' τετραοδίον « Ο  δ ι’ άγγέλον παί- 
δας δροαίαας», αιτησις, «Σύ γάρ εί ο βασιλεύς», είτα (διά τό 
μή εχειν τό Μηναίον) τό νεκρώσιμον κοντάκιον «Μετά τών 
άγίο)ν» και τό σνναξάριον. Καταβασίαι δέν ψάλλονται, άλλ’ 
είς τό «Αίνοϋμεν, εύλογοϋμεν» ο είρμός τής η ' φδής τοϋ β ' τε- 
τραοδίον «Οί θεορρήμονεςπαίδες»· «Τήντιμιιοτέραν», ο είρ
μός τής θ ' φδής τοϋ β ' τετραοδίον «Μ εγαλύνομέν αε τήν μη
τέρα τοϋ φωτός» και τό « ’Α ξιον  έατίν». (Τό φωταγωγικόν τοϋ 
ήχον δίς.) ’Εξαποστειλάριον τό νεκρώσιμον τοϋ Σαββάτου 
« Ο  και νεκρών και ζώντων» και θεοτοκίον « Ο  γλυκασμός 
τών άγγέλο)ν» (βλέπε είς Ώρολόγιον). Είς τούς αίνους τά έν 
τώ τέλει τοϋ Τριωδίου 4 ίδιόμελα τοϋ β ' ήχον « Ύ π έρ  Χριστοϋ  
παθόντες» κ.λπ., Δόξα, τό νεκρώσιμον « ’Ε κ γής πλαατονργή- 
αας με», Και νϋν, θεοτοκίον «Χαίρε, Μ αρία Θεοτόκε». Εύθύς 
«Σοι δόξα πρέπει», ή δοξολογία χϋμα και τά λοιπά ώς συνή
θως. Είς τόν στίχον τών α ίνον προσόμοια νεκρώσιμα τοϋ ήχον 
« ’Ρύμην τοϋ θανάτου και φθοράν» κ.λπ. ώς έν τέλει τοϋ Τρι-
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ωδί,ου. « ’Α γα θόν  τό έξομολογείσθαι», τρισάγιον κ.λπ. καί τα 
άπολυτίκια τής μετ’ Αλληλούια άκολουθίας τοϋ Σαββάτου 
« ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, «Μνησθητι, Κύριε», Καί νϋν, 
θεοτοκίον «Μήτηρ αγία».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τα συνήθη 
(«τών καθημερινών»). Μετα τήν είσοδον άπολυτίκια « ’Α π ό 
στολοι, μάρτυρες», «Μνησθητι, Κύριε» καί τοϋ αγίου τοϋ 
ναοϋ, κοντάκια «Μ ετα τών αγίω)ν» καί « Ώ ς  άπαρχας τής φύ- 
σεως». Απόστολος Σαββάτου γ ' έβδομάδος νηστειών ('Εβρ. 
ι ' 32-38)· Ευαγγέλιον ομοίως (Μρ. β ' 14-17). Καθεξής η λει
τουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου· «’Α ξ ιο ν  έστί»· «Μ ακάριοι ους 
έξελέξο)»· «Εϊδομεν τό φώς». Έ αν ύπάρχουν κόλλυβα ύπέρ 
κεκοιμημένων, μετα τήν οπισθάμβωνον ευχήν ψάλλονται τα 
νεκρώσιμα τροπάρια «Μετα πνευμάτων δικαίω)ν» κ.λπ. καί 
μνημονεύονται παρα τοϋ ίερέως τα ονόματα ύπέρ ών τα κόλ
λυβα· καί η συνήθης άπόλυσις.

Ειδησις. Όύτος ό τύπος τηρείται καί κατα τό έπόμενον Σάββατον  
τής δ '  έβδομάδος, έναλλασσομένω ν τών καθισμάτων, μαρτυρικών  
καί νεκρωσΐμων τοϋ ήχου τής έβδομάδος· έκτός εί τύχοι μνήμη έορ- 
ταζομένου αγίου.

3. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗ- 
ΣΕΩΣ). Νικήτα οσίου τοϋ ομολογητοϋ (f 824). ’Ιωσήφ τοϋ 
ύμνογράφου (f 833). Ή χο ς γ ' ,  έωθινόν ια ' (τυπικόν Τριωδίου 
§§38-40).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκια « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  άναστάσιμα 
6, τοϋ Τριωδίου 4, Δόξα, «Χριστέ, ο Θεός ημών», Καί νϋν, 
«Πώς μή θαυμάσωμεν». Απόστιχα τα άναστάσιμα, Δόξα, Καί 
νϋν, « ’Ό συμμαχησας, Κύριε». Απολυτίκια «Ευφραινέσθο) τα  
ουράνια», Δόξα, «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», Καί νϋν, 
«Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι».

Εις το μεσονυκτικον. 'Ό τριαδικός κανών τοϋ ήχου, Δόξα, 
Καί νϋν, τό δια τήν λιτήν ίδιόμελον τοϋ σταυροϋ «Ό ρώ σά σε 
η κτίσις», τα τριαδικα « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ., άπολυ
τίκιον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου».
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Ειδησις. Κ ατα τήν παροϋσαν έβδομάδα, δ '  τών νηστειών, θα τε- 
λεσθοϋν δύο λειτουργία ι προηγιασμένω ν δώρων.

Εις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κ ύρος»  τα έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο πολυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τα άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας μέ τό α ' 
θεοτοκίον τοϋ ήχου «Σέ τή ν μεαιτεύααααv», καί τής β ' στιχο
λογίας μέ τό θεοτοκίον αυτών. Είτα κάθισμα τοϋ Τριωδίου 
« ’Ε ν παραδείσω) μέν  τό πρίν», Δόξα, Καί νϋν, τό αυτό· (ευλο
γητάρια δέν λέγονται). 'Η ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ
κείμενον τοϋ ήχου.

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

ΚΑΝΩΝ ο τοϋ Τριωδίου μόνον μετα τών είρμών αυτοϋ είς 
8· πρώτον ο είρμός δίς « 'Ό θειότατος π ρ ο ε ^ κ α ^ ν » ,  είτα είς 
τό α ' τροπάριον στίχος «Δόξα τή αγία  άναστάσει σου, Κ ύ
ριε», είς δέ τα λοιπα «Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι», Δό
ξα, τό τριαδικόν, Καί νϋν, τό θεοτοκίον (ώς είς τό Τριώδιον)· 
ο υ τ ω  π ο ι ο ϋ μ ε ν  έν  έ κ ά σ τ η  φδ ή .  Μετα τήν γ ' φδήν, τό 
άναστάσιμον κοντάκιον μετα τοϋ οικου καί τα μεσώδια καθί
σματα τοϋ Τριωδίου κατα σειράν, « 'Ό σταυρός σου, Κύριε, η- 
γίασται» κ.λπ.. Μετα τήν ς '  φδήν, κοντάκιον καί οίκος τοϋ 
Τριωδίου, τό μηνολόγιον καί τό ύπόμνημα τοϋ Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί («πρόσειρμα») είς τόν τίμιον 
Σταυρόν « 'Ό θειότατος προετύπωσε»' «Τήν τιμιωτέραν», «ΎΩ  
μήτερ παρθένε».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Α γιοςΚ ύρος»  κ.λπ., τό ια ' άναστά
σιμον, τό τοϋ σταυροϋ καί τό σταυροθεοτοκίον αυτοϋ.

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρα άναστάσιμα 4 καί προσόμοια 
τοϋ σταυροϋ 3 «Έ ν  φωναίς άλαλάξωμεν» κ.λπ. είς 4 -ε ίς  τούς 
πρό αυτών στίχους τα δύο τελευταία-, Δόξα, τοϋ Τριωδίου 
«Τήν ύψηλόφρονα γνώμην», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη (είς ήχον δ ' [αγια]), είς τό άσματικόν τρι
σάγιον τής οποίας γίνεται

Ή  τελετη τής προσκυνήσεως τοϋ τιμΐου Σταυροΰ
Είς τό τέλος τής δοξολογίας πρό τής βορείας πύλης τοϋ ί. 

βήματος σχηματίζεται ί. λιτανεία κατα τήν έξής τά ξ ιν  προη-
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γοϋνται οί λαμπαδοϋχοι, άκολουθοϋν οί φέροντες τά έξαπτέ- 
ρυγα, είτα οί χοροί ψάλλοντες τό άσματικόν «"Αγιος ο Θεός» 
καί είτα οί μετά θυμιατών θυμιώντες.

Ένώ ψάλλεται τό άσματικόν, ο ίερεύς, ένδεδυμένος τήν 
στολήν αυτοϋ, θυμιά τήν άγίαν τράπεζαν καί τόν τίμιον Σταυ
ρόν, κείμενον έπ’ αυτής έν ηύτρεπιαμέvω δίσκω μετ’ άνθέων 
καί τριών άνημμένων κηρίων είτα αίρει τόν δίσκον, θέτει 
αυτόν έπί τής κεφαλής, στρέφεται περί τήν άγίαν Τράπεζαν έκ 
δεξιών πρός τά άριστερά, έξέρχεται διά τής βορεί,ας πύλης 
τοϋ άγ. Βήματος καί μετά τής ί. λιτανείας έρχεται είς τό μέσον 
τοϋ ναοϋ πρό ηύτρεπιαμέvου τετραποδίου, ποιεΐ τρεΐς κύκλους 
περί αυτό καί ΐσταται βλέπων πρός άνατολάς.

Πληρωθέντος τοϋ άσματικοϋ ο ίερεύς έκφωνεΐ· «Σοφία, 
όρθοί», θέτει τόν δίσκον έπί τοϋ τετραποδίου καί λαβών τό θυ- 
μιατόν καί θυμιών κύκλω τοϋ τετραποδίου σταυροειδώς ψάλ
λει τό τροπάριον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», τό οποΐον 
έπαναλαμβάνει εκαστος τών χορών άνά μίαν. Είτα προσκυνεΐ 
τόν τ. Σταυρόν ψάλλων τόν ύμνον «Τόν σταυρόν σου προσκυ- 
νοϋμεν, δέσποτα, καί τήν άγίαν σου άνάστασιν δοξάζομεν», 
όν έπαναλαμβάνουν οί χοροί άνά μίαν. Είτα οί χοροί τά ίδιό
μελα «Δεϋτε, πιστοί, τό ζωσποιόν» κ.λπ., ένώ προσέρχεται ο 
λαός, προσκυνεΐ τόν τ. Σταυρόν καί λαμβάνει παρά τοϋ ίερέ- 
ως άνθη. Τής προσκυνήσεως καί τών ίδιομέλων πληρωθέντων, 
ο β ' χορός ψάλλει τό άναστάσιμον τροπάριον «Σήμερον σω
τηρία».

Σημείοσ ις . Ό  τ. Σταυρός τής τελετής παραμένει έν  τώ ηύτρεπι- 
σμένω δίσκω έπί τοϋ τετραποδίου είς τό μέσον τοϋ ναοϋ πρός προ- 
σκύνησιν άχρι τής Π αρασκευής τής παρούσης έβδομάδος, οτε μετά  
τήν θ '  ώραν καί πρό τής προηγιασμένης γίνεται ή τελευταία προ- 
σκύνησις αυτοϋ καί αίρεται έν  τώ ίερώ βηματι.

Εις την λειτουργίαν.
Ψάλλονται τά άντίφωνα ώς έξής.

Ά ν τ ί φ ω ν ο ν  α '
Έσημειώθη έφ ’ ημας το φώς τοϋ προσώπου σου, Κύριε.
Ταΐς π ρεσ β εία ς  τής Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ήμάς.
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’Έδωκας τοίς φοβουμένοις σε σημείωσιν του φνγεΐν άπό 
προσώπου τόξον. Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκον...

Άνέβης εις ϋψος, ήχμαλώτενσας αιχμαλωσίαν.
Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκον, αώτερ, αώαον ήμάς.
’Έδωκας κληρονομίαν τοίς φοβονμένοις τό όνομά σον, 

Κύριε. Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκον...
Λόξα, Καί νϋν. Ταίς πρεσβείαις τής Θεοτόκον...

Ά ν τ ί φ ο ν ο ν  β '
Ειδοσαν πάντα τά πέρατα τής γής τό σωτήριον τοϋ Θεοϋ 

ήμων. Σώαον ήμάς, Υίέ Θεοϋ, ο άναατάς έκ νεκρών, ψάλλον- 
τάς αοι, άλληλούια.

Προσκννήσωμεν εις τόν τόπον, ού έστησαν οι πόδες αύ- 
τοΰ. Σώαον ήμάς, Υίέ Θεοϋ, ο άναατάς έκ νεκρών...

Ο  δέ Θεός, βασιλεύς ήμων, πρό αιώνων ειργάσατο σωτη
ρίαν έν μέσω τής γής. Σώαον ήμάς, Υίέ Θεοϋ, ο άναατάς έκ 
νεκρών...

Ύ ψωθήσομαι έν τοίς έθνεσιν· ύψωθήσομαι έν τή γή.
Σώαον ήμάς, Υίέ Θεοϋ, ο άναατάς έκ νεκρών...
Λόξα, Καί νϋν. «Ο  μονογενής Υίός».

Ά ν τ ί φ ο ν ο ν  γ '
Ύ ψοΰτε Κύριον τόν Θεόν ήμων καί προσκννείτε τω ύπο- 

ποδίω των ποδων αύτοϋ. «Σώαον, Κύριε, τόν λαόν αον...»
Σωσον, ϊ  Θεός, τόν λαόν σον καί εύλόγησον τήν κληρο

νομίαν σον. «Σώαον, Κύριε, τόν λαόν αον...»
Καί ποίμανον αύτούς καί έπαρον αύτούς έως τοϋ αιωνος. 

«Σώαον, Κύριε, τόν λαόν αον...»
ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προακννήαο)μεν... Σώαον ήμάς... ο ά

ναατάς έκ νεκρών». Μετά τήν είσοδον, άπολντίκια «Εύφραι- 
νέαθο) τά ούράνια», «Σώαον, Κύριε, τόν λαόν αον» και τοϋ 
άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Τή ύπερμάχο)». Αντ'ι τριααγίον, 
«Τόν σταυρόν αον προακννοϋμεν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκεΐμενον και άλληλονιάριον τοϋ 
Στανροϋ. Απόστολος: Κυρ. γ ' νηστ., «’Έχοντες άρχιερέα μέ- 
γαν» (Έβρ. δ ' 14-ε' 6)· Εύαγγέλιον όμοιος, « Ο ς  τις θέλει 
όπίαο) μον έλθείν» (Μρ. η ' 34-θ' 1).
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Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ μεγάλου Βασιλείου- είς τό 
Έ ξαιρέτω ςτό « ’Επί σοί χαίρει». Κοινωνικόν «ΈαημειΦ)θη έ φ ’ 
ήμάς τό φώς τοϋ προσώπου σου, Κ ύρ ιε · άλληλούια». Αντί τοϋ 
Ειδομεν τό φώς τό «Σώσον, Κύριε».

Τή αυτή Κυριακή έσπέρας. Ε ις την θ '.  Απολυτίκια 
«Ευφραινέσθο) τά ουράνια», Δόξα, «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν  
σου»· κοντάκιον τοϋ Σταυροϋ «Ουκέτι φλογίνη ρομφαία».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», κατανυ- 
κτικά 4 τοϋ γ ' ήχου «Ε σπερινόν ύμνον» κ.λπ. (έν τέλει τοϋ 
Τριωδίου), προσόμοια τής σειράς 3 «Κύριε, ο έπί σταυροϋ  
έκουσίος»  κ.λπ. καί έκ τοϋ Μηναίου (Άπρ. 4) ετερα 3, Δόξα, 
Καί νϋν, τό έν συνεχεία θεοτοκίον τοϋ Μηναίου. Είσοδος, 
«Φώς ίλαρόν», μέγα προκείμενον «Έ δω κας κληρονομίαν». 
Απόστιχα, ώς έν τώ Τριωδίω- «Νϋν άπολύεις»· τρισάγιον 
κ.λπ., ώς έσημειώθησαν τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας.

4. Δευτέρα. Γεωργίου οσίου τοϋ έν Μαλαιώ. Πλάτωνος τοϋ 
Στουδίτου καί Ζωσιμά οσίων ( ς ' αί.), Θεωνά Θεσσαλονίκης, 
Νικήτα ίερομάρτυρος τοϋ νέου τοϋ έν Σέρραις (f  1808).

Διά τάς άκολουθίας τών καθημερινών βλέπε 14 καί 21 Μαρτίου.
Τή Δευτέρα πρωί. Αί άκολουθίαι μεσονυκτικοϋ, ορθρου, 

καί ώρών μετά τών μακαρισμών ώς προδεδήλωται.
Ειδησις. Σήμερον Δευτέρα, τή Τετάρτη καί τή Παρασκευή, είς 

τήν α ' ώραν άντί τών στίχων «Τά διαβήματά μου κατεύθυνον» ψάλ- 
λομεν «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοΰμεν» τρίς· καί τή μεν Δευτέρα 
καί τή Τετάρτη γίνεται προσκύνησις τοϋ τιμίου Σταυροϋ είς τήν α ' 
ώραν, τή δε Παρασκευή ή προσκύνησις γίνεται ουχί έν τή α ' ώρα 
άλλ’ έν τή θ', μεθ’ ήν αίρεται ο τ. Σταυρός έν τώ ί. βήματι. Σημειω- 
τέον οτι έν ταΐς τρισί ταύταις ήμέραις, έν αίς γίνεται ή προσκύνησις 
τοϋ τ. Σταυροϋ, είς πάσας τάς ώρας λέγομεν κοντάκιον (χϋμα) μόνον 
τό τοϋ Σταυροϋ «Ουκέτι φλογίνη ρομφαία»· ομοίως καί είς τούς μα
καρισμούς.

5. Τρίτη. Κλαυδίου, Νικηφόρου κ.λπ. μαρτύρων- Θεοδώρας ό
σιας τής έν Θεσσαλονίκη.

Ειδησις. Μετά τάς συνήθεις άκολουθίας, είς τόν έσπερινόν δεν 
ψάλλεται ή άκολουθία τοϋ Μηναίου άλλά μόνη ή τοϋ Τριωδίου, ή δε
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άκολουθία τής 6ης ’Α πριλίου καταλιμπάνεται (λεγομένη είς τό μέγα  
άπόδειπνον σήμερον τό έσπέρας).

6. Τετάρτη. Ευτυχίου πατριάρχου Κων/πόλεως (f 582). Τών έν 
Περσίδι 120 μαρτύρων (f 344-47).

Τή Τετάρτη πρωί. Είς τόν όρθρον ψάλλεται μόνη η άκο
λουθία τοϋ Τριωδίου, άνευ δηλονότι τής άκολουθίας τοϋ Μη
ναίου· είς έκάστην φδήν τοϋ έννεαωδίου κανόνος τοϋ Σταυ- 
ροϋ λέγονται πρό τών τροπαρίων οί είρμοί αυτοϋ (« ’Ανοίξω) 
τό στόμα μου»)· μετα τήν ς '  φδήν τό κοντάκιον μετα τοϋ οίκου 
τοϋ Σταυροϋ «Όυκέτι φλογίνη ρομφαία», «Τρείς σταυρούς 
έπήξατο» καί είτα τό συναξάριον, καί τα λοιπα ώς συνήθως.

Σημείοσις. Όί είρμοί τοϋ κανόνος τοϋ Σταυροϋ, μή υπάρχοντες 
είς τα έντυπα Τριώδια, εϋρηνται είς τό Ώ ρολόγιον είς τόν κανόνα 
τών Όΐκων τοϋ τιμίου Σταυροϋ.

Ό  έσπερινος μετα προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέ- 
κραξα» -ε ίς στίχους 10- ψάλλομεν τα δύο ίδιόμελα τής σειράς 
(τοϋ Τριωδίου) «Ήτώ>ν άγαθών πρόξενος» καί «Όί έν κρυπτώ) 
άρετας έργαζόμενοι», τό μαρτυρικόν «Άκορέστω) διαθέσει», 
τα 3 προσόμοια τοϋ σταυροϋ καί τα 3 προσόμοια τοϋ Μηναί
ου (7 Άπρ.) είς 4, Δόξα, Καί νϋν, «Σήμερον ο άπρόσιτος τή 
ουσία» (τοϋ Τριωδίου). Είσοδος, «Φ<3ς ίλαρόν», τα άναγνώ
σματα τοϋ Τριωδίου, καί η λοιπή άκολουθία τής προηγιασμέ
νης, έν η μετα τας δεήσεις ύπέρ τών κατηχουμένων λέγονται 
άπό σήμερον μέχρι τής μεγάλης Τετάρτης καί τα  δ ι α κ ο -  
ν ι κ α  τ ώ ν  « φ ω τ ι ζ ο μ έ ν ω ν »  «"Όσοι πρός τό φώτισμα».

7. Πέμπτη. Καλλιοπίου καί Άκυλίνης μαρτύρων (f 304). Γεωρ
γίου οσίου έπισκ. Μυτιλήνης (f θ ' αί.).

Ειδησις. Μ ετα  τας συνήθεις άκολουθίας, είς τόν έσπερινόν ψάλ
λονται 3 έσπέρια  τοϋ Τριωδίου καί 3 τοϋ Μ ηναίου (8 ’Απρ.), Δόξα, 
Κ αί νϋν, τό σταυροθεοτοκίον. Τό έσπέρας είς τό μέγα  άπόδειπνον, 
ένθα λέγονται κανόνες, μαζί μέ τόν κανόνα τοϋ θεοτοκαρίου λ έγε
ται καί ο τοϋ Μ ηναίου (8ης ’Α πρ.), διότι θα παραλειφθή αϋριον είς 
τόν όρθ ρο ν  μετα τούς κανόνας όμως λέγονται μόνον τα προσόμοια  
τής Θεοτόκου, διότι τα  τοϋ Μ ηναίου έψάλησαν είς τόν έσπερινόν.
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8. Παρασκευή. Αγάβον, 'Ρούφον, Φλέγοντος, 'Ερμοϋ κ.λπ. ά- 
ποατόλον. Κελεστίνον 'Ρώμης (f 432), ’Ιοάννον νεομάρτνρος 
τοϋ έν Κώ (f 1669).

Τή Παρασκενή πρωί. 'Ο ορθρος και σήμερον θά ψαλή ώς 
εχει έν τώ Τριοδΐο, ανευ τοϋ Μηναίον  μετά τά δύο σταυρώ- 
αιμα καθίσματα τής α ' στιχολογίας (βλέπε έν τέλει τοϋ Τρι
ωδίου, Παρασκευή προί, ήχος γ ')  ψάλλεται μετά στίχου 
«Θαυμαστός ο Θεός» τό μαρτυρικόν κάθισμα «Έ κλάμπετε 
διά τής πίατεας», Δόξα, Και νϋν, τό στανροθεοτοκίον «Τόν 
έπονείδιατον, οίκτίρμον, θάνατον»· μετά τήν ς '  φδήν τοϋ έν 
τώ Τριοδΐο  κανόνος τό κοντάκιον τοϋ Στανροϋ «Ούκέτι φλο- 
γίνη ρομφαία»  και είτα τό σνναξάριον τοϋ Μηναίου, και τά 
λοιπά ώς συνήθως. Είς τήν α ' ώραν δέν γίνεται προσκύνησις 
τοϋ τιμίον Στανροϋ, ώς προεσημειώθη. Είς τό τέλος τών μα
καρισμών, μετά τήν εύχήν «Παναγία Τριάς τό ομοούαιον κρά
τος» ο ίερεύς ερχεται είς τό μέσον τοϋ ναοϋ, όπου άπό τής Κυ
ριακής εύρίσκεται ο τ. Σταυρός, θυμιά τρις και ποιήσας τρείς 
μεγάλας μετανοίας άσπάζεται τόν τ. Σταυρόν, ψαλλομένου 
τοϋ ΰμνον «Τόν σταυρόν αον προακννοϋμεν» γ ' και τοϋ ίδιο- 
μέλον «Δεϋτε, πιστοί» (ζήτει τή προλαβούση Κυριακή είς τήν 
τελετήν τής Σταυροπροσκυνήσεος), και γίνεται κατά τάξιν ή 
προσκύνησις αύτοϋ· είτα ο ίερεύς αίρει τόν δίσκον, έφ ’ ού ο τ. 
Σταυρός, και θέτον αύτόν έπι κεφαλής είσέρχεται διά τών βη
μοθύρων είς τό ίερόν βήμα και άποθέτει αύτόν έπι τής άγ. τρα- 
πέζης· είτα ή (μικρά) άπόλυσις.

Ό  έσπερινός μετά προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέ- 
κραξα», άπό τοϋ στίχον «Έ ξά γα γε έκ φυλακής» τό ίδιόμελον 
«Τοίς πάθεαι δονλώαας» (δίς), τά 4 μαρτυρικά τοϋ γ ' ήχον 
«Μ εγάλη τών μαρτύρο)ν αον» κ.λπ.. (βλέπε έν τέλει τοϋ Τρι
ωδίου) και τά 3 τοϋ Μηναίου (9 Άπρ.) είς 4, Δόξα, τό νεκρώ
σιμον τοϋ ήχον «Άνάπαναον, αοτήρ», Και νϋν, «Πώς μή θαν- 
μάαοψεν»· είσοδος, «Φώς ίλαρόν», τά άναγνώσματα τοϋ Τρι
ωδίου, και καθεξής ή λειτουργία τών προηγιασμένων.

Τή Παρασκενή έσπέρας. Οι δ' χαιρετισμοί τής Θεοτό
κον. Είς τό μικρόν άπόδειπνον έκφονείται, ώς είθισται, ή δ ' 
στάσις τοϋ άκαθίστον «Τείχος εί τών παρθένο)ν», είς ην σννά-
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πτεται καί ο α ' οίκος (μόνον) «’Άγγελοςπρω τοστάτης». Κον
τάκιον « Ώ ς  άπαρχας τής φύσεως». Πάντα τα λοιπα κατα τήν 
τάξιν τών α ' χαιρετισμών (άλλ’ άνευ Ευαγγελίου).

9. Σάββατον δ' τών νηστειών. Ευψυχίου μάρτυρος (f 362). 
Βαδίμου ίερομάρτυρος, τών έν Περσίδι μαρτύρων (f 364).

Εις τον όρθρον. 'Η  άκολουθία ψάλλεται μετ’ Αλληλούια 
κατα τόν τύπον τοϋ γ ' Σαββάτου τών νηστειών (2 Απρ.), άλλα 
στιχηρά, καθίσματα, νεκρώσιμα κ.λπ. λέγονται τα τοϋ γ ' ήχου 
(έκ τών έν τέλει τοϋ Τριωδίου). Όυτως είς τήν α ' στιχολογίαν 
ψάλλονται τα 3 μαρτυρικα καθίσματα τοϋ γ ' ήχου «"Όσοι φ ι
λομάρτυρες»  κ.λπ., άλλα μετα τα 8 νεκρώσιμα ευλογητάρια 
(καί τό μνημόσυνον τών κεκοιμημένων) τό σύνηθες νεκρώσι
μον κάθισμα τοϋ πλ. α ' ήχου «Άνάπαυσον, σιωτήρ ημιών» 
κ.λπ. 'Ό α ' κανών τοϋ Μηναίου καί τα τετραώδια τοϋ Τριω
δίου. Ά φ’ ς '  φδής τό νεκρώσιμον κοντάκιον «Μ ετα τιών 
αγίω)ν» καί τό συναξάριον. Είς τό «Αίνοϋμεν, ευλογοϋμεν»  ο 
είρμός τής η ' φδής τοϋ β ' τετραωδίου «Γή καί πάντα τα έν  
αυτή»· «Τήν τιμιωτέραν», ο είρμός τής θ ' φδής τοϋ β ' τε
τραωδίου «Μ εγαλύνομεν πάντες» καί τό « Ά ξ ιο ν  έστίν». (Τό 
φωταγωγικόν τοϋ ήχου.) ’Εξαποστειλάριον τό νεκρώσιμον 
τοϋ Σαββάτου μετα τοϋ θεοτοκίου αυτοϋ. Είς τούς αίνους καί 
είς τόν στίχον τών αίνων ώς έν τέλει τοϋ Τριωδίου (ήχος γ ' ) .  
Απολυτίκια τοϋ Σαββάτου « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε», Καί νϋν, «Μήτηρ αγία».

Εις την λειτουργίαν. 'Απαντα ώς προεγράφησαν είς τό γ ' 
Σάβ. τών νηστειών (2 Απρ.). Αναγνώσματα: Σαββάτου δ ' 
έβδομάδος νηστειών ('Εβρ. ς '  9-12· Μρ. ζ ' 31-37).

10. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «’Ιωάννου οσίου συγγρα- 
φέως τής Κλίμακος». Τερεντίου, Πομπηίου, Μαξίμου, ’Επα- 
μεινώνδου, Μιλτιάδου καί έτέρων 35 μαρτύρων (γ ' αί.). Γρη- 
γορίου Ε ' ΚΠόλεως ίερομάρτυρος (f Πάσχα 4 Απριλίου 
1821). Ή χο ς  δ ',  έωθινόν α ' (τυπικόν Τριωδίου §§41-43).

Εις την θ '.  Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον « Ώ ς  άπαρχάς».
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Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 
6 καί τοϋ Τριωδίου 4, Δόξα, «"Οσιε πάτερ», Καί νϋν, « Ό  διά  
σε θεοπάτωρ». Είσοδος κ.λπ.. Απόστιχα τά άναστάσιμα, Δό
ξα, τοϋ Τριωδίου «Τόν έπί γής άγγελον», Καί νϋν, «’Ώ  θαύ
ματος καινοϋ». Απολυτίκια «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», 
Δόξα, «Ταΐς τ<3ν δακρύων σου», Καί νϋν, « Ό  δ ι’ ήμάς γεννη
θείς».

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

Ειδησις. Κ ατά τήν παρούσαν έβδομάδα, ε '  τών νηστειών, θά τε- 
λεσθοϋν τρεΐς θεΐαι λειτουργία ι προηγιασμένω ν δώρων.

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο 
Άμωμος.] Καθίσματα τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας με 
τό θεοτοκίον τοϋ άναστασίμου άπολυτικίου είς τό Καί νϋν «Τό 
ά π ’αίώνος», καί τά τής β ' στιχολογίας με τό θεοτοκίον αυτών. 
Ευλογητάρια. 'Η υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον 
τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (α' )· μετά δε τόν ν ' ψαλμόν, τά 
«Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τώ Τριωδίω.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί οί δύο τοϋ Τριωδίου· άπό 
γ ' φδής τό κοντάκιον καί ο οίκος τοϋ οσίου, είτα τά μεσώδια 
καθίσματα τοϋ Τριωδίου· ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον 
μετά τοϋ οίκου, τό μηνολόγιον καί τό υπόμνημα τοϋ Τριωδίου.

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

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ. «"ΑγιοςΚύριος»  κ.λπ.,τό α ' άναστά
σιμον, τό τοϋ Τριωδίου καί τό θεοτοκίον.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί (κατ’ άπαί- 
τησιν τοϋ Τ.Μ.Ε.) τοϋ οσίου προσόμοια 3 (τά έν τοΐς έσπερί- 
οις) «Πάτερ ’Ιωάννη οσιε» κ.λπ. είς 4, είς στίχους τά δύο τε- 
λευταΐα α ) «Μ ακάριος άνήρ ο φοβούμενος τόν Κύριον, έν  
ταΐς έντολαΐς αυτοϋ θελήσει σφόδρα», β ) «Τίμιος έναντίον 
Κυρίου ο θάνατος τοϋ οσίου αυτού», Δόξα, «Δεϋτε έργασώ)- 
μεθα», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σή
μερον σωτηρία».
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Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντί,φονα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (γενικα'ι τυπ. διατάξεις §§64-66). Μετά τήν είσο
δον, άπολντίκια «Τό φαιδρόν τής άναατάαεος», «Ταίς τών 
δακρύων αον ροαίς» και τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Τή ύπερμάχοο». 
Προκεΐμενον και άλληλονιάριον τοϋ ή χον  Απόστολος: Κυρ. 
δ ' νηστ., «Τώ ’Αβραάμ έπαγγειλάμενος ο Θεός» (Έβρ. ς '  13
20)· Εύαγγέλιον ομοίως, «’Ανθρωπός τιςπροαήλθε τώ ’Ιηαοϋ» 
(Μρ. θ ' 17-31). Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ μεγ. Βασιλείου· 
είς τό Έ ξα ιρέτα ςτό «Έ πι αοι χαίρει»· κοινωνικόν «Αίνείτε».

Σ ημείοσ ις. "Ενθα τυχόν τιμάται σήμερον ο αγιος Γρηγόριος Ε ',  
συμψάλλεται και ή άκολουθία αύτοϋ (έξ ιδιαιτέρας φυλλάδος η έν  
τέλει τοϋ Μηναίου), κατά τάς σχετικάς διατάξεις τοϋ Τυπικοϋ  
(Τ.Μ.Ε. 9 Μ αρτίου, περ. ε ',  §§8-10). ’Α πόστολος τοϋ άγίου (13ης 
Νοεμβρίου, 'Εβρ. ζ '  26 - η '  2) και Ε ύαγγέλιον  τής Κυριακής.

Τή αύτή Κνριακή έσπέρας. Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκια «Τό 
φαιδρόν τής άναστάαεος», Δόξα, «Ταίς τών δακρύων»· ή 
ύπακοή «Τά τής σής παραδόξου έγέρσεος».

Εις τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», κατανυ- 
κτικά 4 τοϋ δ ' ήχον « ’Ή θελον δάκρναιν έξαλείψαι»  κ.λπ. (ζή
τει έν τέλει τοϋ Τριωδίου), τά 3 τής ήμέρας προσόμοια τοϋ 
Τριωδίου «Μ εγίστους έν καιρώ» και 3 προσόμοια τοϋ Μηναί
ου (11 Άπρ.), Δόξα, Και νϋν, τό έν συνεχεία θεοτοκίον. Είσο
δος, «Φώς ίλαρόν», τό μέγα προκεΐμενον «Μή άποατρέψης». 
Απόστιχα ώς έν τώ Τριοδΐο· «Νϋν άποϊύεις», τρισάγιον κ.λπ., 
ώς έσημειώθησαν τή Κυριακή τής Τυρινής έσπέρας.

11. Δευτέρα. Άντίπα έπισκόπου Περγάμου (f 92). Τρυφαίνης 
οσίας τής έν Κυζίκο.

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

12. Τρίτη. Βασιλείου έπισκόπου Παρίου τοϋ ομολογητοϋ (η' 
αί.)· Άνθούσης οσίας (f 801).

13. Τετάρτη. Μαρτίνου πάπα 'Ρώμης ομολογητοϋ (f 655), Ζ οί- 
λον και λοιπών μαρτύρων. [’Επέτειος τής άποφράδος ήμέρας 
τής ύπό τών Φ ράγγον γενομένης άλώσεος τής Κον/λεος (13 
Απριλίου 1204)].
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Τή Τετάρτη πρωί. Αί άκολουθί,αι πασαι ώς προδεδήλωται. 
Ό  έσπερινος μετα των προηγιασμένων δώρων. Είς τό

«Κύριε, έκέκραξα»  άρχόμεθα άπό τοϋ στίχου «Πεσοϋνται έν  
άμφιβληστρω) αυτών» (όπως άκριβώς ορίζει τό Τριώδιον) καί 
ψάλλομεν τό ίδιόμελον «Τοίς τών έμών λογισμών» (δίς), τό 
μαρτυρικόν (απαξ), τα 3 τής σειρας προσόμοια τοϋ Τριωδίου, 
καί πάντα τα κατ’ άλφάβητον στιχηρα «"Απας ο βίος μου», μέ 
τούς στίχους αυτών ώς έν τώ Τριωδίω, Δόξα, Καί νϋν, προσό
μοιον θεοτοκίον «”Ω τή άρρητο) συγκαταβάσει». Είσοδος, 
«Φώς ίλαρόν», τα άναγνώσματα τοϋ Τριωδίου, «Κατευθυνθη- 
το)», καί τα λοιπα τής προηγιασμένης (τυπικόν Τριωδίου §44).

Τή Τετάρτη έσπέρας ψάλλεται ο μέγας κανών έν τή άκο
λουθία j  τοϋ μικροϋ άποδείπνου η τοϋ όρθρου.

Α '. Ό  μέγας κανών εις το άπόδειπνον 
Τή Τετάρτη έσπέρας άναγινώσκεται τό μικρόν άπόδειπνον 

μέχρι τοϋ « ’Ά ξ ιο ν  έστίν»· έν συνεχεία ψάλλεται ο μέγας 
κανών (μετα τών είρμών) μέ στίχον είς τα τροπάρια αυτοϋ 
«Έ λέησον με, ο Θεός, έλέησον με» η μέ τούς στίχους τούς ση- 
μειουμένους είς τό Τριώδιον πρό τών τροπαρίων τής όσιας 
Μαρίας τής Αίγυπτίας καί τοϋ αγίου Άνδρέου Κρήτης. Μετα 
τήν γ ' φδήν καταλιμπάνονται τα μεσώδια καθίσματα καί τό 
δίειρμον τριώδιον, καί ψάλλονται αί έν συνεχεία φδαί τοϋ με
γάλου κανόνος. Μετα τήν ς '  φδήν τό κοντάκιον «Ψυχή μου, 
ψυχή μου» έμμελώς· άκολούθως η ζ ' ,  η η ' καί η θ ' φδή καί 
είς τό τέλος ο είρμός «Ά σπορου  συλληψεως». Τρισάγιον 
κ.λπ., τό κοντάκιον «Ψυχή μου, ψυχή μου» χϋμα, «Κύριε, έλέ- 
ησον» (μ ), « Ό  έν παντί καιρώ)» καί τα λοιπα τοϋ μικροϋ άπο
δείπνου.

Β. Ό  μέγας κανών εις τον όρθρον 
[Εις το μικρον άπόδειπνον. Μετα τό «Πιστεύο)» ψάλλεται 

έκ τοϋ Μηναίου η άκολουθία τής 14ης Απριλίου.]
Ε ις τον όρθρον. «Ευλογητός ο Θεός», οί δύο ψαλμοί ιθ ' 

καί κ ' καί τα λοιπα ώς έν τώ Ώρολογίω), καί ο έξάψαλμος. Είς 
τό «Αλληλούια»  οί τριαδικοί υμνοι τοϋ δ ' ήχου (βλέπε είς τό 
τέλος τοϋ Τριωδίου), μέ καταλήξεις· είς τό α ' «Π ρεσβείας τών
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άποστόλων σώσον ήμάς», είς τό β ' «Π ρεσβείας τοϋ ίεράρχου  
σώσον ήμάς», καί είς τό γ ' «Διά τής Θεοτόκου έλέησον ήμάς». 
[Μετά τό η ' κάθισμα τοϋ Ψαλτηρίου] καθίσματα άποστολικά 
τοϋ ήχου (ορα έν τέλει τοϋ Τριωδίου) δύο «Φωστήρας είς τά  
πέρατα», (στίχος α ' «Είς πάσαν τήν γήν») «'Ως Μ ουσής τόν 
’Ισραήλ», είτα (στίχος β ' «Θαυμαστός ο Θεός») τό μετά τό θε
οτοκίον μαρτυρικόν «Οί μάρτυρές σου, Κύριε, έν τή άθλήσει 
αυτών», Δόξα, Καί νϋν, τό θεοτοκίον «Τόν Λ όγον τοϋ Π α
τρός». 'Ο ν ' χϋμα καί ή ίκεσί,α «Σώσον, ο Θεός, τόν λαόν σου»· 
[ή στιχολογί,α τών έννέα φδών (Τ.Μ.Ε., Διάτ. Τρ. §46)]. Ε ίθ ’ 
ούτως άρχονται οί χοροί τοϋ μεγάλου Κανόνος (τά τροπάρια 
είς προϋμνιον «Έ λέησον με, ο Θεός, έλέησον με»), συνάπτον- 
τες καί τά λοιπά τροπάρια καί τά τριώδια (οπου υπάρχουν), 
κατά τήν έν τώ Τριωδίω τάξιν. Από γ ' φδής ο είρμός «Στερέ- 
ωοσον, Κύριε», αιτησις καί τά μεσώδια καθίσματα ώς έν τώ 
Τριωδίω. Ά φ’ ς '  ο είρμός «Έ βόησα ένολη  καρδίαμου», αϊτη- 
σις, τό κοντάκιον «Ψυχή μου, ψυχή μου» μετά μέλους, ο οίκος, 
τό συναξάριον τής ήμέρας, τό υπόμνημα τοϋ Τριωδίου, καί οί 
μακαρισμοί μετά τών τροπαρίων αυτών. Ε ίθ’ ούτως αί λοιπαί 
φδαϋ είς τήν η ' φδήν άντί τοϋ Δόξα Πατρί λέγομεν «Εΰλο- 
γοϋμεν Πατέρα, Υίόν καί "Αγιον Πνεϋμα τόν Κύριον...», μετά 
τό Καί νϋν, είς τό «Αίνοϋμεν, εΰλογοϋμεν» ο είρμός «"Ον στρα- 
τιαί», «Τήν Θεοτόκον καί μητέρα τοϋ φωτός», [στιχολογοϋμεν 
«Τήν τιμιοτέραν»], ψάλλονται τά τριώδια καί ή θ ' φδή τοϋ 
μεγ. Κανόνος, καί έν τέλει πάλιν ο είρμός «Ά σπορου συλλή- 
ψεως». Αιτησις, τό φωταγωγικόν τοϋ ήχου (μετά τοϋ χαρακτη- 
ριστικοϋ τής ήμέρας ώς προεσημειώθη καί είς τά τριαδικά), [οί 
ψαλμοί τών αϊνων], «Σοί δόξα πρέπει», ή δοξολογία χϋμα, τά 
πληρωτικά, κ.τ.λ. ώς συνήθως. Τά άπόστιχα τών αϊνων ώς έν τώ 
Τριωδίω, « ’Α γαθόν τό έξομολογεΐσθαι», τρισάγιον κ.λπ., «Έ ν  
τώ ναώ) έστώτες», «Έ πουράνιε βασιλεύ»  καί άπόλυσις.

(Τό πρωί αί ώραι καί ή λειτουργία τών προηγιασμένων, ώς 
ορίζεται κατωτέρω τή 14η τοϋ μηνός.)

14. Πέμπτη. Άριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου έκ τών 70. Θω- 
μαίδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτ. τοϋ έν Τριπόλει (f 1803).
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Α '. Ά ν ο μέγας Κανών έψάλη εις τό άπόδειπνον 
Τό πρωί τής Π έμπτης ή άκολουθία μεσονυκτικοϋ και 

ορθρου μέχρι τών τριαδικών ψάλλεται ώς και έν ταίς λοιπαίς 
νηατίμοις ήμέραις· είτα [μετά τό ζ ' κάθισμα τοϋ Ψαλτηρίου] 
δύο άποστολικά καθίσματα τοϋ γ ' ήχον και τό μαρτυρικόν τής 
ζ ' φδής (βλέπε τόν προηγούμενον όρθρον) -ε ίς  στίχους τά 
δύο τελευταία «Είς πάααν τήν γήν», «Θαυμαστός ο Θεός»-, 
Δόξα, Και νϋν, τό θεοτοκίον «Χαίρε έξ  ής»· είτα [μετά τό η ' 
κάθισμα τοϋ Ψαλτηρίου] τά μετά τήν γ ' φδήν τοϋ μεγ. Κανό- 
νος καθίσματα «Φωστήρας θεανγείς», Δόξα, «Τών άποατό- 
λ ο ν  δοδεκάς», Και νϋν, θεοτοκίον «Τόν άπερίληπτον». 'Ο ν ' 
ψαλμός χϋμα, «Σώαον, ο Θεός, τόν λαόν αον» [και ή στιχολο- 
γία τών έννέα φδών, ώς συνηθος]. Κανόνες ο τοϋ Μηναίου 
και τό δίειρμον τριώδιον είς τήν τάξιν αύτοϋ· άπό γ ' φδής τά 
μεσώδια καθίσματα τοϋ Μ ηναίον άφ ’ ς '  τό τοϋ Τριωδίου κον
τάκιον «Ψυχή μον ψυχή μον» μετά τοϋ οικου «Τό τοϋ Χριστοϋ  
ίαχρείον» και τά συναξάρια Μηναίου και Τριωδίου. Είτα οί 
μακαρισμο'ι μετά τών τροπαρίων αύτών, αί λοιπα'ι φδα'ι τοϋ 
κανόνος τοϋ Μηναίου και τοϋ διείρμον τριωδίου, είς δέ τό 
«Αίνοϋμεν, εύλογούμεv»  ο είρμός τής η ' φδής τοϋ β ' τριωδί
ου «Τόν αναρχον βασιλέα», «Τήν τιμιοτέραν», ο είρμός τής 
θ ' φδής τοϋ β ' τριωδίου «Σέ τήν ούρανοϋ και γής» και τό 
« ’Ά ξιον  έατίν». Αιτησις, τό φωταγωγικόν τοϋ ήχον (τρις), 
«Σοι δόξα πρέπει», ή δοξολογία χϋμα, κ.τ.λ. ώς συνηθος. Είς 
τόν στίχον τών α ίνον απαντα ώς έν τώ Τριοδΐο· « ’Α γα θόν  τό 
έξομολογείαθαι», τρισάγιον κ.λπ., «Έ ν  τώ ναώ έατώτες», 
«Έ πονράνιε βααιλεϋ» και αί γ '  μεγ. μετάνοιαι.

Ε ις τάς ώρας, λεγομένας ώς συνηθος, (μετά τό τρισάγιον) 
και είς τούς μακαρισμούς μόνον τό κοντάκιον «Ψυχή μον ψυ
χή μον» χϋμα. Μετά τήν εύχήν «Παναγία Τριάς», ή άπόλυσις. 
Είτα ο έσπερινός μετά τής προηγιασμένης ώς διατάσσεται κα
τωτέρω (είς τήν Β ' περίπποσιν).

Β '. Ά ν ο μέγας κανών έψάλη εις τόν όρθρον 
Τό πρωί τής Π έμπτης (άναγινώσκεται τό η ' κάθισμα τοϋ 

Ψαλτηρίου, έάν παρελεί,φθη χθές, και) εύλογήσαντος τοϋ ίε- 
ρέος, λέγεται τό «Δόξα αοι, ο Θεός ήμών, δόξα αοι», «Βααι-
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λεϋ ουράνιε», είτα τρισάγιον κ.λπ., «Κύριε, έλέησον» (ιβ' ),  
Δόξα, Καί νϋν, «Δεϋτε προσκυνήσωμεν»  γ ' ,  καί άναγινώσκο- 
νται αί ώραι, ώς συνήθως, είς τας οποίας μετα τό τρισάγιον, 
ώς καί είς τούς μακαρισμούς, λέγεται μόνον τό κοντάκιον 
«Ψυχή μου ψυχή μου» χϋμα.

Ό  έσπερινος μετα τής προηγιασμένης ώς έν τώ Τριωδίω- 
μετα τόν προοιμιακόν καί τα «Πρός Κύριον», είς τό «Κύριε, 
έκέκραξα», άπό τοϋ στίχου «Έ ξάγαγε έκ φυλακής»  τό ίδιό
μελον «Αυτεξουσίος έξεδύθην» (δίς), τό μαρτυρικόν, τα 3 
προσόμοια τής σειρας τοϋ Τριωδίου καί 3 προσόμοια τοϋ Μη
ναίου (15 Απριλίου) είς 4, Δόξα, Καί νϋν, τό έν συνεχεία 
σταυροθεοτοκίον. Είσοδος, «Φ<3ς ίλαρόν», τα άναγνώσματα 
τοϋ Τριωδίου, καί τα λοιπα τής προηγιασμένης. Είς τήν άπό
λυσιν μνημονεύεται ο αγιος τής έπαύριον.

15. Παρασκευή. Κρήσκεντος μάρτυρος. Λεωνίδου μάρτυρος 
(έπισκόπου Αθηνών).

Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έσπερινος μετα προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέ

κραξα», άπό τοϋ στίχου «Έ αν άνομίας παρατηρήσης», τό 
ίδιόμελον «'Ως έξ ’Ιερουσαλήμ» δίς, τό μαρτυρικόν απαξ, καί 
τα 3 προσόμοια τής Θεοτόκου «Βουλήν προαι(ί)νιον» κ.λπ. 
άνα μίαν, Δόξα, Καί νϋν, «Τό ά π ’ αίιώνος μυστήριον». Είσο
δος, «Φ βς ίλαρόν», τα άναγνώσματα τοϋ Τριωδίου, «Κατευ- 
θυνθήτω)» καί καθεξής η άκολουθία τών προηγιασμένων κοι
νωνικόν «Γεύσασθε καί ϊδετε».

Τή Παρασκευή έσπέρας. Στιχολογείται ο άκάθιστος ύμνος 
έν τή άκολουθία j  τοϋ μικροϋ άποδείπνου η τοϋ όρθρου.

Α '. Ό  άκάθιστος ύμνος εις το άπόδειπνον
Τή Παρασκευή έσπέρας άναγινώσκεται το μικρον άπόδει

πνον μέχρι τοϋ «’Ά ξιον  έστί». Μετ’ αυτό οί χοροί τό τροπά
ριον «Τό προσταχθένμυστικώς»  (έκ τρίτου), καί ο ίερεύς άνα- 
γινώσκει έμμελώς τήν α ' στάσιν τών οίκων. ’Εν συνεχεία ψάλ
λεται ο κανών τής Θεοτόκου « ’Ανοίξω) τό στόμα μου». Μετα 
τήν γ ' φδήν τό κοντάκιον «Τή ύπερμάχο)» απαξ (δίχορον) καί 
ο ίερεύς τήν β ' στάσιν τών οίκων. Είτα, άρχομένου τοϋ β ' χο-
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ροϋ, ψάλλονται ή δ ',  ε ' καί ς '  φδή, τό «Τή υπερμάχο)», καί ο 
ίερεύς τήν γ ' στάσιν τών οϊκων. Ε ίθ ’ οΰτως, άρχομένου τοϋ α ' 
χορού, ψάλλονται ή ζ ' ,  η ' καί θ ' φδή (έν τή οποία θυμιά ο 
διάκονος j  ο ίερεύς, ώς είθισται), «Τή υπερμάχο)», καί ο ίε
ρεύς τήν δ ' στάσιν τών οίκων έπισυνάπτων έν τέλει αυτής καί 
τόν α ' οίκον. Τό «Τή υπερμάχο)» σύντομον. Τρισάγιον κ.λπ., 
τό «Τή υπερμάχο)» χϋμα, καί τά λοιπά τοϋ μικρού άποδείπνου. 
Μετά τήν (μικράν) άπόλυσιν καί τό «Ευξώμεθα», ψάλλεται 
μετά μέλους τό κάθισμα «Τήν ώραιότητα», καί ο ίερεύς τό 
«Δι’ ευχών».

Β '. Ό  ακάθιστος ύμνος εις τον ορθρον
Τή Παρασκευή έσπέρας, άναγινώσκομεν τό μικρον απόδειπνον

(έν τώ νάρθηκι), [ψάλλοντες έν αυτώ τόν κανόνα του Μηναίου του 
κατά τήν ήμέραν άγίου (16 Άπρ.)]. Ουδεν έκ του Ακαθίστου λέγε
ται ένταΰθα οΰτε οί οίκοι τής Θεοτόκου, άλλ’ ευθύς μετά τό «Άξιον  
έστί» τό τρισάγιον κ.λπ., κοντάκιον «Τή ύπερμάχφ»^ μετά τάς ευχάς 
«’Άσπιλε, άμόλυντε» κ.τ.λ. γίνεται (μικρά) άπόλυσις, «Ευξώμεθα» 
καί «Δι’ ευχών».

Εις τον ορθρον. Μετά τό «Ευλογητός ο Θεός» άναγινώ- 
σκονται οί δύο ψαλμοί κ.τ.λ. (βλέπε έν τώ 'Ωρολογίω). Είτα ο 
έξάψαλμος καί μεγάλη συναπτή.

Α' ΣΤΑΣΙΣ. Είς τό «Θεός Κ ύρος»  (ψαλλόμενον τετράκις 
είς τούς συνήθεις στίχους αυτοϋ) τό τροπάριον «Τό προστα- 
χθεν  μυστικώς» έκ τρίτου, καί ή α ' στάσις τών οϊκων. Είτα 
«Τή υπερμάχο)» απαξ, μικρά συναπτή μετ’ έκφωνήσεως «"Οτι 
σόν τό κράτος».

Β' ΣΤΑΣΙΣ. Μετά τήν έκφώνησιν, τό «Τή υπερμάχο)» απαξ, 
ή β ' στάσις τών οϊκων καί αύθις «Τή υπερμάχο)». Είτα ο ν ' 
ψαλμός χϋμα καί ο κανών τοϋ Ακαθίστου « ’Ανοίξω) τό στόμα  
μου» είς 6 (ένταΰθα φδαί α ' καί γ ' ) .  ’Εν τώ τέλει έκάστης 
φδής (άχρι τής ε ')  καταβασίαι οί είρμοί του Ακαθίστου.

Γ' ΣΤΑΣΙΣ. Από γ ' φδής, ή καταβασία αυτής, μικρά συνα
πτή μετ’ έκφωνήσεως «"Οτι σύ εί ο Θεός», τό «Τή υπερμάχο)» 
σύντομον, καί ή γ ' στάσις τών οϊκων. Είτα «Τή υπερμάχο)» 
σύντομον καί τό μεσώδιον κάθισμα « Ό  μέγας στρατηγός». Αί 
φδαί δ ',  ε ' καί ς '  του Ακαθίστου, άπό δε τής ς '  φδής συμ-
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ψάλλεται και τό δίειρμον τετραώδιον* είς τήν τάξιν αύτοϋ, 
μετά τών οίκείον προϋμνίον, ώς έξής·

«Ύ περαγία  Θεοτόκε, αώαον ήμάς» είς τά τροπάρια τοϋ 
κανόνος τής Θεοτόκον και είς τό θεοτοκίον τοϋ πρώτον τε- 
τρ α οδ ίον

«"Αγιοι τοϋ Θεοϋ, πρεαβεύαατε ύπέρ ήμών» είς τά μαρτυ
ρικά τών δύο τετραοδ ίον

«Κύριε, άνάπαναον τάς ψνχάς τών δούλιον αον» είς τό νε
κρώσιμον τοϋ πρώτον τετραοδίον

Δ όξα  είς τό τριαδικόν, Κ αι νΰν είς τό θεοτοκίον τοϋ δευτέ
ρου τετραοδίον. Είς τά μετά τό θεοτοκίον τοϋ β ' τετραοδίον 
ύπάρχοντα τροπάρια λέγονται οί πρό αύτών στίχοι.

’Εν τέλει τής ς '  και τών λοιπών φδών, καταβασία ψάλλε
ται ο έκάστοτε είρμός τοϋ β ' τετραοδίον.

Δ' ΣΤΑΣΙΣ. Μετά τόν είρμόν «Τοϋ κήτους τόν προφήτην», 
μικρά συναπτή μετ’ έκφονησεος «Σύ γάρ εί ο βασιλεύς», «Τή 
ύπερμάχο)» απαξ, ή δ ' στάσις τών οίκον, συναπτομένου έν τέ
λει αύτής και τοϋ α ' οικου. Είτα «Τή ύπερμάχο)» χϋμα και τά 
συναξάρια τοϋ Μηναίου και τοϋ Τριωδίου. Ακολούθως ή ζ ' 
και ή η ' φδή τών κανόνων (μόνον έν τώ ορθρο είς τήν η ' φδήν 
άντ'ι τοϋ Δόξα λέγομεν «Εύλογοϋμεν Πατέρα, Ύίόν και "Αγιον 
Πνεϋμα, τόν Κύριον...»). Είτα «Αίνοϋμεν, εύλογοϋμεν» και ο 
είρμός «Τόν ποιητήν τής κτίαεος». (Αντ'ι τής στιχολογίας τής 
φδής τής Θεοτόκον) ψάλλεται ή θ ' φδή τών κανόνων, έπι- 
σφραγιζομένη μετά τοϋ είρμοϋ «Ήαα'ια, χόρευε».

’Εξαποστειλάριον «Τό ά π ’ αίώνος σήμερον» (δίς). Είς τούς 
αίνους τά προσόμοια «Κεκρνμμένον μυστήριον» κ.λπ. είς 4, 
Δόξα, Και νϋν, «Γλώαααν ην ούκ εγνο». Δοξολογία μεγάλη,

* Είναι δυνατόν σήμερον νά παραλειφθοϋν τά τετραώδια (τά οποία πε
ριέχουν μαρτυρικά και νεκρώσιμα τροπάρια), «διά τό τής ήμέρας έορτάσι- 
μον», ως σημειοί και ο όσιος Νικόδημος έν τώ Θεοτοκαρίιο αύτοϋ, αν άντ'ι 
τών τετραοδίον συμψαλή είς πάσας τάς φδάς και δεύτερος κανών τής Θεο
τόκου, ομόηχος και ομόειρμος μέ τόν τής Ακαθίστου, ον βλέπε έν τέλει τοϋ 
ως ανο Θεοτοκαρίου. Έν τοιαύτη περιπτώσει και μετά τήν ς ' φδήν ψάλλο
νται καταβασίαι οί είρμο'ι τοϋ κανόνος τοϋ Ακαθίστου.



Μ η ν  X n p i§ io c 185

«Τό προσταχθέν μυστικώς» απαξ, η έκτενής, τα πληρωτικα 
καί η άπόλυσις ώς συνήθως. (Τό πρωί η λειτουργία τοϋ Χρυ
σοστόμου ώς διατυποϋται κατωτέρω.)

16. Σάββατον τοΰ 'Ακαθίστου "Υμνου. Αγάπης, Είρήνης καί 
Χιονίας μαρτύρων. Χαρίσσης, Νίκης καί τών σύν αυταίς μαρ
τύρων (f 258).

Τώ αυτώ Σαββάτω, Παναγίας τής Θεοσκεπάστου έν Άνδρω.
Εις το μεσονυκτικον τοϋ Σαββάτου, άντί τών τροπαρίων 

« ’Ά κτιστε φύσις» τό τροπάριον «Τό προσταχθέν», άντί δέ τών 
νεκρωσίμων τροπαρίων τό «Τή ύπερμάχο)».

Ά ν ο άκάθιστος έψάλη είς τό άπόδειπνον, τότε ο όρθρος 
τελείται ώς έξής. Είς τό «Θεός Κύριος»  τό τροπάριον «Τό 
προσταχθένμυστικώ ς»  δίς. [Τό Ψαλτήριον τής ημέρας.] Κάθι
σμα « ’Ό μέγας στρατηγός» (ζήτει μετα τήν γ ' φδήν τοϋ κανό
νος τοϋ Ακαθίστου), Δόξα, Καί νϋν, τό αυτό. 'Ό ν ' ψαλμός 
χϋμα. Κανόνες, ο τής Ακαθίστου* « ’Ανοίξω) τό στόμα μου» 
μετα τών είρμών καί τό δίειρμον τετραώδιον είς τήν τάξιν 
αυτοϋ. Από γ ' φδής τό μεσώδιον κάθισμα « ’Ό μέγας στρα
τηγός» απαξ. Ά φ’ ς '  φδής τό κοντάκιον «Τή ύπερμάχο)» 
χϋμα, ο οίκος « Ά γ γ ε λ ο ς  πρωτοστάτης» καί τα συναξάρια τοϋ 
Μηναίου καί τοϋ Τριωδίου. Καταβασίαι οί είρμοί «Ανοίξω) τό 
στόμα μου»· «Τήν τιμιωτέραν», «"Άπας γηγενής». ’Εξαποστει- 
λάριον «Τό ά π ’ α ώ νος σήμερον» (δίς). Είς τούς αίνους τα 
προσόμοια «Κεκρυμμένον μυστήριον» κ.λπ. είς 4, Δόξα, Καί 
νϋν, «Γλώσσαν ην ουκ εγνο)». Δοξολογία μεγάλη, «Τό προ
σταχθέν μυστικώς» απαξ.

’Αν ο άκάθιστος έψάλη χθές είς τόν όρθρον, τότε [μετα τό 
μεσονυκτικόν] άναγινώσκονται τα παραλειφθέντα καθίσματα 
τοϋ Ψαλτηρίου, [η α ' ώρα] καί ευθύς η λειτουργία.

Εις την λειτουργίαν. [Τα τυπικα καί είς τούς μακαρισμούς 
η γ ' καί η ς '  φδή τοϋ κανόνος τής Θεοτόκου.] Ά ν δέν ψαλοϋν 
τυπικά, λέγονται άντίφωνα καί είσοδικόν τα συνήθη τής λει-

* Ή  ο έτερος ομόειρμος κανών, αν ύπάρχη, καθόσον ο κανών τής Ακα
θίστου προεψάλη ήδη είς τό άπόδειπνον.
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τουργί,ας (τών «καθημερινών»). Μετά τήν είσοδον άπολυτί
κιον «Τό προσταχθέν», κοντάκιον «Τή υπερμάχο)». Τρισά
γιον. Απόστολος τής Θεοτόκου, Νοεμ. 21, «Είχεν ή πρώτη 
σκηνή» ('Εβρ. θ ' 1-7)· Ευαγγέλιον ομοίως, Σεπτ. 8, «Ά να-  
στάσα Μ αριάμ»  (Λκ. α ' 39-49, 56), καί καθεξής ή θεία λει
τουργία τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου· είς τό Έ ξαιρέτω ς «"Απας 
γηγενής»· κοινωνικόν «Ποτήριον σωτηρίου»· «Ειδομεν τό 
φώς».

17. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. «Μαρίας όσιας τής Αίγυ- 
πτίας». Συμεών ίερομάρτυρος τοϋ έν Περσίδι (f  344). Αγαπη
τού 'Ρώμης (f 536), Αδριανοϋ μάρτυρος (f 251), Μακαρίου 
έπισκόπου Κορίνθου (f 1805). Ή χο ς  πλ. α ',  έωθινόν β ' (τυ
πικόν Τριωδίου §§54-56).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον «Τό προσταχθέν»· κοντάκιον «Τή 
υπερμάχο)».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  άναστάσιμα 
6, τοϋ Τριωδίου 4, Δόξα, «Έθανματούργηαε, Χριστέ,... οθεν 
τό άσθενες τ ή ς  φ ύ σ ε ια ς  άπορριψαμένη...», Καί νϋν, «Έ ν  
τή Ε ρυθρά  θαλάσση». Είσοδος κ.λπ.. Απόστιχα τά άναστάσι
μα, Δόξα, τοϋ Τριωδίου «Τά τής ψυχής θηρεύματα», Καί νϋν, 
« ’Ώ  θαύματος καινοϋ». Απολυτίκια «Τόν συνάναρχον Λ ό 
γον», Δόξα, «Έ ν  σοί, μήτερ, άκριββ)ς», Καί νϋν, « Ό  δ ι’ ήμάς 
γεννηθείς».

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

Ειδησις. Κ ατά τήν παρούσαν έβδομάδα θά τελεσθοϋν δύο θ. λει- 
τουργία ι προηγιασμένω ν δώρων, τή Τετάρτη καί τή Παρασκευή.

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

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας με θεο
τοκίον «Χαΐρε, πύλη Κυρίου», καί τής β ' στιχολογίας με τό 
θεοτοκίον αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, οί άναβαθμοί καί 
τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (β )" μετά δε τόν ν ' ψαλμόν, τά 
ίδιόμελα «Τής μετανοίας» κ.λπ., ώς συνήθως έν τώ Τριωδίω.
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ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος και οί δύο τοϋ Τριωδίου· άπό 
γ ' φδής τό κοντάκιον και ο οίκος τής οσίας, τό μεσώδιον κά
θισμα και τό θεοτοκίον άφ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον 
μετά τοϋ οικου, τό συναξάριον, και τό ύπόμνημα τοϋ Τριωδίου.

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

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό β ' άναστά
σιμον, τό τής οσίας και τό θεοτοκίον.

ΕΙΣ ΤΟΎΣ ΑΙΝΟΎΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 και (κατ’ άπαί- 
τησιν τοϋ Τ.Μ.Ε.) τής οσίας προσόμοια 3 (τά έν τοίς έσπερί- 
οις) «Σέ μέν  διεκώλυε» κ.λπ. είς 4, είς στίχους τά δύο τελευ
ταία α) «Ύ πομένον  ύπέμεινα τόν Κύριον και προαέαχε μοι 
και είαήκοναε τής δεήαεώς μον», β) «Και εατηαεν έπι πέτραν  
τούς πόδας μον και κατηύθννε τά διαβήματά μον», Δόξα, τοϋ 
Τριωδίου «Ούκ εστιν ή βασιλεία τοϋ Θεοϋ», Και νϋν, «Ύ πε- 
ρενλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άνάφονα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (γενικα'ι τυπ. διατάξεις §§64-66). Μετά τήν είσοδον 
άπολντίκια «Τόν συνάναρχον Λόγον», « Έ ν αοί, μήτερ» και 
τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία». Προκεΐμενον και άλλη- 
λονιάριον τοϋ ή χον  Απόστολος: Κυρ. ε ' νηστ., «Χριστός πα- 
ραγενόμενος άρχιερεύς»  (Έβρ. θ ' 11-14)· Εύαγγέλιον ομοί
ως, «Παραλαμβάνει ο ’Ιηαοϋς τούς δώδεκα» (Μρ. ι ' 32-45). 
Καθεξής ή λειτουργία τοϋ μεγάλου Βασιλείου· είς τό Έξαιρέ- 
το ς  «Έ πι αοι χαίρει»· κοινωνικόν «Αίνείτε».

Τή αυτή Κνριακή έσπέρας. Ε ις τήν θ '. Απολυτίκια «Τοϋ 
λίθον», Δόξα, «Έ ν αοί, μήτερ»· ή ύπακοή τοϋ ήχον.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός (ανευ Ψαλτηρίου). Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα», κατανυκτικά τοϋ πλ. α ' ήχον 4 «Κύριε, 
άμαρτάνον»  (ζήτει έν τέλει τοϋ Τριωδίου), τά 3 τής ήμέρας 
προσόμοια τοϋ Τριωδίου «Π τοχεύαας ο πλούσιος» και 3 τοϋ 
Μηναίου (18 Άπρ.), Δόξα, Και νϋν, τό έν συνεχεία προσόμοι
ον θεοτοκίον. Είσοδος, «Φώς ίλαρόν», τό μέγα προκεΐμενον 
« Έ δ ο κ α ς  κληρονομίαν». Απόστιχα, ώς έν τώ Τριοδΐο· «Νϋν 
άπολύεις»· τρισάγιον κ.λπ., ώς έσημειώθησαν τή Κυριακή τής 
Τυρινής έσπέρας.
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18. Δευτέρα προ τών Βαΐ ων. ’Ιωάννου οσίου. Σάββα τοϋ 
στρατηλάτου καί μάρτυρος, Αθανασίας όσιας τής έξ Αίγίνης.

Δ ια  τας άκολουθίας τών καθημερινών βλέπε 14 καί 21 Μ αρτίου.

19. Τρίτη προ τών Βαΐ ων. Παφνουτίου ίερομάρτυρος, Φιλίπ- 
πας μάρτυρος, Γεωργίου έπισκ. Πισιδίας τοϋ ομολογητοϋ.

20. Τετάρτη προ τών Βαΐ ων. Θεοδώρου οσίου τοϋ Τριχινα· 
Ζακχαίου άποστόλου, Αθανασίου οσίου κτίτορος Μεγ. Μετε
ώρου (f 1310)· Αναστασίου Β ' Άντιοχείας, ίερομάρτ. (ζ ' αί.).

Τή Τετάρτη πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έσπερινος μετα προηγιασμένης. Είς τό «Κύριε, έκέ- 

κραξα» τό ίδιόμελον «Πλούσιος έν πάθεσι» (δίς), τό μαρτυ
ρικόν απαξ, τα 3 προσόμοια τής σειρας τοϋ Τριωδίου, καί έκ 
τοϋ Μηναίου (21 Απριλίου) τα 3 προσόμοια είς 4, Δόξα, Καί 
νϋν, τό προσόμοιον θεοτοκίον. Είσοδος, «Φώς ίλαρόν», άνα
γνώσματα τοϋ Τριωδίου, «Κατευθυνθήτο)» καί τα λοιπα τής 
προηγιασμένης.

21. Πέμπτη προ τών Βαΐ ων. ’Ιανουαρίου ίερομάρ. (f  305). Α
λεξάνδρας τής βασιλίσσης· Αναστασίου Α ' Αντιοχείας, οσίου 
(f 599)· Μαξίμου Κων/πόλεως (f 434).

22. Παρασκευή προ τών Βαΐ ων. Θεοδώρου οσίου τοϋ Συκε- 
ώτου (f 613)· Ναθαναήλ άποστόλου (α ' αί.), Θεοχάρους καί 
Αποστόλου οσίων τών έν Άρτη, Νεάρχου μάρτυρος.

Τω πρωί. Αί άκολουθίαι πασαι ώς προδεδήλωται.
Ό  έσπερινος μετα προηγιασμένης. Ψάλλεται η άκολου

θία τοϋ αγίου Λαζάρου ώς έν τώ Τριωδίω. Είς τό «Κύριε, έκέ- 
κραξα» -άπό  τοϋ στίχου «Έ κ  βαθέων έκέκραξά σοι»- τό 
ίδιόμελον «Τήν ψυχωφελή πληρόσαντες τεσσαρακοστήν, καί 
τήν αγίαν έβδομάδα» (δίς), τό μαρτυρικόν (απαξ) καί τα τοϋ 
Λαζάρου 5 ίδιόμελα (άνα μίαν), Δόξα, «Έ πιστας τώ μνήματι 
Λαζάρου», Καί νϋν, «Τήν ψυχωφελή πληρόσαντες τεσσαρα
κοστήν, βοήσωμεν» (τό μέγα). Είσοδος, «Φώς ίλαρόν», τα 
άναγνώσματα τοϋ Τριωδίου, «Κατευθυνθήτο)» καί τα λοιπα 
τής προηγιασμένης.



Μ η ν  Χ π ρ ι§ ιοο 189

Τή Παρασκευή έσπέρας. Εις το μικρον απόδειπνον. Μετά 
τό « Ά ξ ιο ν  έστί» ψάλλεται ο έν τώ Τριωδίω κανών τοϋ άγίου 
Λαζάρου μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα σοι»  
μετά τήν θ ' φδήν έπαναλαμβάνεται ο είρμός αυτής «Έ ποίησε 
κράτος» καί ευθύς τρισάγιον κ.λπ., κοντάκιον «'.Ή π ά ντω νχα 
ρά», «Κύριε, έλέησον» (μ ), « Ό  έν παντί καιρό)», «Ά σ π ιλε , 
άμόλυντε» καί τά λοιπά τοϋ άποδείπνου (λεγάμενα χϋμα άπό 
τοϋ άναλογίου). Απόλυσις μετά τοϋ «Ευξώμεθα» καί τό «Δ ι’ 
ευχών» (τυπικόν Τριωδίου §60).

23. t  Σάββατον τοΰ Λαζάρου. f  Γεωργίου μεγαλομάρτυρος 
τοϋ τροπαιοφόρου (f 303). (Τ.Μ.Ε., τυπικόν 23ης Απριλίου, 
§§10-12.)

Σημείωσις. 'Η  άκολουθία τοϋ μεγαλομάρτυρος θά ψαλή μετατι- 
θεμένη τή Δ ευτέρα  τής διακαινησίμου (2 Μ αΐου).

'Η  άκολουθία ώς έν τώ Τριωδίω (τυπ. Τριωδ. §61).
Εις το μεσονυκτικον. Μετά τό τρισάγιον κ.λπ. τό άπολυτί

κιον «Τήν κοινήν άνάστασιν».
Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κ ύρος»  τό άπολυτίκιον 

«Τήν κοινήν άνάστασιν» τρίς. Τό κάθισμα «Κατοικτίρας τής 
Μ άρθας»  (δίς) καί τά άναστάσιμα ευλογητάρια, αιτησις μετ’ 
έκφωνησεως «"Οτι ηύλόγηταί σου» καί τό κάθισμα «ΠΉ πηγή 
τής σοφίας» (δίς). Ευθύς «Ά νάστασ ιν  Χριστού θεασάμενοι» 
καί ο ν ' ψαλμός χϋμα. Κανόνες καί τετραώδια κατά τήν έν τώ 
Τριωδίω τάξιν (τά τροπάρια μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός 
ήμών, δόξα σοι»)· άπό γ ' καί ς '  φδής ώς έν τώ Τριωδίω. Κα
ταβασίαι οί είρμοί τοϋ Τριωδίου « Ύ γρά ν  διοδεύσας»· (άντί 
τής στιχολογίας τής φδής τής Θεοτόκου) ή θ ' φδή άμφοτέρων 
τών τετραωδίων κανόνων (μετά τοϋ άνωτέρω στίχου) καί είτα 
ο είρμός «Κ υρίος Θεοτόκον». ’Εξαποστειλάρια «"Αγιος Κ ύ
ριος» [τό «Ύ ψ οϋτε Κύριον τόν Θεόν ήμών» δεν ψάλλεται σή
μερον] καί τοϋ Τριωδίου «Λόγο) σου, Λόγε»  δίς, «Διά Λ α ζά 
ρου σε, Χριστός»  απαξ. Είς τούς αίνους τά 8 ίδιόμελα τοϋ άγ. 
Λαζάρου κατά σειράν, Δόξα, «Μ έγα καί παράδοξον θαύμα», 
Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη», δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον 
σωτηρία».
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Εις τήν λειτονργίαν. Τά τυπικά και είς τούς μακαρισμούς 
ή γ ' φδή τοϋ α ' και ή ς '  φδή τοϋ β ' κανόνος. ’Αν ψαλοϋν 
άντΐφονα, λέγονται τά συνήθη τής λειτουργίας (τών «καθημε
ρινών»· βλέπε είς τάς γεν. τυπικάς διατάξεις), άλλά μέ έφύ- 
μνια είς μέν τό δεύτερον «Σώαον ήμάς, Ύίέ Θεοϋ, ο άναατάς 
έκ νεκρών», είς δέ τό τρίτον «Τήν κοινήν άνάατααιν». Είσο- 
δικόν «Δεϋτε προακννήαο)μεν... Σώαον ήμάς... ο άναατάς έκ 
νεκρών». Μετά τήν είσοδον, μόνον τό άπολυτίκιον τής έορτής 
«Τήν κοινήν άνάατααιν» και τό κοντάκιον «"Ηπάντο)νχαρά». 
Αντ'ι τρισαγίου « Ο α ο ι είς Χριστόν». Προκεΐμενον και άλλη- 
λουιάριον τής έορτής· Απόστολος: Σαββάτου τοϋ Λαζάρου, 
«Βασιλείαν άαάλεντον» (Έβρ. ιβ ' 28 - ιγ ' 8)· Εύαγγέλιον: 
ομοίως, « Ή ν τ ις  άαθενώνΛάζαρος»  (’Ιο . ια ' 1-45). Καθεξής 
ή θ. λειτουργία τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου. Είς τό « Ε ξ α ιρ έ το ς » 
ο α ' είρμός τής θ ' φδής «Τήν άγνήν ένδοξος τιμήαομεν». 
Κοινωνικόν « ’Ε κ στόματος νηπίων και θηλαζόντο)ν κατηρτίαο) 
αίνον  άλληλούια»· άντ'ι τοϋ Ειδομεν τό φώς «Τήν κοινήν άνά
ατααιν». Απόλνσις « Ο  άναατάς έκ νεκρών...»

Ειδήσεις. 1. Εφεξής μέχρι τής Κυριακής τών άγιων Πάντων 
παύει ή χρήσις τής Παρακλητικής.

2. ’Από σήμερον μέχρι τής Κυριακής τοϋ Θωμά είς μέν τόν ορ- 
θρον ή «Τιμιοτέρα» δέν στιχολογείται, άλλα ψάλλεται άντ’ αύτής ή 
θ ' φδή τοϋ κανόνος έκάστης ήμέρας, είς δέ τήν λειτουργίαν μετά τό 
Έξαιρέτος δέν ψάλλεται τό «Άξιον έστίν».

3. ’Από σήμερον μέχρι τής Κυριακής τής Πεντηκοστής τό «Ε’ίδο- 
μεν τό φώς» δέν ψάλλεται.

4. Επίσης άπό σήμερον μέχρι τής Κυριακής τοϋ Θωμά μνημόσυ
νον δέν τελείται, μνημονεύονται όμως τά ονόματα, αν δεήση, τών τε- 
θνεώττοιν, ψαλλομένων είς τό τέλος τής λειτουργίας τών τεσσάρων 
τροπαρίων «Μετά πνευμάτων δικαίων» κ.τ.λ. (βλέπε Τ.Μ.Ε., σ. 352, 
σημ. 35).

24. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ. «Ή  είς Ιερουσαλήμ είσοδος τοϋ 
Κυρίου ήμών ’Ιησοϋ Χριστοϋ». ’Ελισάβετ τής οσίας. Δούκα 
νεομάρτυρος τοϋ ράπτου έκ Μυτιλήνης (f 1564), Νικολάου 
νεομάρτυρος τοϋ έν Μαγνησία (f 1776).

'Η άκολουθία ώς έν τώ Τριωδίοο (τυπικόν Τριωδίου §§63-65).
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Εις την θ '.  Απολυτίκιον «Τήν κοινήν άνάστασιν»· κοντά
κιον «"Η πάντων χαρά».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον. Είς 
τό «Κύριε, έκέκραξα», τα ίδιόμελα «Σήμερον η χάρις» κ.λπ. 
είς 6 (δευτεροϋντες τό α ') ,  Δόξα, Καί νϋν, «Σήμερον η χάρις». 
Είσοδος κ.λπ. καί τα άναγνώσματα. Απόστιχα ώς έν τώ Τρι
ωδίω. Απολυτίκια «Τήν κοινήν άνάστασιν», Δόξα, τό αυτό, 
Καί νϋν, «Συνταφέντες σοι δια τοϋ βαπτίσματος». Απόλυσις 
«'Ό έπί πώλου όνου καθεσθήναι καταδεξάμενος δια τήν ημιών 
σωτηρίαν Χ ριστός ο άληθινός Θεός».

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν τα στιχηρα τής 
λιτής, ώς έν τώ Τριωδίω- τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Συν- 
ταφέντες σοι».

Ειδησις. Κ ατα τήν παροϋσαν μεγάλην 'Εβδομάδα θα τελεσθοϋν  
τρείς θ. λειτουργίαι προηγιασμένω ν δώρων.

Εις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τα έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο πο
λυέλεος.] Καθίσματα τα τοϋ Τριωδίου κατα σειράν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ. Τό α ' άντίφωνον τών άναβαθμών τοϋ δ ' ή
χου. Προκείμενον, ήχος δ ',  ψαλμός η ',  « ’Εκ στόματος νηπίων 
καί θηλαζόντιον κατηρτίσω) αίνον»· στίχος «Κύριε ο Κύριος 
ημών, ώς θαυμαστόν τό όνομά σου έν πάση τή γή»· καί η λοιπή 
τάξις τοϋ ευαγγελίου τοϋ όρθρου, ώς έν τώ Τριωδίω.

ΚΑΝΩΝ, ο έν τώ Τριωδίω μετα τών είρμών είς 6 «ανευ στί
χων», πλήν Δόξα, Καί νϋν, είς τα δύο τελευταία τροπάρια έκά- 
στης φδής· άπό γ ' φδής η ύπακοή τής έορτής· ά φ ’ ς '  τό κον
τάκιον μετα τοϋ οικου τής έορτής καί τα συναξάρια τοϋ Μη
ναίου καί τοϋ Τριωδίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί τοϋ κανόνος « ’Ώ φθησαν αί πηγαί»· 
(άντί τοϋ Τήν τιμιωηέραν) η θ ' φδή τοϋ κανόνος τής έορτής 
καί είτα πάλιν ο είρμός «Θεός Κύριος».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΌΝ «"Αγιος Κύριος ό Θεός ημών» έκ 
τρίτου, μετα τό οποίον άναγινώσκεται παρα τοϋ ίερέως η ευχή 
Είς τό ευλογήσαι Βαία «Κύριε ο Θεός ημών, ο καθήμενος έπί 
τών χερουβίμ».
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, τά 4 ίδιόμελα τής έορτής (άνά μίαν), 
Δόξα, Καί νϋν, «Πρό εξ ήμερών τοϋ Πάσχα». Δοξολογία με
γάλη καί άπολυτίκιον «Συνταφέντες σοι».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τής έορτής ώς έν τώ Τριω
δίω. Είσοδικόν «Ευλογημένος ο έρχόμενος έν όνόματι Κυρί- 
ο ν  Θεός Κύριος καί έπέφανεν ήμΐν. Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο 
έπί πώλου όνου καθεσθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ μόνον τά άπολυτίκια «Τήν κοινήν 
άνάστασιν», «Συνταφέντες σοι» καί τό κοντάκιον «Τώ θρόνο) 
έν ουρανώ)». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τής έ
ορτής· Απόστολος Κυρ. Βαίων, «Χαίρετε έν Κυρίο) πάντοτε» 
(Φιλιπ. δ ' 4-9)· Ευαγγέλιον ομοίως, 5 ( ’Ιω. ιβ ' 1-18).

Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαι- 
ρ έτο ςο  είρμός τής θ ' φδής «Θ εόςΚ ύρος» . Κοινωνικόν «Ευ
λογημένος ο έρχόμενος έν όνόματι Κ υ ρ ίο ν  άλληλούια»· άντί 
τοϋ Εϊδομεν, τό «Τήν κοινήν άνάστασιν». Απόλυσις ώς είς τόν 
έσπερινόν. Είτα ο λαός προσέρχεται καί λαμβάνει έκ τοϋ ίε- 
ρέως κλάδους βαίων.

Τή αυτή Κυριακή έσπέρας. Ε ις την θ '. Απολυτίκια «Τήν 
κοινήνάνάστασιν», Δόξα, «Συνταφέντεςσοι» ·κοντάκιον «Τώ 
θρόνο) έν ουρανώ)».

Εις τον έσπερινόν. Τά 3 έσπέρια ίδιόμελα τής έορτής, είσο
δος κ.λπ. καί τά άπόστιχα, κατά τήν έν τώ Τριωδίω τάξιν. Μετά 
τό «Νϋν άπολύεις» ψάλλεται ο διά τό άπόδειπνον κανών 
« ’Ιωσήφ τήν σωφροσύνην», μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός 
ήμών, δόξα σοι». ’Εν τέλει τής θ ' φδής ο είρμός « ’Αλλότριον  
τών μητέρο)ν». Ευθύς τρισάγιον κ.λπ., τό «Θεοτόκε παρθένε» 
καί τά λοιπά ώς συνήθως έν ταΐς Κυριακαΐς τής μεγ. Τεσσαρα
κοστής. Απόλυσις «Ερχόμενος ο Κύριος έπί τό έκο ύσο ν  πά
θος διά τήν ήμών σωτηρίαν, Χριστός ο άληθινός...», είς δε τήν 
συγχώρησιν τό σταυροθεοτοκίον «Σφαγήν σου τήν άδικον».

Σ ημ εω σις . 'Η  ώς άνω) άπόλυσις τηρεΐται κατά πάσας τάς ίεράς 
άκολουθίας μέχρι τής μεγ. Τετάρτης. Ε πίσης είς τάς άπολύσεις τών 
άκολουθιών τής μεγ. 'Εβδομάδος δεν  μνημονεύεται ο άγιος τοϋ Μ η
ναίου, καθότι δεν  συμψάλλεται ή άκολουθία αυτού.
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Ό  ορθρος τής μεγ. Δεντέρας (ψαλλόμενος συνηθος τή Κυ
ριακή έσπέρας). 'Η  άκολουθία τελείται ώς είθισται και κατά 
τάς διατάξεις τοϋ Τ.Μ.Ε. (Τνπ. Τριωδίου §67). Τό τροπάριον 
« ’Ιδού ο νυμφίος ερχεται» έκ τρίτου, μετά καταλήξεων είς τό 
α ' «προστασίας τών άαομάτον αώαον ήμάς», είς τό β ' «πρε
σ β ε ία ς  (τοϋ άγίον τοϋ ναοϋ) αώαον ήμάς» και είς τό γ ' «διά 
τής Θεοτόκον έλέηαον ήμάς». Μετά τό κοντάκιον και τόν 
οίκον τοϋ Τριωδίου άναγινώσκεται τό μηνολόγιον τής 25ης 
Απριλίου και τό ύπόμνημα τοϋ Τριωδίου. Μετά τό « ’Α γαθόν τό 
έξομολογείαθαι», τρισάγιον κ.λπ., και τό κοντάκιον τής ήμέρας 
(« Ό  ’Ιακά)β ώδύρετο»)· άπόλυσις « ’Ερχόμενος ο Κύριος».

25. t  Μεγάλη Δευτέρα. «Μνείαν ποιούμεθα ’Ιωσήφ τοϋ πα- 
γκάλον και τής ύπό τοϋ Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης 
συκής». f  Μάρκου τοϋ άποστόλον και εύαγγελιστοϋ (α ' αί.).

Σημείωσις. 'Η  άκολουθία τοϋ E ναγγελιστού Μ άρκου θά ψαλή 
μετατιθεμένη τή Τρίτη τής διακαινηαίμου (3 Μαΐου).

Τή μεγάλη Δεντέρα πρωί. [Άναγινώσκονται πέντε καθί
σματα τοϋ Ψαλτηρίου (δ '-η ') .]  Είτα αί ώραι λιτα'ι μετά τοϋ 
τροπαρίου « ’Ιδού ο νυμφίος» και τοϋ κοντακίου « Ό  ’Ιακό)β 
(!)δύρετο», και έν συνεχεία ο έσπερινός μετά Προηγιασμένης 
(Τυπ. Τριωδίου §§ 68 και 69).

Τή μεγ. Δεντέρα έσπέρας, τό μέγα άπόδειπνον μετά τοϋ 
τριωδίου κανόνος αύτοϋ (Τνπ. Τριωδίου §§ 23 και 70).

Ό  ορθρος τής μεγ. Τρίτης, ώς εχει έν τώ Τριοδΐο  (Τυπ. 
Τριωδίου §§ 71 και 67). Είς τό α ' « ’Ιδού ο νυμφίος» κατάλη- 
ξις «πρεσβείαις τοϋ προδρόμου αώαον ήμάς», είς δέ τά αλλα 
δύο ώς προεσημειώθη. Μετά τόν ν ' ψαλμόν εύθύς αίτησις, 
διότι ο κανών δέν εχει α ' φδήν.

26. t  Μεγάλη Τρίτη. «'Η παραβολή τοϋ Κυρίου περ'ι τών δέκα 
παρθένον». Βασιλέας έπισκόπου Άμασεί,ας ίερομάρτ. (f  332), 
Γλαφύρας και ’Ιούστας οσίον (f 322).

Τή μεγάλη Τρίτη πρωί [άναγινώσκονται ετερα πέντε καθί
σματα τοϋ Ψαλτηρίου (θ ' - ι γ ' )  και είτα] αί ώραι λιταί, μέ τό 
άπολυτίκιον και τό κοντάκιον τής ήμέρας. ’Εν συνεχεία ο 
έσπερινός μετά Προηγιασμένης (Τυπ. Τριωδίου §§ 72 και 73).
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Τή μεγ. Τρίτη έσπέρας, τό μέγα άπόδειπνον μετα τοϋ 
τριωδίου κανόνος αυτοϋ (Τυπ. Τριωδίου §§ 23 καί 74).

Ό  όρθρος τής μεγάλης Τετάρτης ώς εχει έν τώ Τριωδίω 
(Τυπ. Τριωδίου § 67). Είς τό α ' « ’Ιδού ο νυμφίος» κατάληξις 
«δυνάμει τοϋ σταυροϋ σου σώσον ημας», είς δέ τα αλλα δύο 
ώς προεσημειώθη.

27. t  Μεγάλη Τετάρτη. «Μνεία τής άλειψάσης τόν Κύριον μύ- 
ρω πόρνης γυναικός». Συμεών έπισκόπου ’Ιεροσολύμων, συγ- 
γενοϋς τοϋ Κυρίου, ίερομάρτυρος (f 107).

Τή μεγάλη Τετάρτη πρωί [άναγινώσκονται έτερα ε ' καθί
σματα τοϋ Ψαλτηρ. ( ι δ ' -κ ' )  καί είτα] αί ώραι λιταί, μέ τό άπο
λυτίκιον καί τό κοντάκιον τής ημέρας. ’Εν συνεχεία °  έσπε- 
ρινός μετα Προηγιασμένης (Τυπ. Τριωδίου §§ 75-76).

Σήμερον εϊθισται είς τούς ί. ναούς όπως τελήται καί τό μυ
στήριον τοϋ ίεροϋ ευχελαίου.

Τή μεγάλη Τετάρτη έσπέρας, τό μικρόν άπόδειπνον μετα 
τοϋ τριωδίου κανόνος αυτοϋ (Τυπ. Τριωδίου §77).

Ό  όρθρος τής μεγ. Πέμπτης (ψαλλόμενος συνήθως τήν 
έσπέραν τής μεγ. Τετάρτης). 'Η  άκολουθία ώς εϊθισται καί ώς 
εχει έν τώ Τριωδίω. Μετα τό « ’Α γα θόν  τό έξομολογείσθαι», 
τρισάγιον κ.λπ., [« Ό τε  οί ενδοξοι μαθηταί»,] η προφητεία τής 
α ' ώρας μετα τοϋ τροπαρίου αυτής, η έκτενής καί άπόλυσις 
« ’Ό δ ι’ ύπερβάλλουσαν άγαθότητα οδόν άρίστηντήν ταπείνο)- 
σιν ύποδείξας έν τώ) νίψαι τούς πόδας τών μαθητών καί μέχρι 
σταυροϋ καί ταφής συγκαταβας ημίν Χ ριστός ο άληθινός 
Θεός...» καί τό «Δ ι’ ευχών».

28. t  Μεγάλη Πέμπτη. «Τόν ίερόν νιπτήρα έορτάζομεν, τόν 
μυστικόν δείπνον, τήν ύπερφυα προσευχήν καί τήν προδοσίαν 
αυτήν». Τών έν Κυζίκω έννέα μαρτύρων (γ ' αί.), Μέμνονος 
οσίου.

Ειδησις. Σήμερον κατα τήν προσκομιδήν έξάγεται καί δεύτερος  
άμνός, ός, μετα τόν έν  τή θ. λειτουργία καθαγιασμόν καί τήν μετα  
τοϋτον προσεκτικήν άποξηρανσιν αυτοϋ, φυλάσσεται δια τας κα θ ’ 
όλον τό ετος άνάγκας τοϋ λογικοϋ ποιμνίου.

Τή μεγ. Πέμπτη πρωί. Ό  έσπερινος μετα τής θ. λειτουρ
γίας τοϋ μεγ. Βασιλείου, ώς εϊθισται καί ώς έν τώ Τριωδίω
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(Τυπ. Τριωδίου §79). Προκείμενον καί άλληλουιάριον τής μεγ. 
Πέμπτης· Απόστολος, « ’Εγώ  παρέλαβον άπό τοϋ Κυρίου»  
(Α ' Κορ. ια ' 23-32)· Ευαγγέλιον ομοίως, «Οΐδατε ότι μετά  
δύο ήμέρας τό Π άσχα γίνεται» (Μτθ. κ ς ' 2-20, ’Ιω. ιγ ' 3-17, 
Μτθ. κ ς ' 21-39, Λκ. κβ ' 43-44, Μτθ. κ ς ' 40-κζ' 5), καί κα
θεξής ή θ. λειτουργία τοϋ μεγ. Βασιλείου. Αντί χερουβικοϋ 
καί κοινωνικού, τό τροπάριον «Τοϋ δείπνου σου τοϋ μυστι
κού»· τό αυτό καί άντί τοϋ Εΐδομεν τό φώς (καί τοϋ Πληρο)- 
θήτο)). Είς τό Έξαιρέτω ς « Ε π ί σοί χαίρει». Απόλυσις ώς έν 
τώ όρθρω « Ό  δ ι’ υπερβάλλουσαν άγαθότητα...»

Την έσπέραν τής μεγάλης Πέμπτης. Ό  ορθρος των πα
θών τοϋ Κυρίου. 'Π  άκολουθία άπασα κατά τήν έν τώ Τριω
δίω τάξιν (Τυπ. Τριωδίου §80). Μετά τό « ’Α γαθόν τό έξομο- 
λογεΐσθαι», τρισάγιον κ.λπ., τό άπολυτίκιον «Έ ξηγόρασας  
ήμάς» καί ή έκτενης. Απόλυσις « Ό  έμπτυσμούς καί μάστιγας  
καί κολαφισμούς καί σταυρόν καί θάνατον υπομείνας διά τήν 
ήμών σωτηρίαν, Χ ριστός ο άληθινός Θεός ήμών».

29. t  Μεγάλη Παρασκευή. «Τά άγια καί φρικτά πάθη τοϋ Κυ
ρίου καί Θεοϋ καί σωτήρος ήμών ’Ιησοϋ Χριστού· ετι δε μνεία 
τής τοϋ ευγνώμονος ληστοϋ έν τώ σταυρώ ομολογίας». ’Ιάσω- 
νος καί Σωσιπάτρου άποστόλων έκ τών 70· Κερκύρας μάρτυ
ρος, Ίωάννου (Καλοκτένους) μητροπολίτου Θηβών (f ιβ ' αί.).

Τή μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ψάλλεται ή άκολουθία τών 
μεγάλων ώρών, κατά τήν έν τώ Τριωδίω τάξιν (Τυπ. Τριωδίου 
§§81-83). Μετά τήν ευχήν τής θ ' ώρας «Δέσποτα Κ ύριε ’Ιησοϋ  
Χριστέ», ή (μικρά) άπόλυσις « Ό  έμπτυσμούς καί μάστιγας».

Ό  έσπερινος τοϋ μεγάλου Σαββάτου (τής αποκαθηλώσε- 
ως), άρχόμενος άμέσως μετά τήν άπόλυσιν τής θ ' ώρας. 'Π 
άκολουθία ψάλλεται ώς έν τώ Τριωδίω (Τυπ. Τριωδίου §84). 
Μετά τήν έκφώνησιν «Εΐη τό κράτος» οί χοροί άρχονται τών 
άποστίχων «"Οτε έκ τοϋ ξύλου σε νεκρόν» κ.λπ., ένώ οί ίερεΐς 
τελούν τήν περιφοράν τοϋ έπιταφίου καί τοϋ ί. Ευαγγελίου 
μετά λιτανείας, ώς είθισται. Έ μπροσθεν τοϋ κουβουκλίου οί 
ψάλται Δόξα, Καί νϋν, τό ίδιόμελον «Σε τόν άναβαλλόμενον»· 
είτα «Νϋν άπολύεις», τρισάγιον κ.λπ., τά άπολυτίκια « Ό  
ευσχήμων ’Ιωσήφ... κηδεύσας άπέθετο», Δόξα, Καί νϋν, «Ταΐς



196 Μ η ν  X n p i§ io c

μνροφόροις γνναιξίν... έδείχθη άλλότριος». Απόλυσις « Ό  δ ι’ 
ήμάς τούς άνθρώπονς και διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν τά φρι- 
κτά πάθη και τόν ζωοποιόν σταυρόν και τήν έκούαιον ταφήν  
ααρκ'ι καταδεξάμενος Χ ριστός ο άληθινός Θεός ήμών».

Ό  ορθρος τοϋ μεγ. Σαββάτον «’Επιτάφιος Θρήνος». Ή  
άκολουθία ψάλλεται είτε τήν έσπέραν τής μεγ. Παρασκευής 
είτε τήν α ' πρωινήν τοϋ μεγ. Σαββάτου, ώς είθισται (Τυπ. 
Τριωδίου §85). Είς τό άσματικόν τρισάγιον τής μεγ. δοξολο
γίας γίνεται ή λιτάνευσις τοϋ ’Επιταφίου και τοϋ ί. Εύαγγελί- 
ου. 'Αμα τή έπανόδο έν τώ ναώ ο ίερεύς έκφονεί «Πρόααχο- 
μεν», «Είρήνη πάαι», «Σοφία», αίρει τόν έπιτάφιον έκ τοϋ κου
βουκλίου και είσέρχεται είς τό ί. βήμα, ένώ ψάλλονται τά τρο
πάρια « Ο τε  κατήλθες», κ.λπ.· Είτα τό τροπάριον « Ό  συνέχον  
τά πέρατα», τό προκεΐμενον, ή προφητεία, τό ετερον προκεί,με- 
νον, ο Απόστολος (τό άλληλουιάριον ζήτει είς τό βιβλίον τοϋ 
«Πραξαποστόλον»), ο δέ ίερεύς άπό τών βημοθύρων τό Εύαγ
γέλιον. Απόλυσις « Ό  δ ι’ ήμάς τούς άνθρώπονς και διά τήν 
ήμετέραν σωτηρίαν, τά φρικτά πάθη και τόν ζωοποιόν σταυρόν 
και τήν έκούαιον ταφήν ααρκ'ι καταδεξάμενος».

30. t  ΜέΥα Σ άββατον. «'Η θεόσομος ταφή και ή είς αδου κά
θοδος τοϋ Κυρίου και Θεοϋ και σοτήρος ήμών ’Ιησοϋ Χρι- 
στοϋ». ’Ιακώβου άποστόλου, άδελφοϋ ’Ιοάννου τοϋ Θεολό
γον (f 44). Κλήμεντος οσίου, Δονάτου έπισκόπου Εύροίας, 
Αργυρής νεομάρτυρος τής έν Π ικριδίο (f 1725).

Τω μεγάλω Σαββάτω πρωί. Ό  μέγας έσπερινός μετά τής 
θ. λειτονργΐας τοϋ μεγ. Βασιλεΐον, ώς είθισται (Τνπ. Τριω
δίου §86). Είσοδος μετ’ Εύαγγελί,ου, «Φώς ίλαρόν», τά άνα
γνώσματα (τό α ' «Έ ν άρχή έποίηαεν ο Θεός», τό δ ' «Έ γένε- 
το λόγος Κυρίου», και τό ιε ' « ’Έτους οκτοκαιδεκάτον») κτ.λ.· 
άντ'ι χερουβικοϋ ο άρχαίος ύμνος «Σιγήαατο) πάαα αάρξ». 
Κοινωνικόν «Έ ξηγέρθη ώς ο ύπνών Κύριος και άνέατη 
σώ ζον ήμάς· άλληλούια». Αντ'ι τοϋ Ειδομεν τό φώς ψάλλεται 
είρμολογικώς είς ήχον β ' τό «Μνήαθητι εναπλαγχνε και ήμών, 
καθώς έμνημόνεναας τοϋ ληστοϋ, έν τή βασιλεία τών ούρα- 
νών». Απόλυσις « Ό  άναατάς έκ νεκρών».


