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1. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗ
ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ». ’Ιερεμίου τοϋ προφήτου ( ς ' αί. π.Χ.). Πανα
ρέτου έπισκόπου Πάφου (f 1791).

Τω μεγάλω Σαββάτω έσπέρας. Ή  παννυχΐς. Περί ώραν 
11ην μ.μ. τό μεσονυκτικόν τής Άναστάσεως (τυπικόν Πεντη- 
κοσταρίου §1): Μετά τόν ν ' ψαλμόν (χϋμα), ψάλλεται (άρ- 
γώς) ο κανών «Κύματι θαλάσσης» με στίχον είς τά τροπάρια 
«Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα σοι», είς δε τά δύο τελευταΐα 
έκάστης φδής (καί τής η ' φδής) Δόξα, Καί νϋν  άλλ’ ούτε έπα- 
ναλαμβάνομεν τούς είρμούς έκάστης φδής ώς καταβασίαν* 
(πλήν τοϋ είρμοϋ τής θ ' ) ,  ούτε αίτήσεις λέγονται ούτε τό «Αί- 
νοϋμεν, ευλογούμεν» ούτε τό «Τήν Θεοτόκον καί μητέρα», ού
τε θυμί,ασις γίνεται είς τήν θ '.  Μετά τήν θ ' φδήν λέγεται αύθις 
ο είρμός αυτής «Μή έποδύρου μου» καί ευθύς τρισάγιον κ.λπ., 
τό άναστάσιμον άπολυτίκιον «"Οτε κατήλθες», ή έκτενής καί 
ή μικρά άπόλυσις « Ό  άναστάς έκ νεκρών».

Ειδησις. ’Α π ό  τής σήμερον (Κυριακής τοϋ Π άσχα) μέχρι τής Κ υ
ριακής τής Π εντηκοστής τό «Βασιλεύ ουράνιε» δεν  λέγεται.

Ή  τελετή τής άναστάσεως. 'Ο ίερεύς ένδεδυμένος ολό
κληρον τήν ίερατικήν στολήν καί κρατών τό ί. Ευαγγέλιον καί 
λαμπάδα άνημμένην έκ τής άκοιμήτου κανδήλας τής άγ. τρα- 
πέζης, έξέρχεται τοϋ ί. βήματος ψάλλων είς ήχον πλ. α ' τόν 
ύμνον «Δεϋτε λάβετε φώς...», όν έπαναλαμβάνουν πολλάκις οί 
χοροί έναλλάξ. Είτα ο ίερεύς καί οί χοροί ψάλλουν τό στι-

* Οί είρμοί δεν έπαναλαμβάνονται, διότι καταβασίαι ψάλλονται κανο- 
νικώς μόνον είς τόν όρθρον.
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χηρόν «Τήν άνάστασίν σου, Χ ριστέ σοτήρ», έως ού φθάσουν 
είς τήν έξέδραν, ενθα ο ίερεύς άναγινώσκει τό β ' έωθινόν 
Ευαγγέλιον «Διαγενομένου τοϋ Σαββάτου» (Μρ. ι ς ' 1-8)· οί 
χοροί «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» καί ευθύς αρχεται

Ό  όρθρος. 'Ό ίερεύς άφοϋ θυμιάση τρίς τό ί. Ευαγγέλιον, 
έκφωνεί «Δόξα τή αγία καί όμοοναί<φ» καί ψάλλει είς ήχον πλ. 
α ' τό άναστάσιμον τροπάριον «Χριστός άνέστη έκ νεκρών» 
τρις· είτα οί χοροί τό αυτό έξάκις, ένώ ο ίερεύς θυμιών κύκλω 
τό Ευαγγέλιον λέγει τούς 4 στίχους «Άναστήτω) ο Θεός» κ.λπ. 
καί τα Δόξα, Καί νϋν είτα ο ίερεύς αύθις «Χριστός άνέστη» 
καί οί χοροί τό άκροτελεύτιον αυτοϋ «καί τοίς έν τοίς μνήμα- 
σι ζωήν χαρισάμενος». Ευθύς συναπτή μεγάλη, έκφώνησις 
«"Ότι πρέπει σοι πασα δόξα», καί έπανερχόμεθα είς τόν ναόν 
ψαλλομένου τοϋ είρμοϋ τής α ' φδής τοϋ Πάσχα «Ά ναστάσε- 
ως ημέρα».

ΚΑΝΩΝ ο τοϋ πάσχα [είς 6, ή τοι ο είρμός δίς καί τα τρο
πάρια έκάστης φδής είς 4 μέ στίχον «Δόξα τή αγία άναστάσει 
σου, Κύριε», Δόξα, είς τό προτελευταίον, Καί νϋν, είς τό τε- 
λευταίον]. Είς τό τέλος έκάστης φδής πάλιν ο είρμός αυτής κα- 
ταβασία, τό «Χριστός άνέστη» τρίς καί τό «Ά ναστας ο ’Ιη- 
σοϋς» απαξ, καί γίνεται μικρα συναπτή μετα τής οίκείας έκφω- 
νησεως ώς έν τώ Τριωδίω η τώ 'Ιερατικώ. Από γ ' φδής η ύπα
κοή «Προλαβοϋσαι τόν όρθρον»· άφ ’ ς '  τό κοντάκιον μετα τοϋ 
οϊκου τής έορτής, τα συναξάρια τοϋ Μηναίου καί τοϋ Πεντη
κοσταρίου καί ευθύς «Ά νάστασιν Χριστοϋ»  τρίς καί «Ά να-  
στας ο Ιησοϋς»  έπίσης τρίς χϋμα. ’Εν συνεχεία αί λοιπαί φδαί. 
Είς τήν έκφώνησιν «Τήν Θεοτόκον καί μητέρα»  ψάλλεται η θ ' 
φδή τής έορτής μετα τών μεγαλυναρίων ώς έξής·

Μ εγάλυνον, ψυχή μου, τόν έθελουσίος παθόντα καί ταφέν- 
τα καί έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφου. «Φωτίζου, φωτίζου».

Μ εγάλυνον, ψυχή μου, τόν έξαναστάντα τριήμερον έκ τά
φου Χριστόν τόν ζωοδότην. «Φωτίζου, φωτίζου».

Χ ριστός τό καινόν Πάσχα, τό ζωοθυτον θϋμα, άμνός Θεοϋ 
ο αιρων τήν αμαρτίαν κόσμου. « ’Ώ  θείας, J  φίλης».

Σήμερον πασα κτίσις άγάλλεται καί χαίρει, ότι Χ ριστός  
άνέστη καί αδης έσκυλεύθη. « ’Ώ  θείας, J  φίλης».
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Δόξα. Μ εγάλννον, ψυχή μου, τής τριανποατάτον και άδι- 
αιρέτον θεότητος τό κράτος. « ’Ώ  Πάαχα τό μέγα».

Και νϋν. Χαίρε, παρθένε, χα ίρ ε · χαίρε, εύλογημένη· χαίρε, 
δεδοξααμένη- αός γάρ νίός άνέατη τριήμερος έκ τάφον. « ’Ώ  
Πάσχα τό μέγα».

'Η  καταβασί,α « Ό  άγγελος έβόα τή κεχαριτομένη· άγνή 
παρθένε, χα ίρε και πάλιν έρώ, χαίρε, ο αός νίός άνέστη τριή
μερος έκ τάφον. Φοτίζον, φωτίζον», «Χριστός άνέστη» γ '  και 
« ’Α ναατάς ο ’Ιηαοϋς» απαξ· μικρά συναπτή μετ’ έκφονήσεος 
«"Οτι αέ α ’ίvούαι» και εύθύς μόνον τό έξαποστειλάριον τοϋ 
Πάσχα «Σαρκι ύπνώσας» τρις.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ τά 4 άναστάσιμα «Ύ μνοϋμέν αον, Χ ρ ι
στέ» κ.λπ. και είς τούς στίχους αύτών τά στιχηρά «Πάαχα 
ίερόν» κ.τ.λ., Δόξα, Και νϋν, «Ά ναατάαεος ήμέρα» μετά τοϋ 
«Χριστός άνέστη» (γ' ).

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Εύθύς* μετά τό τρίτον «Χριστός 
άνέατη» ο προεστώς (η ο ίερεύς) άναγινώσκει τόν κατηχη
τικόν λόγον «Ει τιςεύαεβήςκα ι φιλόθεος», μεθ’ όν ο α ' χορός 
ψάλλει τό άπολυτίκιον τοϋ Χρυσοστόμου « Ή  τοϋ στόματός 
αον καθάπερ πνραός».

Σημείωσις. Ό  κατηχητικός λόγος και τό παρόν άπολυτίκιον λέ
γονται μόνον σήμερον.

Εις τήν λειτονργίαν. Τό «Χριστός άνέατη» δεκάκις ώς 
προδεδήλοται (τοϋ ίερέος θνμιώντος ώς εθος). Αντίφωνα τής 
έορτής μετά τών έφνμνίον αύτών, ώς έν τώ βιβλίο τοϋ Απο
στόλου. Είσοδικόν «Έ ν έκκληαίαις εύλογείτε τόν Θεόν, Κ ύ
ριον έκ πηγών ’Ισραήλ. Σώαον ήμάς, Υίέ Θεοϋ, ο άναατάς έκ 
νεκρών...»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ, τό τροπάριον «Χριστός άνέατη», ή 
ύπακοή «Προλαβοϋααι τόν ορθρον» και τό άναστάσιμον κο
ντάκιον «Εί και έν  τάφο)». Αντ'ι τρισαγί,ου «Ο α ο ι είς Χ ρ ι

* Είς τήν θέσιν ταύτην έχουν τόν παρόντα κατηχητικόν λόγον τό Πεντη- 
κοατάριον και τά άρχαία Τυπικά (βλέπε και είς τό έγκρίσει τής Ίεράς Συ
νόδου «'Ιερατικόν» τής Άποατ. Διακονίας τοϋ ετους 2002, έπιμελεία ίερέος 
Κον. Παπαγιάννη).
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στόν». Απόστολος -μετά τοϋ προκειμένου αυτοϋ- Κυρ. Π ά
σχα, «Τόν μεν  πρώτον λόγον» (Πρξ. α ' 1-8)· Ευαγγέλιον ο
μοίως, «Έ ν  άρχή ήν ο Λόγος»  ( ’Ιω. α ' 1-17). Καθεξής ή θ. λει
τουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαιρέτω ς « Ό  άγγελος  
έβόα... Φωτίζου, φωτίζου».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Σώμα Χ ριστοϋ μεταλάβετε, πηγής άθανά- 
του γεύσασθε»  (άνευ άλληλούια)· ψάλλεται δε έκ τρίτου η 
μετά τών έφεξής στίχων αυτοϋ*·

Μ έγα  τό μυστήριον τής σής, Χριστέ, άναστάσεος. «Σώμα 
Χριστοϋ μεταλάβετε».

Δείπνο) παραγέγονας έκό)ν πάθος ο άθάνατος. «Σώμα 
Χριστοϋ μεταλάβετε».

Τότε καί ο ±δης συναντήσας, έπικράνθη λογοθετούμενος, 
ψυχάς άπαιτούμενος. «Σώμα Χ ριστοϋ  μεταλάβετε».

Τότε καί Μ αρία ή μυρίσασα ευφράνθη, προσκυνήσασα  
Θεόν πρό τοϋ μνήματος. «Σώμα Χριστοϋ μεταλάβετε».

Είπατε τώ Πέτρο) καί τοΐς λοιποΐς άποστόλοις, ότι άνέστη 
έκ νεκρών ο άθάνατος. «Σώμα Χριστοϋ μεταλάβετε».

Μετά τήν θ. κοινωνίαν τό «Χριστός άνέστη» άπαξ· τό αυτό 
τρίς σύντομον (είς ήχον β ')  άντί τοϋ Ειη τό όνομα.

ΑΠΟΛΥΣΙΣ « Ό  άναστάς έκ νεκρών», έν τέλει τής οποίας ο 
ίερεύς άπευθυνόμενος πρός τόν λαόν έκφωνεΐ «Χριστός άνέ
στη», καί ο λαός άποκρίνεται « ’Αληθώ ς άνέστη» (τοϋτο έπα- 
ναλαμβάνεται τρίς), είτα ο ίερεύς «Δόξα τή αυτοϋ τριημέρω) 
έγέρσει», καί ο λαός «Προσκυνοϋμεν αυτοϋ τήν τριήμερον  
εγερσιν»  (άπαξ)· είτα (άντί τοϋ Δ ι ’ ευχών) ο ίερεύς ψάλλει η 
έκφωνεΐ ολόκληρον τό «Χριστός άνέστη».

Ειδήσεις. 1. 'Η τάξις  αυτή τής θ. λειτουργίας τηρεΐται κ α θ ’ άπα- 
σαν τήν δ ιακαινήσ ιμον έβδομάδα, έναλλασσομένω ν τών άναγνω- 
σμάτων.

2. ’Α π ό  τής Κ υρ ιακής μέχρι τοϋ Σαββάτου τής διακαινησίμου, ώς 
καί τή ήμέρα τής άποδόσεως τοϋ Πάσχα, άντί ώρών, άποδείπνου καί 
μεσονυκτικοϋ λέγετα ι η εναρκτήριος ακολουθία έπαναλαμβανομέ-

* Οί παρόντες στίχοι εϋρηνται είς τόν σιναϊτικόν κώδικα 150, τοϋ 9ου- 
10ου αίώνος (Τυπικά Δημητριεύσκη 1,174).
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νη τρίς (ώς εχει έν τώ Πεvτηκοαταρίφ η τώ Ώρολογίο), καί είτα γί
νεται μικρα άπόλυσις, έπισφραγιζομένη δια τοϋ «Χριστός άνέστη».

3. ’Από σήμερον μέχρι τοϋ Σαββάτου τής διακαινησίμου έβδο
μάδος είς τόν έσπερινόν τό Ψαλτήριον δέν άvαγιvΦακεται καί τό 
«Νϋν άπολύεις» μετα τοϋ τρισαγίου καταλιμπάνεται· είς δέ τό τέλος 
τοϋ όρθρου καταλιμπάνεται η δοξολογία· είς τήν θ. λειτουργίαν άντί 
τοϋ «Ε’ίη τό όνομα Κυρίου» ψάλλεται τρίς τό «Χριστός άνέστη» συ
νήθως είς ήχον β ' στιχηραρικόν.

4. Έαν γένηται έν τή διακαινησίμο έβδομάδι άρτοκλασία, άντί 
τοϋ Θεοτόκε παρθένε ψάλλεται τό «Χριστός άνέστη» (Τ.Μ.Ε. Προ- 
θεορία §11).

5. Κατα τήν διακαινήσιμον έπίσης έβδομάδα άντί τής συνήθους 
νεκροσίμου άκολουθίας ψάλλεται η άναστάσιμος έξόδιος άκολου
θία (όρα είς Ευχολόγιον).

6. Τα άντίφωνα τοϋ Πάσχα καί τό είσοδικόν «Έν έκκλησίαις 
ευλογείτε» εϊθισται νϋν να «ψάλλονται άπαράλλακτα καθ’ έκάστην 
ημέραν μέχρι τής άποδόσεος· καί τοι τα άρχαΐα τυπικα άπό τής Κυ
ριακής τοϋ ’Αντιπάσχα διατάττουσιν εναρξιν τών τυπικών καί μα
καρισμών, καί άντί είσοδικοϋ όρίζουσι τό “Δεϋτε προσκυνήσομεν... 
ο άναστας έκ νεκρών”» (Τ.Μ.Ε, Προθεορία §37).

7. Επίσης μέχρι τής άποδόσεος τοϋ Πάσχα άντί τοϋ Ε’ίδομεν τό 
φώς ψάλλεται είς πάσας τας θ. λειτουργίας τό «Χριστός άνέστη», είς 
απάσας τας άκολουθίας άπόλυσις λέγεται «'Ό άναστας έκ νε
κρών...», άντί δέ τοϋ Δι’ ευχών ο ύμνος «Χριστός άνέστη».

Τή Κυριακή τοϋ Πάσχα έσπέρας. Αντί τής θ ' ώρας η 
έναρκτήριος άκολουθία τοϋ Πάσχα.

Εις τον έσπερινόν. «Δόξα τή αγία  καί όμοοναί<φ», τό «Χρι
στός άνέστη» δεκάκις, ώς είς τόν όρθρον, η μεγ. συναπτή καί 
η έκφώνησις «"Ότι πρέπει σοι». Έσπέρια, είς στίχους 8, άνα- 
στάσιμα 4 τοϋ β ' ήχου « Τόν πρό •  έκ Πατρός»  κ.λπ. καί 
τοϋ αγίου Γεωργίου (Απριλίου 23) τό αυτόμελον « Ώ ς  γεν- 
ναίον έν μάρτυσι» καί τα έν συνεχεία 3 προσόμοια, Δόξα, τό 
ίδιόμελον αυτοϋ « Ά ξ ιο ς  τοϋ ονόματος», Καί νϋν, τό α ' θεο
τοκίον τοϋ ήχου «Παρήλθεν η σ κ α  τοϋ νόμου».

ΕΙΣΌΔΌΣ μετ’ Ευαγγελίου, «Φ<3ς ίλαρόν» καί τό μέγα 
προκείμενον «Τίς θεός μέγας»  κατα τήν έν τώ Πεντηκοσταρίω 
τάξιν.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Εύθύς «Και ύπέρ τοϋ καταξιοθήναι ήμάς» 
και κατά τήν οίκείαν τάξιν ο ίερεύς άναγινώσκει άπό τών βη
μοθύρων τό Εύαγγέλιον «Οναης όψίας τή ήμέρα έκείνη» ( ’Ιο. 
κ ' 19-25), τό οποίον, έφόσον καθίσταται δυνατόν, έπαναλαμ- 
βάνεται και παρ’ αλλον κατά τάς ώρισμένας περιόδους αύτοϋ 
είς διαφόρους γλώσσας. Μετά τήν πλήροσιν τοϋ Εύαγγελίον, 
ο α ' χορός «Δόξα αοι, Κύριε, δόξα αοι», ή έκτενης, τό «Κα- 
ταξίοαον»  κ.τ.λ., ώς συνηθος.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ. Τό στιχηρόν « Ή  άνάατααίς αον, Χ ριστέ αο- 
τήρ» και είς τούς στίχους αύτών τά 4 στιχηρά «Πάαχα ίερόν», 
Δόξα, τό ίδιόμελον τοϋ άγιον «Τόν νοερόν άδάμαντα», Και 
νϋν, «Ά ναατάαεος ήμέρα» μετά τοϋ «Χριστός άνέστη» άπαξ, 
ο β ' χορός τό άπολυτίκιον τοϋ μεγαλομάρτνρος « Ώ ς  τών 
αίχμαλώτιογ» και ο α ' χορός αύθις τό «Χριστός άνέστη».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ (διαλογικώς) « Ό  άναατάς έκ νεκρών Χ ρ ι
στός», ώς έσημειώθη είς τό τέλος τής θ. λειτουργίας.

2. t  Δευτέρα τη5 διακαινησι'μου. Ανακομιδή τών ί. λειψά
νων Αθανασίου τοϋ μεγάλου, πατριάρχου Αλεξανδρείας (f 2 
Μαΐου 373). Ή χο ς  β '.

Ειδήσεις. 1. Σήμερον συμψάλλεται έκ μεταθέσεος και ή άκολου
θία τοϋ μεγαλομάρτνρος Γεωργίου (τυπικόν 23ης ’Α πριλίου §§1-3).

2. 'Η  άκολουθία τοϋ άγίου ’Αθανασίου μετατίθεται τή Τετάρτη  
τής Διακαινησίμου (βλ. τήν σχετικήν σημείωσιν έκεί).

Τή Δεντέρα πρωί. Αντ'ι μεσονυκτικοϋ ή έναρκτήριος άκο
λουθία τοϋ Πάσχα.

Εις τόν ορθρον. Μετά τήν έκφώνησιν τής μεγ. συναπτής 
«"Οτι πρέπει αοι» έπακολουθεί τό « ’Ε κ νεότητάς μον» και ή 
λοιπή συνήθης τάξις τοϋ Εύαγγελίον τοϋ ορθρον, είς ην άνα- 
γινώσκεται τό τής Τρίτης ιβ ' έβδ. Λουκά, «Προσέχετε άπό  
τών άνθρώπον» (Λκ. κ α ' 12-19)· είτα « ’Ανάατααιν Χριστοϋ  
θεααάμενοι» άπαξ χϋμα, και ανευ τοϋ ν ' ψαλμοϋ (ός τις κα- 
ταλιμπάνεται) τά Δόξα, Και νϋν, και τό ίδιόμελον, ώς έν τώ 
Μ ηναίο. 'Ο ίερεύς τό «Σώαον, ο Θεός».

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο τοϋ Πάσχα μετά τών είρμών αύτοϋ και ο ομό- 
ειρμος κανών τοϋ μεγαλομάρτνρος « Ύ π έρ  ήλιον έξήστρα-



Μ η ν  M m o c 205

ψεν» άνά 4. Έ ν τώ τέλει έκάστης φδής ο είρμός αυτής, τό 
«Χριστός άνέστη» γ ' ,  « ’Α ναστάς ο ’Ιησούς» άπαξ καί μικρά 
συναπτή μετά τής οίκεί,ας έκφωνήσεως. Από γ ' φδής ή υπα- 
κοή «Προλαβοϋσαι τόν όρθρον» καί τό κοντάκιον τοϋ Πάσχα 
«Εί καί έν τάφο)»· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ οίκου τοϋ με- 
γαλομάρτυρος, τό συναξάριον τής ήμέρας [καί έκ τής 23ης 
Απριλίου τό υπόμνημα τοϋ άγίου Γεωργίου]· είτα «Ά νάστα- 
σιν Χριστοϋ θεασάμενοι» τρίς χϋμα καί «Ά ναστάς ο ’Ιησούς» 
έπίσης τρίς χϋμα. Μετά τήν η ' φδήν, ή έκφώνησις «Τήν Θεο
τόκον καί μητέρα» καί (άντί τής φδής τής Θεοτόκου) ψάλλο
νται είς 4 μεγαλυνάρια τής έορτής ή θ ' φδή τοϋ κανόνος τοϋ 
Πάσχα καί είς τό προϋμνιον «"Αγιε τοϋ Θεοϋ» δύο τροπάρια 
τής θ ' φδής τοϋ άγίου, Δόξα, τό γ ' ,  Καί νϋν, τό θεοτοκίον, 
ευθύς ο είρμός « Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου», «Χρι
στός άνέστη» γ ' καί «Ά να στά ς ο ’Ιησούς» άπαξ, μικρά συνα
πτή μετ’ έκφωνήσεως «"Οτι σε αίνοϋσιν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τοϋ πάσχα «Σαρκί υπνάσας», τοϋ 
άγίου «’Έ αρ ήμΐν έξέλαμψε» καί αύθις τό «Σαρκί υπνάσας».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, είς στίχους 8, στιχηρά άναστάσιμα 4, 
τοϋ άγίου προσόμοια 4 «Δεϋτε τήν πανέορτον» κ.λπ. -είς στί
χους τά δύο τελευταΐα «Δίκαιος ώς φοίνιξ άνθήσει καί ώσεί 
κέδρος ή έν τώ Λιβάνοι πληθυνθήσεται», «Τοΐς άγίοις τοΐς έν  
τή γή αυτού έθανμάατφαεv ο Κύριος»-, καί είς τούς στίχους 
αυτών τά 4 στιχηρά «Πάσχα ίερόν» κ.λπ., Δόξα, τοϋ άγίου 
«Ά νέτειλε  τό εαρ», Καί νϋν, «Άναστάσεω ς ήμέρα», μετά τοϋ 
«Χριστός άνέστη» γ ' .

Εις τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον, τό «Χριστός άνέστη», τό άπολυτίκιον τοϋ 
άγίου « Ώ ς  τών αίχμαλώτων», ή υπακοή «Προλαβοϋσαι τόν 
όρθρον» καί τό άναστάσιμον κοντάκιον «Εί καί έν τάφαω». 
Αντί τρισαγίου, «"Οσοι είς Χριστόν». Προκείμενον τής 23ης 
Άπρ.· Απόστολος: τοϋ άγίου, Σαβ. δ ' έβδ. Πρξ., «Κ ατ’ 
έκεΐνον τό καιρόν έπέβαλεν ο Ηρώδης» (Πρξ. ιβ ' 1-11)· 
άλληλουιάριον τής Δευτέρας τοϋ Πάσχα· Ευαγγέλιον: τής 
ήμέρας, «Θεόν οΰδείς έ(ί)ρακε πώποτε» ( ’Ιω. α ' 18-28). Κα
θεξής ή θ. λειτουργία τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου. Είς τό Έξαι-
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ρέτο ς  « Ό  άγγελος έβόα... Φοτίζου, φωτίζου». Κοινωνικόν 
«Σώμα Χριστοϋ»  (είς δέ τούς έπ’ ονόματι τοϋ αγίου τιμωμέ
νους ναούς «Είς μνημόσυνον»)· άντί τοϋ Είδομεν τό «Χριστός 
άνέστη». Απόλυσις η τοϋ Πάσχα διαλογικώς, ώς χθές.

3. t  Τρίτη τη5 διακαινησίμου. Τιμοθέου καί Μαύρας μαρτύ
ρων (f 283). Πέτρου άρχιεπισκόπου ’Αργους (f 950), Όίκου- 
μενίου έπισκόπου Τρίκκης, Θεοφάνους Περιθεωρίου ( ι δ ' 
αί.). Ή χο ς  γ '.

[Τή Τρίτη τής διακαινησίμου μνήμη τών νεοφανών μαρτύρων 
'Ραφαήλ, Νικολάου, Είρήνης τών έν Λέσβο' ωσαύτως μνήμη τών 
οσιομαρτύρον τής μονής Μεταμορφώσεος Νταού Πεντέλης.]

Ειδήσεις. 1. Σήμερον συμψάλλεται έκ μεταθέσεω ς η άκολουθία 
τοϋ άποστόλου καί ευαγγελιστοϋ Μ άρκου (τυπικόν 25ης ’Απριλίου, 
§§1-2).

2. Τό Τ.Μ.Ε. καί τα άλλα παλαια  Τυπικα δέν π ροβλέπουν τήν πε- 
ρίπτφαιv άλλεπαλλήλον μεταθέσεω ν τριών άκολουθιών (τοϋ αγ. Γε
ωργίου, τοϋ άποστ. Μ άρκου, καί τοϋ αγ. ’Αθανασίου), δια τοϋτο αί 
περιπτώ σεις αυταί άντιμετωπίσθησαν ποικιλοτρόπος καί όχι πάντο
τε έπιτυχώς. 'Η  προτιμοτέρα λύσις άσφαλώς είναι να μή παραλειφθή  
καμμία άκολουθία, άλλα να ψαλή έκάστη έξ  αυτών μόνη μετα τής 
άναστασ ίμου άπό Δ ευτέρας έως Τετάρτης. Τοϋτο ορίζεται καί είς τό 
«Σύστημα Τυπικοϋ» ύπό τοϋ μακαριστοϋ ίερέο ς Κ ον. Παπαγιάννη  
(εκδ. ’Αποστολικής Δ ιακονίας) §§ 1261, 1263 καί 1264. Δ ια  τοϋ τρό
που αυτοϋ παρέχεται η δυνατότης να συμψαλή καί τυχόν τοπικώς 
έορταζόμενος αγιος (βλ. καί τας έν  τέλει τής ημέρας σημειώσεις).

Άντί τής θ' ώρας η έναρκτήριος άκολουθία τοϋ Πάσχα.
Εις τον έσπερινόν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις. Είς τό 

«Κύριε, έκέκραξα», είς στίχους 8, άναστάσιμα 4 καί τοϋ ευαγ- 
γελιστοϋ προσόμοια 3 είς 4, Δόξα, «Σοϋ έξεχύθη χάρις», Καί 
νϋν, «Πώς μή θαυμάσομεν». Είσοδος, «Φώς ίλαρόν» καί τό 
μέγα προκείμενον « 'Ό Θεός ημών έν τώ ουρανώ)». 'Π  έκτενής, 
τό «Καταξίοσον»  κ.τ.λ., ώς συνήθως. Είς τα άπόστιχα, τό άνα- 
στάσιμον στιχηρόν « 'Ό τώ πάθει σου, Χριστέ»  καί τα 4 στι- 
χηρα «Πάσχα ίερόν» μετα τών στίχων αυτών, Δόξα, τοϋ ευαγ- 
γελιστοϋ «Δεϋτε τής ουρανίου μυσταγωγίας», Καί νϋν, «Ά να-  
στάσεος ημέρα» μετα τοϋ «Χριστός άνέστη» απαξ, είτα τό
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άπολυτίκιον τοϋ άγιον « ’Απόστολε άγιε»  και αύθις τό «Χρι
στός άνέστη». 'Η  άπόλυσις τοϋ Πάαχα διαλογικώς, ώς χθές.

Άντι μεσοννκτικοϋ ή έναρκτήριος άκολουθία τοϋ Πάαχα.
Εις τόν ορθρον. Μετά τήν έκφώνησιν τής μεγ. συναπτής 

«"Οτι πρέπει αοι» εύθύς οί κανόνες, ο τοϋ Πάσχα και ο τοϋ 
άποστόλον (μετά στίχον « ’Απόστολε τοϋ Χριατού...»). Έ ν τώ 
τέλει έκάστης φδής ο είρμός τοϋ Πάσχα, τό «Χριστός άνέστη» 
γ ' ,  « ’Α ναατάς ο ’Ιηαοϋς» άπαξ και μικρά συναπτή μετά τής 
οίκείας έκφονήσεος. Από γ ' φδής ή ύπακοή «Προλαβοϋααι 
τόν ορθρον» και τό κοντάκιον τοϋ Πάσχα «Εί και έν τάφο)». 
Α φ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ οίκον τοϋ εύαγγελιστοϋ, τό σν- 
ναξάριον τής ήμέρας [και έκ τής 25ης Απριλίου τό ύπόμνημα 
τοϋ εύαγγελιστοϋ], είτα « ’Ανάατααιν Χριστοϋ θεααάμενοι» 
τρις χϋμα και « ’Α ναατάς ο ’Ιηαοϋς» έπίσης τρις χϋμα. Μετά 
τήν η ' φδήν, ή έκφώνησις «Τήν Θεοτόκον και μητέρα»  και 
(άντ'ι τής φδής τής Θεοτόκον) ψάλλονται ή θ ' φδή τοϋ Πάσχα 
και ή θ ' φδή τοϋ εύαγγελιστοϋ, είτα ο είρμός « Ό  αγγελος έ- 
βόα... Φοτίζον, φοτίζον», «Χριστός άνέστη»  γ ' και « ’Α ν α 
ατάς ο ’Ιηαοϋς» άπαξ. Έξαποστειλάρια, τοϋ Πάσχα «Σαρκι 
ύπνώαας», τοϋ εύαγγελιστοϋ και αύθις τό «Σαρκι ύπνώσας». 
Είς τούς αίνους, άρχόμεθα άπό τοϋ στίχον «Τοϋ ποιήααι έν  
αύτοίς κρίμα εγγραπτον»  και ψάλλομεν στιχηρά άναστάσιμα 
3, τοϋ εύαγγελιστοϋ προσόμοια 3, και είς τούς στίχους αύτών 
τά 4 στιχηρά τοϋ Πάσχα «Πάαχα ίερόν» κ.λπ., Δόξα, τό ίδιό
μελον τοϋ εύαγγελιστοϋ «Σοϋ έξεχύθη», Και νϋν, «Ά ναστά- 
αεο)ς ήμέρα» μετά τοϋ «Χριστός άνέστη» γ ' .

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοϋ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον τό «Χριστός άνέατη», τό άπολυτίκιον τοϋ 
άγιον « ’Απόστολε άγιε», ή ύπακοή «Προλαβοϋααι τόν  ορ- 
θρον» και τό άναστάσιμον κοντάκιον «Εί και έν τάφο)». Αντ'ι 
τρισαγίου, «Ο α ο ι είς Χριστόν». Προκεΐμενον άποστολικόν 
(25 Άπρ.)· Απόστολος: τοϋ εύαγγελιστοϋ, Άπρ. 25, «Ταπει- 
νώθητε ύπό τήν κρατα ιάνχείρα  τοϋ Θεοϋ» (Α ' Πέτ. ε ' 6-14)· 
άλληλονιάριον τής Τρίτης τοϋ Πάσχα (ζήτει έν τώ βιβλίο τοϋ 
Αποστόλου)· Εύαγγέλιον: τής ήμέρας, « Ό  Π έτρος άναατάς» 
(Λκ. κ δ ' 12-35). Καθεξής ή θ. λειτουργία τοϋ ίεροϋ Χρνσο-
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στόμον κοινωνικόν «Σώμα Χριστοϋ»  [καί είς τούς έπ’ όνόμα
τι τοϋ ευαγγελιστοϋ τιμωμένους ναούς «Είς πάσαν τήν  γήν»]· 
άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς ψάλλεται τό «Χριστός άνέστη».

Σημειώσεις. 1. Κατά τήν ώς άνω) διάταξιν δύναται νά ψαλή καί ή 
άκολουθία τοϋ άποστόλου ’Ιακώβου ( ’Απρ. 30), έάν τυχόν έορτάζε- 
ται τοπικώς ή μνήμη αυτού, τής άκολουθίας τοϋ άγίου μετατιθεμένης 
έν μιά τών ήμερών άπό Τρίτης εως Σαββάτου τής διακαινησίμου.

2. Αιάταξις ει τύχοι εν ημέρα τής Αιακαινησίμου (Τρίτη, Τε
τάρτη, Πέμπτη, η Σαββάτωω) συμψάλλεσθαι δύο ακολουθίας έορτα- 
ζομένων άγιων μετά τών άναστασίμων ύμνων.

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», είς στίχους 10, 
άναστάσιμα 4, τοϋ ένός άγίου προσόμοια 3 καί τοϋ έτέρου άλλα 3, 
Δόξα, τοϋ ένός άγίου, Καί νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου τής ήμέ
ρας· είσοδος κ.λπ. καί τό μέγα προκείμενον τής ήμέρας ώς έν τώ) 
Πεvτηκοαταρίφ^ είς τά άπόστιχα τό άναστάσιμον στιχηρόν τοϋ ήχου 
τής ήμέρας καί τά «Πάσχα ίερόν», Δόξα, τοϋ έτέρου άγίου, Καί νϋν, 
«Άναστάσεως ήμέρα» μετά τοϋ «Χριστός άνέστη» άπαξ, τά άπολυ
τίκια τών άγιων καί αύθις τό «Χριστός άνέστη»· ή άπόλυσις τοϋ Πά
σχα διαλογικώς.

Εις τον ορθρον. Μετά τήν μεγ. συναπτήν καί τήν έκφώνησιν 
«"Οτι πρέπει σοι» ο κανών τοϋ Πάσχα μετά τών είρμών είς 4, είς 
κανών τοϋ ένός άγίου καί είς τοϋ έτέρου, είς δε τό τέλος έκάστης 
φδής ο είρμός τοϋ Πάσχα, τό «Χριστός άνέστη» τρίς, «Αναστάς ο 
’Ιησούς» άπαξ, καί μικρά συναπτή μετά τής οίκείας έκφωνήσεως· 
άπό γ '  φδής ή υπακοή καί τό κοντάκιον τοϋ Πάσχα, καί τό κοντά
κιον μετά τοϋ οίκου τοϋ ένός άγιον άφ ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ 
οίκου τοϋ έτέρου άγίου, τό συναξάριον τής ήμέρας [καί τά υπομνή
ματα τών δύο άγιων], «Άνάστασιν Χριστού θεασάμενοι» καί «’Ανα- 
στάς ο ’Ιησούς» άνά τρίς χϋμα· άντί τοϋ «Τήν τιμιωτέραν» ψάλλεται 
ή θ ' φδή τοϋ Πάσχα μετά τών μεγαλυναρίων αυτής [καί ή θ ' φδή 
τών δύο άγιων], ή καταβασία «'Ο άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτί- 
ζου», «Χριστός άνέστη» γ '  καί «Αναστάς ο ’Ιησούς» άπαξ· έξαπο- 
στειλάρια, τοϋ Πάσχα, τών δύο άγιων, καί πάλιν τοϋ Πάσχα· είς τούς 
αίνους, είς στίχους 8, στιχηρά άναστάσιμα 2, είτα 3 στιχηρά τοϋ ένός 
άγίου καί άλλα 3 τοϋ έτέρου (με άρμοδίους στίχους είς τά δύο τε- 
λευταΐα), καί τά 4 στιχηρά τοϋ Πάσχα, Δόξα, [τό ίδιόμελον τοϋ πε
ρισσότερον τιμωμένου άγίου], Καί νϋν, «Άναστάσεως ήμέρα» μετά 
τοϋ «Χριστός άνέστη» τρίς.
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Εις την λειτουργίαν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις ώς τή Κυ
ριακή τοϋ Πάσχα· άντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα· μετα τήν 
είσοδον, «Χριστός άνέστη», τα άπολυτίκια τών δύο αγίων, η ύπακοή 
καί τό κοντάκιον τοϋ Πάσχα· «"Όσοι είς Χριστόν»· ’Απόστολος τοϋ 
ένός αγίου καί Ευαγγέλιον τοϋ έτέρου, καί καθεξής η θ. λειτουργία 
ώς τή Κυριακή τοϋ Πάσχα· κοινωνικόν «Σώμα Χριστοϋ» (καί τών 
αγίον).

4. t  Τετάρτη τη5 διακαινησίμου. Πελαγίας μάρτυρος (f 290). 
'Ιλαρί,ου οσίου. Ή χο ς  γ '.

Σημείωσις. Σήμερον συμψάλλεται έκ μεταθέσεως καί η άκολου
θία τοϋ αγίου ’Αθανασίου ώς μή ψαλείσα κατα τήν ημέραν τής μνή
μης αυτοϋ. 'Πάκολουθία τοϋ αγίου μετατίθεται έφαρμοζομένης κατ’ 
άναλογίαν τής σχετικής προβλέψεος τοϋ ΤΜ.Ε. δια τήν μνήμην τοϋ 
άποστόλου Μάρκου (τυπ. διάταξις 25ης ’Απρ. §1), καθόσον αυτό τό 
Τ.Μ.Ε είς τας τυπικας διατάξεις τής 2ας Μαίου (§4 καί §7) δίς ορί
ζει «όρα τήν διάταξιν τής άκολουθίας έν τή έορτή τοϋ άποστόλου 
Μάρκου».

Ή  θ' τοϋ Πάσχα, ώς προεγράφη.
Εις τον έσπερινόν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις. Είς τό 

«Κύριε, έκέκραξα», είς στίχους 8, άναστάσιμα 4 καί τοϋ αγί
ου προσόμοια 3 «Διωγμούς έκαρτέρησας»  κ.λπ. είς 4, Δόξα, 
τοϋ αγίου «Χριστοϋ τόν ίεράρχην», Καί νϋν, « ’Ό δ ια σέ θεο- 
πάτωρ». Είσοδος, «Φώς ίλαρόν» καί τό μέγα προκείμενον 
«Φωνή μου πρός Κύριον έκέκραξα»  ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω. 
Είς τα άπόστιχα τό άναστάσιμον στιχηρόν τοϋ ήχου «Κύριε, 
άνελθών έν τώ σταυρώ)» καί τα «Πάσχα ίερόν» είς τούς στί
χους αυτών, Δόξα, τοϋ ίεράρχου «Πάλιν ημίν ο χρυσορρόας», 
Καί νϋν, «Ά να σ τά σ εος  ημέρα»  μετα τοϋ «Χριστός άνέστη» 
απαξ, τό άπολυτίκιον «Στϋλος γέγονας»  καί αύθις «Χριστός 
άνέστη», καί η άπόλυσις τοϋ Πάσχα διαλογικώς.

Μεσονυκτικον τοϋ Πάσχα.
Εις τον όρθρον. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις, η μεγ. συ

ναπτή καί η έκφώνησις «"Ότι πρέπει σοι». Κανόνες, ο τοϋ Π ά
σχα μετα τών είρμών καί ο τοϋ αγίου άνα 4· έν τώ τέλει έκά- 
στης φδής ο είρμός τοϋ κανόνος τοϋ Πάσχα, τό «Χριστός άνέ
στη» γ ' ,  «Ά ναστας ο ’Ιησοϋς» απαξ καί μικρα συναπτή μετα
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τής οίκεί,ας έκφονησεος. Από γ ' φδής ή ύπακοή «Προλα- 
βοϋααι τόν ορθρον» και τό κοντάκιον τοϋ Πάαχα «Εί και έν 
τάφο»· άφ ’ ς '  τό κοντάκιον μετά τοϋ οίκον τοϋ ίεράρχον, τό 
σνναξάριον τής ήμέρας [και έκ τής 2ας Μαΐον τό ύπόμνημα τοϋ 
ίεράρχον], «Ά νάατααινΧ ριστοϋ θεααάμενοι» (γ ) και « Ά ν α 
ατάς ο ’Ιηαοϋς» ( γ ) .  Μετά τήν η ' φδήν, ή έκφώνησις «Τήν Θε
οτόκον και μητέρα», και ψάλλεται ή θ ' φδή τοϋ Πάαχα [είς 4 
και ή τοϋ άγιον είς 4], είτα ο είρμός « Ό  αγγελος έβόα... Φοτί- 
ζον, φοτίζον», «Χριστός άνέστη» (γ ' )  και «Ά ναατάς ο ’Ιη- 
αοϋς» (άπαξ). Έξαποστειλάρια, τοϋ Πάαχα, τοϋ ίεράρχον 
«Αρχιερέω ν τό κλέος» και αύθις τοϋ Πάσχα. Είς τούς αίνους, 
είς στίχους 6 (άπό τοϋ στίχον «Τοϋ ποιήααι έν αύτοίς κρίμα  
εγγραπτον»), στιχηρά άναστάσιμα 3, τοϋ ίεράρχον προσόμοια 
3 «Τοίς πυρίνοις αον δόγμααι» κ.λπ., και είς τούς στίχους αύτών 
τά «Πάαχα ίερόν», Δόξα, τοϋ άγιον «Τό μέγα κλέος», Και νϋν, 
«Ά ναατάαεος ήμέρα» μετά τοϋ «Χριστός άνέστη» τρις.

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοϋ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον, «Χριστός άνέατη», τό άπολυτίκιον τοϋ ίε- 
ράρχον «Στϋλος γέγονας», ή ύπακοή «Προλαβοϋααι» και τό 
κοντάκιον «Εί και έν τάφο)»· άντ'ι τρισαγί,ου «"Οαοι είς Χ ρ ι
στόν». Απόστολος: τοϋ άγιον, ’Ιαν. 18, «Μνημονεύετε τών 
ήγονμένο)ν ύμών» ('Εβρ. ιγ ' 7-16)· Εύαγγέλιον: Τετ. διακαιν., 
«Είστήκει ο ’Ιοάννης»  (’Ιο. α ' 35-52), και καθεξής ή θ. λει
τουργία, ώς τή Κυριακή τοϋ Πάσχα· κοινωνικόν «Σώμα Χρι- 
ατοϋ»· άντ'ι τοϋ Ειδομεν  τό «Χριστός άνέατη»· ή άπόλνσις τοϋ 
Πάσχα διαλογικώς.

5. t  Πέμπτη τη5 δίακαινησίμου. Είρήνης μεγαλομάρτνρος 
(β ' αί.). Εύθνμίον έπισκόπου Μαδύτου, Εύφρα'ιμ οσιομάρτυ- 
ρος τοϋ νέου. Ή χο ς  πλ. α '.

[Τή Πέμπτη τής διακαινησίμου μνήμη τοϋ νεομάρτυρος Μιχαήλ 
τοϋ Εύρυτάνος ( 21 Μαρτίου 1544) έν τή γενετείρα αύτοϋ Γρανίτση.]

'Η  άκολουθία ώς έν τώ Πεντηκοσταρίο· είς τήν λειτουρ
γίαν Απόστολος Πέμ. διακαιν., «Είπε Π έτρος πρός τόν λαόν» 
(Πρξ. β ' 38-43)· Εύαγγέλιον ομοίως, «’Άνθρω πός τις ήν» 
( ’Ιο . γ ' 1-15).
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Σημείοσ ις . "Οπου τιμάται πανηγυρικώ ς ή μνήμη τής άγίας, ή 
άκολουθία αυτής συμψάλλεται έξ  ίδιαιτέρας φυλλάδος μετά τής 
άκολουθίας τοϋ Π άσχα (πρβλ. Τ.Μ.Ε., 23 ’Α πριλίου §26)' είς τήν 
λειτουργίαν άπόστολος τής άγίας καί εΰαγγέλιον τής ήμέρας.

6. t  Παρασκευή xns διακαινησίμου. «Τά έγκαίνια τοϋ ναοϋ 
τής υπεραγί,ας Θεοτόκου, τής Ζωοδόχου Πηγής». ’Ιώβ τοϋ δι
καίου (1700-1500 π.Χ.). Σεραφίμ οσίου τοϋ έν τώ όρει Δομ- 
βοϋς (f 1602), Σοφίας όσιας τής έν Κλεισούρα Δράμας. Ή χο ς 
πλ. β '.

Άντί τής θ ' ώρας ή έναρκτήριος άκολουθία τοϋ Πάσχα.
Ε ις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  (είς στίχους 

10) άναστάσιμα «Νίκην εχων, Χρίστε»  κ.λπ. 6, τής Θεοτόκου 
προσόμοια 3 είς 4 (δευτεροϋντες τό πρώτον), Δόξα, «Τίς λα- 
λήσει», Καί νϋν, «Τίς μή μακαρίσει σε». Είσοδος, «Φ<3ς ίλα- 
ρόν», προκείμενον « ’Αγαπήσω) σε, Κύριε» μετά τών στίχων 
αυτοϋ. Είς τά άπόστιχα (άρχεται ο β ' χορός) «Τήν άνάστασίν 
σου, Χ ριστε σοτήρ», είτα στίχος «Τό πρόσοπόν σου λιτανεύ- 
σ ο υ σ ^  οί πλούσιοι τοϋ λαοϋ» καί τά 3 προσόμοια τής Θεοτό
κου* (τά δύο τελευταΐα είς τούς στίχους αυτών), Δόξα, «Σαλ- 
πίσοψεν φιλέορτοι», Καί νϋν, « Ά να σ τά σ εος ήμέρα», μετά τοϋ 
«Χρίστος άνέστη» γ ' .  Απόλυσις ή τοϋ Πάσχα διαλογικώς.

Σημείοσ ις . Π αρατίθεται τό γναστότερον σήμερον καί ευρέως 
χρησιμοποιούμενον άπολυτίκιον τής Θεοτόκου Ζω οδόχου Πηγής. 
Η χ ο ς  α '.

* Καταχωρίζεται ώδε τό γ ' προσόμοιον διορθωμένογ έκ χειρογράφων, 
καθόσον είς τά έντυπα Πεντηκοστάρια εΰρίσκεται έλλιπές (ορα Π. Β. Πά- 
σχου, «Λειτουργικών κενών συμπληρωσις», ’Εκκλησία, Ν Η ', 1981, σελ. 
408-410).

Χαίροις ή Ζωοδόχος Πηγή, ή άενάως άναβλύζουσα χάριτας, ή βρύσις 
τϋ)ν ίαμάτων, ή πάσαν νόσων ίσχύν, άσθενή καί φαύλην άπελέγχουσα· τυ
φλών ή άνάβλεψις, καί λεπρών θεία κάθαρσις· σ θ έ ν ο ς  ά ρ ρ ώ σ τ ω ν ,  π α -  
ρ ε ι μ έ ν ω ν  ά ν ό ρ θ ω σ ι ς ,  ή πηγάζουσα νοσημάτων πάν φάρμακον, άπασι 
τοΐς προατρέχουαι πιστώς τό) τεμένει σου, μέγα κοινόν ίατρεΐον, άμισθον 
όντως καί ετοιμον, Χριστοϋ μήτερ Λόγου, τοϋ πηγάζοντος το) κόσμο) τό μέ- 
γα ελεος.
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«'Ό ναός σου, Θεοτόκε, άνεδείχθη παράδεισος, ώς ποταμούς άει- 
ζώους άναβλύζον ίάματα· ώ προσερχόμενοι πιστώς, ώς Ζοοδόχου  
έκ Πηγής, ρώσιν άντλοϋμεν, καί ζωήν τήν αίώ νιον πρεσβεύεις γαρ  
σύ τώ έκ σοϋ τεχθέντι σοτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχας ημών».

Μεσονυκτικον η έναρκτήριος άκολουθία τοϋ Πάσχα.
Εις τον όρθρον. Τό «Χριστός άνέστη» (ι ) καί τα είρηνικά. 

Κανόνες, ο τοϋ Πάσχα μετα στίχου «Δόξα τή αγία  άναστάσει 
σου, Κύριε», καί ο τής Θεοτόκου μετα στίχου «Ύ περαγία  Θε
οτόκε»· είς τό τέλος έκάστης φδής καταβασία ο είρμός αυτής, 
τό «Χ ριστός άνέστη» (γ' ) ,  «Ά να στα ς ο ’Ιησοϋς», μικρα συνα
πτή καί η οίκεία έκφώνησις· μετα τήν γ ' φδήν, τό κοντάκιον 
τοϋ Πάσχα χϋμα καί ψάλλεται τό μεσώδιον κάθισμα τής Θεο
τόκου «Τήν άέναον κρήνην»· μετα τήν ς '  φδήν τό κοντάκιον 
καί ο οίκος τής Θεοτόκου, τό μηνολόγιον, τό ύπόμνημα τοϋ 
Πεντηκοσταρίου, «Ά νάστασ ιν  Χριστοϋ»  (γ ), «Ά να στα ς ο 
’Ιησοϋς» (γ' )· η ζ'  καί η η '  φδή τών κανόνων είτα η θ ' φδή 
τοϋ Πάσχα είς 4 μεγαλυνάρια (άνευ Δόξα, Καί νϋν) καί η τής 
Θεοτόκου μετα στίχου «'Ύπεραγία Θεοτόκε» (είς τα δύο τε
λευταία Δόξα, Καί νϋν)· η καταβασία « ’Ό άγγελος έβόα... 
Φοτίζου, φωτίζου», «Χ ριστόςάνέστη»γ ' καί « Ά να σ τα ςο  ’Ιη- 
σοϋς» απαξ, μικρα συναπτή μετ’ έκφωνήσεως «"Ότι σέ αί- 
νοϋσιν». Έξαποστειλάρια «Σαρκί ύπνάσας»  καί τό τής Θεο
τόκου. Είς τούς αίνους άναστάσιμα 4, τής Θεοτόκου 4, καί τα 
«Πάσχα ίερόν», Δόξα, Καί νϋν, «Άναστάσεω ς ημέρα» μετα 
τοϋ «Χριστός άνέστη» τρίς.

Εις την λειτουργίαν. Τό «Χριστός άνέστη» δεκάκις. Αντί
φωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα. Μετα τήν είσοδον «Χριστός 
άνέστη», «Προλαβοϋσαι τόν όρθρον», καί κοντάκια τό τής 
Θεοτόκου «Έ ξ άκεvΦ)τον σου» καί τό τοϋ Πάσχα «Εί καί έν  
τάφο»· «"Όσοι είς Χριστόν». Απόστολος τής ημέρας, «Πέ
τρος καί ’Ιωάννης άνέβαινον» (Πρξ. γ ' 1-8)· Ευαγγέλιον 
ομοίως, « Π λ θ εν  ο ’Ιησοϋς είς Καπερναούμ»  ( ’Ιω. β ' 12-22). 
Είς τό Έ ξα ιρέτος « ’Ό άγγελος έβόα... Φοτίζου, φωτίζου». 
[Είς τα δίπτυχα, κατ’ άπαίτησιν τοϋ Τ.Μ.Ε., τό μεγαλυνάριον 
«Ύ δω ρ  τό ζωήρυτον» (ζήτει είς τό Πεντηκοστάριον).] Κοινω
νικόν «Σώμα Χριστοϋ». Τα λοιπα ώς έν τή διακαινησίμω 
έβδομάδι.
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7. t  Σάββατον τη5 διακαινησίμου. Μνήμη τοϋ έν ούρανώ 
φανέντος σημείου τοϋ τιμίον Στανροϋ (351). Ακακίου μάρτυ
ρος (f 303). Ή χο ς  πλ. δ '.

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς εχει έν τώ Πεντηκοαταρίο. Είς 
τήν λειτουργίαν Απόστολος: ήμέρας, «Κρατούvτος τοϋ ίαθέ- 
ντος χφλού»  (Πρξ. γ '  11-16)· Εύαγγέλιον: ομοίως, « ΎΗ λθεν ο 
’Ιηαοϋς και οί μαθηται αύτοϋ» ( ’Ιο. γ '  22-33).

8. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (Β' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, ΤΟΥ 
ΘΩΜΑ). «Τά έγκαίνια τής (καθ’ έβδομάδα άνακυκλουμένης) 
έορτής τής τοϋ Χριστοϋ άναστάσεος και ή τοϋ άποστόλον 
Θωμά σωτήριος ομολογία». ’Ιοάννον τοϋ Θεολόγον άποστό- 
λον και εύαγγελιστοϋ, Αρσενίου οσίου τοϋ μεγάλου (f 449). 
'Εωθινόν α '.

Τή αύτή Κυριακή· τών έκ Σαμοθράκης 5 νεομαρτύρον (f 1835).
Σημείωσις. Μ ή προβλεπομένης είς τό Τ.Μ.Ε. ειδικής περιπτώ- 

σεως διά τήν μνήμην τοϋ άποατόλου ’Ιωάνου τοϋ Θεολόγου τή Κ υ
ριακή τοϋ Θωμά, ή άκολουθία θά ψαλή κα τ’ άναλογίαν πρός τήν 
ομοίαν περίπτωαιν τής μνήμης τοϋ άγίου Γεωργίου (Τ.Μ.Ε., 23 
’Απριλίου, §§ 7-9).

Ή  θ' τοϋ Πάσχα (έναρκτήριος άκολουθία).
Εις τόν έσπερινόν. «Εύλογητός ο Θεός», «Χριστός άνέ

στη» τρις (άπαξ έκ τοϋ βήματος και άνά μίαν ύπό τών χορών)· 
ο προοιμιακός ανευ τοϋ Δ εϋτε προακννήαομεν  (ώς και 
έφεξής μέχρι τής άποδόσεος τοϋ Πάσχα), τά είρηνικά και τό 
ψαλτήριον.

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ , ΕΚΕΚΡΑ Ξ Α », είς στίχους 10, τά 6 ίδιόμε
λα τής έορτής και τοϋ εύαγγελιστοϋ προσόμοια 3 « Ό  θεατής 
τών άρρήτιον» κ.λπ. είς 4, Δόξα, τό ίδιόμελον τοϋ Μηναίου 
«Τόν νίόν τής βροντής», Και νϋν, τής έορτής «Τών θνρών κε- 
κλειαμένον έπέατης, Χριστέ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον « Ό Κ ύ ρ ιο ς  έβα- 
αίλεναε», και τά άναγνώσματα τοϋ Μηναίου (καθ’ α ήμείς μέν 
ίστάμεθα, ο δέ Διάκονος έκφονεί «Π ρόααχομεν αοφία· πρό- 
αχομεν»).

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 3 ίδιόμελα τής έορτής « ’Ώ  τοϋ παραδόξου  
θαύματος» μετά τών στίχον αύτών, Δόξα, τό ίδιόμελον τοϋ
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ευαγγελιστοϋ « ’Α πόστολε Χριστού», Καί νϋν, τής έορτής «Φι
λάνθρωπε, μέγα  καί άνείκαστον».

«Ν ϋνάπολύεις»·τρισάγιον (ο περ άπό σήμερον καί έφεξής 
λέγεται έν πάσαις ταΐς άκολουθί,αις, μόνον δ ’ έν άρχή τών 
άκολουθιών άντικαθίσταται υπό τοϋ «Χριστός άνέστη», ουχί 
δε καί έν άλλοις σημεί,οις αυτών), καί τό άπολυτίκιον τής έορ
τής «Έ σφραγισμένου τοϋ μνήματος», Δόξα, τοϋ άγίου « ’Α π ό 
στολε, Χριστώ) τώ Θεώ)», Καί νϋν, πάλιν τό τής έορτής. Άπό- 
λυσις « Ό  άναστάς έκ νεκρών Χριστός...»  [άντί δε τοϋ Δ ι ’ 
ευχών ο ίερεύς τό «Χριστός άνέστη»].

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 
κανών τοϋ α ' ήχου, τά διά τήν λιτήν δύο πρώτα στιχηρά τής 
έορτής έκ τοϋ Πεντηκοσταρίου «Κύριε, τή άστέκτω» καί « Α -  
ψαι Θω)μά», είτα τά στιχηρά τής λιτής τοϋ Μηναίου μετά τοϋ 
Δόξα αυτών, είς δε τό Καί νϋν τό τρίτον στιχηρόν τής λιτής τής 
έορτής «Τών θυρών κεκλεισμένω)ν»·τά τριαδικά « Ά ξ ιο ν  έστί», 
τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Έ σφραγισμένου τοϋ μνήμα
τος».

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

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, είς τήν α ' στιχολογίαν τό τής έορτής «Τώ 
φόβω τών Έβραίω)ν», Δόξα, Καί νϋν, τό αυτό· είς τήν β ' στι
χολογίαν τό τοϋ Μηναίου «Ά ναπεσώ ν έν τώ στηθει», Δόξα, 
Καί νϋν, τής έορτής « ’Επέστης ή ζωή»· είτα τό διά τόν πολυέ
λεον κάθισμα τοϋ Μηναίου «Τήν μνήμην τιμήσωψεν», Δόξα, 
Καί νϋν, τής έορτής «Ίδώ ν μου τήν πλευράν» (ευλογητάρια 
δεν ψάλλονται χάριν τής δεσποτικής έορτής). Ευθύς οί άνα- 
βαθμοί « ’Εκ νεότητάς μου»· προκείμενον «Έπαίνει, ’Ιερουσα
λήμ, τόν Κύριον» (τρίς).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. "Απασα ή τάξις τοϋ έωθινοϋ (α ' )  Ευαγγελί
ου, τό οποΐον άναγινώσκεται έντός τοϋ ί. βήματος, ώς ολα τά 
έωθινά- ο ν ' ψαλμός ψάλλεται, καί γίνεται ή συνήθης προ- 
σκύνησις τοϋ Ευαγγελίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο τής έορτής μετά τών είρμών είς 4, καί ο τοϋ 
άποστόλου άνευ είρμών είς 4· μετά τήν γ ' φδήν ή υπακοή τής
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έορτής «'Ως έν  μέσω) τιών μαθητιών σου» καί τό κοντάκιον τοϋ 
ευαγγελιστοϋ μετα τοϋ οίκου χϋμα· μετα τήν ς '  φδήν τό κο
ντάκιον καί ο οίκος τής έορτής, τό μηνολόγιον, καί τό ύπό- 
μνημα τής έορτής.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί τοϋ κανόνος τοϋ Πάσχα «Ά ναστά- 
σ εο ς  ημέρα»· (άντί τοϋ Τήν τιμιωηέραν) ψάλλεται η θ ' φδή 
τοϋ κανόνος τής σήμερον έορτής, ή τοι ο είρμός «Σέ τήν φ α
εινήν λαμπάδα»  καί τα έν συνεχεία 3 τροπάρια άνα μίαν, είτα 
η θ ' φδή τοϋ άποστόλου είς 4, καί έν τέλει καταβασία ο 
είρμός « 'Ό άγγελος έβόα... Φωτίζου, φo)τίζον».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τής έορτής 
«Έμών μελιώνχειρί σου» απαξ, τοϋ ευαγγελιστοϋ «Θεολογιών 
έβρόντησας» καί τό έτερον τής έορτής «Σήμερον εαρ μυρίζει» 
απαξ.

ΕΙΣ ΤΌΎΣ ΑΙΝΌΎΣ, είς στίχους 6 (ή τοι άπό τοϋ στίχου 
«Τοϋ ποιήσαι έν αυτοίς κρίμα εγγραπτον»), ψάλλομεν στι- 
χηρα προσόμοια τής έορτής 3 «Μ ετα τήν έκ τάφου σου φρι- 
κτήν» κ.λπ. καί τοϋ άποστόλου έτερα 3 «Μ άκαρ ’Ιωάννη πάν
σοφε» κ.λπ., Δόξα, τοϋ Μηναίου «Ευαγγελιστα ’Ιωάννη», Καί 
νϋν, τής έορτής «Μ εθ’ ημέρας οκτώ)». Δοξολογία μεγάλη καί 
τό άπολυτίκιον τής έορτής «Έ σφραγισμένου τοϋ μνήματος».

Εις την λειτουργίαν. «Ευλογημένη», «Χριστός άνέστη» 
τρίς, καί τα είρηνικά. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ (δέν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός 
άνέστη» άλλ’ ευθύς τό) άπολυτίκιον τής έορτής «Έ σφραγι- 
σμένου τοϋ μνήματος», τοϋ ευαγγελιστοϋ « ’Απόστολε, Χριστώ) 
τώ) Θεώ)», καί ευθύς κοντάκιον «Εί καί έν τάφωω». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετα τοϋ προκειμένου 
αυτοϋ- τοϋ ευαγγελιστοϋ, Μαίου 8, « Ό  ήν ά π ’ άρχής» (Α ' 
’Ιω. α ' 1-7)· άλληλουιάριον τής έορτής (ήχ. πλ. δ' )·  Ευαγγέ- 
λιον Κυριακής τοϋ Θωμα, θ ' έωθινόν, «Όϋσηςόψίας»  (’Ιω. κ ' 
19-31).

Είς τό Έ ξαιρέτω ςο  είρμός «Σέ τήν φαεινήν λαμπάδα».
ΚΌΙΝΩΝΙΚΌΝ «Έπαίνει, ’Ιερουσαλήμ, τόν Κ ύ ρ ιο ν  αινει 

τόν Θεόν σου, Xiciw άλληλούια». Αντί τοϋ Ειδομεν τό φώς, τό 
«Χριστός άνέστη» απαξ· «Πληρω)θήτω)», «Ειη τό όνομα Κ υ
ρίου». Απόλυσις ώς είς τόν έσπερινόν.
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Ειδήσεις. 1. ’Από σήμερον μέχρι τής Τρίτης τής έβδομάδος τοϋ 
τνφλού είς τήν θ. λειτουργίαν, μετά τό «Εύλογημένη ή βασιλεία», 
ψάλλεται τό «Χριστός άνέστη» τρίς, άπαξ άπό τοϋ βήματος και άνά 
μίαν ύφ’ έκάστου τών χορών, και είτα έκφωvούvται τά ειρηνικά.

2. ’Από αυριον αί καθ’ ήμέραν άκολουθίαι τελούvται κατά τήν 
διάταξιν τοϋ Πεντηκοαταρίου, συμψάλλονται δέ και αί άκολουθίαι 
τοϋ Μηναίου, πλήν Κυριακής και έορτής τοϋ Πεντηκοαταρίου.

3. ’Από αυριον μέχρι τής Τρίτης τοϋ τνφλού εν καθημερινή 
(έκτός δηλονότι Κυριακής η έορτής τοϋ Πεντηκοαταρίου), έάν τύχη 
έορταζόμενος άγιος, μετά τά δοξαστικά τοϋ Μηναίου, Και νϋν ψάλ
λονται τά έν τώ Πεντηκοαταρίοο έόρτια ίδιόμελα τής σειράς, και ούχι 
τό «Αναστάσεος ήμέρα», καθός και τά άπολντίκια, τά έξαποστει- 
λάρια και τά κοντάκια τής προλαβούσης Κυριακής η έορτής, καί 
ουχί τα του Πάσχα (Τ.Μ.Ε., Προθεωρία §33' και 23 ’Απριλίου, ύπο- 
σημ. 4).

4. Είς τόν όρθρον των καθημερινών μέχρι τής άποδόσεως τοϋ Πά
σχα, μετά τά καθίσματα (η μετά τό Εύαγγέλιον τοϋ ορθρου, εί εστι), 
λέγεται τό «Ανάατααιν Χριστοϋ θεασάμενοι» και είτα ο ν ' ψαλμός. 
Τών κανόνων τοϋ Μηναίου προτάσσεται ο κανών τής προλαβούσης 
Κυριακής η έορτής, και ούχι ο κανών τοϋ Πάσχα (άπό αυριον εως τοϋ 
Σαββάτου προτάσσεται ο κανών τοϋ Θωμά)· στιχολογονμεν δέ καί 
«Τήν τιμιωτέραν». Εάν προβλέπωνται καταβασίαι, ψάλλονται οί 
είρμο'ι «Αναστάσεος ήμέρα», πλήν τής περιόδου τής Μεσοπεντηκο- 
στής και πλήν Κυριακής Δευτέρας και Τρίτης τοϋ τυφλού.

5. ’Από αυριον είς τάς λειτουργίας τών καθημερινών μετά τό «Έ - 
ξαιρέτος» επανέρχεται ψαλλόμενον τό «’'Άξιον έστίν», έκτός άν 
ορίζη αλλως τό Τυπικόν. (Μέχρι τοϋ έπομένου Σαββάτου κοντάκιον 
τής λειτουργίας ψάλλεται τό τοϋ Θωμά «Τή φιλοπράγμονι δεξιά»).

9. Δ ευτέρα . Ή σαΐον προφήτου (η ' αί. π.Χ.), Χριστοφόρου 
μάρτυρος (f 250). Νικολάου τοϋ έν Βοννένοις.

Anooioflos: ήμέρα$, Δ ευ ι. β' έβδ. Πράξεων (Πρξ. γ' 19-26).

Εύαγγέλιον: i^ p a s ,  Δ ευ ι. β' έβδ. Ίωάννου (Ίω. β' 1-11).

10. Τρίτη. Σίμονος άποατόλου τοϋ Ζηλοτοϋ. Λανρεντίον οσίου 
τοϋ Μ εγαρέος, Νικολάου άρχιεπισκόπου Μ ύρον τής Λυκί,ας 
έπι τή μετακομιδή τοϋ σεπτοϋ λειψάνου αύτοϋ.

Anooioflos: ιο ϋ  όηοσιόδου, Κυρ. ι' έηισι. (A ' Κορ. δ ' 9-16)·

Εύαγγέλιον: όμoίωs, Πέμ. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ς ' 12-19).
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11. Τετάρτη. Άνάμνησις τών έγκαινίων τής Κων/πόλεως (402), 
Μωκί,ου ίερομάρτυρος (γ ' αί.). Κυρίλλου (f 869) καί Μεθο
δίου (f 855) τών έκ Θεσσαλονίκης ίσαποστόλων καί φωτιστών 
τών Σλαύων.

Anooioflos: ήμέρα$, Τει. β' έβδ. Πράξεων (Πρξ. δ ' 13-22).
Εύαγγέϊιον: ήμέpαs, Τει. β' έβδ. Ίωάννου (Ίω. ε' 17-24).

12. Πέμπτη. Έπιφανίου έπισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου (f 403), 
Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως (f 11 Μαΐου 740). Θεοδώρου 
οσίου τοϋ έν Κυθήροις.

Anooioflos: ήμέpαs, Πέμ. β' έβδ. Πράξεων (Πρξ. δ' 23-31).
Εύαγγέϊιον: ήμέpαs, Πεμ. β' έβδ. Ίωάννου (Ίω. ε' 24-30).

13. Παρασκευή. Γλυκερίας μάρτυρος (f 177). Σεργίου ομολο- 
γητοϋ, Παυσικάκου έπισκόπου Συνάδων ( ς ' αί.).

Anooioflos: ήμέpαs, Παρ. β' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ε' 1-11).
Εύαγγέϊιον: όμoίωs, ήμέpαs, Παρ. β' έβδ. Ιωάν. (Ίω. ε' 30-ς' 2).

14. Σάββατον. «Άπόδοσις τής έορτής τοϋ Θωμά». ’Ισιδώρου 
μάρτυρος τοϋ έν Χίω (f 251). Θεράποντος ίερομάρτυρος, Λε- 
οντίου άρχιεπισκόπου ’Ιεροσολύμων (912-929).

Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Έ σφραγισμένου τοϋ μνήματος»· 
κοντάκιον «Τή φιλοπράγμονι δεξιά».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  ίδιόμελα τής 
έορτής 3 «Τών θυρών κεκλεισμένων» κ.λπ., καί τοϋ Μηναίου 
3, Δόξα, «Τών θυρών κεκλεισμένων», Καί νϋν, «Τήν παγκό
σμιον δόξαν». Απόστιχα τά 4 άναστάσιμα ώς έν τώ Πεντηκο- 
σταρίω μετά τοϋ Δόξα, Καί νϋν αυτών. Απολυτίκιον «Έ σφρα- 
γισμένου τοϋ μνήματος» (τρίς).

Ε ις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τό άπολυτίκιον τής 
έορτής (τρίς)· καθίσματα ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω' «Ά νά-  
στασιν Χριστοϋ», ο ν ' ψαλμός χϋμα. Κανόνες, ο τής έορτής 
μετά τών είρμών αυτοϋ καί ο τοϋ Μ ηναΐον άπό γ ' φδής τό 
μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου, Δόξα, Καί νϋν, τής έορτής 
«Ίδώ νμου  τήν πλευράν» (ορα Κυρ. Θωμά πρωί)· ά φ ’ ς '  (διά 
τήν άπόδοσιν τής έορτής) τό κοντάκιον μετά τοϋ οικου τής 
έορτής καί τό συναξάριον τής ήμέρας. Καταβασίαι, οί είρμοί 
«Άναστάσεω ς ήμέρα»· (άντί τοϋ Τήν τιμιωτέραν) ή θ ' φδή
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τοϋ κανόνος τής έορτής, καί έν τέλει ο είρμός «['Ό άγγελος  
έβόα...] Φοτίζου, φωτίζου». Έξαποστειλάρια, τα δύο τής έορ
τής άνα μίαν. Είς τούς αίνους, είς στίχους 6 (άπό τοϋ στίχου 
«Τοϋ ποιήσαι έν αυτοίς κρίμα...»), άναστάσιμα 3 καί στιχηρα 
προσόμοια τής έορτής 3 (α ζήτει είς τόν στίχον τών αϊνων) 
«Μετα τήν έκ τάφου σου» κ.λπ., Δόξα, Καί νϋν, «Μ εθ’ ημέρας 
οκτώ», δοξολογία μεγάλη, «Έ σφραγισμένου τοϋ μνήματος».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα. 
Μετα τήν είσοδον, άπολυτίκιον « Έ σφραγισμένου τοϋ μνήμα
τος» καί κοντάκιον «Τή φιλοπράγμονι δεξια». Απόστολος τής 
ημέρας, Σαβ. β ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ε ' 21-32)· Ευαγγέλιον 
ομοίως, Σαβ. β ' έβδ. ’Ιω. ( ’Ιω. ς '  14-27). Είς τό Έ ξα ιρέτοςο  
είρμός τής θ ' φδής τής έορτής «Σέ τήν φαεινήν λαμπάδα». 
Κοινωνικόν τής έορτής «Έπαίνει, ’Ιερουσαλήμ, τόν Κύριον»· 
άντί τοϋ Ειδομεν... «Χριστός άνέστη».

15. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Τών αγίων μυροφόρων 
γυναικών, ετι δέ ’Ιωσήφ τοϋ έξ Άριμαθαίας καί τοϋ νυκτε- 
ρινοϋ μαθητοϋ Νικοδήμου». Παχωμίου οσίου τοϋ μεγάλου 
(f 358). Αχιλλείου άρχιεπισκόπου Λαρίσης (δ ' αί.). Ή χο ς 
β ',  έωθινόν δ ' (τυπικόν Πεντηκοσταρίου §§16-18).

Τή αυτή Κυριακή: α ')  πάντων τών έν Θεσσαλονίκη διαλαμψά- 
ντων αγίων· β ') Δημητρίου νεομάρτυρος έκ Χώρας Τριφυλίας (14 
Απριλίου)· γ ')  Ήλία νεομάρτυρος τοϋ Άρδούνη ( 1685)· δ ')  Σερα
φείμ ίερομάρτυρος έπισκόπου Φαναρίου καί Νεοχωρίου (4 Δεκεμ
βρίου), έν Καρδίτση· ε ') τών παμμεγίστων Ταξιαρχών έν Μανδα- 
μάδω Μηθύμνης έπί τοίς έγκαινίοις τοϋ ί. ναοϋ τοϋ προσκυνήματος.

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον «Έ σφραγισμένου τοϋ μνήματος»· 
κοντάκιον «Τή φιλοπράγμονι».

Εις τον έσπερινόν. «Ευλογητός ο Θεός», «Χριστός άνέ
στη» τρίς, ο προοιμιακός (άνευ τοϋ Δ εϋτε προσκυνήσομεν) 
καί τό Ψαλτήριον. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», τα έν τώ Πεντη- 
κοσταρίω 10 έσπέρια, Δόξα, «Αί μυροφόροι γυναίκες», Καί 
νϋν, «Παρήλθεν η σκιά». Απόστιχα τό άναστάσιμον « Η  άνά- 
στασίς σου, Χ ριστέ σοτήρ»  καί τα «Πάσχα ίερόν», Δόξα, Καί 
νϋν, «Σέ τόν άναβαλλόμενον». Απολυτίκια «"Ότε κατήλθες», 
Δόξα, « 'Ό ευσχήμων ’Ιωσήφ», Καί νϋν, «Ταίς μυροφόροις».
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Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα, τά διά 
τήν λιτήν ίδιόμελα ώς έν τώ Πεντηκοσταρίο, τά τριαδικά 
« ’Α ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ., « Ό  εύαχήμο)ν ’Ιο)αήφ».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά έν τώ έσπερινώ άπολντίκια. [Τό Ψαλτήριον και ο 
Άμομος.] Τά καθίσματα τοϋ Πεντηκοαταρίου, και τά εύλογη- 
τάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (δ ' )  μετά πάσης τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΩΝ ο τοϋ Πάσχα μετά τών είρμών και τών δύο θεοτο

κίων, καταλιμπανομένου τοϋ κανόνος τών μυροφόρον μετά 
τήν γ ' φδήν τά δύο μεσώδια καθίσματα τών μυροφόρον μετά 
τήν ς '  τό κοντάκιον και ο οίκος τών μυροφόρον, τό μηνολό- 
γιον και τό ύπόμνημα τής Κυριακής.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ τοϋ Πάσχα· άντ'ι τής στιχολογίας τής φδής 
τής Θεοτόκον, ή θ ' φδή τοϋ Πάσχα μετά τών δύο θεοτοκίων 
και τών μεγαλυναρίον ψαλλομένον ώς έξής-

Μ εγάλννον, ψυχή μον, τόν έθελοναίος παθόντα και ταφέν- 
τα και έξαναστάντα τριήμερον έκ τάφον. «Φοτίζον, φοτίζον...»

Μ εγάλννον, ψυχή μον, τόν έξαναατάντα τριήμερον έκ τά
φον Χ ριστόν τόν ζωοδότην. «Φοτίζον, φοτίζον...»

Χ ριστός τό καινόν Πάαχα, τό ζοόθντον θϋμα, άμνός Θεοϋ 
ο αιριον τήν άμαρτίαν κόαμον. « ’Ώ  θείας, J  φίλης...»

Σήμερον πάαα κτίαις άγάλλεται και χαίρει, οτι Χ ριστός  
άνέατη και άδης έακνλεύθη. « ’Ώ  Πάαχα τό μέγα...»

Δόξα. Μ εγάλννον, ψυχή μον, τής τριανποστάτον και άδι- 
αιρέτον θεότητος τό κράτος. «Συμφώ^ος, παρθένε...»

Και νϋν. Χαίρε, παρθένε, χαίρε, χαίρε, εύλογημένη, χαίρε, 
δεδοξααμένη, αός γάρ νίός άνέατη τριήμερος έκ τάφον. 
«Εύφραίνον, άγάλλον...»

Είτα « Ό  αγγελος έβόα τή κεχαριτομένη, άγνή παρθένε, 
χαίρε και πάλιν έρώ, χαίρε, ο αός νίός άνέστη τριήμερος έκ 
τάφον. Φοτίζον, φοτίζον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, « Α γ ιο ς  Κύριος» κ.λπ., τό τοϋ πάσχα 
«Σαρκι ύπνώαας» και τών μυροφόρον άνά μίαν.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 και τά 4 στιχηρά «Πά
αχα ίερόν» κ.λπ. μετά τών στίχον αύτών, Δόξα, «Μ ετά μύ-
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ρο)ν», Καί νϋν, «Άναστάσεω ς ήμέρα» μετά τοϋ «Χριστός άνέ
στη» άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτουργίαν. «Ευλογημένη», «Χριστός άνέστη» 
τρίς. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ (δεν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός ά- 
νέστη» άλλ’ ευθύς τά) άπολυτίκια «"Οτε κατήλθες», « Ό  ευ
σχήμων ’Ιωσήφ», «Ταΐς μυροφόροις» καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«Εί καί έν τάφω».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. γ ' Πράξ., «Πληθυνό- 
ντιον τών μαθητών» (Πρξ. ς '  1-7)· Ευαγγέλιον: τών μυροφό- 
ρων, «Έλθών Ό σ ή φ  ο άπό Άριμαθαίας»  (Μρ. ιε ' 43-ις ' 8).

Είς τό Έ ξα ιρέτος « Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φοτίζου». 
Κοινωνικόν «Σώμα Χριστοϋ»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς «Χρι
στός άνέστη» άπαξ.

Σημείοσ ις . ’Α πολυτίκιον τοϋ σήμερον συνεορταζομένου άγίου  
Νικοδήμου, ψαλλόμενον, εί δόξοι τώ προεστώτι· ήχος δ ',  πρός «Κα
νόνα πίστεως». «Χριστόν τόν Κύριον έν νυκτί έπεσκέψατο· άναγέν- 
νησιν άνωθεν έκδιδαχθείς έμαθήτευσεν, ώς κεκρυμμένος άπόστο- 
λος· ευθαρσώς διεφώνει πρός φαρισαίους καί γραμματεΐς, τόν 
σωτήρα διώκοντας· δν νεκρόν καθεΐλεν έκ τού σταυρού, μύρα τή 
ταφή ένεγκών, Νικόδημος ο ένθερμος».

Ειδήσεις. 1. Α ί  καθημεριναί άκολουθίαι διεξάγονται κατά τήν 
διάταξιν τοϋ Πεντηκοσταρίου. Ε ις τε τόν έσπερινόν καί τό «Θεός 
Κύριος» τά  3 άπολυτίκια τής έορτής ψάλλονται ώς έξή ς · «'Ο ευσχή
μων», «"Οτε κατήλθες», «Ταΐς μυροφόροις» (Δόξα, Κ αί νϋν, είς τά  
δύο τελευταΐα), ά λλ ’ είς τό τέλος τοϋ μεσονυκτικοΰ καί τοϋ όρθρου 
μόνον τό «Ταΐς μυροφόροις».

2. "Εα)ς τοϋ Σαββάτου τής παρούσης έβδομάδος τών κανόνων 
τοϋ Μ ηναίου προτάσσεται ο κανών τών μυροφόριων «Τήν Μωσέως 
φδήν» (μετά στίχου είς τά τροπάρια  «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα 
σοι»)· ένώ είς τήν λειτουργίαν ψάλλεται έπισφραγιστικόΥ κοντάκιον 
τό έξής- ήχος β ' ·

«Τό χαΐρε ταΐς μυροφόροις φθεγξάμενος, τόν θρήνον τής προμή- 
τορος Εύας κατέπαυσας, τή άναστάσει σου Χριστε ο Θεός· τοΐς 
άποστόλοις δε τοΐς σοΐς κηρύττειν έπέταξας· ο σωτήρ έξανέστη τού 
μνήματος».

16. Δευτέρα. Θεοδώρου οσίου τοϋ ήγιασμένου (f 368).
Anooioflos: ήμέpαs, Δευι. γ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ς ' 8-ζ' 5, 47-60).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Δευι. γ' έβδ. Ίωάν. (Ιω. δ' 46-54).
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17. Τρίτη. Ανδρονίκου καί ’Ιουνίας τών άποστόλων (α ' αί.). Α 
θανασίου άρχιεπ. Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας (f 1735), Ν ι
κολάου νεομ. τοϋ έκ Μετσόβου (f 1617).

AnooioAos: ήμέρα$, Τρ. γ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. η' 5-17).

ΕύαγγέΑιον: i^ p a s ,  Τρ. γ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ς ' 27-33).

18. Τετάρτη. Πέτρου, Διονυσίου, Άνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, 
'Ηρακλείου, Παυλίνου καί Βενεδίμου τών μαρτύρων (γ ' αί.).

AnooioAos: ήμέpas, Τει. γ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. η' 18-25).

ΕύαγγέΑιον: i^ p a s ,  Τει. γ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ς ' 35-39).

19. Πέμπτη. Πατρικίου ίερομάρτυρος έπισκ. Προύσης καί τών 
σύν αυτώ. Τών 13 οσιομαρτύρων μοναχών τής μονής Πανα
γίας Καντάρας Κύπρου τών καέντων έν Λευκωσία ύπό τών 
Φράγγων λατινοδόξων (f 1231).

AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. γ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. η' 26-39).

ΕύαγγέΑιον: i^ p a s ,  Πέμ. γ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ς ' 40-44).

20. Παρασκευή. Θαλλελαίου μάρτυρος (f 284). Λυδίας τής Φι- 
λιππησίας (α ' αί.)· Νικήτα, ’Ιωάννου καί ’Ιωσήφ οσίων, ίδρυ- 
τών τής Νέας Μονής Χίου (ια'  αί.).

AnooioAos: i^ p a s ,  Π · ρ . γ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. η' 4 0 -θ ' 18).

EύaγγέAιov: όμoίωs, Π · ρ . γ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ς ' 48-54).

21. Σάββατον. «Άπόδοσις τής έορτής τών μυροφόρων». f  Κων
σταντίνου (f 337) καί 'Ελένης (f 327) τών θεοστέπτων βασι
λέων καί ίσαποστόλων.

Μ ή π ροβλεπομένης τής παρούσης π ερ ιπτώ σεος ύπό τοϋ Τ.Μ.Ε., 
η άκολουθία τοϋ Μ ηναίου συμψάλλεται μετα τοϋ Πεντηκοσταρίου  
κ α τ’ άναλογίαν παρεμφερώ ν δ ιατάξεων (πρβλ. Τ.Μ.Ε., 23 ’Απρ. 
§§21-22, καί 25 ’Α πρ. §§7-8). Τα ίδιόμελα τής έορτής τών μυροφό- 
ρ ο ν  βλέπε έν  τώ Π εvτηκοαταρίφ  τή Π αρασκευή έσπέρας καί τώ 
Σαββάτο  προί.

Εις την θ '.  Απολυτίκιον «"Ότε κατήλθες», Δόξα, « 'Ό ευ- 
σχημον»· κοντάκιον «Τό χα ίρε ταίς μυροφόροις».

Εις τον έσπερινόν. «Ευλογητός ο Θεός» καί τό «Χριστός 
άνέστη» τρίς· ο προοιμιακός (άνευ τοϋ Δεϋτε προσκυνήσω- 
μεν) καί η α ' στάσις τοϋ Ψαλτηρίου.
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ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», είς στίχους 6, ίδιόμελα τοϋ 
Πεντηκοαταρίου 3, και τών ά γιον ετερα 3, Δόξα, τοϋ Μηναί
ου «Πλοναία)ν δωρεών», Και νϋν, τοϋ Πεντηκοαταρίου «Αί 
μνροφόροι γυναίκες».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας και 
τά άναγνώσματα τοϋ Μηναίου.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ, πρώτον τό άναστάσιμον στιχηρόν «Τόν πρό  
αίώ ^ο^ έκ Πατρός», είτα στίχος «Είς πάααν τήν γήν έξήλθεν  
ο φθόγγος αύτοϋ, και είς τά πέρατα τής οίκονμένης τά ρήμα
τα αύτοϋ» και τά 3 προσόμοια τοϋ Μηναίου (τά δύο τελευταία 
μετά τών στίχον αύτών), Δόξα, «Σέλας φαεινότατον», Και 
νϋν, τοϋ Πεντηκοαταρίου «Σέ τόν άναβαλλόμενον».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, « Ό  εύαχήμο)ν ’Ιοαήφ», « Ο τε  κατήλθες», 
Δόξα, «Τοϋ ατανροϋ αον τόν τύπον», Και νϋν, «Ταίς μνροφό- 
ροις».

Εις τό μεσοννκτικόν. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, τά διά τήν λιτήν 
στιχηρά τών άγιον μετά τοϋ Δόξα αύτών, ώς έν τώ Μ ηναίο, 
Και νϋν, τοϋ Πεντηκοαταρίου «Ή τήαατο ’Ιοαήφ»  (ζήτει είς τά 
άπόστιχα τών αίνον), τρισάγιον και άπολυτίκιον «Ταίς μνρο- 
φόροις».

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τά άπολντίκια ώς είς τόν έσπερινόν. [Τό Ψαλτήριον τής 
ήμέρας και ο πολυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ είς τήν α ' στιχολογίαν τό τοϋ μηναίου «Νέος 
γέγονας Δαυίδ», Δόξα, Και νϋν, τής έορτής «Τών μαθητών 
αον ο χορός»  (ορα Σαβ. μυροφ. προί). Είς τήν β ' στιχολογίαν 
τό τοϋ Μηναίου «Έ λκόμενος έπι ατανροϋ», Δόξα, Και νϋν, τό 
κάτωθι τής έορτής·

Ή χο ς  β '.  Εύαπλαγχνίας ύπάρχοναα.
Π ρός τό μνήμά αον, αώτερ, /  αί αεπται μνροφόροι έλθοϋ- 

ααι /  τόν δεσπότην άλείψααθαι μύροις /  ώς βροτόν αε κατη- 
πείγοντο· /  αγγελος δέ αύταίς χαράν έμήνυαεν /  άνέστη ο Κ ύ
ριος, / δ ι ’ ο κηρύξατε άποστόλοις / τ ή ν  έκ τάφον οντος φρι- 
κτήν τούτον έξανάστααιν.

Τό διά τόν πολυέλεον κάθισμα τοϋ Μηναίου « Ή  ευαημος 
μνήμη αον», Δόξα, Και νϋν, τό κάτωθι τής έορτής·
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Ή χο ς β '. Τά άνω ζητών.
Τά μύρα, σωτήρ, γυναΐκες προσκομίζουσαι /  έζητουν  

σπουδή μυρίσαι σε, φιλάνθρωπε, /  έκ τοϋ τάφου δε άγγελος  
πρός αυτάς έβόα· /  Έ γήγερται ο ζωοδότης καί Κ ύρ ιος/π α τη -  
σας τόν άδην καί τόν θάνατον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ όρθρου -μετά τής έν τώ Μηναίω τάξεως 
αυτοϋ- τό τής λειτουργίας τής 13ης Νοεμ., « ’Εγώ  είμι ή θύρα» 
( ’Ιω. ι ' 9-16). Είτα «Ά νάστασινΧ ριστοϋ» , ο ν ' ψαλμός χϋμα, 
Δόξα, «Ταΐς τών θεοστέπτωτ», καί τά λοιπά τοϋ Μηναίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο τών μυροφόρων «Έσταυρώθης σαρκί» μετά 
τών είρμών καί ο τοϋ Μηναίου άνά 4· άπό γ ' φδής τό κοντά
κιον τής έορτής «Τό χα ΐρ ε  τα ΐς μυροφόροις», είτα τό 
μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου «Τάς αίσθησεις έκτείνας», 
Δόξα, Καί νϋν, τό έξής κάθισμα τής έορτής·

Ή χο ς  β '.  Αυτόμελον.
Α ί μυροφόροι όρθριαι γενόμεναι /  καί τό μνήμα κενόν θε- 

ασάμεναι /  τοΐς άποστόλοις έ λ εγο ν  /  τήν φθοράν καθεΐλεν ο 
κραταιός /  καί τούς έν άδη ήρπασε τών δεσμώ ν /  κηρύξατε 
παρρησία /  - τι άνέστη Χ ριστός ο Θεός /  δωρούμενος ήμΐν τό 
μέγα  έλεος.

Ά φ ’ ς '  φδής τό κοντάκιον καί ο οίκος τοϋ Μηναίου καί τό 
συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Άναστάσεως ήμέρα»· «Τήν τιμιω- 
τέραν», « Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τό τοϋ Μηναίου «Ουκ έξ άνθρώπωτ 
ειληφε» καί τό τής έορτής (Κυριακής μυροφόρων) «Γυναΐκες 
άκουτίσθητε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, άπό τοϋ στίχου «Τοϋ ποιήσαι έν  
αυτοΐς», άναστάσιμα στιχηρά 3 «Πάσα πνοή καί πάσα κτίσις» 
κ.λπ. καί προσόμοια τών αγίων ετερα 3 «Χαΐρε, Κιανσταντΐνε 
πάνσοφε»  κ.λπ. (παραλειπομένου τοϋ δ ' ) ,  Δόξα, « Ό  τών άνά- 
κτω)ν άναξ», Καί νϋν, τής έορτής, ήχ. β ',  « Η λθ ο ν  έπί τό μνη- 
μεΐον» (Σαββάτω πρωί, είς τούς αίνους)· δοξολογία μεγάλη, 
καί τό άπολυτίκιον.

Εις τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια « ’Ό ευσχήμων», «"Ότε 
κατήλθες», «Ταίς μυροφόροις», «Τοϋ σταυροϋ σου τόν τύπον» 
καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Τό χα ίρε ταίς μυροφό- 
ροις».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Προκείμενον καί άλληλουιάριον τής 
21ης Μαίου. Απόστολος: τών αγίων, Μαίου 21, « Ά γρ ίπ π α ς ο 
βασιλεύς» (Πρξ. κ ς ' 1, 12-20)· Ευαγγέλιον ομοίως, ζήτει Νο
εμ. 13 είς τόν όρθρον, « ’Α μήν άμήν λέγω) ύμίν, ο μή είσερχό- 
μενος» ( ’Ιω. ι ' 1-9).

Είς τό Έξαιρέτω ς τό « Ά ξ ιο ν  έστί». Κοινωνικόν «Είς 
πάσαν τήν γήν»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς τό «Χριστός άνέ
στη», καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

22. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Μνεία τής τοϋ παραλύ
του θεραπείας». Βασιλίσκου μάρτυρος (f 308)· Δημητρίου καί 
Παύλου νεομαρτ. πολιούχων Τριπόλεως τής έν Πελοποννήσω- 
μνήμη τής β ' Όίκουμ. συνόδου έν Κωνσταντινουπόλει (381). 
Ή χο ς  γ ' ,  έωθινόν ε ' (τυπικόν Πεντηκοσταρίου §§20-22).

Τή αυτή Κυριακή, η άνακομιδή τών λειψάνων τοϋ αγίου Θεοδώ
ρου τοϋ Βυζαντίου, πολιούχου Μυτιλήνης (f 17 Φεβρ. 1795).

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον «"Ότε κατήλθες», Δόξα, « Α π ό 
στολε αγιε»· κοντάκιον «Τό χα ίρε ταίς μυροφόροις».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός (άνευ τοϋ Δ εϋτε προ- 
σκυνήσωμεν) καί τό Ψαλτήριον. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», 
άναστάσιμα 7 καί τα δύο ίδιόμελα τοϋ παραλύτου (δευτε- 
ροϋντες τό α ), Δόξα, «Ά νέβη  ο ’Ιησοϋς», Καί νϋν, «Πώς μή 
θαυμάσωμεν». Απόστιχα τό άναστάσιμον « ’Ό τώ πάθει σου, 
Χριστέ»  καί τα «Πάσχα ίερόν», Δόξα, « Έ ντή  στοα», Καί νϋν, 
«Άναστάσεω ς ημέρα». Απολυτίκιον «Ευφραινέσθω) τα ουρά
νια», Δόξα, Καί νϋν, «Σέ τήν μεαιτεύααααv».

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν τριαδικόν κανόνα, τα τής 
λιτής ίδιόμελα ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω· η ύπακοή τοϋ ήχου 
«Έκπλήττω)ν τή οράσει».

Ε ις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  άπολυτίκιον 
«Ευφραινέσθω) τα ουράνια», Δόξα, τό αυτό, Καί νϋν, «Σέ τήν 
μεαιτεύααααv». [Τό Ψαλτήριον καί ο Άμωμος.] Καθίσματα τα
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άναστάσιμα κατά σειράν και τά εύλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί 
άναβαθμο'ι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (ε ' )  μετά πάσης τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΩΝ ο τοϋ Πάσχα μετά τών είρμών και τών δύο θεοτο

κ ίω ν μετά τήν γ ' φδήν τό μεσώδιον κάθισμα « ’Ρήμα παράλυ
τον» και τό θεοτοκίον*· μετά τήν ς '  τό κοντάκιον και ο οίκος 
τοϋ παραλύτου, τό μηνολόγιον και τό ύπόμνημα τής Κυριακής.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι τοϋ Πάσχα· (άντ'ι τής στιχολογίας 
τής φδής τής Θεοτόκον) ή θ ' φδή τοϋ Πάσχα ώς τή Κυριακή 
τών μυροφόρον είτα « Ό  αγγελος έβόα... Φοτίζον, φοτίζον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, « Ά γ ιο ς  Κύριος» κ.λπ., τοϋ πάσχα 
«Σαρκι ύπνώαας» (άπαξ) και τοϋ παραλύτου (έπίσης άπαξ).

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 και τά 4 στιχηρά «Πά
αχα ίερόν» μετά τών στίχον αύτών, Δόξα, «Κύριε, τόν παρά
λυτον», Και νϋν, « ’Α ναστάσεος ήμέρα» μετά τοϋ «Χριστός 
άνέατη» άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα και είσοδικόν τοϋ Πάσχα. 
Μετά τήν είσοδον (δέν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέστη» 
άλλ’ εύθύς τά) άπολντίκια «Εύφραινέσθο) τά ούράνια»  και 
τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Εί και έν τάφο)». Απόστολος 
Κυρ. Παραλύτου, «Έ γένετο  Π έτρον διερχόμενον» (Πρξ. θ ' 
32-42)· Εύαγγέλιον ομοίως, «Ά νέβη  ο ’Ιηαοϋς είς ’Ιεροσόλυ
μα» ( ’Ιο. ε ' 1-15). Είς τό Έ ξα ιρέτος « Ό  αγγελος έβόα... Σνμ- 
φώνος, παρθένε». Κοινωνικόν «Σώμα Χριατοϋ»· άντ'ι τοϋ 
Ειδομεν τό φώς «Χριστός άνέστη» άπαξ.

Ειδήσεις. 1. Τή Δευτέρα και Τρίτη τοϋ παραλύτου τών κανόνων 
τοϋ Μηναίου προτάσσεται ο κανών τοϋ παραλύτου «Θαυμαστός 
ένδοξος» (μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα σοι»).

2. Α ί καθημεριναι άκολουθίαι διεξάγονται ως είσιν έν τώ Πεντη- 
κοσταρίοο· κοντάκιον τή Δευτέρα και Τρίτη τό τοϋ παραλύτου «Τήν

* Πρός άποφυγήν τής έπαναλήψεος τοϋ αύτομέλου «Τήν ώραιότητα», 
προτιμητέον τό έξής όμοιον θεοτοκίον (έκ τής Παρακλητικής)·

«Τόν άκατάληπτον και άπερίγραπτον, τόν όμοούαιοv Πατρι και Πνεύ- 
ματι, έν τή γαατρί αου μυατικώς έχώρηαας, θεομήτορ· μίαν και άαύγχυτον 
τής Τριάδος ένέργειαν, εγνωμεν τώ τόκοο αου, έν τώ κόαμοο δοξάζεαθαο δι’ 
ο και εύχαρίατως βοώμέν αοι· Χαίρε, ή κεχαριτωμένη».
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ψυχήν μου, Κύριε», άπό δε τής Τετάρτης τό τής Μ εαοπεvτηκοατής 
«Τής έορτής τής νομικής».

23. Δευτέρα. Μιχαήλ έπισκόπου Συνάδων τοϋ ομολογητοϋ 
(f 821). Μαρίας μυροφόρου τοϋ Κλωπά, Συνεσίου έπισκ. 
Καρπασί,ας τής Κύπρου.

Anooioflos: ήμέpαs, Δευι. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ι' 1-16).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Δευι. δ' έβδ. Ίωάν. (Ιω. ς ' 56-69).

24. Τρίτη. «Άπόδοσις τής άκολουθίας τοϋ παραλύτου». Συμεών 
οσίου τοϋ έν τώ Θαυμαστώ όρει (f  590).

Anooioflos: ήμέpαs, Τρ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ι' 21-33).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Τρ. δ' έβδ. Ίωάννου (Ιω. ζ' 1-13).

25. Τετάρτη. f  «'Η έορτή τής Μεσοπεντηκοστής». 'Η  γ ' ευρεσις 
τής τιμίας κεφαλής τοϋ Προδρόμου καί βαπτιστοϋ Ίωάννου 
(850).

'Η  άκολουθία τοϋ Μ ηναίου συμψάλλεται μετά τής άκολουθίας 
τής έορτής συμφώνως πρός τάς άναλόγους διατάξεις τοϋ Τ.Μ.Ε. 
(πρβλ. 2 Μ αΐου §7, καί 8 Μ αΐου §§4-6).

Εις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Eύφραιvέαθφ»■ κοντάκιον «Τήν 
ψυχήν μου, Κύριε».

Εις τον έσπερινόν. Τό «Χριστός άνέστη» τρίς καί ο προ
οιμιακός άνευ τοϋ «Δεϋτε προσκυνήσωμεν» (Ψαλτήριον δεν 
στιχολογεΐται διά τήν δεσποτικήν έορτήν).

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»  τά 3 προσόμοια τής έορτής 
«Πάρεστιν ή μεσάτης ήμεριών» καί ετερα 3 τοϋ Προδρόμου, 
Δόξα, τοϋ Μηναίου «Θησαυρός ένθέων διορών», Καί νϋν, 
«Τής έορτής μεσούσης τής σής».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φ<3ς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας καί 
τά άναγνώσματα τής έορτής.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά 3 ίδιόμελα τής έορτής «Πεντηκοστής έφέ- 
στηκε» μετά τών στίχων αυτών είς τά δύο τελευταΐα, Δόξα, τοϋ 
Μηναίου « Ή  τ<3ν θείω)ν έννοιιών», Καί νϋν, «Μ εσούσης τής 
έορτής διδάσκοντος σου».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Μ εσούσης τής έορτής», Δόξα, « Ώ ς θεΐον 
θησαύρισμα», Καί νϋν, αύθις τό τής έορτής.
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Εις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκια ώς έν τώ έσπερινώ. [Τό Ψαλτήριον καί ο πο
λυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, [μετα τήν α ' στιχολ.] τοϋ προδρόμου «Έ κ  
γής άνατείλασα», Δόξα, Καί νϋν, τής έορτής « 'Ό κάντιων έπι- 
στάμενος», [μετα τήν β ' στιχολ.] τοϋ προδρόμου «Ά ναδοθείσα  
ώς χρυσός», Δόξα, Καί νϋν, τής έορτής « ’Ό δεσπότης τιών 
όλων», [μετα τόν πολυέλεον] τοϋ προδρόμου « ’Ό Ηρώδης, 
πρόδρομε», Δόξα, Καί νϋν, τής έορτής «Έστηκώς έν τώ μέσω)» 
(ο ζήτει ώς α ' μεσώδιον κάθισμα, μετα τήν γ ' φδήν).

ΕΎΑΓΓΕΛΙΌΝ όρθρου. Όί άναβαθμοί «Έ κ νεότητάς μου»· 
Ευαγγέλιον τοϋ Προδρόμου ζήτει τή Πέμπτη γ ' έβδομ. 
Λουκα, «Έ ξήλθεν ο λόγος τοϋ ’Ιησοϋ» (Λκ. ζ ' 17-30). Είτα 
«Ά νά σ τα σ ινΧ ρ ιστοϋ  θεασάμενοι», ο ν ' ψαλμός χϋμα, καί τα 
λοιπα ώς έν τώ Μηναίω.

ΚΑΝΌΝΕΣ οί δύο τής έορτής (ο μέν πρώτος μετα τών 
είρμών ο δέ δεύτερος άνευ είρμών καί άνευ τών τριαδικών 
τροπαρίων) καί ο τοϋ Προδρόμου. Από γ ' φδής τό κοντάκιον 
καί ο οίκος τοϋ Προδρόμου (χϋμα), είτα ψάλλεται τό 
μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου «Έ πεφάνη σήμερον», Δόξα, 
Καί νϋν, τό β ' μεσώδιον κάθισμα τής έορτής «Τής σοφίας τό 
ύδωρ». Ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον μετα τοϋ οίκου τής έορτής, τό μη- 
νολόγιον καί τό ύπόμνημα τοϋ Πεντηκοσταρίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί τής έορτής «Θάλασσαν έπηξας»· 
άντί τής στιχολογίας τής φδής τής Θεοτόκου, ψάλλεται η θ ' 
φδή άμφοτέρων τών κανόνων τής έορτής (μετα τών Δόξα, Καί 
νϋν), καί ο είρμός « ’Αλλότριον τών μητέρων».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τό τής έορτής, τό τοϋ προδρόμου «Έ ν  
τή εύρέσει, Πρόδρομε»  καί αύθις τό τής έορτής.

ΕΙΣ ΤΌΎΣ ΑΙΝΌΎΣ, είς στίχους 6 (ή τοι άπό τοϋ στίχου 
«Τοϋ ποιήσαι έν αυτοίς κρίμα εγγραπτον»), τα 3 προσόμοια 
τής έορτής καί έτερα 3 τοϋ Προδρόμου «Χαίροις η ίερα κε
φαλή» κ.λπ. (απαντα άνα μίαν), Δόξα, τοϋ Μηναίου «Τήν 
πανσεβάσμιον κάραν», Καί νϋν, τής έορτής «Φοτισθέντες, 
άδελφοί». Δοξολογία μεγάλη καί τό άπολυτίκιον «Μ εσούσης 
τής έορτής».
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Εις τήν λειτονργίαν. Μετά τό «Εύλογημένη» τό «Χριστός 
άνέατη» τρις. Αντίφωνα και είσοδικόν τοϋ πάαχα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια «Μεαούαης τής έορτής» 
και « Ώ ς  θείον θηααύριαμα», κοντάκιον «Τής έορτής τής νο
μικής».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετά προκειμένον τής 24ης 
Φεβρ.- τοϋ προδρόμου, Κυρ. ιε ' έπιστ., « Ό  Θεός ο είπών έκ 
ακότονς φώς ϊάμψαι»  (Β ' Κορ. δ ' 6-15)·* Εύαγγέλιον: Με- 
σοπεντηκοστής, «Τής έορτής μεαούαης» ( ’Ιο. ζ ' 14-30).

Είς τό Ε ξα ιρέτος  ο είρμός « ’Αλλότριον τών μητέρων». 
Κοινωνικόν « Ό  τρώ γονμον  τήν αάρκα και π ίνον μον τό αίμα  
έν έμοι μένει κάγώ έν αύτώ, είπεν ο Κύριος»  (ανευ άλληλού- 
ια)· άντ'ι τοϋ Ειδομεν τό φώς τό «Χριστός άνέστη»  άπαξ· και 
τά λοιπά τής λειτουργίας.

Έ ν τή τραπέζη, κατάλυαις ίχθύος.
Ειδήσεις. 1) ’Α πό  σήμερον εως τής Τρίτης τής Σαμαρείτιδος τών 

κανόνων τοϋ Μ ηναίου προτάσσοντα ι έναλλάξ οί κανόνες τής 
Μ εαοπεντηκοατής (τή μέν  Πέμπτη, τώ Σαββάτω και τή Δ ευτέρα  ο α '  
κανών, τή δέ Π αρασκευή, τή Κυριακή και τή Τρίτη ο β' ) .

2) Ε πίσης άπό σήμερον εως τής άποδόαεως, πλήν τής Κ υριακής 
τής Σαμαρείτιδος, άν έορτάζεται άγιος, καταβααίαι ψάλλονται αί 
τής Μ εαοπεντηκοατής  «Θάλασσαν έπηξας» (όρα Τ.Μ.Ε. 23 ’Απρ. 
§31).

3) Κοντάκιον εως τής άποδόαεως τό τής Μ εαοπεντηκοατής  «Τής 
έορτής τής νομικής» [πλήν τής Κ υριακής τής Σαμαρείτιδος],

26. Πέμπτη. Κάρπου έκ τών 70 (α ' αί.). Άλφαί,ου άποατόλου.
Anooioflos: ήμέpαs, Πέμ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ι' 34-43).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Πέμ. δ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. η' 12-20).

27. Παρασκευή. Έλλαδίον ίερομάρτνρος ( ς ' αί.)· ’Ιοάννον 
ομολογητοϋ τοϋ 'Ρώσον (f 1730).

Anooioflos: ήμέpas, Παρ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ι' 44-ια' 10).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρ. δ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. η' 21-30).

* Άλληλουιάριον τής έορτής, ήχος γ ',  στίχος α ' «Μέγας ο Κύριος ήμών 
και μεγάλη ή ίαχύς αύτοϋ», στίχος β' «Αίνείτε τόν Κύριον, ότι άγαθός».
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Σημείοσ ις . ’Έ νθα τιμάται ή μνήμη τοϋ άγίου Ίωάννου τοϋ 'Ρώ
σου, ή άκολουθία αυτοϋ έκ  τής οίκείας φυλλάδος συμψάλλεται μετά  
τών μεθεόρτιων τής Μ εσοπεντηκοστής (πρβλ. Τ.Μ.Ε., Μ αΐου 21, §6, 
καί ’Α πρ. 23, §§30-32).

28. Σάββατον. Ευτυχους έπισκόπου Μελιτινής (f α ' αί.)· 'Ελι- 
κωνίδος μάρτυρος (f 244)· μνήμη α ' Οίκουμενικής συνόδου 
έν Νικαί,α (325).

Anooioflos: ήμέpαs, Σαβ. δ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ' 1-11).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Σαβ. δ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. η' 31-42).

29. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. « Η τής Σαμαρείτιδος 
έορτή, έν ή ο Χριστός μεσσί,αν έαυτόν ώμολόγει». Θεοδοσίας 
παρθενομάρτυρος. Αλεξάνδρου άρχιεπ. Αλεξανδρείας (f 328). 
[’Επέτειος τής άποφράδος ήμέρας τής υπό τών Τούρκων γενο- 
μένης άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453).] Ή χο ς  δ ',  
έωθινόν ζ ' (Τ.Μ.Ε., τυπικόν Πεντηκοσταρίου §§26-27).

Τή αυτή Κυριακή μνήμη (έν Τρικκάλοις) Βησσαρίωνος έπισκό
που Λαρίσης, καί (έν Χώρα Σάμου) Γεωργίου νεομάρτυρος του έν 
Έφέσια.

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον «Μ εσούσης τής έορτής»· κοντά
κιον «Τής έορτής τής νομικής».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 
4, τής Μεσοπεντηκοστής 3 καί τής Σαμαρείτιδος 3, Δόξα, 
«Παρά τό φρέαρ τοϋ ’Ιακώβ», Καί νϋν, « Ό  διά σε θεοπά- 
τωρ». Απόστιχα τό άναστάσιμον «Κύριε, άνελθών έν τώ) 
σταυρώ)» καί τά «Πάσχα ίερόν», Δόξα, τής Σαμαρείτιδος « Ώ ς  
ωφθης έπί γής», Καί νϋν, «Μ εσούσης τής έορτής». Απολυτί
κια «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», Δόξα, Καί νϋν, «Μεσού- 
σης τής έορτής».

Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν τριαδικόν κανόνα, τά διά 
τήν λιτήν Δόξα, Καί νϋν, ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω, καί τά 
τριαδικά « ’Ά ξ ιο ν  έστίν»· άπολυτίκιον «Μ εσούσης τής έορ- 
τής».

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» άπολυτίκια «Τό 
φαιδρόν», Δόξα, τό αυτό, Καί νϋν, «Μ εσούσης τής έορτής». 
[Τό Ψαλτήριον καί ο Άμωμος.] Καθίσματα τά άναστάσιμα
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καί τα ευλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκεί
μενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ έωθινόν (ζ ' )  μετα τής συνήθους τάξεως 
αυτοϋ.

ΚΑΝΩΝ ο τοϋ πάσχα μετα τών είρμών καί τών δύο θεοτο
κ ίω ν άπό γ ' φδής [τό κοντάκιον τής έορτής καί] τα καθίσμα
τα τοϋ Πεντηκοσταρίου· ά φ ’ ς '  τό κοντάκιον καί ο οίκος τής 
Σαμαρείτιδος, τό μηνολόγιον, καί τό ύπόμνημα τοϋ Πεντηκο
σταρίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Ά να σ τά σ εος ημέρα»· άντί τοϋ 
Τήντιμιωτέραν, η θ ' φδή τοϋ Πάσχα ώς τή Κυριακή τών Μυ- 
ροφόρων είτα « ’Ό άγγελος έβόα... Φοτίζου, φωτίζου».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., καί τα τοϋ Πε
ντηκοσταρίου.

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ άναστάσιμα 4 καί είς τούς πρό αυτών 
στίχους τα 4 στιχηρα «Πάσχα ίερόν», Δόξα, τό ίδιόμελον « Ή  
πηγή τής ζοαρχίας», Καί νϋν, «Αναστάσεω ς ημέρα» μετα τοϋ 
«Χριστός άνέστη» απαξ. Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτη
ρία».

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα καί είσοδικόν τοϋ Πάσχα. 
Μετα τήν είσοδον (δέν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός άνέστη» 
άλλ’ ευθύς τα) άπολυτίκια «Τό φαιδρόν», «Μ εσούσης τής 
έορτής» καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Εί καί έν τάφο». 
Απόστολος: Κυρ. ε ' Πράξ., «Διασπαρέντες οί άπόστολοι» 
(Πρξ. ια ' 19-30)· Ευαγγέλιον: Κυρ. τής Σαμαρείτιδος, «"Ερ
χεται ο ’Ιησοϋς είςπόλιντήςΣ αμαρείας»  ( ’Ιω. δ ' 5-42). Είς τό 
Έ ξα ιρέτος « ’Ό άγγελος έβόα... Ευφραίνου, άγάλλου». Κοι
νωνικόν «Σώμα Χριστοϋ»· «Χριστός άνέστη» καί τα λοιπα τής 
λειτουργίας.

30. Δευτέρα. ’Ισαακίου οσίου, ηγουμένου τής μονής τών Δαλ- 
μάτων (f 383).

AnooioAos: ήμέpαs, Δευι. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ' 12-17).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Δευε ε' έβδ. Ίωάν. (Ίω. η' 42-52).

31. Τρίτη. Έρμείου μάρτυρος (β ' αί.).
AnooioAos: ήμέpas, Τρ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιβ' 25-ιγ' 12).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Τρ. ε' έβδ. Ίωάν. (Ίω. η' 51-59).


