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1. Τετάρτη. «Άπόδοσις τής Μεσοπεντηκοστής». ’Ιουστίνου φι
λοσόφου καί μάρτυρος (f 166). Πύρρου έπισκόπου.

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς διατάσσεται έν τώ Πεντηκο- 
σταρίω κατά τήν κυρίαν ήμέραν τής έορτής, άλλά έν τώ έσπε- 
ρινώ άνευ στιχολογίας Ψαλτηρίου καί χωρίς τών άναγνωσμά- 
των, έν τώ όρθρω χωρίς τοϋ συναξαρίου τής έορτής, έν δε τή 
λειτουργία προκείμενον καί άλληλουιάριον τής έορτής (διά 
τήν άπόδοσιν αυτής)· Απόστολος: ήμέρας, Τετ. ε ' έβδ. Πράξ. 
(Πρξ. ιγ ' 13-24)· Ευαγγέλιον: ήμέρας, Τετ. ε ' έβδ. ’Ιωάν. (’Ιω. 
ς '  5-14).

Ειδησις. Επειδή αί άκολουθίαι τοϋ Μηναίου ’Ιουνίου έχουν συν- 
ταχθή διά τήν έκτός Πεντηκοσταρίου περίοδον, σημειοϋνται έν αυτώ 
νά ψαλοϋν θεοτοκία η σταυροθεοτοκία καί οί κανόνες τής ’Οκτωή
χου· όμως μέχρι τής Κυριακής τών άγιων Πάντων άντ’ αυτών ψάλ
λονται ίδιόμελα, καθίσματα καί κανόνες τοϋ Πεντηκοσταρίου.

2. Πέμπτη. Νικηφόρου Κων/λεως τοϋ ομολογητοϋ (f 828)· 
Κωνσταντίνου νεομάρτυρος τοϋ έξ Αγαρηνών.

Ειδήσεις. 1) ’Από σήμερον εως τοϋ Σαββάτου τών κανόνων τοϋ 
Μηναίου προτάσσεται ο κανών τής έορτής τής Σαμαρείτιδος «'Ο πα- 
τάξας Αίγυπτον» (μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δόξα σοι»).

2) Επίσης μέχρι τοϋ Σαββάτου κοντάκιον είς τήν λειτουργίαν 
ψάλλεται τό τής Σαμαρείτιδος «Πίστει έλθοΰσα έν τώ φρέατι».

Anooioflos: ήμέpαs, Πέμ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιδ' 20-ιε' 14).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Πέμ. ε' έβδ. Ίωάν. (Ιω. θ' 39-ι' 9).

3. Παρασκευή. Λουκιλιανοϋ, Παύλης μαρτύρων καί τών σύν 
αυτοΐς 4 νηπίων (f 370-375).

Anooioflos: ήμέpαs, Παρ. ε' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιε' 5-12).
Εύαγγέήιον: ήμέpαs, Παρ. ε' έβδ. Ίωάν. (Ιω. ι' 17-28).
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4. Σάββατον. «Απόδοσις τής έορτής τής Σαμαρείτιδος». Μη- 
τροφάνους άρχιεπ. Κων/πόλεως (f 326). Μ άρθας καί Μαρίας 
άδελφών τοϋ Λαζάρου.

'Η  άκολουθία τοϋ Πεντηκοσταρίου συμψάλλεται μετα τής 
άκολουθίας τοϋ Μηναΐον  έξαποστειλάρια τοϋ Μηναίου καί 
τής Σαμαρείτιδος· είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον τής Σαμαρεί
τιδος· Απόστολος: ίεράρχου, 13ης Νοεμ. ('Εβρ. ζ ' 26-η' 2)· 
Ευαγγέλιον: ίεράρχου, 21ης Μαίου (’Ιω. ι ' 1-9). « ’Ά ξιον  έ- 
στί». Κοινωνικόν τοϋ αγίου «Είς μνημόσυνον»· «Χριστός άνέ
στη»· «Ειη τό όνομα».

5. t  ΚΥΡΙΑΚΗ @' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «'Η θεραπεία τοϋ έκ γε
νετής τυφλοϋ». Δωροθέου έπισκόπου Τύρου ίερομάρτυρος 
(f 362), Νικάνδρου, Γοργί,ου καί Απόλλωνος μαρτύρων (δ ' 
αί.), Μάρκου νεομάρτυρος έν Χίω. Ή χο ς  πλ. α '·  έωθινόν η ' 
(τυπικόν Πεντηκοστ. §§29-31).

Εις την θ '.  Απολυτίκιον «Τό φαιδρόν»·κοντάκιον «Πίστει 
έλθοϋσα».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα», άναστάσιμα 
στιχηρα 7, τοϋ τυφλοϋ ίδιόμελα 3, Δόξα, «Κύριε, παράγιον έν  
τή όδ<3», Καί νϋν, «Έ ν  τή Έ ρυθρα θαλάσση». Είσοδος κ.λπ.. 
Απόστιχα, τό άναστάσιμον «Σέ τόν σαρκοθέντα»  καί τα «Πά
σχα ίερόν», Δόξα, «Δικαιοσύνης ήλιε», Καί νϋν, « Άναστάσε- 
ο ς  ημέρα». Απολυτίκιον «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, 
Καί νϋν, «Χαίρε, πύλη Κυρίου».

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν τριαδικόν κανόνα, τό ίδιό
μελον τών αίνων « 'Ό δια σπλάγχνα έλέους» άνευ στίχου, Δό
ξα, τό έν τώ Πεντηκοσταρίω δια τήν λιτήν ίδιόμελον «'Όλον  
τόν βίον», Καί νϋν, θεοτοκίον «Νεϋσον παρακλήσεσι», τα 
τριαδικα «’Ά ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί η ύπακοή « ’Α γ γ ε 
λική οράσει».

Εις τον όρθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  άπολυτίκιον «Τόν 
συνάναρχον Λόγον», Δόξα, τό αυτό, Καί νϋν, «Χαίρε, πύλη 
Κυρίου». [Τό Ψαλτήριον καί ο Άμωμος.] Καθίσματα τα άνα
στάσιμα κατα σειραν καί τα ευλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άνα- 
βαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.
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ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (η' )  μετά πάσης τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΩΝ ο τοϋ Πάσχα μετά τών δύο θεοτοκίων μετά τήν γ ' 

φδήν τό μεσώδιον κάθισμα δίς· μετά τήν ς '  τό κοντάκιον, ο 
οίκος, τό μηνολόγιον και τό ύπόμνημα τοϋ Πεντηκοαταρίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Τώ αοτήρι Θεώ»· (άντ'ι τής στιχο
λογίας τής φδής τής Θεοτόκου) ή θ ' φδή τοϋ Πάσχα ώς τή Κυ
ριακή τών μυροφόρον είτα ο είρμός «Σέ τήν ύπέρ νοϋν».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, « Ά γ ιο ς  Κύριος»  κ.λπ. και τά 3 έξα- 
ποστειλάρια τοϋ Πεντηκοαταρίου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 και είς τούς στίχους 
αύτών τά 4 στιχηρά «Πάαχα ίερόν» κ.λπ., Δόξα, τό ίδιόμελον 
«Τίςλαλήαει», Και νϋν, « ’Α ναστάσεος ήμέρα» μετά τοϋ «Χρι
στός άνέστη» άπαξ. Δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναατάς έκ τοϋ  
μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα και τό είσοδικόν τοϋ 
Πάσχα. Μετά τήν είσοδον (δέν ψάλλεται πάλιν τό «Χριστός 
άνέατη» άλλ’ εύθύς τά) άπολντίκια «Τόν συνάναρχον Λόγον»  
και τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Εί και έν τάφο)». Από
στολος: Κυρ. ς '  Πράξ., «Έ γένετο  πορενομένο)ν» (Πρξ. ις ' 
16-34)· Εύαγγέλιον: Κυρ. τυφλοϋ, «Παράγο)ν ο ’Ιηαοϋς» ( ’Ιο. 
θ ' 1-38). Είς τό Έ ξα ιρέτος « Ό  αγγελος έβόα... Φοτίζον, φο
τίζον». Κοινωνικόν «Σώμα Χριστοϋ»· άντ'ι τοϋ Ειδομεν τό 
φώ ςτό «Χριστός άνέστη» άπαξ, και τά λοιπά τής λειτουργίας.

6. Δευτέρα. 'Ιλαρίονος οσίου τοϋ νέου, ήγουμένου τής μονής 
τών Δαλμάτον ( 845).

Ειδησις. Τή Δ ευτέρα  και τή Τρίτη τών κανόνων τοϋ Μ ηναίου  
προτάσσεται ο κανών τοϋ τυφλοϋ  «Γήν έφ’ ην ούκ ελαμψεν»· έάν  
έορτάζηται άγιος, καταβααίαι «Τώ σοτήρι Θεώ»· είς δέ τήν λει
τουργίαν τό κοντάκιον  «Τής ψυχής τά ομματα».

Anooioflos: ήμέpαs, Δευι. ς ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιζ' 1-9).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Δευε ς ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ια' 47-54).

7. Τρίτη. «Άπόδοσις τής έορτής τοϋ τυφλοϋ». 'Ιερομάρτνρος 
Θεοδότου τοϋ έν Αγκύρα" Ζηναΐδος μάρτυρος, Σεβαστιανής 
οσίας, Παναγή ίερέος (τοϋ Μπασιά, f  1883).

Τήν άκολονθίαν βλέπε έν τώ Πεντηκοσταρίο, πρό τής έορ
τής τής Αναλήψεος (τήν β ' διάταξιν)· Απόστολος: ήμέρας,
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Τρ. ς '  έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιζ ' 19-28)· Ευαγγέλιον: ήμέρας, Τρ. 
ς '  έβδ. ’Ιωάν. ( ’Ιω. ιβ ' 19-36). « Ά ξ ιο ν  έστίν».

8. Τετάρτη. f  «Άπόδοσις τής άκολουθίας τοϋ Πάσχα». Ανακο
μιδή ί. λειψάνων Θεοδώρου τοϋ στρατηλάτου μεγαλομάρτυ- 
ρος (f 319), Καλλιόπης μάρτυρος.

Εις τήν θ' (τρίψαλμον). Απολυτίκιον «Τόν συνάναρχον 
Λόγον»· κοντάκιον «Τής ψυχής τά όμματα».

Εις τον έσπερινόν. Αντί τοϋ «Ευλογητός ο Θεός», ο ίερεύς 
θυμιών ένώπιον τής άγίας Τραπέζης έκφωνεΐ «Δόξα τή άγια  
καί όμοουσίω)», είτα τό «Χριστός άνέστη» 10κις ώς τή Κυ
ριακή τοϋ Πάσχα, καί ή λοιπή άκολουθία ώς έν τώ Πεντηκο- 
σταρί,ω, άλλά μετά τήν είσοδον τό τής ήμέρας προκείμενον. 
Απόλυσις ώς έν τή διακαινησίμω έβδομάδι (τό «Χριστός άνέ- 
στη» διαλογικώς).

Άντι μεσονυκτικοϋ ή έναρκτήριος άκολουθία τοϋ Πάσχα.
Εις τον ορθρον. «Δόξα τή άγια», «Χριστός άνέστη» δεκά

κις ώς έν τώ έσπερινώ, τά είρηνικά καί ευθύς ψάλλεται ο 
κανών τοϋ Πάσχα· είς τό τέλος έκάστης φδής ή καταβασί,α τοϋ 
Πάσχα, τό «Χριστός άνέστη» (τρίς), τό « ’Α ναστάς ο ’Ιησούς» 
άπαξ καί ή αιτησις ώς τή Κυριακή τοϋ Πάσχα. Μετά τό κο
ντάκιον καί τόν οίκον τοϋ Πάσχα, μόνον τό μηνολόγιον τής 
ήμέρας καί ευθύς «Ά νάστασινΧ ριστοϋ»  (τρίς) καί «Ά ναστάς  
ο ’Ιησούς» (τρίς) καί τά λοιπά ώς τή Κυριακή τοϋ Πάσχα.

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα καί τό είσοδικόν τοϋ 
Πάσχα· μετά τήν είσοδον «Χριστός άνέστη», «Προλαβοϋσαι», 
«Εί καί έν τάφο)». «"Οσοι είς Χριστόν». Απόστολος: -μετά 
προκειμένου τοϋ Π άσχα- τής ήμέρας, Τετ. ς '  έβδ. Πράξ. 
(Πρξ. ιη ' 22-28)· Ευαγγέλιον: τής ήμέρας, Τετ. ς '  έβδ. ’Ιωάν. 
(’Ιω. ιβ ' 36-47). « Ό  άγγελος έβόα... Φωτίζου, φωτίζου»· «Σώ
μα Χριστοϋ». Τό «Χριστός άνέστη» άπαξ άντί τοϋ Ειδομεν τό 
φώς, καί τρίς άντί τοϋ Ειη τό όνομα. 'Η  άπόλυσις τοϋ Πάσχα 
έν τέλει διαλογικώς.

Σημείωσις. Έ ν τή τραπέζη έπιτρέπεται κα τά λυσ ς  ίχθύος (βλέπε 
Πεντηκοστάριον, Τετάρτη πρό τής Άναλήψεως, καί Π ηδάλιον  σ  
789).
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9. Πέμπτη. t  Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ 
ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Κυρίλλου Άλεξανδρείας 
(f 444).

Ή  θ' τοϋ Πάσχα, έν ή άποδί,δεται η έορτή.
Εις τον έσπερινόν. «Ευλογητός ο Θεός», «Δεϋτε προσκυ- 

νήσωμεν» τρίς καί ο προοιμιακός, άνευ Ψαλτηρίου. Τα έσπέ- 
ρια στιχηρα τής έορτής είς 6 (δευτερουμένου τοϋ πρώτου), 
μετα τοϋ Δόξα, Καί νϋν αυτών, καί έφεξής η άκολουθία κατα 
τήν έν τώ Πεντηκοσταρίω τάξιν. Απόλυσις « ’Ό έν δόξη άνα- 
ληφθείς ά φ ’ ημών είς τούς ουρανούς καί έν δ ε ξ α  καθίσας τοϋ  
Θεοϋ καί Π ατρός Χριστός ο άληθινός...» καί είτα τό «Δ ι’ ευ
χών».

Εις το μεσονυκτικον. Μετα τό «Ευλογητός ο Θεός», ευθύς 
τρισάγιον κ.λπ.· τα δια τήν λιτήν στιχηρα ώς έν τώ Πεντηκο- 
σταρίω- άπολυτίκιον «Ά νελήφθης έν δόξη».

Εις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον τρίς. [Τό Ψαλτήριον καί ο πολυέλεος.] 
Καθίσματα, οί άναβαθμοί «Έ κ νεότητάς μου» κ.λπ., τα τοϋ 
Ευαγγελίου τοϋ όρθρου (ό περ άναγινώσκεται έκ τών βημο
θύρων), κανόνες καί καταβασί,αι ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω. 
Μετα τό κοντάκιον καί τόν οίκον τής έορτής, τό μηνολόγιον 
καί τό ύπόμνημα τοϋ Πεντηκοσταρίου. Αντί τής φδής τής Θε
οτόκου ψάλλεται η θ ' φδή τών δύο κανόνων, τοϋ μέν α ' μετα 
στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι», τοϋ δέ β ' μετα τοϋ 
μεγαλυναρίου « ’Ά γγελο ι τήν άνοδον τοϋ δεσπότου», καί ο είρ- 
μός «Χαίροις, άνασσα». ’Εξαποστειλάριον (τρίς), αίνοι, δο
ξολογία μεγάλη, «Ά νελήφθης έν δόξη».

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα τής έορτής.
ΕΙΣΌΔΙΚΌΝ « Ά νέβη ο Θεός έν άλαλαγμώ), Κύριος έν φω

νή σάλπιγγος. Σώσον ημας, Υίέ Θεοϋ, ο έν δόξη άναληφθείς 
ά φ ’ ημών είς τούς ουρανούς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ μόνον τό άπολυτίκιον τής έορτής 
καί τό κοντάκιον «Τήν ύπέρ ημών πληρωσας». Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος τής έορτής, «Τόν μέν  πρώ
τον λόγον» (Πρξ. α ' 1-12)· Ευαγγέλιον: ομοίως, «Ά ναστας ο 
’Ιησοϋς έκ νεκρών» (Λκ. κ δ ' 36-53).
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Είς τό Έξα ιρέτος  ο είρμός «Σέ τήν ύπέρ νοϋν». Κοινω
νικόν «Ά νέβη  ο Θεός έν άλαλαγμώ, Κύριος έν φ ονή αάλπιγ- 
γος· άλληλούια»· άντ'ι τοϋ Ειδομεν τό φώς τό άπολυτίκιον 
«Ά νελήφθης έν δόξη»· «Πληρο)θήτο)»· «Εΐη τό ονομα». Από- 
λυσις ώς έν τώ έσπερινώ.

Ειδήσεις. 1) ’Α πό  τοϋ ψαλέντος τήν έαπέραν τής χθ ές  έσπερινοϋ  
αρχεται προταααόμενον τοϋ προοιμιακοϋ τό «Δεϋτε προσκυνήσο- 
μεν» γ '.

2) °Έως τής άποδόαεως, έάν  έορτάζεται άγιος, καταβααίαι ψάλ
λονται οί είρμο'ι «Θείο καλυφθείς».

3) Ε ίς τήν κ α θ ’ ήμέραν λειτουργίαν μέχρι τής άποδόαεως τής ’Α - 
ναλήψεως ατιχολογούvται τά άντίφωνα τής έορτής, ά λλ ’ είαοδικόν 
«Δεϋτε προσκυνήσομεν... Σώαον ήμάς... ο έν δόξη άναληφθείς»· κο
ντάκιον «Τήν ύπέρ ήμών πληρώσας»· είς τό Εξαιρέτος «’Αξιον 
έστίν», άντ'ι τοϋ  Ειδομεν τό φώς «Άνελήφθης έν δόξη» και μετά τήν 
όπιαθάμβο)νον εύχήν  «Ε’ίη τό όνομα»· άπόλυαις  ώς έν  τή έορτή.

10. Παρασκευή. Αλεξάνδρου και Αντονίνης μαρτύρων (f 313).
Anooioflos: ήμέpαs, Παρ. ς' έβδ. Πράξ. (Πρξ. ιθ' 1-8).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρ. ς' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ιδ' 1-11).

11. Σάββατον. Ναθαναήλ τοϋ Βαρθολομαίον (νίοϋ τοϋ Θο- 
λομά) έκ τών 12 και Βαρνάβα τών άποατόλον (α ' αί.)· ύπε- 
ραγίας Θεοτόκου «Παναγίας Ά ξιον έστίν».

'Η  ήμιεορτάσιμος άκολουθία τοϋ Μηναίου συμψάλλεται 
μετά τών μεθεόρτον τής Αναλήψεος. Μετά τά δοξαστικά τοϋ 
έσπερινοϋ και τοϋ ορθρον, μετά τό άπολυτίκιον και μετά τό 
μεσώδιον κάθισμα και τό έξαποστειλάριον άντ'ι τών θεοτο
κίων τοϋ Μηναίου ψάλλονται τά άντίστοιχα τής έορτής. 'Ο 
έσπερινός διεξάγεται κατά τήν έν τώ Μ ηναίο τάξιν ανευ είσο
δον. Είς τόν ορθρον, καθίσματα έκ τοϋ Πεντηκοαταρίου· κα
νόνες ο β ' τής έορτής και ο κοινός τών άποατόλον καταβα- 
σίαι δέν λέγονται, άλλά ψάλλεται δοξολογία μεγάλη. Είς τήν 
λειτουργίαν, τά άντίφονα και τό είαοδικόν τής έορτής. Προ- 
κείμενον και άλληλουιάριον άποστολικά· Απόστολος: τών 
άγιον, Κυρ. ε ' Πράξεων «Διααπαρέντες οί άπόατολοι» (Πρξ. 
ια ' 19-30)· Εύαγγέλιον: ομοίως, 8 Νοεμ., « Ό  άκούον ύμών» 
(Λκ. ι ' 16-21). « ’Ά ξιον  έστί». Κοινωνικόν «Είς πάααν τήν 
γήν»· άντ'ι τοϋ Ειδομεν τό φώς «Ά νελήφθης έν δόξη».



Μ η ν  Io y n io c 239

12. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Τών άγιων 318 θεοφό- 
ρων πατέρων τής Α ' Οίκουμενικής συνόδου (325 μ.Χ.)». Ό - 
νουφρίου οσίου (δ ' αί.). Πέτρου τοϋ έν Ά θω  (f 734). Ή χο ς 
πλ. β ',  έωθινόν ι ' (τυπικόν Πεντηκοσταρίου §§41-42).

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον « ’Ανελήφθης»· κοντάκιον «Τήν 
υπερ ήμών πληρώσας».

Εις τον έσπερινόν. 'Η  άκολουθία άπασα ώς έν τώ Πεντη- 
κοσταρί,ω. Απόλυσις (λεγομένη εως τής θ ' ωρας αυριον) « Ό  
άναστάς έκ νεκρών καί έν  δόξη άναληφθείς ά φ ’ ήμών είς τούς 
ουρανούς καί έν δεξιά καθίσας τοϋ Θεοϋ καί Π ατρός Χριστός  
ο άληθινός Θεός ήμών».

Εις το μεσονυκτικον μετά τόν τριαδικόν κανόνα, τά Δόξα, 
Καί νϋν τής λιτής τοϋ Πεντηκοσταρίου· άπολυτίκιον «Ά νελή- 
φθης έν δόξη».

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  τά έν τώ έσπερινώ 
άπολυτίκια (βλέπε είς Πεντηκοστάριον). Καθίσματα, ευλογη
τάρια, άναβαθμοί, καί πάσα ή τάξις τοϋ έωθινοϋ ( ι ' )  Ευαγγε
λίου, κατά τήν διάταξιν τοϋ Πεντηκοσταρίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ κ.τ.λ. καί άπό γ ' καί ς '  φδής κατά τήν τάξιν 
τοϋ Πεντηκοσταρίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Θείο) καλυφθείς»· «Τήν τιμιωτέ- 
ραν», «Χαίροις, άνασσα».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ καί αίνοι ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω. 
Δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναστάς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα τής έορτής, άλλ’ είς τό 
β ' λέγεται έφύμνιον τό «Σώσονήμάς, Υίε Θεοϋ, ο άναστάς έκ 
νεκρών», καί είς τό γ ' τό άπολυτίκιον « ’Ανεληφθης»· είς δε τό 
Ε ί σ ο δ ι κ ό ν  «Δεϋτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ήμάς, Υίε Θε- 
οϋ, ο έν δόξη άναληφθείς ά φ ’ ήμών είς τούς ουρανούς...»

[Ά ν ψαλοϋν τυπικά, είς τούς μακαρισμούς 4 τροπάρια τοϋ 
ήχου καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος τών Π ατέρων είς δε 
τό Ε ί σ ο δ ι κ ό ν  «Δεϋτε προσκυνήσωμεν... Σώσον ήμάς, Υίε 
Θεοϋ, ο άναστάς...»]

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Ά γγελ ικα ί δυνάμεις», 
« ’Ανελήφθης έν δόξη», «Ύ περδεδοξασμένος εί» καί τοϋ 
ναοϋ, κοντάκιον «Τήν υπερ ήμών πληρώσας οίκονομίαν».
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ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. ζ ' Πράξ., « ’Έκρινεν ο 
Π αϋλος παραπλεϋσαι»  (Πρξ. κ ' 16-18, 28-36)· Ευαγγέλιον: 
Κυρ. ζ ' άπό τοϋ Πάσχα, «Έ πάρας ο ’Ιησοϋςτούς οφθαλμούς» 
( ’Ιω. ιζ ' 1-13).

Είς τό Έ ξα ιρέτος « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Άίνείτε 
τόν Κύριον»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς «Ά νελήφθης έν δόξη».

13. Δευτέρα. Άκυλίνης μάρτυρος (f 239).
AnooioAos: ήμέpαs, Δευε ζ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. κα' 8-14).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Δευε ζ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ιδ' 27-ιε' 7).

14. Τρίτη. ’Ελισαίου τοϋ προφήτου (900 π.Χ.), Μεθοδίου άρχιε- 
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ ομολογητοϋ (f 847).

AnooioAos: ήμέpas, Τρ. ζ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. κα' 26-32).
ΕύαγγέΑ^ν: Πpoφήιoυ, Παρ. α' έβδ. A oukA. (Λκ. δ' 22-30).

15. Τετάρτη. Άμώς προφήτου (η ' αί. π.Χ.), Αχαίκοϋ καί Στε- 
φανα άποστόλων, 'Ιερωνύμου οσίου (f 420), Αυγουστίνου 
έπισκόπου 'Ιππώνος (f 430).

AnooioAos: ήμέpas, Τει. ζ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. κγ' 1-11).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Τει. ζ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ις' 15-23).

16. Πέμπτη. Τύχωνος έπισκ. Αμαθοϋντος Κύπρου.
AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. ζ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. κε' 13-19).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. ζ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ις' 22-33).

17. Παρασκευή. «Άπόδοσις τής έορτής τής Άναλήψεως». 
’Ισαύρου διακόνου, Βασιλείου καί ’Ιννοκεντίου (f γ '  αί.)· 
Μανουήλ, Σαβέλ καί ’Ισμαήλ τών μαρτύρων (f 362).

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω κατα τήν 
πρώτην ημέραν τής έορτής, έξαιρέσει τών έν τώ έσπερινώ 
άναγνωσμάτων καί τής λιτής. ’Εν τώ όρθρω καταλιμπάνονται 
ο πολυέλεος, τό κάθισμα αυτοϋ, καί τό Ευαγγέλιον μετα τής 
τάξεως αυτοϋ· όθεν μετα τα δύο καθίσματα, ο ν ' ψαλμός καί 
ευθύς οί κανόνες. Συναξάριον μόνον τοϋ Μηναίου.

AnooioAos: ήμέpas, Παρ. ζ' έβδ. Πράξ. (Πρξ. κζ' 1-κη' 1).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Παρ. ζ' έβδ. Ίωάν. (Ίω. ιζ' 18-26).
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18. t  Σάββατον προ τη5 Πεντηκοστά (Ψυχοσάββατον).
Λεοντίον μάρτυρος. 'Υπατίου, Θεοδούλου, Αίθερίου τών μαρ
τύρων (f 70), Λεοντίον οσίου τοϋ Αργείον.

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον και κοντάκιον τής Αναλήψεος· 
(μικρά) άπόλυσις ώς έν τή έορτή (διά τήν άπόδοσιν αύτής).

Αί άκολουθίαι ψάλλονται κατά τήν τάξιν τοϋ Πεντηκοστα- 
ρίον και τοϋ Σαββάτου πρό τής Κυριακής τής άπόκρεο (όρα 
5 Μαρτίου).

Εις τόν έσπερινόν ώς έν τώ Πεντηκοσταρίο, ανευ είσοδον 
μετά τό «Νϋν άπολύεις» ο νεκρώσιμος κανών (έκ τής παννυ- 
χίδος) και τό μνημόσυνον.

Εις τόν ορθρον ο κανών τοϋ Πεντηκοαταρίου, άλλ’ είς έκά- 
στην φδήν προτάσσεται ο είρμός αύτής μή έπαναλαμβανόμε- 
νος έν τέλει, πλήν τής γ ' και ς '  φδής· μετά τό κοντάκιον και 
τόν οίκον, τό συναξάριον τοϋ Μηναίου και είτα τό έξής ύπό- 
μνημα (έκ τοϋ Τριωδίου)· «Τή αύτή ήμέρα, μνείαν πάντο)ν τών 
άπ αίώνος κοιμηθέντον εύαεβώς, έπ  έλπίδι άναατάαεος ζο)ής 
αίο)νίον, οί θειότατοι πατέρες έθέαπιααν.

Στίχοι· Άμνημόνηαον πταιαμάτοό νεκροίς, Λόγε,
τά χρηστά νεκρά σπλάγχνα αον μή δεικνύον.

Τάς τών προαναπανααμένον ψνχάς κατάταξον, δέσποτα  
Χριστέ, έν ταίς τών δικαίιον αον ακηναίς και έλέηαον ήμάς, ώς 
μόνος άθάνατος. ’Αμήν».

Καταβασίαι δέν ψάλλονται, άλλά μόνον οί είρμο'ι τών γ ' ,  
ς ' ,  η ' και θ ' φδών είς τήν τάξιν αύτώ ν «Τήν τιμιοτέραν», 
έξαποστειλάρια, αίνοι, άπόστιχα κ.λπ. ώς έν τώ Πεντηκοστα- 
ρίο· « ’Α γα θόν  τό έξομολογείαθαι», τρισάγιον κ.λπ., τό άπο
λυτίκιον « Ό  βάθει σοφίας», Δόξα, Και νϋν, τό θεοτοκίον «Σέ 
και τείχος» (ώς ορίζει και τό Τ.Μ.Ε., Σαββάτο πρό τής Πε
ντηκοστής §45).

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα και είαοδικόν τά τών κα
θημερινών. Μετά τήν είσοδον άπολντίκια « Ό  βάθει σοφίας» 
και τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Μ ετά τών άγίιον». Απόστολος: κοι- 
μηθέντον, «Ού θέλο) ύμάς άγνοείν» (Α ' Θεσ. δ ' 13-17)· 
Εύαγγέλιον: Σαββάτου πρό τής Πεντηκοστής (ια'  έοθινόν), 
«Έ φανέροαεν έαντόν ο ’Ιηαοϋς» ( ’Ιο. κ α ' 14-25). « ’Ά ξιον
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έστί». Κοινωνικόν «Μ ακάριοι ους έξελέξο»· άντί τοϋ Ειδομεν 
τό φώς « ’Ό βάθει σοφίας»· «Πληρο)θήτω)». Μετα τήν οπισθάμ- 
βωνον ευχήν τα τροπάρια «Μ ετα πνευμάτων δικαίιον» κ.λπ., 
μεθ’ α μνημονεύει ο ίερεύς, ώς έν τώ Σαββάτω πρό τής άπό- 
κρεω σημειοϋται· είτα η άπόλυσις τής θ. λειτουργίας.

19. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗ
ΚΟΣΤΗΣ». ’Ιούδα άποστόλου τοϋ Θαδδαίου η Λεββαίου, καί 
’Ιούδα άποστόλου τοϋ θεαδέλφου. Ζωσίμου μάρτυρος (β ' 
αί.), Παίσίου οσίου τοϋ μεγάλου. (Τυπικόν Πεντηκοσταρίου 
§§47-50.)

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

'Η  άκολουθία απασα κατα τήν έν τώ Πεντηκοσταρίω τάξιν.
Εις τον έσπερινον δέν στιχολογοϋμεν Ψαλτήριον, είς δέ τα 

έσπέρια (είς στίχους 10) δευτεροϋμεν τό «Πεντηκοστήν έορ- 
τάζομεν» καί τό «Ειδομεν τό φώς». Είς τήν είσοδον προκείμε
νον « 'Ό Κύριος έβααίλεναε» καί τα άναγνώσματα. Τό άπολυ
τίκιον «Ευλογητός εί, Χριστέ»  ψάλλεται τρίς. Απόλυσις « 'Ό 
έν ειδει πυρ ίνον γλωσσών ουρανόθεν καταπέμψας τό πανά
γιον Πνεϋμα έπί τούς αγίους αυτοϋ μαθητας καί άποστόλους 
Χ ριστός ο άληθινός...»

Εις το μεσονυκτικον. «Ευλογητός ο Θεός», «Βασιλεό ου
ράνιε» (ό περ έφεξής έπανέρχεται έν τή άρχή τών άκολουθιών 
μέχρι τοϋ έπομένου Πάσχα), τρισάγιον κ.λπ., ο ν ' ψαλμός 
χϋμα, τα δια τήν λιτήν στιχηρα τής έορτής, τρισάγιον καί άπο
λυτίκιον «Ευλογητός εί, Χριστέ».

Εις τον όρθρον είς τό «Θεός Κύριος» τό άπολυτίκιον τρίς, 
καί τα λοιπα ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω. Τό είδικόν δια τήν έορ- 
τήν ορθρινόν Ευαγγέλιον ( ’Ιω. κ ' 19-23) μετα τής τάξεως 
αυτοϋ. Άνάστασιν Χριστοϋ δέν λέγομεν, άλλ’ ευθύς τόν ν ' 
ψαλμόν χϋμα. Όί δύο κανόνες τοϋ Πεντηκοσταρίου μετα τών 
είρμών αυτών «άνευ στίχων» (άλλα μετα τοϋ Δόξα, Καί νϋν, 
είς τα δύο τελευταία τροπάρια έκάστης φδής τοϋ β ' κανόνος). 
Α φ’ ς '  φδής τό κοντάκιον μετα τοϋ οίκου τής έορτής καί τα 
συναξάρια Μηναίου καί Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι διπλαί
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οί είρμοί «Πόντο) έκάλυψε» καί «Θείο) καλυφθείς». Αντί τής 
στιχολογί,ας τής φδής τής Θεοτόκου, ψάλλεται ή θ ' φδή τών 
κανόνων [τοϋ μεν α ' μετά στίχου «Δόξα σοι, ο Θεός ήμών, δό
ξα σοι», τοϋ δε β ' μετά τοϋ μεγαλυναρίου « ’Απόστολοι τήν 
χά ρ ιν  τοϋ Π αρακλήτου, λαβόντες έξεπλήττοντο, έτέρα ις  
γλώ σ σ α ς λαλοϋντες, καθώς τό Πνεϋμα έδίδου»]* καί έν τέλει 
οί δύο είρμοί «Μή τής φθοράς» καί «Χαίροις, άνασσα». Έ ξα 
ποστειλάρια (τό α ' δίς, τό β ' άπαξ), στιχηρά αϊνων είς 4 (δευ- 
τεροϋντες τό α ' ) ,  δοξολογία μεγάλη καί άπολυτίκιον «Ευλο
γητός εί, Χριστέ»  (άπαξ).

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα τής έορτής (ο γ ' στίχος 
τοϋ α ' άντιφώνου άρχεται «Ουκ είσι λαλιαί ουδε λ ό γο ι...» ) .

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Ύψώθητι, Κύριε, έν τή δυνάμει σ ο ν  άσιομεν 
καί ψαλοϋμεν τάς δυναστείας σου. Σώσον ήμάς, Παράκλητε  
άγαθέ, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ, μόνον τό άπολυτίκιον καί τό κοντά
κιον τής έορτής. Αντί τρισαγί,ου, « Ο σ ο ι είς Χριστόν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: τής έορτής, Κυρ. η ' Πράξ., 
«Έ ν τώ σνμπληροϋσθαι τήν ήμέραν τής Πεντηκοστής» (Πρξ. 
β ' 1-11)· Ευαγγέλιον: ομοίως, Κυρ. η ' ’Ιωάν., «Τή έσχάτη 
ήμέρα τή μεγάλη τής έορτής» ( ’Ιω. ζ ' 37-52, η ' 12).

Είς τό Έ ξαιρέτω ςο  είρμός «Μή τής φθοράς». Κοινωνικόν 
«Τό Πνεϋμά σον τό άγαθόν οδηγήσει με έν γή ευθεία' άλλη
λούια»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς τό άπολυτίκιον «Ευλογητός 
εί, Χριστέ». Απόλυσις ώς έν τώ έσπερινώ χθές. ’Εν συνεχεία 
συνάπτεται συνήθως καί ο έσπερινός, ώς επεται.

Ό  έσπερινος της γονυκλισίας. 'Η  άκολουθία ώς έχει έν τώ 
Πεντηκοσταρίω. Είσοδος, «Φώς ίλαρόν», καί τό μέγα προκεί
μενον «Τίς θεός μέγας»  μετά τών στίχων αυτοϋ. Είτα αί ευχαί 
τής γονυκλισίας κατά τήν έν τώ Πεντηκοσταρίω τάξιν, τά άπό
στιχα καί τό άπολυτίκιον «Ευλογητός εί, Χριστέ»  (γ' ) .  Άπό- 
λυσις « Ό  έκ τών πατρικών κόλπω)ν κενώσας έαντόν καί τήν 
ήμετέραν όλην άνθραπείαν προσλαβόμενος φύσιν καί θεώσας

* Τά άνωτέρω σημειοϋνται κατ’ άναλογίαν πρός τήν έορτήν τής Άναλή- 
ψεως, καθόσον τό Ε Μ Έ . ουδεν σημειώνει είς τήν θ ' φδήν τής έορτής.
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αύτήν, μετά δέ ταϋτα είς ούρανούς αύθις άνελθών και έν δε
ξιά καθίαας τοϋ Θεοϋ και Πατρός, τό τε θείον και άγιον και 
ομοούαιον και ομοδύναμον και ομόδοξον και ανναΐδιον  
Πνεϋμα καταπέμψας έπι τούς άγιους αύτοϋ μαθητάς και άπο- 
στόλονς και διά τούτον φ οτίαας μέν αύτούς, δ ι ’ αύτών δέ 
πάααν τήν οίκονμένην, Χ ριστός ο άληθινός Θεός ήμών, ταίς 
πρεσβείαις τής παναχράντου και παναμώμου άγιας αύτοϋ μη- 
τρός, τών άγίιον ένδοξον πανενφήμιον, θεοκηρύκον και πνεν- 
ματοφόρον άποατόλιον και π ά ντο τ τών άγίιον, έλεήααι και 
αώααι ήμάς διά τήν έαντοϋ άγαθότητα. ’Αμήν».

20. t  Δευτέρα μετά την Πεντηκοστήν. «ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥ
ΜΑΤΟΣ». Μ εθοδίου ίερομάρτυρος, έπισκόπου Π ατάρον 
(f 312). Νικολάου Καβάσιλα (ιδ'  αί.). (Τυπικόν Πεντηκοστα- 
ρίου §§51-52.)

Τή Δευτέρα τοϋ άγίου Πνεύματος, σύναξις τής Θεοτόκου «Φα
νερωμένης» έν Λευκάδι.

Ε ις τό μεσοννκτικόν. «Εύλογητός ο Θεός», «Βααιλεϋ ού- 
ράνιε», τρισάγιον κ.λπ., «Δεϋτε προακννήαομεν» γ ' ,  ο ν ' 
ψαλμός χϋμα, τρισάγιον κ.λπ. και άπολυτίκιον «Εύλογητός εί, 
Χριστέ».

Εις τόν ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τό άπολυτίκιον 
«Εύλογητός εί, Χριστέ»  τρις, τά δέ λοιπά ώς έν τώ Πεντηκο- 
σταρίο. 'Ο ν ' χϋμα και οί δύο κανόνες ώς χθές. Μετά τό κον
τάκιον και τόν οίκον τά συναξάρια τοϋ Μηναίου και τοϋ Πεν- 
τηκοσταρίον. Καταβασίαι μόνον οί είρμο'ι τοϋ ίαμβικοϋ κανό
νος «Θείο) καλυφθείς»· (άντ'ι τοϋ Τήν τιμιοτέραν) ή θ ' φδή 
τών κανόνων ώς χθές, και ο είρμός «Χαίροις αναααα». Τά 
έξαποστειλάρια, τά στιχηρά τών α ίνον είς 4 (δεντεροϋντες τό 
α ' ) ,  δοξολογία μεγάλη και τό άπολυτίκιον «Εύλογητός εί, 
Χριστέ»  (άπαξ).

Ε ις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα, είαοδικόν, άπολυτίκιον 
και κοντάκιον, ώς χθές. Αντ'ι τρισαγίου, « Ο α ο ι είς Χριστόν»  
(κατ’ άπαίτησιν τοϋ Τ.Μ.Ε.). Απόστολος: Δευτέρας άγ. Πνεύ
ματος, « Ώ ςτέκνα  φωτόςπεριπατείτε»  (’Εφεσ. ε ' 8-19)· Εύαγ
γέλιον: Δευτ. α ' έβδ. Ματθαίου, « Ό ρ ά τεμ ή  καταφρονήαητε»
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(Μτθ. ιη ' 10-20). Είς τό Έ ξα ιρ έτο ςο  είρμός «Χαίροις άνασ
σα». Κοινωνικόν «Τό Πνεϋμά σου τό άγιον μή άντανέλης ά φ ’ 
ημιών δεόμεθα, φιλάνθρωπε· άλληλούια»· «Ειδομεντό φώς», ό 
περ ψάλλεται έφεξής είς πασαν θ. λειτουργίαν. Απόλυσις ώς 
τώ Σαββάτω έσπέρας.

Ειδήσεις. 1. Κ ατα τήν παροϋσαν έβδομάδα γίνεται κατάλυσις είς 
πάντα.

2. Μ έχρι τής άποδόσεος, είς τήν κα θ ’ ημέραν λειτουργίαν στιχο- 
λογοϋνται τα  άντίφωνα καί τό είσοδικόν τής έορτής.

3. ’Α π ό  σήμερον άρχονται τα άναγνώσματα έκ τών έπιστολών 
τοϋ Π αύλου καί τοϋ κατα Μ ατθαίον αγίου Ευαγγελίου.

21. Τρίτη. ’Ιουλιανοϋ μάρτυρος ( γ ' -δ '  αί.). Τερεντίου ίερομάρ
τυρος έπισκόπου ’Ικονίου (α ' αί.), Νικήτα ίερομ. τοϋ Νισυρί- 
ου (f 1732).

AnooioAos: ήμέpαs, Τρ. α' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. α' 1-7, 13-17).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Τρ. α' έβδ. Mai0. (Μι Θ. δ' 23-ε' 13).

22. Τετάρτη. Ευσεβίου ίερομάρτ. έπισκ. Σαμοσάτων (f 380). 
Ζήνωνος καί Ζηνα (κυρίου καί δούλου) μαρτύρων (f 304).

Ό  ήλιος εισέρχεται είς τόν Καρκίνον. ’Α ρχή  τοϋ θέρους.
AnooioAos: ήμέpas, Τεε α' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. α' 18-27).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Τεε α' έβδ. Mai0. (Μι Θ. ε' 20-26).

23. Πέμπτη. Άγριππίνης (f 253-260) μάρτυρος. Άριστοκλέους 
πρεσβυτέρου, Δημητρίου διακόνου, Αθανασίου άναγνώστου.

AnooioAos: ήμέpas, Πέμ. α' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. α' 28-β' 9).
EύaγγέAιov: ήμέpas, Πέμ. α' έβδ. Mai0. (Μι Θ. ε' 27-32).

24. Παρασκευή. f  Τό γενέθλιον τοϋ προδρόμου καί βαπτιστοϋ 
’Ιωάννου. Παναγιώτου νεομάρτυρος τοϋ Καισαρέως (f 1765).

Μ ή προβλεπομένης τής περ ιπτώ σεος ταύτης ύπό τοϋ Τ.Μ.Ε., 
έφαρμόζεται η άνάλογος διάταξις τής 25ης Μ αίου (Τ.Μ.Ε., 25 
Μ αίου §10)· όθεν η έν  τώ Μ ηνα ίο  έορτάσιμος άκολουθία τοϋ Π ρο
δρόμου ψάλλεται μετα τών μεθεόρτον τής Πεντηκοστής, α τινα ζήτει 
τή Π έμπτη έσπέρας καί τή Π αρασκευή προ'ι έν  τώ Πεvτηκοαταρίφ.

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί η α ' στάσις τοϋ 
Ψαλτηρίου.
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ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», είς στίχους 8, έσπέρια στι- 
χηρά ίδιόμελα τοϋ Προδρόμου 7 «Λύει τοϋ Ζαχαρίον τήν σιω
πήν» (δευτεροϋντες τό α ' ) ,  Δόξα, τοϋ Μηναίου «Σήμερον τοϋ  
φωτός ο λύχνος», Καί νϋν, τής έορτής «Παράκλητον έχοντες».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας « Ή  
βοήθειά μον» καί τά άναγνώσματα τοϋ Μηναίου.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ, τά ίδιόμελα τοϋ Προδρόμου μετά τών στίχων 
αυτών, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Ή σαΐον νϋν τοϋ προφήτου», Καί 
νϋν, τής έορτής «"Οτε τό Πνεϋμά σον κατέπεμψας».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ, «Προφήτα καί πρόδρομε», Δόξα, Καί νϋν, 
«Ευλογητός εί, Χριστέ».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ μετά τοϋ χαρακτηριστικοϋ τής έορτής « Ό  έν  
ειδει πυρίνων γλωσσών» ώς τώ Σαββάτω έσπέρας.

Εις το μεσονυκτικον. 'Ο ν ' ψαλμός χϋμα, τά διά τήν λιτήν 
ίδιόμελα τοϋ προδρόμου μετά τοϋ Δόξα αυτών, Καί νϋν, «"Οτε 
τό Π νεϋμά σον» (ζήτει είς τήν λιτήν τής Πεντηκοστής)· τρισά
γιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Ευλογητός εί, Χριστέ».

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον «Προφήτα καί πρόδρομε», Δόξα, τό αυ
τό, Καί νϋν, «Ευλογητός εί, Χριστέ». [Τό Ψαλτήριον καί ο πο
λυέλεος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, διά τήν α ' στιχολογίαν τό τοϋ προδρόμου 
«Νϋν έβλάστησεν ήμΐν», Δόξα, Καί νϋν, τό κάτωθι όμοιον τής 
έορτής·

Ή χο ς  δ '.  Κατεπλάγη ’Ιωσήφ.
Τήν μεθέορτον, πιστοί, καί τελενταίαν έορτήν /  έορτάσω- 

μεν φαιδρώς- αυτη έστί Πεντηκοστή · /  έπαγγελίας σνμπλήρω- 
σις καί προθεσμίας· /  έν ταύτη γάρ τό πϋρ τοϋ Παρακλήτου 
ευθύς /  κατέβη έπί γής ως περ έν ειδει γλωσσών /  καί μαθητάς 
έφώτισε /  καί τούτους ούραvομύατας άνέδειξε· /  τό φώς έπέ- 
στη τοϋ παρακλήτου, /  καί τόν κόσμον έφώτισεν.

Είς τάς λοιπάς δύο στιχολογί,ας τά καθίσματα τοϋ προδρό
μου «Τής Χριστοϋ παρουσίας»  καί «Ά γαλλιάσθω  ο πατήρ» 
έπισφραγίζονται, άντί θεοτοκίων, με τά ομόηχα καθίσματα



Μ η ν  Io y n io c 247

τής έορτής «Μετά τήν εγεραιν» και «Οί τοϋ αοτήρος έρασταί» 
(Πεντηκοστάριον, Παρασκευή προί).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ. Τά «Έ κ νεότητάς μον» κ.λπ. και τά τοϋ 
Εύαγγελίον τοϋ ορθρον τοϋ Προδρόμου, ’Ιουνίου 24, «Σννέ- 
λαβεν ’Ελισάβετ ή γννή Ζαχαρίον»  (Λκ. α ' 24-25, 57-68, 76, 
80), μεθ’ ο ο ν ' ψαλμός χϋμα, και τά λοιπά τοϋ Μηναίου.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο β ' τής έορτής (μετά τών είρμών) και οί δύο 
τοϋ Προδρόμου (ανευ είρμών)· άπό γ ' φδής τό κοντάκιον τής 
έορτής (χϋμα), τό μεσώδιον κάθισμα τοϋ Μηναίου « Ώ ς  περ  
ήλιος φαιδρός», Δόξα, Και νϋν, τό κάτωθι όμοιον τής έορτής·

Ή χο ς  δ '.  Κατεπλάγη ’Ιοαήφ.
Ή  τοϋ Πνεύματος πηγή έπιδημοϋαα τοίς έν γή /  είς πνρ- 

φόρονς ποταμούς μεριζομένη νοητώς, /  τούς άποστόλονς 
έδρόαιζε φo)ταγo)γούαα /  και γέγονεν αύτοίς νέφος δροαώδες 
τό πϋρ, / φωτίζοναα αύτούς και ύετίζοναα φλόξ, / δ ι ’ ών ήμείς 
έλάβομεν τή νχά ρ ιν / διά πνρός τε και υδατος· / τό φώς έπέστη 
τοϋ Π αρακλήτου /  και τόν κόαμον έφώτιαεν.

Α φ ’ ς '  φδής τό κοντάκιον μετά τοϋ οικου τοϋ Προδρόμου 
και τό συναξάριον τοϋ Μηναίου.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Θείο) καλυφθείς»· «Τήν τιμιωτέ- 
ραν», και ο είρμός «Χαίροις αναααα».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ, τοϋ Μηναίου «Τό τοϋ Π ροδρόμου σή
μερον» και τό α ' τής έορτής «Τό πανάγιονΠ νεϋμα».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ τά τοϋ Προδρόμου 4 προσόμοια, Δό
ξα, τοϋ Μηναίου «Ά α τήρ  άατέρο)ν», Και νϋν, τής έορτής «Βα- 
αιλεϋ ούράνιε»· δοξολογία μεγάλη.

Εις τήν λειτονργίαν. Αντίφωνα και είαοδικόν τής έορτής. 
Μετά τήν είσοδον, άπολντίκια «Εύλογητός εί, Χριατέ», 
«Προφήτα και πρόδρομε»  και τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«°Οτε καταβάς». Τρισάγιον. Απόστολος τοϋ Προδρόμου, 
Κυρ. τής τυροφάγου, «Νϋν έγγύτερον ήμών ή σωτηρία» ('Ρομ. 
ιγ ' 11-ιδ' 4)· Εύαγγέλιον ομοίως, ’Ιουν. 24, «Ε πειδή περ πολ- 
λοι έπεχείρηααν» (Λκ. α ' 1-25, 57-68, 76, 80). Είς τό Έ ξαιρέ
το ς  τό « ’Ά ξιον  έστί». Κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον»· «Ειδο
μεν τό φώς», και τά λοιπά τής λειτουργίας.
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25. Σάββατον. «Άπόδοσις τής έορτής τής Πεντηκοστής». Από- 
δοσις τοϋ γενεσίου τοϋ Προδρόμου. Φεβρωνίας οσιομάρτυ- 
ρος (f 304). ’Όρεντίου καί τών σύν αυτώ μαρτύρων. (Τυπικόν 
^ ^ ^ ο σ τ α ρ ί ο υ  §52, «Τώ Σαββάτω...»)

'Η  άκολουθία ώς διετυπώθη τή Κυριακή τής Πεντηκοστής, 
άλλα τα έσπέρια είς στίχους 8 (απαντα άνα μίαν) καί καταλι- 
μπάνονται τα άναγνώσματα τοϋ έσπερινοϋ, τα στιχηρα τής 
λιτής, καί έν τώ όρθρω ο πολυέλεος καί τό μετ’ αυτόν κάθισμα, 
τό Ευαγγέλιον μετα τής τάξεως αυτοϋ καί τό συναξάριον τοϋ 
Πεντηκοσταρίου. Είς τήν λειτουργίαν, άντίφωνα, είσοδικόν, 
άπολυτίκιον καί κοντάκιον, ώς έν τή έορτή. Τρισάγιον. Από
στολος: ημέρας, Σαβ. α ' έβδ. έπιστ. ('Ρωμ. α ' 7-13)· Ευαγγέ- 
λιον: ημέρας, Σαβ. α ' έβδ. Ματθ. (Μτθ. ε ' 42-48). Είς τό Έ- 
ξα ιρ έτο ς  ο είρμός «Χαίροις άνασσα». Κοινωνικόν «Τό 
Πνεϋμά σου τό άγαθόν»· «Ειδομεν τό φώς».

26. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. «ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». Δαυίδ 
οσίου τοϋ έν Θεσσαλονίκη (f 540). ’Ιωάννου έπισκόπου Γοτ- 
θίας. Ή χο ς πλ. δ '· έωθινόν α ' (τυπικόν Πεντηκοσταρίου §§53
55).

Τή Κυριακή τών αγίων Πάντων τελείται προσκύνημα είς τας κα- 
τακόμβας τής Μήλου (τό άρχαιότερον έν Έλλάδι παλαιοχριστια
νικόν μνημείον). Μνήμη τών οσίων Γρηγορίου, Θεοδώρου καί Λέο- 
ντος τών έν Σάμη Κεφαλληνίας.

Εις την θ '.  «Ευλογητός εί, Χριστέ»· «"Ότε καταβάς».
Εις τον έσπερινον η άκολουθία ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω· 

μετα τήν είσοδον καί τό προκείμενον « 'Ό Κύριος έβααίλεναε» 
λέγονται τα άναγνώσματα. Απολυτίκια « Ε ξ  υψους κατήλ
θες», Δόξα, «Τών έν ό λο  τώ) κόσμοι»*, Καί νϋν, «Τό ά π ’ αίώ- 
νος άπόκρυφον».

Εις το μεσονυκτικον. 'Ό τριαδικός κανών τοϋ ήχου, τα δια 
τήν λιτήν στιχηρα ώς έν τώ Πεντηκοσταρίω, τα τριαδικα 
« ’Ά ξιον  έστί»· άπολυτίκιον «Τών έν όλο  τώ) κόσμο)».

* "Ετερα άπολυτίκια τών αγίων Πάντων βλέπε μετα τήν λειτουργίαν.



Μ η ν  Io y n io c 249

Εις τον ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος»  άπολυτίκια ώς είς 
τόν έσπερινόν. Καθίσματα, ευλογητάρια, άναβαθμοί, ή τάξις 
τοϋ έωθινοϋ (α ' )  Ευαγγελίου, καί τά λοιπά, ώς έν τώ Πεντη- 
κοσταρίω. Κανόνες ο άναστάσιμος καί ο τών άγιω ν άπό γ ' 
καί ς '  φδής τά τοϋ Πεντηκοσταρίου. Καταβασίαι οί είρμοί 
« ’Ανοίξω) τό στόμα μον»· «Τήντιμιωτέραν», «"Απας γηγενής». 
’Εξαποστειλάρια «"Αγιος Κύριος»  καί τά τοϋ Πεντηκοσταρί
ου. Οί αίνοι, δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναστάς έκ τοϋ μνήματος» 
(η «Σήμερον σωτηρία»).

Ε ις τήν λειτουργίαν. Αντίφωνα [η τά τυπικά καί είς τούς 
μακαρισμούς τά 4 τροπάρια τοϋ ήχου καί 4 τής ς '  φδής τοϋ 
κανόνος τών άγιων]. Μετά τήν είσοδον, άπολυτίκια «Έ ξ  
υψονς κατήλθες», «Τών έν  όλω τώ κόσμο)» καί τοϋ ναοϋ, κον
τάκιον « Ώ ς  άπαρχάς». Απόστολος: τών άγ. Πάντων, Κυρ. α ' 
έπιστ., «Οί άγιοι πάντες» ('Εβρ. ια ' 33-ιβ' 2)· Ευαγγέλιον: 
Κυρ. α ' Ματθ., «Πάς ός τις ομολογήσει» (Μτθ. ι ' 32-33, 37
38, ιθ ' 27-30). Είς τό Έ ξαιρέτω ς « Ά ξ ιο ν  έστί». Κοινωνικόν 
« ’Αγαλλιάσθε, δίκαιοι, έν Κυρίαο τοΐς ευθέσι πρέπει αινεσις· 
άλληλούια».

Σημείωσις. ’Α πολυτίκια τών άγιω ν Πάντων.
Ή χος α '. Τοϋ λίθου αφραγιαθέvτος.

(Ποίημα του οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου)
Β λαστούς ευαγγελίου καί καρπούς άμαράντους, χορούς άγιων 

Πάντων ευφημήσωμεν πάντες, έν  ϋμνοις καί φ δα ΐς πνευματικαΐς, μι
μούμενοι αυτών τάς άρετάς, καί άγώνας τούς γενναίους, άπό ψυχής 
συμφώνως άνακράζοντες- δόξα τ— στεφανώσαντι υμάς- δόξα τ— 
άγιάσαντο δόξα τ-  έν  τή γή καί οΰραν-  υμάς δοξάσαντι.

'Έτερον. Ή χος πλ. α '. Τόν συνάναρχον Λόγον.
(Ποίημα Κυρίλλου πατριάρχου Κων/πόλεως)

Τών άγιων Πάντων οίκος ο πάνσεπτος, ουρανός ως τις άλλος 
άστράπτει αίθριος, έν  μέσω έχων τόν Χ ρ ιστόν, ως περ ήλιον λα
μπρόν, τήν παρθένον Μ αρ ιάμ, σελήνην ώς πλησ ιφαή, καί κύκλω κα- 
θάπερ άστρα, χορούς τε πάντων άγιων, άεί πρεσβεύοντας σωθήναι 
ήμάς.

Ειδήσεις. 1. ’Α πό  σήμερον έπαναλαμβάνεται ή χρήσις τής Π α
ρακλητικής. Δ ιά τάς έν  καθημερινή άκολουθίας μετά Παρακλητικής 
βλέπε έμπροσθεν είς τάς γενικάς τυπικάς δ ιατάξεις (§§1-30).
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2. Μ έχρι τής 26ης ’Ιουλίου, έαν έορτάζεται αγιος, ψάλλονται κα- 
ταβασίαι « ’Ανοίξω  τό στόμα μου», καί έπισφραγιστικόν κοντάκιον 
είς τήν λειτουργίαν  «Προστασία τών Χριστιανών».

3. ’Α π ό  αϋριον άρχεται η νηστεία τών α γ ίο ν  άποστόλον διαρ- 
κείας δύο ημερών, μέχρι τής 28ης ’Ιουνίου.

27. Δευτέρα. Σαμψών οσίου τοϋ ξενοδόχου (f 530).
AnooioAos: ήμέpαs, Δευε , '  έβδ. Smoi. ('Ρωμ. β' 28-γ' 18).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Δευε β' έβδ. Mai0. (ΜιΘ. ς' 31-34, ζ' 9-11).

28. Τρίτη. Ανακομιδή τών ίερών λειψάνων Κύρου καί ’Ιωάννου 
τών άναργύρων (412).

AnooioAos: ήμέpas, Τρ. β' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. δ' 4-12).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Τρ. β' έβδ. Mai0. (ΜιΘ. ζ' 15-21).

29. Τετάρτη. f  Πέτρου (f 64) καί Παύλου (f 67) τών πανευφή- 
μων καί πρωτοκορυφαίων άποστόλων (Τ.Μ.Ε., 29 ’Ιουνίου 
§§1-3).

Εις τον έσπερινόν. 'Απαντα κατα τήν έν τώ Μηναίω τάξιν. 
Είς τα άπόστιχα, Καί νϋν, «Θεοτόκε, σύ εί η άμπελος... μετα  
τβ)ν άποστόλον»  (Παρακλ., ήχος πλ. β ',  Τετάρτη έσπέρας). 
Τα δια τήν λιτήν ίδιόμελα είς τό μεσονυκτικον. Απολυτίκιον 
«Όί τβ)ν άποστόλω)ν»*, Δόξα, Καί νϋν, «Τό ά π ’ α ώ νος άπό- 
κρυφον».

Εις τον όρθρον. Τό άπολυτίκιον δίς (μετα τοϋ Δόξα), Καί 
νϋν, τό θεοτοκίον, καί τα λοιπα ώς έν τώ Μηναίω. Κανόνες μό
νον οί δύο τών άποστόλων. Καταβασίαι οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό 
στόμα μου»· «Τήν τιμκωτέραν». ’Εξαποστειλάριον, αίνοι, δο
ξολογία μεγάλη, άπολυτίκιον «Όί τώ)ν άποστόλω)ν».

* Άπολυτίκιον τοϋ άποστόλου Παύλου ποιηθέν ύπό τοϋ άρχιεπισκόπου 
Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f 1938).

Η χο ς δ '. Κανόνα πίστεως.
Έθνών σε κηρυκα καί φωστήρα τρισμέγιστον, Αθηναίων διδάσκαλον, 

οικουμένης άγλάισμα, ευφροσύνως γεραίρομεν τούς άγώνας τιμώμεν καί 
τας βασάνους δια Χριστόν, τό σεπτόν σου μαρτύριον αγιε Παϋλε άπόστο- 
λε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ σωθήναι τας ψυχας ημών.
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Εις τήν λειτονργίαν. Μετά τήν είσοδον άπολντίκια «Οί 
τών άποστόλο)ν» και τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Προ
στασία». Απόστολος: τοϋ άποατόλον Παύλον, ’Ιουν. 29, «Έ ν  
ώ δ ’ αν τις τολμά» (Β ' Κορ. ια ' 21-ιβ' 9)· Εύαγγέλιον: τοϋ 
άποατόλον Πέτρον, ’Ιονν. 29, « Έλθών ο ’Ιηαοϋς είς τά μέρη» 
(Μτθ. ι ς ' 13-19). Είς τό Έ ξα ιρέτος « ’Ά ξ ιο ν  έατίν». Κοινω
νικόν «Είς πάααν τήν γήν».

Έ ν τή τραπέζη, κατάλυαις ίχθύος.

Σημείωσις. Σήμερον έαπέρας είς άνάμνηαιν τοϋ έν  Ά θήναις κη
ρύγματος τοϋ άποατόλου Παύλου (Πρξ. ιζ ' 16-36) τελείται έπι τοϋ  
βράχου τοϋ Ά ρείου Π άγου πάνδημος πανηγυρικός έσπερινός, ός τις 
μεταδίδεται και διά τών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαύλων.

30. Πέμπτη. f  Σύναξις τών άγιον ένδοξον 12 άποατόλον.
Εις τόν έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  τά 3 πρώτα 

έσπέρια στιχηρά τής 29ης τοϋ μηνός «Ποίοις εύφημιών» κ.λπ. 
και έκ τής 30ής τά 3 προσόμοια τών 12 άποατόλον « Ώ ς  αύτό- 
πται και μάρτυρες»  κ.λπ., Δόξα, « Ή  πάνσεπτος τών άποατό- 
λον», Και νϋν, «Τις μή μακαρίσει αε». Απόστιχα τά τοϋ Μη
ναίου, Δόξα, «Ε ορτή χαρμόσυνος», Και νϋν, «Θεοτόκε, σύ εί 
ή αμπελος... μετά τών άποατόλον»  (Παρακλ., ήχος πλ. β ',  Τετ. 
έσπέρας). Απολυτίκια «Οί τών άποατόλον πρωτόθρονοι», 
Δόξα, «Α πόστολοι άγιοι», Και νϋν, «Σέ τήν μεαιτεύααααν».

Εις τόν ορθρον. Είς τό «Θεός Κύριος» τά έν τώ έσπερινώ 
άπολντίκια. Καθίσματα τά τής α ' και β ' στιχολογίας τής 29ης 
’Ιουνίου. 'Ο ν ' ψαλμός χϋμα και οί δύο κανόνες (τής 30ής τοϋ 
μηνός) μετά τών είρμών τοϋ πρώτον  άπό γ ' και ς '  φδής ώς 
έν τώ Μ ηναίο. Καταβασίαι «Άνοιξα) τό στόμα μον»· «Τήν τι- 
μιωτέραν», «Ά πας γηγενής». Τό έξαποστειλάριον και τό θε
οτοκίον. Είς τούς αίνους τά 4 προσόμοια « Ή κο ρυφ α ία  κρη- 
πίς», Δόξα, « Ή ν  διήλθετε κτίαιν φοτίααντες», Και νϋν, «Δέ
σποινα, πρόαδεξαι» (Παρακλ., ήχ. πλ. δ ',  Πέμπτη προί). Δο
ξολογία μεγάλη, άπολυτίκιον «Α πόστολοι άγιοι».

Εις τήν λειτονργίαν. Μετά τήν είσοδον, άπολντίκια «Οί 
τών άποατόλο)ν», «Α πόστολοι άγιοι» και τοϋ άγιον τοϋ ναοϋ· 
κοντάκιον «Προστασία». Απόστολος: τών 12 άποατόλον,
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Κυρ. ι ' έπιστ., « Ό  Θεός ήμάς τούς άποστόλονς» (Α ' Κορ. δ ' 
9-16)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 30 ’Ιουν., «Ίδό)ν ο ’Ιησούς τούς 
όχλους» (Μτθ. θ ' 36, ι ' 1-8). Κοινωνικόν «Είς πάσαν τήν 
γήν».


