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1. Δευτέρα. 'Η  πρόοδος τοϋ τιμίου Σταυροϋ, ή τοι ή έξοδος 
αυτοϋ έκ τοϋ παλατίου είς τήν Π όλιν τών άγιων έπτά παίδων 
Μακκαβαίων, Σολομονής τής μητρός αυτών καί ’Ελεαζάρου 
τοϋ διδασκάλου αυτών (166 π.Χ.). ’Ελέσης οσιομάρτυρος τής 
έν Κυθήροις (τυπικόν 1ης Αυγούστου §§4-6).

’Α ρχή τής νηστείας τοϋ δεκαπεντανγούστον
'Η  άκολουθία, έορτάσιμος ούσα, ψάλλεται δίχα Παρακλη

τικής, ώς έχει είς τό Μηναΐον. Είς τόν έσπερινόν γίνεται είσο
δος μετά θυμιατοϋ. Τό άπολυτίκιον τών άγιων είς μεν τόν 
έσπερινόν καί μετά τήν μεγάλην δοξολογίαν άπαξ, είς δε τό 
«Θεός Κύριος»  δίς (μετά τοϋ Δόξα), Δόξα, Καί νϋν, τό τοϋ 
Σταυροϋ. Είς τόν όρθρον μόνον οί δύο κανόνες τοϋ Μηναίου· 
καταβασίαι (μόνον σήμερον) οί είρμοί «Σταυρόν χαράξας»· 
«Τήντιμιωτέραν», «Μ υστικός εί, Θεοτόκε». ’Εξαποστειλάρια, 
αίνοι κλπ. ώς έν τώ Μηναίω. Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον 
« Ό  υψω)θείς έν τω) στανρώ)»· τρισάγιον προκείμενον καί 
άλληλουιάριον τών μαρτύρων (9 Μαρτίου)· Απόστολος: τών 
άγιων, Κυρ. α ' έπιστ., «Οί άγιοι πάντες» ('Εβρ. ια ' 33-ιβ' 2)· 
Ευαγγέλιον: ομοίως, Τετ. γ '  έβδ. Ματθ., « ’Ιδού έγώ άποστέλ- 
λω) υμάς» (Μτθ. ι ' 16-22)· « Ά ξ ιο ν  έστί»· κοινωνικόν τοϋ 
Σταυροϋ «Έσημειώθη έ φ ’ ήμάς τό φώς τοϋ προσώπου σου, 
Κ ύριε· άλληλούια», «Ειδομεν τό φώς».

Ειδησις. ’Α π ό  σήμερον τό έσπέρας μέχρι τής έσπέρας τής 13ης 
τοϋ αυτοϋ μηνός συνάπτεται είς τάς άκολουθίας τών έσπερινών 
-έξα ιρέσει τών ψαλλομένων είς τό λυχνικόν τοϋ Σαββάτου καί τής 
παραμονής τής έορτής τής Μ εταμορφώ σεω ς- είς έκ  τών δύο παρα
κλητικών κανόνων τής Θεοτόκον, «τή μεν  α '  ήμέρα ο μικρός, τή δε 
β '  ο μέγα ς καί οντω καθεξής», άπό δε τής πρώτης Κ υριακής τοϋ  
Αυγούστου, η τις γίνεται άπό τής 7ης τοϋ μηνός, ψάλλονται, ώς εΐθι-
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σται, ο μ έν  μέγα ς τήν έσπέραν τής Κυριακής, τής Τρίτης καί τής Π έ
μπτης, ο δέ μικρός τήν έσπέραν τής Δευτέρας, τής Τετάρτης καί τής 
Παρασκευής. Κ ατα ταϋτα ψάλλονται ο μέν  μικρός τήν έσπέραν τής 
1ης, 3ης, 8ης, 10ης καί 12ης Αυγούστου, ο δέ μέγα ς τήν έσπέραν τής 
2ας, 4ης, 7ης, 9ης, καί 11ης τοϋ μηνάς.

Εις την θ '.  Απολυτίκια «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», 
Δόξα, «Τας άλγηδόνας»· κοντάκιον «'Ό υψωθείς».

Εις τον έσπερινόν. Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»  τα 3 προσό
μοια τοϋ πρωτομάρτυρος «Τή τοϋ Πνεύματος χάριτι»  κ.λπ. είς 
6, Δόξα, «Πρώτος έν  μάρτυσι», Καί νϋν, τό α ' ομόηχον θεο
τοκίον «Τίς μή μακαρίσει σε» (βλέπε Παρακλ., ήχος πλ. β ',  
Σάβ. έσπέρας). Απόστιχα τα 3 ίδιόμελα τοϋ αγίου (ζήτει έν 
τοίς έσπερίοις) «Πρώτος έν διακόνοις» κ.λπ., είς στίχους τα 
δύο τελευταία α ')  «Δίκαιος ώς φοίνιξ άνθήσει καί οσεί κέ
δρος η έν  τώ Λιβάνω) πληθυνθήσεται», β ) «Πεφυτευμένος έν  
τώ ο ίκο  Κυρίου, έν αυλαίς τοϋ Θεοϋ ημών έξανθήσει», Δόξα, 
τό είς τόν στίχον ίδιόμελον τοϋ αγίου «Χαίροις έν  Κυρίω)», 
Καί νϋν, «Θεοτόκε σύ εί η άμπελος... μετα τοϋ άθλοφόρου» 
(Παρακλ., ήχος πλ. β ',  Τετάρτη έσπέρας). «Νϋν άπολύεις» 
καί ευθύς

Ή  παράκλησις. Μετα τό «Νϋν άπολύεις» ο ρμβ'  (142ος) 
ψαλμός «Κύριε, είσάκουσον τής προσευχής μου». Όί χοροί τό 
«Θεός Κύριος», τό θεοτοκίον «Τή Θεοτόκο) έκτενώς», Δόξα, 
τό άπολυτίκιον τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, Καί νϋν, τό ετερον θεοτο
κίον «Όυ σ ιοπήσομεν  ποτέ». Ό ν ' ψαλμός χϋμα καί ψάλλε
ται ο κανών τής μ ι κ ρ α ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς  ώς εχει έν τώ 
Ώ ρολογίω  άνευ τών είρμών. Μετα τό κοντάκιον «Προστα
σία» (καταλιμπανομένου τοϋ άντιφώνου τών άναβαθμών) 
ευθύς τό προκείμενον «Μ νησίησομαι τοϋ ονόματος σου» καί 
τα λοιπά. Είς τα μεγαλυνάρια θυμια ο ίερεύς τό θυσιαστήριον 
καί τόν λαόν, πρό δέ τοϋ «Πασαι τών άγγέλον»  ψάλλεται καί 
τό μεγαλυνάριον τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ. Μετα τό τρισάγιον κ.λπ. 
τό άπολυτίκιον «Βασίλειον διάδημα», Δόξα, Καί νϋν, τό ομόη
χον θεοτοκίον «Τό ά π ’ αίώνος άπόκρυφον». 'Η  έκτενής άπό 
τής αίτήσεως «Έ λέησον ημας, ο Θεός», «Έ πάκουσον ημών, ο 
Θεός», καί η (μεγ.) άπόλυσις, άλλα πρό τοϋ «Δ ι’ ευχών» ψάλ
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λονται τά έξαποστειλάρια « ’Απόστολοι έκ περάτον»  και λοι
πά (κατά νεώτερον εθος, τά έξαποστειλάρια ταϋτα ψάλλονται 
καθ’ έκάστην καθ’ όλην τήν περίοδον τοϋ δεκαπεντανγού- 
στου). [Έ ν τή άπολύσει μνημονεύεται ο άγιος τής 2ας Αύγ.].

2. Τρίτη. Μνημη τής άνακομιδής τοϋ ί. λειψάνου τοϋ προτο- 
μάρτνρος και άποστόλον Στεφάνου (428). Θεοδώρου νεομάρ
τυρος τοϋ έν Δαρδανελλίοις (f 1690).

Τή Τρίτη πρωί. 'Ο ορθρος ώς έν τώ Μηναίο· καταβασίαι 
δέν λέγονται, άλλά μόνον οί 4 είρμο'ι τοϋ Μηναίου είς τήν τά
ξιν αύτών. Μετά τούς αίνους ή μικρά δοξολογία χϋμα και τά 
άπόστιχα. Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Έ πι τοϋ ορονς με- 
τεμορφώθης»· Απόστολος: τοϋ άγιον, Δεντ. γ '  έβδ. Πράξ. 
(Πρξ. ς '  8-ζ' 5, 47-60)· Εύαγγέλιον: ήμέρας, Τρ. ζ ' έβδ. 
Ματθ. (Μτθ. ιδ ' 1-13)· κοινωνικόν «Είς πάααν τήν γήν».

Τή Τρίτη έσπέρας. Ψάλλεται ο έσπερινός τής 3ης Αύγού
στου μετά τής Παρακλητικής, και έν συνέχεια ή παράκλησις, 
κατά τήν προγραφείσαν χθές διάταξιν, άλλά μετά τόν ν ' ψαλ- 
μόν ο κανών τής μ ε γ ά λ η ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ο ς  ώς έ ν τ ώ  Ώ ρο- 
λογίο (και έν τώ τέλει τής Παρακλητικής)· μετά τό τρισάγιον 
κ.λπ. (έπειδή ή άκολουθία τών οσίον στερείται ίδιομέλου δο- 
ξαστικοϋ) άντ'ι άπολντικίον τά 3 καταννκτικά τροπάρια 
«Έ λέησον ήμάς, Κύριε», Δόξα, «Κύριε, έλέηαον ήμάς», Και 
νϋν, θεοτοκίον «Τής εύαπλαγχνίας». [’Εν τή άπολύσει μνημο
νεύονται οί άγιοι τής 3ης Αύγούστου.]

3. Τετάρτη. Δαλμάτου, Φαύστου και ’Ισαακίου οσίον. Θεοκλη- 
τοϋς οσίας, Σαλώμης τής μυροφόρον, Θεοδώρας τής έν Θεσ
σαλονίκη.

Anooioflos: ήμέpαs, Tei. ζ' έβδ. Srnoi. (A' Κορ. ζ' 12-24).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Tei. ζ' έβδ. Mai0. (M0. ιδ' 35-ιε' 11).

Τή Τετάρτη έσπέρας. 'Ο έσπερινός τής 4ης Αύγούστου ώς 
έν τώ Μ ηναίο (μετά Παρακλητικής)· μετά τό «Νϋν άπολύεις» 
ή μ ι κ ρ ά  π α ρ ά κ λ η σ ι ς ·  άντ'ι άπολντικίον τά 3 κατανυκτικά 
τροπάρια «Έ λέηαον ήμάς, Κύριε»  κ.λπ.. [’Εν τή άπολύσει 
μνημονεύονται οί άγιοι τής 4ης Αύγούστου.]
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4. Πέμπτη. Τών έπτά παίδον τών έν ’Εφέσο.
Anooioflos: ήμέpαs, Πέμ. ζ' έβδ. Srnoi. (A' Κορ. ζ' 24-35).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Πέμ. ζ' έβδ. Mai0. (Mi0. ιε' 12-21).

Τή Πέμπτη έσπέρας. 'Ο έσπερινός τής 5ης Αύγούστου ώς 
έν τώ Μ ηναίο (ανευ Παρακλητικής)· μετά τό «Νϋν άπολύεις»ή 
μ ε γ ά λ η  π α ρ ά κ λ η σ ι ς ·  έν τέλει τό προεόρτιον άπολυτίκιον 
άπαξ. [’Εν τή άπολύσει μνημονεύεται ο άγιος τής 5ης Αύγ.]

5. Παρασκευή. Προεόρτια τής Μεταμορφώσεος· Εύσιγνίον 
μάρτυρος (f 362). Εύγενίου οσίου τοϋ Αίτολοϋ.

Εις τόν ορθρον. 'Η άκολουθία ώς έν τώ Μ ηναίο, ανευ Π α
ρακλητικής (όρα εμπροσθεν γεν. τυπικάς διατάξεις §§58-63). 
Είς τό «Θεός Κύριος»  τό προεόρτιον άπολυτίκιον δίς. Καθί
σματα τά κάτωθι προεόρτια (εκαστον έκ δευτέρου μετά τοϋ 
Δόξα, Και νϋν)·

Μετά τήν α ' στιχολογίαν.
Ή χο ς  δ '.  «Ταχύ προκατάλαβε».

Ή μέρα εύφρόαννος έπέστη νϋν τοίς πιατοίς, τής θείας 
ένδοξον τε μεταμορφώσεος  Χ ριατοϋ τοϋ Θεοϋ ήμώ ν πάντες 
ούν φαιδρννθώμεν τοϋ δοξάααι άξιος, ααμααι θεηγόροις τά 
αύτοϋ μεγαλεία, έν οίς ώς Θεός έκλάμψας κόαμον έφώτιαεν.

Μετά τήν β ' στιχολογίαν.
Ή χο ς  α '.  «Τόν τάφον αον, αοτήρ» .

Έ ν ορει τώ Θαβώρ σννανέλθοψ ε ν  πάντες, πιστοι τοίς μαθη
ταίς τοϋ Χριστοϋ τοίς προκρίτοις, νοΐ και κατίδοψ εν  τήν αύτοϋ 
μεταμόρφοαιν, και δοξάαοψ ε ν  τήν είς ήμάς αύτοϋ ακραν, σν- 
γκατάβααιν δ ι’ ής τώ κόαμο) παρέχει ζο)ήν τήν αίώ)νιον.

'Ο ν ' ψαλμός χϋμα, οί κανόνες ώς έν τώ Μ ηναίο (ο α ' 
μετά τών είρμών)· τά δύο έξαποστειλάρια· στιχηρά α ίνον δέν 
ψάλλονται· «Σοι δόξα πρέπει»  κ.λπ. και τά έν τώ Μ ηναίο 
άπόστιχα.

Εις τήν λειτονργίαν. Τά συνήθη άντίφονα τών καθημε
ρινών (όρα γεν. τυπικάς διατάξεις §29). Μετά τήν είσοδον 
άπολντίκια «Χριστοϋ τήν μεταμόρφο)αιν» και τοϋ ναοϋ, τό 
προεόρτιον κοντάκιον «Έ ν τή θεία σήμερον». Απόστολος:
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προεόρτιος, Παρ. λβ ' έβδ. έπιστ., «Πέτρος άπόστολος ’Ιησοϋ  
Χριστοϋ»  (Α ' Πέτρου α ' 1-β' 10)· Ευαγγέλιον: ημέρας, Παρ. 
ζ ' έβδ. Ματθ. (Μτθ. ιε ' 29-31). « Ά ξ ιο ν  έστί». Κοινωνικόν τής 
ημέρας, καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς σύνηθες.

Ειδησις. ’Α π ό  σήμερον μέχρι τής 23ης Α υγούστου παύει η 
χρήσις τής Π αρακλητικής πλήν τών Κυριακών.

6. Σάββατον. t  Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ 
ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Εις την θ '.  Απολυτίκιον «Χριστοϋ τήν μεταμόρφωσιν»· 
κοντάκιον « Έ ν τή θεία σήμερον μεταμορφώσ ει» .

'Η  άκολουθία απασα ψάλλεται κατα τήν τάξιν τοϋ Μη
ναίου.

Ε ις τον έσπερινον άνευ Ψαλτηρίου (Προθεωρία τυπικοϋ 
§4) καί άνευ Παρακλήσεως. Τό άπολυτίκιον «Μ ετεμορφώθης 
έν τώ όρει» τρίς εν τε τώ έσπερινώ καί τώ όρθρω. Απόλυσις 
(λεγάμενη καί έν πάσαις ταίς καθημεριναίς μέχρι τής θ ' ώρας 
τής 13ης τοϋ μηνός) «'Ό έν τώ όρει τώ Θαβώρ μεταμορφωθείς 
έν δόξη ένιίπιον τών αγίων αυτοϋ μαθητών καί άποστόλον  
Χ ριστός ο άληθινός Θεός ημών». Τα δια τήν λιτήν ίδιόμελα 
τής έορτής είς τό μεσονυκτικον.

Ε ις τον όρθρον, Ευαγγέλιον τής έορτής, «Παραλαμβάνει ο 
’Ιησοϋς τόν Πέτρον» (Λκ. θ ' 28-36)· ο ν ' ψαλμός χϋμα, κ.τ.λ. 
ώς έν τώ Μηναίω- καταβασίαι οί είρμοί «Σταυρόν χαράξας»· 
(άντί τοϋ Τήν τιμιωτέραν) η θ ' φδή άμφοτέρων τών κανόνων 
καί είτα οί είρμοί «Μ υστικός εί, Θεοτόκε», «'Ό δια βρώσεως 
τοϋ ξύλου»· μετα τήν μεγάλην δοξολογίαν τό άπολυτίκιον 
«Μετεμορφώθης» απαξ.

Ε ις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τα τής έορτής.
ΕΙΣΌ ΔΙΚ Ό Ν* «"Ότι παρα σοί πηγή ζωής, Κύριε, έν τώ φω- 

τί σου οψόμεθα φώς. Σώσον ημας, Υίέ Θεοϋ, ο έν τώ όρει τώ 
Θαβώρ μεταμορφωθείς, ψάλλοντάς σοι άλληλούια».

* ’Έστω γνωστόν ότι νεώτεραι λειτουργικαί έκδόσεις εχουν ως είσο
δικόν τόδε· «Θαβώρ καί Έρμών έν τ<5 ονόματι σου άγαλλιάσονται. Σώσον 
ημας, Υίέ Θεοϋ, ό έν τ<5 όρει τ<5 Θαβώρ μεταμορφωθείς».
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ τό άπολυτίκιον «Μετεμορφώθης έν  
τώ όρει» καί τό κοντάκιον « ’Επί τοϋ όρους μετεμορφώθης». 
Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: έορτής, «Σπουδάσατε βε- 
βαίαν υμών» (Β ' Πέτρου α ' 10-19)· Ευαγγέλιον: ομοίως, 
«Παραλαμβάνει ο ’Ιησοϋς» (Ματθ. ιζ ' 1-9).

Είς τό Ε ξα ιρέτω ςτό τροπάριον τής ζ ' φδής τοϋ β ' κανό
νος τής έορτής «Νϋν τά άνήκονστα ηκούσθη». Κοινωνικόν 
«Έ ν τω φωτί τής δόξης τοϋ προσώπου σου, Κύριε, πορενσό- 
μεθα είς τόν αίώνα· άλληλούια»· άντί τοϋ Ειδομεν τό φώς 
«Μετεμορφώθης έν τώ όρει».

[Πολλαχοϋ, κατά παράδοσιν, προτίθενται υπό τήν είκόνα 
τοϋ δεσπότου Χριστοϋ ώριμοι σταφυλαί καί μετά τήν οπι- 
σθάμβωνον ευχήν ψάλλονται τό άπολυτίκιον, Δόξα, Καί νϋν, 
τό κοντάκιον τής έορτής, καί άναγινώσκεται παρά τοϋ ίερέως 
ή ευχή «Είς ευλόγησιν σταφυλής»· «Ευλόγησον, Κύριε, τόν 
καρπόν τοϋτον τής άμπέλον» (βλ. 'Ιερατικόν).]

’Ε ν τή τραπέζη ίχθύος κατάλυσις.

Ειδήσεις. 1. ’Α πό αυριον μέχρι τής 12ης τοϋ μηνός, τών κανόνων 
τοϋ Μ ηναίου προτάσσονται οί κανόνες τής Μ εταμορφώσεως (τήν μεν  
7ην, 9ην καί 11ην ο α '  κανών, τήν δε 8ην, 10ην καί 12ην ο β ') ·  έάν  
έορτάζεται καί άγιος, ψάλλονται καταβασίαι «Σταυρόν χαράξας».

2. ’Α π ό  σήμερον εως τής 12ης Α υγούστου  είς τήν λειτουργίαν  
άντίφωνα τής έορτής μετά τών έφυμνίων αυτώ ν είσοδικόν  «Δεϋτε 
προακυvήα—μεv... σώσον ήμάς... ο έν τώ όρει τώ Θαβώρ»· κοντάκιον 
«’Επί τοϋ όρους μετεμορφώθης». "Εας τής θ '  ώρας τής 13ης Α ΰγού- 
στου, έν  ή άποδ ίδεται ή έορτή, άπόλυσις  «'Ο έν τώ όρει τώ Θαβώρ 
μεταμορφωθείς» κ.τ.λ., ώς έν  τή 6η Αυγούστου.

7. t  ΚΥΡΙΑΚΗ μετα την έορτήν. Δομετί,ου οσιομάρτυρος τοϋ 
Πέρσου (f 363). Νικάνορος οσίου (f 1519), κτίτορος τής ί. 
μονής «Ζάβορδας» Γρεβενών Θεοδοσίου οσίου τοϋ έξ Αθη
νών, προστάτου Αργολίδος. Ή χο ς  πλ. β ',  έωθινόν ζ ' (τυπι
κόν 6ης Αυγούστου §§7-9).

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚ ΕΚΡΑΞΑ»  άναστάσιμα 6, τής έορτής 

ίδιόμελα 4 «Πρό τοϋ σταυροϋ σον, Κύριε, όρος» κ.λπ. (ά περ
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ζήτει είς τόν έσπερινόν τής έορτής), Δόξα, «Δεϋτε άναβώμεν» 
(λιτής τής έορτής), Και νϋν, «Τίς μή μακαρίσει αε».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν» και τό μέγα προκεΐμενον « Ό  
Θεός ήμών έν τώ ούρανώ» μετά τών στίχον αύτοϋ ώς έν τώ 
Μ ηναίο.

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νϋν, «Νόμον και 
προφητών αε Χριστέ»  (λιτής τής έορτής).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ « Ά γγελ ικ α ι δυνάμεις», Δόξα, Και νϋν, 
«Μετεμορφώθης έν τώ ορει».

ΑΠΟΛΥΣΙΣ « Ό  έν τώ ορει τώ Θαβώρ μεταμορφοθεις έν  
δόξη ένώπιον τών άγίιον αύτοϋ μαθητών και άποατόλον και 
άναατάς έκ νεκρών...»

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

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολντίκια « Ά γγελ ικα ι δυνάμεις», Δόξα, τό αύτό, Και 
νϋν, «Μετεμορφώθης». [Τό Ψαλτήριον και ο Άμομος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών άλλ’ 
άντ'ι θεοτοκίων τά μεθέορτα τής 7ης Αύγούστου. Εύλογητά- 
ρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμο'ι και τό προκεΐμενον τοϋ ήχον.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έοθινόν (ζ ' )  μετά πάσης τής τάξεος αύτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών και ο α ' τής 

έορτής. Από γ ' φδής [τό κοντάκιον τής έορτής (χϋμα) και ψά- 
λεται] τό μεθέορτον μεσώδιον κάθισμα «Τής θείας δόξης αον» 
(τής 7ης Αύγ.). Ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ 
οίκον και τό σνναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Σταυρόνχαράξας»· «Τήντιμ ιοτέ- 
ραν», «Μ υστικός εί, Θεοτόκε».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Ά γ ιο ς  Κύριος»  κ.λπ., τό ζ ' άναστά
σιμον « ’Ό τι ήραν τόν Κύριον», και τό μεθέορτον «Πρό τοϋ  
ατανροϋ αον, Κύριε»  (7ης Αύγούστου).

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 4 και τής έορτής στιχηρά 
προσόμοια 3 «Πρό τοϋ τιμίον ατανροϋ αον» κ.λπ. (ά περ ζή
τει είς τούς αίνους τής 6ης Αύγ.) είς 4, μέ στίχους είς τά δύο τε
λευταία «Σοί είαιν οί ούρανο'ι και αη έστιν ή γή», «Θαβώρ και
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’Ερμών έν τώ όνόματί σου άγαλλιάσονται», Δόξα, τό ζ ' έω
θινόν « ’Ιδού σκοτία καί προί», Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Ά να στα ς έκ τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. Τα άντίφωνα τής έορτής μετα τών 
έφυμνίων αυτών, ώς έν τώ Μηναίω.

ΕΙΣΌΔΙΚΌΝ «Δεϋτε προσκυνήσομεν... Σώσον ημας, Υίέ 
Θεοϋ, ο ά ν α σ τ α ς  έκ νεκρών».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια «Ά γγελ ικα ί δυνάμεις», 
«Μετεμορφώθης» καί τοϋ αγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « ’Επί 
τοϋ όρους μετεμορφώθης».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος Κυρ. ζ ' έπιστ., « ’Όφείλομεν 
ημείς οί δυνατοί» ('Ρωμ. ιε ' 1-7)· Ευαγγέλιον Κυρ. ζ ' Ματθ., 
«Παράγοντι τώ ’Ιησοϋ ήκολούθησαν αυτώ δύο τυφλοί» (Μτθ. 
θ ' 27-35).

Είς τό Έ ξα ιρέτος « Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», καί τα λοιπα τής λειτουργίας ώς συνήθως.

Τή Κυριακή έσπέρας ο έσπερινός τής 8ης Αυγ. μετα τής μ ε 
γ ά λ η ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς .  ’Εν τέλει τό άπολυτίκιον «Μετεμορ- 
φώθης». [’Εν τή άπολύσει μνημονεύεται ο αγιος τής 8ης Αυγ.]

8. Δευτέρα. Αίμιλιανοϋ έπισκ. Κυζίκου ομολογητοϋ (f 813
20). Μύρωνος έπισκ. Κρήτης τοϋ θαυματουργοϋ (f 350), Τριαν- 
ταφύλλου νεομ. έκ Ζαγορας (f 1680), Αναστασίου νεομάρτυ
ρος τοϋ έν Θεσσαλονίκη (f 1794).

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

AnooioAos: ήμέpαs, Δευε η' έβδ. Smoi. (A' Kop. θ' 13-18).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Δευε η' έβδoμ. M a il.  (Μι Θ. ις ' 1-6).

Τή Δευτέρα έσπέρας ο έσπερινός τής 9ης Αυγ. μετα τής μ ι - 
κ ρ α ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς .  ’Εν τέλει τό άπολυτίκιον «Μετεμορ- 
φώθης». [’Εν τή άπολύσει μνημονεύεται ο αγιος τής 9ης Αυγ.]

9. Τρίτη. Ματθίου τοϋ άποστόλου (f 63).
AnooioAos: άnooιόAou, Δευε διακαιν. (Πρξ. α' 12-17, 21-26).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, ΤρΑη η' έβδoμ. M a il.  (Μ ι Θ. ις ' 6-12).
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Τή Τρίτη έσπέρας ο έσπερινός τής 10ης Αυγ. μετά τής μ ε 
γ ά λ η ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς .  Έ ν τέλει τό άπολυτίκιον «Με- 
τεμορφώθης» [έν τή άπολύσει μνημονεύεται ο άγιος τής 10ης 
Αυγ.].

10. Τετάρτη. Λαυρεντίου άρχιδιακόνου καί μάρτυρος. Ξύστου 
έπισκόπου 'Ρώμης τοϋ έξ Αθηνών (f 258).

Anooioflos: npspas, Τει. η' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ι' 12-23).

Εύαγγέήιον: i^ p a s ,  Τει. η' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. ις' 20-24).

Τή Τετάρτη έσπέρας ο έσπερινός τής 11ης Αυγ. μετά τής 
μ ι κ ρ ά ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς .  Έ ν τέλει τό άπολυτίκιον «Μετε- 
μορφώθης» [έν τή άπολύσει μνημονεύεται ο άγιος τής 11ης 
Αυγ.].

11. Πέμπτη. Ευπλου διακόνου (f 304). Νήφωνος Κωνσταντινου
πόλεως (f 1502)· άνάμνησις θαύματος τοϋ άγίου Σπυρίδωνος 
έν Κερκύρα (1716).

■AπόσιoAos: ήμέpas, Πέμ. η' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ι' 28-ια' 8).

Εύαγγέήιον: i^ p a s ,  Πέμ. η' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. ις ' 24-28).

Τή Πέμπτη έσπέρας. 'Ο έσπερινός τής 12ης Αυγούστου, 
ώς έχει έν τώ Μηναίω, μετά τής μ ε γ ά λ η ς  π α ρ α κ λ ή σ ε ω ς ·  
έν τέλει τό άπολυτίκιον τοϋ οσίου « ’Ορθοδοξίας οδηγέ», Δό
ξα, Καί νϋν, τό τής έορτής «Μετεμορφώθης».

12. Παρασκευή. Φωτίου καί Ανικήτου τών μαρτύρων (f 305
306).

Ειδησις. Σήμερον συμψάλλεται καί ή άκολουθία τοϋ άγίου Μ α 
ξίμου τοϋ όμολογητοϋ διά τό άποδίδοσθαι αυριον τήν έορτην.

■AπόσιoAos: ήμέpas, Παρ. η' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ια' 8-23).

Εύαγγέήιον: i^ p a s ,  Παρ. η' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. ιζ' 10-18).

Τή Παρασκευή έσπέρας. 'Ο έσπερινός τής άποδόσεως 
ψάλλεται ώς τή κυρία ήμέρα τής έορτής, άνευ όμως τών άνα- 
γνωσμάτων καί άνευ τής λιτής, ά τινα καταλιμπάνονται. Μετά 
τό «Νϋν άπολύεις» συνάπτεται ο μ ι κ ρ ό ς  π α ρ α κ λ η τ ι κ ό ς  
κ α ν ώ ν .  Μετά τό τρισάγιον κ.λπ. τό άπολυτίκιον τής έορτής 
«Μετεμορφώθης έν τω όρει» τρίς.
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13. Σάββατον μετά την έορτήν. Απόδοσις τής έορτής τής Με- 
ταμορφώσεος· μετάθεαις τοϋ ί. λειψάνου τοϋ άγιον Μαξίμον 
τοϋ ομολογητοϋ.

Τω Σαββάτω πρωί. Τό σύνηθες μεαονυκτικόν τοϋ Σαββά
του, ανευ τών διά τήν λιτήν στιχηρών τής έορτής. 'Ο ορθρος 
ψάλλεται ώς έν τή α ' ήμέρα τής έορτής, άλλ’ ανευ τοϋ καθί
σματος τοϋ πολυελέου και ανευ τοϋ Εύαγγελίον και τής τάξε- 
ος αύτοϋ· όθεν μετά τά δύο καθίσματα, ο ν ' ψαλμός και εύθύς 
οί κανόνες· συναξάριον τό τής 13ης τοϋ μηνός.

Εις τήν λειτονργίαν άντίφονα και είσοδικόν τής έορτής· 
Απόστολος -μετά προκειμένον τής έορτής (διά τήν άπόδοσιν 
αύτής)- ήμέρας, Σαβ. η ' έβδ. έπιστ. ('Ρομ. ιγ ' 1-10)· Εύαγγέ
λιον ήμέρας, Σαβ. η ' έβδ. Ματθ. (Μτθ. ιβ ' 30-37). Είς τό 
Έ ξα ιρέτος ο είρμός τής θ ' φδής τοϋ α ' κανόνος « Ό  τόκος 
αον αφθορος». Κοινωνικόν «Έ ν τώ φ οτι τής δόξης τοϋ προ
σώπου αον...»· άντ'ι τοϋ Ειδομεν τό φώς τό «Μετεμορφώθης».

14. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Προεόρτια τής κοιμήσεος τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου, Μιχαίου τοϋ προφήτου (η ' π.Χ. αί.). 
Ή χο ς  βαρύς, έοθινόν η ' (Τ.Μ.Ε., 14 Αύγ. §§2-4).

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον «Μετεμορφώθης»· κοντάκιον 
«Έ πι τοϋ ορονς»· μικρά άπόλυσις μετά τοϋ χαρακτηριστικοϋ 
« Ό  έν τώ ορει τώ Θαβώρ», ώς είς τόν έσπερινόν τής έορτής.

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

τια 3 «Έ ν  κνμβάλοις ήχήαομεν»  κ.λπ. είς 4, Δόξα, τής έορτής 
«Τήν πάναεπτόν αον κοίμηαιν», Και νϋν, «Μήτηρ μέν έγνώ)- 
αθης». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νϋν, τής έορτής « Ή  
τών ούρανών ύψηλοτέρα».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Κατέλναας τώ στανρώ αον», Δόξα, Και 
νϋν, «Λαοί, προακιρτήαατε».

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

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολντίκια «Κατέλναας τώ στανρώ αον», Δόξα, τό
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αυτό, Καί νϋν, «Λαοί, προσκιρτήσατε». [Τό Ψαλτήριον καί ο 
άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα, άλλ’ άντί θεοτοκίων τά προ
εόρτια. Ευλογητάρια. 'Η υπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προ
κείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (η' )  μετά πάσης τής συνήθους τά- 
ξεως αυτοϋ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο προεόρτιος μετά στίχου 
«Ύ περαγία  Θεοτόκε»· άπό γ ' φδής τό προεόρτιον μεσώδιον 
κάθισμα «Τά προεόρτια»· ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον 
μετά τοϋ οίκου καί τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί « ’Ανοίξω) τό στόμα μου... ταύτης 
τήνκοίμησιν»  (βλέπε τούς είρμούς τοϋ β ' κανόνος 15ης Αυγ.)· 
«Τήν τιμιωτέραν»· «"Απας γηγενής... τήν ίεράν μετάστασιν...»

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος»  κ.λπ., τό η ' άναστά
σιμον «Δύο άγγέλονς βλέψασα»  καί τό προεόρτιον «Σοϋ τής 
σεπτής κοιμήσεως».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί προεόρτια 4 
μετά στίχων είς τά δύο τελευταΐα α) « ’Ανάστηθι, Κύριε, είς τήν 
άνάπανσίν σον, σύ καί ή κιβωτός τοϋ άγιάσματός σον», β) 
« Ώ μ ο σε Κύριος τω Δαυίδ άλήθειαν καί ου μή άθετήσει αυ
τήν», Δόξα, τό η ' έωθινόν «Τά τής Μ αρίας δάκρυα», Καί νϋν, 
«Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναστάς έκ τοϋ  
μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα [η τά τυπικά καί οί μα
καρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ προεορτίου 
κανόνος].

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προακνvήαω)μεv... Σώσον ήμάς... ο ά- 
ναστάς».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Κατέλνσας τώ στανρώ  
σον», «Λαοί προσκιρτήσατε»  καί τοϋ ναοϋ, κοντάκιον προε
όρτιον «Τή ένδόξω) μνήμη σον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. η ' έπιστολών, «Παρα
καλώ υμάς» (Α ' Κορ. α ' 10-17)· Ευαγγέλιον: Κυρ. η ' Ματθ., 
«Είδεν ό ’Ιησοϋς» (Μτθ. ιδ ' 14-22).

Είς τό Έ ξαιρέτω ς « Ά ξ ιο ν  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», καί τά λοιπά τής λειτουργίας ώς συνήθως.



284 Μ η ν  K y t o y c t o c

15. Δευτέρα. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Εις την θ'. Απολυτίκια «Κατέλυσας τώ σταυρώ)», Δόξα, 
«Λαοί προσκιρτήσατε»· κοντάκιον «Τή ένδοξο  μνήμη σου».

Εις τον έσπερινόν. 'Η  άκολουθία απασα ώς εχει είς τό 
Μηναίον, άλλα τα δια τήν λιτήν στιχηρα θα ψαλοϋν είς τό με- 
σονυκτικόν. Τό άπολυτίκιον «Έ ν  τή γεννήσει»  τρίς (ώσαύτως 
καί είς τό «Θεός Κύριος»). Απόλυσις «Χριστός ο άληθινός 
Θεός ημών ταίς π ρεσ β εία ς  τής παναχράντου αυτοϋ μητρός, 
ής τήν κοίμησιν έορτάζομεν, δυνάμει τοϋ τιμίου...»

Εις τον όρθρον. 'Η άκολουθία ψάλλεται κατα τήν τάξιν τοϋ 
Μηναίου. Ευαγγέλιον τής έορτής «Ά ναστασα  Μαριάμ». Όί 
δύο κανόνες μετα τών είρμών καί μετα στίχου « Ύ περαγία  Θε
οτόκε, σώσον ημας». Καταβασίαι «Πεποικιλμένη τή θεία 
δόξη»·η  θ ' φδή τών δύο κανόνων μετα τών μεγαλυναρίων, είς 
μέν τόν α ' «Αί γενεαί πασαι μακαρίζομέν σε» είς δέ τόν β' 
« ’Ά γγελο ι τήν κοίμησιν τής παρθένου», καί ο είρμός «Αί γε 
νεαί πασα ι.. Νενίκηνται τής φ ύσεος οί όροι». ’Εξαποστειλά- 
ριον, αίνοι κ.λπ. ώς έν τώ Μηναίω. Δοξολογία μεγάλη, «Έ ντή  
γεννήσει» απαξ.

Σημείωσις. Ένιαχοϋ, κατα παλαιόν εθος, ψάλλονται καταβα- 
σίαι οί είρμοί άμφοτέρον τών κανόνων τής έορτής  «Πεποικιλμένη τή 
θεία δόξη» καί «Ανοίξω τό στόμα μου» (βλέπε είς τό Μ ηναΐον τήν 
πρό τών κανόνων τής έορτής ύπάρχουσαν διάταξιν).

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τα τής έορτής. Είσοδικόν 
«Δεϋτε προσκυνήσομεν... Σώσον ημας, Υίέ Θεοϋ, ο έν αγίοις 
θαυμαστός». Μετα τήν είσοδον μόνον τό άπολυτίκιον «Έ ν  τή 
γεννήσει» καί τό κοντάκιον «Τήν έν πρεσβείας». Απόστολος: 
τής έορτής, 15 Αυγ. η 8 Σεπτ., «Τοϋτο φρονείσθο) έν  ύμίν» (Φι- 
λιπ. β ' 5-11)· Ευαγγέλιον: ομοίως, «Είσήλθεν ο ’Ιησοϋς είς 
κώμην τινά» (Λκ. ι ' 38-42, ια ' 27-28). Είς τό Έ ξα ιρέτος «Αί 
γενεαί πασα ι.. Νενίκηνται τής φύσεος». Κοινωνικόν «Ποτή- 
ριον σωτηρίου»· «Ειδομεν τό φώς», καί τα λοιπα τής λειτουρ
γίας ώς συνήθως.

Ειδήσεις. 1. ’Α πό  ανρ ιον μέχρι τής 22ας τοϋ μηνάς, τών κανόνων 
τοϋ Μ ηναίου προτάσσονται οί τής έορτής τής κο ιμήσεος· τήν μέν
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16ην, 18ην, 20ήν και 22αν τοϋ μηνός ο α ' κανών, τήν δέ 17ην, 19ην 
και 21ην ο β '.

2. Επίσης άπό αέριον μέχρι τής 23ης Αύγούατου, έάν έορτάζε- 
ται άγιος, ψάλλονται καταβααίαι «Πεποικιλμένη». Έν ταίς λειτουρ
γίας, τά άντίφωνα τής έορτής· κοντάκιον «Τήν έν πρεσβείαις».

16. Τρίτη. 'Η  έξ ’Εδέσσης άνακομιδή τής άχειροποιήτου είκό- 
νος, ή τοι τοϋ ίεροϋ μανδηλΐον (944). Διομήδονς μάρτυρος 
(f 298). Τιμοθέου έπισκ. Εύρίπου (f 1578), Γερασίμου τοϋ έν 
Κεφαλληνία (f 15 Αύγ. 1579), Αποστόλου (f 1680) και Στα- 
ματίου νεομαρτ.· τών έν Μεγάροις 6 μαρτύρων.

Εις τόν έσπερινόν. Μετά τόν προοιμιακόν (ανευ Ψαλτη
ρίου) είς τό «Κύριε, έκέκραξα» στιχηρά προσόμοια τοϋ ίεροϋ 
μανδηλΐον 3 και τής έορτής 3 (τά τοϋ μικροϋ έσπερινοϋ) «Ποί- 
οις οί εύτελείς χείλεαι» (βλέπε 15 Αύγ.), Δόξα, Και νϋν, 
«Δεϋτε τήν παγκόσμιον κοίμηαιν» (16 Αύγ.). Είσοδος κ.λπ.. 
Απόστιχα τά τής σειράς «Δήμος τών μαθητών», Δόξα, Και 
νϋν, μεθέορτον « Ο τε  πρός τόν έκ αοϋ». Απολυτίκια «Τήν 
αχραντον είκόνα αον», Δόξα, Και νϋν, «Έ ν τή γεννήσει».

Εις τόν ορθρον. 'Ο έξάψαλμος και τά λοιπά ώς έν τώ Μη
ναίο· κανόνες, ο α ' τής έορτής και ο τοϋ ί. μανδηλΐον (μετά 
στίχον «Δόξα αοι, ο Θεός ήμών, δόξα αοι»). Καταβασίαι «Πε- 
ποικιλμένη τή θεία δόξη»· «Τήντιμιοτέραν»  και ο είρμός «[Αί 
γενεαι πάααι...] Νενίκηνται τής φ ύαεος οί όροι». ’Εξαποστει- 
λάριον τό τής σειράς «Τών άποατόλον ο δήμος» δίς. Είς τούς 
αίνους τά τοϋ έσπερινοϋ 3 προσόμοια τοϋ άγιον μανδηλΐον 
«Ποίοις οί γηγενείς ομμααιν» είς 4, Δόξα, Και νϋν, « Ή  τών 
ούρανών ύψηλοτέρα» (ζήτει είς τήν λιτήν 15 Αύγούστου). Δο
ξολογία μεγάλη και άπολυτίκιον «Τήν αχραντον είκόνα αον».

Εις τήν λειτονργίαν. ’Εάν προτιμηθοϋν άντίφονα, θά ψα- 
λοϋν τά τής έορτής. Είσοδικόν «Δεϋτε προακννήαομεν». 
Απολυτίκια «Τήν αχραντον είκόνα αον», «Έ ν  τή γεννήσει» 
και τό τοϋ ναοϋ· κοντάκιον «Τήν έν πρεσβείαις». Απόστολος: 
16ης Αύγ., ζήτει Σαβ. πρό τών Φώτον (Α ' Τιμ. γ '  13-6' 5)· 
Εύαγγέλιον: ίεροϋ μανδηλΐον, 16ης Αύγ. (Λκ. θ ' 51-57, ι ' 22
24 και ιγ ' 22). «’Ά ξιον  έστίν»· «Αίνείτε τόν Κύριον».
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17. Τετάρτη. Μύρωνος μάρτυρος. Παύλου καί τής άδελφής αυ- 
τοϋ ’Ιουλιανής (f 257), Δημητρίου οσιομάρτυρος τοϋ έκ Σα- 
μαρίνης (f 1808), Παναγίας τής Γουμενίσσης.

Είς πάσας τάς μεθεόρτους καθημερινάς ή άκολουθία ψάλλεται 
μόνον έκ τοϋ Μηναίου (όρα έμπροσθεν, γεν. τυπ. διατάξεις §§52
63).

Α π ό σ ιο ι^ : ήμέpαs, Τει. θ' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ιγ' 4-ιδ' 5).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τει. θ' έβδομ. Μαιθ. (Μιθ. κ' 1-16).

18. Πέμπτη. Φλώρου καί Λαύρου μαρτύρων. Λέοντος καί Έρ- 
μοϋ· άνακομιδή λειψάνων Αρσενίου οσίου τοϋ έν Πάρω 
(f 1877).

Ά π ό σ ιο ί^ :  ήμέpas, Πέμ. θ' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ιδ' 6-19).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Πέμ. θ' έβδομ. Μαιθ. (Μιθ. κ' 17-28).

19. Παρασκευή. Άνδρέου μεγαλομάρτυρος (δ ' αί.). Τιμοθέου, 
Ευτυχιανοϋ, Στρατηγίου μαρτύρων (f 304).

Ά π ό σ ιο ί^ :  ήμέpas, Παρ. θ' έβδομ. έπισι. (Α' Κορ. ιδ' 26-40).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Παρ. θ' έβδ. Μαιθ. (Μθ. κα' 12-14, 17-20).

20. Σάββατον. Σαμουήλ προφήτου (1144 π.Χ.), Λουκίου μάρτυ
ρος τοϋ βουλευτοϋ (γ ' αί.).

Α π ό σ ιο ι^ : ήμέpas, Σαβ. θ' έβδ. έπισι. ('Ρωμ. ιδ' 6-9).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Σαβ. θ' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. ιε' 32-39).

21. t  ΚΥΡΙΑΚΗ μετα τήν έορτήν. Θαδδαίου άποστόλου (α ' 
αί.), Βάσσης μάρτυρος καί τών τέκνων αυτής (γ ' αί.). Ή χο ς 
πλ. δ ' ,  έωθινόν θ ' (Τ.Μ.Ε., 15 Αυγ. §§13-15).

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον «Έ ν  τή γεννήσει»· κοντάκιον 
«Τήν έν πρεσβείας».

Εις τον έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», άναστάσιμα 6 καί τής κυ

ρίας ήμέρας τής έορτής προσόμοια 3 « Ώ  τοϋ παραδόξου θαύ
ματος» κ.λπ. είς 4, Δόξα, « Ή τώ ν  ουρανών υψηλοτέρα» (ζήτει 
είς τήν λιτήν τής 15ης Αυγ.), Καί νϋν, « Ό  βασιλεύς τών 
ουρανών». Είσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, « Ά σ α τε , λαοί, 
τή μητρί» (ζήτει είς τήν λιτήν τής έορτής).
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ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΑ « Έ ξ  υψους κατήλθες», Δόξα, Καί νϋν, «Έ ν  
τή γεννήσει».

Εις το μεσονυκτικον. 'Ό τριαδικός κανών τοϋ ήχου, τα 
τριαδικα « ’Ά ξιον  έστί», τρισάγιον κ.λπ. καί άπολυτίκιον «Έ ν  
τή γεννήσει».

Εις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκια « Έ ξ  υψους κατήλθες», Δόξα, τό αυτό, Καί 
νϋν, « Έ ν τή  γεννήσει». [Τό Ψαλτήριον καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τα άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών, άλλ’ 
άντί θεοτοκίων τα μεθέορτα καθίσματα τής 21ης Αυγούστου. 
Ευλογητάρια. 'Η ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον 
τοϋ ήχου.

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

ΚΑΝΌΝΕΣ ο άναστάσιμος μετα τών είρμών καί ο β ' τής 
έορτής (15 Αυγ.) άνευ τών είρμών άπό γ ' φδής ώς μεσώδιον 
τό κάθισμα « Έ νχερ σ ί τοϋ δ ι ’ημας» (ζήτει είς τόν όρθρον τής 
17ης τοϋ μηνός)· ά φ ’ ς '  άναστάσιμον κοντάκιον καί οίκος καί 
τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Πεποικιλμένη τή θεία δόξη»· 
«Τήν τιμιιοτέραν», «[Αί γενεαί πασα ι..]  Νενίκηνται τής φύσε- 
ο ς  οί όροι».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « 'Α γιος Κύριος» κ.λπ., τό θ ' άναστά
σιμον «Συγκεκλεισμένον, δέσποτα», καί τό τής έορτής « ’Α π ό 
στολοι έκ περάτον»  απαξ.

ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ άναστάσιμα 4 καί τα τής κυρίας ημέ
ρας τής έορτής «Τή ένδοξο  κοιμήσει σου» κ.λπ. (δευτεροϋντες 
τό πρώτον), είς στίχους τα δύο τελευταία α ')  «Άνάστηθι, Κ ύ
ριε, είς τήν άνάπαυσίν σου, σύ καί η κιβωτός τοϋ αγιάσματος 
σου», β ) « ’Ω μοσε Κύριος τώ Δαυίδ άλήθειαν καί ου μή άθε- 
τήσει αυτήν», Δόξα, τό θ ' έωθινόν «'Ως έ π ’ έσχάττον», Καί 
νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, « ’Α ναστας έκ 
τοϋ μνήματος» (η «Σήμερον σωτηρία»).

Εις την λειτουργίαν. ’Εαν προτιμηθοϋν άντίφωνα, ψάλ
λονται τα τής έορτής άλλ’ είς τό β ' μέ έφύμνιον «Σώσον η- 
μας.. ο άναστάς».
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ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προακνvήαo)μεv... Σώσον ήμάς... ο 
άναστάς».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια « Έ ξ  νψονς κατήλθες», 
«Έ ν τή γεννήσει» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον «Τήν έν  
πρεσβείας».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. θ ' έπιστ., «Θεοϋ  
έσμεν σννεργοί»  (Α ' Κορ. γ ' 9-17)· Ευαγγέλιον: Κυρ. θ ' 
Ματθ., «Ή νάγκασεν ο ’Ιησοϋς τούς μαθητάς αύτοϋ» (Μτθ. 
ιδ ' 22-34).

Είς τό Έξαιρέτω ς « Ά ξ ιο ν  έστί». Κοινωνικόν «Αίνεΐτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», καί τά λοιπά τής λειτουργίας.

22. Δευτέρα. Αγαθονίκου μάρτυρος καί τών σύν αυτώ (δ ' αί.).
Σήμερον έν  τ-  μηναίω τίθεται καί ή άκολουθία τοϋ μάρτυρος  

Λούπου τοϋ ομολογητοϋ διά τό άποδίδοσθαι αυριον τήν έορτήν.
’Απόσιοί^: ήμέpαs, Δευι. ι' έβδ. έπισι. (Α' Κορ. ιε' 12-20).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Δευι. ι' έβδ. Μαιθ. (Μιθ. κα' 18-22).
Ειδησις. "Εν τισι περιοχαΐς όρθώς έχει έπικρατήσει (καί είς έορ- 

τάζοντας άκόμη ναούς) νά ψάλλεται σήμερον 22α τοϋ μηνός ή άκο
λουθία τής Π αναγίας τής Προυσιωττίσσης έξ  ίδιαιτέρας φυλλάδος 
μετά τών μεθεόρτιαν όθεν είς τήν λειτουργίαν άναγινώσκεται ’Α π ό 
στολος τής 21ης Νοεμ., «Είχεν ή πρώτη σκηνή», καί Ε ΰαγγέλιον τής 
8ης Σ επ τ, «Είσήλθεν ο ’Ιησοϋς είς κώμην τινά». Οντω τή έπαύριον  
23η θά ψαλή άμιγώς ή τής άποδόσεως άκολουθία.

23. Τρίτη. Άπόδοσις τής έορτής τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου 
(Παναγίας τής Προυσιωτίσσης). Λούπου μάρτυρος (δ ' αί.), 
Είρηναίου έπισκόπου Λουγδούνων (f 202).

'Η  άκολουθία ψάλλεται κατά τήν έν τώ Μηναίω διάταξιν 
τής έορτής τής 15ης Αυγούστου, άλλ’ έν τώ έσπερινώ άνευ τοϋ 
«Μ ακάριος άνήρ» καί τών άναγνωσμάτων, έν δε τώ μεσονυ- 
κτικώ άνευ τών στιχηρών τής λιτής. ’Εν τώ όρθρω καταλιμπά- 
νονται ο πολυέλεος, τό κάθισμα αυτοϋ, καί τό Ευαγγέλιον 
μετά τής τάξεως αυτοϋ· όθεν μετά τά δύο πρώτα καθίσματα, ο 
ν ' ψαλμός καί ευθύς οί κανόνες. Από γ ' φδής, άντί τής υπα- 
κοής, τό διά τόν πολυέλεον παραλειφθεν κάθισμα « Έ ντή  γεν
νήσει σον»· συναξάριον άναγινώσκεται τό τής 23ης Αυγού- 
στου. ’Εν τή λειτουργία άντίφωνα, άπολυτίκιον, κοντάκιον καί
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άναγνώσματα τά τής έορτής (Απόστολος Φιλιπ. β ' 5-11· 
Εύαγγέλιον Λκ. ι ' 38-42, ια ' 27-28)· και πάντα τά λοιπά ώς έν 
τή 15η Αύγούστου.

Σημείωσις. Τά άναγνώσματα τής έορτής λέγονται και είς τούς 
ναούς ενθα σήμερον αυμψάλλεται έξ ιδιαιτέρας φυλλάδος και ή πα
νηγυρική άκολουθία τής Παναγίας τής Προυαιωτίααης.

Ε ’ιδησις. ’Από αυριον αρχεται ή χρήαις τής Παρακλητικής, μέχρι 
τής 5ης Σεπτεμβρίου. ’Επίσης, έάν έορτάζεται άγιος, μέχρι μέν τής 
21ης Σεπτεμβρίου ψάλλονται καταβααίαι «Σταυρόν χαράξας»· μέ
χρι δέ τής 12ης Σεπτεμβρίου κοντάκιον «’Ιωακειμ και ’Αννα» (πλήν 
τής 31ης Αύγούατου, 1ης και 7ης Σεπτεμβρίου).

24. Τετάρτη. Εύτυχοϋς ίερομάρτυρος (β ' αί.). Κοσμά τοϋ νέου 
ίερομάρτυρος τοϋ Αίτολοϋ (f 1779)· μετάθεσις τοϋ λειψάνου 
τοϋ άγ. Διονυσίου Αίγίνης (1624).

Διά τάς έν καθημερινή άκολουθίας μετά Παρακλητικής βλέπε 
εμπροαθεν είς τάς γενικάς τυπικάς διατάξεις (§§1-30).

Anooioflos: ήμέpαs, Tei. ι' έβδ. Smoi. (A' Κορ. ις' 4-12).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Tei. ι' έβδ. Mai0. (Mi0. κα' 28-32).

Σημείωσις. ’Ένθα έορτάζεται ο νεομάρτυς Κοσμάς ο Αίτωλός η 
ο άγιος Διονύσιος, ή άκολουθία έκατέρου ψάλλεται έορτάαιμος 
κατά τήν είς έκάατην φυλλάδα διαλαμβανομένην τάξιν, άλλά κατα
βααίαι οί είρμο'ι «Σταυρόν χαράξας». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον 
«’Ιοακειμ και ’Αννα» και άναγνώσματα τά τοϋ έορταζομένου άγίου.

25. Πέμπτη. Τίτου άποστόλον, έπισκόπου Γορτύνης Κρήτης· ή 
έπάνοδος τοϋ λειψάνου τοϋ άποστόλον Βαρθολομαίον.

A n o o ^ o s :  anooi. Tiiou, 25 Aύγ. (Tii. a' 1-5, β' 15-γ' 2, 12-15).
Εύαγγέλιον: a n o o ic ^ v ,  12ns Νοεμβρίου (Mi0. ε' 14-19).

26. Παρασκευή. Άδριανοϋ και Ναταλί,ας τών μαρτύρων (δ ' αί.).
A n o o ^ o s :  ήμέpas, Παρ. ι' έβδ. Srnoi. (Β' Κορ. α' 12-20).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρ. ι' έβδ. Mai0. (Mi0. κβ' 23-33).

27. Σάββατον. Ποιμένος οσίου (f 450)· Άνθούσης και Φανου
ρίου τών μαρτύρων.

Τάξις Σαββάτου μέ «’Αλληλούια» (βλ. εμπροαθεν §§45-51).
A n o o ^ o s :  ήμέpas, Σαβ. ι' έβδ. Smoi. ('Ρωμ. ιε' 30-33).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Σαβ. ι' έβδ. Mai0. (Mp. ιζ' 24 - ιη' 4).
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Σημεω σις. 'Εορτάσιμος άκολουθία τοϋ μεγαλομάρτυρος Φα
νουρίου εύρίσκεται είτε έν  τέλει τοϋ  Μ ηναίου είτε είς ’ιδιαιτέραν  
φυλλάδα, η τις τυχόν προτιμηθείσα ψάλλεται ώς εχει έκεΐ, η δέ τής 
ημέρας άκολουθία καταλιμπάνεται.

28. t  ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μωυσέως οσίου τοϋ Αίθί,οπος 
(δ ' αί.). Διομήδους, Λαυρεντίου μαρτύρων, Έζεκίου βασιλέ- 
ως τοϋ δικαίου (750 π.Χ.). Ή χο ς  α ',  έωθινόν ι '.

Ε ις την θ '.  Απολυτίκιον « ’Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «'Ως άπαρχάς».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» , άναστάσιμα 7 καί τοϋ Μη

ναίου 3, Δόξα, Καί νϋν, τό α ' θεοτοκίον τοϋ ήχου «Τήν πα
γκόσμιον δόξαν».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φ βς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ημέρας.
ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, τό θεοτοκίον 

« ’Ιδού πεπλήροται».
ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΌΝ «Τοϋ λίθου αφραγιαθέvνος», Δόξα, Καί 

νϋν, θεοτοκίον «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι».
Εις το μεσονυκτικον. Μετα τόν ν ' ψαλμόν ο τριαδικός 

κανών τοϋ ήχου, τα τριαδικα « Ά ξ ιο ν  έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
καί η ύπακοή τοϋ ήχου.

Ε ις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» τό άπολυτίκιον «Τοϋ λίθου αφραγιαθέvτος», Δόξα, τό 
αυτό, Καί νϋν, «Τοϋ Γαβριήλ φθεγξαμένου σοι». [Τό Ψαλτή
ριον καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τα άναστάσιμα κατα σειράν καί τα ευλογη
τάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ έωθινόν ( ι ' )  μετα πάσης τής συνήθους τάξε- 
ως αυτοϋ.

ΚΑΝΌΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί τοϋ Μ ηναΐον άπό γ ' φδής 
τό μεσώδιον τοϋ Μηναίου κάθισμα μετα τοϋ θεοτοκίον άφ ’ ς '  
τό άναστάσιμον κοντάκιον μετα τοϋ οίκου καί τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Σταυρόνχαράξας»· «Τήντιμιωτέ- 
ραν»· «Μ υστικός εί, Θεοτόκε».

ΕΞΑΠΌΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό ι ' άναστά
σιμον «Τιβεριάδος θάλασσα», καί τό θεοτοκίον αυτοϋ «Τόν 
άναστάντα Κύριον».
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ άναστάσιμα 8, Δόξα, τό ι ' έωθινόν 
«Μετά τήν είς άδον κάθοδον», Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

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

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «Τοϋ λίθον σφραγι- 
σθέντος» καί τοϋ άγίου τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « ’Ιω)ακείμ καί 
"Αννα».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. ι ' έπιστ., « ’Ο Θεός 
ήμάς τούς άποστόλονς» (Α ' Κορ. δ ' 9-16). Ευαγγέλιον: Κυρ. 
ι ' Ματθ., «"Ανθρωπός τις προσήλθε τω ’Ιησοϋ» (Μτθ. ιζ ' 14
23).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνεΐτε»· «Ειδομεν τό φώς», καί τά λοιπά 
τής λειτουργίας.

29. Δευτέρα. f  Μνημη τής άποτομής τής τιμίας κεφαλής τοϋ 
Προδρόμου καί βαπτιστοϋ Ίωάννου. Θεοπίστης όσιας τής έξ 
Αίγίνης.

'Η  έορτάσιμος άκολουθία τοϋ Προδρόμου «ψάλλεται ώς 
έστι διατεταγμένη έν τώ Μηναίω» (Τ.Μ.Ε. 29 Αυγ. §1). Τά διά 
τήν λιτήν στιχηρά είς τό μεσονυκτικον. Είς τόν όρθρον Ευαγ- 
γέλιον τοϋ Προδρόμου, Τρίτη ζ ' έβδ. Ματθ., «Ή κονσεν  
Ή ρώδης ο τετράρχης» (Μτθ. ιδ ' 1-13)· καταβασίαι οί είρμοί 
«Σταυρόν χαράξας». Είς τήν λειτουργίαν, μετά τήν είσοδον 
άπολυτίκια τοϋ Προδρόμου καί τοϋ ναοϋ, έπισφραγιστικόν 
κοντάκιον «Ίω)ακείμ καί "Αννα»· Απόστολος τοϋ Προδρόμου, 
29 Αυγ., « Ώ ς  έπλήρον ο ’Ιωάννης τόν δρόμον» (Πρξ. ιγ ' 25
32)· Ευαγγέλιον ομοίως, «Ή κονσεν  Ήρώδης ο βασιλεύς»  
(Μρ. ς '  14-30)· κοινωνικόν «Είς μνημόσυνον».

Ειδησις. Ε ίς τήν τράπεζαν νηστεία, ή τοι ξηροφαγία.

30. Τρίτη. Άπόδοσις τής έορτής τής άποτομής τής τιμ. κεφαλής ’Ιω- 
άννου τοϋ προδρόμου· Αλεξάνδρου (f 340), Ίωάννου (f 595), 
Παύλου (f 784) πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως.

’Α π ό σ ιο ί^ : ήμέpαs, Τρ. ια' έβδ. έπισι. (Β' Κορ. β' 14-γ' 3).

Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τρ. ια' έβδομ. Μαιθ. (Μιθ. κγ' 23-28).
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31. Τετάρτη. Τά καταθέσια τής τιμί,ας ζώνης τής ύπεραγίας Θε
οτόκου έν τώ έν Κον/πόλει ναώ αύτής τώ έν τοίς Χαλκοπρα- 
τείοις.

'Η  άκολουθία κατά τήν έν τώ Μ ηναίο τάξιν, δίχα Π αρα
κλητικής. Είς τόν έσπερινόν είσοδος μετά θυμιατοϋ. Τό άπο
λυτίκιον «Θεοτόκε άειπάρθενε» είς μέν τόν έσπερινόν άπαξ, 
είς δέ τό «Θεός Κύριος» δίς. Είς τόν ορθρον καταβασίαι οί 
είρμο'ι «Σταυρόν χαράξας». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον 
«Τήν θεοδόχον γαστέρα αον»· Απόστολος τής Θεοτόκου, 21 
Νοεμ., «Είχεν ή πρώτη ακηνή» ('Εβρ. θ ' 1-7)· Εύαγγέλιον 
ομοίως, 8 Σεπτ. τής λειτουργίας, «Είαήλθεν ο ’Ιηαοϋς είς κώ
μην τινά» (Λκ. ι ' 38-42, ια ' 27-28)· « ’Ά ξ ιο ν  έστί»· κοινωνικόν 
«Ποτηριον σωτηρίου»· «Ειδομεν τό φώς».

Σημειώσεις. 1. Τό τροπάριον «Τήν θεοδόχον γαστέρα σου» ορί
ζεται ώς κοντάκιον έν τή προθεωρία τοϋ Τ.Μ.Ε. (§40).

2. Είς τό κείμενον τοϋ κοντακίου, έκ τυπογραφικοϋ έξάπαντος 
σφάλματος, γράφεται «περιλαβοϋαα» άντι τοϋ όρθοϋ «περ ιβα-  
λοϋαα» .


