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1. Πέμπτη. Αρχή τής ’Ινδί,κτου, ή τοι τοϋ νέου έκκλησιαστικοϋ 
ετους· ’Ιηαοϋ τοϋ Νανή (1440 π.Χ.), Αμμούν διακόνου και τών 
αύν αύτώ 40 γυναικών παρθένον και άακητριών μαρτύρων 
Καλλίστης, Εύόδου και 'Ερμογένους τών αύταδέλφον μαρτύ
ρω ν Συμεών στυλίτου (f 459). Μελετίου οσίου. (Τυπικόν 1ης 
Σεπτεμβρίου, §§1-3).

'Η  έορτάσιμος άκολουθία τοϋ Μηναίου ψάλλεται ανευ 
Παρακλητικής.

Εις τόν έσπερινόν. 'Ο προοιμιακός και ή α ' στάσις τοϋ «Μα
κάριος άνήρ». Είς τό «Κύριε, έκέκραξα»τά 3 προσόμοια τής ’Ιν- 
δίκτον είς 4 (δεντεροϋντες τό α ')  και τοϋ οσίου 6 (ήτοι τά 3 προ
σόμοια και έκ τών ίδιομέλον -παραλείποντες τό α ' -  ετερα 3), 
Δόξα, Και νϋν, τά τοϋ Μηναίου. Είσοδος κ.λπ. και τά άναγνώ
σματα. Τά άπόστιχα και τά 3 άπολντίκια ώς έν τώ Μηναίο.

Εις τόν ορθρον. Καθίσματα είς τήν α ' στιχολογίαν « Ό  
καιρούς καρποφόρους», Δόξα, Και νϋν, « Ό  άρρητο) σύμπαν- 
τα» (κείμενον μετά τήν ς '  φδήν ώς κοντάκιον τής ’Ινδίκτου)· 
είτα τά καθίσματα τής β ' στιχολ. ώς άκριβώς εχουν (τά τής γ ' 
στιχολ. καταλιμπάνονται). ’Εν συνεχεία (παραλειπομένου τοϋ 
Εύαγγελίον τοϋ ορθρον και πάσης τής τάξεος αύτοϋ) ο ν ' 
ψαλμός χϋμα και εύθύς οί κανόνες άπαντες ώς έν τώ Μηναίο. 
Μετά τήν γ ' φδήν [τό κοντάκιον και ο οίκος τοϋ οσίου (ζήτει 
αύτά πρό τοϋ σνναξαρίον τοϋ Μηναίου) χϋμα, και] ψάλλονται 
τά μεσώδια καθίσματα τοϋ Μηναίου. Μετά τήν ς '  φδήν τό κο
ντάκιον και ο οίκος τής ’Ινδίκτου ώς έξής·

Κοντάκιον τής ’Ινδίκτου, 
ήχος δ ',  « Ό  ύψωθεις έν τώ στανρώ»

Ό  τών αίώ ^ο^ ποιητής και δεσπότης, Θεέ τών όλον  ύπε- 
ρούαιε οντος, τήν ένιαύαιον εύλόγηαον περίοδον, αιόζον τώ
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έλέει σου τώ άπειρο  οίκτίρμον, πάντας τούς λατρεύοντας σοί 
τώ μόνω δεσπότη, καί έκβοώντας φόβω, λντρωτά' εύφορον  
πάσι τό έτος χορήγησον.

'Ο οίκος
’Αρρητο) πάντα ώς Θεώ ποιήσαντι σοφία, ίσχύι τε παν- 

τονργική διασώζοντι πάντα, τόν ύμνον δέει έκ ψυχής προσά- 
γομεν, έντρομος δναφποϋvτες, παρασχεΐν ευφορίαν τή γή, έν  
τή σήμερον έτησίω) άπαρχή, παντός ρνσθήναι δνσχεροϋς, ορα
τών καί άοράτω)ν δυσμενών, έν ταΐς αίσίαις κράζοντες περιό- 
δοις· Κύριε, εύφορον πάσι τό έτος χορήγησον.

Είτα τό συναξάριον τής ήμέρας, κ.τ.λ. ώς συνήθως. Κατα- 
βασί,αι οί είρμοί «Σταυρόν χαράξας»· «Τήν τιμιωτέραν», 
«Μ υστικός εί, Θεοτόκε». ’Εξαποστειλάρια καί αίνοι ώς έν τω 
Μηναίω. Δοξολογία μεγάλη καί τό άπολυτίκιον τής ’Ινδίκτου.

Εις τήν λειτουργίαν. Μετά τήν είσοδον άπολυτίκια « Ό  
πάσης δημιουργός», «Χαΐρε, κεχαριτωμένη», «Υπομονής στϋ- 
λος γέγονας»  καί τοϋ ναοϋ, έπισφραγιστικόν κοντάκιον τό τής 
’Ινδίκτου « Ό  τών αί<))νω)ν ποιητής» (βλέπε άνωτέρω). Από
στολος: τής ’Ινδίκτου, 1 Σεπτ., «Παρακαλώ πρώτον πάντων» 
(Α ' Τιμ. β ' 1-7)· Ευαγγέλιον: ομοίως, Πέμ. α ' έβδ. Λουκά, 
« Η λ θ εν  ο ’Ιησοϋς είς τήν Ναζαρέτ»  (Λκ. δ ' 16-22). «"Αξιον 
έστί». Κοινωνικόν «Ευλόγησον τόν στέφανον τοϋ ένιαντοϋ τής 
χρηστότητός σον, Κ ύρ ιε · άλληλούια»· «Ειδομεν τό φώς».

2. Παρασκευή. Μάμαντος μάρτυρος (γ ' αί.), Ίωάννου Κων
σταντινουπόλεως τοϋ νηστευτοϋ (f 595).

Δ ιά  τάς έν  καθημερινή άκολουθίας μετά Π αρακλητικής βλέπε 
έμπροσθεν είς τάς γενικάς τνπικάς δ ιατάξεις (§§1-30).

’Α π ό σ ιο ί^  ήμέpαs, Παρ. ια' έβδομ. έπισι. (Β' Κορ. δ' 13-18).

Εύαγγέήιον ήμέpas, Παρ. ια' έβδ. Μαιθ. (Μθ. κδ' 27-33, 42-51).

3. Σάββατον. Ανθίμου ίερομάρτυρος (f 302), Θεοκτίστου ο
σίου (f 467). Χαρίτωνος μάρτυρος· Πολυδώρου νεομάρτυρος 
(f 1794)· άνακομιδή τοϋ ί. λειψάνου τοϋ άγίου Νεκταρίου Πε- 
νταπόλεως (f 1920).
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'Ή άκολουθία τοϋ Σαββάτου ψάλλεται μέ «Θεός Κύριος» (γενι
κοί τυπ. διατάξεις §§31-44).

AnooioAos: ήμέpαs, Σαβ. ια' έβδ. Smoi. (A' Kop. a' 3-9).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Σαβ. ια' έβδ. M a il.  (Μ ι Θ. ιθ' 3-12).

4. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Βαβύλα ίερομάρτυρος (f 251), 
Μωυσέως προφήτου (1460 π.Χ.). Έρμιόνης (f 117) θυγατρός 
τοϋ άποστ. Φιλίππου· ’Ιερουσαλήμ καί τών υίών αυτής τών έν 
Βεροία μαρτύρων Ανθίμου οσίου τοϋ έν Κεφαλληνία (f 1781). 
Ή χο ς  β ',  έωθινόν ια' .

Ε ις την θ ' .  Απολυτίκιον «Τής ποίμνης σου, θεόφρον», Δό
ξα, «Ταίς τβ)ν δακρύων σου»· κοντάκιον «Έ ν ίερεϋσιν ευσε- 
β<3ς».

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ»  άναστάσιμα 4, καί έκ τοϋ 

Μηναίου άνα 3 προσόμοια τών αγίων, Δόξα, τοϋ Μηναίου 
«Βάσιμον κρηπίδα», Καί νϋν, «Παρήλθεν η σκιά».

ΕΙΣΌΔΌΣ, «Φ<3ς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ημέρας.
ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα άναστάσιμα, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Βήματι 

τυράννου», Καί νϋν, «'Ό ποιητής καί λυτρωτής μου» (Παρα
κλ., ήχος πλ. β ',  τώ Σαββάτω έσπέρας, είς τα άπόστιχα).

ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΑ «"Ότε κατήλθες», «Καί τρόπω τ μέτοχος», 
Δόξα, «Τοϋ προφήτου σου Μ ουσέος», Καί νϋν, «Πάντα ύπε
ρένδοξα».

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» τα έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο 
’Αμωμος.]

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

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ έωθινόν ( ια' )  μετα πάσης τής συνήθους τά- 
ξεως αυτοϋ.

ΚΑΝΌΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετα τών είρμών) καί οί δύο 
τοϋ Μηναίου. Από γ ' φδής τα μεσώδια καθίσματα τοϋ Μη
ναίου. Α φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον καί ο οίκος, καί τό 
συναξάριον.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμο'ι «Σταυρόνχαράξας»· «Τήντιμιωτέ- 
ραν», «Μ υστικός εί, Θεοτόκε, παράδεισος».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ « Α γιο ςΚ ύρ ιο ς»  κ.λπ., τό ια ' άναστά- 
σιμον «Μ ετά τήν θείαν εγεραιν» και τά τοϋ Μηναίου.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό ια ' 
έοθινόν « Φανερών έαντόν», Και νϋν, «Ύπερενλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε εμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια «"Οτε κατήλθες», «Και 
τρόπο)ν μέτοχος», «Τοϋ προφήτου αον Μωυαέος», και τοϋ 
άγιον τοϋ ναοϋ, κοντάκιον « ’Ιωακείμ και ’Άννα».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυρ. ια ' έπιστ., « Ή  αφρα- 
γ ις τή ς  έμήςάποστολής»  (Α ' Κορ. θ ' 2-12)· Εύαγγέλιον: Κυρ. 
ια ' Ματθ., «Ώμοιώθη ή βασιλεία... β α α ιλείος ήθέληαε συνά- 
ραι» (Μτθ. ιη ' 23-35).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνείτε», και τά λοιπά τής λειτουργίας ώς 
συνηθος.

5. Δευτέρα. Ζαχαρίον τοϋ προφήτου, πατρός ’Ιοάννου τοϋ 
Προδρόμου.

Anooioflos: ήμέpαs, Δευε ιβ' έβδ. Srnoi. (Β' Κορ. ε' 10-15).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Δευε ιβ' έβδομ. Mai0. (Mp. a' 9-15).

6. Τρίτη. Άνάμνησις τοϋ έν Χώναις θαύματος τοϋ άρχαγγέλον 
Μιχαήλ. Καλοδότης μάρτυρος.

'Η  άκολουθία, έορτάσιμος ούσα, ψάλλεται δίχα Παρακλη
τικής, κατά τήν έν τώ Μ ηναίο διάταξιν.

Anooioflos: αρχαγγέλου, 8 Νοεμ. (Έβρ. β' 2-10).
Εύαγγέλιον: όμοί<^, 8 Νοεμ. (Λκ. ι' 16-21).

7. Τετάρτη. Προεόρτια τής γεννήσεος τής ύπεραγίας Θεοτό
κου. Σώζοντος μάρτυρος (f 304).

'Η  άκολουθία ώς έν τώ Μηναίο· κοντάκιον προεόρτιον 
« Ή  παρθένος σήμερον και Θεοτόκος Μ αρία»· Απόστολος: 
ήμέρας, Τετ. ιβ ' έβδ. έπιστ. (Β ' Κορ. ς '  11-16)· Εύαγγέλιον: 
ήμέρας, Τετ. ιβ ' έβδ. Ματθ. (Μρ. α ' 23-28).
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8. Πέμπτη. t  ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 
ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Τ.Μ.Ε., 8 Σεπτεμβρ., §§4-6).

Εις τον έσπερινον άπαντα ώς έν τω Μηναίω- τά διά τήν 
λιτήν ίδιόμελα είς τό μεσονυκτικον. Είς τε τόν έσπερινόν καί 
τόν όρθρον τό άπολυτίκιον τής έορτής τρίς. Απόλυσις «Χρι
στός ο άληθινός... ταΐς π ρεσ β εία ς  τής παναχράντου αύτοϋ μη- 
τρός, ής τό γενέθλιον έορτάζομεν, δυνάμει...»

Εις τον ορθρον άπαντα ώς έν τω Μηναίω. Εί βούλει, είς τό 
μετά τήν γ ' στιχολ. κάθισμα λέγε Δόξα, Καί νϋν, τό μετά τήν 
γ ' φδήν « Ή  παρθένος Μ αράμ» . Ευαγγέλιον τής έορτής, 8 
Σεπτεμβρίου, «Ά ναστάσα  Μ α ρά μ »  (Λκ. α ' 39-49, 56). Από 
γ ' φδής τών κανόνων μόνον ή υπακοή «Πύλην άδιόδεντον» 
(καταλιμπανομένου τοϋ μεσωδί,ου καθίσματος). Καταβασίαι 
οί είρμοί «Σταυρόν χαράξας»· (άντί τοϋ Τήν τιμιωτέραν) ή θ ' 
φδή άμφοτέρων τών κανόνων μετά στίχου «Ύ περαγία  Θεοτό
κε» καί έν τέλει «Μ υστικός εί, Θεοτόκε, παράδεισος». Μετά 
τήν μεγ. δοξολογίαν τό άπολυτίκιον «Ή γέννησ ίςσ ου , Θεοτό
κε» άπαξ.

Εις τήν λειτουργίαν, τά έξής άντίφωνα:
Αντίφωνον α '

Μνήσθητι, Κύριε, τοϋ Δαυίδ καί πάσης τής πραότητος 
αύτοϋ.

Ταΐς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκον, σώτερ, σώσον ήμάς.
Ίδον ήκούσαμεν αύτήν έν Έφραθά, ευρομεν αύτήν έν 

τοΐς πεδίοις τοϋ δρυμού. Ταΐς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκον...
Δεδοξασμένα έλαλήθη περί σου, ή πόλις τού Θεού.
Ταΐς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκον...
Ό  Θεος έν μέσω αύτής, καί ού σαλευθήσεται.
Ταΐς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκον...
Δόξα, Καί νϋν. Ταΐς πρεσ β εία ς  τής Θεοτόκον...

’Αντίφωνον β '
’Ώμοσε Κύριος τά Δαυίδ άλήθειαν καί ού μή άθετήσει 

αύτήν.
Σώσον ήμάς, Υίε Θεοϋ, ο έν άγίοις θαυμαστός, ψάλλοντάς 

σοι, άλληλούια.
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Έκ καρποΰ τής κοιλίας σου θήσομαι έπί τοϋ θρόνου σου.
Σώσον ημας, Υίέ Θεοϋ, ο έν αγίοις θαυμαστός...
Έκεΐ έξανατελά κέρας τά Δαυίδ, ήτοίμασα λύχνον τά 

χριστώ μου.
Σώσον ημας, Υίέ Θεοϋ, ό έν αγίοις θαυμαστός...
"Οτι έξελέξατο Κύριος την Σιών, ήρετίσατο αντην εις κα

τοικίαν εαυτά.
Σώσον ημας, Υίέ Θεοϋ, ό έν αγίοις θαυμαστός...
Δόξα, Καί νϋν. «'Ό μονογενής Υίός».

’Α ντίφ ονον γ '
τΩδε κατοικήσω, ότι ήρετισάμην αντήν. «'Ή γέννησίς 

σου, Θεοτόκε...»
Ήγίασε το σκήνωμα αντον ό Ύψιστος. « 'Ή  γέννησίς σου, 

Θεοτόκε...»
"Αγιος ό ναός σου, θαυμαστος έν δικαιοσύνη. «'Ή γέννη- 

σίς σου, Θεοτόκε...»
Είσοδικόν «Δεϋτε προακνvήαo)μεv... Σώσον ημας... ό έν  

αγίοις θαυμαστός». Μετα τήν είσοδον μόνον τό άπολυτίκιον 
«'Ή γέννησίς σου, Θεοτόκε» καί τό κοντάκιον τής έορτής « ’Ιω
ακείμ καί ’Αννα». Απόστολος τής έορτής, 8 Σεπτ., «Τοϋτο φρο- 
νείσθω) έν ύμίν» (Φιλιπ. β ' 5-11)· Ευαγγέλιον ομοίως, «Εί- 
σήλθεν ό ’Ιησοϋς είς κώμην τινά» (Λκ. ι ' 38-42, ια ' 27-28). Είς 
τό Έξαιρέτω ς « ’Αλλότριον τών μητέρωτ». Κοινωνικόν «Πο- 
τηριον σωτηρίου»· «Ειδομεν τό φώς».

9. Π αρασκευή. ’Ιωακείμ καί ’Άννης τών θεοπατόρων, Σεβη- 
ριανοϋ μάρτυρος. Μνημη τής έν ’Εφέσω Γ ' Όίκουμενικής συ
νόδου (431).

Ε ίς πάσας τας προεορτίους καί μεθεόρτους καθημερινας (έκτός 
Κυριακής) άχρι τής 21ης τοϋ μηνός η άκολουθία ψάλλεται μόνον έκ  
τοϋ Μ ηναίου άνευ Π αρακλητικής (όρα εμπροσθεν γεν. τυπικας δια
τάξεις §§52-63).

AnooioAos: ιών αγίων, Σεnιεμβ. 23 (ΓαΑ. δ' 22-27).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpαs, Παρ. ιβ' έβδ. Μαιθ. (Μρ. β' 18-22).

10. Σ ά β β ατον  π ρ ο  τη5 ύψ ώ σ εω $. Μηνοδώρας, Μητροδώρας, 
Νυμφοδώρας τών μαρτύρων (f 305-311).
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Απόστολος -μετά προκειμένου τοϋ μηνολογίον- Σαβ. πρό 
τής ύψώσεος, όν ζήτει Σαβ. ιγ ' έβδ. έπιστ., «Σοφίαν λαλοϋμεν  
έν τοίς τελείοις» (Α ' Κορ. β ' 6-9)· Εύαγγέλιον ομοίως, ό ζή
τει Σαβ. ζ ' έβδ. Ματθ., « Ό  φιλών πατέρα»  (Μτθ. ι ' 37-ια' 1).

11. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Θεοδώρας οσίας (f 491). 
Εύφροσύνου (θ ' αί.) τοϋ μαγείρου, Εύανθίας μάρτυρος. 'Α
γίας Θεοδώρας τής έν Βάστα Αρκαδίας. Ή χος γ ' ,  έοθινόν α '.

Τή αύτή Κυριακή πρό τής 'Υψώσεος, συμφώνος τή ύπ’ άριθμόν 
2556/5.7.1993 έγκυκλίιο τής 'Ι. Συνόδου, μνήμην έπιτελοϋμεν τών μη
τροπολιτών και έθνομαρτύρον Χρυσοστόμου Σμύρνης, Αμβροσίου 
Μοσχονησίων, Γρηγορΐου Κυδωνιών, Προκοπίου Ίκονίου, Εύθυμί- 
ου Ζήλον και τών σύν αύτοίς άναιρεθέντον κατά τήν μικρασιατικήν 
καταστροφήν μαρτύρων (1922). 'Η άκολουθία αύτών (ποίημα τοϋ 
άειμνήστου Μητροπολίτου Πατρών κυροϋ Νικοδήμου) ύπάρχει έν 
ιδιαιτέρα φυλλάδι.

Εις τήν θ'. Απολυτίκιον « Ή  γέννηαίς αον»· κοντάκιον 
« Ίο)ακειμ και Ά ννα».

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

τής έορτής προσόμοια 3 «Ιω ακειμ και ή Ά ννα »  κ.λπ. (ζήτει 
είς τά άπόστιχα τής 11ης τοϋ μηνός) είς 4, Δόξα, τό έν συνε
χεία ίδιόμελον τής έορτής « Έ ν  εύαήμο) ήμέρα», Και νϋν, 
«Πώς μή θανμάαομεν».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκεΐμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Και νϋν, τό ίδιόμελον 

τής έορτής «Εί και θείο) βονλήματι» (ζήτει είς τήν 11ην τοϋ 
μηνός ώς δοξαστικόν τών έσπερίον).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Εύφραινέσθο) τά ούράνια», Δόξα, Και 
νϋν, «Ή γέννηα ίς  αον, Θεοτόκε».

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

Εις τόν ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ρ ιος» άπολντίκια «Εύφραινέσθο) τά ούράνια», Δόξα, τό αύτό, 
Και νϋν, « Ή  γέννηαίς αον, Θεοτόκε». [Τό Ψαλτήριον και ο 
αμομος.]
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών, άλλ’ 
άντί θεοτοκίων άνά εν τής έορτής. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, 
οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

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

ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος μετά τών είρμών καί ο α ' τής 
έορτής άνευ είρμών άπό γ ' φδής τό μεθέορτον μεσώδιον κά
θισμα « ’Ιούδα μεγαλύνθητι»  (μεσώδιον τής 11ης τοϋ μηνός)· 
ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκου καί τό συνα
ξάριον τής ήμέρας.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Σταυρόνχαράξας»· «Τήντιμιω τέ
ραν», «Μ υστικός εί, Θεοτόκε».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος» κ.λπ., τό α ' άναστά
σιμον «Τοΐς μαθηταΐς συνέλθωμεν», καί τό μεθέορτον « ’Εκ  
τής άκάρπον σήμερον» (11 Σεπτ.).

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 4 καί τής κυρίας 
ήμέρας τής έορτής προσόμοια 3 «’Ω τοϋ παραδόξου θαύμα
τος» κ.λπ. είς 4 μετά στίχων είς τά δύο τελευταΐα α ')  « Ά κ ο ν -  
σον, θύγατερ, καί ιδε καί κλίνον τό ους σον καί έπιλάθον τοϋ  
λαοϋ σον καί τοϋ οικον τοϋ πατρός σου, καί έπιθνμήσει ο βα
σιλεύς τοϋ κάλλους σου», β ')  «Τό πρόσωπόν σου λιτανεύσον- 
σιν οί πλούσιοι τοϋ λαοϋ», Δόξα, τό α ' έωθινόν «Είς τό όρος», 
Καί νϋν, «Ύπερενλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον 
σωτηρία».

Εις τήν λειτουργίαν. Τά άντίφωνα τής έορτής, άλλ’ είς τό 
β ' μετ’ έφυμνίου «Σώσον ήμάς... ο άναστάς» [η τά τυπικά καί 
οί μακαρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ α ' κα
νόνος τής έορτής].

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεϋτε προακνvήαω)μεv... Σώσον ήμάς... ο ά -  
ν α σ τ ά ς » .

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολυτίκια «E ύφραιvέαθφ  τά  
ουράνια», « Ή  γέννησίς σου, Θεοτόκε» καί τοϋ ναοϋ, κοντά
κιον «Ίω)ακείμ καί Άννα».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος -μετά τοϋ έν τώ μηνολογίω 
προκειμένου- Κυρ. πρό τής υψώσεως, όν ζήτει Κυρ. κβ ' έπι- 
στολών, «"Ιδετε πηλίκοις υμΐν γράμμασιν έγραψα»  (Γαλ. ς '
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11-18)· Ευαγγέλιον Κυρ. πρό τής ύψώσεως, «Όυδείς άναβέ- 
βηκεν είς τόν ουρανόν» ( ’Ιω. γ ' 13-17).

Είς τό Έ ξα ιρέτος « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», καί τα λοιπα τής λειτουργίας.

12. Δευτέρα. Άπόδοσις τοϋ γενεσίου τής Θεοτόκου. Αυτονόμου 
(f 313) καί Κουρνούτου (γ ' αί.) ίερομαρτύρων Θεοδώρου 
έπισκόπου Άλεξανδρείας.

'Η άκολουθία ψάλλεται ώς εστι διατεταγμένη είς τό Μη- 
ναίον τήν α ' ημέραν τής έορτής, μετα τών έξής διαφορών. Είς 
τόν έσπερινόν καταλιμπάνονται τό «Μακάριος άνήρ», τα άνα
γνώσματα καί τα δια τήν λιτήν στιχηρά. Είς τόν όρθρον καταλι
μπάνονται ο πολυέλεος μετα τοϋ καθίσματος αυτοϋ καί τό 
Ευαγγέλιον μετα τής τάξεως αυτοϋ· όθεν μετα τα δύο πρώτα 
καθίσματα, ο ν ' ψαλμός καί ευθύς οί κανόνες· άπό γ ' φδής τών 
κανόνων, άντί τής ύπακοής, τό μεσώδιον κάθισμα « Ή  παρθέ
νος Μ αριάμ»· άφ ’ ς '  τό κοντάκιον μετα τοϋ οίκου τής έορτής 
καί τό συναξάριον τής 12ης Σεπτεμβρίου. Είς τήν λειτουργίαν 
άντίφωνα, είσοδικόν καί τροπάρια μετα τήν είσοδον τα τής 8ης 
Σεπτεμβρίου. Απόστολος: ημέρας, Δευτ. ιγ ' έβδ. έπιστ. (Β' 
Κορ. η ' 7-15)· Ευαγγέλιον: προεόρτιον, Δευτ. ς '  έβδ. ’Ιωάν. 
(’Ιω. ια ' 47-54). Είς τό Έξαιρέτω)ς«’Αλλότριον τιών μητέρων». 
Κοινωνικόν «Ποτήριον σωτηρίου»· «Ειδομεν τό φώς».

13. Τρίτη. Τα έγκαίνια τοϋ ναοϋ τής άναστάσεως (335) καί προ
εόρτιος τής ύψώσεως τοϋ τιμίου Σταυροϋ. Κορνηλίου έκατο- 
ντάρχου (α ' αί.). 'Ιεροθέου οσίου τοϋ έκ Καλαμάτας (f 1745).

'Η  άκολουθία ψάλλεται δίχα Παρακλητικής κατα τήν διά- 
ταξιν τοϋ Μηναίου. Είς τόν έσπερινόν είσοδος μετα θυμιατοϋ. 
Είς τόν όρθρον καταβασίαι οί είρμοί «Σταυρόνχαράξας». Είς 
τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Όυρανός πολύφωτος». Απόστο
λος: τών έγκαινίων, Σεπτ. 13, « ’Α δελφοί αγιοι, κλήσεος έπου- 
ρανίουμέτοχοι»  ('Εβρ. γ ' 1-4)· Ευαγγέλιον: ομοίως, ’Ιουν. 29, 
«Έλθών ο ’Ιησοϋς είς τα μέρη Καισαρείας»  (Μτθ. ι ς ' 13-19). 
« ’Ά ξιον  έστί». Κοινωνικόν «Κύριε, ήγάπησα ευπρέπειαν οί
κου σου καί τόπον σκηνώματος δόξης σ ο ν  άλληλούια»· «Ει
δομεν τό φώς».
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14. Τετάρτη. t  Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ 
ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. Μνήμη τής @' Οίκουμενικής συνόδου 
τής έν Τρούλλο (680).

Εις τήν θ'. Απολυτίκια «Τόν ζωοποιόν ατανρόν», Δόξα, 
« Ώ ς  τοϋ ανο  στερεώματος»· κοντάκιον «Ούρανός πολύφο)- 
τος».

Εις τόν έσπερινόν τά στιχηρά τής έορτής κ.λπ. ώς έν τώ 
Μηναίο· τά διά τήν λιτήν στιχηρά είς τό μεσοννκτικόν. Οί στί
χοι τών άποστίχον πλήρεις εχουν ώς έξής· «Ύ ψ οϋτε Κύριον  
τόν Θεόν ήμών και προακννείτε τώ ύποποδίο) τών ποδών 
αύτοϋ, ότι άγιος έατι» και « Ό  δέ Θεός βααιλενς ήμών πρό  
αίώνων είργάαατο σωτηρίαν έν μέαο) τής γής». Τό άπολυτί
κιον «Σώαον, Κύριε, τόν λαόν αον» έκ τρίτου είς τε τόν έσπε
ρινόν και τό «Θεός Κύριος». Απόλυσις « Ό  άναατάς έκ νε
κρών... δυνάμει τοϋ τιμίον και ζοοποιοϋ σταυροϋ, ον τήν νψο- 
αιν έορτάζομεν, προατααίαις τών τιμίο)ν...»

Εις τόν ορθρον άπαντα ώς έν τώ Μ ηναίο. Καταβασί,αι 
«Σταυρόν χαράξας»· ή θ ' φδή τών δύο κανόνων ανευ στίχου, 
εί μή μόνον Δόξα, Και νϋν είς τά δύο τελευταία τροπάρια, και 
έν τέλει πάλιν οί δύο είρμο'ι «Μ υστικός εί, Θεοτόκε», « Ό  διά 
β ρ ο σ εο ς  τοϋ ξύλον». Μετά τήν μεγάλην δοξολογίαν [είς ήχον 
δ ' (άγια)] έπακολουθεί

Ή  τελετή της ύψώσεως τοϋ τιμίον Στανροϋ
ΠΕΡΙΦΟΡΑ. Είς τό τέλος τής δοξολογίας οί μέν χοροί, 

άφοϋ μεταβοϋν είς τήν βορείαν πύλην τοϋ ίεροϋ, αρχονται τοϋ 
άσματικοϋ « Ά γ ιο ς  ο Θεός», ο δέ πρό τής άγιας Τραπέζης 
ίστάμενος ίερεύς, άφοϋ θνμιάση τόν έπ’ αύτής έν ηύτρεπι- 
σμένο δίσκο μετά κλάδων βασιλικοϋ και τριών άνημμένον 
κηρίων κείμενον τίμιον Σταυρόν, αίρει τόν δίσκον, θέτει αύτόν 
έπι τής κεφαλής καί, στραφεις περι τήν άγίαν Τράπεζαν έκ δε
ξιών πρός τά άριστερά, έξέρχεται διά τής βορεί,ας πύλης τοϋ 
ίεροϋ, προπορενομένον αύτοϋ κατά τάξιν τών λαμπαδούχον, 
τών φερόντον τά έξαπτέρυγα, τών χορών ψαλλόντον τό άσμα- 
τικόν « Ά γ ιο ς  ο Θεός» μέχρι τέλους τής περιφοράς και τών 
μετά θυμιατών θυμιώντον τόν τίμιον Σταυρόν.
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Α' ΥΨΩΣΙΣ. 'Ο ίερεύς φέρει τόν Σταυρόν είς τό μέσον τοϋ 
ναοϋ -συνήθως είς τόν σολέα-, ένθα περιελθών κύκλω τρίς 
ηύτρεπιαμέvοv τετραπόδιον, ΐσταται πρό αυτοϋ βλέπων πρός 
άνατολάς καί υψών άπό τής κεφαλής τόν δίσκον, έκφωνεΐ 
«Σοφία- ορθοί», άποθέμενος δ ’ αυτόν έπί τοϋ τετραποδίου, 
θυμιά κύκλω αυτοϋ σταυροειδώς, ψάλλων «Σώσον, Κύριε, τόν 
λαόν σον», ό έπαναλαμβάνει έκαστος τών χορών άνά μίαν.

Α ' ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ. Ακολούθως ο ίερεύς άφοϋ ποιήση με- 
τανοίας τρεΐς, λαμβάνει άνά χεΐρας μετά κλάδων βασιλικοϋ 
τόν τίμιον Σταυρόν καί βλέπων πρός άνατολάς υψοΐ αυτόν λέ- 
γων « Έ λέησον ήμάς, ο Θεός, κατά τό μέγα  έλεός σον, δεόμε- 
θά σον, έπάκονσον καί έλέησον»· οί χοροί τό «Κύριε, έλέη- 
σον» έκατόν, ένώ ο ίερεύς σφραγίσας τρίς μετά τοϋ τιμίου 
Σταυροϋ κλίνει τήν κεφαλήν ήρέμα, κύπτει όσον σπιθαμήν 
άπέχεσθαι άπό τής γής καί κατά μικρόν, άχρι πληρώσεως τής 
α ' έκατοντάδος, άνίσταται.

Β' ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ. Είτα, άφοϋ στραφή έπί τά δεξιά, ΐστα- 
ται βλέπων πρός βορράν καί υψοΐ τόν τίμιον Σταυρόν λέγων 
« ’Έτι δεόμεθα υπερ τοϋ εύαεβοϋς ήμών έθνους, πάσης άρχής 
καί έξονσίας έν αυτώ καί έν τώ κράτει ήμών, τοϋ κατά ξηράν, 
θάλασσαν καί άέρα φιλοχρίστον ήμών στρατοϋ καί υπερ τοϋ  
Κύριον τόν Θεόν ήμών έπί πλέον συνεργήσαι καί κατενοδώ- 
σαι αυτό ένπάσιν»· οί χοροί τό «Κύριε, έλέησον» έκατόν, ένώ 
ο ίερεύς σφραγίσας καί πάλιν τρίς μετά τοϋ τιμίου Σταυροϋ, 
κλίνει τήν κεφαλήν κ.λπ., καί κατά μικρόν άνίσταται άχρι πλη- 
ρώσεως τής β ' έκατοντάδος.

Γ' ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ. Είτα, στραφείς έπί δεξιά, ΐσταται βλέ- 
πων πρός δυσμάς καί υψοΐ τόν τίμιον Σταυρόν, έκφωνών « ’Έτι 
δεόμεθα υπερ τοϋ άρχιεπισκόπον... καί πάσης τής έν Χριστώ  
ήμών άδελφότητος»· οί χοροί τήν γ ' έκατοντάδα, κ.τ.λ. ώς 
προεγράφησαν.

Δ' ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ. Αυθις ο ίερεύς στραφείς έπί τά δεξιά, 
ΐσταται βλέπων πρός νότον καί υψοΐ τόν τίμιον Σταυρόν λέγων 
« ’Έτι δεόμεθα υπερ έλέονς, ζο)ής, είρήνης, υγείας, σωτηρίας, 
συγχωρήσεως καί άφέσεως τών άμαρτιών τών δούλωό τοϋ Θε
οϋ, έπιτρόπωτ, ένοριτών καί συνδρομητών τής άγίας έκκλη-
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σίας ταύτης σύν γυναιξί καί τοίς τέκνοις αυτών»' οί χοροί τήν 
δ ' έκατοντάδα, κ.τ.λ. ώς προεγράφησαν.

Ε ' ΠΡΌΣΚΥΝΗΣΙΣ. Τέλος ο ίερεύς στρέφεται έπί τα δεξιά, 
ΐσταται βλέπων πρός άνατολας καί ύψοί τόν τί,μιον Σταυρόν, 
έκφωνών « ’Έτι δεόμεθα ύπέρ πάσης ψυχής χ ρ ιστιανών ορθο
δόξων, ύγείας τε καί σ α ^ ρ ία ς  καί άφέσεως τών αμαρτιών 
αυτών»· οί χοροί τήν ε ' έκατοντάδα, κ.τ.λ. ώς προεγράφησαν.

ΚΥΡΙΑ ΥΨΩΣΙΣ. Μετα ταϋτα γίνεται η κυρίως υψωσις· ο 
ίερεύς ίστάμενος πρό τοϋ τετραποδίου καί βλέπων πρός άνα- 
τολας ύψοί τόν τίμιον Σταυρόν ψάλλων τό κοντάκιον « 'Ό ύψο- 
θείς έν τώ σταυρβ) έκουσίος», ευλογεί μετα τοϋ τιμίου Σταυ
ροϋ τόν λαόν, άποθέτει αυτόν έπί τοϋ δίσκου καί προσκυνεί 
αυτόν, ψάλλων «Τόν σταυρόν σου προακνvοϋμεv, δέσποτα, 
καί τήν αγίαν σου άνάστασιν δοξάζομεν», ο έπαναλαμβάνει 
έκαστος τών χορών άνα μίαν  είθ’ ουτως οί χοροί τα ίδιόμελα 
«Δεϋτε, πιστοί» κ.λπ.· τούτων ψαλλομένων, προσέρχεται ο 
λαός είς προσκύνησιν τοϋ τιμίου Σταυροϋ, ής πληρωθείσης, ο 
β ' χορός ψάλλει τό άπολυτίκιον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν  
σου» απαξ.

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τα τής έορτής.
ΕΙΣΌΔΙΚΌΝ « Ύ ψοϋτε Κ ύ ρ ο ν  τόν Θεόν ημών καί προσκυ- 

νείτε τώ ύποποδίω) τών ποδών αυτοϋ, ότι αγιος έστί. Σώσον 
ημας, Υίέ Θεοϋ, ο σαρκί σ ταυρο ΐείς , ψάλλοντάς σοι άλλη- 
λούια».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ μόνον τό άπολυτίκιον «Σώσον, Κ ύ
ριε, τόν λαόν σου» καί τό κοντάκιον « ’Ό ύψοθείς». Αντί τρι- 
σαγίου, «Τόν σταυρόν σου προσκυνοϋμεν».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: τής έορτής, « ’Ό λόγος ο τοϋ  
σταυροϋ» (Α ' Κορ. α ' 18-24)· Ευαγγέλιον: ομοίως, «Συμβού- 
λιον έποίησαν οί άρχιερείς» ( ’Ιω. ιθ ' 6-11, 13-20, 25-28, 30
35).

Καθεξής η θ. λειτουργία τοϋ ί. Χρυσοστόμου· είς τό Έ ξαι
ρέτος  «Μ υστικός εί, Θεοτόκε». Κοινωνικόν «ΈαημειΦ)θη έ φ ’ 
ημας τό φώς τοϋ προσώπου σου, Κ ύρ ιε · άλληλούια»· άντί τοϋ 
Ειδομεν τό φώς «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου». Απόλυσις ώς 
είς τόν έσπερινόν.
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Ειδήσεις. 1. ’Εν τή τραπέζη νηστεία.
2. Έν ταίς καθημεριναίς άπό αυριον μέχρι τής 20ής Σεπτεμβρί

ου, τών κανόνων τοϋ Μηναίου προτάσσεται ο τής έορτής. Είς τήν 
λειτουργίαν ειθιαται νά λέγονται άντίφωνα τής έορτής, άλλ’ είαο
δικόν «Δεϋτε προακυνήσομεν... Σώαον ήμάς... ο σαρκι σταυρω
θείς»· κοντάκιον «'Ο ύψοθείς».

15. Πέμπτη. Νικήτα μεγαλομάρτνρος (f 372). Φιλοθέου οσίου 
( ι' αί.), Πορφυρίου τοϋ άπό μίμον, Βησσαρίωνος Λαρίσης, 
Συμεών Θεσσαλονίκης (f 1429), ’Ιοάννου νεομάρτ. τοϋ Κρη- 
τός (f 1811).

Anooioflos: ήμέpαs, Πέμ. ιγ' έβδ. Smoi. (Β' Κορ. ι' 7-18).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Πέμ. ιγ' έβδ. Mai0. (Mp. γ' 28-35).

16. Παρασκευή. Εύφημίας μεγαλομάρτνρος τής πανευφήμου 
(f 304).

'Η  άκολουθία ψάλλεται ήμιεορτάσιμος ώς έν τώ Μ ηναίο, 
ή τοι είς τόν έσπερινόν ανευ είσοδον και είς τόν ορθρον ανευ 
καταβασιών και ανευ μεγάλης δοξολογίας.

A n o o ^ o s :  ήμέpas, Παρ. ιγ' έβδ. Smoi. (Β' Κορ. ια' 5-21).
Εύαγγέλιον: ήμέpas, Παρ. ιγ' έβδομ. Mai0. (Mp. δ' 1-9).

Είναι δυνατόν όμως [είς τόν έσπερινόν νά γίνη είσοδος], 
είς τόν ορθρον [νά ψαλοϋν καταβασίαι, και] μετά τούς αίνους 
νά παραλειφθοϋν τά άπόστιχα και νά ψαλή δοξολογία μεγά
λη, οπότε είς τήν λειτουργίαν άναγινώσκονται Απόστολος τής 
άγιας, Κυρ. ι ς ' έπιστ. (Β ' Κορ. ς '  1-10), και Εύαγγέλιον 
ομοίως, Δευτ. δ ' έβδ. Λουκά (Λκ. ζ ' 36-50)· κοινωνικόν «Είς 
μνημόσυνον».

17. Σάββατον μετά την ΰψωσιν. Σοφίας και τών τριών θυγα
τέρων αύτής Πίστεος, Αγάπης και Έλπίδος, μαρτύρων (f 137).

Η  άκολουθία ψάλλεται κατά τήν τάξιν τοϋ Μηναίου, είς 
μέν τόν έσπερινόν ανευ είσοδον, είς δέ τόν ορθρον ανευ κα
ταβασιών και ανευ δοξολογίας μεγάλης. Είς τήν λειτουργίαν 
Απόστολος Σαβ. μετά τήν υψοσιν, ζήτει Σαβ. ιβ ' έβδ. έπιστ., 
«Βλέπετε τήν κλήαιν ύμών» (Α ' Κορ. α ' 26-β' 5)· Εύαγγέλιον 
ομοίως, ζήτει τή Παρ. δ ' έβδ. ’Ιωάν., «Εγώ) ύπάγο) και ζητη- 
αετέ με» (’Ιο . η ' 21-30)· κοινωνικόν «Άγαλλιάαθε».
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Σημείοσις. Είς τούς πανηγυρίζοντας ίερούς ναούς ή άκολουθία  
τής μάρτυρος Σοφίας ψάλλεται έκ τής ίδιαιτέρας αυτής φυλλάδος 
μετά τών μεθεόρτων.

18. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Ευμενίου έπισκόπου Γορ- 
τύνης Κρήτης (ζ ' αί.). Ή χο ς  δ ',  έωθινόν β '.

Ε ις τήν θ '.  Απολυτίκιον «Σώσον, Κ ύριε τόν λαόν σον»· 
κοντάκιον « Ό  υψω)θείς».

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

μεθέορτα 3 «Τό άννψούμενον ξύλον» κ.λπ. είς 4, Δόξα, μεθέ
ορτον «Τοϋ τιμίον σταυροϋ σον» (18 Σεπτ.), Καί νϋν, τό α ' θε
οτοκίον τοϋ ήχου « Ό  διά σε θεοπάτωρ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φώς ίλαρόν», τό προκείμενον τής ήμέρας.
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τά άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, μεθέορτον 

«Σήμερον ξύλον έφανερώθη» (18 Σεπτ.).
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», Δόξα, Καί 

νϋν, «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σον».
Εις το μεσονυκτικον. Μετά τόν ν ' ψαλμόν, ο τριαδικός 

κανών τοϋ ήχου, τά τριαδικά «"Αξιον έστί», τρισάγιον κ.λπ. 
καί άπολυτίκιον «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σον».

Εις τον ορθρον. Μετά τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κ ύ
ριος» άπολυτίκια «Τό φαιδρόν τής άναστάσεως», Δόξα, τό 
αυτό, Καί νϋν, «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σον». [Τό Ψαλτήριον 
καί ο άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τά άναστάσιμα τών δύο στιχολογιών, άλλ’ 
άντί θεοτοκίων άνά εν τής έορτής. Ευλογητάρια. 'Η  υπακοή, 
οί άναβαθμοί καί τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ έωθινόν (β' )  μετά πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΟΝΕΣ, ο άναστάσιμος καί ο τής έορτής (14 Σεπτ.)· 

άπό γ ' φδής τό μεσώδιον κάθισμα τής έορτής « Έ ν  παρα- 
δείσω) με τό πριν» (14 Σεπτ. μετά τήν γ ' φδήν)· ά φ ’ ς '  τό άνα
στάσιμον κοντάκιον μετά τοϋ οίκου καί τό συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οί είρμοί «Σταυρόνχαράξας»· «Τήντιμιω τέ
ραν», «Μ υστικός εί, Θεοτόκε, παράδεισος».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κύριος», τό β ' άναστάσιμον 
«Τόν λίθον θεωμήσασαι», καί τής έορτής «Σταυρός ο φύλαξ» 
(βλέπε 14 Σεπτ.).
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ΕΙΣ ΤΌΥΣ ΑΙΝΌΥΣ στιχηρα άναστάσιμα 4, καί τής κυρίας 
ημέρας τής έορτής (14 Σεπτ.) προσόμοια 3 «’Ώ  τοϋ παραδό
ξου θαύματος» κ.λπ. είς 4, μετα στίχων είς τα δύο τελευταία 
α ) «Ύ ψ οϋτε Κ ύ ρ ο ν  τόν Θεόν ημιών καί προσκυνείτε τώ ύπο- 
ποδίω) τών ποδών αυτοϋ, ότι αγιος έστί», β ) « 'Ό δέ Θεός βα
σιλεύς ημών πρό oi0)vo)v είργάσατο σοτηρίαν έν μέσω) τής 
γής», Δόξα, τό β ' έωθινόν «Μετα μύρον  προαελθούααις», 
Καί νϋν, «Ύπερευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον 
σ ο ^ρ ία » .

Εις την λειτουργίαν. Αντίφωνα τής έορτής μετα τών έφυ- 
μνίων αυτών ώς έν τή α ' ημέρα τής έορτής [η τα τυπικα καί οί 
μακαρισμοί τοϋ ήχου είς 4 καί 4 έκ τής ς '  φδής τοϋ κανόνος 
τής έορτής].

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

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΌΔΌΝ άπολυτίκια «Τό φαιδρόν τής άνα- 
στάσεος», «Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου», καί τοϋ ναοϋ· κον
τάκιον « ’Ό ύψοθείς».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος: Κυριακής μετα τήν υψωσιν, 
ζήτει Κυρ. κ α ' έπιστολών, «Είδότες ότι ου δικαιοϋται άνθρω
πος» (Γαλ. β ' 16-20)· Ευαγγέλιον ομοίως, ζήτει Κυρ. γ ' νηστ., 
« Ό ς  τις θέλει οπίσο) μου έλθείν» (Μρ. η ' 34-θ' 1).

Είς τό Ε ξα ιρέτο ς  « ’Ά ξ ιον  έστίν». Κοινωνικόν «Αίνείτε»· 
«Ειδομεν τό φώς», καί τα λοιπα τής λειτουργίας.

19. Δευτέρα. Τροφίμου, Σαββατίου καί Δορυμέδοντος μαρτύ
ρων (f 276).

AnooioAos: ήμέpαs, Δευι. ιδ' έβδ. Srnoi. (Β' Kop. ιβ' 10-19).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Δευι. α' έβδoμ. A oukS (Λκ. γ' 19-22).

20. Τρίτη. Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος καί τής συνοδείας αυτοϋ 
(f 118). 'Ιλαρίωνος Κρητός νεομάρτυρος (f 1804).

'Η  άκολουθία ψάλλεται κατα τήν τάξιν τοϋ Μηναίου, είς 
μέν τόν έσπερινόν άνευ είσόδου, είς δέ τόν όρθρον άνευ κα- 
ταβασιών καί άνευ δοξολογίας μεγάλης.

AnooioAos: ήμέpas, Τρ. ιδ' έβδ. Srnoi. (Β' Kop. ιβ' 20-ιγ' 2).
ΕύαγγέΑ^ν: ήμέpas, Tpiins α' έβδoμ. A oukS (Λκ. γ' 23-δ' 1).
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Σημείωσις. ’Έ νθα τιμάται ο άγιος περισσότερον, παραλείπονται 
τά άπόατιχα τών αίνων και ψάλλεται δοξολογία μεγάλη, είς δέ τήν 
λειτουργίαν ’Απόστολος: τοϋ άγίου, Κυρ. κ ζ ' έπιατ., «Έ νδυνα- 
μοϋσθε έν Κυρίιο» (Έ φεα. ς '  10-17)' Εύαγγέλιον: ομοίως, Τρ. ιβ ' 
Λ ουκά  «Προσέχετε άπό τών άνθρώπον» (Λκ. κ α ' 12-19)' κοινω
νικόν «Είς μνημόσυνον».

21. Τετάρτη. Άπόδοσις τής 'Υψώσεος τοϋ τιμίον Στανροϋ. Κο- 
δράτον ίερομάρτυρος έπισκόπου Αθηνών (f 130)· ’Ιονά  προ
φήτου (880 π.Χ.).

Είδησις. Ε πειδή σήμερον άποδίδεται ή έορτή τοϋ τ. Σταυροϋ, ή 
άκολουθία τοϋ άγίου Κοδράτου ψάλλεται τή 22α μετά τής τοϋ ίερο- 
μάρτνρος Φωκά.

'Η  άκολουθία ψάλλεται ώς έν τώ Μ ηναίο κατά τήν κυρίαν 
ήμέραν τής έορτής μετά τών έφεξής διαφορών. Είς τόν έσπε
ρινόν καταλιμπάνονται τό Ψαλτήριον, τά άναγνώσματα και τά 
διά τήν λιτήν στιχηρά. Αί άπολύσεις ανευ τοϋ χαρακτηριστι- 
κοϋ « Ό  άναατάς» διά τό μή λέγεσθαι έν τώ ορθρο σήμερον τό 
« ’Άνάατααιν Χ ριατοϋ θεααάμενοι». Είς τόν ορθρον καταλι
μπάνονται ο πολυέλεος και τό κάθισμα αύτοϋ, και τό Εύαγγέ
λιον μετά τής τάξεος αύτοϋ· όθεν μετά τά δύο καθίσματα, ο ν ' 
ψαλμός και εύθύς οί κανόνες· τό συναξάριον τής 21ης τοϋ μη
νός, μετά δέ τήν δοξολογίαν παραλείπεται ώσαύτος ή τελετή 
τής ύψώσεος τοϋ τ. Στανροϋ. Είς τήν λειτουργίαν άντίφονα, 
είαοδικόν, άπολυτίκιον και κοντάκιον ώς έν τή έορτή. Τ ρ ι 
σ ά γ ι ο ν .  Προκεΐμενον και άλληλουιάριον τής έορτής (διά 
τήν άπόδοσιν αύτής)· Απόστολος: ήμέρας, Τετ. ιδ ' έβδ. έπιστ. 
(Β ' Κορ. ιγ ' 3-13)· Εύαγγέλιον ήμέρας, Τετ. α ' έβδ. Λουκά 
(Λκ. δ ' 1-15)· πάντα δέ τά λοιπά ώς έν τή έορτή, άλλ’ είς τό 
Έ ξα ιρέτος  ο είρμός « Ό  διά βρώσεως τοϋ ξύλον».

Ειδήσεις. 1. ’Α πό  αυριον μέχρι τής 19ης Νοεμβρίου έπαναλαμ- 
βάνεται ή χρήαις τής Π αρακλητικής έν  ταίς καθημεριναίς.

2. ’Α π ό  αυριον μέχρι τής 7ης Νοεμβρίου, έάν τυχόν έορτάζεται 
άγιος, καταβααίαι είς τόν ορθρον  «Ανοίξω τό στόμα μου»· κοντά
κιον είς τήν λειτουργίαν  «Προστασία».

22. Πέμπτη. Φ οκά ίερομάρτυρος, έπισκόπου Σινώπης (f 117). 
Φ οκά τοϋ κηπονροϋ (f 320), ’Ισαάκ και Μαρτίνον μαρτύρων.
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Δ ιά  τάς έν  καθημερινή άκολουθίας μετά Π αρακλητικής βλέπε 
έμπροσθεν είς τάς γενικάς τνπικάς δ ιατάξεις (§§1-30).

Α π ό σ ιο ι^ : ήμέpαs, Πέμ. ιδ' έβδ. έπισι. (Γαϊ. α' 1-3, 20-β' 5).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Πέμ. α' έβδoμάδos Λουκά (Λκ. δ ' 16-22).

23. Παρασκευή. 'Η  σύλληψις τοϋ Προδρόμου καί βαπτιστοϋ 
Ίωάννου. 'Ραΐδος μάρτυρος, Ξανθίππης καί Πολυξένης οσίων 
(f 109), Νικολάου νεομ. τοϋ Καρπενησιώτου (f 1672), ’Ιωάν- 
νου νεομάρτ. τοϋ έκ Κονίτσης (f 1814).

Ό  ήλιος είσέρχεται είς τόν Ζυγόν. ’Α ρχή  τοϋ φθινοπώρου.

'Η άκολουθία ώς έν τω Μηναίω, άνευ Παρακλητικής. Είς τόν 
έσπερινόν γίνεται είσοδος. Είς τόν όρθρον κανόνες, ο τής Θεο
τόκου «Ύ γράν δοδεύσας»  καί ο τοϋ προδρόμου μετά στίχου 
«Προφήτα τοϋ Χριmού»■ καταβασίαι οί είρμοί «’Ανοίξω) τό 
στόμα μον». Είς τήν λειτουργίαν κοντάκιον «Προστασία»· Από
στολος τοϋ Προδρόμου, Σεπτ. 23, « ’Αβραάμ δύο νίούς έσχεν» 
(Γαλ. δ ' 22-27)· Ευαγγέλιον ομοίως, « ’Εγένετο έν ταΐς ήμέραις 
Ήρώδον» (Λκ. α ' 5-25). Κοινωνικόν «Είςμνημόσννον».

24. Σάββατον. Θεοτόκου τής «Μυρτιδιωτίσσης» έν Κυθήροις, 
Θέκλης μεγαλομάρτυρος. Σιλουανοϋ τοϋ Αθωνίτου.

Ά ν δεν υπάρχη ίδιαιτέρα φυλλάς τής Θεοτόκου, ή άκο
λουθία τοϋ Σαββάτου ψάλλεται με «Θεός Κύριος» κατά τήν 
τάξιν τοϋ Μηναίου μετά Παρακλητικής (βλέπε έμπροσθεν είς 
τάς γενικάς τυπικάς διατάξεις §§31-44).

Α π ό σ ιο ι^ : μεγafloμάpιupos, ϊγ '  Κυρ. έπισι. (Β' Τιμ. γ' 10-15).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Σαβ. α' έβδ. Λουκά (Λκ. δ ' 31-36).

Ειδήσεις. 1. "Ενθα τιμάται ή μεγαλομάρτνς, άλλά δεν υπάρχει 
ίδιαιτέρα φυλλάς αυτής, μετά τούς αίνους παραλείπονται τά  άπόστι- 
χα  καί λέγετα ι δοξολογία μεγάλη, έν  δε τή λειτουργία Ε έαγγέλιον  
τής άγίας, Σαβ. ι ζ ' έβδ. (Μτθ. κ ε ' 1-13).

2. Ε ά ν  υπάρχη άκολουθία τής Μυρτιδι<φτίααης, κατά τό Τ.Μ.Ε. 
συμψάλλεται μετά τής άγίας Θ έκλης καί προηγεΐτα ι αυτής, έν  δε τή 
λειτουργία άναγινώσκεται ’Α πόστολος τής άγίας καί Ε ΰαγγέλιον  
τής Θεοτόκου.

3. Ε ίς τούς πανηγυρίζοντας σήμερον ναούς τής Μυρτιδιωττίσσης 
ψάλλεται μόνη ή άκολουθία αυτής μετά καταβασιών τούς είρμούς
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«Πεποικιλμένη τή θεία δόξη», ’Αναγνώ σματα τα τής 8ης Σεπτ. (Φι- 
λιπ. β '  5-11■ Λκ. ι '  38-42, ια ' 27-28).

’Α πολυτίκ ιον Μ υρτιδφπίααης.
Ή χ ο ς  δ '. «Ταχύ προκατάλαβε».

«Λαοί νϋν κροτησομεν δεϋτε τας χ είρας πιστώς, καί άσομεν  
ααμοαι τή θεομητορι, έν  π ό θ ο  κραυγάζοντες· χα ίρε η προστασία  
πάντων τών δεομένον, χα ίρε η σωτηρία τών τιμώ ντον σε πόθο, 
χα ίρε η τώ παρα λύτο  τήν ιασιν βροβεναοαο».

25. t  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' (Α' ΛΟΥΚΑ). Ευφροσύνης όσιας καί Παφ- 
νουτΐου τοϋ πατρός αυτής (ε ' αί.). Ή χο ς  πλ. α ',  έωθινόν γ '.

Εις την θ'. Έ αν έψάλη χθές η άκολουθία τής Μυρτιδιω- 
τίσσης, άπολυτίκιον καί κοντάκιον τής Θ εοτόκον άλλως τα 
τής αγίας.

Εις τον έσπερινόν. 'Ό προοιμιακός καί τό Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΌ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑ Ξ Α » άναστάσιμα 6 καί τοϋ Μη

ναίου προσόμοια 3 είς 4, Δόξα, τοϋ Μηναίου «Τό καθαρόν  
τής αγνείας σου», Καί νϋν, «Έ ν  τή Έ ρυθρα θαλάσση». Είσο
δος κ.τ.λ.

ΑΠΌΣΤΙΧΑ τα άναστάσιμα, Δόξα, Καί νϋν, τό θεοτοκίον 
αυτών «Ναός καί πύλη ύπάρχεις».

ΑΠΌΛΥΤΙΚΙΑ «Τόν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Έ ν  σοί, 
μήτερ, άκριβώς», Καί νϋν, « ’Ό δ ι’ ημας γεννηθείς».

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.

Εις τον όρθρον. Μετα τόν έξάψαλμον, είς τό «Θεός Κύ
ριος» τα έν τώ έσπερινώ άπολυτίκια. [Τό Ψαλτήριον καί ο 
άμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τα άναστάσιμα, τής α ' στιχολογίας μέ θεο
τοκίον «Χαίρε, πύλη Κυρίου», καί τής β ' στιχολογίας μέ τό 
θεοτοκίον αυτών. Ευλογητάρια. 'Η  ύπακοή, οί άναβαθμοί καί 
τό προκείμενον τοϋ ήχου.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΌΝ έωθινόν (γ ' )  μετα πάσης τής τάξεως αυτοϋ.
ΚΑΝΌΝΕΣ, ο άναστάσιμος (μετα τών είρμών), καί ο α ' τοϋ 

Μ ηναΐον άπό γ ' φδής τό μεσώδιον τοϋ Μηναίου κάθισμα,
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Δόξα, Και νϋν, τό θεοτοκίον ά φ ’ ς '  τό άναστάσιμον κοντά
κιον μετά τοϋ οικου και τό συναξάριον.

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

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «"Αγιος Κ ύρος»  κ.λπ., τό γ ' άναστά
σιμον «"Οτι Χριστός έγήγερται», τής άγιας «Τόν αρχοντα διε- 
λαθες» και θεοτοκίον όμοιον «Θρόνοι και κυριότητες».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρά άναστάσιμα 8, Δόξα, τό γ ' έο- 
θινόν « ’Ορθρος ήν βαθύς», Και νϋν, «Τής Μ αγδαληνής Μ α
ρίας». Δοξολογία μεγάλη, « ’Αναατάς έκ τοϋ μνήματος» (η 
«Σήμερον σωτηρία»).

Εις τήν λειτονργίαν. Τά άντίφονα [η τά τυπικά μετά μα
καρισμών] (βλέπε εμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§64-66).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ άπολντίκια «Τόν συνάναρχον Λ ό 
γον», «Έ ν αοί, μήτερ, άκριβώς» και τοϋ ναοϋ, κοντάκιον 
«Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. Απόστολος Κυρ. ιδ ' έπιστ., « Ό  βεβαιών 
ήμάς» (Β ' Κορ. α ' 21-β' 4)· Εύαγγέλιον Κυρ. α ' Λουκά, 
«Έατώς ο ’Ιηαοϋς παρά τήν λίμνην Γεννηααρέτ» (Λκ. ε ' 1
11).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αίνείτε», και τά λοιπά τής λειτουργίας ώς 
συνηθος.

26. Δευτέρα. f  'Η  μετάστασις τοϋ άποστόλον και εύαγγελιστοϋ 
’Ιοάννον τοϋ θεολόγον. Γεδεών τοϋ δικαίου (1350 π.Χ.). Άνά- 
μνησις τής έπιστροφής τής τιμίας κάρας τοϋ άποστόλον Άν- 
δρέον άπό 'Ρώμης είς Πάτρας και τών έγκαινίον τοϋ νέου ί. 
ναοϋ αύτοϋ έν Πάτραις (26.9.74).

'Η  άκολουθία άπασα ώς έν τώ Μ ηναίο. Τά διά τήν λιτήν 
στιχηρά είς τό μεσοννκτικόν. Τό άπολυτίκιον τοϋ εύαγγελι
στοϋ είς μέν τόν έσπερινόν και μετά τήν μεγ. δοξολογίαν 
άπαξ, είς δέ τό «Θεός Κύριος» δίς (μετά τοϋ Δόξα), και τό 
θεοτοκίον. Εύαγγέλιον ορθρον -έκ  τών βημοθύρων- τό ια ' 
έοθινόν «Έ φανέροαεν έαντόν ο ’Ιηαοϋς» ( ’Ιο. κ α ' 1, 15-25). 
Οί κανόνες τοϋ Μηναίου. Καταβασίαι οί είρμο'ι « ’Ανοίξο) τό 
στόμα μον»· «Τήν τιμιαηέραν». Είς τήν λειτουργίαν, μετά τήν
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είσοδον άπολυτίκια « ’Α πόστολε Χριστώ» καί τοϋ άγίου τοϋ 
ναοϋ, κοντάκιον «Προστασία». Απόστολος: τοϋ ευαγγελι- 
στοϋ, 26 Σεπτ., «Θεόν ουδείς πώποτε τεθέαται»  (Α ' ’Ιω. δ ' 
12-19)· Ευαγγέλιον: ομοίως, «Είστήκεισαν παρά τω στανρω» 
( ’Ιω. ιθ ' 25-27, κ α ' 24-25). Κοινωνικόν «Είς πάσαν τήν γήν».

27. Τρίτη. Καλλιστράτου μάρτυρος (f 304)· Άριστάρχου άπο- 
στόλου, Άκυλίνης νεομάρτυρος (f 1764).

^ c ^ ^ o s :  ήμέpαs, Τρ. ιε' έβδ. έπ. (Γαή. β' 21 - γ' 7).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τρ. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ε' 12-16).

28. Τετάρτη. Χαρίτωνος ομολογητοϋ (f 350). Βαρούχ τοϋ προ
φήτου (600 π.Χ.).

^ c ^ ^ o s :  ήμέpas, Τει. ιε' έβδ. έπισι. (Γαή. γ' 16-22).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Τει. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ε' 33-39).

29. Πέμπτη. Κυριακοϋ οσίου (f 556). Πετρωνίας μάρτυρος.
^ c ^ ^ o s :  ήμέpas, Πέμ. ιε' έβδ. έπισι. (Γαή. γ' 23-δ' 5).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Πέμ. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ς ' 12-19).

30. Παρασκευή. Γρηγορίου ίερομάρτυρος, έπισκόπου τής Με
γάλης Αρμενίας, τοϋ φωτιστοϋ (f 335). 'Ριψιμίας καί Γαϊανής 
καί τών μετ’ αυτών 32 μαρτύρων γυναικών.

^ c ^ ^ o s :  ήμέpas, Παρ. ιε' έβδ. έπισι. (Γαή. δ ' 8-21).
Εύαγγέήιον: ήμέpas, Παρ. β' έβδ. Λουκά (Λκ. ς ' 17-23).


