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Γ.Ν. Φίλια 
Καθηγητῆ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
 
Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 

ΤΡΙΩΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ 
 
Ἡ παροῦσα εἰσήγηση ἐπείγεται νὰ εἰσέλθει στὸ θέμα τοῦ Ὄρθρου 

κατὰ τὶς συγκεκριμένες λειτουργικὲς περιόδους Τριῳδίου καὶ 
Πεντηκοσταρίου. Θεωροῦμε ὅτι παρέλκει μία γενικὴ εἰσαγωγικὴ ἀναφορὰ 
περὶ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου· στοιχεῖα παρόμοιας ἀναφορᾶς 
καταχωρίζονται στὴ βιβλιογραφία, στὴν ὁποία παραπέμπουμε1. 

 
Εἰσαγωγικὰ περὶ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου κατὰ τὶς 

λειτουργικὲς περιόδους Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου 
 
Ἡ περίοδος ποὺ καταχωρίζεται στὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου 

διακρίνεται σὲ τρεῖς ὑποπεριόδους2: 
α) Τὴν περίοδο τοῦ καθεαυτοῦ (ἤ καθαυτοῦ Τριῳδίου), δηλαδὴ τὴν  

περίοδο τῶν τριῶν ἑβδομάδων καὶ τῶν τεσσάρων Κυριακῶν, 
προπαρασκευαστικῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, 

β) Τὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ 
γ) Τὴν περίοδο τῆς Μ. Ἑβδομάδος. 
Εἶναι προφανὲς ὅτι θὰ προσεγγίσουμε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 

μὲ ἄξονα τὶς τρεῖς παραπάνω ὑποπεριόδους. 
Ὡς πρὸς τὴν περίοδο ποὺ καταχωρίζεται στὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 

Πεντηκοσταρίου, δὲν ὑπάρχει διάκριση ὑποπεριόδων. 
Εἶναι προφανὲς ὅτι, στὸ θέμα τῆς εἰσηγήσεώς μας κυρίαρχο στοιχεῖο 

εἶναι τὸ Τυπικὸ καὶ, δευτερευόντως, τὰ θέματα ἱστορίας καὶ θεολογίας τῆς 
Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου. Θὰ πρέπει, τέλος, νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι τὰ 

                                                
1 J.M. Hanssens, Nature et genèse de l’Office des Matines, Romae 1952 (Analecta Gregoriana 57)· Ἰ. 
Φουντούλη, Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, Θεσσαλονίκη 1966· Τοῦ ἰδίου, Μοναχικὸς Ὄρθρος, 
Θεσσαλονίκη 19782, σσ. 5-12 (Κείμενα Λειτουργικῆς 10)· Τοῦ ἰδίου, Λογικὴ Λατρεία, Ἀθήνα, 
Ἀποστολικὴ Διακονία, 19842, σσ. 225-269, 320-327· Π. Σκαλτσῆ, «Ἡ θεολογία τῶν 
ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου», Λειτουργικὲς μελέτες, τόμ. Ι, Θεσσαλονίκη, Πουρναρᾶς, 
1999, σσ. 169-174· Θ. Χριστοδούλου, «Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου: ἱστορία καὶ Λατρεία», 
Ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου (ΙΕ´ Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν ἱερῶν Μητροπόλεων), 
Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία, 2015, σσ. 121-164· Κ. Καραϊσαρίδη, «Ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ὄρθρου», Ἀναβαθμοὶ Λειτουργικῆς Ζωῆς, Ἀθήνα, Ἄθως, 2008, σσ. 197-228· J. Mateos, 
Quelques problems de l’Orhros byzantine, Jerusalem 1961· Ἀ. Σταυρινοῦ, Μελέτη ἐπὶ τῶν ἱερῶν 
ἀκολουθιῶν τοῦ λυχνικοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου καὶ ἰδίᾳ τῶν ἐν ταῖς δυσὶ ταύταις ἀκολουθίαις 
εὐχῶν, ἐν Κωνσταντινουπόλει 1923. 
2 Σημαντικὸ εἰσαγωγικὸ ἔργο περὶ τοῦ Τριῳδίου εἶναι ἡ μελέτη τοῦ καθ. Ε. Θεοδώρου, Ἡ 
μορφωτικὴ ἀξία τοῦ ἰσχύοντος Τριῳδίου, Ἀθῆναι, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, 1986 (κυρίως σσ. 
24ἑξ.). 
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σχετικὰ μὲ τὶς περιπτώσεις τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τόσο ὡς γενικῆς 
προθεωρίας Τυπικοῦ, ὅσο καὶ ὡς ἐπιμέρους περιπτώσεων στὶς  περιόδους 
ποὺ ἀποτυπώνονται σὲ λειτουργικὰ βιβλία (ὅπως τὸ τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ 
Πεντηκοσταρίου), καταχωρίζονται στὸ ἰσχῦον Τυπικὸ τῆς Μεγάλης τοῦ 
Χριστοῦ Ἐκκλησίας (τοῦ Γ. Βιολάκη), στὴν ἔκδοση τοῦ 1888. 

Θὰ πρέπει, βεβαίως, νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι ὅλοι οἱ Κανόνες στοὺς 
Ὄρθρους τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδας δὲν εἶναι τριῴδιοι, 
οὔτε φαίνεται ὅτι ἦσαν ἐξ ἀρχῆς τριῴδιοι. Φαίνεται ὅτι ἰσχύει ἡ 
διαπίστωση τοῦ Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου (ἡ ὁποία 
καταγράφεται στὸ Συναξάριο τοῦ Ὄρθρου τῆς πρώτης Κυριακῆς τοῦ 
Τριῳδίου, τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου), ὅτι «καταχρηστικῶς 
δὲ Τριῴδιον ὀνομάζεται· οὐ γὰρ ἀεὶ Τριῴδια ἔχει, καὶ γὰρ καὶ ὁλοτελεῖς 
κανόνας προβάλλεται. Ἀλλ᾽ οἶμαι ἀπὸ τοῦ πλεονάζοντος τὴν ἐπωνυμίαν 
λαβεῖν»3. 

 
(Α) Ο ΟΡΘΡΟΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 
 
Εἶναι, εἰσαγωγικά, ἀπαραίτητο νὰ γίνει μικρὴ ἀναφορὰ στὴν ἔννοια 

τῶν τριῳδίων Κανόνων4, σὲ μία ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία εἶχε, πλέον, 
ἐκλείψει τὸ Κοντάκιο5. Γνωρίζουμε ὅτι ἀρχικὰ στιχολογοῦντο τρεῖς μόνο 
βιβλικὲς ᾠδὲς τὴν ἡμέρα. Ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν Κυριακή, ἡ πρώτη 
ᾠδὴ στιχολογεῖτο τὴν Κυριακή, ἡ δεύτερη τὴ Δευτέρα (κ.ο.κ.). Σὲ κάθε μία 
ᾠδὴ προστίθεντο ἡ Η´ καὶ ἡ Θ´ (δηλαδή, οἱ δύο ᾠδὲς ποὺ περίσσευαν) 
῎Ετσι, στὸ πλαίσιο τῆς ἑβδομάδας στιχολογοῦντο καθημερινὰ τρεῖς ᾠδὲς 
(ἀπὸ τὶς ἐννέα βιβλικές). Ἐν συνεχείᾳ, καὶ προκειμένου νὰ τονιστεῖ τὸ 
ἑορτάσιμο τῆς Κυριακῆς, τὸ σύστημα διαφοροποιήθηκε ἐλαφρῶς. Ἔτσι, 
κατὰ τὴν Κυριακὴ στιχολογοῦντο ὅλες οἱ ᾠδές, ἡ δὲ πρώτη ᾠδὴ 
στιχολογεῖτο ἀπὸ τὴ Δευτέρα (κ.ο.κ.). Μὲ τὴ διαδικασία αὐτή, 
δημιουργήθηκε σύστημα ἐννέα (ὀκτὼ) ᾠδῶν τὴν Κυριακή, τριῶν ᾠδῶν τὶς 
καθημερινὲς καὶ τεσσάρων ᾠδῶν τὰ Σάββατα. 

Αὐτό, ἀκριβῶς, τὸ σύστημα διατηρήθηκε στὸ Τριῴδιο6, ἀπὸ τὴν 
ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς καὶ ἐντεῦθεν, προσδίδοντας καὶ τὴν ὀνομασία στὸ 
ἀντίστοιχο λειτουργικὸ βιβλίο7, τὸ ὁποῖο ὀνομάστηκε «Τριῴδιο» ἐπειδὴ οἱ 

                                                
3 Στὸ Ἰ. Φουντούλη, «Τριῴδιον καὶ Τριῴδια», Λειτουργικὰ θέματα, τόμ. Β´,  Θεσσαλονίκη 
1977, σ. 77. 
4 Σημαντικὰ εἰσαγωγικὰ στοιχεῖα περὶ τοῦ Τριωδίου, βλ. H. Engberding, «Triodion», 
Lexicon für Theologie und Kirche, τόμ. 10, 1938, σσ. 293-294. 
5 Ἀ. Φυτράκη, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡμῶν ποίησις κατὰ τὰς κυριοτέρας αὐτῆς φάσεις, Ἀθῆναι 
1957, σσ. 54 καὶ 60.  
6 Ε.Γ. Παντελάκη, «Τριῴδιον», Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, ἔκδ. «Πυρσός», τόμ. 23, 
σ. 354. 
7 Ἰ. Φουντούλη, «Τριῴδιον καὶ Τριῴδια», Λειτουργικὰ θέματα, τόμ. Β´,  Θεσσαλονίκη 1977, 
σ. 73. 
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περισσότερες ἡμέρες του ἦταν τριῴδιες (ὡς πρὸς τὴ στιχολογία τῶν τριῶν 
βιβλικῶν ᾠδῶν)8. Οἱ διαδικασίες αὐτὲς κορυφώνονται περὶ τὰ μέσα τοῦ 8ου 
αἰ.· ἔτσι, περὶ τὸ 750 ὁ Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ συνθέτει διῴδιο Κανόνα γιὰ τὸν 
Ὄρθρο τῆς Μ. Τρίτης9, ἐνῶ ὁ ἴδιος καὶ ὁ Ἀνδρέας Κρήτης συνθέτουν 
τριῴδιους Κανόνες τῆς Μ. Ἑβδομάδας10. Τὸν ἔννατο αἰῶνα, οἱ Στουδίτες 
Θεόδωρος καὶ Ἰωσὴφ συνθέτουν τριῴδιους Κανόνες γιὰ τοὺς Ὄρθρους τῆς 
Τρίτης (σὲ κάθε ἑβδομάδα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς). Ἑπομένως, οἱ Κανόνες 
τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου διαμορφώνονται μετὰ τὸ β´ ἥμισυ 
τοῦ 8ου αἰ.11, ἀφοῦ κυριάρχησαν ὡς τὸ μοναδικὸ εἶδος ἐκκλησιαστικῆς 
ποιήσεως12. 

 
1. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΤΟ  ΚΑΘΕΑΥΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ 
 
Θὰ προσεγγίσουμε τὸ θέμα τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου στὸ 

καθεαυτὸ ἤ καθαυτὸ Τριώδιο (δηλαδὴ στὴν περίοδο τῶν τριῶν 
παρασκευαστικῶν ἑβδομάδων και τῶν τεσσάρων Κυριακῶν) ἀπὸ δύο 
πλευρές: τοὺς Ὄρθρους τῶν Κυριακῶν καὶ τοὺς Ὄρθρους τῶν 
καθημερινῶν ἡμερῶν. 

 
 
(α) ΟΙ ΟΡΘΡΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΕΑΥΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 
 
Ι) Ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς χωρὶς ἑορταζόμενο Ἅγιο 
 
Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου χρησιμοποιοῦμε (στὸν 

Ὄρθρο) δύο λειτουργικὰ βιβλία (τὸ Τριῴδιο καὶ τὴν Παρακλητικὴ), καθὼς 
καὶ ἕνα τρίτο (τὸ Μηναῖο) ἄν ὑπάρχει ἑορταζόμενος Ἅγιος (μὲ πλήρη 
Ἀκολουθία, δηλαδὴ ἄν ὑπάρχει Δοξαστικὸ στὸν Ἑσπερινό, Ἀπολυτίκιο καὶ 
Ἐξαποστειλάριο στὸν Ὄρθρο). Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ὑπάρχει 
ἑορταζόμενος Ἅγιος κατὰ μία Κυριακὴ τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου, τότε τὸ 
βιβλίο τοῦ Μηναίου χρησιμοποιεῖται μόνο γιὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ 
Συναξαρίου (μαζὶ μὲ τὸ βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς- κατὰ τὸν ὁριζόμενο 
ἦχο- καὶ τὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου). 

                                                
8 Κ. Μηλιαρᾶ, Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τοῦ Τριῳδίου. Τὸ σχέδιον καὶ ὁ καταρτισμὸς αὐτοῦ, 
(ἀνάτυπο απὸ τὴ Νέα Σιών, 1934). 
9 Σ. Εὐστρατιάδου, «Κοσμᾶς Ἱεροσολυμίτης ὁ ποιητής, ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ», Νέα Σιών, 
1933, σσ. 83-544. 
10 Ἰ. Φουντούλη, «Τριῴδιον καὶ Τριῴδια», Λειτουργικὰ θέματα, τόμ. Β´,  Θεσσαλονίκη 1977, 
σ. 81-82. 
11 Ἰ. Φουντούλη, Τελετουργικὰ θέματα, Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία, 2002, σσ. 69-70. 
12 K. Krumbacher, Ἱστορία τῆς βυζαντινῆς λογοτεχνίας (μτφρ. Γ. Σωτηριάδου), τόμ. Β ,́ 
Ἀθῆναι, 1957, σ. 581. 
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Στὴν περίπτωση αὐτή, μετὰ ἀπὸ τὰ εἰσαγωγικά, τὸν Ἑξάψαλμο, τὴν 
Μεγάλη Συναπτὴ καὶ τὸ «Θεὸς Κύριος», ψάλλεται πρῶτο τὸ ἀναστάσιμο 
Ἀπολυτίκιο τῆς Κυριακῆς τοῦ ἤχου (ἐκ δευτέρου μὲ τὸ «Δόξα Πατρί») καὶ 
τὸ ἀναστάσιμο Θεοτοκίο τοῦ ἤχου. Ὁ Ὄρθρος ἐξελίσσεται κατὰ τὴν 
προβλεπόμενη τάξη: Καθίσματα τοῦ ἤχου, ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια καὶ 
Ἀναβαθμοί. Ὁ Κανόνας προβλέπει τὴν ψαλμῴδηση τῶν ᾠδῶν ἐναλλὰξ 
(πρῶτα τῆς Παρακλητικῆς καὶ ἀκολούθως τοῦ Τριῳδίου), μὲ ψαλμῴδηση 
τοῦ «Δόξα τῇ ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου Κύριε» (πρὶν ἀπὸ τὶς ᾠδὲς τῆς 
Παρακλητικῆς) καὶ τοῦ «Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι» (πρὶν ἀπὸ τὶς 
ᾠδὲς τοῦ Τριωδίου)13. 

Εἰδικὴ παρατήρηση πρέπει νὰ γίνει περὶ τοῦ Κοντακίου καὶ τοῦ 
Οἴκου, τὰ ὁποῖα διαβάζονται ἀπὸ τὸ Τριῴδιο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ 
ἐπισημαίνουμε ὅτι, παρόλο ποὺ σὲ ὁλόκληρο τὸν Ὄρθρο προηγεῖται ὁ 
ἀναστάσιμος χαρακτήρας (ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς), στὸ θέμα 
τοῦ Κοντακίου καὶ τοῦ Οἴκου προηγεῖται τὸ νόημα τοῦ Εὐαγγελίου τῆς 
ἡμέρας, δηλαδὴ τὸ ἑορτολογικὸ περιεχόμενο τῆς συγκεκριμένης Κυριακῆς 
τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου. Τὸ Συναξάριο διαβάζεται (ὅπως 
προαναφέρθηκε) ἀπὸ τὸ Μηναῖο (πρόκειται γιὰ τὴν μοναδικὴ χρήση τοῦ 
Μηναίου στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ὑπάρχει ἑορταζόμενος Ἅγιος). 

Ὁ χαρακτήρας τοῦ καθευατοῦ Τριῳδίου κυριαρχεῖ καὶ στὸ θέμα τῶν 
Καταβασιῶν: στοὺς Ὄρθρους τῶν τριῶν πρώτων Κυριακῶν προβλέπονται 
εἰδικὲς Καταβασίες, ἐνῶ στὸν ῎Ορθρο τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς 
ψάλλονται οἱ Καταβασίες τῶν ἁπλῶν Κυριακῶν. Τὰ τρία Ἰδιόμελα, τὰ 
ὁποῖα ψάλλονται μετὰ τὸν Ν´ Ψαλμό, ἀποτελοῦν ἰδιαιτερότητα ὅλων τῶν 
Ὄρθρων τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου (ἐκτός, βεβαίως, ἀπὸ τοὺς 
Ὄρθρους τῆς Μ. Ἑβδομάδος)14. Ἡ τάξη αὐτὴ αἵρεται μόνο ὅταν συμπέσει 
ἑορτασμὸς τῆς Ὑπαπαντῆς μὲ κάποια ἐκ τῶν Κυριακῶν τοῦ καθεαυτοῦ 
Τριῳδίου. Στὴν ψαλμώδηση τῶν Ἐξαποστειλαρίων ἐπανέρχεται ἡ τάξη 
τῆς προτάξεως τοῦ ἀναστάσιμου ἔναντι τοῦ Ἐξαποστειλαρίου τοῦ 
Τριῳδίου. Παρομοίως καὶ στοὺς Αἴνους: προηγοῦνται τὰ κατ᾽ ἦχον 
ἀναστάσιμα ἀπὸ τὴν Παρακλητικὴ καὶ ἀκολουθοῦν τὰ τοῦ Τριῳδίου. Στὸ 
θέμα, ὅμως, τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν Αἴνων ἡ σειρὰ ἀνατρέπεται ἐκ νέου: 
ψάλλεται τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τοῦ Τριῳδίου, ἀκολουθούμενο ἀπὸ τὸ 
Θεοτοκίο «Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε...». 

                                                
13 Περὶ τοῦ θέματος ὅτι στὸν Κανόνα τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω 
περιλαμβάνονται Τροπάρια, τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν καὶ στὸν Μέγα Κανόνα, βλ. τὴν 
πρόταση τοῦ π. Κ. Παπαγιάννη, ὅτι τὰ συγκεκριμένα Τροπάρια εἶναι ποίημα τοῦ 
Θεοδώρου Στουδίτου καὶ ὅτι μᾶλλον «παρεισήχθησαν ὑπὸ μεταγενεστέρων εἰς τὸν 
μέγαν κανόνα» (Διορθώσεις καὶ παρατηρήσεις εἰς τὸ Τριῴδιον, Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press, 2006, σ. 44). 
14 Περὶ μιᾶς προτεινομένης φιλολογικῆς διορθώσεως τοῦ δευτέρου στίχου τοῦ πρώτου 
ἀπὸ τὰ συγκεκριμένα Ἰδιόμελα, βλ. Πρωτ. Κ. Παπαγιάννη, ὅπ.π., σ. 20. 
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Ἐὰν συνοψίσουμε τὰ παραπάνω περὶ τοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν τοῦ 
καθεαυτοῦ Τριῳδίου ὅταν δὲν ὑπάρχει ἑορταζόμενος Ἅγιος, θὰ 
συμπεράνουμε ὅτι ὁ ἀναστάσιμος χαρακτήρας τοῦ Ὄρθρου (ὁ 
καταγεγραμμένος στὸν προβλεπόμενο ἦχο τῆς Κυριακῆς σύμφωνα μὲ τὸ 
βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς) προηγεῖται τῶν Τροπαρίων τοῦ λειτουργικοῦ 
βιβλίου τοῦ Τριῳδίου, ἐξαιρέσεως γενομένης στὸ Κοντάκιο καὶ τὸν Οἶκο, 
καθὼς καὶ στὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων (καὶ στὶς δύο περιπτώσεις τὰ 
ἀναστάσιμα ὑποκαθίστανται ἀπὸ τὰ τοῦ Τριῳδίου). 

 
 
ΙΙ) Ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς μὲ ἑορταζόμενο Ἅγιο 
 
Ὅταν ὑπάρχει ἑορταζόμενος Ἅγιος, στὸν Ὄρθρο τοῦ καθεαυτοῦ 

Τριῳδίου ἐπισημαίνονται οἱ ἀκόλουθες διαφοροποιήσεις (σὲ σχέση μὲ τὸν 
Ὄρθρο ἄνευ ἑορταζομένου Ἁγίου): 

• Στὰ Ἀπολυτίκια μετὰ ἀπὸ τὸν Ἑξάψαλμο, μετὰ τὸ ἀναστάσιμο 
παρεμβάλλεται τὸ τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου (μὲ τὴ συνοδεία τοῦ «Δόξα 
Πατρί...»), ἐνῶ ὡς Θεοτοκίο (μὲ τὸ «Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ...») ψάλλεται τὸ 
ὁμόηχο μὲ τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου. 

• Στὰ Καθίσματα, μετὰ ἀπὸ τὰ τῆς Παρακλητικῆς, ψάλλονται τὰ τοῦ 
ἑορταζομένου Ἁγίου. 

• Στὴν ψαλμῴδηση τοῦ Κανόνα, ψάλλουμε τὰ Τροπάρια τῆς κάθε 
ᾠδῆς πρῶτα ἀπὸ τὴν Παρακλητική, ἀκολούθως δὲ ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ 
βιβλίο τοῦ Τριῳδίου καί, τέλος, ἀπὸ τὸ Μηναῖο. 

• Παρόμοια ἰσχύουν γιὰ τὰ Ἐξαποστειλάρια: ψάλλεται τὸ πρῶτο ἀπὸ 
τὴν Παρακλητική, τὸ δεύτερο ἀπὸ τὸ Τριῴδιο καὶ τὸ τρίτο ἀπὸ τὸ Μηναῖο. 

• Στοὺς Αἴνους, ἡ σειρὰ ἔχει ὡς ἀκολούθως: τρία ἀναστάσιμα 
Τροπάρια ἀπὸ τὴν Παρακλητική, δύο ἀπὸ τὸ Τριῴδιο καὶ, τέλος, τρία ἀπὸ 
τὸ Μηναῖο. 

Τὰ συμπεράσματα ἀπὸ τὶς παραπάνω τυπικὲς διατάξεις εἶναι 
προφανῆ: τὰ Τροπάρια τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου παρεμβάλλονται στὴν 
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στὰ Ἀπολυτίκια, τὰ Καθίσματα, τὸν Κανόνα, τὰ 
Ἐξαποστειλάρια καὶ τοὺς Αἴνους. Ἑπομένως, διαχέονται σὲ ὁλόκληρη τὴν 
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ καθεαυτοῦ 
Τριῳδίου, μαζὶ μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἀναστάσιμα καὶ τὰ Τροπάρια τοῦ 
λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου. 

 
ΙΙΙ) Ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς ἐὰν συμπέσει Δεσποτικὴ ἑορτὴ 
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Σύμφωνα μὲ τὸ ἰσχῦον Τυπικό, ἐὰν ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς 
συμπέσει μὲ Κυριακὴ τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
διαμορφώνεται ὡς ἀκολούθως15: 

• Μετὰ τὸ «Θεὸς Κύριος...», ψάλλονται τὸ ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο 
καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς (δύο φορές, μὲ τὸ «Δόξα Πατρὶ...» καὶ τὸ «Καὶ νῦν καὶ 
ἀεί...»). Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου δὲν 
προβλέπονται Ἀπολυτίκια. 

• Στὰ Καθίσματα ψάλλονται πρῶτα τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀκολούθως 
τὰ τῆς ἑορτῆς. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου δὲν 
προβλέπονται Καθίσματα. 

• Ἀναβαθμοὶ ἀπὸ τὸν ἦχο καὶ Προκείμενο τῆς ἑορτῆς. Νὰ σημειωθεῖ 
ὅτι στὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου δὲν προβλέπονται Ἀναβαθμοί. 

• Στὸν Κανόνα ψάλλεται ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου καὶ ὁ τῆς 
ἑορτῆς. Μετὰ τὴν γ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκεται τὸ ἀναστάσιμο Κοντάκιο μὲ τὸν 
Οἶκο, μετὰ δὲ τὴν στ´ ᾠδὴ τὸ Κοντάκιο καὶ ὁ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου, τὸ 
Μηνολόγιο τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου. 

• Καταβασίες καὶ Θ´ ᾠδὴ ψάλλεται ἀπὸ τὸ Μηναῖο. 
• Ἐξαποστειλάρια ψάλλονται τὸ Ἀναστάσιμο, τὸ τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ 

τῆς ἑορτῆς. 
• Στοὺς Αἴνους ψάλλονται τέσσερα ἀναστάσιμα καὶ τέσσερα τῆς 

ἑορτῆς· ἐὰν, ὅμως, ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς συμπέσει μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν 
Ἀπόκρεω ἤ τῆς Τυρινῆς, παρεμβάλλονται (πρὶν ἀπὸ τὰ τῆς ἑορτῆς) δύο 
τροπάρια Ἰδιόμελα ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. 

• Τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων ψάλλεται ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 
Τριῳδίου καὶ τὸ «Καὶ νῦν...» ἀπὸ τὸ Μηναῖο. 

Ἀπὸ τὰ παραπάνω εἶναι σαφὲς ὅτι κυριαρχεῖ ὁ ἀναστάσιμος 
χαρακτήρας, δευτερευόντως δὲ ὁ τοῦ Τριῳδίου καὶ (ἀκολούθως) ὁ τῆς 
ἑορτῆς. Ὁ τοῦ Τριῳδίου καταλιμπάνεται μόνο ὅταν δὲν προβλέπονται 
Τροπάρια. Θὰ συμπεραίναμε, ἑπομένως, ὅτι στὴν περίπτωση 
συνεορτασμοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς κατὰ μία ἀπὸ τὶς Κυριακὲς τοῦ καθεαυτοῦ 
Τριῳδίου, ἡ ὑμνολογία τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς προστίθεται στὴν ἤδη 
προβλεπόμενη τῆς Παρακλητικῆς καὶ τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ 
Τριῳδίου. 

 
 
(β) Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ  

ΚΥΡΙΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΑΘΕΑΥΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 
 
Ι) Ὄρθρος καθημερινῶν μὲ ἑορταζόμενο Ἅγιο 
 

                                                
15 Τυπικό, σ. 175 (περίπτωση Β´). 
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Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου, τὸ Τυπικὸ τοῦ Ὄρθρου 
τῶν καθημερινῶν ἡμερῶν (πλὴν Κυριακῆς) δὲν εἶναι καθόλου ξένο καὶ 
ἀδιάφορο πρὸς τὸ πνεῦμα τῆς ὅλης περιόδου τοῦ Τριῳδίου. Στὴν περίοδο 
τοῦ καθεαυτοῦ  Τριῳδίου, στὸν Ὄρθρο τῶν καθημερινῶν- ἐκτὸς Κυριακῆς- 
ἡμερῶν καὶ ἐφόσον ὑπάρχει ἑορταζόμενος Ἅγιος, χρησιμοποιεῖται ὡς 
πρῶτο βιβλίο τὸ Μηναῖο καὶ ὡς δεύτερο βιβλίο τὸ Τριῴδιο. Οἱ περιπτώσεις 
αὐτὲς εἶναι ἐλάχιστες, ὅπως (γιὰ παράδειγμα) ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους. 

Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ Ἅγιος δὲν εἶναι ἑορταζόμενος, τότε 
χρησιμοποιεῖται τὸ Μηναῖο (πρωτίστως) καὶ ἡ Παρακλητικὴ 
(δευτερευόντως), διότι στὴν περίπτωση αὐτὴ τὸ Μηναῖο δὲν ἔχει πλήρη 
Ἀκολουθία. Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν ὑπάρχει ἑορτὴ Ἁγίου, 
χρησιμοποιεῖται (στὸν Ὄρθρο) πρωτίστως ἡ Παρακλητικὴ καὶ 
δευτερευόντως τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. Γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ τὸ 
πνεῦμα τῶν ἡμερῶν τοῦ Τριῳδίου, συνήθως πρὸς τὸ τέλος τοῦ Ὄρθρου 
ψάλλονται ἀπὸ τὸ Τριῴδιο τὰ Ἀπόστιχα τῶν Αἴνων, τὸ Δοξαστικό-
Θεοτοκίο καὶ τὸ Ἀπολυτίκιο. 

Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ ἡ περίπτωση μὴ τελέσεως Ὄρθρου κατὰ τὶς 
καθημερινὲς- πλὴν Κυριακῆς- τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου: ὅταν δὲν ἔχουμε 
ἑορταζόμενο Ἅγιο ἤ Δεσποτικὴ ἑορτὴ (τῆς Ὑπαπαντῆς). Παρὰ ταῦτα, σὲ 
μοναστηριακὰ Τυπικὰ τελεῖται Ἀκολουθία Ὄρθρου (ἀκόμα καὶ στὶς 
παραπάνω περιπτώσεις) κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς Τυρινῆς ἑβδομάδας (Δευτέρα 
ἕως καὶ Παρασκευή). Ἡ τέλεση Ὄρθρου κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς 
συγκεκριμένης ἑβδομάδας (μὴ ὑπάρχοντος ἑορταζομένου Ἁγίου ἤ τῆς 
ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς) ὀφείλεται στὸν ἔντονο χαρακτήρα προετοιμασίας 
(γιὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστή), τὸν ὁποῖο ἔχει ἡ τυρινὴ ἑβδομάδα (Τυπικό, σ. 
325). 

Ἡ μὴ τέλεση Ὄρθρου κατὰ τὶς καθημερινὲς τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου 
(ὅταν δὲν ὑπάρχει ἑορταζόμενος Ἅγιος ἤ ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς), ἔχει 
ἕνα βαθύτερο θεολογικὸ νόημα: τὸ ἴδιο τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 
Τριῳδίου παραπέμπει σὲ Τροπάρια ἐκ τῆς Παρακλητικῆς. Αὐτὸ 
ἀποδεικνύει ὅτι τὶς συγκεκριμένες ἡμέρες ἡ Παρακλητικὴ εἶναι 
ἰσχυρότερη τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου, τὸ ὁποῖο τίθεται σὲ 
δεύτερη μοίρα, μὴ ἔχοντας κάποιο διδακτικὸ περιεχόμενο. Ἔτσι, ἀφοῦ τὰ 
μηνύματα τοῦ Τριῳδίου δὲν εἶναι ἰσχυρά, δὲν θεωρεῖται σκόπιμο νὰ 
χρησιμοποιηθεῖ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. Ἑπομένως, ὅταν στὴν 
Παρακλητικὴ δὲν προβλέπεται Ὄρθρος, δὲν τελεῖται καὶ τὶς 
συγκεκριμένες ἡμέρες τοῦ καθεαυτοῦ Τριῳδίου, κατὰ τὶς ὁποῖες κυριαρχεῖ 
ἡ Παρακλητική. Ἄλλωστε, ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς Παρακλητικῆς 
μεταβαίνουμε στὴν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, κατὰ την ὁποία ἡ 
Παρακλητικὴ δὲν ἰσχύει τὶς καθημερινές. Ὑπάρχει, ἔτσι, μιὰ σταδιακὴ 
προετοιμασία γιὰ τὴ Μ. Τεσσαρακοστή.   
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Ἐὰν τύχει ἑορταζόμενος Ἅγιος τὸ Σάββατο τῆς Τυρινῆς, κατὰ τὴν 
Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου προβλέπεται Εὐαγγέλιο τοῦ Ἁγίου, Κανόνας τοῦ 
Ἁγίου (Μηναῖο) καὶ τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ὁσίων και θεοφόρων 
Πατέρων (λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου) καὶ Αἶνοι τοῦ Ἁγίου καὶ τῶν 
ὁσίων (μὲ Δοξαστικὸ τοῦ Ἁγίου). Ἑπομένως, ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου 
(χρησιμοποίηση τοῦ Μηναίου) προτάσσεται τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ὁσίων 
Πατέρων (Τριῴδιο).  

 
 
ΙΙ) Ὄρθρος καθημερινῶν μὲ Δεσποτικὴ ἑορτὴ 
 
Ὅταν συμπέσει ἑορτασμὸς Δεσποτικῆς ἑορτῆς (τῆς Ὑπαπαντῆς) μὲ 

καθημερινὴ- δηλαδή, ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς-  τοῦ καθεαυτοῦ 
Τριῳδίου, τότε στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου ἐπικρατεῖ τὸ Μηναῖο. 

 
ΙΙΙ) Ὄρθρος τοῦ Ψυχοσαββάτου 
 
Πρόκειται περὶ τοῦ Σαββάτου, τὸ ὁποῖο προηγεῖται τῆς Κυριακῆς τῶν 

Ἀπόκρεω. Ἡ ὀνομασία του ὡς «Ψυχοσαββάτου» ὀφείλεται στὸ γεγονὸς 
ὅτι τελοῦνται μνημόσυνα γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ψυχῶν τῶν κοιμηθέντων 
ἀδελφῶν μας (ὅπως ἀναφέρει τὸ Συναξάριο, «τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνείαν τῶν 
ἀπ᾽ αἰῶνος κοιμηθέντων, ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου, οἱ θειότατοι Πατέρες 
ἐθέσπισαν»). Ἄς σημειωθεῖ ὅτι, ἡ θέση τοῦ Ψυχοσαββάτου κατὰ τὴν 
περίοδο αὐτὴ δὲν εἶναι τυχαία, ἀλλὰ στοχεύει νὰ διδάξει ὅτι οἱ Χριστιανοί, 
μὲ τὴν ἐνθύμηση τοῦ θανάτου καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν, καλοῦνται νὰ 
λάβουν δύναμη ἐνόψει τῶν ἀγώνων τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. 

Ἡ σημασία αὐτὴ τοῦ Ψυχοσαββάτου ἐπέβαλε τὴ μετάθεση τοῦ 
ἑορταζομένου Ἁγίου κατὰ τὴν προηγούμενη ἡμέρα (τὴν Παρασκευή) ὅταν 
ἡ ἑορτὴ συμπίπτει μὲ τὸ Ψυχοσάββατο (αὐτὴ εἶναι ἡ περίπτωση 
ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους ἤ ἀποδόσεως τῆς Ὑπαπαντῆς). Ἡ 
βαθύτερη αἰτία τῆς μεταθέσεως εἶναι ὅτι δὲν συνάδουν τὰ νεκρώσιμα τῶν 
ψυχῶν μὲ τὸν πανηγυρικὸ χαρακτήρα τῆς ἑορτῆς. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος, 
ἕνεκα τοῦ ὁποίου δὲν χρησιμοποιεῖται τὸ Μηναῖο κατὰ τὶς Ἀκολουθίες τοῦ 
Ψυχοσαββάτου (ἐκτός, βεβαίως, ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση- κατὰ τὴν Ἀκολουθία 
τοῦ Ὄρθρου- τοῦ Συναξαρίου). 

Εἶναι, ἑπομένως, προφανὲς ὅτι ὁλόκληρη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου 
(κατὰ τὸ Ψυχοσάββατο) στηρίζεται στὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου, 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν Παρακλητικὴ (τοῦ ἤχου τοῦ συγκεκριμένου 
Σαββάτου). Ἔτσι, ἡ Ἀκολουθία τοῦ συγκεκριμένου Ὄρθρου ἔχει τὶς 
ἀκόλουθες ἰδιαιτερότητες:  

• Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος» ψάλλεται τὸ «Ἀλληλουάριο».  
• Μετὰ τὰ Καθίσματα ψάλλεται ὁ Ἄμωμος (δηλαδή, τὰ ἕξι 

Νεκρώσιμα Εὐλογητάρια, μαζὶ μὲ τὸ Δοξαστικὸ καὶ τὸ Θεοτοκίο). 
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• Γίνεται μνημόνευση κεκοιμημένων ἀπὸ τὸν ἱερέα. 
• Πρὶν ἀπὸ τὸν Ν´ Ψαλμό, ψάλλονται τὰ Νεκρώσιμα Καθίσματα 

(«Ἀνάπαυσον Σωτὴρ ἡμῶν, μετὰ Δικαίων τοὺς δούλους σου...»). 
• Κατὰ τὸν Κανόνα ψάλλονται πρῶτα οἱ ᾠδὲς τῆς Παρακλητικῆς καὶ, 

ἀκολούθως, τοῦ Τριῳδίου. 
• Κοντάκιο καὶ Οἶκος διαβάζονται ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 

Τριῳδίου μετὰ ἀπὸ τὴν Δ´ ᾠδή. 
• Τὰ Ἐξαποστειλάρια ψάλλονται ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 

Τριῳδίου. 
 
 
 
2. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 
 
Στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου κατὰ τὴν περίοδο τῆς Μ. 

Τεσσαρακοστῆς γίνεται χρήση τριῶν κυρίως λειτουργικῶν βιβλίων: τοῦ 
Τριῳδίου, τοῦ Ὡρολογίου καὶ τῶν Μηναίων16. Τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν 
Παρακλητικὴ καταχωρίζονται στὸ τέλος τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ 
Τριῳδίου17. 

Σπεύδουμε νὰ ἐκθέσουμε τὰ σχετικὰ μὲ μία ἰδιαιτερότητα τοῦ 
Ὄρθρου κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστὴ καὶ τὴν Μ. Ἑβδομάδα. Πρόκειται περὶ 
τῆς λεγόμενης «βασιλικῆς Ἀκολουθίας»18. 

Ἡ «βασιλικὴ Ἀκολουθία» ἀποτελεῖ μᾶλλον μεταγενέστερη 
προσθήκη στὸ ἀρχαῖο Σαββαϊτικὸ τυπικό. Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό της 
ἀποτελεῖ προσευχή, ἡ ὁποία προσφέρεται στὸ Θεὸ ὑπὲρ τῶν «βασιλέων», 
δηλαδὴ ὑπὲρ τοῦ ἑκάστοτε Αὐτοκράτορα καὶ τῆς οἰκογενείας του. Ἡ 
σύντομη αὐτὴ Ἀκολουθία ἐτελεῖτο, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, στὶς 
λεγόμενες «βασιλικὲς Μονές», δηλαδὴ στὶς Μονὲς οἱ ὁποῖες εἶχαν 
εὐεργετηθεῖ ἀπὸ τὸν Αὐτοκράτορα, εἴτε διοικητικά (μὲ τὴν παραχώρηση 
εἰδικῶν προνομίων), εἴτε οἰκονομικά (μὲ τὴν παραχώρηση κτημάτων καὶ 
χρηματικῶν εἰσφορῶν). Σὲ ἔνδειξη εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς 
τὸ πρόσωπο τοῦ Αὐτοκράτορα, οἱ μοναχοὶ τῶν συγκεκριμένων Μονῶν 
εἶχαν εἰσαγάγει στὴ λατρευτικὴ πράξη τὴ λεγόμενη «βασιλικὴ 
Ἀκολουθία», ἐνσωματώνοντάς την στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου. Μὲ τὸ 
πέρασμα τοῦ χρόνου, ἡ χρήση τῆς Ἀκολουθίας αὐτῆς γενικεύτηκε καὶ, 

                                                
16 Βλ. Π. Ἀγάθωνος, «Οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυχθημέρου κατὰ τὶς καθημερινὲς τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς», Ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου (ΙΕ´ Λειτουργικὸν Συμπόσιον Στελεχῶν 
ἱερῶν Μητροπόλεων), Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία, 2015, σ. 252. 
17 Σημαντικὸ ἐγχειρίδιο περὶ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου κατὰ τὴ Μ. Τεσσαρακοστὴ 
θεωροῦμε τὸ ἔργο τοῦ Ἐ. Φαρλέκα, Διάταξις τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς 
Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Ἀθῆναι 19552. 
18 Ἰ. Φουντούλη, Μοναχικὸς Ὄρθρος, Θεσσαλονίκη 19782, σσ. 7-8 (Κείμενα Λειτουργικῆς 
10). 
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τελικά, ἐπεκράτησε ἡ τέλεσή της κατὰ τὴν ὀρθρινὴ Ἀκολουθία. Σήμερα 
διατηρεῖται στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου στὰ Μοναστήρια19. 

Ἡ τυπικὴ διάταξη τῆς «βασιλικῆς Ἀκολουθίας» ἀποτελεῖται ἀπὸ τὰ 
ἀκόλουθα στοιχεῖα: 

• Ἀναγινώσκονται ἐμμελῶς ὁ 19ος (Ἐπακοῦσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ 
θλίψεως...) καὶ ὁ 20ος ψαλμὸς (Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ 
Βασιλεὺς....). Ἀμφότεροι οἱ Ψαλμοὶ κρίθηκαν κατάλληλοι ἐπειδὴ δέονται 
ὑπὲρ ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως τοῦ Βασιλέα τοῦ Ἰσραήλ, ἐνῶ 
παράλληλα ἐκφράζουν καὶ τὴν εὐχαριστία τοῦ Ἰσραηλιτικοῦ λαοῦ πρὸς 
τὸ Θεὸ γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἐπιτυχίες ποὺ χάρισε στὸν 
ἐκλεκτὸ βασιλέα Του καὶ στὸν περιούσιο λαό Του. Κατὰ τὴν ὥρα τῆς 
ἐμμελοῦς ἀναγνώσεως τῶν Ψαλμῶν, ὁ ἱερέας θυμιάζει τὸ ναό. 

• Ἀναγινώσκεται γιὰ δεύτερη φορὰ τὸ Τρισάγιο (ἡ πρώτη εἶναι αὐτὴ 
ποὺ γίνεται μετὰ ἀπὸ τὸ «Εὐλογητόν»). 

• Ἀκολουθεῖ, τέλος, ἡ ἀνάγνωση τριῶν ὕμνων, στοὺς ὁποίους γίνεται 
(ἔστω καὶ παρεπιπτόντως) λόγος γιὰ τοὺς βασιλεῖς καὶ προβάλλεται τὸ 
αἴτημα τῆς ἐνισχύσεώς τους, κυρίως σὲ περιόδους πολέμου. 

Στοὺς Ὄρθρους ἐκτὸς τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδας 
καταλιμπάνονται τὰ τρία ἀπὸ τὰ τέσσερα πρῶτα λατρευτικὰ στοιχεῖα τῆς 
παραπάνω ὀρθρινῆς Ἀκολουθίας (δηλαδή, τὸ πρῶτο Τρισάγιο, τὸ «Κύριε 
ἐλέησον»- σὲ ιβ´- καὶ τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν»), ἐνῶ διατηρεῖται στὴ 
θέση του τὸ «Εὐλογητὸν» καὶ ἀπὸ τὴ «βασιλικὴ Ἀκολουθία» διαβάζεται 
μόνο ἕνα μικρὸ τμῆμα (τὸ δεύτερο Τρισάγιο καὶ οἱ τρεῖς καταληκτικοὶ 
ὕμνοι). Στὶς μονές, ὅμως, ἡ «βασιλικὴ Ἀκολουθία» τελεῖται καθ᾽ ἑκάστην, 
παραλείπεται δὲ μόνον κατὰ τὶς ἀγρυπνίες20, κατὰ τὶς ὁποῖες μετὰ ἀπὸ 
τὴν ἀνάγνωση, στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀρχίζει ὁ Ὄρθρος διὰ τοῦ «Δόξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῷ...» καὶ τοῦ Ἑξαψάλμου21. 

Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. 
Ἑβδομάδας ὡς πρὸς τὴν «βασιλικὴ Ἀκολουθία»22 εἶναι ὅτι αὐτὴ τελεῖται 
(ὡς πρὸς τὴ Μ. Ἑβδομάδα) στοὺς Ὄρθρους τῆς Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης, Μ. 
Τετάρτης καὶ Μ. Παρασκευῆς (δηλαδὴ στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου καὶ 
τῶν ἁγίων Παθῶν), ὡς πρὸς δὲ τὴ Μ. Τεσσαρακοστὴ παραλείπεται κατὰ 
τὴ Δευτέρα τῆς Α´ ἑβδομάδας τῶν Νηστειῶν, κατὰ τὴν ὁποία 

                                                
19 Στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν ἐνοριακὴ λειτουργικὴ πράξη (βλ. Π. 
Ἀγάθωνος, ὅπ.π., σ. 255). 
20 Βλ. τὴ σημαντικὴ μελέτη (ἐπὶ τοῦ θέματος) ἀπὸ τὸν  M. Arranz, «L’office de la veille 
nocturne dans l’Eglise grecque et dans l’Eglise russe», Orientalia Christiana Periodica 42 (1976), 
σσ. 117-155, 402-425. 
21 Θ. Χριστοδούλου, ὅπ.π., σ. 136. 
22 Π. Σκαλτσῆ, Λειτουργικὲς μελέτες Ι, ὅπ.π., σ. 170. 
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παραλείπεται καὶ ὁ Ἑξάψαλμος23, ἐνῶ διαβάζεται στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Μ. 
Κανόνα καὶ τοῦ Ἀκαθίστου ὕμνου (ὅταν αὐτὲς τελοῦνται μετ᾽ Ὄρθρου). 

   
  
(α) Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
 
 
Ι) Ὄρθρος Κυριακῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς χωρὶς συνεορτασμὸ 

Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
 
Ὁ Ὄρθρος τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, ὅταν δὲν συμπίπτει 

ἑορτασμὸς Θεομητορικῆς ἑορτῆς, διαμορφώνεται μὲ βάση τὴν 
Παρακλητικὴ καὶ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου· προηγεῖται, δηλαδή, 
ὁ ἀναστάσιμος χαρακτήρας καὶ ἀκολουθεῖ ὁ τῆς συγκεκριμένης Κυριακῆς 
τῶν Νηστειῶν. Ἡ διαπίστωση αὐτὴ συνεπάγεται τὴν ἀκόλουθη μορφὴ τοῦ 
Ὄρθρου τῶν συγκεκριμένων Κυριακῶν: 

• Μετὰ τὸ Θεὸς Κύριος, ψάλλεται τὸ ἀναστάσιμο Ἀπολυτίκιο, τὸ τῆς 
συγκεκριμένης Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν (μὲ τὸ «Δόξα Πατρὶ...») καὶ τὸ 
Θεοτοκίο τοῦ ἤχου τοῦ Ἀπολυτικίου τῆς συγκεκριμένης Κυριακῆς (μὲ τὸ 
«Καὶ νῦν καὶ ἀεί...»). 

• Στοὺς Κανόνες ψάλλεται ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ λειτουργικοῦ 
βιβλίου τοῦ Τριῳδίου. Κοντάκιο καὶ Οἶκος διαβάζονται τόσο ἀπὸ τὴν 
Παρακλητική (ὁ ἀναστάσιμος), ὅσο καὶ ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 
Τριῳδίου (μετὰ τὴν γ´ καὶ τὴν στ´ ᾠδή). 

• Παρόμοια ἰσχύουν περὶ τῶν Ἐξαποστειλαρίων καὶ τῶν Αἴνων: 
προηγοῦνται τὰ ἀναστάσιμα Τροπάρια καὶ ἀκολουθοῦν τὰ τοῦ 
λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου.  

 
ΙΙ) Ὄρθρος Κυριακῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ὅταν συμπίπτει ἑορτασμὸς 

Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
 
Προφανῶς ἡ περίπτωση αὐτὴ εἶναι μία (ὁ ἑορτασμὸς τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου σὲ Κυριακὴ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς). Τὸ 
ἰσχῦον Τυπικὸ προβλέπει τρεῖς περιπτώσεις ἐπιτελέσεως Θεομητορικῆς 
ἑορτῆς κατὰ μία Κυριακὴ τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς: κατὰ τὴν Γ´, τὴν Δ´ καὶ 
τὴν Ε´ Κυριακή24. Μία προσεκτικὴ μελέτη τῶν τριῶν αὐτῶν Ἀκολουθιῶν 
τοῦ Ὄρθρου, καταδεικνύει ὅτι ὅταν συνεορτάζεται ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς 
Θεοτόκου, ὁ Ὄρθρος τῆς Γ´ Κυριακῆς ἔχει μικρὲς διαφορὲς ἀπὸ τοὺς 

                                                
23 Παρομοίως παραλείπεται (στὰ μοναστήρια) κατὰ τὴν Διακαινήσιμο ἑβδομάδα, κατὰ 
τὴν ὁποία παραλείπεται καὶ ὁ Ἑξάψαλμος. 
24 Βλ. σσ. 210ἑξ. (περίπτωση Γ´), σσ. 215ἑξ. (περίπτωση Θ´) καὶ σσ. 224ἑξ. (περίπτωση ΙΕ´).  
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Ὄρθρους τῆς Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῆς (πάντοτε στὴν περίπτωση συνεορτασμοῦ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ).  

Τὸ ἀξιοσημείωτο στὴν περίπτωση Ὄρθρου Κυριακῆς τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς, ὅταν συνεορτάζεται ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, εἶναι 
ὅτι τὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου ὑπερισχύει τοῦ βιβλίου τοῦ Μηναίου, ἐπειδὴ τὸ 
Τριῴδιο προβάλλει τὸ Πρόσωπο καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ἐνῶ στὸ 
Μηναῖο προβάλλεται (στὴν οἰκεία Θεομητορικὴ ἑορτή) τὸ πρόσωπο τῆς 
Θεοτόκου. Τὸ ἀντίστοιχο (στοὺς Ὄρθρους τῶν Κυριακῶν ἐκτὸς Τριῳδίου) 
παρατηρεῖται ὅταν ἡ Παρακλητικὴ ὑπερισχύει τοῦ Μηναίου. 

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, καταγράφουμε τὰ ἀκόλουθα ἰδιαίτερα 
σημεῖα τοῦ Ὄρθρου τῆς Γ´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὅταν 
συμπέσει ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ:  

• Κατὰ τὴν Γ´ Κυριακή (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως), μετὰ τὸ «Θεὸς 
Κύριος» ψάλλονται (ὡς Ἀπολυτίκια) τὸ ἀναστάσιμο, τὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ 
τὸ τῆς ἑορτῆς. Κατὰ τὶς Δ´ καὶ Ε´ Κυριακές, ψάλλεται τὸ ἀναστάσιμο καὶ 
τὸ τῆς ἑορτῆς (δύο φορές). 

• Στοὺς Κανόνες ψάλλεται ὁ τοῦ Τριῳδίου καὶ ὁ τῆς ἑορτῆς (κατὰ τὴν 
Γ´ Κυριακή), κατὰ δὲ τὶς Δ´ καὶ Ε´  Κυριακὲς ψάλλεται ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ 
τῆς ἑορτῆς. 

• Στὰ Ἐξαποστειλάρια ψάλλεται τὸ ἀναστάσιμο, τὸ τοῦ Σταυροῦ καὶ 
τὸ τῆς ἑορτῆς (κατὰ τὴν Γ´ Κυριακή), κατὰ δὲ τὶς Δ´ καὶ Ε´  Κυριακὲς 
ψάλλεται τὸ ἀναστάσιμο καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς. 

• Παρομοίως καὶ στοὺς Αἴνους: κατὰ τὴν Γ´ Κυριακὴ ψάλλονται τὰ 
ἀναστάσιμα, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ κατὰ τὶς Δ´ καὶ Ε´ Κυριακὲς 
ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα καὶ τῆς ἑορτῆς. 

Τὰ συμπεράσματα εἶναι προφανῆ: ὁ Ὄρθρος τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς ὅταν συμπέσει ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ διαμορφώνεται 
γιὰ μὲν τὴν Γ´ Κυριακὴ μὲ τὸ συνδυασμὸ τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ 
λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Μηναίου, γιὰ δὲ τὶς Δ´ καὶ Ε´ 
Κυριακὲς μὲ τὸ συνδυασμὸ τῆς Παρακλητικῆς καὶ τοῦ Μηναίου. 
Κυριαρχεῖ, δηλαδή, πρωτίστως ὁ ἀναστάσιμος χαρακτήρα καὶ ἀκολούθως 
ὁ τῆς θεομητορικῆς ἑορτῆς, παρεμβαλλομένου (κατὰ τὴν Γ´ Κυριακή) τοῦ 
χαρακτήρα τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. Σὲ κάθε περίπτωση, ὁ χαρακτήρας 
τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς προβάλλεται μετὰ ἀπὸ τὸν ἀναστάσιμο καὶ τὸν 
τῆς Σταυροπροσκυνήσεως. 

 
(β) Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΤΗΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 
 
Ι) Ὄρθρος καθημερινῶν Μ. Τεσσαρακοστῆς χωρὶς συνεορτασμὸ 

Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
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Ὁ Ὄρθρος τῶν καθημερινῶν ἡμερῶν (ἐκτὸς Σαββάτου καὶ Κυριακῆς) 
τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς (ὅταν δὲν συμπίπτει ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
τῆς Θεοτόκου) προβλέπει τὰ ἀκόλουθα: 

• Μετὰ ἀπὸ τὸν Ἑξάψαλμο, ψάλλεται τὸ «Ἀλληλούϊα» (τέσσερις 
φορές· οἱ τρεῖς τελευταῖες μὲ τοὺς στίχους «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦμα 
μου...») καὶ ἐν συνεχείᾳ τὰ Τριαδικὰ Τροπάρια τοῦ ἤχου25. Σύμφωνα μὲ 
παλαιότερα Τυπικά (ὅπως αὐτὸ τῆς μονῆς Εὐεργέτιδος, 12ος αἰ.)26 τὸ 
«Ἀλληλούϊα» μὲ τὰ Τριαδικὰ ψάλλονταν σὲ ὅλες τὶς μὴ ἑορτάσιμες ἡμέρες 
τοῦ ἔτους. Ὅταν, ὅμως, αὐξήθηκαν οἱ ἑορτάσιμες ἡμέρες (μὲ τὴν αὔξηση 
τῆς τιμῆς τῶν Ἁγίων), ἡ ψαλμῴδησή του περιορίστηκε μόνο στὴ 
Σαρακοστή. Τὸ περιεχόμενο τῶν Τριαδικῶν Τροπαρίων εἶναι συναφὲς 
πρὸς τὸ περιεχόμενο τοῦ Μεσονυκτικοῦ. Στὸ τέλος τους, οἱ προσθῆκες 
«προστασίαις τῶν Ἀσωμάτων» καὶ «Πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου» (ἐπίκληση 
τῶν Ἁγίων τοῦ ἑβδομαδιαίου ἑορτολογικοῦ κύκλου) τονίζει περισσότερο 
τὸν ἄμνημο ἑορτολογικὸ χαρακτήρα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς. 

•  Καθίσματα ψάλλονται ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου 
(τῆς ἡμέρας καὶ τὰ προβλεπόμενα «Κατανυκτικά», τὰ ὁποῖα 
καταχωρίζονται στὸ τέλος τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου). 

• Τὸ θέμα τῆς στιχολογίας τοῦ Ψαλτηρίου κατὰ τοὺς Ὄρθρους τῶν 
καθημερινῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἀξιοσημείωτο: εἶναι γνωστὸ ὅτι 
ὁλόκληρο τὸ Ψαλτήριο, χωρισμένο σὲ εἴκοσι Καθίσματα ἤ ἑξήντα στάσεις 
στιχολογεῖται μία φορὰ ἑβδομαδιαίως. Τὴν περίοδο, ὅμως, τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς ἡ χρήση τοῦ Ψαλτηρίου εἶναι ἐντονότερη· ἰδιαιτέρως στὴν 
Ἀκολουθία του Ὄρθρου τὰ Καθίσματα αὐξάνονται κατὰ ἕνα (τὰ 
στιχολογούμενα καθ᾽ ἡμέραν καὶ κατ᾽ Ἀκολουθία Καθίσματα ὁρίζονται 
σὲ εἰδικοὺς πίνακες, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται στὸ τέλος τοῦ βιβλίου τοῦ 
Ψαλτηρίου). 

• Ὡς πρὸς τοὺς Κανόνες, τὸ Τυπικὸ περιπλέκεται, μὲ δεδομένο ὅτι 
δὲν ψάλλονται («καταλιμπάνονται») οἱ Κανόνες τῆς Ὀκτωήχου. Στὴν 
ψαλμῴδηση τῶν ᾠδῶν προβλέπεται ἐναλλαγὴ τῶν ᾠδῶν τοῦ Μηναίου μὲ 
τὰ Τριῴδια, μὲ Κοντάκιο τῆς ἡμέρας (ἐὰν προβλέπεται) καὶ Μηνολόγιο 
ἀπὸ τὸ Μηναῖο. 

• Ἡ ὑπόλοιπη Ἀκολουθία εἶναι ἡ προβλεπόμενη ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ 
βιβλίο τοῦ Τριῳδίου: Φωταγωγικὸ τοῦ ἤχου καὶ Ἰδιόμελα ἀποστίχων τῶν 
Αἴνων. Ὡς πρὸς τὰ Φωταγωγικά, πρέπει νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι πρόκειται  
γιὰ ὀκτὼ σύντομα ἄμνημα Τροπάρια (κατὰ τοὺς ὀκτὼ ἤχους), τὰ ὁποῖα 
ἐπέχουν θέση Ἐξαποστειλαρίου κατὰ τὴ Μ. Τεσσαρακοστή27. Ἀρχικὰ 

                                                
25 Ὁ καθ. Ἰ. Φουντούλης θεωρεῖ ὅτι τὸ «Ἀλληλούϊα» (μὲ τοὺς στίχους του) ἀποτελεῖ «ὅ,τι 
τὸ σῆμα τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ διὰ τὴν θείαν Λατρείαν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς» 
(πρβλ. «Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ θεία Λατρεία», Λειτουργικὰ θέματα, τόμ. Β´, 
Θεσσαλονίκη 1977, σ. 16). 
26 A. Dmitrievsky, Τυπικά, τόμ. Ι, Πετρούπολις 1895, σ. 259. 
27 Βλ. σχετικῶς ἐν Π. Ἀγάθωνος, ὅπ.π., σ. 258. 
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ψάλλονται σὲ ὅλες τὶς μὴ ἑορτάσιμες ἡμέρες τοῦ ἔτους. Ἐν τέλει, ὅμως, 
λόγῳ τοῦ ἄμνημού της χαρακτήρα, περιορίστηκαν καὶ αὐτὰ στὴ Μ. 
Τεσσαρακοστή. 

 
ΙΙ) Ὄρθρος καθημερινῶν Μ. Τεσσαρακοστῆς ὅταν συμπίπτει 

ἑορτασμὸς Θεομητορικῆς ἑορτῆς 
 
Ἐὰν ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συμπέσει μὲ καθημερινὴ τῆς Μ. 

Τεσσαρακοστῆς, τότε προβλέπονται (ἀπὸ τὸ Τυπικὸ) οἱ ἀκόλουθες δύο 
περιπτώσεις ὡς πρὸς τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου: 

• Ἐὰν συμπέσει μὲ τὴν Παρασκευὴ ἤ τὸ Σάββατο τῆς Γ´ ἑβδομάδας 
τῶν Νηστειῶν, μὲ τὴ Δευτέρα τῆς Δ´ ἑβδομάδας, μὲ τὴν Τρίτη τῆς Δ´, ἤ Ε´ 
ἤ ΣΤ´ ἑβδομάδας, μὲ τὴν Τετάρτη ἤ Πέμπτη τῆς Δ´ ἤ ΣΤ´ ἑβδομάδας, μὲ 
τὴν Παρασκευὴ ἤ τὸ Σάββατο τῆς Δ´ ἑβδομάδας, μὲ τὴ Δευτέρα τῆς Ε´ ἤ 
τῆς ΣΤ´ ἑβδομάδας, μὲ τὴν Τετάρτη τῆς Ε´ ἑβδομάδας, μὲ τὴν Πέμπτη τοῦ 
Μ. Κανόνα, μὲ τὴν Παρασκευὴ τῆς Ε´ ἑβδομάδας ἤ μὲ τὴν Παρασκευὴ πρὸ 
τῶν Βαΐων, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τελεῖται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ 
Μηναῖο28. 

• Ἐὰν συμπέσει μὲ τὸ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, τότε 
προβλέπονται μικρὲς παραλλαγές (σὲ σχέση μὲ τὶς προηγούμενες 
περιπτώσεις) στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου: κυρίως ἡ ἀργὴ ψαλμῴδηση 
τοῦ Κοντακίου «Τῇ Ὑπερμάχῳ...», καθὼς καὶ ἡ ἀνάγνωση τῆς α´ καὶ β´ 
στάσεως τῶν Οἴκων29. 

Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μηναίου κυριαρχεῖ σὲ ὅλες τὶς 
περιπτώσεις Ὄρθρου των καθημερινῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς, κυρίως δὲ 
κατὰ τὸ Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ἡ Ἀκολουθία τοῦ ὁποίου εἶχε 
συντεθεῖ ὡς Ὄρθρος γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Σύμφωνα μὲ 
ὁρισμένα Τυπικά, ὁ Ἀκάθιστος ψαλλόταν πέντε ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Πάντως, ἀποτελεῖ τὸ Κοντάκιο τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, ὡς ὁ ὕμνος τῆς σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ30.  

 
ΙΙΙ) Ὁ Μ. Κανὼν μὲ Ὄρθρο 
 
Ὡς «Κανὼν», τὸ συγκεκριμένο ὑμνογράφημα τοῦ Ἀνδρέα Κρήτης 

ἐντάσσεται στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου31. Ἡ ὅλη Ἀκολουθία ἐξελίσσεται 
χωρὶς ἰδιαιτερότητες32: 

                                                
28 Τυπικό, σ. 206 (περίπτωση Α´)· σ. 209 (περίπτωση Β´)· σ. 212 (περίπτωση Δ´)· σ. 213 
(περίπτωση Ε´)· σ. 213 (περίπτωση ΣΤ´)· σ. 213 (περίπτωση Ζ´)· σ. 214 (περίπτωση Η´)· σ. 
216 (περίπτωση Ι´)· σ. 217 (περίπτωση ΙΑ´)· 219 (περίπτωση ΙΒ´)· σ. 220 (περίπτωση ΙΓ´) 
29 Τυπικό, σ. 222-223 (περίπτωση ΙΔ´). 
30 Ἰ. Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ Διακονία, 19842, σ. 66. 
31 Διορθώσεις ἐπὶ συγκεκριμένων στίχων τοῦ κειμένου τοῦ Μ. Κανόνα προτείνονται ἀπὸ 
τὸν π. Κ. Παπαγιάννη (ὅπ.π., σσ. 152-161). 
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• Μετὰ τὸ Ἀλληλούϊα ψάλλονται τὰ Τριαδικὰ Τροπάρια, σύμφωνα 
μὲ τὸν ἦχο τῆς ἑβδομάδας. 

• Στιχολογεῖται τὸ ἑνδέκατο Κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου καὶ, 
ἀκολούθως, ψάλλονται τὰ Ἀποστολικὰ Καθίσματα καὶ τὸ Θεοτοκίο τοῦ 
ἤχου. 

• Μετὰ ἀπὸ τὸν Ν´ Ψαλμό, ἀρχίζει ἡ ψαλμῴδηση τοῦ Μ. Κανόνα. Σὲ 
κάθε Τροπάριο τῶν ᾠδῶν τοῦ Κανόνα (ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Εἱρμούς) 
προηγεῖται ὁ στῖχος «Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς ἐλέησόν με».  

• Μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κοντακίου καὶ τοῦ Οἴκου (καὶ πρὶν 
ἀπὸ τὴν Ζ´ ᾠδή) ψάλλονται οἱ Μακαρισμοὶ μαζὶ μὲ τὰ ἀντίστοιχα 
Τροπάρια. 

• Μετὰ τὸν Κανόνα, ψάλλεται τὸ Φωταγωγικὸ τοῦ ἤχου, 
ἀναγινώσκεται τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει...» καὶ ψάλλονται τὰ Ἀπόστιχα τῶν 
Αἴνων. 

Ἀπὸ τὰ παραπάνω καθίσταται σαφὲς ὅτι κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τοῦ 
Ὄρθρου τοῦ Μ. Κανόνα χρησιμοποιεῖται ἀποκλειστικῶς τὸ λειτουργικὸ 
βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. 

 
IV) Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος μὲ Ὄρθρο 
 
Ἡ προβλεπόμενη τάξη ἐπιτελέσεως Ὄρθρου κατὰ τὸ Σάββατο τοῦ 

Ἀκαθίστου Ὕμνου ἔχει ὡς ἀκολούθως33: 
• Μετὰ ἀπὸ τὸν Ἑξάψαλμο, ψάλλεται τὸ «Θεὸς Κύριος...» (τρεῖς 

φορές), ἀκολουθούμενο ἀπὸ τὸ Αὐτόμελο Τροπάριο «Τὸ προσταχθὲν 
μυστικῶς...», τὸ ὁποῖο ψάλλεται ἐπίσης τρεῖς φορές. 

• Μετὰ ἀπὸ τὴν Στιχολογία τοῦ Καθίσματος τοῦ Ψαλτηρίου 
ψάλλεται τὸ Αὐτόμελο Κοντάκιο «Τῇ ὑπερμάχῳ...» καὶ ἀκολουθοῦν οἱ 
εἰκοσιτέσσαρες κατ᾽ ἀλφάβητον Οἶκοι. Ἀνὰ ἕξι Οἴκους παρεμβάλλονται 
οἱ Κανόνες τῆς Θεοτόκου (ποίημα Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου). 

• Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀναγνώσεως τῶν Οἴκων, 
ἀναγινώσκεται τὸ Συναξάριο τοῦ Μηναίου καὶ, ἀκολούθως, τὸ Ὑπόμνημα 
τοῦ Τριῳδίου. Ἀκολουθεῖ ἡ ψαλμῴδηση τῶν ζ´, η´ καὶ θ´ ᾠδῶν τοῦ Κανόνα, 
τὸ Ἐξαποστειλάριο καὶ οἱ Αἶνοι. 

 
 

3. Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
  

                                                                                                                                      
32 Βλ. Ἰ. Φουντούλη, Λειτουργικὴ Α´, Εἰσαγωγὴ στὴ θεία Λατρεία, Θεσσαλονίκη, 1993, σσ. 
165-166. 
33 Διορθώσεις ἐπὶ συγκεκριμένων στίχων τοῦ κειμένου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου 
προτείνονται ἀπὸ τὸν π. Κ. Παπαγιάννη (ὅπ.π., σσ. 164-170). 
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(α) ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ 
ΒΑΪΩΝ 

 
(Ι) Ὄρθρος Σαββάτου τοῦ Λαζάρου 
 
Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου τελεῖται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ 

βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. Μοναδικὴ χρήση τοῦ Μηναίου γίνεται γιὰ τὴν 
ἀνάγνωση τοῦ Μηνολογίου. 

 
(ΙΙ) Ὄρθρος Κυριακῆς τῶν Βαΐων 
 
Τὸ Τυπικὸ τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων διαμορφώνεται ὡς 

ἀκολούθως: 
• Μετὰ τὸ «Θεὸς Κύριος...» ψάλλονται τὰ Ἀπολυτίκια ἐκ τοῦ 

λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου (ἑπομένως, καταλιμπάνεται ἡ 
Παρακλητική). 

• Καθίσματα και Ἀναβαθμοὶ ψάλλονται ἀπὸ τὸ Τριῴδιο. 
• Κανόνας ψάλλεται ἀπὸ τὸ Τριῴδιο (τὸ Μηνολόγιο ἀναγινώσκεται 

ἀπὸ τὸ Μηναῖο). 
• Ὡς Ἐξαποστειλάριο ψάλλεται τὸ «Ἅγιος, Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» 

(τρεῖς φορές). 
• Στοὺς Αἴνους ψάλλονται τὰ Στιχηρὰ Ἰδιόμελα, τὸ Δοξαστικὸ καὶ τὸ 

«Καὶ νῦν» ἀπὸ τὸ Τριῴδιο. 
Εἶναι ἀξιοσημείωτο τὸ γεγονὸς ὅτι γιὰ πρώτη φορά (σὲ Ὄρθρο 

Κυριακῆς τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου) δὲν χρησιμοποιεῖται ἡ 
ἀναστάσιμη Ἀκολουθία ἀπὸ τὴν Παρακλητική, γεγονὸς τὸ ὁποῖο 
καταδεικνύει τὴν ἰδιαιτερότητα εἰσόδου στὴ Μ. Ἑβδομάδα. 

 
(β) ΟΡΘΡΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ 

ΒΑΪΩΝ, ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΕΣΕΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
 
Ἡ ἀκόλουθη διάταξη τοῦ Τυπικοῦ εἶναι ἐνδεικτικὴ σχετικὰ μὲ τὶς 

Ἀκολουθίες τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου καὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 
ὅταν συμπέσει ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: «Τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου 
καὶ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων προτάσσεται ἡ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἀκολουθία 
διὰ τε τὸν λόγον τῆς προτεραιότητος κατὰ χρόνον καὶ διὰ τὸ ὅτι ἐστὶν ἡ 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἑορτὴ τὸ κεφάλαιον τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ πρώτη 
ἀρχὴ πασῶν τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν»34. Εἶναι ἡ πρώτη (καὶ πιθανὸν ἡ 
μοναδικὴ περίπτωση), κατὰ τὴν ὁποία μία Θεομητορικὴ ἑορτὴ 
προτάσσεται μιᾶς Δεσποτικῆς. Οἱ αἰτίες τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, τὶς ὁποῖες 
ἐκθέτει τὸ Τυπικό, εἶναι σαφεῖς καὶ εὔλογες. Μὲ βάση τὴ θέση αὐτὴ τοῦ 

                                                
34 Τυπικόν, σ. 226 (περίπτωση ΙΖ´). 
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Τυπικοῦ, ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι στὸν Ὄρθρο τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου 
καὶ τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὅταν συμπέσει ἑορτασμὸς τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, προτάσσεται ἡ ἀκολουθία τοῦ Μηναίου, χωρὶς βεβαίως νὰ 
παραθεωρεῖται παντελῶς τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. 

Μὲ βάση τὰ παραπάνω, ὁ συγκεκριμένος Ὄρθρος τοῦ Σαββάτου τοῦ 
Λαζάρου διαμορφώνεται ὡς ἀκολούθως: 

• Μετὰ ἀπὸ τὸ «Θεὸς Κύριος...», ψάλλεται δύο φορὲς τὸ Ἀπολυτίκιο 
τῆς ἑορτῆς καὶ μία φορὰ τὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου. 

• Στὰ Καθίσματα ψάλλονται τὰ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου (στὴν α´ 
καὶ β´ στιχολογία) καὶ τὰ τῆς ἑορτῆς (στὴ γ´ στιχολογία). 

• Στοὺς Κανόνες προτάσσεται ὁ τῆς ἑορτῆς καὶ συμψάλλεται ὁ τοῦ 
Λαζάρου. Μετὰ τὴν Γ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκεται Κοντάκιο καὶ Οἶκος τοῦ 
Λαζάρου καὶ μετὰ τὴν στ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκεται Κοντάκιο καὶ Οἶκος τῆς 
ἑορτῆς, μαζὶ μὲ τὸ Μηνολόγιο καὶ τὸ Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου. 

• Ψάλλονται δύο Ἐξαποστειλάρια τῆς ἑορτῆς καὶ ἕνα τοῦ Λαζάρου. 
• Παρομοίως στοὺς Αἴνους: ψάλλονται τρία Προσόμοια τῆς ἑορτῆς 

καὶ τρία Ἰδιόμελα τοῦ Λαζάρου, μὲ δοξαστικὸ τῆς ἑορτῆς. 
Ὁ Ὄρθρος τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὅταν συμπέσει ἑορτασμὸς τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ, διαμορφώνεται ὡς ἀκολούθως: 
• Μετὰ ἀπὸ τὸ «Θεὸς Κύριος...», ψάλλεται τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ, τὸ τῶν Βαΐων καὶ ἐκ νέου τὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.   
• Στὰ Καθίσματα ψάλλονται ἐναλλὰξ τῶν Βαΐων καὶ τῆς ἑορτῆς. 
• Στοὺς Κανόνες ψάλλονται, ἐπίσης, ἐναλλὰξ ὁ τῆς ἑορτῆς καὶ ὁ τῶν 

Βαΐων. Κοντάκιο καὶ Οἶκος ἀναγινώσκονται τὰ τῆς ἑορτῆς (καθὼς καὶ τὸ 
Μηνολόγιο), ἐνῶ ἀναγινώσκεται καὶ τὸ Ὑπόμνημα τῶν Βαΐων. Ψάλλεται, 
ἐπίσης, ἡ ἐννάτη τῆς ἑορτῆς, μαζὶ μὲ τὴν ἐννάτη τῶν Βαΐων. 

• Ἐξαποστειλάρια ψάλλονται τὰ τῆς ἑορτῆς, ἐνῶ στοὺς Αἴνους 
ψάλλονται τὰ προσόμοια τῆς ἑορτῆς καὶ τὰ Ἰδιόμελα τῶν Βαΐων. 
Δοξαστικὸ ψάλλεται τὸ τῶν Βαΐων, «Καὶ νῦν...» τὸ τῆς ἑορτῆς. 

Ἀπὸ τὰ παραπάνω συμπεραίνουμε ὅτι στὸν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς 
τῶν Βαΐων, ὅταν συμπέσει ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ψάλλεται 
ὁλόκληρη ἡ Ἀκολουθία ἀπὸ τὸ Μηναῖο, ἐνῶ παρεμβάλλονται τὰ τῆς 
ἑορτῆς τῶν Βαΐων ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Τριῳδίου. 

 
 
(γ) ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
 
Στοὺς Ὄρθρους τῆς Μ. Ἑβδομάδας κυριαρχεῖ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο 

τοῦ Τριῳδίου. Ὡς ἰδιαιτερότητες, θὰ πρέπει νὰ ἐπισημανθοῦν τὰ 
ἀκόλουθα: 

• Ὑπάρχουν διαφοροποιήσεις στοὺς Κανόνες. Στὸν Ὄρθρο τῆς Μ. 
Δευτέρας ὁ Κανόνας εἶναι Τριῴδιος (α´, η´ καὶ θ´ ᾠδές), τῆς Μ. Τρίτης εἶναι 
Διῴδιος (η´ καὶ θ´ ᾠδές), τῆς Μ. Τετάρτης εἶναι Τριῴδιος (γ´, η´ καὶ θ´ 
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ᾠδές), τὴ Μ. Πέμπτη ὁ Κανόνας εἶναι πλήρης, ἐνῶ τὴ Μ. Παρασκευὴ ὁ 
Κανόνας εἶναι ἐκ νέου Τριῴδιος (ε´,  η´ καὶ θ´ ᾠδές). Τὸ Μ. Σάββατο 
προβλέπεται πλήρης Κανόνας. 

• Στοὺς Αἴνους τῶν Ὄρθρων τῆς Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης, Μ. 
Τετάρτης, Μ. Πέμπτης καὶ Μ. Παρασκευῆς προβλέπονται Στιχηρὰ 
Ἰδιόμελα καὶ Ἀπόστιχα Ἰδιόμελα, παρεμβαλλομένων τοῦ «Σοὶ δόξα 
πρέπει...Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...» (δὲν προβλέπεται, δηλαδή, μεγάλη 
Δοξολογία). Στὸν Ὄρθρο, ὅμως, τοῦ Μ. Σαββάτου προβλέπονται μόνο 
στιχηρὰ Ἰδιόμελα καὶ μεγάλη Δοξολογία, προφανῶς γιὰ νὰ ὑπάρξει 
δυνατότητα περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου κατὰ τὴν ψαλμῴδηση τοῦ 
Ἀσματικοῦ «Ἅγιος ὁ Θεός...». 

• Οἱ Ὄρθροι τῆς Μ. Δευτέρας, Μ. Τρίτης, Μ. Τετάρτης καὶ Μ. 
Πέμπτης παρουσιάζουν ἑνιαία τάξη. Στὸν τὸν Ὄρθρο τῆς Μ. Παρασκευῆς 
παρατηροῦνται ἰδιαιτερότητες: δὲν προβλέπονται Καθίσματα, ἀλλὰ 
ὑπάρχουν ὑμνογραφήματα ποὺ δὲν προβλέπονται στοὺς Ὄρθρους τῶν 
ὑπολοίπων ἡμερῶν: τὰ δεκαπέντε Ἀντίφωνα καὶ οἱ Μακαρισμοί, καθὼς 
καὶ οἱ δώδεκα εὐαγγελικὲς περικοπές, οἱ ἀναφερόμενες στὸ Πάθος τοῦ 
Κυρίου, εἰλημμένες ἀπὸ τὰ τέσσερα Εὐαγγέλια, μὲ κυρίαρχα τὸ κατὰ 
Ἰωάννην καὶ τὸ κατὰ Ματθαῖον. Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ Μ. 
Παρασκευὴ ἀποτελεῖ ἡμέρα μὲ πλουσιότατες Ἀκολουθίες. Τὸ ὑψηλὸ 
ἑορτολογικό της περιεχόμενο ὑπαγόρευσε τὴν ὕπαρξη δώδεκα 
εὐαγγελικῶν ἀναγνωσμάτων στὸν Ὄρθρο, ὥστε νὰ ἀναγνωσθοῦν ὅλες οἱ 
λεπτομέρειες τοῦ Πάθους. 

     Τὸ Ἰδιόμελο τοῦ ΙΕ´ ἀντιφώνου «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...» 
(σὲ ἦχο πλ. τοῦ β´) ἀποτελοῦσε ἐμμελὲς ἀνάγνωσμα τοῦ ἱερέα. Ἡ 
περιφορὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου (κατὰ τὴν ἐμμελὴ ἐκφώνηση τοῦ Ἰδιομέλου) 
ἀποτελεῖ μεταγενέστερη τελετουργικὴ συνήθεια (στὴν Πατριαρχικὴ τάξη 
υἱοθετήθηκε τὸ 1864, ἐνῶ μέχρι σήμερα δὲν προβλέπεται στὸ λειτουργικὸ 
τυπικὸ τοῦ Ἁγίου Ὄρους). Πιθανόν, ὅμως, νὰ ἔχει τὶς ρίζες της στὴν 
προσκύνηση τῶν λειψάνων τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (σὲ Ἱεροσόλυμα καὶ 
Κωνσταντινούπολη) κατὰ τὴ συγκεκριμένη ἡμέρα35. 

Ἄλλη ἰδιαιτερότητα τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς εἶναι ἡ 
ἀνάγνωση τῶν δώδεκα εὐαγγελικῶν περικοπῶν. Ἡ σχετικὴ ἔρευνα ἔχει 
ἀποδείξει ὅτι τὰ ἕνδεκα ἑωθινὰ ἀπετέλεσαν τὸ πρότυπο διαμορφώσεως 
τῶν ἕνδεκα περικοπῶν ποὺ διαβάζονται κατὰ τὴν ἀκολουθία τῶν Παθῶν 
(Ὄρθρος Μ. Παρασκευῆς)36. Τὸ σύστημα αὐτὸ τῆς κατ᾽ ἀναλογία πράξεως 
δὲν εἶναι ἄγνωστο στὴ λειτουργική μας παράδοση37. Στὴν προκείμενη 

                                                
35 Fr. Heiler, Urkirche und Ostkirche, München 1937, σ. 347. 
36 S. Janeras, Le Vendredi-Saint dans la tradition liturgique byzantine, Roma 1988, σσ. 115-124 
(Studia Anselmiana 99, Analecta Liturgica 12). 
37 Π. Σκαλτσῆ, «Τὰ ἑωθινὰ Εὐαγγέλια», Λειτουργικὲς μελέτες ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 
Πουρναρᾶς, 2006, σ. 282. 
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περίπτωση οἱ ἕνδεκα περικοπὲς τοῦ Πάθους διαβάζονται σὲ διάφορα 
σημεῖα τοῦ Ὄρθρου τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, παρεμβαλλόμενες μεταξὺ 
τῶν δεκαπέντε ἀντιφώνων καὶ διαφόρων ἄλλων Τροπαρίων τῆς 
Ἀκολουθίας. Τὰ ἕνδεκα, ὅμως, ἀναστάσιμα ἑωθινὰ οὐδέποτε διαβάζονται 
ὅλα μαζί. Καὶ τὰ διπλὰ ἀκόμη Εὐαγγέλια δὲν ἐπιτρέπονται στὴν 
Ἀκολουθία  τοῦ Ὄρθρου, ὅπως αὐτὸ μπορεῖ νὰ συμβεῖ στὴ θεία 
Λειτουργία38. 

Τὸ δωδέκατο Εὐαγγέλιο τῶν Παθῶν, τὸ ὁποῖο διαβάζεται ἀπὸ τὸ 
διάκονο στὸν ἄμβωνα καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν ἱερέα στὴν ὡραία πύλη, ὅπως τὰ 
ἄλλα ἕνδεκα, δὲν ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς ὡς Εὐαγγέλιο τῶν Παθῶν. Πρόκειται 
περὶ τοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μ. Σαββάτου, τὸ 
ὁποῖο σὲ ἄγνωστη χρονικὴ περίοδο μετατέθηκε ὡς δωδέκατο Εὐαγγέλιο 
στὴν Ἀκολουθία τῶν Παθῶν. Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ περιεχόμενό του 
ἀναφέρεται σὲ γεγονότα ποὺ συνέβησαν «τῇ ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν 
Παρασκευὴν», ἀφοῦ κάνει λόγο γιὰ σφράγιση τοῦ τάφου μὲ τὸ λίθο ἀπὸ 
τὴν κουστωδία τῶν Γραμματέων καὶ Φαρισαίων39. Σύμφωνα μὲ τὸν 
καθηγητὴ Ἰ. Φουντούλη ἡ μετάθεση αὐτὴ «ἴσως ἔγινε τμηματικὰ κατὰ 
τόπους ὅταν εἶχε λησμονηθεῖ ὁ ἀρχικὸς λόγος προτιμήσεως τοῦ ἀριθμοῦ 
ἕνδεκα- ἀπόστολοι, μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως- καὶ ἡ ἄμεση συνάρτηση 
τῶν ἕνδεκα Εὐαγγελίων τοῦ Πάθους πρὸς τὰ ἕνδεκα ἑωθινὰ ἀναστάσιμα 
Εὐαγγέλια, καθ᾽ ἕλξιν ἀπὸ τὸν πλησιέστερο ἱερὸ ἀριθμὸ, τὸ δώδεκα»40.   

Ὁ πυρῆνας τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. Παρασκευῆς ἀνάγεται στὴν ἀρχαία 
ἱεροσολυμιτικὴ λειτουργικὴ πράξη41. Αὐτὴ ἡ πράξη ὡδήγησε (ὑπὸ τὴν 
ἐπίδραση τοῦ βυζαντινοῦ Τυπικοῦ) στὴν κατὰ τὸν 9ο αἰ. διαμόρφωση στὴν 
Κωνσταντινούπολη τῆς σημερινῆς «Ἀκολουθίας τῶν Παθῶν»42. 

     Στὸν Ὄρθρο τοῦ Μ. Σαββάτου ὑπάρχουν Καθίσματα, ἀλλὰ πρὶν 
ἀπὸ αὐτὰ προβλέπονται (καὶ πάλι) ὑμνογραφήματα ποὺ δὲν ὑπάρχουν 
στοὺς Ὄρθρους τῶν ὑπολοίπων ἡμερῶν: τὰ ἐγκώμια (ποιητικὸ εἶδος, τὸ 
ὁποῖο προῆλθε ἀπὸ τὸν Ἄμωμο καὶ ψάλλεται μαζί του43) σὲ τρεῖς στάσεις 
καὶ τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια (μοναδικὴ περίπτωση Ὄρθρου, κατὰ τὸν 
ὁποῖο τὰ Καθίσματα ψάλλονται μετὰ ἀπὸ τὰ Εὐλογητάρια). Ἰδιαιτέρως 
πρέπει νὰ τονιστεῖ ἡ σημασία τῆς ὑπάρξεως τοῦ «Ἀμώμου», στοιχεῖο τὸ 
ὁποῖο παραπέμπει σὲ ἀρχαιότερη μορφὴ τῆς ἑωθινῆς προσευχῆς, ὅταν ὁ 
Ἄμμωμος (βασικὸ στοιχεῖο τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μεσονυκτικοῦ) δὲν εἶχε 

                                                
38 Γ. Ρήγα (Οἰκονόμου), Τυπικὸν, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 82 (Ἀνάλεκτα Βλατάδων 1). 
39 Π. Σκαλτσῆ, ὅπ.π., σ. 282. 
40 Πρβλ. Ἰ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς Λειτουργικὰς Ἀπορίας, τ. Ε´, Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ 
Διακονία, 2003, σ. 142. 
41  A. Baumstark, Liturgie comparée, Chevetogne 19533, σσ. 142-144. 
42 Χ. Παπαδοπούλου, «Αἱ κατὰ τὸν δ´ αἰῶνα τελεταὶ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων», 
Νέα Σιών, 1 (1904), σσ. 1-32. 
43 Ν. Τωμαδάκη, Εἰσαγωγὴ εἰς τὴν βυζαντινὴν φιλολογίαν, ἐν Ἀθήναις 1952, σ. 153 (ὅπου 
καὶ ἡ σχετικὴ βιβλιογραφία). 
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ἀποσπασθεῖ ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου44. Ὁ σύνδεσμος, πάντως, τοῦ 
Ἐπιταφίου θρήνου μὲ τὸν Ὄρθρο συντελεῖται στοὺς ὕστερους 
βυζαντινοὺς χρόνους45, ἀπαντᾶται δὲ γιὰ πρώτη φορὰ σὲ χειρόγραφα τοῦ 
ΙΕ´ αἰ.46. 

 
 
(δ) ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΕΣΕΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
 
Ἐὰν ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συμπέσει μὲ τὴ Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη 

καὶ Μ. Τετάρτη τὸ ἑσπέρας τῆς προηγουμένης ἡμέρας ψάλλεται ὁ Μ. 
Ἑσπερινός, ὅπως προβλέπεται στὸ Μηναῖο. Τὸ πρωΐ τῶν συγκεκριμένων 
ἡμερῶν ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς (Μηναῖο) καὶ ἀκολουθεῖ ἡ 
Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου.  

Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ἑορτασμὸς συμπέσει μὲ τὴ Μ. Πέμπτη, ὁ 
Ὄρθρος περιλαμβάνει συνδυασμὸ τῆς Ἀκολουθίας τῆς ἑορτῆς καὶ τῆς 
Ἀκολουθίας ἀπὸ τὸ λειτουργικὸ βιβλίου τοῦ Τριῳδίου ὡς ἀκολούθως: 

• Ἀπολυτίκια καὶ Καθίσματα μόνο τῆς ἑορτῆς. 
• Κανόνας τῆς ἑορτῆς· μετὰ τὴν γ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκεται τὸ Κοντάκιο 

καὶ ὁ Οἶκος τοῦ Τριῳδίου καὶ ψάλλεται τὸ Κάθισμα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ 
τῆς ἑορτῆς. Μετὰ τὴν στ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκεται τὸ Κοντάκιο καὶ ὁ Οἶκος τῆς 
ἑορτῆς, τὸ Μηνολόγιο τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ Ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου. 

• Στὶς Καταβασίες ψάλλεται τὸ «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου...»· ἐννάτη 
ᾠδὴ ψάλλεται τῆς ἑορτῆς. 

• Στοὺς Αἴνους ψάλλονται τὸ Ἰδιόμελο τοῦ Τριῳδίου καὶ τὰ 
Προσόμοια τῆς ἑορτῆς. Δοξαστικὸ ψάλλεται ἀπὸ τὸ Τριῴδιο, ἐνῶ τὸ «Καὶ 
νῦν...» ψάλλεται τῆς ἑορτῆς. 

Ἐὰν ἡ ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συμπέσει μὲ τὴν Μ. Παρασκευὴ ἤ τὸ 
Μ. Σάββατο, ὁ ἑορτασμὸς μετατίθεται τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (θὰ 
ἀναφερθοῦμε στὰ πλαίσια τῶν Ὄρθρων τοῦ Πεντηκοσταρίου). Τὸ Τυπικὸ 
τοῦ Βιολάκη εἶναι κατηγορηματικὸ ὡς πρὸς τὴ μετάθεση ἑορτασμοῦ τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, ὅταν συμπέσει μὲ τὴ Μ. Παρασκευή (σ. 234)47. Ὑπάρχει, 
ὅμως, καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ ἁγιορειτικοῦ Τυπικοῦ τῆς μονῆς τοῦ Ἁγίου 
Παύλου, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ὅταν ὁ Εὐαγγελισμὸς συμπέσει μὲ τὴ Μ. 
Παρασκευὴ ψάλλονται (στὴν πράξη) δύο Ἑσπερινοί: ὁ πρῶτος τὸ πρωΐ τῆς 
Μ. Πέμπτης, μαζὶ μὲ τὴ Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Ὁ δεύτερος τελεῖται 
τὸ βράδυ τῆς Μ. Πέμπτης, πρὶν ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου. 

                                                
44 Ε. Ἀντωνιάδου, «Περὶ τοῦ ᾀσματικοῦ ἤ βυζαντινοῦ κοσμικοῦ τύπου τῶν ἀκολουθιῶν 
τῆς ὁλονυκτίου προσευχῆς», Θεολογία KB´, 1951, σ. 388. 
45 Β. Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ἀθῆναι, Ἀστήρ, 1970, σ. 466. 
46 Ε. Θεοδώρου, ὅπ.π., σ. 40. 
47 Γιὰ τὴ συγκεκριμένη μετάθεση ὑπάρχει καὶ βασιλικὸ διαταγμα τὸ 1866, ἀπὸ τὸν 
Γεώργιο Α´. 
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Στὴν περίπτωση αὐτή, λοιπόν, ὁ Ὄρθρος τῆς Μ. Παρασκευῆς τελεῖται 
μαζὶ μὲ τὸν Ὄρθρο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα μετὰ τὸ ἕβδομο 
Εὐαγγέλιο νὰ ψάλλονται πολυέλεος καὶ Καθίσματα τῆς ἑορτῆς τοῦ 
Εὐαγγελισμοῦ, νὰ ἀκολουθοῦν ἀντίφωνα καὶ προκείμενο, Εὐαγγέλιο τοῦ 
Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, πεντηκοστὸς ψαλμός, «Σῶσον ὁ 
Θεὸς τὸν λαόν σου...» καὶ, ἀκολούθως, τὸ ὄγδοο Εὐαγγέλιο καὶ ἡ 
ὑπόλοιπη ἀκολουθία τῶν Παθῶν48. Φαίνεται ὅτι παρόμοιο Τυπικὸ ἴσχυε 
μόνο γιὰ τὰ μοναστήρια, τὰ ὁποῖα ἦσαν ἀφιερωμένα στὸν Εὐαγγελισμό49. 

 
 
 
(Β) Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ 
 
Τὸ Πεντηκοστάριο50 εἶναι τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρ-

θοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο, ὅπως εἶναι διαμορφωμένο σήμερα, καλύ-
πτει ὑμνογραφικὰ καί ἑορτολογικὰ τὴ χρονικὴ περίοδο ἀπὸ τὴν Κυριακὴ 
τῆς Ἀναστάσεως ἕως τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων51. Τὸ ὑμνογραφικὸ 
ὑλικὸ τοῦ Πεντηκοσταρίου καλύπτει τὶς Κυριακὲς τοῦ Πάσχα, τοῦ Θωμᾶ, 
τῶν Μυροφόρων, τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαμαρείτιδος, τοῦ Τυφλοῦ, τῶν Ἁγ. 
Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῶν Ἁγίων 
Πάντων52. Ἐπίσης, περιλαμβάνει τὸ ὑμνογραφικὸ ὑλικὸ ὅλων τῶν ἐνδια-
μέσων ἡμερῶν, καθὼς καὶ τῶν ἑορτῶν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς53, τῆς Μεσο-

                                                
48 Μὲ βάση τὸ συγκεκριμένο Τυπικὸ ἀναπτύχθηκε ἡ Κεφαλλονίτικη παράδοση τοῦ ἱερέα, 
ὁ ὁποῖος «τὰ δώδεκα Εὐαγγέλια τὰ κάνει δεκατρία». 
49 Ἡ παραπάνω μνημονευθεῖσα κεφαλλονίτικη παράδοση προέρχεται ἀπὸ τὴ Μονὴ τῶν 
Κηπουραίων, κοντὰ στὸ Ληξούρι τῆς Κεφαλλονιᾶς, ἀφιερωμένη στὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς 
Θεοτόκου. 
50 Τὸ Πεντηκοστάριο, ὡς λειτουργικὸς χρόνος καὶ, ἀκολούθως, ὡς λειτουργικὸ βιβλίο 
περιέχει τὴν ἑβδομάδα τῶν ἑβδομάδων καὶ τὴν πρώτη ἡμέρα μετὰ ἀπὸ αὐτές, ἡ ὁποία 
εἶναι ἡ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, τύπος τῆς ὀγδόης ἡμέρας. Πρβλ. Γ. Ν. Φίλια, Ἡ ἔννοια 
τῆς ‘’ὀγδόης ἡμέρας’’ στὴ λατρεία τῆς  Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἐκδ. Γρηγόρη, Ἀθήνα 2003, 
σσ. 242, 244-245. 
51 Τὸ Πεντηκοστάριο δὲν περιεῖχε ἀνέκαθεν τὸ ὑμνογραφικὸ ὑλικὸ τῆς Κυριακῆς τῶν  Ἁ-
γίων Πάντων. Περὶ τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς ἡμέρας τῶν Ἁγ. Πάντων κατά τὴν πρώτη Κυριακὴ 
μετὰ τὴν Πεντηκοστή, βλ. Ν. Π. Τρεμπέλα, Λειτουργικοί τύποι Αἰγύπτου καὶ Ἀνατολῆς, 
ἔκδ. Ἀπ. Διακ. Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1961, σ. 365.        
52 Ε. Θεοδώρου, ὅπ.π., σ. 40. 
53 Μεταγενέστερη προσθήκη ἀποτελεῖ καὶ ἡ ὑπάρχουσα στὸ Πεντηκοστάριο ἱερὴ Ἀκο-
λουθία τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, τὴν ὁποία συνέθεσε κατά τόν ΙΔ´αἰῶνα ὁ ὑπηρε-
τῶν στὴν Ἁγία Σοφία μοναχὸς Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος ἤ Νικηφόρος, υἱὸς 
Καλλίστου Ξανθοπούλου,(βλ. Πεντηκοστάριον, Πρόλογος, σ.ε΄). Κ. Κρουμβάχερ, Ἱστορία 
τῆς Βυζαντινῆς λογοτεχνίας, μτφρ. Γ. Σωτηριάδου, τόμ. Α´, Ἀθῆναι 1974, σ. 591ἑξ.  Ἐπίσης, 
Ε. Θεοδώρου, Μαθήματα Λειτουργικῆς, Ἀθῆναι 1979, τεῦχ. Α´, σ. 279. Ἐπίσης, προσπάθεια 
προσθήκης Μεγάλων Ὡρῶν κατὰ τὴν παραμονὴ τῆς Πεντηκοστῆς, κατὰ τὸ Τυπικὸ τῆς 
Μ. Παρασκευῆς, τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς παραμονῆς τῶν 
Θεοφανείων, ἔγινε ἀπὸ τὸν ἱερέα Νικόλαο Μαλαξό, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου (ΙΣΤ΄αἰ.), ὁ 
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πεντηκοστῆς, τῆς Δευτέρας μετὰ τὴν Πεντηκοστή (τοῦ Ἁγίου Πνεύματος) 
καὶ τῆς Ἀναλήψεως. 

Ὅπως ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν περίοδο τοῦ Τριῳδίου, ἡ περίοδος τοῦ 
Πεντηκοσταρίου ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ Πάσχα54. Ἄν ἡ περίοδος 
τοῦ Τριῳδίου ἀποσκοπεῖ στὴν ἐπικαιροποίηση τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἔργου τοῦ 
Κυρίου, ἡ περίοδος τοῦ Πεντηκοσταρίου ἀπεικονίζει τὸ βασιλικὸ ἀξίωμά 
του, ὡς νικητῆ τοῦ θανάτου καὶ ἀρχηγοῦ τῆς ζωῆς55. Μὲ ἄξονα τὴν ἑορτὴ 
τοῦ Πάσχα αἰτιολογεῖται ὁ σύνδεσμος τῶν δύο λειτουργικῶν βιβλίων 
(Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου), καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι σὲ χειρόγραφα 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους τὰ δύο λειτουργικὰ βιβλία περιέχονται σὲ μία ἑνιαία 
συλλογή56. Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, τὸ ὁποῖο ἐμφαίνει τὴ συνάφεια τῶν δύο 
λειτουργικῶν βιβλίων εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὑμνογράφοι καὶ τῶν δύο 
βιβλίων εἶναι σχεδὸν οἱ ἴδιοι (στὸ Τριῴδιο ὑπερισχύουν οἱ Στουδίτες, ἐνῶ 
στὸ Πεντηκοστάριο οἱ ἐκ Παλαιστίνης). 

Εἰσαγωγικῶς νὰ τονίσουμε ὅτι τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ 
Πεντηκοσταρίου εἶναι τὸ κυρίαρχο (γιὰ τὴν Τάξη τοῦ Ὄρθρου), ἐφόσον 
μάλιστα ὁ ἀναστάσιμος χαρακτήρας του συμπεριλαμβάνει καὶ τὸν 
ἀναστάσιμο χαρακτήρα τῆς Παρακλητικῆς (ἡ ὁποία καταλιμπάνεται 
κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου). Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὴ 
βασικὴ διαφοροποίηση Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου ὡς πρὸς τὴν Τάξη 
τοῦ Ὄρθρου (στὸ Τριῴδιο προβλέπεται καὶ τὸ λειτουργικὸ βιβλίο τῆς 
Παρακλητικῆς). 

Ἕνα ἄλλο ἰδιαίτερο στοιχεῖο ἀφορᾶ στοὺς Ὄρθρους τῆς 
Διακαινησίμου ἑβδομάδας: τὸ πρῶτο μέρος τοῦ Ὄρθρου παραλείπεται καὶ 
ἑπομένως ὁ Ὄρθρος ξεκινᾶ μὲ τὴν τριαδικὴ ἐκφώνηση: «Δόξα τῇ ἁγίᾳ, καὶ 
ὁμοουσίῳ, καὶ ζωοποιῷ, καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς 
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». Ἐπίσης, στοὺς Ὄρθρους τῆς Διακαινησίμου 
ἑβδομάδας, ἀντί τοῦ θεομητορικοῦ ὕμνου «Τὴν Τιμιωτέραν» ψάλλεται ἡ 
Θ’ ᾠδὴ τοῦ Κανόνα τοῦ Πάσχα, δηλαδὴ τὸ «Φωτίζου, φωτίζου, ἡνέα 
Ἱερουσαλήμ». 
 

 

                                                                                                                                      
ὁποῖος καὶ συνέθεσε Ἀκολουθία ποὺ περιελήφθη στὴν ἔκδοση Πεντηκοσταρίου (ἀπὸ τὸν 
Οἶκο Ἀνδρέου καί Ἰακώβου τῶν Σπινέλλων, ἔκδοση Βενετίας, 1552),  ἀλλὰ ἡ ὁποία 
οὐδέποτε ἐπεκράτησε (βλ. Ἰ. Μ. Φουντούλη, «Μεγάλαι Ὧραι τῆς παραμονῆς τῆς ἁγίας 
Πεντηκοστῆς», Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΣΤ´ (1970-71), σσ. 139-168. 
54 Βλ. Ε. Θεοδωροπούλου, Τὸ ἐκκλησιαστικὸν ἔτος- Περίοδος Πεντηκοσταρίου, Ἀθῆναι 
1973, σ. 7. 
55 Σύμφωνα μὲ τὸν Κατηχητικὸν Λόγον εἰς τὸ ἅγιον Πάσχα τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου (PG 59, 
724). 
56 Βλ. Σ. Λάμπρου, Κατάλογος τῶν ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἑλληνικῶν 
κωδίκων, τόμ. Α´ (1895) καὶ τὀμ. Β´ (1900), ἔκδ. Cambridge, «University Press». 
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1. Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ 
 
Οἱ Ὄρθροι τῶν Κυριακῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου (ἕξι Κυριακές, 

Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Κυριακῆς τῆς 
Πεντηκοστῆς καὶ Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων) δὲν παρουσιάζουν 
ἰδιαιτερότητες, ἐφόσον ἡ Ἀκολουθία εἶναι ἡ προβλεπόμενη ἀπὸ τὸ 
ἀντίστοιχο λειτουργικὸ βιβλίο, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὴ χρήση τοῦ 
Μηναίου στὴν ἀνάγνωση τοῦ Μηνολογίου. 

Ὑπάρχει, ὅμως, ἕνα πρόβλημα μὲ τὰ ἑωθινὰ Εὐαγγέλια τοῦ Ὄρθρου 
τῶν Κυριακῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ὡς γνωστόν, τὰ προβλεπόμενα 
ἑωθινὰ Εὐαγγέλια εἶναι ἕνδεκα57 καὶ ἀναγινώσκονται κατὰ τάξη ἀπὸ τὴν 
ἀγρυπνία τοῦ Πάσχα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Διακαινησίμου 
ἑβδομάδας58. Δὲν μποροῦν, ὅμως, νὰ κατανεμηθοῦν στοὺς Ὄρθρους τῶν 
Κυριακῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου, διότι ὁ ἀριθμὸς τῶν συγκεκριμένων 
Ὄρθρων εἶναι μικρότερος τοῦ ἕνδεκα59. Ἦταν ἐπιβεβλημένο νὰ γίνει 
ἐπιλογή. Ἔτσι, γιὰ τὶς Κυριακὲς πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀνάληψη προτιμήθηκαν 
ἐκεῖνα τὰ ἑωθινά, τὰ ὁποῖα δὲν ἀναφέρονται στὸ γεγονὸς τῆς Ἀναλήψεως. 
Κατὰ τὸ Ὄρθρο τῆς Ἀναστάσεως ἀναγινώσκεται τὸ δεύτερο ἑωθινό, ἄν 
καὶ τὸ Τυπικὸ τοῦ Βιολάκη προβλέπει ἀνάγνωση τοῦ «Ὀψὲ σαββάτων...» 
(ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. Σαββάτου)60. Τὸ δεύτερο 
ἑωθινό, τὸ ὁποῖο διαβάζεται σήμερα στὴν τελετὴ τῆς Ἀναστάσεως εἶναι 
στοιχεῖο μεταγενέστερο. Στὰ περισσότερα Τυπικὰ ἀπὸ τὸν ΙΑ´ ἕως τὸν ΙΘ´ 
αἰώνα δὲν ὑπάρχει εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα στὴν Ἀκολουθία αὐτή, ὅπως 
συμβαίνει μὲ τοὺς Σλάβους μέχρι σήμερα61. Τὸ δεύτερο ἑωθινὸ 
μαρτυρεῖται ἀπὸ τὸν ΙΑ´ αἰῶνα ὡς εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα στὸ τέλος τοῦ 

                                                
57 Γενικῶς περὶ τῶν ἑωθινῶν Εὐαγγελίων, βλ. Π. Σκαλστῆ, «Τὰ ἑωθινὰ Εὐαγγέλια», 
Λειτουργικὲς μελέτες ΙΙ, Θεσσαλονίκη, Πουρναρᾶς, 2006, σσ. 273-293. 
58 Γιὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν ἑωθινῶν Εὐαγγελίων στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὴ 
Διακαινήσιμο ἑβδομάδα μᾶς πληροφορεῖ τὸ Τυπικὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Κασούλων 
(11ου αἰ.): Ἱστέον ὅτι ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐν Παλαιστίνῃ ὅλην τὴν ἑβδομάδα τῆς 
Διακαινησίμου ψάλλεται εἰς τὸν Ὄρθρον τὸ «Ἀνάστηθι Κύριε...» καὶ τὰ ἑωθινὰ Εὐαγγέλια 
κατὰ τάξιν (ἔκδ. A. Mai, Patrum Novae Bibliotheca, t. 2, Roma 1844-1871, σ. 176). Βλ. καὶ τὰ 
σχόλια (ἐπὶ τῆς μαρτυρίας αὐτῆς), τοῦ G. Bertonière, The historical developement of the easter 
vigil and related services in the Greek Church, Roma 1972, σ. 77 (Orientalia Christiana Analecta 
193). Ἕναν πίνακα, σὲ παράλληλες στῆλες, τῶν περικοπῶν τῆς Διακαινησίμου 
ἑβδομάδας, μὲ βάση τὶς μαρτυρίες ἀρχαϊκῶν λειτουργικῶν πηγῶν καὶ χειρογράφων, μᾶς 
δίδει ὁ S. Janeras («I vangeli domenicali della resurrectione nelle tradizioni liturgiche 
agiopolita e bizantina», Paschale Mysterium, Studi in Memoria dell’abate prof. Salvatore Marsili 
(1910-1983), Roma 1986, σσ. 58-59 (Studia Anselmiana 91, Analecta Liturgica 10).  
59 Γ. Ρήγα, Τυπικόν, ὅπ.π., σ. 82. 
60 Γ. Βιολάκη, Τυπικὸν τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι, Σαλίβερος, ἄ.ἔ., σχ. 
2. 
61 Π. Σκαλτσῆ, «Τὰ ἑωθινὰ Εὐαγγέλια», Λειτουργικὲς μελέτες ΙΙ, Θεσσαλονίκη, 
Πουρναρᾶς, 2006, σ. 285. 
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Ὄρθρου τοῦ Πάσχα καὶ ὄχι ὡς ἀνάγνωσμα τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως. 
Φαίνεται ὅτι ἐπεκράτησε λόγῳ τῆς συντομίας του, ἐνῶ σὲ ὁρισμένους 
τόπους (ὅπως στὸ Ἅγιον Ὄρος) ἐπικρατεῖ ἡ διπλὴ ἀνάγνωση (τοῦ 
δευτέρου ἑωθινοῦ καὶ τοῦ «Ὀψὲ Σαββάτων...»). Ἄς σημειωθεῖ ὅτι τὸ ἑωθινὸ 
Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναστάσεως εἶναι τὸ μόνο, τὸ ὁποῖο δὲν 
ἀναγινώσκεται ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος, ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ τὸ Ναό, ὡς 
συμβολισμὸς μιᾶς χαρούμενης κινητοποιήσεως τῶν Μαθητῶν ὅταν 
πληροφορήθηκαν τὸ γεγονὸς τῆς Ἀναστάσεως62. 

Κατὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ ἀναγινώσκονται δύο Εὐαγγέλια: τὸ 
πρῶτο ἑωθινὸ στὸν Ὄρθρο63 καὶ τὸ ἔννατο στὴ Θ. Λειτουργία. Στὴν 
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων ἀναγινώσκονται τὸ τέταρτο ἑωθινὸ στὸν Ὄρθρο 
καὶ στὴ Λειτουργία τὸ Εὐαγγέλιο περιέχει τὸ δεύτερο ἑωθινό. Τὸ τρίτο 
ἑωθινὸ παραλείπεται διότι ἀναφέρεται στὴν Ἀνάληψη. Τὴν Κυριακὴ τοῦ 
Παραλύτου διαβάζεται τὸ πέμπτο ἑωθινό, ἐνῶ δὲν διαβάζεται τὸ ἕκτο 
(παραλείπεται γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους μὲ τὸ τρίτο ἑωθινό), μὲ ἀποτέλεσμα 
τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμμαρείτιδας νὰ διαβάζεται τὸ ἕβδομο καὶ τὴν Κυριακὴ 
τοῦ Τυφλοῦ τὸ ὄγδοο ἑωθινό. Τὸ δέκατο ἑωθινὸ διαβάζεται στὸν Ὄρθρο 
τῆς Κυριακῆς τῶν Πατέρων (τὸ ἔννατο ἔχει ἀναγνωσθεῖ τὴν Κυριακὴ τοῦ 
Θωμᾶ). Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ σύγχρονη ἔκδοση τοῦ Πεντηκοσταρίου 
προβλέπεται Παράρτημα (στὸ τέλος τοῦ βιβλίου) μὲ ὅλα τὰ ἑωθινὰ 
Εὐαγγέλια τῆς περιόδου64. 

 
2. ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΕΣΕΙ 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
 
Σύμφωνα μὲ τὸ Τυπικὸ τοῦ Βιολάκη (σσ. 325-236), στὴν περίπτωση 

μεταθέσεως τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ κατὰ τὴν Κυριακὴ τοῦ 
Πάσχα προβλέπονται (στὸν Ὄρθρο) τὰ ἀκόλουθα: 

• Μετὰ τὰ ἑωθινὰ Εὐαγγέλια, τὸ «Δόξα τῇ ἁγίᾳ...» καὶ τὸ «Χριστὸς 
Ἀνέστη...», ψάλλεται τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἀκολουθεῖ δὲ ἡ 
μικρὰ Συναπτὴ καὶ ὁ Κανόνας τῆς Ἀναστάσεως, μαζὶ μὲ τὸν Κανόνα τῆς 

                                                
62 Κ. Καραϊσαρίδη, «Τὸ βιβλικὸ ὑπόβαθρο τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ 
Ὄρθρου», Λειτουργικὲς ἀναβάσεις, Ἀθήνα, Ἄθως, 2018, σ. 34. 
63 Ὡς Δεσποτικὴ ἑορτή, στὸν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναγνωσθεῖ 
εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς δεσποτικῆς ἑορτῆς καὶ ὄχι ἑωθινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή. 
Ὅμως, ἡ Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, καίτοι Δεσποτική, διατηρεῖ τὸν ἀναστάσιμο χαρακτήρα της 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναγινώσκεται ἑωθινὸ Εὐαγγέλιο (Γ. Ρήγα, Τυπικόν, ὅπ.π., σ. 82.). Γι᾽ 
αὐτό, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ ἀναγινώσκεται ἀπὸ τὰ δεξιὰ 
τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ὡραία Πύλη.  
64 Τὴν ἴδια σειρὰ ἔχει τὸ Τυπικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος Μεσσήνης, χωρὶς ὅμως νὰ 
ἀναφέρει Εὐαγγέλιο τοῦ Ὄρθρου τοῦ Πάσχα [Κώδικας Μεσσήνης Gr. 115, ἔκδ. M. Arranz, 
«Le Typikon du Monastère du Saint-Sauveur à Messine», στὰ Orientalia Christiana Periodica 
185 (1969), σσ. 249ἑξ.]. 
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ἑορτῆς. Στὸ τέλος τῆς κάθε ᾠδῆς, ψάλλεται τρεῖς φορὲς τὸ «Χριστὸς 
Ἀνέστη...» καὶ τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς...», ἀκολουθεῖ δὲ ἡ Αἴτηση. 

• Μετὰ τὴν γ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκονται τὸ Κοντάκιο καὶ ὁ Οἶκος τοῦ 
Πάσχα, μετὰ δὲ τὴν στ´ ᾠδὴ ἀναγινώσκεται Κοντάκιο καὶ Οἶκος τῆς 
ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. 

• Μετὰ τὸ Προκείμενο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ (Εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ 
ἡμέρας...), ἀναγινώσκεται τὸ Εὐαγγέλιο τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
(πρόκειται περὶ τοῦ ἰδίου εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος μὲ τὸ τῆς Θ. 
Λειτουργίας). Ἀκολουθεῖ τὸ Ἀνάστασιν Χριστοῦ... (τρεῖς φορές), «Δόξα...» 
«Καὶ νῦν...» τὸ Ταῖς τῆς Θεοτόκου... καὶ τὸ Ἰδιόμελο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
(Εὐαγγελίζεται ὁ Γαβριήλ...). 

• Ἡ ἐννάτη ᾠδὴ ψάλλεται καὶ ἀπὸ τοὺς δύο Κανόνες. 
• Ἐξαποστειλάρια ψάλλονται τὸ τοῦ Πάσχα καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ. Παρομοίως στοὺς Αἴνους: ψάλλονται τέσσερα ἀναστάσιμα 
καὶ τέσσερα τῆς ἑορτῆς, μὲ Δοξαστικὸ τῆς ἑορτῆς. 

Τὸ συμπέρασμα ἀπὸ τὰ παραπάνω εἶναι ὅτι στὴν περίπτωση 
συνεορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μὲ τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου 
προβλέπεται συνδυαστικὴ χρήση τοῦ λειτουργικοῦ βιβλίου τοῦ 
Πεντηκοσταρίου μὲ τὸ τοῦ Μηναίου τοῦ Μαρτίου. 
 

3. ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ 
 
(α) ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
 
Οἱ συγκεκριμένοι Ὄρθροι καθορίζονται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ τὸ 

λειτουργικὸ βιβλίο τοῦ Πεντηκοσταρίου, μὲ χρήση τοῦ Μηναίου μόνο γιὰ 
τὴν ἀνάγνωση τοῦ Μηνολογίου. Μὲ βάση ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω 
περὶ τῶν ἑωθινῶν Εὐαγγελίων στοὺς Ὄρθρους τῶν Κυριακῶν τοῦ 
Πεντηκοσταρίου, σημειώνουμε ὅτι τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως 
διαβάζονται τὰ δύο ἑωθινὰ ποὺ εἶχαν παραληφθεῖ: τὸ τρίτο στὸν Ὄρθρο 
καὶ τὸ ἕκτο στὴ Λειτουργία. 

Ὡς πρὸς τὶς Καταβασίες τοῦ Ὄρθρου τῆς Ἀναλήψεως πρέπει νὰ 
σημειωθοῦν τὰ ἀκόλουθα:   

῾Υπάρχει ἡ ἀπορία· γιατί ψάλλονται κατὰ τὸν Ὄρθρο τῆς ἑορτῆς τῆς 
Ἀναλήψεως οἱ Καταβασίες «Θείῳ καλυφθείς», οἱ ὁποῖες ἀνήκουν στὴν 
Πεντηκοστή, καὶ ὄχι οἱ Καταβασίες «Τῷ σωτῆρι Θεῷ», οἱ ὁποῖες ἀνήκουν 
στὴν Ἀνάληψη καὶ ψάλλονται τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ; 

Πράγματι, οἱ εἱρμοὶ «Τῷ σωτῆρι Θεῷ» εἶναι εἰδικοὶ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς 
Ἀναλήψεως, καὶ μάλιστα εἶναι εἱρμοὶ τοῦ πρώτου Κανόνος τῆς ἑορτῆς, καὶ 
γι᾿ αὐτό, ἀσχέτως ἂν ψάλλονται τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, ἐπιγράφονται 
Καταβασίες τῆς Ἀναλήψεως καὶ ὄχι τοῦ τυφλοῦ. 
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Τὸ ἀπὸ αἰώνων καθιερωμένο σύστημα τῶν Καταβασιῶν θέλει συχνὰ 
τὶς Καταβασίες μιᾶς ἑορτῆς νὰ ἀρχίζουν νὰ ψάλλωνται ἀπὸ τὴν ἀμέσως 
προηγούμενη μεγάλη ἑορτή, δημιουργῶντας ἔτσι μία προεόρτιο περίοδο 
καὶ τρόπον τινὰ συμπλέκοντας τὴν μία ἑορτὴ μὲ τὴν ἄλλη.  Ἔτσι οἱ 
Καταβασίες τῶν Χριστουγέννων ἀρχίζουν νὰ ψάλλωνται ἀπὸ ἀνήμερα 
τῶν Εἰσοδίων, οἱ Καταβασίες τῶν Φώτων ἀπὸ τὴν Περιτομή, οἱ 
Καταβασίες τῆς Μεταμορφώσεως ἀπὸ τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, οἱ 
Καταβασίες τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ ἀνήμερα τῆς Μεταμορφώσεως, οἱ 
Καταβασίες τῆς Ἀναλήψεως ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ, καὶ οἱ 
Καταβασίες τῆς Πεντηκοστῆς ἀπὸ τὴν Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως.   

Τὸ σύστημα αὐτὸ βέβαια δὲν ἐφαρμόζεται μὲ ἀπόλυτο τρόπο, οὔτε 
ἰσχύει παντοῦ καὶ πάντοτε, διότι π.χ. δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ψάλλουμε τὶς 
καταβασίες τοῦ Πάσχα ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων.  ῾Υπάρχουν καὶ 
ἄλλες ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι τοῦ παρόντος.  Ἂς κρατήσουμε 
ἁπλῶς ὅτι ὑπάρχει αὐτὴ ἡ γενικὴ ἀρχὴ τοὐλάχιστον στὰ παραδείγματα 
ποὺ ἀναφέρθηκαν, καὶ ὅτι ἐδῶ ἐντάσσεται καὶ ἡ περίπτωση τῶν 
Καταβασιῶν τῆς Ἀναλήψεως.  Πιθανὸν ὑπάρχει καὶ ἕνας βαθύτερος 
θεολογικὸς συμβολισμὸς σὲ κάποιες περιπτώσεις. 

Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι σὲ ἐμᾶς σήμερα τὸ σύστημα αὐτὸ ἠχεῖ λίγο 
παράξενα, ἀλλὰ ὅταν θεσπίστηκε αὐτὴ ἡ ἀρχή, οἱ κανόνες ψάλλονταν 
ὁλόκληροι, ὁπότε στοὺς ναοὺς ἀκούγονταν ἐπαρκῶς οἱ εἱρμοὶ «Τῷ σωτῆρι 
Θεῷ» καὶ τὰ ἄλλα Τροπάρια τῶν Κανόνων τῆς Ἀναλήψεως, ἑπομένως δὲ ἡ 
ψαλμῴδηση καὶ τῶν εἱρμῶν τῆς Πεντηκοστῆς ἦταν μία εὐχάριστη 
ἐναλλαγὴ καὶ ἕνα θεολογικὸ καὶ λειτουργικὸ προανάκρουσμα τῆς 
«τελευταίας μεθεόρτου».   

᾿Εκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω ὅμως ὑπάρχει καὶ ἕνας ἀκόμη λόγος ποὺ 
δικαιολογεῖ εἰδικὰ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως νὰ ἀκούγονται οἱ 
Καταβασίες τῆς Πεντηκοστῆς· πρόκειται γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν ἀρχαία 
Ἐκκλησία μέχρι τὰ τέλη τοῦ 4ου αἰῶνος ἡ Ἀνάληψη συνεωρταζόταν μὲ 
τὴν Πεντηκοστὴ τὴν ἴδια ἡμέρα, 50 ἡμέρες δηλαδὴ μετὰ τὸ Πάσχα. 
Ἄλλωστε, ἀπὸ βιβλικῆς ἀπόψεως ἡ Ἀνάληψη εἶναι προετοιμασία γιὰ τὴν 
ἔλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἀπὸ λειτουργικῆς ἀπόψεως σαφέστατα 
ἀποτελεῖ προεόρτιο τῆς Πεντηκοστῆς, κάτι ποὺ δηλώνεται καὶ στὸ 1ο 
ἑσπέριο ἰδιόμελο τῆς Ἀναλήψεως («Ὁ Κύριος ἀνελήφθη εἰς οὐρανούς, ἵνα 
πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῷ κόσμῳ»), ὅπου καταδεικνύεται καὶ ἡ στενώτατη 
σχέση τῶν δύο ἑορτῶν.   

 
(β) ΟΡΘΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Ἡ περίπτωση νὰ συμπέσει ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 

Γεωργίου μὲ ἡμέρα τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἤ τῆς Μ. Ἑβδομάδας εἶναι 
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συχνή. Ὁ συνδυασμὸς Πεντηκοσταρίου καὶ Μηναίου τοῦ Ἀπριλίου 
ἐπιφέρει τὴν ἀκόλουθη Τάξη τοῦ Ὄρθρου: 

• Ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ α´ Ἀντίφωνο τοῦ Δ´ ἤχου, μὲ Προκείμενο 
«Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει...». 

• Κανόνες ψάλλονται ὁ τοῦ Πάσχα καὶ ὁ τοῦ Ἁγίου. Μετὰ τὴ γ´ ᾠδὴ 
ἀναγινώσκεται ἡ Ὑπακοὴ καὶ τὸ Κοντάκιο τοῦ Πάσχα, μετὰ δὲ τὴν στ´ 
ᾠδὴ ἀναγινώσκεται τὸ Κοντάκιο καὶ ὁ Οἶκος τοῦ Ἁγίου, καθὼς καὶ τὸ 
Μηνολόγιο. 

• Ἐννάτη ᾠδὴ ψάλλεται τοῦ Πάσχα (μὲ τὰ Μεγαλυνάρια) καὶ ἡ τοῦ 
Ἁγίου. 

• Ἐξαποστειλάρια τοῦ Πάσχα καὶ τοῦ Ἁγίου. Στοὺς Αἴνους 
ψάλλονται τέσσερα ἀναστάσιμα, τέσσερα τοῦ Ἁγίου καὶ τὰ Στιχηρὰ τοῦ 
Πάσχα. Δοξαστικὸ ψάλλεται τοῦ Ἁγίου. 

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ παραπάνω Τάξη ἰσχύει (μὲ μικρὲς παραλλαγές) 
στὴν περίπτωση ἑορτασμοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου κατὰ μία ἀπὸ τὶς 
Κυριακὲς τοῦ Πεντηκοσταρίου. 

 
(γ) ΟΡΘΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΣΥΝΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 
Στὴν περίπτωση αὐτή, ἡ προβλεπόμενη Ἀκολουθία εἶναι παρόμοια 

μὲ τὴν περίπτωση τῆς Δευτέρας τοῦ Πάσχα, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι μεταξὺ τῶν 
Τροπαρίων τοῦ Πάσχα καὶ τῶν τοῦ Ἁγίου παρεμβάλλονται τὰ τῆς 
Θεοτόκου (Κανόνες, Ἐξαποστειλάρια καὶ Αἶνοι). 

 
(δ) ΟΡΘΡΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ (ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ) 
 
Ἡ Ἀκολουθία τελεῖται ὅπως προβλέπεται στὸ Πεντηκοστάριο. Κατὰ 

τὸν Ὄρθρο τοῦ Ψυχοσαββάτου διαβάζεται τὸ ἑνδέκατο ἑωθινὸ Εὐαγγέλιο, 
διότι τὴν ἑπόμενη ἡμέρα (Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς) δὲν διαβάζεται 
ἑωθινὸ Εὐαγγέλιο (διαβάζεται εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ περιέχει 
μεγάλο τμῆμα τοῦ ἔννατου ἑωθινοῦ) καὶ διότι ἡ συγκεκριμένη περικοπὴ 
εἶναι τὸ τέλος τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ὁπότε ὁλοκληρώνεται 
(σύμφωνα μὲ τὴν τάξη) ἡ ἀνάγνωση τοῦ κατὰ Ἰωάννην καθ᾽ ὅλη τὴν 
περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου. Τὸ Τυπικὸ τοῦ Ὄρθρου τοῦ Ψυχοσαββάτου 
εἶναι ἀρχαιότατο, ἐφόσον μαρτυρεῖται στὸ Τυπικὸ τῆς Μονῆς τοῦ Σωτῆρος 
Μεσσήνης (Codex Messinensis graecus 115, τοῦ 1131 μ.Χ.)65. 

 
(Γ)  ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

                                                
65 Ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸν M. Arranz στὰ Orientalia Christiana Periodica 185 (1969) [βλ. σ. 276]. 
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Γιὰ τοὺς Ὄρθρους τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου ἰσχύει ἡ 
ἀλήθεια, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει ὅλες τὶς ὀρθρινὲς Ἀκολουθίες τῆς 
Ἐκκλησίας: ὅτι αὐτὲς «ἑνώνουν στοιχεῖα ἑωθινῆς ὑμνολογίας καὶ 
προσευχῆς μὲ στοχασμὸ πάνω στὶ βιβλικὲς ᾠδές, στὸ Εὐαγγέλιο καὶ στὸ 
συγκεκριμένο θέμα τῆς ἑορτῆς, τὸ ὁποῖο φανερώνεται μὲ στίχους καὶ 
ὕμνους»66. 

Τὰ παραπάνω ἐκτεθέντα περὶ τοῦ Ὄρθρου στὸ λειτουργικὸ βιβλίο 
τοῦ Τριῳδίου ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀκόλουθη διαπίστωση τοῦ καθ. Ἰ. 
Φουντούλη: «Στὸ Τριῴδιο διασώζονται πανάρχαια στοιχεῖα, ποὺ 
ἀνάγονται στοὺς πρώτους ἀκόμη χριστιανικοὺς αἰῶνες, ἀλλὰ καὶ στοιχεῖα 
νεώτερα, ποὺ τὸ ἐπαύξησαν καὶ τὸ διαφοροποίησαν καθ᾽ ὅλη τὴ 
μακραίωνη ἱστορική του ζωή μέχρι καὶ τοὺς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας. 
Ἀρχικὲς Ἱεροσολυμιτικὲς καταβολὲς δέχθηκαν νέες Κωνσταντινο-
πολιτικὲς καὶ μάλιστα Στουδιτικὲς προσθῆκες»67. 

Ἡ παραπάνω μελέτη τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου στὰ λειτουργικὰ 
βιβλία Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου θὰ μποροῦσε νὰ συνοψιστεῖ στὰ 
ἀκόλουθα σημεῖα: 

(α) Ἡ εἰσήγηση προσπάθησε νὰ μελετήσει συνδυαστικὰ θέματα 
ἱστορίας, θεολογίας καὶ Τυπικοῦ στοὺς Ὄρθρους Τριῳδίου καὶ 
Πεντηκοσταρίου. Μέσα ἀπὸ τὴ μελέτη διαφάνηκε ἡ τεράστια ποικιλία 
τῶν τυπικῶν διατάξεων, ἀλλὰ καὶ ἡ διάσταση ἀπόψεων (σὲ ὁρισμένα 
θέματα) ὡς πρὸς τὸ ἰσχῦον Τυπικό. Αὐτὴ ἡ διάσταση προέρχεται ἀπὸ τὴν 
ποικιλία τῶν παραδόσεων τῶν Τυπικῶν (σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, 
ἄλλωστε, ἰσχύει τὸ γεγονὸς ὅτι κάθε Μονὴ εἶχε διαμορφώσει τὸ δικό της 
Τυπικό). 

(β) Καταδείχθηκε ὅτι, ἡ εμφάνιση τῶν τριῳδίων Κανόνων (καὶ τοῦ 
Κανόνα, ὡς ὑμνογραφικοῦ εἴδους τὸ ὁποῖο διαδέχεται τὸ Κοντάκιο) 
ἐσήμανε τὴ διαμόρφωση τῶν Ὄρθρων τῆς λειτουργικῆς περιόδου ἀπὸ τὴν 
Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου ἕως τὸν Ὄρθρο τῆς Ἀναστάσεως. 

(γ) Ἐπισημάνθηκε ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς στὸ Τυπικὸ τοῦ Ὄρθρου 
μεταξὺ τῶν Κυριακῶν καὶ τῶν καθημερινῶν στὶς λειτουργικὲς περιόδους 
τοῦ Τριῳδίου καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Εἰδικὰ κατὰ τὴν περίοδο τοῦ 
Τριῳδίου, ἡ διαφοροποίηση τῶν τυπικῶν διατάξεων ἐπιτελεῖται μὲ βάση 
τὴν ὕπαρξη ἤ μὴ ἑορταζομένου Ἁγίου, ἀλλὰ καὶ Δεσποτικῆς ἤ 
Θεομητορικῆς ἑορτῆς. Ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ ἐπιτελεῖται μὲ τὴν 
προσθήκη τοῦ Μηναίου, ἀναλόγως δὲ τῆς φύσεως τῆς ἑορτῆς (ποὺ 
συμπίπτει μὲ Κυριακὴ ἤ μὲ καθημερινὴ τοῦ Τριῳδίου) διαφοροποιεῖται καὶ 
ἡ σειρὰ χρήσεως τῶν λειτουργικῶν βιβλίων. 

                                                
66 Πρβλ. Θ. Χόπκο, «Ὄρθρος», στὸν τόμο Δόγμα καὶ Λατρεία, Ἀθήνα, Ἀποστολικὴ 
Διακονία, 2014, σ. 271. 
67 Ἰ. Φουντούλη, «Τριῴδιον καὶ Τριῴδια», Λειτουργικὰ θέματα, τόμ. Β´,  Θεσσαλονίκη 1977, 
σ. 75. 
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(δ) Καταδείχθηκε ὅτι, ἡ προπαρασκευαστικὴ περίοδος τοῦ Τριῳδίου 
ἐμφανίζει ὁμοιογένεια τυπικῶν διατάξεων στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, 
ἀλλὰ ἡ ὁμοιογένεια αὐτὴ καθίσταται ὅλο καὶ λιγότερο ἐμφανὴς κατὰ τὴν 
περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδας. 

(ε) Οἱ Ὄρθροι τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἀντανακλοῦν 
τὴν ἑορτολογικὴ ἐξέλιξη τῶν συγκεκριμένων Κυριακῶν (ὡς γνωστόν, τὸ 
ἑορτολογικὸ περιεχόμενο τῶν Κυριακῶν τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς δὲν 
ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς δεδομένο, ἀλλὰ ὑπέστη ἐξελίξεις). 

(στ) Καταδείχθηκε ὅτι ὁ ἑορτασμὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἀποτελεῖ 
στοιχεῖο διαφοροποιήσεων στὶς τυπικὲς διατάξεις τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς Μ. Ἑβδομάδας. 

(ζ) Πολλὲς ἰδιαιτερότητες ἐπισημάνθηκαν στοὺς Ὄρθρους τῆς Μ. 
Παρασκευῆς καὶ τοῦ Μ. Σαββάτου. Διαπιστώθηκε, πάντως, ὅτι σὲ 
ὁρισμένα σημεῖα τῶν ἐν λόγῳ Ὄρθρων ἡ μοναστικὴ παράδοση παρέμεινε 
πιστότερη ἔναντι τῆς κοσμικῆς. 

(η) Ἐπισημάνθηκε ὅτι οἱ Ὄρθροι τῶν Κυριακῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου 
ἐμφανίζουν λιγότερες ἰδιαιτερότητες σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀντίστοιχους τοῦ 
Τριῳδίου. 

(θ) Τὰ μόνα προβλήματα Τυπικοῦ στοὺς Ὄρθρους τοῦ 
Πεντηκοσταρίου εἶναι τὸ θέμα τῶν ἑωθινῶν Εὐαγγελίων καὶ τῶν 
Καταβασιῶν τῆς Ἀναλήψεως. 

(ι) Ὁ συνεορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ τοῦ Εὐαγγείσμοῦ (ὅταν 
μετατίθεται μετὰ τὸ Πάσχα) ἀποτελοῦν παράγοντες μεταβολῆς τῶν 
τυπικῶν διατάξεων τῶν Ὄρθρων τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Δευτέρας τῆς 
Διακαινησίμου. 

  
 
 
 


