
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα
῾Η ἡμέρα ἔχει ὥρας 10 καὶ ἡ νὺξ ὥρας 14

1. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Ε΄ ΛΟΥΚΑ). Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ 
τῶν ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης (τῶν ἐκ 
Μικρᾶς ̓Ασίας). Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ (ιϛ΄ αἰ.), ̓ Ιακώβου 
ἱερομάρτ. τοῦ ἐν Αἰτωλίᾳ καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. ῏Ηχος δ΄. 
῾Εωθινὸν ι΄.

Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Απόστολοι, μάρτυρες», Δόξα, 
«Μνήσθητι, Κύριε»· κοντάκιον «῾Ως ἀπαρχάς».

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 6 καὶ τοῦ Μη

ναίου 4, Δόξα, τῶν ἁγίων «᾿Ατελεύτητος ὑπάρχει», Καὶ νῦν, 
«῾Ο διὰ σὲ θεοπάτωρ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, τὸ τῶν ἁγίων «Πάντοτε 

ἔχοντες Χριστόν», Καὶ νῦν, «῾Ο ποιητὴς καὶ λυτρωτής μου» 
(τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, ἦχος πλ. β΄, εἰς τὸν στίχον).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», Δόξα, «῞Αγι-
οι ἀνάργυροι», Καὶ νῦν, «῾Ο δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 
κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιόν ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. 
καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου «Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως».

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς 
Κύριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. [Τὸ Ψαλτήριον καὶ 
ὁ ἄμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα (ἀλλ᾿ εἰς τὸ Καὶ νῦν τῆς α΄ 
στιχολογίας τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «Τὰ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπό
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κρυφον»).  Εὐλογητάρια.  Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ 
προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ι΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τάξε
ως αὐτοῦ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τῶν ἁγίων. ᾿Απὸ γ΄ ᾠδῆς 
τὰ μεσῴδια καθίσματα τῶν ἁγίων, μετὰ τοῦ θεοτοκίου. ᾿Αφ᾿ 
ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον, ὁ οἶκος καὶ τὸ μηνολόγιον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου»· «Τὴν τιμιωτέραν», 
«῞Απας γηγενής».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος» (γ΄), τὸ ι΄ ἀναστάσιμον 
«Τιβεριάδος θάλασσα», τῶν ἁγίων «Τὴν χάριν τῶν ἰάσεων» 
καὶ τὸ ὅμοιον θεοτοκίον «᾿Εκύησας, πανάχραντε».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τῶν ἁγίων 
ἰδιόμελα 4 «Τὴν χάριν τῶν ἰαμάτων» κ.λπ., εἰς στίχους τὰ δύο 
τελευταῖα «Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, ὁ Θεὸς 
᾿Ισραήλ», «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ 
Κύριος, πάντα τὰ θεληματα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖς», Δόξα, τὸ ι΄ ἑωθι
νὸν «Μετὰ τὴν εἰς ᾅδην κάθοδον», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημέ
νη». Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον σωτηρία».

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «Τὸ 
φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως κήρυγμα», «῞Αγιοι ἀνάργυροι» 
καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «Προστασία».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: τῶν ἁγίων, ζήτει Νοεμ. 1ῃ, 
«῾Υμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27ιγ΄ 7)· Εὐαγγέ
λιον: Κυρ. ε΄ Λουκᾶ, «῎Ανθρωπός τις ἦν πλούσιος» (Λκ. ιϛ΄ 
1931).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς 
συνήθως.

Σημείωσις.  Ἔνθα τιμᾶται ὁ ὅσιος Δαυίδ (ἢ ὁ ἱερομάρτυς Ἰάκωβος), 
ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ συμψάλλεται μετὰ τῆς ἀναστασίμου ἐξ ἰδιαιτέρας 
φυλλάδος, ἡ δὲ τοῦ Μηναίου καταλιμπάνεται.

2. Δευτέρα. ᾿Ακινδύνου, Πηγασίου, ᾿Αφθονίου, ᾿Ελπιδο
φόρου καὶ ̓ Ανεμποδίστου μαρτύρων (†341345).  Θεοδώρου, 
Λάμπρου καὶ ἀγνώστου, τῶν ἐν ᾿Αγρινίῳ νεομαρτύρων 
(†1786). 

Διὰ τὰς ἐν καθημερινῇ ἀκολουθίας μετὰ Παρακλητικῆς 
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βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις (§§132). 
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. β΄ 1320)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 2933).

3. Τρίτη. ᾿Ακεψιμᾶ, ᾿Ιωσήφ, ᾿Αειθαλᾶ μαρτύρων (δ΄ αἰ.)· 
ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου. Γεωρ
γίου νέου ἱερομάρτυρος τοῦ Νεαπολίτου (†1797). 

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τρ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. β΄ 20γ΄ 3)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 3441).

4. Τετάρτη. ̓ Ιωαννικίου ὁσίου τοῦ μεγάλου (†846), Νικάν
δρου καὶ ῾Ερμαίου ἱερομαρτύρων. ᾿Ιωάννου Βατάτζη τοῦ 
βασιλέως καὶ ἐλεήμονος.

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τετ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. γ΄ 17δ΄ 
1)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 4246).

5. Πέμπτη. Γαλακτίωνος καὶ ᾿Επιστήμης τῶν μαρτύρων 
(γ΄ αἰ.). ῾Ερμᾶ καὶ Λίνου ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.). 

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. δ΄ 29)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 47ιβ΄ 1).

6. Παρασκευή. Παύλου ἀρχιεπισκ. Κων/πόλεως ὁμολο
γητοῦ (†350). Λουκᾶ ὁσίου (†800820), Λεονάρδου ὁσίου.

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Παρ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Κολασ. δ΄ 1018)·  
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιβ΄ 212).

7. Σάββατον. Τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων (γ΄ αἰ.), Λαζά
ρου ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Γαλησίῳ ὄρει (†1053).

῾Η ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου ψάλλεται μὲ «Θεὸς Κύριος» 
(βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§3144). 
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Σαβ. κβ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ε΄ 110)· Εὐ
αγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. θ΄ 16).

8. † ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Ζ΄ ΛΟΥΚΑ). † Σύναξις τῶν ἀρχιστρα
τήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνά
μεων.῏Ηχος πλ. α΄. ῾Εωθινὸν ια΄ (τυπικὸν 8ης Νοεμ. §§ 46).
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Εἰς τὴν θ΄. ̓ Απολυτίκια «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε», Δόξα, 
«Ταῖς ἐπαγρύπνοις προσευχαῖς»· κοντάκιον «῾Ως φωστῆρα 
μέγιστον».

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 4 καὶ τῶν ταξι

αρχῶν 6, Δόξα, «Συγχάρητε ἡμῖν», Καὶ νῦν, «᾿Εν τῇ ᾿Ερυθρᾷ 
θαλάσσῃ».

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας καὶ 
τὰ ἀναγνώσματα. 

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «῾Ως ταξιάρ
χης καὶ πρόμαχος». 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Τὸν συνάναρχον Λόγον», Δόξα, «Τῶν οὐρα
νίων στρατιῶν», Καὶ νῦν, «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 
κανὼν τοῦ ἤχου «Κράτος τῆς ἑνιαίας», τὰ διὰ τὴν λιτὴν 
ἰδιόμελα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, Δόξα εἰς τὸ τελευταῖον αὐτῶν 
«Πυρίνοις χείλεσι», Καὶ νῦν, τὸ προεόρτιον «Σήμερον ὁ 
θεοχώρητος ναός», τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον 
κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν».

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς 
Κύριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια.  [Τὸ Ψαλτήριον καὶ 
ὁ πολυέλεος «Δοῦλοι Κύριον».]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα τῶν δύο στιχολογιῶν (ἀλλ᾿ 
εἰς τὸ Καὶ νῦν τῆς α΄ στιχολογίας τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου 
«Χαῖρε, πύλη Κυρίου»)· εἶτα τὸ τῆς β΄ στιχολογίας κάθισμα 
τῶν ἀσωμάτων «Τὰ χερουβὶμ καὶ σεραφίμ», Δόξα, τὸ μετὰ τὸν 
πολυέλεον «Τῶν οὐρανίων ἀρχηγοί», Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον 
«Θεοχαρίτωτε ἁγνή».  Εὐλογητάρια.  Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθ
μοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (ια΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τά
ξεως αὐτοῦ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) καὶ ὁ β΄ τῶν 
ταξιαρχῶν· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ 
τοῦ οἴκου (χῦμα) καὶ ψάλλεται τὸ μεσῴδιον τῶν ἀσωμάτων 
κάθισμα μετὰ τοῦ θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ κοντάκιον μετὰ τοῦ 
οἴκου τῶν ἀσωμάτων καὶ τὸ συναξάριον.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου... ταύτης 
τὴν εἴσοδον»· «Τὴν τιμιωτέραν», «῞Απας γηγενής... τὰ ἱερὰ 
εἰσόδια».

Εἴδησις. Οἱ εἱρμοὶ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς τῶν εἰσοδίων τῆς Θεο
τόκου «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου», ψαλλόμενοι μέχρι τῆς 20ῆς τοῦ μηνὸς 
ὡς καταβασίαι, διαφέρουν τῶν συνήθων κατὰ τὰ ἑξῆς σημεῖα:

᾿ῼδὴ α΄ «...καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τὴν εἴσοδον». 
᾿ῼδὴ γ΄ «...πνευματικόν, στερέωσον· κἂν τῇ σεπτῇ εἰσόδῳ σου 

στεφάνων δόξης ἀξίωσον».
᾿ῼδὴ ε΄ «᾿Εξέστη τὰ σύμπαντα ἐν τῇ σεπτῇ εἰσόδῳ σου· σὺ γάρ, 

ἀπειρόγαμε παρθένε, ἔνδον εἰσῆλθες ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ, ὥς περ κα
θαρώτατος ναός, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε τὴν εἰρήνην βραβεύουσα».

᾿ῼδὴ θ΄ «...φύσις γεραίρουσα τὰ ἱερὰ εἰσόδια τῆς θεομήτορος...»
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος» (γ΄), τὸ ια΄ ἀναστάσι

μον «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τῶν ἀσωμάτων «᾿Εξουσιῶν, 
δυνάμεων» καὶ θεοτοκίον «Τιμιωτέρα πέφυκας».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τοῦ ἀρχι
στρατήγου προσόμοια 3 «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων» κ.λπ. 
εἰς 4, εἰς στίχους τὰ δύο τελευταῖα «῾Ο ποιῶν τοὺς ἀγγέλους 
αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα», 
«Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, Κύριε ὁ Θεός μου, ἐμεγα
λύνθης σφόδρα», Δόξα, τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἀρχαγγέλου «῞Οπου 
ἐπισκιάσῃ ἡ χάρις σου», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη».  Δο
ξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «Τὸν 
συνάναρχον Λόγον», «Τῶν οὐρανίων στρατιῶν» καὶ τοῦ 
ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο καθαρώτατος ναός».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: τῶν ἀσωμάτων, Νοεμβρ. 8, 
«Εἰ ὁ δι᾿ ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος» (῾Εβρ. β΄ 210)· Εὐαγγέλιον: 
Κυρ. ζ΄ Λουκᾶ, «῎Ανθρωπός τις προσῆλθε τῷ ̓ Ιησοῦ, ᾧ ὄνομα 
᾿Ιάιρος» (Λκ. η΄ 4156).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «῾Ο ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα», 
καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως.

9. Δευτέρα. ᾿Ονησιφόρου μάρτυρος (γ΄δ΄ αἰ.), Ματρώ
νης ὁσίας. Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας (†889), Νεκταρίου 
Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (†1920).
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᾿Απόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. α΄ 1
5)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. η΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιβ΄ 1315, 
2231).

Σημείωσις. Ἔνθα τιμᾶται ἡ ἁγία Θεοκτίστη ἢ ὁ ἅγιος Νεκτάριος, 
ἡ ἀκολουθία τοῦ τιμωμένου ἁγίου θὰ ψαλῇ ἐξ ἰδιαιτέρας φυλλάδος 
συμφώνως μὲ τὴν τυπικὴν διάταξιν αὐτῆς. 

Εἰδήσεις. 1. ᾿Απὸ σήμερον μέχρι τῆς 20ῆς Νοεμβρίου, ἐὰν ἑορτά
ζεται ἅγιος, ψάλλονται καταβασίαι «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου» μὲ τὴν 
χαρακτηριστικὴν κατάληξιν «ταύτης τὴν εἴσοδον» (βλέπε εἴδησιν εἰς 
τὴν 8ην Νοεμβρίου).

2. Εἰς τὴν λειτουργίαν ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς 25ης Νοεμβρίου 
ψάλλεται ὡς ἐπισφραγιστικὸν τὸ κοντάκιον «῾Ο καθαρώτατος να
ός».

10. Τρίτη. ᾿Ολυμπᾶ, Τερτίου κ.λπ. ἐκ τῶν 70 (α΄ αἰ.)· ᾿Ορέ
στου μάρτ. τοῦ Τυανέως (†304). Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππα
δόκου (†1924).

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τρ. κγ΄ ἑβδ. ἐπ. (Α΄ Θεσ. α΄ 610)· Εὐαγ
γέλιον: ἡμέρας, Τρ. η΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιβ΄ 4248).

11. Τετάρτη. Μηνᾶ (†304), Βίκτωρος (β΄ αἰ.) καὶ Βικεντίου 
διακόνου (†304) μαρτύρων, Θεοδώρου ὁσ. τοῦ Στουδίτου. 

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Τετ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. β΄ 18)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. η΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιβ΄ 4859).

12. Πέμπτη. ̓ Ιωάννου τοῦ ἐλεήμονος, πατριάρχου ̓Αλεξαν
δρείας (†616620)· Νείλου ὁσίου τοῦ μυροβλύτου (ε΄ αἰ.). 

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κγ΄ ἑβδ. ἐπ. (Α΄ Θεσ. β΄ 914)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. η΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιγ΄ 19).

13. Παρασκευή. † ᾿Ιωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου (†407).

῾Η ἀκολουθία ἑορτάσιμος οὖσα ψάλλεται ἄνευ Παρα
κλητικῆς, ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, ἀλλὰ τὰ διὰ τὴν λιτὴν ἰδιόμελα 
εἰς τὸ μεσονυκτικόν.  Εὐαγγέλιον ὄρθρου: τοῦ ἱεράρχου, ζήτει 
τῇ 13ῃ Νοεμ., «᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν» (᾿Ιω. ι΄ 19). Καταβασίαι 
οἱ εἱρμοὶ «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου... ταύτης τὴν εἴσοδον» (βλέπε 
εἴδησιν 8ης Νοεμ.).
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Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια 
«῾Η τοῦ στόματός σου» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο 
καθαρώτατος ναός». ᾿Απόστολος: τοῦ ἱεράρχου, 13 Νοεμ., 
«Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν ἀρχιερεύς» (῾Εβρ. ζ΄ 26η΄ 2)· Εὐαγ
γέλιον: ὁμοίως, «᾿Εγώ εἰμι ἡ θύρα» (᾿Ιω. ι΄ 916). Κοινωνικὸν 
«Εἰς μνημόσυνον».

14. Σάββατον. † Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν ιβ΄ (α΄ 
αἰ.). Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ 
(†1340), Κωνσταντίνου νεομάρτυρος τοῦ ῾Υδραίου (†1800). 

῾Η ἀκολουθία ψάλλεται κατὰ τὴν ἐν τῷ Μηναίῳ διάταξιν 
(Τ.Μ.Ε. 14 Νοεμ. §1), ἤ τοι μετὰ Παρακλητικῆς ἄνευ τῶν νε
κρωσίμων (τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Σαββάτου μὲ «Θεὸς Κύριος» 
βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§3144). 
Εἰς τὸν ἑσπερινὸν ἄνευ εἰσόδου· τὸ ἀπολυτίκιον «᾿Απόστο
λε ἅγιε Φίλιππε» ἅπαξ (ἀλλ᾿ εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» δὶς μετὰ 
τοῦ Δόξα), Δόξα, Καὶ νῦν, «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Εἰς τὸν 
ὄρθρον «Θεὸς Κύριος»· κανόνες ὁ εἷς τῆς Παρακλητικῆς τοῦ 
πλ. α΄ ἤχου καὶ τοῦ Μηναίου· ἄνευ καταβασιῶν, ἀλλὰ μετὰ 
δοξολογίας μεγάλης.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια τοῦ 
ἀποστόλου καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο καθαρώτατος ναός». 
᾿Απόστολος: τοῦ ἀποστόλου, Κυρ. ι΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς ἡμᾶς 
τοὺς ἀποστόλους» (Α΄ Κορ. δ΄ 916)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 
Κυρ. α΄ νηστ., «᾿Ηθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν» (᾿Ιω. α΄ 4452). 
Κοινωνικὸν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

15. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄ (Η΄ ΛΟΥΚΑ). Γουρία, Σαμωνᾶ (†299
306) καὶ ̓Αβίβου (†222) μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν. ̓͂ Ηχος πλ. 
β΄. ῾Εωθινὸν α΄. ῎Αρχεται ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων.

Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Απόστολε ἅγιε»· κοντάκιον 
«῾Ο μαθητὴς καὶ φίλος σου».

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσιμα 6, τῶν ἁγίων 4. 

Δόξα, «῾Η ῎Εδεσσα εὐφραίνεται», Καὶ νῦν, «Τίς μὴ μακαρί
σει σε».
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ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα. Δόξα, «Δεῦτε φιλομάρτυρες», 

Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον «῍Ω θαύματος καινοῦ» (τῷ Σαββάτῳ 
ἑσπέρας τοῦ β΄ ἤχου, εἰς τὸν στίχον).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «᾿Αγγελικαὶ δυνάμεις», Δόξα, «Τὰ θαύματα 
τῶν ἁγίων σου», Καὶ νῦν, «Χαῖρε πύλη Κυρίου».

Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 
κανὼν τοῦ ἤχου «Τρεῖς ὑποστάσεις ὑμνοῦμεν», τὰ τριαδικὰ 
«῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου «Τῷ 
ἑκουσίῳ καὶ ζωοποιῷ σου».

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς 
Κύριος» τὰ ἐν τῷ ἑσπερινῷ ἀπολυτίκια. [Τὸ Ψαλτήριον καὶ 
ὁ ἄμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα (ἀλλ᾿ εἰς τὸ Καὶ νῦν τῆς α΄ 
στιχολογίας τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου «῾Ο τὴν εὐλογημένην»).  
Εὐλογητάρια.  Ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον 
τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (α΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τά
ξεως αὐτοῦ.

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) καὶ ὁ τῶν 
ἁγίων. ᾿Απὸ γ΄ ᾠδῆς τὰ μεσῴδια τῶν μαρτύρων καθίσματα 
μετὰ τοῦ θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ 
τοῦ οἴκου καὶ τὸ συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «᾿Ανοίξω τὸ στόμα μου... ταύτης 
τὴν εἴσοδον»· «Τὴν τιμιωτέραν», «῞Απας γηγενής... τὰ ἱερὰ 
εἰσόδια».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος» (γ΄), τὸ α΄ ἀναστάσι
μον «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τῶν μαρτύρων «῾Ως πάλαι 
διεσώσατε» καὶ θεοτοκίον ὅμοιον «῾Ο πάντα τῇ θεότητι».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 8, Δόξα, τὸ α΄ ἑω
θινὸν «Εἰς τὸ ὄρος τοῖς μαθηταῖς», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημέ
νη». Δοξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σή
μερον σωτηρία»).

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ μετὰ μακα
ρισμῶν] (βλέπε ἔμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§6466).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «᾿Αγγελικαὶ δυνάμεις», 
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«Τὰ θαύματα τῶν ἁγίων σου» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο 
καθαρώτατος ναός».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: Κυρ. κγ΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς 
πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει» (᾿Εφεσ. β΄ 410)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. η΄ 
Λουκᾶ «Νομικός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ» (Λκ. ι΄ 2537).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε»· «Εἴδομεν τὸ φῶς», καὶ τὰ λοιπὰ 
τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως. 

Εἴδησις. ᾿Απὸ σήμερον ἄρχεται ἡ τεσσαρακοστὴ πρὸ τῶν Χρι
στουγέννων, εἰς ἣν ἐπιτρέπεται, ἐκτὸς Τετάρτης καὶ Παρασκευῆς, μέχρι 
μὲν τῆς 17ης Δεκεμβρίου κατάλυσις ἰχθύος, ἀπὸ δὲ τῆς 18ης ἕως τῆς 24ης 
Δεκεμβρίου κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου· βλέπε σχετικῶς καὶ Πηδάλιον, 
᾿Αθῆναι 1982, ὑποσ. εἰς ἑρμηνείαν ξθ΄ κανόνος τῶν ἁγ. ἀποστόλων, σελ. 
9394, περὶ τὸ τέλος τῆς ὁποίας σημειοῦται: «Πρέπει δὲ νὰ φυλάττουν 
ταύτας (τὰς νηστείας) ὄχι μὲ ξηροφαγίαν καθὼς τὴν μεγάλην μ΄, 
ἀλλὰ μὲ οἰνέλαιον καὶ ἰχθυοφαγίαν, ἔξω μόνον τῶν Τετράδων καὶ 
Παρασκευῶν, ὅπου τυγχάνουν ἀναμεταξὺ εἰς τὰς νηστείας αὐτάς, καὶ 
ἔξω τῆς νηστείας τοῦ Αὐγούστου, κατὰ τὴν ὁποίαν ἅπαξ μόνον, ἐν τῇ 
ἑορτῇ τῆς Μεταμορφώσεως ἰχθύος μεταλαμβάνομεν».

16. Δευτέρα. ᾿Αποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου. 
῾Η ἐν τῷ Μηναίῳ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου, ὡς στερου

μένη καθισμάτων τῶν στιχολογιῶν τοῦ ὄρθρου, εἶναι ἡμιεορ
τάσιμος καὶ ψάλλεται κατὰ τὴν διάταξιν τοῦ Μηναίου, ἤ τοι 
ἄνευ εἰσόδου εἰς τὸν ἑσπερινὸν καὶ ἄνευ καταβασιῶν εἰς τὸν 
ὄρθρον, ἀλλὰ μετὰ τῶν στιχηρῶν τοῦ ἀποστόλου εἰς τοὺς αἴνους 
καὶ δοξολογίας μεγάλης.  Εἰς τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «῾Ο 
καθαρώτατος ναός». ᾿Απόστολος: εὐαγγελιστοῦ, Τρ. δ΄ ἑβδ. 
ἐπιστ., «Λέγει ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων» (῾Ρωμ. ι΄ 11ια΄ 2)· 
Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Σαβ. ε΄ ἑβδ. Ματθ., «Παράγων ὁ ̓ Ιησοῦς 
εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον» (Μτθ. θ΄ 913). 
Κοινωνικὸν «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

17. Τρίτη. Γρηγορίου ἐπισκόπου Νεοκαισαρείας (†270). 
Γενναδίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (†471).

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κγ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. α΄ 15)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιδ΄ 1, 1215).

18. Τετάρτη. Πλάτωνος μεγαλομάρτ. (†306). ῾Ρωμανοῦ 
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μάρτυρος (†308), Ζακχαίου διακόνου (†307), ᾿Αναστασίου 
νεομάρτ. ἐκ Παραμυθίας (†1743). 

Τὰ προσόμοια καὶ τὸ κοντάκιον τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ κα
ταλιμπάνονται ἐν οἱᾳδήποτε ἡμέρᾳ καὶ ἂν τύχῃ σήμερον, 
διότι ἐν τῷ Μηναίῳ δὲν ὑπάρχει κανὼν αὐτοῦ. ̓ Απολυτίκιον 
τοῦ ἁγίου Πλάτωνος «Ὁ μάρτυς σου, Κύριε». ᾿Απόστολος: 
ἡμέρας, Τετ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. δ΄ 112). Εὐαγγέλιον: 
ἡμέρας, Τετ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιε΄ 110).

19. Πέμπτη. ᾿Αβδιοὺ προφήτου (θ΄ π.Χ. αἰ.), Βαρλαὰμ 
μάρτυρος (†304). ῾Ηλιοδώρου (†272) καὶ Εὐφημίας μαρτύ
ρων. 

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. δ΄ 18ε΄ 
10)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιϛ΄ 19).

20. Παρασκευή. Προεόρτια τῶν εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου· 
Γρηγορίου Δεκαπολίτου (†816) ὁσίου, Πρόκλου Κων/πόλεως 
(†447).

Σχολαζούσης ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς 25ης τοῦ μηνὸς τῆς 
Παρακλητικῆς, ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Εἰς τὴν λειτουργίαν κοντάκιον «Εὐφροσύνης σήμερον»· 
᾿Απόστολος: ἡμέρας, Παρ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Θεσ. ε΄ 913, 
2428). Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιϛ΄ 15
18, ιζ΄ 14).

21. Σάββατον. † ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟ
ΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (τυπικὸν 21ης Νοεμβρίου §§57).

Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «Χαρὰν προμνηστεύεται»· κον
τάκιον «Εὐφροσύνης σήμερον ἡ οἰκουμένη».

Ἡ ἀκολουθία ἅπασα ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.  Τὰ διὰ τὴν λι
τὴν στιχηρὰ εἰς τὸ μεσονυκτικόν.  Ἀπόλυσις «Χριστὸς ὁ ἀλη
θινός... ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ παναμώμου 
αὐτοῦ μητρός, ἧς τὰ Εἰσόδια ἑορτάζομεν...»  Εἰς τὸν ὄρθρον 
[τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ πολύελεος «Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου»], 
Καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται».  Ἡ θ΄ ᾠδὴ ἀμφοτέρων τῶν 
κανόνων μετὰ τῶν μεγαλυναρίων καὶ ὁ εἱρμὸς «Μεγάλυνον, 
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ψυχή μου... Μυστήριον ξένον». Μετὰ τὴν μεγ. δοξολογίαν 
«Σήμερον τῆς εὐδοκίας» ἅπαξ.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα τῆς ἑορτῆς ὡς ἐν τῷ 
Μηναίῳ. 

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν...  ὁ ἐν ἁγίοις θαυ-
μαστός».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ μόνον τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς καὶ 
τὸ κοντάκιον «῾Ο καθαρώτατος ναός».  Τρισάγιον.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ̓ Απόστολος: τῆς ἑορτῆς, 21 Νοεμ., «Εἶχεν 
ἡ πρώτη σκηνή» (῾Εβρ. θ΄ 17)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 8 Σεπτ., 
«Εἰσῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς κώμην τινά» (Λκ. ι΄ 3842, ια΄ 27
28).

Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «῎Αγγελοι τὴν εἴσοδον... ῾Ως ἐμψύχῳ 
Θεοῦ».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Ποτήριον σωτηρίου»· «Εἴδομεν τὸ φῶς».
Ἐν τῇ τραπέζῃ κατάλυσις ἰχθύος.
Εἰδήσεις. 1. ̓Απὸ σήμερον ἕως τῆς 24ης Δεκεμβρίου, ἐὰν ἑορτάζεται 

ἅγιος, ψάλλονται καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται». 
2. Τῇ 22ᾳ καὶ τῇ 24ῃ Νοεμβρίου τῶν κανόνων τοῦ Μηναίου εἰς τὸν 

ὄρθρον προτάσσεται ὁ α΄ κανὼν τῆς ἑορτῆς, τῇ δὲ 23ῃ ὁ β΄ κανών.
3. Ἀπὸ σήμερον μέχρι τῆς 25ης Νοεμβρίου σχολάζει ἡ παρακλητική 

(πλὴν Κυριακῆς), εἰς δὲ τὴν θ. λειτουργίαν ἀντίφωνα τὰ τῆς ἑορτῆς.

22. † ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὴν ἑορτήν. ̓ Αρχίππου, Φιλήμονος, 
᾿Ονησίμου ἀποστόλων· Κικιλίας μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ 
(†230). Κλήμεντος καὶ Σισινίου ἱερομαρτύρων. ῏Ηχος βαρύς. 
῾Εωθινὸν β΄ (τυπικὸν 21ης Νοεμβρίου §§1113).

Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον καὶ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς.
Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ἀναστάσιμα 6 καὶ τὰ 3 μεθέορ

τα «῍Ω τοῦ παραδόξου θαύματος» κ.λπ. (22 Νοεμβρίου) εἰς 4, 
Δόξα, τῆς ἑορτῆς «Μετὰ τὸ τεχθῆναί σε», Καὶ νῦν, «Μήτηρ 
μὲν ἐγνώσθης». Εἴσοδος κ.λπ..

ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «Σήμερον τῷ 
ναῷ προσάγεται» (22 Νοεμβρίου).

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Κατέλυσας τῷ σταυρῷ σου», Δόξα, Καὶ 
νῦν, «Σήμερον τῆς εὐδοκίας».
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Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. ̔Ο τριαδικὸς κανὼν τοῦ ἤχου «῎Ανοι
ξόν μου τὸ στόμα», τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον 
κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον «Σήμερον τῆς εὐδοκίας».

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύ
ριος» ἀπολυτίκια «Κατέλυσας τῷ σταυρῷ σου», Δόξα, τὸ 
αὐτό, Καὶ νῦν, «Σήμερον τῆς εὐδοκίας». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ 
ὁ ἄμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα καὶ ἀνὰ ἓν μεθέορτον (22 
Νοεμβρίου) ἀντὶ θεοτοκίων.  Εὐλογητάρια.  Ἡ ὑπακοή, οἱ 
ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (β΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τά
ξεως αὐτοῦ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ὁ ἀναστάσιμος μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ ὁ α΄ τῆς ἑορ
τῆς. ̓ Απὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ μεσῴδιον τῆς ἑορτῆς κάθισμα «Δικαίων 
ὁ καρπός» (22 Νοεμ.)· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ 
τοῦ οἴκου καὶ τὸ συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χριστὸς γεννᾶται»· «Τὴν τιμιω
τέραν», «[Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν...] Μυστή
ριον ξένον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος» (γ΄), τὸ β΄ ἀναστάσι
μον «Τὸν λίθον θεωρήσασαι» καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς «῾Η δάμαλις 
ἡ ἄμωμος» (22 Νοεμβρίου). 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ στιχηρὰ ἀναστάσιμα 4 καὶ τῆς κυρίας 
ἡμέρας τῆς ἑορτῆς (21 Νοεμ.) προσόμοια 4 «Λαμπαδηφόροι 
παρθένοι» κ.λπ., εἰς στίχους τὰ δύο τελευταῖα α) «᾿Απε
νεχθήσονται παρθένοι ὀπίσω αὐτῆς, αἱ πλησίον αὐτῆς ἀπε
νεχθήσονταί σοι», β) «᾿Απενεχθήσονται ἐν εὐφροσύνῃ καὶ 
ἀγαλλιάσει, ἀχθήσονται εἰς ναὸν βασιλέως», Δόξα, τὸ β΄ 
ἑωθινὸν «Μετὰ μύρων προσελθούσαις», Καὶ νῦν, «῾Υπερ
ευλογημένη». Δοξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» 
(ἢ «Σήμερον σωτηρία»).

Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Εὰν προτιμηθοῦν ἀντίφωνα, ψάλ
λονται τὰ τῆς ἑορτῆς (βλέπε εἰς τὸ μηναῖον), μετ᾿ ἐφυμνίου 
εἰς τὸ β΄ «Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἀναστάς». [᾿Εὰν προτιμηθοῦν τὰ 
τυπικά, εἰς τοὺς μακαρισμοὺς 4 τροπάρια τοῦ ἤχου καὶ ἡ ϛ΄ 
ᾠδὴ τοῦ α΄ κανόνος τῶν Εἰσοδίων εἰς 4.]
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ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς... ὁ ἀνα
στάς».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Κατέλυσας τῷ σταυρῷ 
σου», «Σήμερον τῆς εὐδοκίας» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο 
καθαρώτατος ναός».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ.  ᾿Απόστολος: Κυρ. κδ΄ ἐπιστ., «Χριστός 
ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (᾿Εφεσ. β΄ 1422)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. θ΄ 
Λουκᾶ, «᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου» (Λκ. ιβ΄ 1621).

«῎Αξιον ἐστί». Κοινωνικὸν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον», καὶ τὰ 
λοιπὰ τῆς λειτουργίας.

23. Δευτέρα. ᾿Αμφιλοχίου ἐπισκόπου ᾿Ικονίου (†394), 
Γρηγορίου ᾿Ακραγαντίνων. Σισινίου ὁμολογητοῦ (γ΄ αἰ.). 

Εἰς πάσας τὰς μεθεόρτους καθημερινὰς ἡ ἀκολουθία ψάλ
λεται μόνον ἐκ τοῦ Μηναίου (ὅρα ἔμπροσθεν γεν. τυπικὰς 
διατάξεις §§5263). ̓ Απόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. 
(Β΄ Θεσ. α΄ 110)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ 
(Λκ. ιζ΄ 2025).

24. Τρίτη. Κλήμεντος ἐπισκόπου ῾Ρώμης (†101), Πέτρου 
ἐπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (†311).

᾿Απόστολος: ἱερομαρτύρων, 24 Νοέμ. (Φιλιπ. γ΄ 20δ΄ 3)·  
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιζ΄ 2637, ιη΄ 8).

25. Τετάρτη. † ᾿Απόδοσις τῶν Εἰσοδίων, Αἰκατερίνης τῆς 
μεγαλομάρτυρος καὶ πανσόφου (†313)· Μερκουρίου μεγαλομάρ
τυρος. (Τυπικὸν 25ης Νοεμβρίου §§1416.)

Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκια «Σήμερον τῆς εὐδοκίας», Δόξα, 
«῾Ο Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν»· κοντάκιον «῾Ο καθαρώτατος 
ναός».

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. ῾Ο προοιμιακὸς καὶ τὸ «Μακάριος 
ἀνήρ».

* ῾Η ἐν τῷ παρόντι δοξαστικῷ φράσις «ἄκμων ἀνάλωτος» (= ἀμόνι 
ἀκυρίευτον) πρέπει νὰ διορθωθῇ εἰς «ἄκμων ἀνήλατος» (= ἀμόνι ἄκαμπτον).



 Μhν Noembrios 265

ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ» τὰ 6 ἑσπέρια ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, 
Δόξα, τὸ τῆς ἁγίας «Χαρμονικῶς τῇ πανηγύρει»*,  Καὶ νῦν, 
τῆς ἑορτῆς.

ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς (21ης Νοεμβρίου) 

«Χαίρει ὁ οὐρανὸς» κ.λπ., εἰς τοὺς πρὸ αὐτῶν στίχους τὰ δύο 
τελευταῖα, Δόξα, τῆς ἁγίας «Βίον ἄυλον», Καὶ νῦν, «Σήμερον 
τὰ στίφη».

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «Σήμερον τῆς εὐδοκίας», Δόξα, «Τὴν πανεύ
φημον νύμφην», Καὶ νῦν, «Σήμερον τῆς εὐδοκίας».

Εἰς τὸν ὄρθρον. Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» ἀπολυτίκια ὡς εἰς 
τὸν ἑσπερινόν. Καθίσματα μόνον τὰ τῶν δύο πρώτων στιχο
λογιῶν*, καὶ ὁ ν΄ ψαλμὸς χῦμα.

ΚΑΝΟΝΕΣ, οἱ δύο τῆς ἑορτῆς καὶ ὁ τῆς ἁγίας· ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ 
μεσῴδιον κάθισμα τῆς ἁγίας, Δόξα, Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· ἀφ᾿ ϛ΄ 
τὸ κοντάκιον μετὰ τοῦ οἴκου τῆς ἁγίας καὶ τὸ συναξάριον.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χριστὸς γεννᾶται»· (ἀντὶ τῆς στι
χολογίας τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου Τὴν τιμιωτέραν) ψάλλεται 
ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν ἀντιστοίχων 
μεγαλυναρίων· εἶτα «Μεγάλυνον, ψυχή μου... Μυστήριον 
ξένον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ τὸ τῆς ἁγίας καὶ τὸ τῆς ἑορτῆς.
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, εἰς στίχους 6 (ἤτοι ἀπὸ τοῦ στίχου «Τοῦ 

ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα...»), προσόμοια τῆς ἑορτῆς (21 Νοεμ.) 
3 «Λαμπαδηφόροι παρθένοι» κ.λπ. (καταλιμπανομένου τοῦ 
4ου), καὶ τῆς ἁγίας ἕτερα 3 «Μνήμην τὴν πανίερον» κ.λπ., 
Δόξα, τῆς ἁγίας «Βίον ἄυλον», Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς «Σήμερον 
τῷ ναῷ προσάγεται».  Δοξολογία μεγάλη, «Σήμερον τῆς εὐ
δοκίας».

* Αἱ σύγχρονοι ἐκδόσεις τῶν Μηναίων εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν προβλέπουν 
ἀναγνώσματα τῆς ἁγίας, εἰς δὲ τὸν ὄρθρον παραθέτουν καθίσματα διὰ τὸν 
πολυέλεον καὶ ὁρίζουν τὴν τάξιν τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ ὄρθρου (Σαβ. ιζ΄ ἑβδ. 
Ματθ., «῾Ωμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»· Μτθ. κε΄ 113). Ταῦτα δὲν προ
βλέπονται ὑπὸ τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, ἔχει ἐπικρατήσει ὅμως 
νὰ λέγωνται εἰς τοὺς ἐπ᾿ ὀνόματι τῆς ἁγίας ναούς.
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Εἰς τὴν λειτουργίαν. ᾿Αντίφωνα τὰ τῆς ἑορτῆς μετὰ τῶν 
ἐφυμνίων αὐτῶν. 

ΕΙΣΟΔΙΚΟΝ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν... Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ 
Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «Σήμερον τῆς εὐδοκίας», 
«Τὴν πανεύφημον νύμφην» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Ο κα
θαρώτατος ναός».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ̓Απόστολος: τῆς ἁγίας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. ἐπιστ., 
«Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν» (Γαλ. γ΄ 23δ΄ 5)· Εὐαγγέλιον: 
ὁμοίως, Δευτ. ιε΄ ἑβδ. Ματθ., «᾿Ηκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ὄχλος 
πολύς» (Μρ. ε΄ 2434).

Εἰς τὸ ᾿Εξαιρέτως «῎Αγγελοι τὴν εἴσοδον... ῾Ως ἐμψύχῳ 
Θεοῦ».

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Ποτήριον σωτηρίου»· «Εἴδομεν τὸ φῶς»,  
καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς συνήθως

Εἴδησις. ᾿Απὸ αὔριον ἐπανέρχεται ἡ χρῆσις τῆς Παρακλητικῆς 
μέχρι τῆς 19ης Δεκεμβρίου, εἰς δὲ τὴν θ. λειτουργίαν μέχρι τῆς 24ης 
Δεκεμβρίου ψάλλεται ἐπισφραγιστικὸν κοντάκιον τὸ «῾Η παρθένος 
σήμερον τὸν προαιώνιον Λόγον». 

26. Πέμπτη. ᾿Αλυπίου ὁσίου († ζ΄ αἰ.), Νίκωνος τοῦ μετα
νοεῖτε.Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ 
Χιοπολίτου (†1807).

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Πέμ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. β΄ 13γ΄ 
5)· Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιη΄ 3134).

27. Παρασκευή. ᾿Ιακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου 
(†421).

᾿Απόστολος: ἡμέρας, Παρ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Θεσ. γ΄ 618)· 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιθ΄ 1228).

28. Σάββατον. Στεφάνου ὁσίου τοῦ νέου ὁμολογητοῦ 
(†767), Εἰρηνάρχου μάρτυρος (†303). Τῶν πεντεκαίδεκα 
μαρτύρων τῶν ἐν Τιβεριουπόλει μαρτυρησάντων (πολιού
χων Κιλκίς).

῾Η ἀκολουθία τοῦ Σαββάτου ψάλλεται μὲ «Θεὸς Κύριος» 
(βλέπε ἔμπροσθεν εἰς τὰς γενικὰς τυπικὰς διατάξεις §§31
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44). ᾿Απόστολος: ἡμέρας, Σαβ. κε΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Γαλ. α΄ 310). 
Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Σαβ. ι΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ι΄ 1921).

 
29. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ΄. Παραμόνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

370 μαρτύρων (†250)· Διονυσίου ἐπισκόπου Κορίνθου 
ἱερομάρτυρος.  ῏Ηχος πλ. δ΄. ῾Εωθινὸν γ΄.

Εἰς τὴν θ΄. ᾿Απολυτίκιον «᾿Ασκητικῶς προγυμνασθείς»· 
κοντάκιον «Τὸν τῆς Τριάδος ἐραστήν».

Εἰς τὸν ἑσπερινόν. Ὁ προοιμιακὸς καὶ τὸ Ψαλτήριον.
ΕΙΣ ΤΟ «ΚΥΡΙΕ, ΕΚΕΚΡΑΞΑ», ἀναστάσιμα 7 καὶ τοῦ Μηναί

ου 3, Δόξα, Καὶ νῦν, «῾Ο βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν».
ΕΙΣΟΔΟΣ, «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας. 
ΑΠΟΣΤΙΧΑ τὰ ἀναστάσιμα, Δόξα, Καὶ νῦν, «᾿Ανύμφευτε 

παρθένε».
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ «᾿Εξ ὕψους κατῆλθες», Δόξα, Καὶ νῦν, «῾Ο 

δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».
Εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Μετὰ τὸν ν΄ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς 

κανὼν τοῦ ἤχου, τὰ τριαδικὰ «῎Αξιον ἐστί», τρισάγιον κ.λπ. 
καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου «Αἱ μυροφόροι τοῦ ζωοδότου». 

Εἰς τὸν ὄρθρον. Μετὰ τὸν ἑξάψαλμον, εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος» 
ἀπολυτίκιον  «᾿Εξ ὕψους κατῆλθες», Δόξα τὸ αὐτό, Καὶ νῦν, 
«῾Ο δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς». [Τὸ Ψαλτήριον καὶ ὁ ἄμωμος.]

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ τὰ ἀναστάσιμα.  Εὐλογητάρια.  Ἡ ὑπακοή, 
οἱ ἀναβαθμοὶ καὶ τὸ προκείμενον τοῦ ἤχου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ἑωθινὸν (γ΄) μετὰ πάσης τῆς συνήθους τά
ξεως αὐτοῦ. 

ΚΑΝΟΝΕΣ, ὁ ἀναστάσιμος (μετὰ τῶν εἱρμῶν) καὶ τῶν 
ἁγίων. ᾿Απὸ γ΄ ᾠδῆς τὸ μεσῴδιον τοῦ μάρτυρος κάθισμα, 
μετὰ τοῦ θεοτοκίου· ἀφ᾿ ϛ΄ τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον μετὰ 
τοῦ οἴκου καὶ τὸ συναξάριον·

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ οἱ εἱρμοὶ «Χριστὸς γεννᾶται»· «Τὴν τιμιωτέ
ραν», «[Μεγάλυνον ψυχή μου...] Μυστήριον ξένον».

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ «῞Αγιος Κύριος» (γ΄), τὸ γ΄ ἀναστάσι
μον «῞Οτι Χριστὸς ἐγήγερται» μετὰ τοῦ θεοτοκίου αὐτοῦ 
«῾Ο ἀνατείλας ἥλιος».

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ, στιχηρὰ ἀναστάσιμα 8, Δόξα, τὸ γ΄ ἑωθι
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νὸν «Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας», Καὶ νῦν, «῾Υπερευλογημένη». 
Δοξολογία μεγάλη, «Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος» (ἢ «Σήμερον 
σωτηρία»).

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Τὰ ἀντίφωνα [ἢ τὰ τυπικὰ μετὰ μακα
ρισμῶν] (βλέπε ἔμπροσθεν γεν. τυπ. διατάξεις §§6466).

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟΝ ἀπολυτίκια «᾿Εξ ὕψους κατῆλθες» καὶ 
τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Η παρθένος σήμερον τὸν προαιώνιον 
Λόγον».

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ. ᾿Απόστολος: Κυρ. κε΄ ἐπιστ., «Παρακα
λῶ ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος» (᾿Εφεσ. δ΄ 17)· Εὐαγγέλιον: Κυρ. 
ιγ΄ Λουκᾶ, «῎Αρχων τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων» (Λκ. ιη΄ 
1827).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ «Αἰνεῖτε», καὶ τὰ λοιπὰ τῆς λειτουργίας ὡς 
συνήθως.

30. Δευτέρα. ̓Ανδρέου ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου (†62), 
πολιούχου Πατρῶν (τυπικὸν 30ῆς Νοεμ. §§13). Φρουμεντίου 
ἐπισκόπου ᾿Ινδίας (Αἰθιοπίας) (†380), ᾿Αλεξάνδρου Μηθύ
μνης. 

Εἰς τὴν θ΄. Τὸ ἀπολυτίκιον καὶ ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ, ἀλλὰ τὰ 

διὰ τὴν λιτὴν ἰδιόμελα εἰς τὸ μεσονυκτικόν. Τὸ ἀπολυτίκιον 
εἰς μὲν τὸν ἑσπερινὸν καὶ μετὰ τὴν μεγ. δοξολογίαν ἅπαξ, 
εἰς δὲ τὸ «Θεὸς Κύριος» δίς (μετὰ τοῦ Δόξα), καὶ θεοτοκίον 
«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον». Κανόνες οἱ ἐν τῷ Μηναίῳ. 
Καταβασίαι «Χριστὸς γεννᾶται»·  «Τὴν τιμιωτέραν» καὶ ὁ 
εἱρμὸς «[Μεγάλυνον, ψυχή μου...] Μυστήριον ξένον». Τὰ 
λοιπὰ ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ.

Εἰς τὴν λειτουργίαν. Μετὰ τὴν εἴσοδον ἀπολυτίκια «῾Ως τῶν 
ἀποστόλων» καὶ τοῦ ναοῦ, κοντάκιον «῾Η παρθένος σήμερον 
τὸν προαιώνιον Λόγον». ᾿Απόστολος: τοῦ Πρωτοκλήτου, 
Κυρ. ι΄ ἐπιστ., «῾Ο Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους» (Α΄ Κορ. δ΄ 
916)· Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, 30 Νοεμ., «Εἱστήκει ὁ ᾿Ιωάννης 
καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο» (᾿Ιω. α΄ 3552). Κοινωνικὸν 
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».


