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ΜΗΝ ΜΑΪΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

1. ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ. Μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον 
μύρῳ πόρνης γυναικός, ὡς οἱ θειότατοι πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ 
σωτηρίου πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε. Ἱερεμίου προφήτου, Ἰσιδώρας 
ὁσίας, Παναρέτου ἐπισκόπου Πάφου (†1791).

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Παναρέτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Τῇ Μ. Τρίτῃ ἑσπέρας: μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τετάρτης
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς …, Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν …, Βασιλεῦ 

οὐράνιε» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Μ. Δευτέρας, 
μέχρι τοῦ τροπαρίου· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος», τὸ ὁποῖον λέγεται οὕτως·

Εἰς τὸ τέλος τοῦ αʹ· «… δυνάμει τοῦ Σταυροῦ σου, σῶσον ἡμᾶς», εἰς τὸ 
τοῦ βʹ· «… πρεσβείαις τοῦ (ἁγίου τοῦ ναοῦ), σῶσον ἡμᾶς», καὶ εἰς τὸ 
τοῦ γʹ· «… διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς».

Καθίσματα: τὰ 3 τοῦ Τριῳδίου δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό).
Εὐαγγέλιον· «Ἐμαρτύρει ὁ ὄχλος».
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα) καὶ εὐθύς, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ
Τριῴδιος κανὼν εἰς 6, ἤτοι ὁ μὲν εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ δὲ 

πρῶτα δύο τροπάρια μετὰ τοῦ· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
καὶ τὰ δύο τελευταῖα μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ᾿ 
ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.
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Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: μικρὰ συναπτὴ καὶ ἀκολούθως τὸ κοντάκιον, ὁ οἶκος, 
τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν: πρὸ τοῦ προτελευταίου τροπαρίου, ἀντὶ τοῦ «Δόξα 
Πατρί», λέγομεν τὸ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα 
τὸν Κύριον». Πρὸ δὲ τοῦ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς εἱρμοῦ, προτάσσεται τὸ 
«Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον».

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν, μεθ᾿ ἣν καὶ πάλιν 
ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ τὸ
Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» (τρίς).
Αἶνοι: τὰ 4 ἰδιόμελα «Σὲ τὸν τῆς Παρθένου υἱόν».
Δόξα· «Ἡ ἁμαρτωλὸς ἔδραμε».
Καὶ νῦν· «Ἡ βεβυθισμένη».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σήμερον ὁ Χριστὸς παραγίνεται».
Δόξα, καὶ νῦν: «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, τὸ κον

τάκιον· «Ὑπὲρ τὴν πόρνην, ἀγαθέ, ἀνομήσας», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). 
Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν Τιμιωτέραν» κτλ., ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Μ. Δευ
τέρας.

Τῇ Μ. Τετάρτη πρωΐ, Ὧραι (λιταὶ)

Ἀντὶ τῶν τροπαρίων ἑκάστης ὥρας: Δόξα, τὸ τροπάριον· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος 
ἔρχεται». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας.

Μετὰ τὸ τρισάγιον: τὸ κοντάκιον· «Ὑπὲρ τὴν πόρνην, ἀγαθέ, ἀνομήσας».
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος». Ἔπειτα δὲ 

τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: τὰ 6 ἰδιόμελα τῶν αἴνων· «Σὲ τὸν τῆς Παρθένου Υἱὸν» 
(στιχηρὰ καὶ δοξαστικὰ) καὶ τὰ 4 ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων· «Σήμερον 
ὁ Χριστὸς παραγίνεται».

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ ἰδιόμελον· «Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσμα

τα, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ εὐθὺς τὸ
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Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας· «Τοῦ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ».
Καθ᾽ ἑξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 

ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος».

Τῇ Μ. Τετάρτῃ ἑσπέρας, Μικρὸν Ἀπόδειπνον
Μετὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται τὸ τριῴδιον τῆς ἡμέρας (ἄρχεται ὁ 

βʹ χορός), ἄνευ εἱρμῶν μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». 
Εἰς τὸ τέλος ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Ἀσπόρου συλλήψε
ως» ἀργῶς. Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τῆς Μ. Πέμπτης· «Τὸν ἄρτον 
λαβὼν» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τὸ 
σταυροθεοτοκίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».

2. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Ἑορτάζομεν τὸν ἱερὸν νιπτῆρα, τὸν μυστικὸν 
δεῖπνον, τὴν ὑπερφυᾶ προσευχὴν καὶ τὴν προδοσίαν. Ἀνακομιδὴ τῶν λει
ψάνων Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Ἑσπέρου καὶ 
Ζωῆς μαρτύρων.

Σημείωσις: Τῇ Μ. Τετάρτῃ ἑσπέρας, μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, εἴς τινα μέρη 
τελεῖται τὸ μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου καὶ ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ὁ Ὄρθρος τῆς 
Μ. Πέμπτης. Ἀλλαχοῦ προηγεῖται ὁ Ὄρθρος καὶ ἀκολουθεῖ τὸ Εὐχέλαιον.

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Πέμπτης

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς …, Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν …, Βασιλεῦ 
οὐράνιε» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Μ. Δευτέρας, 
μέχρι τοῦ «Ἀλληλούϊα».

Τὸ τροπάριον· «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» (τρίς). Εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Ἤγγιζεν ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων».
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα) καὶ εὐθύς, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ
Κανὼν (πλήρης) εἰς 6, ἤτοι ὁ μὲν εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ δὲ 

πρῶτα δύο τροπάρια μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
καὶ τὰ δύο τελευταῖα μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ᾿ 
ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἀκολούθως ψάλλονται τὰ καθίσματα· 
«Ὁ λίμνας καὶ πηγάς». Δόξα· «Ταπεινούμενος δι᾿ εὐσπλαγχνίαν». 
Καὶ νῦν· «Συνεσθίων, Δέσποτα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: ἡ μικρὰ συναπτή, μεθ᾿ ἣν ἀναγινώσκονται τὸ κοντάκιον, ὁ 
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οἶκος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.
Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν: πρὸ τοῦ προτελευταίου τροπαρίου, ἀντὶ τοῦ «Δόξα 

Πατρί», λέγομεν τὸ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα 
τὸν Κύριον». Πρὸ δὲ τοῦ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς εἱρμοῦ, προτάσσεται τὸ 
«Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον».

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν, μεθ᾿ ἣν καὶ πάλιν 
ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ τὸ
Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω» (τρίς).
Αἶνοι: τὰ 4 ἰδιόμελα· «Συντρέχει λοιπόν».
Δόξα, καὶ νῦν: «Ὃν ἐκήρυξεν ἀμνόν».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σήμερον τὸ κατὰ τοῦ Χριστοῦ».
Δόξα· «Ὁ τρόπος σου δολιότητος».
Καὶ νῦν· «Μυσταγωγῶν σου, Κύριε».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι». Τρισάγιον.
Τροπάριον τῆς προφητείας· «Ὁ ῥαπισθεὶς ὑπὲρ γένους» (χῦμα), ἡ προ

φητεία καὶ ἡ ἐκτενὴς ὑπὸ τοῦ ἱερέως.
Ἀπόλυσις· «Σοφία. Ὁ ὢν εὐλογητὸς …, Δόξα σοι, ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν 

…, Ὁ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα ὁδὸν ἀρίστην τὴν ταπείνωσιν 
ὑποδείξας ἐν τῷ νῖψαι τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ μέχρι Σταυροῦ 
καὶ ταφῆς συγκαταβὰς ἡμῖν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ Πέμπτῃ πρωΐ,
Ὁ Ἑσπερινὸς μετὰ τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Σημείωσις: Κατὰ τὴν προσκομιδὴν ἐξάγεται σήμερον καὶ δεύτερος Ἀμνός, ὁ 
ὁποῖος μετὰ τὸν καθαγιασμὸν φυλάσσεται διὰ τὰς ἐκτάκτους ἀνάγκας τῶν πιστῶν 
καθ᾿ ὅλον τὸ ἔτος.

Ἑσπέρια: τὰ 5 ἰδιόμελα τῶν αἴνων· «Συντρέχει λοιπὸν» (στιχηρὰ καὶ 
δοξαστικὸν) εἰς 6.

Δόξα, καὶ νῦν: «Γέννημα ἐχιδνῶν».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου8. «Φῶς ἱλαρόν», τὰ προκείμενα καὶ τὰ ἀνα

γνώσματα.

8. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς θ. Λειτουργίας καὶ οὐχὶ 
τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.
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Μετὰ τὸ γʹ ἀνάγνωσμα: «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς 
ἡμῶν» καὶ ψάλλεται ὁ τρισάγιος ὕμνος.

Ἀπόστολος: τῆς Μ. Πέμπτης· «Ἐγὼ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ Κυρίου».
Εὐαγγέλιον: τῆς Μ. Πέμπτης· «Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας».
Ἀντὶ Χερουβικοῦ, «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ». Μετὰ τὴν φρά

σιν· «… οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας», γίνεται ἡ μεγάλη 
εἴσοδος.

Καθ᾿ ἑξῆς ἡ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
«Εἰη τὸ ὄνομα».
Ἀπόλυσις· «Ὁ δι᾿ ὑπερβάλλουσαν ἀγαθότητα».

3. ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ πάθη τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τιμοθέου καὶ Μαύ
ρας μαρτύρων.

Πλήρης ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας εὑρίσκεται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.

Τῇ Μ. Πέμπτῃ ἑσπέρας, Ὄρθρος τῆς Μ. Παρασκευῆς
Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς …, Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν …, Βασιλεῦ 

οὐράνιε» κτλ., ὡς προδιετυπώθησαν εἰς τὸν Ὄρθρον τῆς Μ. Δευτέρας, 
μέχρι τοῦ «Ἀλληλούϊα».

Τὸ τροπάριον· «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ» (τρίς).
Αʹ Εὐαγγέλιον (τῆς Διαθήκης). Εἰς τὸ τέλος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ βʹ χορὸς 

ψάλλει τὸ «Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ σου, Κύριε, δόξα σοι», τὸ ὁποῖον 
ἐπαναλαμβάνουσιν ἐναλλὰξ οἱ χοροὶ εἰς τὴν λῆξιν ἑκάστου Εὐαγγελίου.

αʹ, βʹ καὶ γʹ ἀντίφωνον: (ἄρχεται ὁ αʹ χορὸς) μετὰ τοῦ καθίσματος· «Ἐν 
τῷ δείπνῳ», μεθ᾿ ὃ ἀναγινώσκεται τὸ Βʹ Εὐαγγέλιον.

δʹ, εʹ καὶ Ϛʹ ἀντίφωνον: (ἄρχεται ὁ βʹ χορὸς) μετὰ τοῦ καθίσματος· «Ποῖός 
σε τρόπος», μεθ᾿ ὃ ἀναγινώσκεται τὸ Γʹ Εὐαγγέλιον.

ζʹ, ηʹ καὶ θʹ ἀντίφωνον: (ἄρχεται ὁ αʹ χορὸς) μετὰ τοῦ καθίσματος· «Ὤ 
πῶς Ἰούδας», μεθ᾿ ὃ ἀναγινώσκεται τὸ Δʹ Εὐαγγέλιον.
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ιʹ, ιαʹ καὶ ιβʹ ἀντίφωνον: (ἄρχεται ὁ βʹ χορὸς) μετὰ τοῦ καθίσματος· «Ὅτε 
παρέστης», μεθ᾿ ὃ ἀναγινώσκεται τὸ Εʹ Εὐαγγέλιον.

ιγʹ καὶ ιδʹ ἀντίφωνον: (ἄρχεται ὁ αʹ χορός).
Μετὰ ταῦτα γίνεται ἡ ἔξοδος τοῦ Σταυροῦ μετὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου 

ὑπὸ τοῦ ἱερέως, ἐκφωνοῦντος ἐμμελῶς τὸ αʹ τροπάριον τοῦ ιεʹ ἀντιφώνου· 
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου». (Τὸν αʹ καὶ τὸν προτελευταῖον στίχον λέ
γει τρίς). Τὸ αὐτὸ τροπάριον ψάλλεται ἀκολούθως ὑπὸ τοῦ αʹ χοροῦ ἄνευ 
τῶν ἐπαναλήψεων. (Εἰς πλείστους ὅμως ναοὺς γίνεται ἡ ὑπ᾿ ἀμφοτέρων 
τῶν χορῶν κατὰ στίχον ψαλμωδία τούτου). Καὶ εὐθὺς τὰ ὑπόλοιπα τρο
πάρια τοῦ ιεʹ ἀντιφώνου καὶ τὸ κάθισμα· «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς», μεθ᾿ ὃ 
ἀναγινώσκεται τὸ Ϛʹ Εὐαγγέλιον. Εἶτα ψάλλονται οἱ
Μακαρισμοὶ μετὰ τοῦ προκειμένου· «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου» 

(τρὶς) μετὰ τοῦ στίχου καὶ ἀναγινώσκεται τὸ Ζʹ Εὐαγγέλιον.
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα) καὶ εὐθὺς τὸ Ηʹ Εὐαγγέλιον.
Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ
Τριῴδιος κανὼν εἰς 6, ἤτοι ὁ μὲν εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ δὲ 

πρῶτα δύο τροπάρια μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
καὶ τὰ δύο τελευταῖα μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ᾿ 
ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Μετὰ τὴν εʹ ᾠδήν: ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ ἀκολούθως τὸ κοντάκιον, ὁ 
οἶκος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.

Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν: πρὸ τοῦ προτελευταίου τροπαρίου, ἀντὶ τοῦ «Δόξα 
Πατρί», λέγομεν τὸ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα 
τὸν Κύριον». Πρὸ δὲ τοῦ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς εἱρμοῦ, προτάσσεται τὸ 
«Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον».

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν, μεθ᾿ ἣν καὶ πάλιν 
ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἡ μικρὰ συναπτὴ καὶ τὸ
Ἐξαποστειλάριον· «Τὸν λῃστὴν αὐθημερὸν» (τρὶς) καὶ ἀναγινώσκεται 

τὸ Θʹ Εὐαγγέλιον.
Αἶνοι: τὰ 3 ἰδιόμελα· «Δύο καὶ πονηρὰ» εἰς 4.
Δόξα· «Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου».
Καὶ νῦν· «Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα», μεθ᾿ ὃ ἀναγινώσκεται τὸ Ιʹ Εὐαγγέλιον.
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καί, μετὰ τὴν 

ἐκφώνησιν· «Σὸν γάρ ἐστι τὸ ἐλεεῖν», ἀναγινώσκεται τὸ ΙΑʹ Εὐαγγέλιον.
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Ἀπόστιχα: τὰ 4 ἰδιόμελα· «Πᾶσα ἡ κτίσις» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα· «Κύριε, ἀναβαίνοντός σου».
Καὶ νῦν· «Ἤδη βάπτεται κάλαμος», μεθ᾿ ὃ ἀναγινώσκεται τὸ ΙΒʹ Εὐαγ

γέλιον ὑπὸ τοῦ διακόνου ἀπ᾿ ἄμβωνος (ἢ ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης ὑπὸ 
τοῦ ἱερέως). Εἰς τὸ τέλος τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ αʹ χορός· «Δόξα σοι, Κύ
ριε, δόξα σοι».

«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι». Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκιον· «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς» (τρίς), ἡ ἐκτενής· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ 

Θεός», μεθ᾿ ἣν ἡ
Ἀπόλυσις· «Σοφία· ὁ ὢν εὐλογητὸς …, Ὁ ἐμπτυσμοὺς καὶ μάστιγας 

καὶ κολαφισμοὺς καὶ Σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπομείνας, διὰ τὴν τοῦ 
κόσμου σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινός».

Τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ πρωΐ, αἱ Μεγάλαι Ὧραι
Αʹ Ὥρα: Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς …, Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν…, 

Βασιλεῦ οὐράνιε». Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον. Ὁ ἱερεύς· «Ὅτι σοῦ 
ἐστιν». Ὁ ἀναγνώστης· «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε προσ
κυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλμούς. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). 
Δόξα· «Σταυρωθέντος σου, Χριστέ». Καὶ νῦν· «Τί σε καλέσωμεν, ὦ Κε
χαριτωμένη». Εὐθὺς οἱ χοροὶ ψάλλουν τὰ 3 ἰδιόμελα οὕτως·
Ὁ αʹ χορός· τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Σήμερον τοῦ ναοῦ τὸ καταπέτασμα» ἄνευ 

στίχου.
Ὁ βʹ χορός· τὸν στίχον· «Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν 

κενά;» καὶ τὸ βʹ ἰδιόμελον· «Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγήν».
Ὁ αʹ χορός· «Δόξα».
Ὁ βʹ χορός· «Καὶ νῦν».
Ὁ αʹ χορός· τὸ γʹ ἰδιόμελον· «Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις».

Ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων, ὁ διάκονος (ἢ ἀπουσίᾳ τούτου ὁ ἱερεὺς) 
θυμιᾷ τὸν ναὸν διὰ κατζίου. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ κατὰ τὰς ἑπομένας Γʹ, 
Ϛʹ καὶ Θʹ Ὥρας.

Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγεται τὸ προκείμενον μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ 
καὶ ἀναγινώσκονται ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ 
ὃ ὁ ἀναγνώστης· «Τὰ διαβήματά μου», τρισάγιον, κοντάκιον· «Τὸν δι᾿ 
ἡμᾶς σταυρωθέντα», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ», «Κύ
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ριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν τιμιωτέραν …, Ἐν ὀνόματι Κυρί
ου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς» καὶ ἡ εὐχή· «Χριστὲ τὸ φῶς 
τὸ ἀληθινόν». Ἀκολούθως ἐπισυνάπτεται ἡ

Γʹ Ὥρα: Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλ
μούς. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα 
σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα· «Κύριε, κατέκρινάν σε». 
Καὶ νῦν· «Θεοτόκε, σὺ εἶ ἡ ἄμπελος». Οἱ χοροὶ τὰ ἰδιόμελα· «Διὰ τὸν 
φόβον τῶν Ἰουδαίων» (ἄρχεται ὁ βʹ), κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν. 
Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγεται τὸ προκείμενον μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ καὶ 
ἀναγινώσκονται ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ 
ἀναγνώστης· «Κύριος ὁ Θεὸς εὐλογητός», τρισάγιον, κοντάκιον· «Τὸν δι᾿ 
ἡμᾶς σταυρωθέντα», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ 
τὴν εὐχήν· «Δέσποτα Θεέ», ἐπισυνάπτεται ἡ

Ϛʹ Ὥρα: Ὁ ἀναγνώστης· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς 
ψαλμούς. Εἶτα, Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα 
σοι, ὁ Θεὸς» (γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα· «Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν 
μέσῳ». Καὶ νῦν· «Ὅτι οὐκ ἔχομεν». Οἱ χοροὶ τὰ ἰδιόμελα· «Τάδε λέγει 
Κύριος τοῖς Ἰουδαίοις» (ἄρχεται ὁ αʹ), κατὰ τὴν ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ τάξιν. 
Μετὰ τὸ δοξαστικόν, λέγεται τὸ προκείμενον μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ καὶ 
ἀναγινώσκονται ἡ προφητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ 
ἀναγνώστης· «Ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς», τρισάγιον, κοντάκιον· 
«Τὸν δι᾿ ἡμᾶς σταυρωθέντα», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ) κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ 
Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Θεὲ καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων», ἐπισυνάπτεται ἡ

Θʹ Ὥρα: «Δεῦτε προσκυνήσωμεν» καὶ τοὺς τρεῖς ψαλμούς. Εἶτα, 
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα· Δόξα σοι, ὁ Θεὸς» 
(γʹ), «Κύριε, ἐλέησον» (γʹ). Δόξα· «Βλέπων ὁ λῃστής». Καὶ νῦν· «Ὁ 
δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς», καὶ ὁ βʹ χορὸς ψάλλει τὸ ἰδιόμελον· «Θάμβος ἦν 
κατιδεῖν» καὶ ὁ αʹ χορὸς τὸ «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου …, Ὅτε σε 
σταυρῷ προσήλωσαν», τὸ τέλος τοῦ ὁποίου· «… σὺν Πατρὶ καὶ Ἁγίῳ 
Πνεύματι» λέγει ὁ βʹ χορός. Εἶτα ὁ αʹ χορός· «Δόξα», ὁ βʹ· «Καὶ νῦν», καὶ 
ὁ κανονάρχης στὰς ἐν μέσῳ τοῦ ναοῦ ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὸ ἰδιόμελον· 
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου». (Ὁ αʹ καί ὁ προτελευταῖος στίχος ἐκ 
γʹ). Εἶτα οἱ χοροὶ ψάλλουσι τοῦτο ἐναλλὰξ κατὰ στίχον. Ἀκολούθως λέ
γεται τὸ προκείμενον μετὰ τοῦ στίχου αὐτοῦ καὶ ἀναγινώσκονται ἡ προ
φητεία, ὁ Ἀπόστολος καὶ τὸ Εὐαγγέλιον, μεθ᾿ ὃ ὁ ἀναγνώστης· «Μὴ δὴ 
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παραδῴης ἡμᾶς», τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Τὸν δι᾿ ἡμᾶς σταυρω
θέντα» κτλ., ὡς ἐν τῇ Αʹ Ὥρᾳ. Μετὰ τὴν εὐχήν· «Δέσποτα, Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ», ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἐμπτυσμοὺς καὶ μάστιγας καὶ κολαφισμοὺς 
καὶ σταυρὸν καὶ θάνατον ὑπομείνας, διὰ τὴν τοῦ κόσμου σωτηρίαν, 
Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν». «Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων» καὶ ἀκολουθεῖ

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς (τῆς Ἀποκαθηλώσεως)

Ἑσπέρια: τὰ 5 ἰδιόμελα· «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο» εἰς 6.
Δόξα· «Ὤ! πῶς ἡ παράνομος συναγωγή».
Καὶ νῦν· «Φοβερὸν καὶ παράδοξον».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν». Ὁ διάκονος· «Ἑσπέρας· Προ

κείμενον» καὶ ψάλλεται τὸ προκείμενον· «Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά 
μου» ἐκ γʹ μετὰ τοῦ στίχου καὶ ἀμέσως αἱ τρεῖς προφητεῖαι. Εἶτα ὁ

Ἀπόστολος· «Ὁ λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ».
Εὐαγγέλιον· «Συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς».

Ὑπάρχοντος διακόνου, τὸ Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκεται ἀπ᾿ ἄμβωνος. 
Ἀναγινωσκομένου τοῦ Εὐαγγελίου, εἰς τὸ σημεῖον· «Ὀψίας δὲ γενομένης, 
ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος», εἷς τῶν ἱερέων, φέρων ἐπιτραχήλιον καὶ φε
λόνιον καὶ ἔχων εἰς χεῖρας λευκὴν σινδόνα, προσέρχεται εἰς τὸ μέσον τοῦ 
ναοῦ, ὅπου εὑρίσκεται ὁ Ἐσταυρωμένος, καὶ ποιεῖ τὴν ἀποκαθήλωσιν. 
Εἰς τὸ «Λαβὼν τὸ σῶμα», καλύπτει διὰ τῆς σινδόνος τὸ σῶμα τοῦ 
Ἐσταυρωμένου καὶ μεταφέρει αὐτὸ ἐν εὐλαβείᾳ εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα. Ὁ 
αʹ χορὸς μετὰ τὸ πέρας τοῦ Εὐαγγελίου· «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι».

Ἀκολουθεῖ ἡ ἐκτενής, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά, μεθ᾿ ἃ οἱ 
χοροὶ ἐκ τῆς βορείου Πύλης τοῦ ἱεροῦ ἄρχονται ψάλλειν τὰ ἀπόστιχα· 
«Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν καί, κρουομένων πενθίμως 
τῶν κωδώνων, γίνεται ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου ἐντὸς τοῦ ναοῦ καὶ ἡ 
τοποθέτησίς του εἰς τὸ πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθὲν κουβούκλιον.

Ἡ πομπὴ ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος προπορευομένων τῶν λαμπα
δούχων, τῶν ἑξαπτερύγων, τῶν ψαλτῶν καὶ τοῦ διακόνου θυμιῶντος. Οἱ 
ἱερεῖς, ἐνδεδυμένοι ἐπιτραχήλιον καὶ φελόνιον (τοῦ πρώτου αὐτῶν φέρον
τος ἐν τῇ δεξιᾷ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον), αἴροντες ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῶν τὸν 
Ἐπιτάφιον, ποιοῦσι τρεῖς κύκλους περὶ τὸ κουβούκλιον. Εἶτα ἀποθέτουσιν 
αὐτὸν εἰς τὸ κουβούκλιον, ῥαίνουσι δι᾿ ἀνθέων καὶ ῥοδοστάγματος καὶ 
τοποθετοῦσιν ἐπ᾿ αὐτοῦ καὶ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Ἀσπάζονται ἀκολούθως 
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τὸ Εὐαγγέλιον καὶ τὸν Ἐπιτάφιον, τῶν χορῶν ψαλλόντων, πρὸ τοῦ κου
βουκλίου, τὸ Δόξα, καὶ νῦν· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».
«Νῦν ἀπολύεις». Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ». Δόξα, καὶ νῦν· «Ταῖς μυροφόροις 

γυναιξί».
Ἀπόλυσις: ὁ διάκονος· «Σοφία». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητὸς» καὶ ποιεῖ 

τὴν ἀπόλυσιν· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σω
τηρίαν τὰ φρικτὰ πάθη καὶ τὸν ζωοποιὸν Σταυρὸν καὶ τὴν ἑκούσιον 
ταφὴν σαρκὶ καταδεξάμενος, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

4. ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ θεόσωμος ταφὴ καὶ ἡ εἰς ᾅδου κάθοδος τοῦ 
Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πελαγίας μάρτυρος, 
Ἱλαρίωνος, Νικηφόρου μαρτύρων.

Τῇ Μεγάλῃ Παρασκευῇ ἑσπέρας,
ὁ Ὄρθρος τοῦ Μ. Σαββάτου (Ἐπιτάφιος Θρῆνος)

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς …, Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν …, Βασιλεῦ 
οὐράνιε».

Ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, τὰ τροπάρια· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν 
σου», καὶ ὁ ἑξάψαλμος.

Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος»: τὰ ἀπολυτίκια· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσὴφ» (μέχρι τοῦ 
«… κηδεύσας ἀπέθετο»). Δόξα· «Ὅτε κατῆλθες» ὁλόκληρον. Καὶ νῦν· 
«Ταῖς μυροφόροις» (μέχρι τοῦ «… ἐδείχθη ἀλλότριος»).

Μικρὰ συναπτή, μετ᾿ ἐκφωνήσεως· «Ὅτι σὸν τὸ κράτος».
Καθίσματα· «Σινδόνι καθαρᾷ». Δόξα, τὸ τέλος αὐτοῦ· «δεῖξον ἡμῖν, ὡς 

προεῖπας». Καὶ νῦν· «Ἐξέστησαν χοροί».
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα) καὶ εὐθύς, ἀρχομένου τοῦ αʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ
Κανὼν (πλήρης) εἰς 6, ἤτοι ὁ μὲν εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ δὲ 

πρῶτα δύο τροπάρια μετὰ τοῦ «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» 
καὶ τὰ δύο τελευταῖα μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ᾿ 
ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: ἡ μικρὰ συναπτή, μεθ᾿ ἣν ψάλλεται τὸ κάθισμα· «Τὸν τά
φον σου, Σωτήρ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: ἡ μικρὰ συναπτή, μεθ᾿ ἣν ἀναγινώσκονται τὸ κοντάκιον, ὁ 
οἶκος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.
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Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν: πρὸ τοῦ προτελευταίου τροπαρίου, ἀντὶ τοῦ «Δόξα 
Πατρί», λέγομεν τὸ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα 
τὸν Κύριον». Πρὸ δὲ τοῦ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς εἱρμοῦ, προτάσσεται τὸ 
«Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον».

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ κατὰ τὴν ἀνωτέρω τάξιν, μεθ᾿ ἣν καὶ πάλιν 
ὁ εἱρμὸς αὐτῆς.

Κατὰ τὴν θʹ ᾠδὴν δὲν γίνεται θυμίασις, ἀλλὰ μετ᾽ αὐτὴν οἱ ἱερεῖς ἐξέρ
χονται τοῦ ἱεροῦ Βήματος ψάλλοντες τὸ «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» καὶ 
θυμιῶντες τὸν Ἐπιτάφιον, τὸν ναὸν καὶ τὸν λαόν. Ἀκολούθως ἵστανται 
πρὸ τοῦ Ἐπιταφίου, ὅπου ψάλλουσι μετὰ τῶν χορῶν τὰ Ἐγκώμια, εἰς 
στάσεις τρεῖς.

Εἰς τὸ τέλος τῆς αʹ στάσεως, μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις. Εἶτα ψάλ
λεται ἡ β´ στάσις, κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν 
Ἐπιτάφιον.

Εἰς τὸ τέλος τῆς βʹ, μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις. Εἶτα ψάλλεται ἡ γ´ 
στάσις, κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ὁποίας ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν Ἐπιτάφιον.

Εἰς τὸ ἐγκώμιον τῆς γʹ στάσεως· «Ἔῤῥαναν τὸν τάφον», τὸ ὁποῖον ψάλ
λεται τρίς, ὁ προεστὼς ῥαίνει τὸν Ἐπιτάφιον διὰ ῥοδοστάγματος.

Πληρωθέντων τῶν Ἐγκωμίων, γίνεται μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις. 
Εἶτα ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια ἀργῶς, μεθ᾿ ἃ καὶ πάλιν 
μικρὰ συναπτὴ μετ᾿ ἐκφωνήσεως· «Ὅτι σὲ αἰνοῦσι».

Ἐξαποστειλάριον· «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» (τρὶς) μετὰ τοῦ· 
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν» μόνον.

Αἶνοι: τὰ 4 ἰδιόμελα· «Σήμερον συνέχει τάφος».
Δόξα· «Τὴν σήμερον μυστικῶς».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη. Εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός», γίνεται ἡ ἔξοδος 

καὶ ἡ περιφορὰ τοῦ Ἐπιταφίου πέριξ τοῦ ναοῦ μετὰ τοῦ ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου9.

Ἐπανελθούσης τῆς πομπῆς εἰς τὸν ναόν, ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ πρὸ τῆς Ὡραίας 
Πύλης· «Πρόσχωμεν. Εἰρήνη πᾶσι. Σοφία» καὶ εἰσάγεται ὁ ἐπιτάφιος 
εἰς τὸ Ἱερόν, ὅπου λιτανεύεται πέριξ τῆς ἁγίας Τραπέζης, ψαλλομέ

9. Κατὰ τὴν περιφορὰν τοῦ Ἐπιταφίου, ψάλλεται ὑπό τινων τὸ ἰδιόμελον· «Τὸν 
ἥλιον κρύψαντα».
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νων τῶν ἀπολυτικίων· «Ὅτε κατῆλθες», «Ταῖς μυροφόροις» καί· «Ὁ 
εὐσχήμων». Εἰς τὸ τέλος τοῦ τροπαρίου τούτου, καὶ εἰς τὸν στίχον· 
«… κηδεύσας ἀπέθετο», ὁ Ἐπιτάφιος ἐναποτίθεται ἐπὶ τῆς ἁγίας 
Τραπέζης. Εὐθύς,

Ὁ ἀναγνώστης ἀναγινώσκει τὸ τροπάριον τῆς προφητείας, τὴν προφητεί
αν καὶ τὸν Ἀπόστολον, καὶ ὁ ἱερεὺς τὸ Εὐαγγέλιον.

Ἡ ἐκτενής, τὰ πληρωτικά, ἡ κεφαλοκλισία καὶ ἡ
Ἀπόλυσις· «Σοφία· Ὁ ὢν εὐλογητὸς …, Ὁ δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ 

διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν», ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Τῷ Μ. Σαββάτῳ πρωΐ,
Μέγας Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουγία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἑσπέρια: τὰ 4 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς» 

καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα· «Σήμερον ὁ ᾅδης στένων βοᾷ» εἰς 4.
Δόξα· «Τὴν σήμερον μυστικῶς».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου· «Τὴν παγκόσμιον δόξαν».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου10. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· 

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν» καὶ ἐκ τῶν ἀναγνωσμάτων τοῦ Τριῳδίου 
τὰ ἀκόλουθα 3·

Αʹ ἀνάγνωσμα· «Γενέσεως τὸ ἀνάγνωσμα. Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός».
Δʹ ἀνάγνωσμα· «Προφητείας Ἰωνᾶ τὸ ἀνάγνωσμα. Ἐγένετο λόγος Κυ

ρίου».
ΙΕʹ ἀνάγνωσμα· «Προφητείας Δανιὴλ τὸ ἀνάγνωσμα. Ἔτους ὀκτωκαι

δεκάτου».
Εἰς τὸ τέλος τοῦ τρίτου ἀναγνώσματος, ἀνιστάμενοι ψάλλομεν εἰς ἦχον 

αʹ· «Τὸν Κύριον ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». 
Εἶτα, ἀπαγγελλομένων τῶν στίχων τῆς ηʹ ᾠδῆς (Ὕμνος τριῶν Παίδων) 
ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ, ἐπαναλαμβάνεται ὑπὸ τῶν χορῶν ἐναλλὰξ τὸ «Τὸν 
Κύριον ὑμνεῖτε».

Εἶτα ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. Ὅτι ἅγιος εἶ» καὶ ψάλλεται, ἀντὶ 
τρισαγίου, τὸ «Ὅσοι εἰς Χριστόν».

10. Ὁ ἱερεὺς λέγει κατ᾿ αὐτὴν τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου τῆς θ. Λειτουργίας καὶ οὐχὶ 
τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ.
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Ἀπόστολος: τοῦ Μ. Σαββάτου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθημεν».
Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποστόλου, ὁ λειτουργῶν ἱερεύς, ἐξερχόμενος εἰς τὰ 

βημόθυρα καὶ σκορπίζων φύλλα δάφνης περιέρχεται ὅλον τὸν ναὸν καὶ 
ψάλλει, ἀντὶ τοῦ «Ἀλληλούϊα», εἰς ἦχον βαρύν, τὸ «Ἀνάστα ὁ Θεός», 
τό ὁποῖον ἐπαναλαμβάνουσιν οἱ χοροὶ ἐναλλὰξ μετὰ τῶν στίχων, ὡς ἐν 
τῷ Τριῳδίῳ.

Εὐαγγέλιον: τοῦ Μ. Σαββάτου· «Ὀψὲ Σαββάτων».
Καθ᾿ ἑξῆς ἡ Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντὶ Χερουβικοῦ· «Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία». Ἡ εἴσοδος τῶν τιμί

ων δώρων γίνεται μετὰ τὴν φράσιν· «… πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας» 
καὶ μετ᾿ αὐτὴν ὁ βʹ χορὸς συμπληροῖ τὸν ὕμνον· «Τὰ πολυόμματα 
Χερουβείμ».

Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Ἐξηγέρθη, ὡς ὁ ὑπνῶν, Κύριος καὶ ἀνέστη σῴζων ἡμᾶς. 

Ἀλληλούϊα».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», λέγομεν τὸ κάτωθι:

Ἦχος πλ. βʹ.

«Μνήσθητι, εὔσπλαγχνε, καὶ ἡμῶν, καθὼς ἐμνημόνευσας τοῦ λῃστοῦ 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
«Εἴη τὸ ὄνομα». Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

5. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. Ἡ ζωηφόρος ἀνάστασις 
τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἰρήνης μεγα
λομάρτυρος.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, περὶ τὴν 11ην μ.μ., ἄρχεται ἡ Παννυχίς τοῦ Πά
σχα.

Ὁ ἱερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς …, Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν …, Βασιλεῦ 
οὐράνιε».

Ὁ ἀναγνώστης· τὸ τρισάγιον, «Κύριε ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· 
«Δεῦτε προσκυνήσωμεν», ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα καὶ ἀμέσως ψάλλεται ὁ 
κανών· «Κύματι θαλάσσης», κατὰ τὴν ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Μ. Δευτέρας 
διατυπωθεῖσαν τάξιν.



 ΜΑΪΟΣ  5 181

Μετὰ την γʹ ᾠδήν: ἄνευ συναπτῆς, ψάλλει ὁ αʹ χορὸς τὸ κάθισμα· «Τὸν 
τάφον σου, Σωτὴρ» (ἅπαξ).

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: ἄνευ συναπτῆς, ἀναγινώσκονται τὸ κοντάκιον· «Τὴν 
ἄβυσσον ὁ κλείσας» καὶ ὁ οἶκος· «Ὁ συνέχων τὰ πάντα».

Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν: οἱ χοροὶ μεταβαίνουν εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα, ἔνθα ὁ 
ἀναγνώστης λέγει τὸ τρισάγιον καὶ οἱ χοροὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ὅτε 
κα τῆλθες». Εἶτα ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκτενῆ· «Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεός», 
μετ᾿ ἐκφωνήσεως· «Ὅτι ἐλεήμων» καὶ ἡ ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ 
νεκρῶν».

Μετὰ τὸ «Δι᾿ εὐχῶν», εἴθισται νὰ ψάλλουν οἱ χοροὶ ὁμοῦ τὸ Ζʹ ἑωθινὸν 
δοξαστικόν· «Ἰδοὺ σκοτία καὶ πρωΐ».

Ἡ τελετὴ τῆς ἀναστάσεως

Μετὰ ταῦτα, ὁ ἱερεὺς ἱστάμενος πρὸ τῆς Ὡραίας Πύλης καὶ βλέπων πρὸς 
δυσμάς, κρατῶν τρίκηρον ἀνημμένον ἐκ τῆς ἀκοιμήτου κανδήλας, 
προσκαλεῖ τοὺς πιστοὺς ἵνα ἀνάψωσι τὰς λαμπάδας αὐτῶν, ψάλλων 
τὸ ἑξῆς·

Ἦχος πλ. αʹ.
«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτὸς καὶ δοξάσατε Χριστὸν 

τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».
Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται πολλάκις ὑπὸ τῶν χορῶν, ἕως ὅτου οἱ πιστοὶ 

ἀνάψωσι τὰς λαμπάδας αὐτῶν.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ ἱερεύς, κρατῶν τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ τὸ τρίκηρον, 

ἐξέρχεται τοῦ ναοῦ μετὰ τῶν χορῶν καὶ τοῦ λαοῦ, προπορευομένων 
λαμπάδων, ἑξαπτερύγων καὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως, ψάλλων τὸ 
κάτωθι τροπάριον·

Ἦχος πλ. βʹ.

«Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς. 
Καὶ ἡμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον, ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ δοξάζειν».

Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται πολλάκις ὑπὸ τῶν χορῶν, ἕως ὅτου φθάσωσιν 
εἰς τὴν ἐξέδραν.
Φθάσαντες εἰς τὴν ἐξέδραν, ὁ διάκονος ἐκφωνεῖ· «Καὶ ὑπὲρ τοῦ κατα

ξιωθῆναι ἡμᾶς» καὶ ὁ ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Βʹ ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον.
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Ὄρθρος

Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον, λαβὼν θυμιατὸν καὶ θυμιῶν τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον 
καὶ τὴν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως, ὁ ἱερεὺς ἐκφωνεῖ· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ 
ὁμοουσίῳ καὶ ζῳοποιῷ καὶ ἀδιαιρέτῳ Τριάδι, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».

Καὶ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς, ἅπαξ ὑπὸ τοῦ κλήρου καὶ ἀνὰ 
μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν. Τοῦτο ψάλλεται καὶ ἑξάκις ὑπὸ τῶν χορῶν συντό
μως, τοῦ ἱερέως ἀπαγγέλλοντος τοὺς 4 στίχους· «Ἀναστήτω ὁ Θεός», 
καθὼς καὶ τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν». Ἀκολούθως ψάλλεται καὶ 
πάλιν ἀργῶς τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως μέχρι τῆς 
φράσεως· «… θάνατον πατήσας», τὸ δὲ ἐπίλοιπον ἀποπληροῖ ὁ χορός.

Εἶτα ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικά. Μετὰ τὴν ἐκφώνησιν· «Ὅτι πρέπει σοι», 
ἐπανερχόμεθα εἰς τὸν ναὸν καὶ ψάλλεται ὁ

Κανὼν τοῦ Πάσχα εἰς 6, ἤτοι ὁ μὲν εἱρμὸς δὶς καὶ ἄνευ στίχου, τὰ δὲ 
πρῶτα δύο τροπάρια μετὰ τοῦ· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύ
ριε» καὶ τὰ δύο τελευταῖα μετὰ τοῦ «Δόξα» καὶ τοῦ «Καὶ νῦν». Μεθ᾿ 
ἑκάστην ᾠδὴν ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς αὐτῆς καὶ ἀκολούθως εἰς τὸν 
αὐτὸν ἦχον τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς) καὶ τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» 
(ἅπαξ) καὶ γίνεται μικρὰ συναπτὴ διὰ τῶν ἀκολούθων ἐκφωνήσεων·

Μετὰ τὴν αʹ ᾠδήν· «Ὅτι σὸν τὸ κράτος».
Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν· «Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν» καὶ ψάλλεται ἡ ὑπακοή· 

«Προλαβοῦσαι τὸν Ὄρθρον».
Μετὰ τὴν δʹ ᾠδήν· «Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος».
Μετὰ τὴν εʹ ᾠδήν· «Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασται».
Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν· «Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεύς», ψάλλεται τὸ κοντάκιον καὶ 

ἀναγινώσκονται ὁ οἶκος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα 
τοῦ Πεντηκοσταρίου. Ἀμέσως τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» τρὶς (τὸ 
πρῶτον ὑπὸ τοῦ ἱερέως) καὶ τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» τρίς.

Μετὰ τὴν ζʹ ᾠδήν· «Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου».
Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν: εἰς τὸ προτελευταῖον τροπάριον, ἀντὶ τοῦ «Δόξα Πατρί», 

λέγομεν τὸ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα τὸν Κύρι
ον». Πρὸ δὲ τοῦ ἐν τῷ τέλει αὐτῆς εἱρμοῦ, προτάσσεται τὸ «Αἰνοῦμεν, 
εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον». Εἶτα τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (ἅπαξ) καὶ ἡ συναπτὴ διὰ 
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τῆς ἐκφωνήσεως· «Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ ὄνομα». Ὁ διάκονος· «Τὴν 
Θεοτόκον καὶ μητέρα».

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς 
ἀκολούθως·

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐθελουσίως παθόντα  
καὶ ταφέντα καὶ ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐξαναστάντα τριήμερον  
ἐκ τάφου Χριστὸν τὸν ζωοδότην».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Χριστὸς τὸ καινὸν Πάσχα, τὸ ζωόθυτον θῦμα,  
ἀμνὸς Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν κόσμου».

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης!».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει,  
ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη».

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης!».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου  
καὶ ἀδιαιρέτου Θεότητος τὸ κράτος».

«Ὤ Πάσχα τὸ μέγα».

«Καὶ νῦν· Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε· χαῖρε, εὐλογημένη·  
χαῖρε, δεδοξασμένη, σὸς γὰρ Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου».

«Ὤ Πάσχα τὸ μέγα».

Καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα τῇ κεχαριτωμένῃ, ἁγνὴ Παρθένε, χαῖρε, 
καὶ πάλιν ἐρῶ, χαῖρε, ὁ σὸς Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου. Φω
τίζου, φωτίζου».

Εἶτα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (ἅπαξ) καὶ ἡ 
συναπτὴ διὰ τῆς ἐκφωνήσεως· «Ὅτι σὲ αἰνοῦσι».

Ἐξαποστειλάριον· «Σαρκὶ ὑπνώσας» (τρίς).
Αἶνοι: τὰ 4 ἀναστάσιμα τοῦ αʹ ἤχου· «Ὑμνοῦμέν σου, Χριστὲ» καὶ τὰ 4 

στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, καὶ νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα», καὶ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρίς.
Ἐν συνεχείᾳ ἀναγινώσκεται ὁ Κατηχητικὸς Λόγος τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστό
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μου· «Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεος». Εἰς τὸ τέλος τοῦ Λόγου, ψάλ
λεται τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου· «Ἡ τοῦ 
στόματός σου»11.

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Μετὰ τὸ «Εὐλογημένη ἡ Βασιλεία», ψάλλεται δεκάκις τὸ «Χριστὸς 

Ἀνέστη» ὡς καὶ εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ Ὄρθρου. Εἶτα τὰ εἰρηνικὰ καὶ τὰ 
ἀντίφωνα τοῦ Πάσχα ὡς ἑξῆς·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
«Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ, δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει  
τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ ἐχθροί σου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι,  
ψαλάτωσαν δὴ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
«Ὁ Θεὸς οἰκτιρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς,  

ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

11. Ἐνταῦθα εἶναι ἡ ἁρχικὴ καὶ κανονικὴ θέσις τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Λόγου τού
του, ὡς μαρτυρεῖται ὑπὸ πάντων σχεδὸν τῶν Τυπικῶν. Αἰτία τῆς μεταθέσεως αὐτοῦ 
εἰς τὸ τέλος τῆς Λειτουργίας ὑπῆρξε, πιθανώτατα, ἡ βραδύτης τῆς προσελεύσεως τῶν 
Χριστιανῶν εἰς τὸν ναὸν εἰς ἐποχήν, καθ᾿ ἣν ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα ἐτελεῖτο κατὰ 
τὰς πρώτας πρωϊνὰς ὥρας τῆς Κυριακῆς, ὥστε οἱ προσερχόμενοι νὰ μὴ στεροῦνται 
τῆς ἀκροάσεως τοῦ ὡραιοτάτου τούτου Λόγου.
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«Τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

«Ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι  
λαοὶ πάντες».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

«Εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα  
τὰ πέρατα τῆς γῆς».

«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
«Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ,  
καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν».

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

«Ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς  
ἀπὸ προσώπου πυρός».

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

«Οὕτως ἀπολοῦνται οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ,  
καὶ οἱ δίκαιοι εὐφρανθήτωσαν».
«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

Εἰσοδικόν· «Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, Κύριον ἐκ πηγῶν Ἰσ
ραήλ. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι· 
Ἀλληλούϊα».

Μετὰ τὴν εἴσοδον· «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ ἡ ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τὸν 
ὄρθρον».

Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀντὶ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστόν».
Ἀπόστολος: τοῦ Πάσχα· «Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην».
Εὐαγγέλιον: τοῦ Πάσχα· «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τοῦ Πάσχα· «Ὁ 

ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».



186 ΜΑΪΟΣ  5 – 6

Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴη τὸ ὄνομα», «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς εἰς ἦχον βʹ).
Ἀπόλυσις: γίνεται διαλογικὴ ὡς ἀκολούθως·
Ὁ ἱερεύς· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», «Εὐλογία Κυρίου», «Δόξα σοι, ὁ 

Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν …, ἐλεήσαι καὶ σώσαι 
ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος».

Ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸν λαόν· «Χριστὸς ἀνέστη».
Ὁ λαός· «Ἀληθῶς ἀνέστη».
Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται ἐκ τρίτου. Εἶτα.
Ὁ ἱερεύς· «Δόξα τῇ αὐτοῦ τριημέρῳ ἐγέρσει».
Ὁ λαός· «Προσκυνοῦμεν αὐτοῦ τὴν τριήμερον ἔγερσιν».
Ὁ ἱερεύς· «Χριστὸς ἀνέστη ἐν νεκρῶν» (ὅλον).
Ὁ λαός· «Ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύριος».

Σημειώσεις: 1. Κατὰ τὴν κρατοῦσαν τάξιν, τὰ ἀντίφωνα καὶ τὸ εἰσοδικὸν τοῦ 
Πάσχα ψάλλονται καθ᾿ ἑκάστην μέχρι τῆς ἀποδόσεως αὐτοῦ.

2. Τὸ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν» ἀντὶ τοῦ τρισαγίου, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» ἀντὶ τοῦ 
«Εἴη τὸ ὄνομα», καθὼς καὶ ἡ διαλογικὴ ἀπόλυσις, λέγονται μέχρι καὶ τοῦ Σαββά
του τῆς Διακαινησίμου, καθὼς καὶ τὴν ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα.

6. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἰὼβ τοῦ πολυάθλου, Σεραφεὶμ 
ὁσίου τοῦ ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς. Ἦχος βʹ.

Σήμερον ψάλλεται ἐκ μεταθέσεως καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου μεγα
λομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Πανηγυρίζουσιν ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἁγίου Γεωργίου Παραλιμνίου καὶ 
αἱ ἱεραὶ μοναὶ ἁγίου Γεωργίου τοῦ Ἀλαμάνου, ἁγίου Γεωργίου Μαυρο
βουνίου (παρὰ τὸ χωρίον Τροῦλλοι Λάρνακος) καὶ Συμβούλου Χριστοῦ 
(ἁγίου Γεωργίου).

Ἡ Θʹ Ὥρα τοῦ Πάσχα
Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τοῦ Σαββάτου τῆς Διακαινησίμου, καθὼς 

καὶ τὴν ἡμέραν τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἀντὶ τῶν Ὡρῶν, τοῦ Με
σονυκτικοῦ καὶ τοῦ Ἀποδείπνου, τελεῖται ἡ κάτωθι ἀκολουθία, γνωστὴ 
ὡς Θʹ τοῦ Πάσχα (ὅλα λέγονται χῦμα)·

«Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Χριστὸς ἀνέστη» (γ ʹ), «Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεα σάμενοι» (γ ʹ), «Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον», «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ», 
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«Ἐν τάφῳ σωματικῶς». Δόξα· «Ὡς ζωηφόρος». Καὶ νῦν· «Τὸ τοῦ 
Ὑψίστου», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν Τιμιωτέραν», 
«Ἐν ὀνόματι Κυρίου», «Δι᾿ εὐχῶν».

Ἡ ὡς ἄνω ἀκολουθία ἐπαναλαμβάνεται τρὶς καὶ εἶτα γίνεται ἡ ἀπόλυσις 
οὕτως·
Ὁ ἀναγνώστης· «Χριστὸς ἀνέστη» (γ ʹ). «Δόξα, καὶ νῦν, Κύριε, ἐλέησον 
(γ ʹ). Εὐλόγησον». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν», ἐπισφραγίζων 
διὰ τοῦ «Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν».

Εἰς τὸ Ἀπόδειπνον πρὸ τῆς ἀπολύσεως, λέγεται καὶ ἡ εὐχή· «Εὐλογητὸς 
εἶ, Δέσποτα παντοκράτορ» (ζήτει ἐν τῷ Ὡρολογίῳ, εἰς τὰ τροπάρια διὰ 
τὸ Πεντηκοστάριον).

Τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἑσπέρας,
ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς (τῆς Ἀγάπης)

Μετὰ τὴν Θʹ τοῦ Πάσχα, ὁ ἱερεὺς ἐνδύεται ἅπασαν τὴν ἱερατικὴν αὐτοῦ 
στολὴν καὶ λαβὼν θυμιατὸν θυμιᾷ πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐκφωνῶν· 
«Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» 
δεκάκις, ὡς διετυπώθη ἐν τῷ Ὄρθρῳ. Εἶτα λέγονται τὰ εἰρηνικὰ καὶ 
ἄρχονται οἱ χοροὶ τοῦ «Κύριε, ἐκέκραξα» εἰς ἦχον βʹ, ἄνευ τῆς στιχο
λογίας· «Θοῦ, Κύριε».

Ἑσπέρια: τὰ πρῶτα 4 ἀναστάσιμα τοῦ βʹ ἤχου· «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ 
Πατρὸς γεννηθέντα» καὶ τὰ 4 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου Γεωργίου· 
«Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν»12.

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Ἀξίως τοῦ ὀνόματος».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· 

12. Ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἁγίου, ὁ ἑσπερινὸς διαφοροποιεῖται κατὰ 
τὰ ἑξῆς: Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 6 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Μετὰ τὸ προκεί
μενον καὶ πρὸ τοῦ Εὐαγγελίου, τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου. Μετὰ τὰ πληρωτικά, ἡ 
λιτὴ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Νευέτω δίκαια». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Ὤ θαύματος καινοῦ». Αἱ δεήσεις τῆς λιτῆς καὶ ἡ προσκύνησις τῶν εἰκόνων, ψαλλο
μένων τῶν ἀποστίχων, ἤτοι τοῦ α´ ἀναστασίμου στιχηροῦ καὶ τῶν 3 προσομοίων τοῦ 
ἁγίου· «Ἀνευφημοῦσι λαοὶ» πρὸ τῶν ὁποίων λέγονται οἱ στίχοι· «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ 
ἀνθήσει», «Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου» καί· «Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 
αὐτοῦ». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα». Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
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«Τίς Θεὸς μέγας» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. 
Ἀμέσως· «Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡμᾶς» καὶ ἀναγινώσκεται τὸ 
Εὐαγγέλιον τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Ἀκολουθεῖ ἡ ἐκτενής· 
«Εἴπωμεν πάντες», τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Μετὰ τὴν 
ἐκφώνησιν· «Εἴη τὸ κράτος», ψάλλονται τὰ

Ἀπόστιχα: (ἄρχεται ὁ αʹ χορὸς) τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν τοῦ βʹ ἤχου· 
«Ἡ ἀνάστασίς σου, Χριστὲ Σωτὴρ» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πά
σχα ἱερόν», μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν. Ἐν Κύπρῳ, ψαλλομένων τῶν 
στιχηρῶν, γίνεται λιτανεία πέριξ τοῦ ναοῦ13. Εἰσερχόμενοι ἐν τῷ ναῷ 
(καὶ ἄνευ δεήσεως), γίνεται ἀσπασμὸς τῆς εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως 
καὶ τοῦ ἁγίου.

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἶτα τὸ «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ ἀπο

λυτίκιον τοῦ ἁγίου· «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτὴς» καὶ πάλιν τὸ 
«Χριστὸς ἀνέστη».

(Ἐὰν ὑπάρχῃ ἀρτοκλασία, τὸ τελευταῖον «Χριστὸς ἀνέστη» ψάλλει ὁ 
ἱερεύς, μεθ᾿ ὃ γίνεται ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων, ψάλλεται τὸ «Πλούσι
οι ἐπτώχευσαν» καὶ ἀντὶ τοῦ «Εἴη τὸ ὄνομα» λέγεται τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη» ἐκ γʹ, εἰς ἦχον βʹ). Εἶτα ἡ

Ἀπόλυσις: διαλογικὴ ὡς ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τοῦ Πάσχα.
Σημειώσεις: 1. Εἰς τοὺς Ἑσπερινοὺς τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος ψάλλονται τὰ 

μεγάλα προκείμενα, ὡς διαλαμβάνονται ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
2. Τὸ «Νῦν ἀπολύεις» μετὰ τοῦ τρισαγίου δὲν λέγεται καθ᾿ ὅλην τὴν Διακαινήσι

μον ἑβδομάδα, καθὼς καὶ κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα.
3. Ἐὰν κατὰ τὴν Διακαινήσιμον ἑβδομάδα ὑπάρχῃ ἀρτοκλασία, αὕτη γίνεται 

μετὰ τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα», ὡς ἀνωτέρω διετάχθη.
4. Κατὰ τὴν Διακαινήσιμον ἑβδομάδα γίνεται κατάλυσις εἰς πάντα.

Ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς τοῦ Πάσχα
[ἐν τοῖς καθεδρικοῖς ναοῖς, παρόντος ἀρχιερέως]

Ἀναγινωσκομένης τῆς Θ́  τοῦ Πάσχα ἐν τῷ Συνοδικῷ, ὁ ἀρχιερεὺς ἐν
δύεται τὴν ἀρχιερατικὴν αὐτοῦ στολήν, παρισταμένων τῶν ἱερέων καὶ 
τῶν διακόνων, προενδεδυμένων τὰς οἰκείας αὐτῶν στολάς. Μετὰ τὴν 
ἀπόλυσιν τῆς Θ́ , τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» καὶ κρουο

13. Ἡ λιτανεία αὕτη γίνεται καθ᾿ ὅλην τὴν Διακαινήσιμον ἑβδομάδα.
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μένων χαρμοσύνως τῶν κωδώνων, ὁ ἀρχιερεύς, κρατῶν τὴν ἀρχιερατικὴν 
ῥάβδον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον μικροῦ σχήματος μετὰ παραστάσεως τῆς 
Ἀναστάσεως, κατέρχεται ἐν πομπῇ, προπορευομένων κατὰ σειρὰν τοῦ 
τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἑξαπτερύγων, τῶν λαμπαδούχων, τῶν χορῶν, τῶν 
διακόνων καὶ τῶν ἱερέων στοιχηδόν, κρατούντων ἀνημμένας λαμπάδας. 
Δύο διάκονοι, φέροντες δικηροτρίκηρα καὶ ἕτεροι δύο φέροντες κιβωτοὺς 
καὶ θυμιατά, περιστοιχίζουσι τὸν ἀρχιερέα.

Τῆς πομπῆς εἰσελθούσης εἰς τὸν ἱερὸν ναόν, ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται 
εὐθὺς εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα, ὅπου, θυμιῶν τὴν ἁγίαν Τράπεζαν, ἐκφωνεῖ 
τὸ «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ οὕτως ἄρχεται ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ἑσπερινοῦ.

Ὁ ἀρχιερεὺς παραμένει κατὰ τὰ εἰρηνικὰ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ 
λέγει τὴν ἐκφώνησιν· «Ὅτι πρέπει σοι» καὶ ἀκολούθως, περιστοιχιζόμε
νος ὑπὸ τῶν διακόνων, φερόντων κιβωτοὺς καὶ δικηροτρίκηρα, θυμιᾷ τὸν 
ναὸν κατὰ τὰ κεκραγάρια.

Μετὰ τὴν θυμίασιν, ὁ ἀρχιερεύς, προπορευομένων τῶν διακόνων κρα
τούντων δικηροτρίκηρα, ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ ἀνέρχεται εἰς 
τὸν δεσποτικὸν θρόνον, ὅπου οἱ διάκονοι ποιοῦσι σχῆμα καὶ ἐπανέρχονται 
εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα.

Εἰς τὴν εἴσοδον ὁ ἀρχιερεὺς ψάλλει τὸ «Φῶς ἱλαρὸν» ἐκ τοῦ θρόνου, 
συμψαλλόντων τῶν κληρικῶν, καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Τίς Θεὸς μέ
γας». Τῶν χορῶν ἐπαναλαμβανόντων τὸ προκείμενον, εἰσέρχεται οὗτος 
εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα, ἀκολουθούντων τῶν ἱερέων, ὅπου ἀπὸ τῆς καθέ
δρας ἀναγινώσκει ἑλληνιστὶ τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον τμηματικῶς, τὸ ὁποῖον 
ἐπαναλαμβάνεται εἰς ξένας γλώσσας ὑπὸ ἱερέων καὶ διακόνων.

Εἰς τὰ ἀπόστιχα, ἀφοῦ ψαλῇ ὑπὸ τοῦ β´ χοροῦ τὸ «Ἡ ἀνάστασίς σου», 
ὁ κλῆρος ἐξέρχεται τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ ἵσταται στοιχηδὸν εἰς τὸν σω
λέαν. Ὁ ἀρχιερεὺς ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης ψάλλει τὸ «Πάσχα ἱερόν», 
συμψαλλόντων τῶν ἱερέων. Ψαλλομένων τῶν ὑπολοίπων ἀποστίχων, ἡ 
ὅλη πομπή, κατὰ τὴν ἰδίαν σειράν, ἐξέρχεται ἐκ τῆς δυτικῆς εἰσόδου, πε
ριέρχεται τὸν ναὸν καὶ ἀνέρχεται ἐν τῷ Συνοδικῷ μετὰ τοῦ λαοῦ, ὅπου 
γίνεται ἡ ἀπόλυσις καὶ ψάλλεται ὁ πολυχρονισμὸς τοῦ ἀρχιερέως.

Μετὰ ταῦτα ὁ ἀρχιερεὺς ἐκδύεται τὴν ἀρχιερατικὴν αὐτοῦ στολὴν 
καὶ ἀνταλλάσσει τὸν ἀναστάσιμον χαιρετισμὸν μετὰ τοῦ λαοῦ, διανέμων 
πασχαλινὰ αὐγά.
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Τῇ Δευτέρᾳ πρωΐ, ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα
Ὄρθρος

Μετὰ τὴν Θʹ ὥραν, ὁ ἱερεὺς ἐνδύεται ἅπασαν τὴν ἱερατικὴν αὐτοῦ στο
λήν, ἵσταται κρατῶν θυμιατὸν πρὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης καὶ θυμιῶν 
ἐκφωνεῖ· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ» καὶ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη» τρὶς (ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ δὶς ὑπὸ τῶν χορῶν). Εἶτα πά
λιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τετράκις μετὰ τῶν συνήθων στίχων. Δόξα, τὸ 
ἁπολυτίκιον τοῦ ἁγίου· «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής». Καὶ νῦν· 
«Χριστὸς ἀνέστη» καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ τὸ τέλος ὁ 
αʹ χορός. Τὰ εἰρηνικὰ καὶ ἀμέσως τὰ

Καθίσματα: τοῦ ἁγίου· «Ἀνέτειλεν ἰδού». Δόξα· «Γεωργήσας ἐμμελῶς». 
Καὶ νῦν, τὸ ἑξῆς αὐτόμελον θεοτοκίον·
«Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, 

τὸν ἐπὶ πόκον ὑετὸν ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει σου, Θεοτόκε, βάτον ἐν 
πυρὶ ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον Ἀαρὼν τὴν βλαστήσασαν· καὶ μαρτυρῶν ὁ 
μνήστωρ σου καὶ φύλαξ, τοῖς ἱερεῦσιν ἐκραύγαζε· Παρθένος τίκτει, καὶ 
μετὰ τόκον, πάλιν μένει παρθένος».
Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει» (τρὶς) μετὰ τοῦ στίχου· «Πε

φυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου».
Εὐαγγέλιον: τοῦ ἁγίου· «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων».
Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκεται τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» 

τρὶς (ἄνευ τοῦ νʹ ψαλμοῦ) καὶ εὐθύς· «Δόξα, Ταῖς τοῦ ἀθλοφόρου». 
«Καὶ νῦν, Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Εἶτα ὁ στίχος· «Εὐφρανθήσεται δίκαι
ος ἐν Κυρίῳ καὶ ἐλπιεῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ εὐθεῖς 
τῇ καρδίᾳ» καὶ τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἁγίου· «Σήμερον ἡ οἰκουμένη πᾶσα».

«Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου», «Κύριε, ἐλέησον» (ἐκ ιβʹ) καὶ ἡ ἐκ φώ
νησις· «Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς».

Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα καὶ ὁ πρῶτος τοῦ ἁγίου μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ 
Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς 4 ἕκαστος. Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδήν, ὁ 
εἱρμὸς αὐτῆς, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» 
(ἅπαξ) καὶ ἡ μικρὰ συναπτὴ μετὰ τῆς οἰκείας ἐκφωνήσεως, ὡς καὶ ἐν 
τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πάσχα καὶ ἡ ὑπακοή· 
«Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον».
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Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας (6ῃ Μαΐου), μετὰ τῆς ἑξῆς προσθήκης·
«Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ἡ ἐκ μεταθέσεως μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου με
γαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου».

Εὐθύς, τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (τρὶς) 
καὶ αἱ λοιπαὶ ᾠδαὶ τῶν κανόνων.

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν 4 πρώ
των μεγαλυναρίων καὶ ἡ τοῦ ἁγίου μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Τῶν δύο τελευταίων τροπαρίων προτάσσονται 
τὰ «Δόξα» καὶ «Καὶ νῦν», μετὰ τῶν 2 τελευταίων μεγαλυναρίων τοῦ 
Πάσχα.

Εἶτα ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου», τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (ἅπαξ) καὶ ἡ συναπτή.

Ἐξαποστειλάρια: τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ ὑπνώσας», τοῦ ἁγίου· «Ἔαρ ἡμῖν 
ἐξέλαμψεν» καὶ πάλιν τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ ὑπνώσας».

Αἶνοι: τὰ 4 ἀναστάσιμα στιχηρὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτί
σις» καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου· «Δεῦτε τὴν πανέορτον φαιδρὰν», 
μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα· «Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει» καί· 
«Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου». Εἶτα τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα.

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἶτα· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ὡς τῶν 

αἰχ μαλώτων ἐλευθερωτὴς» καὶ πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη». Εὐθὺς 
ἄρχεται ἡ

Θεία Λειτουργία
«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Μετὰ τὴν εἴσοδον· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερω

τὴς» καὶ ἡ ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον».
Κοντάκιον: τοῦ Πάσχα· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες».
Ἀντὶ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος: τοῦ ἁγίου· «Κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρόν».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας· «Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε».
Τὰ λοιπὰ ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ πανιερώτατος μητροπολίτης 
Πάφου κ. Γεώργιος.
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7. ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος 
σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, Ἀκακίου, Κοδράτου, Μαξίμου μαρτύρων. 
Ἦχος γʹ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.

8. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τοῦ 
ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ μεγάλου. Ἦχος δʹ.

Πανηγυρίζει ὁ καθεδρικὸς ναὸς ἁγίου Ἰωάννου Λευκωσίας.
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἀποστόλου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Ἀρσενίου καταλιμπάνεται. Ἡ δὲ τοῦ ἀποστό

λου ψάλλεται μετὰ τῆς τοῦ Πεντηκοσταρίου ὡς ἀκολούθως:

Ἑσπερινὸς14

«Δόξα τῇ ἁγίᾳ», «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου·4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· 

«Ὁ θεατὴς τῶν ἀῤῥήτων» εἰς 4.
Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Τὸν υἱὸν τῆς βροντῆς».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον· «Φωνῇ μου 

πρὸς Κύριον ἐκέκραξα» ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἀπόστιχα: τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν τοῦ δʹ ἤχου καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ 

Πάσχα.
Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε Χριστοῦ».

14. Ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἀποστόλου, ὁ ἑσπερινὸς διαφοροποιεῖται 
κατὰ τὰ ἑξῆς: Ἑσπέρια, ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 6 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου ἐκ 
τῶν Κυπρίων Μηναίων. Μετὰ τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἀποστόλου 
(εἴθισται νὰ ἀπαγγέλλωνται ἐμμελῶς). Μετὰ τὰ πληρωτικά, ἡ λιτὴ τοῦ ἀποστόλου. 
Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Ἀναπεσὼν ἐν τῷ στήθει». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 
«Νεῦσον παρακλήσεσι». Αἱ δεήσεις τῆς λιτῆς καὶ ἡ προσκύνησις τῶν εἰκόνων, ψαλ
λομένων τῶν ἀποστίχων, ἤτοι τοῦ ἀναστασίμου στιχηροῦ καὶ τῶν 3 προσομοίων τοῦ 
ἀποστόλου· «Τὸν τοῦ Ὑψίστου Υἱὸν» (Κύπρια Μηναῖα) πρὸ τῶν ὁποίων λέγονται οἱ 
στίχοι· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν», «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται» καί· «Ἐξομολογήσονται οἱ 
οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου, Κύριε, καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων». Δόξα, 
τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε Χριστοῦ». Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
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Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἶτα· «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ ἀπολυτίκιον 
τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε, Χριστῷ τῷ Θεῷ» καὶ πάλιν τὸ «Χριστὸς 
ἀνέστη».

Ἀπόλυσις: ἡ διαλογικὴ τοῦ Πάσχα.

Ὄρθρος

«Δόξα τῇ ἁγίᾳ», «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά καὶ τὰ
Καθίσματα: τοῦ ἀποστόλου· «Ἀναπεσὼν ἐν τῷ στήθει». Δόξα· «Τὴν 

μνήμην τιμήσωμεν». Καὶ νῦν, τὸ ἑξῆς ὅμοιον θεοτοκίον·
«Πολλαῖς περιστάσεσι καὶ συμφοραῖς τῶν δεινῶν, Παρθένε κυκλού

μενοι, καὶ πρὸς ἀπόγνωσιν, ἀεὶ περιπίπτοντες, μόνην σε σωτηρίαν, καὶ 
ἐλπίδα καὶ τεῖχος, ἔχομεν, Θεοτόκε, καὶ πρὸς σὲ κατὰ χρέος, ἐν πίστει 
καὶ νῦν αἰτοῦμεν· σῶσον τοὺς δούλους σου».
Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» (τρὶς) μετὰ τοῦ στίχου· «Οἱ οὐρανοὶ 

διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ».
Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου, τὸ ΙΑʹ ἑωθινόν.
Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκεται τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» 

τρὶς (ἄνευ τοῦ νʹ ψαλμοῦ) καὶ εὐθύς· Δόξα· «Ταῖς τοῦ ἀποστόλου». 
Καὶ νυν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». Εἶτα ὁ στίχος· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν …», 
καὶ τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἀποστόλου· «Τὴν τῶν ἀποστόλων ἀκρότητα» 
(ζήτει εἰς τὴν λιτήν).

«Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου», «Κύριε, ἐλέησον» (ἐκ ιβʹ) καὶ ἡ ἐκφώ
νησις· «Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς».

Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα καὶ ὁ τοῦ ἀποστόλου μετὰ στίχου· «Ἀπόστολε τοῦ 
Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν», εἰς 4 ἕκαστος. Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδήν, ὁ 
εἱρμὸς αὐτῆς, τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» 
(ἅπαξ) καὶ ἡ μικρὰ συναπτὴ ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Πάσχα καὶ ἡ ὑπακοή· 
«Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον».

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συν
αξάριον τῆς ἡμέρας. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ 
Ἰησοῦς» (τρὶς) καὶ αἱ λοιπαὶ ᾠδαὶ τῶν κανόνων.
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Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν 4 πρώ
των μεγαλυναρίων καὶ ἡ τοῦ ἀποστόλου μετὰ στίχου· «Ἀπόστολε τοῦ 
Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Τῶν δύο τελευταίων τροπαρίων, 
προ τάσσονται τὰ «Δόξα» καὶ «Καὶ νῦν», μετὰ τῶν 2 τελευταίων με
γαλυναρίων τοῦ Πάσχα.

Εἶτα, ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου». «Χριστὸς 
ἀνέστη» (τρίς), «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (ἅπαξ) καὶ ἡ συναπτή.

Ἐξαποστειλάρια: τοῦ Πάσχα, τοῦ ἀποστόλου· «Θεολογῶν ἐβρόντησας» 
καὶ πάλιν τὸ τοῦ Πάσχα.

Αἶνοι: τὰ 4 ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· 
«Μάκαρ Ἰωάννη πάνσοφε» εἰς 4, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα· 
«Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» καί· «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται». Εἶτα τὰ στιχηρὰ 
τοῦ Πάσχα.

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἶτα· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ἀπόστολε, 

Χριστῷ τῷ Θεῷ» καὶ πάλιν· «Χριστὸς ἀνέστη».

Θεία Λειτουργία

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Μετὰ τὴν εἴσοδον· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ἀπόστολε, Χριστῷ τῷ Θεῷ» καὶ 

ἡ ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον».
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες».
Ἀντὶ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος: τοῦ ἀποστόλου· «Ὃ ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς».
Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου· «Εἱστήκεισαν παρὰ τῷ Σταυρῷ».
Τὰ λοιπὰ ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

9. ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου 
μάρτυρος. Ἦχος πλ. αʹ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Καρ
πασίας κ. Χριστοφόρος.
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10. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς 
ὑπερ αγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Σίμωνος 
ἀποστόλου τοῦ ζηλωτοῦ. Ἦχος πλ. βʹ.

Πανηγυρίζουσιν αἱ ἱεραὶ μοναὶ Ζωοδόχου Πηγῆς (Παναγίας Γλωσσᾶ, 
παρὰ τὸ χωρίον Κελλάκι Λεμεσοῦ) καὶ Παναγίας Ἀμιροῦς (παρὰ τὸ 
χωρίον Ἀψιοῦ Λεμεσοῦ).

Ἑσπερινὸς

«Δόξα τῇ ἁγίᾳ», «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. βʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς Ζωοδό

χου Πηγῆς· «Ξένα καὶ παράδοξα» εἰς 4.
Δόξα: τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς· «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. βʹ ἤχου· «Τίς μὴ μακαρίσει σε».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον· «Ἀγαπήσω 

σε, Κύριε» ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Ἀπόστιχα: τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν τοῦ πλ. βʹ ἤχου καὶ τὰ 3 προσόμοια 

τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς· «Χαίροις ἡ ζωηφόρος πηγή», μετὰ τῶν ἑξῆς 
στίχων·
«Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν αἰῶνα».
«Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ».
«Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».

Δόξα: τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς· «Σαλπίσωμεν φιλέορτοι».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἶτα· «Χριστὸς ἀνέστη», τὸ ἑξῆς ἀπο

λυτίκιον τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς·

Ἦχος αʹ.

«Ὁ ναός σου, Θεοτόκε, ἀνεδείχθη παράδεισος, ὡς ποταμοὺς ἀει
ζώους, ἀναβλύζων ἰάματα· ᾧ προσερχόμενοι πιστῶς, ὡς Ζωοδόχου ἐκ 
Πηγῆς, ῥῶσιν ἀντλοῦμεν, καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον· πρεσβεύεις γὰρ σὺ τῷ 
ἐκ σοῦ τεχθέντι Σωτῆρι Χριστῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».
καὶ πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».
Ἀπόλυσις: ἡ διαλογικὴ τοῦ Πάσχα.
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Ὄρθρος

«Δόξα τῇ ἁγίᾳ», «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά καὶ οἱ
Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα καὶ ὁ τῆς Θεοτόκου μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία Θεο

τόκε, σῶσον ἡμᾶς», εἰς 4 ἕκαστος. Μεθ᾿ ἑκάστην ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς αὐτῆς, 
τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (τρίς), τὸ «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (ἅπαξ) καὶ ἡ 
μικρὰ συναπτὴ ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον τοῦ Πάσχα καὶ τὸ κάθισμα τῆς Θεοτόκου· 
«Τὴν ἀένναον κρήνην καὶ ζωηράν».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς Θεοτόκου, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» 
(τρίς), «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (τρὶς) καὶ αἱ λοιπαὶ ᾠδαὶ τῶν κανόνων.

Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν πρώτων 
4 μεγαλυναρίων καὶ ἡ τῆς Θεοτόκου μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία Θεοτό
κε, σῶσον ἡμᾶς». Τῶν δύο τελευταίων τροπαρίων, προτάσσονται τὰ 
«Δόξα» καὶ «Καὶ νῦν», μετὰ τῶν 2 τελευταίων μεγαλυναρίων τοῦ 
Πάσχα. Εἶτα, ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου». 
«Χριστὸς ἀνέστη» (τρίς), «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς» (ἅπαξ) καὶ ἡ  συναπτή.

Ἐξαποστειλάρια: τοῦ Πάσχα καὶ τὸ τῆς Θεοτόκου· «Πηγὴ ὑπάρχεις 
ἀλη θῶς».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. βʹ ἤχου 4 καὶ τὰ 4 προσόμοια τῆς Θεοτόκου· 
«Ὕδωρ τὸ τῆς πηγῆς», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐξεχύθη χάρις ἐν χείλεσί σου· διὰ τοῦτο εὐλόγησέ σε ὁ Θεὸς εἰς 
τὸν αἰῶνα».
«Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ Θεοῦ· ἡγίασε 
τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος».
Εἶτα τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα.

Δόξα, καὶ νῦν: «Ἀναστάσεως ἡμέρα». Εἶτα· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ὁ 
ναός σου, Θεοτόκε» καὶ πάλιν τὸ «Χριστὸς ἀνέστη».

Θεία Λειτουργία

«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» δεκάκις καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
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Μετὰ τὴν εἴσοδον· «Χριστὸς ἀνέστη», «Ὁ ναός σου, Θεοτόκε» καὶ ἡ 
ὑπακοή· «Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον».

Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες»
Ἀντὶ τρισαγίου· «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος: τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου· «Πέτρος καὶ Ἰωάννης 

ἀνέβαινον».
Εὐαγγέλιον: τῆς Παρασκευῆς τῆς Διακαινησίμου· «Ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς 

Καπερναούμ».
Τὰ λοιπὰ ὡς καὶ ἐν τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα.

11. ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ. Μωκίου ἱερομάρτυρος, Μεθο
δίου καὶ Κυρίλλου φωτιστῶν τῶν Σλάβων, τὰ ἐγκαίνια τῆς Κωνσταντι
νουπόλεως. Ἦχος πλ. δʹ.

Ἡ ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.

12. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ. Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀνα
στάσεως καὶ ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ, Ἐπιφανίου 
ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Γερμανοῦ ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Ἑωθινὸν Α´

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: ἡ Θʹ τοῦ Πάσχα
Ἑσπερινὸς

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» καὶ εὐθὺς ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς (ἅπαξ 
ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν). Εὐθὺς ὁ ἀναγνώστης 
τὸν προοιμιακὸν ψαλμὸν ἄνευ τοῦ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν»15, μεθ᾿ ὃν 
τὰ εἰρηνικά.

15. Ἀπὸ τῆς σήμερον, μετὰ τὴν ἐναρκτήριον εὐλογίαν πάσης ἀκολουθίας, λέγεται 
τρὶς τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» (εἰς μὲν τὸν Ἑσπερινόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λει
τουργίαν ψάλλεται, εἰς δὲ τὸ Ἀπόδειπνον, τὸ Μεσονυκτικὸν καὶ τὰς Ὥρας λέγεται 
χῦμα). Τοῦτο ἀντικαθιστᾷ τὸ εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ἀκολουθιῶν «Βασιλεῦ οὐράνιε» ἢ τὸ 
τρισάγιον ἢ τὸ «Δεῦτε προσκυνήσωμεν». Τὸ μὲν τρισάγιον καὶ «Δεῦτε προσκυνή
σωμεν» ἐπανέρχονται εἰς τὴν ἀρχὴν τῶν ἀκολουθιῶν ἀπὸ τοῦ ἀποδείπνου τῆς Πέμ
πτης τῆς Ἀναλήψεως, τὸ δὲ «Βασιλεῦ οὐράνιε» ἀπὸ τοῦ ἀποδείπνου τῆς Κυριακῆς 
τῆς Πεντηκοστῆς.



198 ΜΑΪΟΣ  12

Ἑσπέρια: τὰ 6 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων» καὶ τὰ 
3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου Ἐπιφανίου· «Νόμος ὁ ἐν γράμματι» 
εἰς 4 (Κύπρια Μηναῖα).

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Εἰ καὶ Μωσαϊκοῖς νόμοις».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἐπέστης Χριστέ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τοῦ ἁγίου.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος», 

μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών».
«Ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς 
σου ἐν σοί».

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Τῆς ὀρθοδόξου πίστεως».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Φιλάνθρωπε, μέγα καὶ ἀνείκαστον».
«Νῦν ἀπολύεις» καὶ τὸ τρισάγιον· «Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρὸς» κτλ.
Ἀπολυτίκια: τῆς ἑορτῆς· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος», τοῦ ἁγίου· 

«Θείας πίστεως, ἔγνως τὴν χάριν» καὶ πάλιν τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

«Εὐλογητὸς ὁ Θεός», «Χριστὸς ἀνέστη» (τρὶς χῦμα) καὶ εὐθὺς (ἄνευ τοῦ 
«Βασιλεῦ οὐράνιε»)· Δόξα, καὶ νῦν· «Παναγία Τριάς». Δόξα, καὶ νῦν· 
«Πάτερ ἡμῶν», «Ὅτι σοῦ ἐστιν», «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ 
νῦν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν». Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν 
τοῦ αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον 
τῆς ἑορτῆς καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς» καὶ εὐθὺς ψάλλεται τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς 
(ἅπαξ ὑπὸ τοῦ ἱερέως καὶ ἀνὰ μίαν ὑπὸ τῶν χορῶν). Εἶτα ὁ ἀναγνώστης· 
Δόξα, καὶ νῦν· «Παναγία Τριὰς» κ.λπ. καὶ ὁ ἑξάψαλμος.

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τοῦ ἁγίου· «Χριστῷ συσταυρω

θείς». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Τῷ φόβῳ τῶν Ἑβραίων». Μετὰ τὴν 
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βʹ, τοῦ ἁγίου· «Τὴν καθέδραν εἴληφας». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· 
«Ἐπέστη ἡ ζωή». Μετὰ τὸν πολυέλεον, τοῦ ἁγίου· «Ὑπηρέτης τοῦ 
Λόγου». Δόξα, καὶ νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἰδών μου τὴν πλευράν».

Τὰ εὐλογητάρια δὲν ψάλλονται.
Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, 

Σιών» τρὶς μετὰ τοῦ στίχου·
«Ὅτι ἐνίσχυσε τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν σου, εὐλόγησε τοὺς υἱούς 
σου ἐν σοί».

Εὐαγγέλιον: τὸ Αʹ ἑωθινὸν (ἀπὸ τῆς ἁγίας Τραπέζης) καὶ ἅπασα ἡ τάξις 
αὐτοῦ.

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι», ὁ νʹ ψαλμὸς ψάλλεται καὶ γίνε
ται ὁ συνήθης ἀσπασμὸς τοῦ Εὐαγγελίου. Εἶτα· «Δόξα· Ταῖς τῶν 
ἀποστόλων». «Καὶ νῦν· Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς 
…, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς».

Κανόνες: τῆς ἑορτῆς εἰς 6 μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ 
ἀναστάσει σου, Κύριε» καὶ ὁ τοῦ ἁγίου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ 
Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ ἡ ὑπακοὴ τῆς 
ἑορτῆς· «Ὡς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σου».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς καὶ τοῦ ἁγίου, ὡς 

διετάχθη ἀνωτέρω. Εἶτα, ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, 
φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» (τρὶς) μετὰ τοῦ 
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν», εἶτα τὸ πρῶτον τῆς ἑορτῆς· «Ἐμῶν 
μελῶν χειρί σου», τὸ τοῦ ἁγίου· «Ὅτε Χριστὸν ἐπέγνωκας» καὶ τὸ 
δεύτερον τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον ἔαρ μυρίζει».

Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Μετὰ τὴν ἐκ τάφου σου» καὶ τὰ 
πρῶτα 3 τοῦ ἁγίου· «Πάτερ σοφὲ Ἐπιφάνιε».

Δόξα: τοῦ ἁγίου· «Ἐπιλαμψάσης τῆς χάριτος».
Καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Μεθ᾿ ἡμέρας ὀκτώ».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς· «Ἐσφραγισμένου τοῦ 

μνήματος».
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Θεία Λειτουργία
«Εὐλογημένη ἡ βασιλεία», τὸ «Χριστὸς ἀνέστη» τρὶς καὶ τὰ εἰρηνικά.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος» καί· «Θείας πίστεως, 

ἔγνως τὴν χάριν».
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Τὸ τρισάγιον.
Ἀπόστολος: τοῦ ἁγίου· «Τέκνον Τιμόθεε, δίωκε δικαιοσύνην» (ζήτει εἰς 

τὰ Κύπρια Μηναῖα).
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα· «Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Σὲ 

τὴν φαεινὴν λαμπάδα».
Κοινωνικόν· «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, 

Σιών. Ἀλληλούϊα».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
«Εἴη τὸ ὄνομα».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Σημείωσις: Κατὰ τὴν ἑβδομάδα τοῦ Θωμᾶ, εἰς τὸν Ὄρθρον στιχολογεῖται ἡ Τιμι
ωτέρα καὶ εἰς τὴν Λειτουργίαν ψάλλεται τὸ κοντάκιον τῆς ἑορτῆς· «Τῇ φιλοπράγμο
νι δεξιᾷ» καὶ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Βʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια 
Βʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

Σήμερον ἄγει τὰ ὀνομαστήριά του ὁ θεοφιλέστατος ἐπίσκοπος Λή
δρας κ. Ἐπιφάνιος.

13. ΔΕΥΤΕΡΑ. Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ.

14. ΤΡΙΤΗ. Ἰσιδώρου μάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱερομάρτυρος.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεράποντος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

15. ΤΕΤΑΡΤΗ. Παχωμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Ἀχιλλείου Λαρίσης, Πανη
γυρίου ὁσίου τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὁσίου Πανηγυρίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.



16. ΠΕΜΠΤΗ. Θεοδώρου ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Ἀλεξάνδρου Ἱεροσολύμων.

17. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας ἀποστόλων, Θεοφάνους 
ἐπισκόπου Σολέας τῆς Κύπρου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Θεοφάνους εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

18. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἀντίπασχα, Πέτρου, Διονυσίου, 
Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἡρακλείου, Παυλίνου καὶ Βενεδίμου μαρ
τύρων.

Ἐν τῇ Θʹ  Ὥ ρ ᾳ .  Ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος» καὶ 
κοντάκιον· «Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ».

Ἐν τῷ Ἑ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Ἑσπέρια, τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Τῶν θυρῶν 
κεκλεισμένων» (Παρασκευῇ Βʹ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ 
Μηναίου· «Αἴγλῃ φωτιζόμενοι» (18ῃ Μαΐου). Δόξα· «Τῶν θυρῶν κεκλει
σμένων, ἐπέστης Χριστέ». Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ αʹ ἤχου· «Τὴν πα
γκόσμιον δόξαν». Εἶτα, ἄνευ εἰσόδου, τὸ «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον 
τῆς ἡμέρας· «Ὁ Θεός, ἀντιλήπτωρ μου εἶ», εὐθὺς τὸ «Καταξίωσον» καὶ 
τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, τὰ 4 ἀναστάσιμα· «Τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν εὐχὰς» 
μετὰ τῶν συνήθων στίχων· «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν». Δόξα, καὶ νῦν· «Φι
λάνθρωπε, μέγα καὶ ἀνείκαστον». Ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ 
μνήματος» (τρὶς) καὶ ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Μ ε σ ο ν υ κ τ ι κ ῷ  (τοῦ Σαββάτου). «Χριστὸς ἀνέστη» (ἐκ γʹ 
χῦμα). Δόξα, καὶ νῦν· «Παναγία Τριάς», «Πάτερ ἡμῶν» κτλ. Μετὰ τὸ βʹ 
τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς, μετὰ τὸ γʹ, τὸ κοντάκιον αὐτῆς καὶ 
ἀπόλυσις.

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς 
(τρίς). Καθίσματα, μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν τὰ 3 ἀναστάσιμα καὶ μετὰ 
τὴν βʹ τὸ τῆς ἑορτῆς· «Τῷ φόβῳ τῶν Ἑβραίων» δὶς (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
αὐτό). «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανό
νες, ὁ τῆς ἑορτῆς εἰς 6 καὶ ὁ τοῦ Μηναίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ψάλλεται ὁ 
εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου. Δόξα, καὶ 
νῦν, τῆς ἑορτῆς· «Ἐπέστη ἡ ζωὴ» (Ὄρθρος ἑορτῆς, μετὰ τὴν βʹ στιχολογί
αν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, τὸ κον
τάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. Μετὰ τὴν ηʹ 
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ᾠδήν, τὸ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν» καὶ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου. 
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ Μηναίου. Ἐξαποστειλάρια, 
τῆς ἑορτῆς· «Ἐμῶν μελῶν» καί· «Σήμερον ἔαρ μυρίζει». Αἶνοι, ὡς ἐν τῷ 
Πεντηκοσταρίῳ. «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ 
τὰ ἀπόστιχα, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ 
τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος».

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τοῦ Πάσχα. Ἀπο
λυτίκια, τῆς ἑορτῆς καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Τῇ φιλοπράγμονι 
δεξιᾷ». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως»· 
«Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν· «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ». «Χριστὸς ἀνέστη», 
«Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

19. ΚΥΡΙΑΚΗ Γ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τῶν Μυροφόρων). Πατρικίου ἐπι
σκό που Προύσης, τῶν ιγʹ ὁσιομαρτύρων τῆς ἱερᾶς μονῆς Παναγίας τῆς 
Καντάρας Κύπρου.

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ

Ἡ ἀκολουθία τῶν ιγʹ ὁσιομαρτύρων εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος».
Κοντάκιον· «Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ βʹ ἤχου 7 καὶ τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν Μυροφόρων· 
«Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος».

Δόξα: τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες τὸν τάφον σου».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιὰ τοῦ νόμου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Ἡ ἀνάστασίς σου, Χριστὲ Σω

τὴρ» καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερὸν» μετὰ τῶν στίχων 
αὐτῶν.

Δόξα· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον τὸ φῶς».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
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Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες». Δόξα· «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Καὶ νῦν· 
«Ταῖς Μυροφόροις»16.

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ βʹ ἤχου, ἡ λιτὴ τῶν Μυροφό

ρων, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Ταῖς 
Μυροφόροις» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ βʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 

τοῦ ἑωθινοῦ (Δʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία 

Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τῶν Μυροφόρων17 ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ 
στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὰ δύο καθίσματα τῶν μυροφόρων· «Τὰ μύρα θερμῶς». 
Δόξα, καὶ νῦν· «Τῶν μαθητῶν σου ὁ χορός».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν Μυροφόρων, τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου 

μετὰ τῶν μεγαλυναρίων, ὡς ἑξῆς·
«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐθελουσίως παθόντα καὶ ταφέντα  

καὶ ἐξαναστάντα τριήμερον ἐκ τάφου».
«Φωτίζου, φωτίζου».

16. Ἐὰν θὰ γίνῃ ἀρτοκλασία, τὰ ἀπολυτίκια λέγονται οὕτως· «Ὅτε κατῆλθες», 
«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα· «Ταῖς Μυροφόροις». Καὶ νῦν «Θεοτόκε Παρθένε».

17. Ἐκ τοῦ κανόνος τῶν Μυροφόρων ψάλλονται τὰ 4 τελευταῖα τροπάρια ἑκάστης 
ᾠδῆς (τριαδικόν, θεοτοκίον καὶ τὰ δύο προηγούμενα αὐτῶν), τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται 
εἰς τὴν ὑπόθεσιν τῆς ἑορτῆς. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς Κυριακὰς τοῦ Παραλύτου, 
τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τοῦ Τυφλοῦ.
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«Μεγάλυνον, ψυχή μου, τὸν ἐξαναστάντα τριήμερον  
ἐκ τάφου Χριστὸν τὸν ζωοδότην».

«Φωτίζου, φωτίζου».

«Χριστὸς τὸ καινὸν Πάσχα, τὸ ζωόθυτον θῦμα,  
ἀμνὸς Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν κόσμου».

«Ὤ θείας! Ὤ φίλης!».

«Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει,  
ὅτι Χριστὸς ἀνέστη καὶ ᾅδης ἐσκυλεύθη».

«Ὤ Πάσχα τὸ μέγα».

«Δόξα· Μεγάλυνον, ψυχή μου, τῆς τρισυποστάτου  
καὶ ἀδιαιρέτου Θεότητος τὸ κράτος».

«Συμφώνως, Παρθένε».

«Καὶ νῦν· Χαῖρε, Παρθένε, χαῖρε, χαῖρε, εὐλογημένη, χαῖρε,  
δεδοξασμένη, σὸς γὰρ Υἱὸς ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου».

«Εὐφραίνου, ἀγάλλου».

Καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 

ὑπνώσας» καὶ τῶν Μυροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε».
Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ 

τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα: τὸ Βʹ ἑωθινόν· «Μετὰ μύρων προσελθούσαις».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς Μυροφό

ροις», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· «Πληθυνόντων τῶν Μαθη

τῶν».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· «Ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀρι

μα θαίας».
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Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Γʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια 
Γʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

20. ΔΕΥΤΕΡΑ. Θαλλελαίου μάρτυρος, ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων ἁγίου 
Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις. 

21. ΤΡΙΤΗ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν θεοστέπτων βασιλέων καὶ 
ἰσαποστόλων.

Πανηγυρίζει ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης 
Πύργου Τηλλυρίας.

Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα· «Ταῖς Μυ
ροφόροις».

Κοντάκιον· «Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: τὰ 3 προσόμοια τῶν Μυροφόρων· «Ὅτε Μυροφόροι σε, 
Χριστὲ» (Δευτέρᾳ Γʹ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 3 τῶν ἁγίων· «Ὅπλον 
κραταιό τατον».

Δόξα: τῶν ἁγίων· «Πλουσίων δωρεῶν».
Καὶ νῦν: τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι ὄρθριαι γενόμεναι».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Κύριος εἰσακούσεταί 

μου» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῶν ἁγίων.
Ἡ λιτὴ τῶν ἁγίων. Δόξα, τῶν ἁγίων· «Ἡ Ἐκκλησία σήμερον». Καὶ νῦν, 

τῶν Μυροφόρων· «Μετὰ φόβου ἦλθον αἱ γυναῖκες» (Τρίτῃ Γʹ ἑβδ. 
πρωΐ, εἰς τὸν στίχον τῶν αἴνων).

Ἀπόστιχα: τὰ 3 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Πρῶτος βασιλεὺς χριστιανῶν», 
μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γ´·
«Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου, εὗρον Δαυῒδ τὸν δοῦλόν μου, 
ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν».
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«Διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε ὁ Θεός, ὁ Θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ 
τοὺς μετόχους σου».

Δόξα: τῶν ἁγίων· «Σέλας φαεινότατον».
Καὶ νῦν: τῶν Μυροφόρων· «Τί τὰ μύρα τοῖς δάκρυσιν».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα, τῶν ἁγίων· 

«Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον». Καὶ νῦν· «Ταῖς Μυροφόροις»18.
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Τρίτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων· «Τοῦ 

Σταυροῦ σου τὸν τύπον» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τῶν ἁγίων· «Νέος γέγονας». Δόξα, 

καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι ὄρθριαι γενόμεναι» (Τρίτῃ 
πρωΐ, μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν). Μετὰ τὴν βʹ, τῶν ἁγίων· «Ἑλκόμενος 
ἐπὶ Σταυροῦ». Δόξα, καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Πρὸς τὸ μνῆμά σου, 
Σῶτερ» (Τετάρτῃ πρωΐ, μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν). Μετὰ τὸν πολυέλεον, 
τῶν ἁγίων· «Ἡ εὔσημος μνήμη σου». Δόξα, καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· 
«Τὰ μύρα, Σωτήρ, γυναῖκες» (Πέμπτῃ πρωΐ, μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν).

Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου» (τρὶς) μετὰ τοῦ ἐν τῷ 

Μηναίῳ στίχου.
Εὐαγγέλιον: τῶν ἁγίων· «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα» (ζήτει τῇ 13ῃ Νοεμβρίου).
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ ν ʹ ψαλμὸς (χῦμα). Δόξα· «Ταῖς 

τῶν θεοστέπτων». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, ὁ 
Θεὸς …, Τοῦ εὐσεβοῦς Κωνσταντίνου» (ζήτει εἰς τὴν λιτήν).

Κανόνες: τῶν Μυροφόρων (τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ 
στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῶν 
ἁγίων εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τῶν ἁγίων· «Τὰς αἰσθήσεις ἐκτείνας». Δόξα, 

18. Ἐὰν θὰ γίνῃ ἀρτοκλασία, τὰ ἀπολυτίκια λέγονται οὕτως· «Ὅτε κατῆλθες», 
«Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς Μυροφόροις». Δόξα· «Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύ
πον». Καὶ νῦν· «Θεοτόκε Παρθένε».
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καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Τὰ μύρα θερμῶς» (Κυριακῇ Μυροφόρων, 
μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν).

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν ἁγίων καὶ τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας.

Καταβασίαι: τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου,  φωτίζου».
Ἐξαποστειλάρια: τῶν ἁγίων· «Οὐκ ἐξ ἀνθρώπων εἴληφε» καὶ τῶν Μυ

ροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε».
Αἶνοι: τὰ 4 προσόμοια τῶν ἁγίων· «Χαίροις, Κωνσταντῖνε πάνσοφε».
Δόξα: τῶν ἁγίων· «Ὁ τῶν ἀνάκτων ἄναξ».
Καὶ νῦν: τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι γυναῖκες, ὄρθρου βαθέος» 

(Τρίτῃ πρωΐ, εἰς τοὺς αἴνους).
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τῶν ἁγίων.

Θεία Λειτουργία
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς Μυροφό

ροις», «Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον: τῶν Μυροφόρων· «Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις».
Ἀπόστολος: τῶν ἁγίων· «Ἀγρίππας ὁ βασιλεύς».
Εὐαγγέλιον: τῶν ἁγίων· «Ἀμήν, ἀμήν, λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

22. ΤΕΤΑΡΤΗ. Βασιλίσκου μάρτυρος, Μαρκέλλου καὶ Κόδρου μαρτύρων.

23. ΠΕΜΠΤΗ. Μιχαὴλ ὁσίου ἐπισκόπου Συνάδων, Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ 
Μυροφόρου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μιχαὴλ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Συμεὼν ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει, Κυριακοῦ 
ὁσίου τοῦ ἐν Εὐρύχου.

Αἱ ἀκολουθίαι τῶν ἁγίων Συμεὼν καὶ Κυριακοῦ εὑρίσκονται εἰς τὰ 
Κύπρια Μηναῖα.
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25. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων, ἡ γʹ εὕρεσις 
τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου.

Τῇ Παρασκευῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ». Δόξα· «Ταῖς Μυ
ροφόροις».

Κοντάκιον· «Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν Μυροφόρων· «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες» 
(Παρασκευῇ Γ´ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τοῦ Προδρόμου τὰ 3 προσόμοια· 
«Μάκαρ, Ἰωάννη Πρόδρομε».

Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Θησαυρὸς ἐνθέων δωρεῶν».
Καὶ νῦν: τῶν Μυροφόρων· «Αἱ μυροφόροι γυναῖκες, τὸν τάφον σου».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Θεὸς ἀντι

λήπτωρ μου εἶ».
Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς» 

καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Δεῦτε τὴν τιμίαν κεφαλήν», 
μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων·
«Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».
«Ἕνεκεν Δαυῒδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ 
χριστοῦ σου».
«Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου».

Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν».
Καὶ νῦν· «Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον».
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων». Δόξα, τοῦ Προδρόμου· 

«Ὡς θεῖον θησαύρισμα». Καὶ νῦν· «Ταῖς μυροφόροις».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν ν ʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· «Ὡς 

θεῖον θησαύρισμα» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
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Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον τοῦ 
μνήματος». Δόξα· «Τὸν κόλπον τὸν ἄχραντον». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκί
ον· «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν» (Σαββάτῳ Γ´ ἑβδ. πρωΐ). Μετὰ τὴν βʹ, τοῦ 
Προδρόμου· «Ἐκ γῆς ἀνατείλασα». Δόξα «Ἀναδοθεῖσα ὡς χρυσός». 
Καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Τῶν μαθητῶν σου ὁ χορὸς» (Σαββάτῳ 
Γ´ ἑβδ. πρωΐ). Μετὰ τὸν πολυέλεον, τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Ἡρῴδης, 
Πρόδρομε». Δόξα, καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· «Αἱ Μυροφόροι ὄρθριαι 
γενόμεναι» (Κυριακῇ Μυροφόρων, μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν).

Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ 

χριστῷ μου» (τρίς), μετὰ τοῦ στίχου·
«Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυῒδ καὶ πάσης τῆς πραότητος αὐτοῦ».

Εὐαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου· «Ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος» (ζήτει τῇ Πέμπτῃ 
τῆς Γʹ ἑβδ. Λουκᾶ).

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Δόξα· «Ταῖς 
τοῦ σοῦ Προδρόμου». Καὶ νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου». «Ἐλέησόν με, 
ὁ Θεὸς …, Ἡ τῶν θείων ἐννοιῶν» (ζήτει εἰς τὸν Ἑσπερινόν).

Κανόνες: τῶν Μυροφόρων (τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ 
στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ 
τοῦ Προδρόμου εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ 
ἡμῶν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῶν Μυροφόρων, τὸ κάθισμα τοῦ 
Προδρόμου· «Ἐπεφάνη σήμερον». Δόξα, καὶ νῦν, τῶν Μυροφόρων· 
«Τὰ μύρα θερμῶς» (Κυριακῇ Μυροφόρων, μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν).

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Προδρόμου καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι: τοῦ Πάσχα· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτί

ζου».
Ἐξαποστειλάρια: τοῦ Προδρόμου· «Ἐν τῇ εὑρέσει, Πρόδρομε» καὶ τῶν 

Μυροφόρων· «Γυναῖκες ἀκουτίσθητε».
Αἶνοι: τὰ 3 πρῶτα ἀναστάσιμα τοῦ βʹ ἤχου· «Πᾶσα πνοὴ καὶ πᾶσα κτί

σις» καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Προδρόμου· «Χαίροις, ἡ ἱερὰ κεφαλή».
Δόξα: τοῦ Προδρόμου· «Τὴν πανσεβάσμιον κάραν».
Καὶ νῦν: τῶν Μυροφόρων· «Ἦλθον ἐπὶ τὸ μνημεῖον».
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Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Προδρόμου· «Ὡς θεῖον θη
σαύρισμα».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ», «Ταῖς μυροφό

ροις», «Ὡς θεῖον θησαύρισμα» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον: τῶν Μυροφόρων· «Τὸ Χαῖρε ταῖς μυροφόροις».
Ἀπόστολος: τοῦ Προδρόμου· «Ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι».
Εὐαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου· «Ἀκούσας ὁ Ἰωάννης ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

26. ΚΥΡΙΑΚΗ Δ´ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Παραλύτου). Κάρπου καὶ Ἀλ
φαίου τῶν ἀποστόλων, Συνεσίου ἐπισκόπου Καρπασίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Συνεσίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν Εʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Ὅτε κατῆλθες», «Ὁ εὐσχήμων», «Ταῖς μυροφόροις». 
Δόξα· «Ὡς θεῖον θησαύρισμα».

Κοντάκιον· «Τὸ Χαῖρε ταῖς μυροφόροις».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ γʹ ἤχου 7 καὶ τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Παραλύτου· 
«Ὁ τῇ παλάμῃ τῇ ἀχράντῳ» εἰς 3.

Δόξα: τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὸ αʹ ἀναστάσιμον στιχηρόν· «Ὁ τῷ πάθει σου, Χριστὲ» καὶ 

τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερὸν» μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
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Δόξα: τοῦ Παραλύτου· «Ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ 

νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ γʹ ἤχου. Δόξα, τὸ ἰδιόμελον 

τῆς λιτῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήθρᾳ». Καὶ νῦν, 
τὸ θεοτοκίον· «Ναὸς καὶ πύλη». Τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρι
σάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ 

τὴν μεσιτεύσασαν».
Καθίσματα: ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ γʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 

τοῦ ἑωθινοῦ (Εʹ) Εὐαγγελίου.
Κανόνες: ὁ τοῦ Πάσχα εἰς 4, ὁ τῆς Θεοτόκου εἰς 2 μετὰ στίχου· «Ὑπεραγία 

Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» καὶ ὁ τοῦ Παραλύτου19 ἄνευ εἱρμῶν εἰς 4 μετὰ 
στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ εἰς τὰ δύο τελευταῖα 
τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα τοῦ Παραλύτου· «Ῥῆμα παράλυτον». Δόξα, 
καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὴν ὡραιότητα».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Παραλύτου, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν κανόνων τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Θεοτόκου 

μετὰ τῶν μεγαλυναρίων ὡς ἐν τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, μεθ᾿ ἣν ἡ 
καταβασία· «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Φωτίζου, φωτίζου».

Ἐξαποστειλάρια: τὸ «Ἅγιος Κύριος» κτλ., εἶτα τοῦ Πάσχα· «Σαρκὶ 
ὑπνώσας» καὶ τοῦ Παραλύτου· «Ἐπέστη ὁ φιλάνθρωπος».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ στιχηρὰ τοῦ Πάσχα· «Πάσχα ἱερόν», μετὰ 
τῶν στίχων αὐτῶν.

19. Ὅρα ὑποσημείωσιν 17.
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Δόξα: τοῦ Παραλύτου· «Κύριε, τὸν παράλυτον».
Καὶ νῦν· «Ἀναστάσεως ἡμέρα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκιον· «Εἰ καὶ ἐν τάφῳ».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἐγένετο Πέτρον διερχόμενον».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· «Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱερο

σόλυμα».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ὁ ἄγγελος ἐβόα …, Συμφώνως, Παρθένε».
Κοινωνικόν· «Σῶμα Χριστοῦ».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Σημειώσεις: 1. Σήμερον τελεῖται τὸ μνημόσυνον τοῦ εὐσεβεστάτου βασιλέως 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καὶ πάντων τῶν ὑπὸ τῶν Τούρκων ἀναιρεθέντων κατὰ 
τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

2. Ἡ ἑορτὴ ἀποδίδεται τὴν ἐρχομένην Τρίτην, διὰ τοῦτο τὴν Δευτέραν καὶ τὴν 
Τρίτην κοντάκιον ἐν τῇ Λειτουργίᾳ ψάλλεται τὸ τοῦ Παραλύτου· «Τὴν ψυχήν μου, 
Κύριε».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι Δʹ ἑβδ. Πράξεων καὶ Εὐαγγέλια 
Δʹ ἑβδ. Ἰωάννου.

27. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος, ἡ μετακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ 
ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεράποντος, Σεργίου μάρτυρος, Ἰωάννου ὁσίου τοῦ 
῾Ρώσσου.

Ἡ ἀκολουθία τῆς μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου Θεράποντος 
εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

28. ΤΡΙΤΗ. Ἀπόδοσις της ἑορτῆς τοῦ Παραλύτου, Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος 
ἐπισκόπου Μελιτινῆς, Ἑλικωνίδος μάρτυρος.

Ἐν τῷ Ἐ σ π ε ρ ι ν ῷ .  Τὰ 2 ἰδιόμελα τοῦ Παραλύτου εἰς 3 (Δευτέρᾳ 
τῆς Δʹ ἑβδ. ἑσπέρας) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Μηναίου (28ῃ Μαΐου). Δόξα, 
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καὶ νῦν, τοῦ Παραλύτου. Εὐθὺς καὶ ἄνευ εἰσόδου· «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προ
κείμενον τῆς ἡμέρας, τὸ «Καταξίωσον» καὶ τὰ πληρωτικά. Ἀπόστιχα, 
ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ἀπολυτίκια, τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω 
τὰ οὐράνια». Δόξα, καὶ νῦν· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Ἀπόλυσις· «Ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Ἐν τῷ Ὄ ρ θ ρ ῳ .  Εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». 
Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Καθίσματα, ὡς ἐν 
τῷ Πεντηκοσταρίῳ. «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς 
χῦμα. Κανόνες, τοῦ Παραλύτου (τῆς Κυριακῆς) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 
καὶ ὁ τοῦ Μηναίου εἰς 4. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, 
εἶτα ἡ αἴτησις καὶ τὸ κάθισμα τοῦ Μηναίου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ τοῦ Πα
ραλύτου· «Ῥῆμα Παράλυτον» (Κυριακῇ πρωῒ ἐν τῷ Ὄρθρῳ, μετὰ τὴν 
γʹ ᾠδήν). Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου, εἶτα ἡ αἴτησις, 
τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Παραλύτου καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας. 
Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, τὸ «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν» καὶ ψάλλεται ὁ εἱρμὸς 
τοῦ Μηναίου. Ἡ Τιμιωτέρα καί, μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου. 
Ἐξαποστειλάριον, τοῦ Παραλύτου (δίς). Αἶνοι, ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. 
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα, 
ὡς ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖθαι», τὸ τρισάγιον καὶ 
τὰ ἀπολυτίκια ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ἐν τῇ Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ᾳ .  Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικὸν τοῦ Πάσχα. Ἀπολυτί
κια, «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια» καὶ τὸ τοῦ ναοῦ. Κοντάκιον· «Τὴν 
ψυχήν μου, Κύριε». Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῆς ἡμέρας. Εἰς τὸ 
«Ἐξαιρέτως»· «Ἄξιόν ἐστιν». Κοινωνικόν, τῆς ἡμέρας· «Εἰς μνημόσυνον 
αἰώνιον». «Χριστὸς ἀνέστη», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

29. ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Θεοδοσίας ὁσιομάρτυρος.

Σήμερον γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

Τῇ Τρίτῃ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια».
Κοντάκιον: τοῦ Παραλύτου· «Τὴν ψυχήν μου, Κύριε».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Πάρεστιν ἡ μεσότης» εἰς 6.
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Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Τὸ ἔλεός σου, Κύ

ριε, καταδιώξει με» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Πεντηκοστῆς ἐφέστηκεν».
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Ἀπολυτίκιον: τῆς ἑορτῆς· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς» (ἐκ γʹ).
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τῆς ἑορτῆς δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό).
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες: οἱ δύο τῆς ἑορτῆς, ὁ αʹ μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ ὁ βʹ ἄνευ 

εἱρμῶν εἰς 8, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὰ καθίσματα τῆς ἑορτῆς· «Ἐστηκὼς ἐν τῷ μέσῳ». Δόξα, 
καὶ νῦν· «Τῆς σοφίας τὸ ὕδωρ».

Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Καταβασίαι: τῆς ἑορτῆς· «Θάλασσαν ἔπηξας».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων τῆς ἑορτῆς κατὰ τὴν 

ἀνωτέρω τάξιν καὶ ἡ καταβασία· «Ἀλλότριον τῶν μητέρων».
Ἐξαποστειλάριον: τῆς ἑορτῆς· «Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων» (δίς).
Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια τῆς ἑορτῆς· «Ἡ σοφία καὶ δύναμις» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν: τῆς ἑορτῆς· «Φωτισθέντες, ἀδελφοί».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».

Θεία Λειτουργία

Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τοῦ Πάσχα.
Ἀπολυτίκιον· «Μεσούσης τῆς ἑορτῆς».
Κοντάκιον· «Τῆς ἑορτῆς τῆς νομικῆς».
Ἀπόστολος: τῆς ἑορτῆς· «Κατέφυγον οἱ ἀπόστολοι».
Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Τῆς ἑορτῆς μεσούσης».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ βʹ κανόνος τῆς ἑορτῆς· 

«Ἀλλότριον τῶν μητέρων».
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Κοινωνικόν· «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἐν ἐμοὶ 
μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ, εἶπεν ὁ Κύριος».

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Χριστὸς ἀνέστη».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

30. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων.

31. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἑρμείου μάρτυρος.
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