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ΜΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας τριάκοντα

1. ΔΕΥΤΕΡΑ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου. (Ἐθνικὴ 
ἑορτή).

Σήμερον ψάλλεται πανηγυρικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς ἐνάρ
ξεως τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τοῦ 1955, κατὰ τὴν ἀκόλουθον 
τυπικὴν διάταξιν.

Τυπικὴ διάταξις δοξολογίας ἐπὶ τῇ ἐθνικῇ ἐπετείῳ

Ὁ διάκονος· «Εὐλόγησον, δέσποτα».
Ὁ ἀρχιερεύς· «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν».
Ὁ αʹ χορός· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Ὁ βʹ χορός· Δόξα, καὶ νῦν· «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ».
Οἱ χοροί· Τὴν δοξολογίαν.
Ὁ διάκονος· «Ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, δεόμεθά 

σου ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων χριστιανῶν».
Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν (…) καὶ πά

σης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν γένους, πάσης ἀρχῆς 

καὶ ἐξουσίας ἐν αὐτῷ καὶ τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
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Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ μακαρίας μνήμης καὶ αἰωνίου ἀνα
παύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κατὰ τὸν ἀπελευθερωτικὸν ἀγῶνα τοῦ 
195559 ἀγωνισαμένων καὶ πεσόντων πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν».

Ὁ βʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (τρίς).
Ὁ διάκονος· «Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν 

φωνῆς τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ ἐλεῆσαι ἡμᾶς».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον» (ἅπαξ).
Ὁ ἀρχιερεύς· «Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός».
Ὁ διάκονος· «Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν».
Ὁ αʹ χορός· «Κύριε, ἐλέησον».
Ὁ ἀρχιερεὺς τὴν εὐχήν·

Δ
έσποτα Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ὁ παντοκράτωρ καὶ 
παντοδύναμος, ὁ μόνῳ τῷ βούλεσθαι ποιῶν πάντα καὶ μετασκευά
ζων, ὁ τῇ ἀῤῥήτῳ καὶ ἀκαταλήπτῳ σοφίᾳ σου καθαιρῶν δυνάστας 

καὶ ἀνυψῶν πένητας, ταπεινῶν ἰσχυροὺς καὶ ἀνορθῶν κατεῤῥαγμένους, 
κλῖνον πρὸς ἡμᾶς τὸ οὖς σου καὶ πρόσδεξαι τὰς ἐντεύξεις ἡμῶν.

Ἐν τῷ ἱερῷ τούτῳ ναῷ, ἔνθα οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ ἡμεῖς, ἐν δουλείᾳ 
διατελοῦντες, πλεονάκις ἐπικεκλήμεθα τὸ ἄμετρόν σου ἔλεος καὶ τὴν 
κραταιὰν προστασίαν σου, ἐν τοῖς ὑπὲρ ἐλευθερίας ἀγῶσιν ἡμῶν, συνήλ
θομεν σήμερον καὶ αὖθις, ἵνα εὐχαριστηρίους ἀναπέμψωμέν σοι δεήσεις.
Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ὅτι τὸν λαόν σου τοῦτον 
ἀπήλλαξας τοῦ ἀποικιακοῦ ζυγοῦ, εὐλογήσας τὸν ὑπὲρ ἐλευθερίας ἱερὸν 
αὐτοῦ ἀγῶνα. Ἀλλὰ καὶ νῦν, τῆς παρὰ σοῦ βοηθείας δεόμεθα, ὅτι ὑπὸ 
δοκιμασίαν νέαν ὁ λαός σου περιῆλθεν. Ὅλῃ καρδίᾳ ἱκετεύομέν σου 
τὴν ἀγαθότητα. Ἱλέῳ ὄμματι ἔπιδε καὶ ἐπὶ τὴν σημερινὴν κάκωσιν τῆς 
μαρτυρικῆς ἡμῶν πατρίδος. Μνήσθητι τῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ὁμηρείᾳ 
ὄντων ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν ἐν διωγμοῖς καὶ κινδύνοις, τῶν ἐν ἀνάγκαις 
καὶ θλίψεσι καὶ παντὸς τοῦ δοκιμαζομένου λαοῦ σου. Ἀποδίωξον πάντα 
ἐχθρὸν καὶ πολέμιον ἀπὸ τῆς γῆς τῶν πατέρων ἡμῶν, δὸς λύτρωσιν τῷ 
λαῷ σου, ἐκ τῆς τυραννίας τοῦ ἀλλοθρήσκου· ἐλευθερίαν καὶ εἰρήνην 
πᾶσιν ἡμῖν χάρισαι.

Ὅτι σὺ εἶ ὁ δοτὴρ τῆς εἰρήνης καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ 
προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καί τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύμα
τι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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Ὁ ἀρχιερεὺς (ἢ ὁ ἱερεύς)· Τὴν ἀπόλυσιν.
Ὁ χορός· «Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα»
Ὁ ἐντεταλμένος· τὸν πανηγυρικὸν τῆς ἡμέρας.
Οἱ χοροί· τὸν ἐθνικὸν ὕμνον.
Ὁ ἱερεύς· «Δι᾿ εὐχῶν».

2. ΤΡΙΤΗ. Τίτου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ, Θεοδώρας τῆς παρθενομάρτυρος.

3. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικήτα ὁμολογητοῦ, Ἰωσὴφ τοῦ ὑμνογράφου.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν 
Ὡρῶν τελοῦνται ὡς προδιετυπώθησαν. Ἀκολούθως ψάλλεται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον· «Ἀσώτως διασπείρας» (δίς), τὸ 

μαρτυρικόν· «Ἱερεῖα ἔμψυχα» (ἅπαξ) καὶ τὰ 3 προσόμοια· «Ἡλί ου 
αὐγάσματα» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· «Ὅλος ἀνακείμενος» 
εἰς 4 (4ῃ Ἀπριλίου).

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Χαίροις ὄντως, θρόνε τοῦ 
Θεοῦ».

Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 
τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων.

4. ΠΕΜΠΤΗ. Γεωργίου τοῦ ἐν Μαλεῷ ὁσίου, Ζωσιμᾶ ὁσίου, Θεωνᾶ Θεσ
σαλονίκης.

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Γʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν). Κλαυδίου, Διοδώρου μαρτύ
ρων, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ, Γεωργίου τοῦ ἐν Ἐφέσῳ νεομάρτυρος.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν 
Ὡρῶν τελοῦνται ὡς προδιεγράφησαν. Ἀκολούθως ψάλλεται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον· «Ἀσώτου δίκην ἀπέστην» (δὶς) 

καὶ τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Οἱ τὴν ἐπίγειον ἀπόλαυσιν» (ζήτει 
εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· «Κύριε, 
σὺ ἐν τῷ λειμῶνι» εἰς 4 (6ῃ Ἀπριλίου).
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Δόξα: τὸ νεκρώσιμον τοῦ βʹ ἤχου· «Οἴμοι οἷον ἀγῶνα» (ζήτει εἰς τὸ τέλος 
τοῦ Τριῳδίου).

Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ βʹ ἤχου· «Παρῆλθεν ἡ σκιά».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς .  Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ κα

νόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὡς διετυπώθη κατὰ τὴν Αʹ Παρασκευὴν τῶν 
νηστειῶν. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ Γʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου 
(Ν – Σ). Κοντάκιον δὲ λέγεται τὸ ἑξῆς·

«Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως ἡ οἰκουμένη 
προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις 
ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου, συντήρησον, 
πολυέλεε».

Μετὰ τὸ «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου», ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν ὡς ἐν 
τῇ Αʹ Παρασκευῇ.

6. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Γʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Εὐτυχίου πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως, Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου, Μιχαὴλ τοῦ ἐν Μάκρῃ νεο
μάρτυρος τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Μιχαὴλ εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ
πρια Μηναῖα.

Τῷ Σ α β β ά τ ῳ  π ρ ω ΐ .  Ἀναγινώσκεται τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου.

Ὄρθρος

Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα» ἐκ δʹ εἰς ἦχον βʹ, τὸ μὲν πρῶτον 
ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα μετὰ τῶν ἑξῆς·
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ 
νῦν· «Μήτηρ ἁγία».

Καθίσματα: τὰ μαρτυρικὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Ὁ φαιδρύνας τοὺς ἁγίους 
σου» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου), μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων. 
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Δόξα, τὸ νεκρώσιμον· «Ἡ μνήμη τῶν κεκοιμημένων». Καὶ νῦν, τὸ θεο
τοκίον· «Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν».

Εὐλογητάρια: τὰ νεκρώσιμα καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων ὡς 
προεδηλώθη εἰς τὸν Ὄρθρον τοῦ Σαββάτου τῆς Ἀπόκρεω. Εἶτα, τὸ 
κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ ἀκροτελεύτιον· «Καὶ 
πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου ἀνα
τείλας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες: ὁ τοῦ Μηναίου (6ῃ Ἀπριλίου) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στί

χου εἰς τὰ τροπάρια· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» μέχρι 
καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτομεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰ 
δύο τετραῴδια τοῦ Τριῳδίου (Ϛʹ – θʹ ᾠδαὶ) μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Μεθ᾿ ἕκαστον δὲ θεοτοκίον τοῦ βʹ 
τετραῳδίου λέγονται καὶ τὰ δύο ἑπόμενα τροπάρια (μαρτυρικὸν καὶ 
νεκρώσιμον) μετὰ τῶν ἐν τῷ Τριῳδίῳ στίχων.

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου· «Οὐκ ἔστιν ἅγιος 
ὡς σύ», γίνεται αἴτησις καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου· 
«Θείαν δύναμιν». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θείας φύσεως».

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου· «Συνεχόμενον 
δέξαι με», γίνεται αἴτησις καὶ ἀναγινώσκεται τὸ νεκρώσιμον κοντάκι
ον· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» (ζήτει τῷ Σαββάτῳ πρὸ τῆς Ἀπόκρεω) 
καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Μετὰ τὴν ζʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου· «Ὁ δι᾿ ἀγγέλου 
Παῖδας».

Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου· «Αἰνοῦμεν, 
εὐλογοῦμεν …, Οἱ θεοῤῥήμονες Παῖδες».

Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ θ ᾠδή, μεθ᾿ ἣν ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοὺ βʹ τετραῳδίου· 
«Μεγαλύνομέν σε, τὴν μητέρα».

Ἐξαποστειλάρια: ψάλλεται δὶς τὸ φωταγωγικὸν τοῦ βʹ ἤχου· «Τὸ φῶς 
σου τὸ ἀΐδιον» (ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον ἢ εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου). Τὸ 
τέλος τοῦ αʹ συμπληροῦται ὡς ἑξῆς· «… πρεσβείαις, Κύριε, τῶν ἁγίων 
σου, καὶ σῶσόν με» καὶ τὸ τέλος τοῦ βʹ οὕτω· «… πρεσβείαις, Κύριε, 
τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με». Εἶτα, τὸ νεκρώσιμον· «Ὁ καὶ νεκρῶν 
καὶ ζώντων» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἡμεῖς ἐν σοὶ καυχώμεθα» (ζήτει εἰς 
τὸ Ὡρολόγιον εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου).
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Αἶνοι: τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ βʹ ἤχου· «Ὑπὲρ Χριστοῦ παθόντες» (ζήτει εἰς 
τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου).

Δόξα: τὸ νεκρώσιμον· «Ἐκ γῆς πλαστουργήσας με».
Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ βʹ ἤχου· «Ῥύμην τοῦ θανάτου 

καὶ φθορὰν» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα· «Τρόμῳ τῷ φρικτῷ καὶ τρομερῷ».
Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Εὔας τῆς προμήτορος, Ἁγνή».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι». Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ 

νῦν· «Μήτηρ ἁγία».

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», «Μνήσθητι, Κύριε» καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκια· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» καί· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύ

σεως».
Ἀπόστολος: τοῦ Σαββάτου Γʹ ἑβδ. νηστειῶν· «Ἀναμιμνῄσκεσθε τὰς πρό

τερον ἡμέρας».
Εὐαγγέλιον: τοῦ Σαββάτου Γʹ ἑβδ. νηστειῶν· «Παράγων ὁ Ἰησοῦς, εἶδε 

Λευΐν».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν: τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

των δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων.
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις.

7. ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ). Καλλιο
πίου μάρτυρος, Γεωργίου Μυτιλήνης, Σάββα τοῦ νέου ὁσίου τοῦ ἐν Κα
λύμνῳ ἀσκήσαντος.
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Ἦχος γʹ. Ἑωθινὸν ΙΑʹ

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ γʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 4 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· 
«Λάμψον, ὁ τοῦ Κυρίου Σταυρός».

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

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα, καὶ νῦν: τοῦ Σταυροῦ· «Ὁ συμμαχήσας, Κύριε».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα, τοῦ 

Σταυροῦ· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτο
κίον· «Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ γʹ ἤχου. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 
ἰδιόμελον τῆς λιτῆς τοῦ Σταυροῦ· «Ὁρῶσά σε ἡ κτίσις ἅπασα», τὰ 
τριαδικά· «Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Σῶσον, Κύ
ριε, τὸν λαόν σου» καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ καὶ βʹ στιχολογίαν, τὰ ἀναστάσιμα. Μετὰ δὲ τὸν 

πολυέλεον, τὸ τοῦ Σταυροῦ· «Ἐν Παραδείσῳ μὲν τὸ πρίν». Δόξα, καὶ 
νῦν, τὸ αὐτό.

Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ γʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 
τοῦ ἑωθινοῦ (ΙΑʹ) Εὐαγγελίου.

Ὁ νʹ ψαλμός. Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέη
σόν με, ὁ Θεὸς …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
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Κανόνες: Ὁ ἀναστάσιμος καὶ ὁ τοῦ Σταυροῦ εἰς 6 μετὰ στίχου εἰς τὸ α´ 
τροπάριον· «Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε», εἰς τὰ ἑπόμενα· 
«Σταυρὲ τοῦ Χριστοῦ, σῶσον ἡμᾶς, τῇ δυνάμει σου» καὶ εἰς τὰ δύο 
τελευταῖα τὸ «Δόξα» καὶ τὸ «Καὶ νῦν».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος καὶ τὰ καθίσματα 
τοῦ Σταυροῦ· «Ὁ σταυρός σου, Κύριε», «Σήμερον τὸ προφητικόν». 
Δόξα· «Μόνον ἐπάγη τὸ ξύλον». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκε 
Παρθένε».

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

Καταβασίαι· «Ὁ θειότατος προετύπωσε».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ὦ μῆτερ Παρθένε καὶ Θεοτόκε 

ἀψευδής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ ΙΑʹ ἀναστάσιμον· «Μετὰ τὴν θείαν ἔγερσιν», τοῦ 

Σταυροῦ· «Σταυρὸν Χριστοῦ τὸν τίμιον» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Τὸ ξύλον 
ἐν ᾧ πάνσεμνε».

Αἶνοι: ἀναστάσιμα 4 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ Σταυροῦ· «Ἐν φωναῖς 
ἀλαλάξωμεν» εἰς 4, μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα·
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ, ὅτι ἅγιός ἐστι».
«Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν 
μέσῳ τῆς γῆς».

Δόξα: τοῦ Σταυροῦ· «Τὴν ὑψηλόφρονα γνώμην».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη (ἐκ παραδόσεως εἰς ἦχον δʹ).
Εἰς τὸ ᾀσματικὸν «Ἅγιος ὁ Θεός», οἱ χοροὶ μεταβαίνουσιν εἰς τὴν βορείαν 

πύλην τοῦ ἱεροῦ καὶ ἄρχονται ψάλλειν τοῦτο ἀργῶς καὶ μετὰ μέλους. 
Ὁ λειτουργῶν ἱερεὺς θυμιᾷ τὴν ἁγίαν Τράπεζαν καὶ τὸν τίμιον Σταυ
ρόν, ὁ ὁποῖος κεῖται ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης ἐπὶ δίσκου ηὐτρεπισμένου 
μετὰ κλάδων βασιλικοῦ καὶ τριῶν κηρίων. Εἶτα ὁ ἱερεὺς αἴρει τὸν 
δίσκον εἰς τὸ ὕψος τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείας 
πύλης, λιτανεύων τοῦτον ἐντὸς τοῦ ναοῦ, προπορευομένων λαμπαδού
χων καὶ ἑξαπτερύγων, ἀκολουθούντων τῶν ψαλτῶν καὶ τοῦ διακόνου 
θυμιῶντος. Ἐλθόντες εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ἔνθα ὑπάρχει τετραπό
διον ηὐτρεπισμένον, περιέρχονται τοῦτο τρίς. Ὁ μὲν ἱερεὺς ἵσταται 
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πρὸ τοῦ τετραποδίου, οἱ δὲ χοροὶ ἐπανέρχονται εἰς τὰς θέσεις αὐτῶν 
καὶ οἱ λοιποὶ ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ τετραποδίου. Καὶ ὁ ἱερεύς, βλέπων 
πρὸς ἀνατολάς, ἐκφωνεῖ τὸ «Σοφία· ὀρθοί». Εἶτα ἀποθέτει ἐπὶ τοῦ 
τετραποδίου τὸν δίσκον καὶ θυμιῶν κύκλῳ αὐτοῦ σταυροειδῶς ψάλλει 
τὸ «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου», ἐπαναλαμβανομένου δὶς ὑπὸ τῶν 
χορῶν. Εἶτα ὁ ἱερεὺς (ἢ ὁ ἀρχιερεύς, ἐὰν χοροστατῇ, κατέρχεται τοῦ 
θρόνου καὶ) προσκυνῶν τὸν Τίμιον Σταυρὸν ψάλλει· «Τὸν Σταυρόν σου 
προσκυνοῦμεν». Τὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται καὶ ὑπὸ τῶν χορῶν δίς. 
(Παρόντος ἀρχιερέως, οὗτος εὐλογεῖ τὸν λαόν, τῶν χορῶν ψαλλόντων τὸ 
«Εἰς πολλὰ ἔτη, δέσποτα», καὶ ἀνέρχεται αὖθις εἰς τὸν θρόνον).

Ἀκολούθως γίνεται ἡ προσκύνησις τοῦ τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῶν πιστῶν, 
ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων· «Δεῦτε, πιστοί», ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ, μέ
χρις ὅτου προσκυνήσωσιν ἅπαντες. Ψαλλομένων δὲ αὐτῶν, ὁ ἱερεὺς 
διανέμει τὰ ἄνθη.

Ἀφοῦ δὲ προσκυνήσωσιν ἅπαντες, ψάλλεται τὸ «Σήμερον σωτηρία» καὶ 
ἄρχεται ἡ

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντίφωνα: τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ὡς ἀκολούθως:

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
«Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν  
ἀπὸ προσώπου τόξου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ἀνέβης εἰς ὕψος, ᾐχμαλώτευσας αἰχμαλωσίαν, ἔλαβες δόματα  
ἐν ἀνθρώποις».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».
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Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
«Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

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

«Εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν  
εἰς τὸν τόπον, οὗ ἔστησαν οἱ πόδες αὐτοῦ».

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

«Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν  
ἐν μέσῳ τῆς γῆς».

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

«Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός, ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, 
ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ».

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

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
«Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ  

τῶν ποδῶν αὐτοῦ».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

«Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

«Καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος».
«Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».

Εἰσοδικόν· «Δεῦτε προσκυνήσωμεν …, ὁ ἀναστάς».
Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια», «Σῶσον, Κύριε», τοῦ ἀπ. 

Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀντὶ τρισαγίου· «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς Γʹ τῶν νηστειῶν· «Ἔχοντες ἀρχιερέα μέγαν».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Γʹ τῶν νηστειῶν· «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, Κύριε. 

Ἀλληλούϊα».



136 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  7 – 9

Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια». Δόξα· «Σῶσον, Κύριε, τὸν 
λαόν σου».

Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ γʹ ἤχου· «Ἐκπλήτων τῇ ὁράσει».

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ γʹ ἤχου· «Ἑσπερινὸν 
ὕμνον» (ζήτει ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια· «Κύριε, ὁ 
ἐπὶ Σταυροῦ ἑκουσίως» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· «Ἀετοὶ 
ὡς ὑπόπτεροι» (8ῃ Ἀπριλίου)

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ὡς Θεοῦ μήτηρ ἄφθορος».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Ἔδωκας  κληρονομίαν» 

μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ.
Ἀπόστιχα: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα» (δὶς) καὶ τὸ μαρ

τυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου» (ἅπαξ), μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα· 
«Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε».
Ἀπολυτίκια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ. ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς 

Τυρινῆς.

Σημείωσις: Ὁ Τίμιος Σταυρὸς παραμένει ἐπὶ τοῦ τετραποδίου ἐν τῷ μέσῳ τοῦ 
ναοῦ πρὸς προσκύνησιν μέχρι τῆς Παρασκευῆς, ὅτε καὶ αἴρεται.

8. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, ῾Ρούφου, Ἀσυγκρίτου, Φλέγοντος καὶ 
Ἑρμοῦ ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.

Σημείωσις: Σήμερον, ὡς καὶ τὴν Τετάρτην καὶ τὴν Παρασκευὴν τῆς παρούσης 
ἑβδομάδος, εἰς τὴν Αʹ Ὥραν, ἀντὶ τοῦ «Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον», ψάλλεται 
τὸ «Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν» (ἐκ γʹ). Εἰς πάσας δὲ τὰς Ὥρας μετὰ τὸ 
τρισάγιον καὶ εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς μετὰ τὸ «Πάτερ ἡμῶν», κοντάκιον λέγεται τὸ 
«Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία».

9. ΤΡΙΤΗ. Εὐψυχίου μάρτυρος τοῦ ἐν Καισαρείᾳ, ῾Ραφαήλ, Νικολάου καὶ 
Εἰρήνης τῶν ἐν Λέσβῳ νεοφανῶν μαρτύρων.
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Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Εὐψυχίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 
Μηναῖα.

Σημείωσις: Κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν τῆς σήμερον καὶ τῆς Πέμπτης, ὡς ἐπίσης καὶ 
κατὰ τὸν Ὄρθρον τῆς Τετάρτης καὶ τῆς Παρασκευῆς, αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μηναίου 
δὲν ψάλλονται, ἀλλὰ μόναι αἱ τοῦ Τριῳδίου.

10. ΤΕΤΑΡΤΗ. Τερεντίου, Πομπηΐου, Μαξίμου, Ἀφρικανοῦ μαρτύρων, 
Γρηγορίου τοῦ Εʹ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἱερομάρτυρος.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Μετὰ τὸ Μεσονυκτικόν, τὸν Ὄρθρον καὶ τὰς Ὥρας (ἐν αἷς 
ἀναγινώσκονται ὡς καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Δευτέραν τὰ χαρα κτη
ριστικὰ τοῦ Σταυροῦ), τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὰ 2 ἰδιόμελα· «Ἡ τῶν ἀγαθῶν πρόξενος», 
«Οἱ ἐν κρυπτῷ ἀρετάς», τὸ μαρτυρικόν· «Ἀκορέστῳ διαθέσει» καὶ τὰ 
3 προσόμοια· «Νηστείας ἐν ὕδατι» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσό
μοια· «Χάριν ἀπαντλήσας δαψιλῶς» εἰς 4 (11ῃ Ἀπριλίου).

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Σήμερον ὁ ἀπρόσιτος τῇ 
οὐσίᾳ».

Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 
τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

11. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀντίπα ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Περγάμου.

Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀντίπα εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

12. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Δʹ στάσις Χαιρετισμῶν). Βασιλείου ἐπισκόπου Πα
ρίου, ἡ κοίμησις τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νεοφύτου τοῦ 
ἐγκλείστου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Νεοφύτου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.
Τῷ π ρ ω ΐ .  Τὸ Μεσονυκτικόν, ὁ Ὄρθρος καὶ αἱ Ὧραι (ἐν αἷς ἀνα

γινώσκονται ὡς καὶ κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς παρελθούσης Δευτέρας 
τὰ τοῦ Σταυροῦ). Εἰς τὴν Θʹ Ὥραν, μετὰ τὴν εὐχήν· «Παναγία Τριάς, 
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τὸ ὁμοούσιον κράτος», ὁ ἱερεὺς ἔρχεται εἰς τὸ μέσον τοῦ ναοῦ, ὅπου 
εὑρίσκεται ὁ τίμιος Σταυρός, καὶ θυμιάσας αὐτὸν καὶ ποιήσας μετανοίας 
τρεῖς, ἀσπάζεται αὐτόν. Εἶτα, ψαλλομένου τρὶς τοῦ «Τὸν Σταυρόν σου 
προσκυνοῦμεν» γίνεται ἡ σταυροπροσκύνησις. Μετὰ τοῦτο, αἴρει τὸν τί
μιον Σταυρὸν καὶ εἰσάγει αὐτὸν εἰς τὸ Ἱερόν, μεθ᾿ ὃ ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν. 
Ἀκολούθως τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων6

Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον· «Τοῖς πάθεσι δουλώσας» (δὶς) 
καὶ τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ γʹ ἤχου· «Μεγάλη τῶν μαρτύρων σου» (ζήτει 
ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου) καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· «Τί σε 
νῦν, Μαρτῖνε» εἰς 4 (13ῃ Ἀπριλίου).

6. Ὅπου τιμᾶται ὁ κατὰ τὴν αὔριον ἑορταζόμενος ἅγιος νεομάρτυς Γεώργιος, αἱ 
ἀκολουθίαι ψάλλονται ὡς ἑξῆς:

Τῇ Παρασκευῇ, εἰς τὴν Προηγιασμένην: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου (δίς), τὰ 4 
μαρτυρικὰ τοῦ γʹ ἤχου καὶ τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἁγίου Γεωργίου εἰς 4. Δόξα, 
τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου. Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς 
ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ 
ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, ἐν τῷ Ὄρθρῳ: εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ 
ἁγίου. Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». Καθίσματα μετὰ τὴν αʹ 
στιχολογίαν, τὰ μαρτυρικὰ τοῦ γʹ ἤχου (ἐκτὸς τοῦ νεκρωσίμου). Μετὰ τὴν βʹ, τοῦ 
ἁγίου ἕν. Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον. Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα. Κανόνες, ὁ τοῦ ἁγίου μέχρι 
καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτομεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰ δύο τετραῴδια 
τοῦ Τριῳδίου, ἀλλ᾿ ἄνευ τῶν νεκρωσίμων τροπαρίων. Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς, τὰ καθίσματα 
τοῦ ἁγίου. Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἁγίου καὶ τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας. Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου». Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· 
«Ἅπας γηγενής». Ἐξαποστειλάριον, τοῦ ἁγίου καὶ τὸ θεοτοκίον. Εἰς τοὺς αἴνους, 
τὰ 4 προσόμοια τοῦ ἁγίου. Δόξα, τοῦ ἁγίου. Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Μακαρίζομέν 
σε». Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. (Ἤ, κατ᾿ ἄλλην τάξιν, μετὰ τὸ 
«Μακαρίζομέν σε», λέγονται τὸ «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πλη
ρωτικά. Εἶτα, τὰ 3 προσόμοια τῶν ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ ἁγίου· «Χαίροις, 
ὁ νεομάρτυς Χριστοῦ». Δόξα, τοῦ ἁγίου· «Μαρτυρικῇ ἀνδρείᾳ». Καὶ νῦν· «Δέσποι
να, πρόσδεξαι». «Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀπολυτίκιον 
τοῦ ἁγίου. Δόξα, καὶ νῦν· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».

Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ. Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν, τὰ ἐπὶ μνήμῃ ἑορταζομένου ἁγίου. 
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ἀπόστολος τοῦ ἁγίου καὶ Εὐαγγέλιον 
τῆς ἡμέρας. Κοινωνικόν· «Εἰς μνημόσυνον».
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Δόξα: τὸ νεκρώσιμον τοῦ γʹ ἤχου· «Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα» 
(ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου).

Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ γʹ ἤχου· «Πῶς μὴ θαυμάσωμεν».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς .  Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον μετὰ τοῦ κα

νόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, ὡς διετυπώθη κατὰ τὴν Αʹ Παρασκευὴν τῶν 
νηστειῶν. Ἀναγινώσκεται δὲ ἡ Δʹ στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου 
(Τ – Ω καὶ Α). Κοντάκιον δὲ λεγεται τὸ ἑξῆς·

«Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως ἡ οἰκουμένη 
προσφέρει σοι, Κύριε, τοὺς θεοφόρους μάρτυρας. Ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις 
ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ τὴν Ἐκκλησίαν σου, διὰ τῆς Θεοτόκου, συντήρησον, 
πολυέλεε».

Μετὰ τὸ «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου», ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν ἀπόλυσιν ὡς ἐν 
τῇ Αʹ Παρασκευῇ.

13. ΣΑΒΒΑΤΟΝ Δʹ ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν. Μαρτίνου πάπα ῾Ρώμης, 
Γεωργίου τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι νεομάρτυρος τοῦ Κυπρίου.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ
πρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ π ρ ω ΐ :  ἀναγινώσκεται τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου.

Ὄρθρος
Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», τὸ «Ἀλληλούϊα» ἐκ δʹ εἰς ἦχον βʹ, τὸ μὲν πρῶτον 

ἄνευ στίχου, τὰ δὲ τρία ἑπόμενα μετὰ τῶν ἑξῆς·
«Μακάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε».
«Αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐν ἀγαθοῖς αὐλισθήσονται».
«Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν».

Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ 
νῦν· «Μήτηρ ἁγία».

Καθίσματα: τὰ μαρτυρικὰ τοῦ γʹ ἤχου· «Ὅσοι φιλομάρτυρες» (ζήτει εἰς 
τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου), μετὰ τῶν πρὸ αὐτῶν στίχων. Δόξα, τὸ νεκρώσι
μον· «Ὅτε τῷ λόγῳ σου». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσα
σαν».
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Εὐλογητάρια: τὰ νεκρώσιμα καὶ τὸ μνημόσυνον τῶν κεκοιμημένων ὡς 
προεδηλώθη εἰς τὸν Ὄρθρον τοῦ Σαββάτου τῆς Ἀπόκρεω. Εἶτα, τὸ 
κάθισμα· «Ἀνάπαυσον, Σωτὴρ ἡμῶν». Δόξα, τὸ ἀκροτελεύτιον· «Καὶ 
πάντα τὰ ἐν ἀγνοίᾳ». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐκ Παρθένου 
ἀνατείλας».

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες: ὁ τοῦ Μηναίου (13ῃ Ἀπριλίου) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στί

χου εἰς τὰ τροπάρια· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» μέχρι 
καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτομεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰ 
δύο τετραῴδια τοῦ Τριῳδίου (Ϛʹ – θʹ ᾠδαὶ) μετὰ στίχου· «Ἅγιοι τοῦ 
Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν». Μεθ᾿ ἕκαστον δὲ θεοτοκίον τοῦ βʹ 
τετραῳδίου λέγονται καὶ τὰ δύο ἑπόμενα τροπάρια (μαρτυρικὸν καὶ 
νεκρώσιμον) μετὰ τῶν ἐν τῷ Τριῳδίῳ στίχων.

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου· «Τὸν φόβον σου, 
Κύριε», γίνεται αἴτησις καὶ ψάλλονται τὰ καθίσματα τοῦ Μηναίου· 
«Τῷ Θεῷ ἀπὸ βρέφους». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Λογισμοῖς 
ὀλισθαίνων».

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου· «Τῶν πται
σμάτων τῇ ζάλῃ», γίνεται αἴτησις καὶ ἀναγινώσκεται τὸ νεκρώσιμον 
κοντάκιον· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» (ζήτει τῷ Σαββάτῳ πρὸ τῆς 
Ἀπόκρεω) καὶ τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας.

Μετὰ τὴν ζʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου· «Ὁ ἐν τῷ ὄρει 
Μωϋσῇ».

Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τετραῳδίου· «Αἰνοῦμεν, 
εὐλογοῦμεν …, Γῆ καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ».

Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ θ ᾠδή, μεθ᾿ ἣν ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοὺ βʹ τετραῳδίου· 
«Μεγαλύνομεν πάντες».

Ἐξαποστειλάρια: ψάλλεται δὶς τὸ φωταγωγικὸν τοῦ γʹ ἤχου· «Ἐξα
πόστειλον τὸ φῶς σου» (ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον ἢ εἰς τὸ τέλος τοῦ 
Τριῳδίου). Τὸ τέλος τοῦ αʹ συμπληροῦται ὡς ἑξῆς· «… πρεσβείαις, 
Κύριε, τῶν ἁγίων σου, καὶ σῶσόν με» καὶ τὸ τέλος τοῦ βʹ οὕτω· «… 
πρεσβείαις, Κύριε, τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσόν με». Εἶτα, τὸ νεκρώ
σιμον· «Ὁ καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ἡμεῖς ἐν σοὶ 
καυχώμεθα» (ζήτει εἰς τὸ Ὡρολόγιον εἰς τὴν ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου).
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Αἶνοι: τὰ 4 μαρτυρικὰ τοῦ γʹ ἤχου· «Τῶν ἁγίων ἀθλοφόρων» (ζήτει εἰς τὸ 
τέλος τοῦ Τριῳδίου).

Δόξα: τὸ νεκρώσιμον· «Ἄνθρωποι, τί μάτην».
Καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Θεοτόκε, ἡ προστασία».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 νεκρώσιμα προσόμοια τοῦ γʹ ἤχου· «Δοξάζω τὸν Σταυ

ρόν σου» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) μετὰ τῶν στίχων αὐτῶν.
Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Λαμπάδα νοητήν».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι». Τρισάγιον.
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε». Καὶ 

νῦν· «Μήτηρ ἁγία».

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῶν καθημερινῶν ἄνευ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκια· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες», «Μνήσθητι, Κύριε» καὶ τὸ τοῦ 

ναοῦ.
Κοντάκια· «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον» καί· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύ

σεως».
Ἀπόστολος: τοῦ Σαββάτου Δʹ ἑβδ. νηστειῶν· «Πεπείσμεθα περὶ ὑμῶν».
Εὐαγγέλιον: τοῦ Σαββάτου Δʹ ἑβδ. νηστειῶν· «Ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐκ τῶν 

ὁρίων».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν: τοῦ Σαββάτου· «Μακάριοι οὓς ἐξελέξω».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».
Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, ψάλλονται τὰ τροπάρια· «Μετὰ πνευμά

των δικαίων» καὶ γίνεται ἡ μνημόνευσις τῶν κεκοιμημένων.
«Εἴη τὸ ὄνομα» καὶ ἀπόλυσις.

14. ΚΥΡΙΑΚΗ Δʹ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἰωάννου ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλί
μακος. Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.

Ἦχος δʹ. Ἑωθινὸν Αʹ
Κατὰ τὴν παροῦσαν ἑβδομάδα θὰ τελεσθῶσι τρεῖς Λειτουργίαι τῶν 

Προηγιασμένων Δώρων.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Ἀπόστολοι, μάρτυρες». Δόξα· «Μνήσθητι, Κύριε».
Κοντάκιον· «Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ δʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ὁσίου· 
«Πάτερ Ἰωάννη ὅσιε» εἰς 4.

Δόξα: τοῦ ὁσίου· «Ὅσιε πάτερ, τῆς φωνῆς τοῦ Εὐαγγελίου».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ δʹ ἤχου· «Ὁ διὰ σὲ θεοπάτωρ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σίλευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ ὁσίου· «Τὸν ἐπὶ γῆς ἄγγελον».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα, τοῦ 

ὁσίου· «Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκί
ον· «Ὁ δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ δʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· «Ἄξιόν 
ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ δʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ τάξις 

τοῦ ἑωθινοῦ (Αʹ) Εὐαγγελίου.
Ὁ νʹ ψαλμός. Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». 

«Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τοῦ ὁσίου μετὰ στίχου· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέ
σβευε ὑπὲρ ἡμῶν», ἕκαστος εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: το κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ὁσίου, εἶτα τὸ κάθισμα τοῦ 
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Τριῳδίου· «Τὸν ἄχραντον Σταυρόν σου». Δόξα, τοῦ ὁσίου· «Ταῖς 
ἀρεταῖς πρὸς οὐρανόν». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ὁ ἐπὶ θρόνου Χε
ρουβίμ».

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

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Αʹ ἀναστάσιμον· «Τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν», τοῦ 

ὁσίου· «Τοῦ κόσμου τὴν εὐπάθειαν» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Κυρίως Θεο
τόκον σε».

Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ Τριῳδίου· «Δεῦτε ἐργασώμεθα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως», «Ταῖς τῶν δακρύων σου 

ῥοαῖς», τοῦ ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς Δʹ τῶν νηστειῶν· «Τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλά

μενος».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Δʹ τῶν νηστειῶν· «Ἄνθρωπός τις προσῆλθε».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκια· «Τὸ φαιδρὸν τῆς ἀναστάσεως». Δόξα· «Ταῖς τῶν δακρύων 
σου ῥοαῖς».

Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ δʹ ἤχου· «Τὰ τῆς σῆς παραδόξου ἐγέρσεως».
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Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ δʹ ἤχου· «Ἤθελον δά
κρυσιν ἐξαλεῖψαι» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου) καὶ τὰ 3 προσόμοια· 
«Μεγίστους ἐν καιρῷ» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· «Πρὸς 
ἐπίπονα σκάμματα» (15ῃ Ἀπριλίου).

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ὡς Θεοῦ μήτηρ ἄφθορος».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ 

πρόσωπόν σου» μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ.
Ἀπόστιχα: τὰ δύο ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου· «Ὁ τὸν ἀμπελῶνα» καί· 

«Λῃσταῖς λογισμοῖς» καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου», μετὰ 
στίχων εἰς τὰ δύο τελευταῖα· «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» 
καί· «Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Ἀρχαγγελικῶς ἀνυμνήσωμεν, 
πιστοί».

Ἀπολυτίκια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ. ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς 
Τυρινῆς.

15. ΔΕΥΤΕΡΑ. Κρήσκεντος μάρτυρος, Λεωνίδου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

16. ΤΡΙΤΗ. Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας μαρτύρων.

17. ΤΕΤΑΡΤΗ. Συμεὼν ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, 
Ἀγαπητοῦ πάπα ῾Ρώμης, Μακαρίου ὁσίου τοῦ Νοταρᾶ.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν 
Ὡρῶν τελοῦνται ὡς προδιεγράφησαν. Ἀκολούθως ψάλλεται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: ἀρχόμενοι ἀπὸ τοῦ στίχου· «Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ», 
ψάλλομεν ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον· «Τοῖς τῶν ἐμῶν λογισμῶν» 
(δίς), τὸ μαρτυρικόν· «Εἴ τις ἀρετὴ» (ἅπαξ), τὰ 3 προσόμοια· «Κύριε, 
σὺ τοὺς ἱεροὺς μαθητάς σου» καὶ τὰ 24 κατ᾿ ἀλφάβητον προσόμοια· 
«Ἅπας ὁ βίος μου», ἅπαντα μετὰ τῶν στίχων ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ.

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Ὤ τῇ ἀῤῥήτῳ συγκαταβάσει».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 
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τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Τῇ Τε τ ά ρ τ ῃ  ἑ σ π έ ρ α ς .  Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον. 

Μετὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλονται ὁ Μ έ γ α ς  Κ α ν ὼ ν  τοῦ ἁγίου 
Ἀνδρέου Κρήτης μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ἐλέησόν 
με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με» καὶ τὰ συνημμένα αὐτῷ τροπάρια εἰς τὴν ὁσίαν 
Μαρίαν τὴν Αἰγυπτίαν καὶ εἰς τὸν ποιητὴν αὐτοῦ μετὰ τῶν οἰκείων στίχων.

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: ψάλλονται καὶ τὰ καθίσματα.
Μετὰ δὲ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: ψάλλεται τὸ κοντάκιον· «Ψυχή μου, ψυχή μου» 

ἀργῶς. Ἔπειτα οἱ μακαρισμοὶ καὶ αἱ λοιπαὶ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος.
Μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν: ψάλλεται ἀργῶς ὁ εἱρμὸς αὐτῆς· «Ἀσπόρου συλ

λήψεως».
Τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Ψυχή μου, ψυχή μου» (χῦμα), τὸ «Κύριε, 

ἐλέησον» (μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ» καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. 
Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», ψάλλεται τὸ «Πάντων προστατεύεις».

18. ΠΕΜΠΤΗ τοῦ Μεγάλου Κανόνος. Ἰωάννου ὁσίου, Σάββα τοῦ Γότθου.

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Τελεῖται ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ.

Ὄρθρος

Πρὸ τοῦ ἑξαψάλμου λέγεται καὶ ἅπασα ἡ βασιλικὴ ἀκολουθία («Ἐπα
κούσαι σου» κτλ).

«Ἀλληλούϊα (γʹ)», τετράκις εἰς ἦχον δʹ μετὰ τῶν στίχων· «Ἐκ νυκτὸς 
ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου».

Τριαδικοὶ ὕμνοι: τοῦ δʹ ἤχου· «Τῶν νοερῶν σου λειτουργῶν» (ζήτει 
εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου). Τὸ τέλος τοῦ αʹ συμπληροῦται ὡς ἑξῆς·  
«… πρεσβείαις, Κύριε, τῶν ἀποστόλων», τὸ τέλος τοῦ βʹ· «… πρε
σβείαις, Κύριε (τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ)» καὶ τὸ τοῦ γʹ· «… πρεσβείαις, 
Κύριε, τῆς Θεοτόκου».

Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ ἀποστολικὰ τοῦ δʹ ἤχου· 
«Φωστῆρες εἰς τὰ πέρατα», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν …, Ὡς Μωϋσῆς 
τὸν Ἰσραὴλ» (ζήτει εἰς τὸ τέλος τοῦ Τριῳδίου). Δόξα, τὸ μαρτυρικόν· 
«Σταυρῷ ὁπλισάμενοι». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τὸν Λόγον τοῦ 
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Πατρὸς» (ζήτει αὐτὰ ἐν τῷ τέλει τοῦ Τριῳδίου, στιχηρὰ καὶ καθίσματα τοῦ 
δʹ ἤχου, τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, εἰς τὸν Ὄρθρον).
Μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν, τὰ μετὰ τὴν γʹ ᾠδὴν τοῦ Μεγάλου Κανόνος· 
«Φωστῆρες θεαυγεῖς». Δόξα· «Τῶν ἀποστόλων δωδεκάς». Καὶ νῦν· 
«Τὸν ἀπερίληπτον Θεοῦ».

Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα) καὶ εὐθὺς χῦμα ἡ στιχολογία τῶν θʹ ᾠδῶν.
Κανόνες: ὁ τοῦ Μηναίου (18ῃ Ἀπριλίου) μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στί

χου εἰς τὰ τροπάρια· «Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν» καὶ τὰ 
δύο τριῴδια τῆς ἡμέρας (Πέμπτῃ τοῦ Μεγάλου Κανόνος, ᾠδαὶ δʹ, ηʹ 
καὶ θʹ), ἀμφότερα εἰς 4 μετὰ στίχου· «Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, πρε
σβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν».

Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου· «Ὁ στερεώσας κα
ταρχάς», γίνεται αἴτησις, μεθ᾿ ἣν ψάλλεται τὸ κάθισμα τοῦ  Μηναίου· 
«Ἐνθάψας πονηράς». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Εὐφραίνεται 
πιστῶν».

Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ Μηναίου· «Ἱλάσθητί μοι, Σω
τήρ», γίνεται αἴτησις καὶ ἀναγινώσκεται τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ 
Μεγάλου Κανόνος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ 
Τριῳδίου.

Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν: ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου· «Αἰνοῦμεν, 
εὐλογοῦμεν …, Τὸν ἄναρχον βασιλέα».

Ἡ Τιμιωτέρα καί, μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου· 
«Σὲ τὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς» καὶ εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον τό· «Ἄξιόν ἐστιν».

Φωταγωγικόν: τοῦ δʹ ἤχου· «Ὁ τὸ φῶς ἀνατέλλων» ἐκ γʹ (ζήτει εἰς τὸ 
τέλος τοῦ Τριῳδίου), συμπληρούμενον ὡς καὶ οἱ τριαδικοὶ ὕμνοι.

Οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων χῦμα, «Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ 
τὰ πληρωτικά.

Ἀπόστιχα: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Ταῖς λῃστρικαῖς ἐφόδοις» (δὶς) 
καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Τὸν θώρακα τῆς πίστεως» (ἅπαξ), μετὰ στίχων 
εἰς τὰ δύο τελευταῖα· «Ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωῒ τοῦ ἐλέους σου» καί· 
«Καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης Κυρίου τοῦ Θεοῦ».

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον· «Δέχου τὰς φωνάς».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ τροπάριον· «Ἐν τῷ ναῷ 

ἑστῶτες», τὸ «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν Τιμιωτέραν 
…, Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητὸς …, Ἐπουράνιε 
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Βασιλεῦ», αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγίου 
Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου»· καὶ εὐθὺς ἄρχονται

Αἱ Ὧραι
Ψάλλονται ὡς προδιετυπώθησαν, ἀλλὰ μετὰ τὸ τρισάγιον καὶ εἰς τοὺς 

μακαρισμοὺς ἀναγινώσκεται τὸ κοντάκιον· «Ψυχή μου, ψυχή μου». 
Εἶτα τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον· «Αὐτεξουσίως ἐξεδύθην» (δίς), 
τὸ μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου» (ἅπαξ) καὶ τὰ 3 προσόμοια· 
«Ἡλούμενος, Κύριε, σταυρῷ» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· 
«Τῆς ἀσεβείας καθεῖλες» εἰς 4 (19ῃ Ἀπριλίου).

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ σταυροθεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Ἐν τῷ Σταυρῷ θεω
ροῦσα».

Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 
τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

19. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Παφνουτίου ἱερομάρτυρος.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν 
Ὡρῶν τελοῦνται ὡς προδιεγράφησαν. Ἀκολούθως ψάλλεται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον τῆς ἡμέρας· «Ὡς ἐξ Ἱερουσαλὴμ» 
(δίς), τὸ μαρτυρικόν· «Οἱ μάρτυρές σου, Κύριε» (ἅπαξ) καὶ τὰ 3 
προσ όμοια τῆς Θεοτόκου· «Βουλὴν προαιώνιον» ἀνὰ μίαν.

Δόξα, καὶ νῦν· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος μυστήριον».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

Τῷ Ἑσπέρας, Μικρὸν Ἀπόδειπνον

Μετὰ τὸ «Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται τὸ τροπάριον· «Τὸ προσταχθὲν 



148 AΠΡΙΛΙΟΣ  19 – 20

μυστικῶς» ἐκ γʹ (ἅπαξ ἀργόν, ἅπαξ ἀργοσύντομον καὶ ἅπαξ σύντο
μον) καὶ εὐθὺς ἀναγινώσκεται ἡ Αʹ στάσις (Α – Ζ) τῶν οἴκων. Μετὰ 
τὴν Αʹ στάσιν, ὁ ἀριστερὸς χορός· «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον.

Ἀκολούθως ψάλλονται αἱ αʹ καὶ γʹ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 
Εἶτα ψάλλεται τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» ἀργὸν δίχορον καὶ ἀναγινώσκεται ἡ 
Βʹ στάσις (Η – Μ) τῶν οἴκων. Μετὰ τὴν Βʹ στάσιν, ὁ δεξιὸς χορός· «Τῇ 
ὑπερμάχῳ» σύντομον.

Ἀκολούθως ψάλλονται αἱ δʹ, εʹ καὶ Ϛʹ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος. Εἶτ᾿ εὐθὺς τὸ 
«Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ) ἀργοσύντομον δίχορον, καὶ 
ἀναγινώσκεται ἡ Γʹ στάσις (Ν – Σ) τῶν οἴκων. Μετὰ τὴν Γʹ στάσιν, ὁ 
ἀριστερὸς χορός· «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον.

Ἀκολούθως ψάλλονται αἱ ζʹ, ηʹ καὶ θʹ ᾠδαὶ τοῦ κανόνος. (Κατὰ τὴν θʹ ᾠδὴν 
γίνεται θυμίασις τοῦ ναοῦ). Εἶτα τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» (ἀρχομένου τοῦ 
αʹ χοροῦ), πάλιν ἀργοσύντομον δίχορον καὶ ἀναγινώσκεται ἡ Δʹ στάσις 
(Τ – Ω καὶ Α) τῶν οἴκων.

Εἶτα ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ» σύντομον καὶ ὁ ἀναγνώστης 
τὸ τρισάγιον. Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ» (χῦμα), «Κύριε, ἐλέησον» 
(μʹ), «Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ» κ.λπ. τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

20. ΣΑΒΒΑΤΟΝ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Θεοδώρου τοῦ Τριχινᾶ, Ζακχαί
ου ἀποστόλου, Ἰωάσαφ ὁσίου.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον· «Τὸ προσταχθὲν» (τρίς).
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν· «Σήμερον ἅπασα κτίσις». Δόξα, 

καὶ νῦν, τὸ αὐτό. Μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν· «Γαβριὴλ ἐξ οὐρανοῦ». 
Δόξα, καὶ νῦν· «Ἀπεστάλη Γαβριὴλ» (25ῃ Μαρτίου ἐν τῷ Ὄρθρῳ).

Ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανών: τῆς Θεοτόκου· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου», μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 

6 καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς», 
μέχρι καὶ τῆς εʹ ᾠδῆς. Ἀπὸ δὲ τῆς Ϛʹ ᾠδῆς συνάπτονται εἰς αὐτὸν καὶ 
τὰ δύο τετραῴδια τῆς ἡμέρας, μετὰ στίχων εἰς τὰ δύο πρῶτα τροπά
ρια ἑκάστου τετραῳδίου (μαρτυρικά)· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε 
ὑπὲρ ἡμῶν». Εἰς τὸ γʹ τροπάριον τοῦ αʹ τετραῳδίου (νεκρώσιμον)· 
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«Μα κάριοι οὓς ἐξελέξω καὶ προσελάβου, Κύριε». Εἰς τὸ θεοτοκίον 
τοῦ αʹ τετραῳδίου· «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς». Εἰς τὰ λοιπὰ 
τροπάρια ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ ὁρίζονται.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα· «Ὁ μέγας στρατηγὸς» (ἅπαξ).
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ», ὁ οἶκος· «Ἄγγελος πρωτο

στάτης», τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.
Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου» (δʹ ᾠδή· «Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ»).
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάριον· «Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος σήμερον» (δίς).
Αἶνοι: τὰ 3 προσόμοια· «Κεκρυμμένον μυστήριον» εἰς 4.
Δόξα, καὶ νῦν· «Γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς».

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῶν καθημερινῶν μεθ᾿ ἑορτῆς.
Ἀπολυτίκιον· «Τὸ προσταχθέν».
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».
Ἀπόστολος: τῆς Θεοτόκου (ὁ δεύτερος ἐν τῷ Τριῳδίῳ)· «Εἶχεν ἡ πρώτη 

σκηνή».
Εὐαγγέλιον: τῆς Θεοτόκου· «Ἀναστᾶσα Μαριὰμ» (8ῃ Σεπτεμβρίου ἐν 

τῷ Ὄρθρῳ).
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἄξιόν ἐστιν».
Κοινωνικόν· «Ποτήριον σωτηρίου».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

21. ΚΥΡΙΑΚΗ Εʹ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας, Ἰα
νουαρίου ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Ἀλεξάνδρας βασιλίσσης μάρ
τυρος, Ἀναστασίου Σιναΐτου.

Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια 

Μηναῖα.
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Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα

Ἀπολυτίκιον· «Τὸ προσταχθέν».
Κοντάκιον· «Τῇ ὑπερμάχῳ».

Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: ἀναστάσιμα τοῦ πλ. αʹ ἤχου 6 καὶ τὰ 3 προσόμοια τῆς ὁσίας· 
«Σὲ μὲν διεκώλυε» εἰς 4.

Δόξα: τῆς ὁσίας· «Ἐθαυματούργησε, Χριστέ».
Καὶ νῦν: τὸ αʹ θεοτοκίον τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Ἐν τῇ Ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβα

σί λευσεν».
Ἀπόστιχα: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τῆς ὁσίας· «Τὰ τῆς ψυχῆς θηρεύματα».
Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὤ θαύματος καινοῦ».
Ἀπολυτίκια: τὸ ἀναστάσιμον· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα, τῆς 

ὁσίας· «Ἐν σοί, μῆτερ, ἀκριβῶς». Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Ὁ 
δι᾿ ἡμᾶς γεννηθείς».

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, ὁ τριαδικὸς κανὼν τοῦ πλ. αʹ ἤχου, τὰ τριαδικά· 
«Ἄξιόν ἐστιν», τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἀπόλυσις.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: τὰ ἀναστάσιμα.
Τὰ εὐλογητάρια, ἡ ὑπακοή, οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ πλ. αʹ ἤχου καὶ ἅπασα ἡ 

τάξις τοῦ ἑωθινοῦ (Βʹ) Εὐαγγελίου.
Ὁ νʹ ψαλμός. Δόξα· «Τῆς μετανοίας». Καὶ νῦν· «Τῆς σωτηρίας». «Ἐλέη

σόν με, ὁ Θεὸς …, Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων».
Κανόνες: ὁ ἀναστάσιμος, ὁ τοῦ Τριῳδίου μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, δόξα σοι» καὶ ὁ τῆς ὁσίας μετὰ στίχου· «Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέ
σβευε ὑπὲρ ἡμῶν», ἕκαστος εἰς 4.

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ὁσίας, εἶτα τὸ κάθισμα αὐτῆς· 
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«Τὰ σκιρτήματα πάντα». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Εἰς ἰλὺν 
ἐνεπάγην ἁμαρτιῶν».

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

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τὸ στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τὸ Βʹ ἀναστάσιμον· «Τὸν λίθον θεωρήσασαι», τῆς 

ὁσίας· «Ὑπόδειγμα μετανοίας» καὶ τὸ θεοτοκίον· «Ὁ γλυκασμὸς τῶν 
ἀγγέλων».

Αἶνοι: τὰ ἀναστάσιμα.
Δόξα: τοῦ Τριῳδίου· «Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς.
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον», «Ἐν σοί, μῆτερ, ἀκριβῶς», τοῦ 

ἀπ. Βαρνάβα καὶ τὸ τοῦ ναοῦ.
Κοντάκιον· «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς Εʹ τῶν νηστειῶν· «Χριστὸς παραγενόμενος 

ἀρχιερεύς».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς Εʹ τῶν νηστειῶν· «Παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς 

τοὺς δώδεκα».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», «Ἐπὶ σοὶ χαίρει».
Κοινωνικόν· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον».
Μετὰ τὴν θείαν κοινωνίαν, «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Πληρωθήτω τὸ στόμα 

ἡμῶν».

Τῇ αὐτῇ Κυριακῇ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Τὸν συνάναρχον Λόγον». Δόξα· «Ἐν σοί, μῆτερ, ἀκριβῶς».
Ἀντὶ κοντακίου, ἡ ὑπακοὴ τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Ἀγγελικῇ ὁράσει».

Ὁ κατανυκτικὸς Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὰ 4 κατανυκτικὰ τοῦ πλ. αʹ ἤχου· «Κύριε, 
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ἁμαρτάνων οὐ παύομαι» καὶ τὰ 3 προσόμοια· «Πτωχεύσας ὁ πλού
σιος» καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 προσόμοια· «Ἱερομύστης τοῦ Λόγου» 
(22ᾳ Ἀπριλίου).

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Μηναίου· «Θεομακάριστε κόρη».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ μέγα προκείμενον· «Ἔδωκας κληρονο

μίαν», μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς ἐν τῷ Τριῳδίῳ.
Ἀπόστιχα: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος» (δὶς) 

καὶ τὸ μαρτυρικόν· «Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε», μετὰ τῶν ἑξῆς στίχων εἰς τὰ 
δύο τελευταῖα· «Πρὸς σὲ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου» καί· «Ἐλέησον 
ἡμᾶς, Κύριε».

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριῳδίου· «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων».
Ἀπολυτίκια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ. ὡς τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς 

Τυρινῆς.

22. ΔΕΥΤΕΡΑ. Ναθαναὴλ ἀποστόλου, Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου.

23. ΤΡΙΤΗ. Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ τροπαιοφόρου, Ἀνατολίου, 
Πρωτολέοντος, Γλυκερίου μάρτυρος, Γεωργίου τοῦ ἐν Πτολεμαΐδι νεο
μάρτυρος.

Σημείωσις: Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Γεωργίου τοῦ τροπαιοφόρου μετατίθεται εἰς 
τὴν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου.

24. ΤΕΤΑΡΤΗ. Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα τοῦ στρατηλάτου μάρτυρος.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν 
Ὡρῶν τελοῦνται ὡς προδιεγράφησαν. Ἀκολούθως ψάλλεται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου τὸ ἰδιόμελον· «Πλούσιος ἐν πάθεσιν» (δίς), 

τὸ μαρτυρικόν· «Ἀκορέστῳ διαθέσει ψυχῆς» (ἅπαξ) καὶ τὰ 3 προσ
όμοια· «Πέραν τοῦ Ἰορδάνου», καὶ ἐκ τοῦ Μηναίου τὰ 3 δεύτερα 
προσόμοια τοῦ ἀποστόλου Μάρκου· «Μᾶρκε παμμακάριστε» εἰς 4 
(25ῃ Ἀπριλίου).

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Σοῦ ἐξεχύθη ἡ χάρις».
Καὶ νῦν: τὸ κάτωθι προσόμοιον θεοτοκίον·

Ἦχος πλ. βʹ. Ὅλην ἀποθέμενοι
«Ὁ γάμος ηὐτρέπισται, τοῦ οὐρανίου νυμφίου, οἱ κήρυκες κράζου
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σι· τί βραδύνεις μέλαινα, ἐκουσίως ψυχή; ῥυπαρὰ πάντα σου, ἀληθῶς 
ὑπάρχει, ἀσελγείαις τὰ ἱμάτια, καὶ πῶς ταλαίπωρε, μέλλεις εἰσελθεῖν; 
δεῦρο πρόσπεσον, πρὸ τέλους ἐκ καρδίας σου, τῇ ἀειπαρθένῳ κραυ
γάζουσα· ὑσσώπῳ πρεσβείαις, ῥαντίσασα καθάρισον ἁγνή, καὶ τοῦ 
νυμφῶνος ἀξίωσον, ὅπως μεγαλύνω σε».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

25. ΠΕΜΠΤΗ. Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου.
Πλήρης ἀκολουθία τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρκου εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύ

πρια Μηναῖα.
Σημείωσις: Ἐὰν ὁ ναὸς τιμᾶται ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ 

Μάρκου, ἡ ἀκολουθία αὐτοῦ δύναται νὰ μετατεθῇ τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου καὶ 
νὰ ψαλῇ κατὰ τὸν τύπον τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Γεωργίου.

Τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Ἀναγινώσκεται ὥς ἐστι διατεταγμένον ἐν τῷ Ὡρολογίῳ (τὸ καθ᾿ ἡμέραν).

Ὄρθρος7

7. Ἑτέρα τάξις τοῦ Ὄρθρου τοῦ ἀποστόλου, ἄνευ καταβασιῶν καὶ μεγάλης δο
ξολογίας:

Ἀπολυτίκια, καθίσματα καὶ κανόνες, ὡς ἀνωτέρω.
Μετὰ τὴν γʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ κανόνος τοῦ ἀποστόλου ὡς ἕπεται 

(ἦχος αʹ)·
«Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν, οὐσίας τὴν ἀσθένειαν, καὶ συμπαθῶς αὐτὴν 

μορφωσάμενος, περίζωσόν με ἐξ ὕψους δύναμιν, τοῦ βοᾶν σοι, ἅγιος ὁ ναὸς ὁ 
ἔμψυχος, τῆς ἀφράστου σου δόξης φιλάνθρωπε».

Εἶτα, ἡ αἴτησις καὶ τὸ κάθισμα τοῦ ἀποστόλου μετὰ τοῦ θεοτοκίου ὡς ἀνωτέρω.
Μετὰ τὴν Ϛʹ ᾠδήν, ψάλλεται ὁ εἱρμὸς τοῦ κανόνος τοῦ ἀποστόλου ὡς ἕπεται 

(ἦχος αʹ)·
«Ἐκύκλωσεν ἡμᾶς ἐσχάτη ἄβυσσος· οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενος· ἐλογίσθημεν ὡς πρό

βατα σφαγῆς·σῶσον τὸν λαόν σου ὁ Θεὸς ἡμῶν· σὺ γὰρ ἰσχὺς τῶν ἀσθενούντων, 
καὶ ἐπανόρθωσις».

Εἶτα, ἡ αἴτησις, τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον τῆς 
ἡμέρας.

Μετὰ τὴν ηʹ ᾠδήν, ψάλλεται ἐκ τοῦ Τριῳδίου ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ τριῳδίου (ἦχος πλ. 
βʹ)· «Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν …, Οἱ ὅσιοί σου Παῖδες».

Ἡ Τιμιωτέρα καί, μετὰ τὴν θʹ ᾠδήν, ψάλλεται ἐκ τοῦ Τριῳδίου ὁ εἱρμὸς τοῦ βʹ 
τριῳδίου (ἦχος πλ. βʹ)· «Ἀσπόρου συλλήψεως».
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Ἀπολυτίκια: εἰς τὸ «Θεὸς Κύριος», τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε ἅγιε».
 Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν».
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν, τὰ ἀποστολικὰ καθίσματα τοῦ πλ. 

αʹ ἤχου· «Ὡς αὐτόπτας τοῦ Λόγου», «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν …, Τοὺς 
ἀποστόλους Κυρίου». Δόξα, τὸ μαρτυρικόν· «Τῶν ἁγίων μαρτύρων». 
Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἀπειρόγαμε νύμφη» (ζήτει αὐτὰ ἐν τέλει τοῦ 
Τριῳδίου, στιχηρὰ καὶ καθίσματα τοῦ πλ. αʹ ἤχου, τῇ Πέμπτῃ πρωΐ, εἰς τὸν 
Ὄρθρον).
Μετὰ τὴν βʹ στιχολογίαν, τὸ τοῦ Τριῳδίου· «Θεωρίαν καὶ πρᾶξιν». 
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Τῆς ψυχῆς μου τὰ πάθη» (Πέμπτῃ πρὸ 
τῶν Βαΐων εἰς τὸν Ὄρθρον).
Μετὰ τὴν γʹ στιχολογίαν, τὸ τοῦ Τριῳδίου· «Δισημερεύει σήμερον». 
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον· «Ἁγία Δέσποινα» (Πέμπτῃ πρὸ τῶν Βαΐων 
εἰς τὸν Ὄρθρον).

Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα).
Κανόνες: ὁ τοῦ ἀποστόλου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς 6 καὶ στίχου εἰς τὰ τρο

πάρια· «Ἀπόστολε τοῦ Χριστοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν». Εἰς τὴν δʹ, ηʹ 
καὶ θʹ ᾠδήν, συνάπτομεν εἰς αὐτὸν καὶ τὰ δύο τριῴδια τῆς ἡμέρας ἐκ 
τοῦ Τριῳδίου μετὰ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».

Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὰ καθίσματα τοῦ ἀποστόλου· «Εἰς ὕψος ἀνελθών». Δόξα· 
«Ὡς ἀστέρα μέγαν σε». Καὶ νῦν, τὸ ἑξῆς ὅμοιον θεοτοκίον·
«Τὴν θερμὴν ἀντίληψιν, τῶν ἐν ἀνάγκαις, τὴν ἡμῶν βοήθειαν, καὶ 

πρὸς Θεὸν καταλλαγήν, δι᾿ ἧς φθορᾶς ἐλυτρώθημεν, τὴν Θεοτόκον, πι
στοί, μακαρίσωμεν».

Ἐξαποστειλάρια, ὡς ἀνωτέρω.
Αἶνοι, τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· «Αἰγύπτου φωστὴρ ὁ φαεινὸς» εἰς 4.
Δόξα, τοῦ ἀποστόλου· «Σοῦ ἐξεχύθη ἡ χάρις» (ζήτει εἰς τὸν Ἑσπερινόν).
Καὶ νῦν· «Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ἀποστόλου».
Ἡ δοξολογία χῦμα, τὰ πληρωτικὰ καὶ ἡ εὐχὴ τῆς κεφαλοκλισίας.
Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Δεῦτε πρὸ τέλους πάντες ἀδελφοὶ» 

δὶς καὶ τὸ μαρτυρικὸν ἅπαξ μετὰ τῶν συνήθων στίχων (ἀπόστιχα αἴνων).
Δόξα, καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τοῦ Τριωδίου· «Ἡ προεκλελεγμένη».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου. 

Δόξα, καὶ νῦν· «Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν». «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν 
τιμιωτέραν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου», «Ὁ ὢν εὐλογητός. Ἐπουράνιε βασιλεῦ», «Κύριε 
καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου», καὶ ἀρχόμεθα τῶν Ὡρῶν.
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Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ ἀποστόλου καὶ τὸ συναξάριον 
τῆς ἡμέρας.

Καταβασίαι· «Ἀνοίξω τό στόμα μου».
Ἡ Τιμιωτέρα καὶ ἡ καταβασία· «Ἅπας γηγενής».
Ἐξαποστειλάρια: τοῦ ἀποστόλου· «Σὺ τὴν υἱότητα Πέτρου» καὶ τὸ 

κάτωθι ὁμόηχον θεοτοκίον·
«Ὁ γλυκασμὸς τῶν ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, Χριστιανῶν 

ἡ προστάτις, Παρθένε μῆτερ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν 
αἰωνίων βασάνων».
Αἶνοι: τὸ ἰδιόμελον τοῦ Τριῳδίου· «Δεῦτε πρὸ τέλους πάντες ἀδελφοὶ» 

ἅπαξ (ἀπόστιχα αἴνων) καὶ τὰ 3 προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· «Αἰγύπτου 
φωστὴρ ὁ φαεινός».

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου «Σοῦ ἐξεχύθη ἡ χάρις» (ζήτει εἰς τὸν Ἑσπερινόν).
Καὶ νῦν· «Θεοτόκε σὺ εἶ ἡ ἄμπελος …, μετὰ τοῦ ἀποστόλου».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου· «Ἀπόστολε ἅγιε».

Αἱ Ὧραι (λιταὶ)

Ἀντὶ τῶν τροπαρίων ἑκάστης ὥρας, Δόξα, τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἀποστόλου· 
«Ἀπόστολε ἅγιε». Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον τῆς Ὥρας.

Μετὰ τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον τοῦ ἀποστόλου· «Ἐξ ὕψους λαβών», τὸ 
ὁποῖον ἀναγινώσκεται καὶ μετὰ τοὺς μακαρισμούς.

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
Ἑσπέρια: ἐκ τοῦ Τριῳδίου (Πέμπτῃ πρὸ τῶν Βαΐων, εἰς τὸν Ἑσπερινὸν) τὸ 

ἰδιόμελον τῶν ἀποστίχων· «Τοῦ πλουσίου τῆς ἀσυμπαθοῦς» (δίς), τὸ 
μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον ἁγιάζετε» (ἅπαξ) καὶ 
τὰ 3 ἑσπέρια προσόμοια· «Τῶν ἀποστόλων δυὰς ἱερωτάτη», καὶ ἐκ 
τοῦ Μηναίου τὰ 3 πρῶτα προσόμοια τοῦ ἀποστόλου· «Τῶν θεηγόρων 
λογίων» εἰς 4 (25ῃ Ἀπριλίου).

Δόξα: τοῦ ἀποστόλου· «Δεῦτε τῆς οὐρανίου μυσταγωγίας» (25ῃ 
Ἀπριλίου, ἀπόστιχα Ἑσπερινοῦ).

Καὶ νῦν: τὸ ὁμόηχον σταυροθεοτοκίον· «Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος» 
(Πέμπτῃ πρὸ τῶν Βαΐων, εἰς τὰ ἀπόστιχα τοῦ Ἑσπερινοῦ).

Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσμα
τα τοῦ Τριῳδίου καὶ τὸ «Κατευθυνθήτω».
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Εὐθὺς ὁ Ἀπόστολος, τοῦ ἀποστόλου· «Ταπεινώθητε ὑπὸ τὴν κραταιάν».
Εὐαγγέλιον, τοῦ ἀποστόλου· «Εἶπεν ὁ Κύριος …, ὁ ἀκούων ὑμῶν» (ζήτει 

τῇ 8ῃ Νοεμβρίου).
Καθεξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 

ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Κοινωνικόν· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν».

26. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πρὸ τῶν Βαΐων. Βασιλέως ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου 
Ἀγκύρας, Καλανδίωνος ὁσίου τοῦ Κυπρίου, Γεωργίου κτήτορος μονῆς 
Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐν Κουτσοβέντῃ Κύπρου.

Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ ἁγίου Καλανδίωνος καὶ τοῦ ἁγίου Γεωργίου 
εὑρίσκονται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ π ρ ω ΐ .  Αἱ ἀκολουθίαι τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καὶ τῶν 
Ὡρῶν τελοῦνται ὡς προδιεγράφησαν. Ἀκολούθως ψάλλεται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: τὸ ἰδιόμελον· «Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστὴν» 
(δίς), τὸ μαρτυρικόν· «Μάρτυρες Κυρίου» (ἅπαξ) καὶ τὰ 5 ἰδιόμελα 
εἰς τὸν ἅγιον Λάζαρον· «Κύριε, Λαζάρου θέλων τάφον ἰδεῖν» εἰς 7, 
δευ τεροῦντες τὰ δύο πρῶτα.

Δόξα· «Ἐπιστὰς τῷ μνήματι Λαζάρου».
Καὶ νῦν· «Τὴν ψυχωφελῆ πληρώσαντες».
Εἴσοδος μετὰ θυμιατοῦ. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσματα 

τοῦ Τριῳδίου, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προη
γιασμένων, ἀλλὰ μετὰ τῶν αἰτήσεων ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐν νεκρῶν».

Σημείωσις. Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τοῦ Σαββάτου τῆς ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς 
τοῦ Θωμᾶ, σχολάζει ἡ Παρακλητική.

Τῷ ἑ σ π έ ρ α ς .  Ἀναγινώσκεται τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον. Μετὰ τὸ 
«Ἄξιόν ἐστιν», ψάλλεται ὁ κανὼν εἰς τὸν ἅγιον Λάζαρον μετὰ τῶν εἱρμῶν 
καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Εἰς 
τὸ τέλος τοῦ κανόνος ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Ἐποίησε 
κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ» ἀργῶς. Εἶτα τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκιον· «Ἡ 
πάν των χαρὰ» (ζήτει εἰς τὸν κανόνα τῆς αὔριον). «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ), 
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«Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ» καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ 
εὐχῶν», τὸ «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή».

27. ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρὸ τῶν Βαΐων. Ἡ ἀνάστασις τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου φί
λου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, Συμεὼν ἱερομάρτυρος συγγενοῦς τοῦ Κυρίου, 
Ἰωάννου ὁμολογητοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς Καθαρῶν.

Σημείωσις: Ἀπὸ τῆς σήμερον μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ, δὲν τελοῦνται 
μνημόσυνα.

Τῷ Σαββάτῳ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν
Τὸ Μεσονυκτικὸν τοῦ Σαββάτου, ἀλλ᾿ εἰς τὸ βʹ τρισάγιον τὸ ἀπολυτίκιον· 

«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», εἰς δὲ τὸ γʹ τὸ κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρά». 
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν» (τρίς).
Κάθισμα· «Κατοικτείρας τῆς Μάρθας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.
Τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια.
Μικρὰ συναπτὴ καὶ ἡ ἐκφώνησις· «Ὅτι ηὐλόγηταί σου». Ἀμέσως τὸ κά

θισμα· «Ἡ πηγὴ τῆς σοφίας». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.
«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι» καὶ ὁ νʹ ψαλμὸς χῦμα.
Κανόνες: οἱ δύο τοῦ Τριῳδίου, ἀμφότεροι μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· 

«Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: τὸ κάθισμα· «Συμπαρέστησαν Χριστῷ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ 

ἕτερον· «Προγινώσκων τὰ πάντα».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τοῦ Τριῳδίου, τὸ συναξάριον τῆς 

ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.
Καταβασίαι· «Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τῶν δύο κανόνων, ἤτοι ὁ εἱρμὸς τοῦ αʹ κα

νόνος δὶς καὶ ἄνευ στίχου καὶ τὰ τροπάρια ἀμφοτέρων μετὰ τοῦ στί
χου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Εἰς τὸ τέλος ἡ καταβασία· 
«Κυρίως Θεοτόκον».

Ἐξαποστειλάρια· «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν» (τρὶς) μετὰ τοῦ «Ὑψοῦτε 
Κύριον» καὶ τὰ δύο τοῦ Τριῳδίου· «Λόγῳ σου, Λόγε τοῦ Θεοῦ» (δὶς) 
καί· «Διὰ Λαζάρου σε Χριστὸς» (ἅπαξ).
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Αἶνοι: τὰ 8 ἰδιόμελα· «Ἀνάστασις καὶ ζωή».
Δόξα· «Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα».
Καὶ νῦν· «Ὑπερευλογημένη».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Σήμερον σωτηρία».

Θεία Λειτουργία 

Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀντίφωνα καὶ εἰσοδικόν: τῆς Κυριακῆς, μετὰ τοῦ ἀπολυτικίου· «Τὴν 

κοινὴν ἀνάστασιν» εἰς τὸ γʹ ἀντίφωνον.
Ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
Κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρά».
Ἀντὶ τρισαγίου, «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε».
Ἀπόστολος: τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου· «Βασιλείαν ἀσάλευτον παρα

λαμβάνοντες».
Εὐαγγέλιον: τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου· «Ἦν τις ἀσθενῶν Λάζαρος».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ αʹ κανόνος τοῦ Τριῳδίου· 

«Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν».
Κοινωνικόν· «Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον. 

Ἀλληλούϊα».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».

Σημείωσις: Ἀπὸ σήμερον μέχρι καὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς, παραλείπεται 
ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τὸ «Εἴδομεν τὸ φῶς». Τοῦτο ἐπαναλαμβάνεται ἀπὸ τῆς Δευτέρας 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

28. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Ἡ λαμπρὰ καὶ ἔνδοξος πανήγυρις τῆς εἰς 
Ἱερουσαλὴμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τῶν ἐν Κυζίκῳ 
ἐννέα μαρτύρων, Μέμνονος ὁσίου, Αὐξιβίου ἐπισκόπου Σόλων.

Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγίου Μέμνονος εὑρίσκεται εἰς τὰ Κύπρια Μηναῖα.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας, Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
Κοντάκιον· «Ἡ πάντων χαρά».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν».
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Ἑσπερινὸς

Ἑσπέρια: τὰ 5 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Σήμερον ἡ χάρις» εἰς 6.
Δόξα, καὶ νῦν: τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Σήμερον ἡ χάρις».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ὁ Κύριος ἐβασί

λευσεν» καὶ τὰ ἀναγνώσματα τῆς ἑορτῆς.
Ἡ λιτὴ τῆς ἑορτῆς.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε καὶ εὐφραίνου» μετὰ τῶν 

στίχων αὐτῶν.
Δόξα, καὶ νῦν· «Σήμερον ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Ἀπολυτίκια· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν». Δόξα, τὸ αὐτό. Καὶ νῦν· «Συντα

φέντες σοι διὰ τοῦ βαπτίσματος».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθῆναι καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμῶν 

σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ, Μεσονυκτικὸν

Μετὰ τὸν νʹ ψαλμόν, τὸ τρισάγιον, τὸ ἀπολυτίκιον· «Συνταφέντες σοι» 
καὶ ἡ ἀπόλυσις ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.

Ὄρθρος

Ἀπολυτίκια: ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Καθίσματα: μετὰ τὴν αʹ στιχολογίαν· «Μετὰ κλάδων νοητῶς». Δόξα, 

καὶ νῦν· «Τεταρταῖον Λάζαρον». Μετὰ τὴν βʹ· «Ἐπὶ φίλῳ σου, Χρι
στέ», Δόξα, καὶ νῦν· «Αἰνέσατε συμφώνως». Μετὰ τὸν πολυέλεον, «Ὁ 
ἐπὶ θρόνου Χερουβίμ». Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό.

Ἀναβαθμοί: τὸ αʹ ἀντίφωνον τοῦ δʹ ἤχου.
Προκείμενον· «Ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» 

(τρίς), μετὰ τοῦ στίχου·
«Κύριε, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ».

Εὐαγγέλιον: τῆς ἑορτῆς· «Ὅτε ἤγγισεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα».
Εὐθὺς ψάλλεται ὁ νʹ ψαλμὸς καὶ γίνεται ὁ ἀσπασμὸς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. 

Δόξα· «Σήμερον ὁ Χριστός». Καὶ νῦν, τὸ αὐτό. «Ἐλέησόν με, ὁ Θεὸς 
…, Σήμερον ἡ χάρις».

Κανών: ὁ τοῦ Τριῳδίου εἰς 6 μετὰ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι».
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Ἀπὸ γʹ ᾠδῆς: ἡ ὑπακοὴ τῆς ἑορτῆς· «Μετὰ κλάδων ὑμνήσαντες πρότερον».
Ἀφ᾿ Ϛʹ ᾠδῆς: τὸ κοντάκιον καὶ ὁ οἶκος τῆς ἑορτῆς, τὸ συναξάριον τῆς 

ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.
Καταβασίαι· «Ὤφθησαν αἱ πηγαί».
Ἀντὶ τῆς Τιμιωτέρας, ἡ θʹ ᾠδὴ τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς, ἤτοι ὁ εἱρμὸς δὶς 

καὶ ἄνευ στίχου, τὸ αʹ τροπάριον δὶς μετὰ τοῦ· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, δόξα σοι». Δόξα, τὸ βʹ τροπάριον ἅπαξ. Καὶ νῦν, τὸ γ ʹ τροπάρι
ον ἅπαξ καὶ ἡ καταβασία· «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν».

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

Ἀμέσως ἀναγινώσκεται ἡ εὐχὴ εὐλογήσεως τῶν βαΐων ἀπὸ τῆς Ὡραίας 
Πύλης (ἢ ἀπὸ τοῦ θρόνου, ἐὰν χοροστατῇ ἀρχιερεύς, ὅστις περιβάλλε
ται πρὸς τοῦτο ἐπιτραχήλιον καὶ ὠμοφόριον).

Αἶνοι: τὰ 4 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ὁ πλεῖστος ὄχλος, Κύριε».
Δόξα, καὶ νῦν· «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα».
Δοξολογία μεγάλη καὶ τὸ «Συνταφέντες σοι».

Θεία Λειτουργία 
Τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Ἀντίφωνα: τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως·

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  α ʹ
«Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου».

«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπεκαλεσάμην».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

«Εὐαρεστήσω ἐνώπιον Κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων».
«Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου».

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

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  β ʹ
«Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».
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«Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι;».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

«Τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ».
«Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου καθεσθείς».

Δόξα, καὶ νῦν. «Ὁ μονογενὴς Υἱός».

Ἀν τ ί φ ω ν ο ν  γ ʹ
«Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  

τὸ ἔλεος αὐτοῦ».
«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

«Εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραήλ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα  
τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

«Εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός,  
ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ».

«Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».

Εἰσοδικόν· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς Κύ
ριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου 
καθεσθείς, ψάλλοντάς σοι· Ἀλληλούϊα».

Ἀπολυτίκια· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν», «Συνταφέντες σοι».
Κοντάκιον· «Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ».
Ἀπόστολος· τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων· «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε».
Εὐαγγέλιον: τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων· «Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα».
Εἰς τὸ «Ἐξαιρέτως», ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς τοῦ κανόνος τῆς ἑορτῆς· «Θεὸς 

Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν».
Κοινωνικόν· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ἀλληλούϊα».
Ἀντὶ τοῦ «Εἴδομεν τὸ φῶς», «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν».
Μετὰ τὸ «Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί», «Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν».

Σημείωσις: Κατὰ τὸ ἐν Κύπρῳ ἔθος, μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν, γίνεται λι
τανεία πέριξ τοῦ ναοῦ, κρουομένων τῶν κωδώνων, προπορευομένων φανῶν καὶ 
ἑξαπτερύγων, καὶ ἀκολουθούντων τῶν χορῶν καὶ ψαλλόντων τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων· 
«Ὁ πλεῖστος ὄχλος, Κύριε», τῶν ἱερέων κρατούντων τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον καὶ τὴν 
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εἰκόνα τῆς βαϊοφόρου, τῶν πιστῶν δὲ φερόντων κλάδους φοινίκων καὶ ἐλαίας. Συμ
πληρωθείσης τῆς λιτανείας, πρὸ τῆς δυτικῆς εἰσόδου καὶ βλέπων πρὸς δυσμάς, ὁ 
ἱερεὺς ἀναγινώσκει τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου. Ἀκολούθως ἀναγινώσκει τὴν εὐχὴν 
εὐλογήσεως τῶν βαΐων καὶ ψάλλεται τὸ ἀπολυτίκιον· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν». 
Εὐθὺς ψάλλεται τό·

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου»· Ἀπόλυσις, ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἑσπέρας: ἀποδίδεται ἡ ἑορτὴ τῶν Βαΐων.

Θʹ Ὥρα
Ἀπολυτίκια· «Τὴν κοινὴν ἀνάστασιν». Δόξα· «Συνταφέντες σοι».
Κοντάκιον· «Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ».
Ἀπόλυσις· «Ὁ ἐπὶ πώλου ὄνου».

Ἑσπερινὸς
Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Χαῖρε καὶ εὐφραίνου» εἰς 6, δευ

τεροῦντες αὐτά.
Δόξα: τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Χαῖρε καὶ εὐφραίνου».
Καὶ νῦν: τὸ γʹ ἰδιόμελον· «Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος».
Εἴσοδος. «Φῶς ἱλαρὸν» καὶ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας· «Ἰδοὺ δὴ εὐλο

γεῖτε τὸν Κύριον».
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς· «Ἐκ βαΐων καὶ κλάδων», μετὰ τῶν 

ἑξῆς στίχων πρὸ τοῦ βʹ καὶ γ ʹ·
«ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ».
«Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν».

Δόξα: τὸ αʹ ἰδιόμελον· «Ἐκ βαΐων καὶ κλάδων».
Καὶ νῦν: τὸ βʹ ἰδιόμελον· «Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν».
«Νῦν ἀπολύεις» καὶ εὐθὺς ὁ τριῴδιος κανὼν τοῦ Ἀποδείπνου ἄνευ 

εἱρμῶν μετὰ τοῦ στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Εἰς τὸ 
τέλος ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ ᾠδῆς· «Ἀλλότριον τῶν μητέ
ρων ἡ παρθενία». Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια· «Θεοτόκε Παρθένε» κτλ. καὶ ἡ λοιπὴ ἀκολουθία ὡς προδι
ετυπώθη τῷ ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς.

Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος διὰ τὴν ἡμῶν 
σωτηρίαν, Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν».

Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τὸ σταυροθεοτοκίον· «Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, 
Χριστέ».
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29. ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Μνείαν ποιούμεθα Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου καὶ 
τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καὶ ξηρανθείσης συκῆς. Ἰάσονος καὶ 
Σωσιπάτρου ἐκ τῶν Οʹ ἀποστόλων.

Ἄρχεται ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς

Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας: μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας

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

Ὁ ἀναγνώστης· Τρισάγιον, «Κύριε, ἐλέησον» (ιβʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Δεῦτε 
προσκυνήσωμεν» καὶ ἀναγινώσκει ἐμμελῶς τὴν βασιλικὴν ἀκολουθίαν· 
«Ἐπακούσαι σου» ἀργῶς, καθ᾿ ἣν ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ τὸν ναὸν διὰ κατζί
ου (τοῦτο ποιεῖ καθ᾿ ὅλας τὰς ἡμέρας, ἕως καὶ τῆς Μ. Πέμπτης). Εἶτα 
πάλιν τρισάγιον, τὰ τροπάρια· «Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου» καὶ ὁ 
ἑξάψαλμος.

Ἀντὶ τοῦ «Θεὸς Κύριος», ψάλλεται τὸ «Ἀλληλούϊα (γʹ)» τετράκις (δὶς 
ἀργῶς καὶ δὶς συντόμως) εἰς ἦχον πλ. δʹ, μετὰ τῶν στίχων· «Ἐκ νυκτὸς 
ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου».

Τὸ τροπάριον· «Ἰδοὺ ὁ νυμφίος» τρὶς (δὶς ἀργῶς καὶ ἅπαξ συντόμως). 
Εἰς τὸ τέλος τοῦ αʹ λέγομεν· «… προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον 
ἡμᾶς», εἰς τὸ τέλος τοῦ βʹ· «… πρεσβείαις τοῦ (ἁγίου τοῦ ναοῦ), σῶσον 
ἡμᾶς», καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ γʹ· «… διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς».

Μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις· «Ὅτι σὸν τὸ κράτος».
Καθίσματα: τὰ 3 τοῦ Τριῳδίου δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό).
Εὐαγγέλιον· «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἐπανάγων ὁ Ἰησοῦς».
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.

Μετὰ τὴν αʹ 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 
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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 2 ἰδιόμελα· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος» (δὶς) καί· «Φθάσαντες 

πιστοὶ» (δίς).
Δόξα, καὶ νῦν· «Κύριε, ἐρχόμενος».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα· «Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον».
Δόξα, καὶ νῦν· «Δευτέραν Εὔαν».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, τὸ κοντά

κιον· «Ὁ Ἰακὼβ ὠδύρετο», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν 
Τιμιωτέραν …, Ἐν ὀνόματι Κυρίου». Ὁ ἱερεύς· «Ὁ ὢν εὐλογητὸς …, 
Ἐπουράνιε βασιλεῦ» καὶ αἱ τρεῖς μεγάλαι μετάνοιαι μετὰ τῆς εὐχῆς 
τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ· «Κύριε καὶ Δέσποτα». 

Εὐθὺς ἡ ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος».

Τῇ Μ. Δευτέρᾳ 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· «Ὁ Ἰακὼβ ὠδύρετο».
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος». Ἔπειτα δὲ 

τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν αἴνων (στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν) καὶ τὰ 3 
ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων.

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ ἕτερον ἰδιόμελον· «Δευτέραν Εὔαν τὴν Αἰγυπτίαν».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσμα

τα, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Καθημένου τοῦ Ἰησοῦ».
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Καθ᾿ ἑξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 
ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.

Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος»

Τῇ Μ. Δευτέρᾳ ἑσπέρας, Μέγα Ἀπόδειπνον
Μετὰ τὴν δοξολογίαν, ψάλλεται τὸ τριῴδιον τῆς ἡμέρας (ἄρχεται ὁ βʹ 

χορός), μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Εἰς τὸ τέλος ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς τῆς 
θʹ ᾠδῆς· «Τὸν προδηλωθέντα» ἀργῶς. Εἶτα τὸ τρισάγιον καὶ ἡ λοιπὴ 
ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τὸ σταυροθεοτοκίον· 
«Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».

30. ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ. Μνείαν ποιούμεθα τῆς τῶν δέκα παρθένων παρα
βολῆς ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ἰακώβου ἀποστόλου ἀδελφοῦ τοῦ 
εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, Κλήμεντος ὁσίου, Δονάτου ἐπισκόπου Εὐροίας.

Τῇ Μ. Δευτέρᾳ ἑσπέρας: μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἀποδείπνου, ψάλλεται ὁ

Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Τρίτης
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· «… πρεσβείαις τοῦ Προδρόμου, σῶσον ἡμᾶς», εἰς 
τὸ τέλος τοῦ βʹ· «… πρεσβείαις τοῦ (ἁγίου τοῦ ναοῦ), σῶσον ἡμᾶς» 
καὶ εἰς τὸ τέλος τοῦ γʹ· «… διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐλέησον ἡμᾶς».

Καθίσματα: τὰ 3 τοῦ Τριῳδίου δὶς ἕκαστον (Δόξα, καὶ νῦν, τὸ αὐτό).
Εὐαγγέλιον· «Συμβούλιον ἔλαβον».
Ὁ νʹ ψαλμὸς (χῦμα) καὶ ἀμέσως αἴτησις καὶ ἀναγινώσκονται τὸ κοντάκι

ον, ὁ οἶκος, τὸ συναξάριον τῆς ἡμέρας καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ Τριῳδίου.
Εὐθύς, ἀρχομένου τοῦ βʹ χοροῦ, ψάλλεται ὁ διῴδιος 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.

Εἰς τὴν ηʹ ᾠδήν: πρὸ τοῦ προτελευταίου τροπαρίου, ἀντὶ τοῦ «Δόξα 
Πατρί», λέγομεν τὸ «Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα 
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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 2 ἰδιόμελα· «Ἐν ταῖς λαμπρότησι» (δὶς) καί· «Ὁ τῆς ψυχῆς 

ῥᾳθυμίᾳ» (δίς).
Δόξα, καὶ νῦν· «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον».
«Σοὶ δόξα πρέπει», ἡ δοξολογία χῦμα καὶ τὰ πληρωτικά.
Ἀπόστιχα: τὰ 3 ἰδιόμελα· «Δεῦτε πιστοί».
Δόξα, καὶ νῦν: «Ἰδού σοι τὸ τάλαντον».
«Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι», καὶ ὁ ἀναγνώστης τὸ τρισάγιον, τὸ κοντάκι

ον· «Τὴν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοήσασα», «Κύριε, ἐλέησον» (μʹ). 
Δόξα, καὶ νῦν· «Τὴν Τιμιωτέραν» κτλ., ὡς ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Μ. Δευτέρας.

Τῇ Μ. Τρίτῃ 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· «Τὴν ὥραν, ψυχή, τοῦ τέλους ἐννοή
σασα».

Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τὸ ἑκούσιον πάθος». Ἔπειτα δὲ 
τελεῖται

Ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἑσπέρια: τὰ 3 ἰδιόμελα τῶν αἴνων (στιχηρὰ καὶ δοξαστικὸν) καὶ τὰ 3 
ἰδιόμελα τῶν ἀποστίχων.

Δόξα, καὶ νῦν: τὸ ἕτερον ἰδιόμελον· «Ἰδού σοι τὸ τάλαντον».
Εἴσοδος μετ᾿ Εὐαγγελίου. «Φῶς ἱλαρόν», τὸ προκείμενον, τὰ ἀναγνώσμα

τα, τὸ «Κατευθυνθήτω» καὶ εὐθὺς τὸ
Εὐαγγέλιον· «Περὶ τῆς ἡμέρας ἐκείνης».
Καθ᾽ ἑξῆς ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τῶν Προηγιασμένων, μετὰ τῶν αἰτήσεων 

ὑπὲρ τῶν φωτιζομένων.
Ἀπόλυσις· «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος».
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Τῇ Μ. Τρίτῃ ἑσπέρας, Μέγα Ἀπόδειπνον
Μετὰ τὴν δοξολογίαν, ψάλλεται τὸ τριῴδιον τῆς ἡμέρας (ἄρχεται ὁ αʹ 

χορός), μετὰ τῶν εἱρμῶν καὶ στίχου εἰς τὰ τροπάρια· «Δόξα σοι, ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι». Εἰς τὸ τέλος ἐπαναλαμβάνεται ὁ εἱρμὸς τῆς θʹ 
ᾠδῆς· «Τὴν ὑπερφυῶς σαρκὶ» ἀργῶς. Εἶτα τὸ τρισάγιον καὶ ἡ λοιπὴ 
ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου. Πρὸ τοῦ «Δι᾿ εὐχῶν», τὸ σταυροθεοτοκίον· 
«Σφαγήν σου τὴν ἄδικον, Χριστέ».


