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Η Θ΄ Ω Ρ Α
Ἡ πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ καθ’ ἐκάστην ἡµέραν ἀναγινωσκοµένη Θ΄ ὥρα
ἔστι σφραγίς τῆς Ἀκολουθίας τῆς ἤδη ληγούσης ἐκκλησιαστικῶς
ἡµέρας. Καί ἄν ἡ ἡµέρα ᾖ ∆εσποτική ἤ Θεοµητορική ἑορτή ἤ
µεθέορτος ἤ µνήµη ἑορταζοµένου Ἁγίου, Ἀπολυτίκιον καί Κοντάκιον
λέγονται ἐν ταύτῃ τά τῆς ἑορτής ἤ τοῦ Ἀγίου· εἰ δέ µή, τό τοῦ τυχόντος
Ἀγίου τῆς ἡµέρας Ἀπολυτίκιον, καί ἀντί Κοντακίου λέγεται τό
«Βλέπων ὁ Ληστής τόν ἀρχηγόν τῆς ζωῆς». ∆όξα «Ἐν µέσω δύο
ληστών». Καί νῦν «Ἁπόστολοι µάρτυρες» καί Κοντάκιον. «Ὡς ἀπαρχάς
τῆς φύσεως» τῇ δε Κυριακῇ ἑσπέρας τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον, καί
άντί Κοντακίου ἡ Ὑπακοή τοῦ Ἤχου. Ἐν ὅλῃ τῇ ∆ιακαινησίµῳ
ἐβδοµάδι καί τῷ Σαββάτῳ τῆς ∆ιακαινησίµου ἑσπέρας πρό τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Θωµᾶ, ὡς καί τῇ Τετάρτῃ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Ἑορτής
τοῦ Πάσχα ἑσπέρας πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως,
ἀναγινώσκεται ἡ τοῦ Πάσχα Θ΄ Ὥρα ἤτοι τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ»,
«Προλαβοῦσαι τόν ὄρθρον» κτλ ὡς ἐν τῷ Ὡρολογίῳ διατυποῦται. Τῇ δέ
Τρίτη τοῦ Τυφλοῦ ἑσπέρας, πρό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ
Πάσχα, ἀναγινώσκεται ἡ Θ΄ τρίψαλµος καί λέγεται Ἀπολυτίκιον «Τόν
συνάναρχον λόγον» καί Κοντάκιον «Τῆς ψυχῆς τά ὄµµατα». Ἐν τῇ Μ.
δέ Τεσσαρακοστῇ ἀναγινώσκεται ὥς ἐστι διατεταγµένη ἐν τῷ
Ὡρολογίῳ µετά τῶν Μακαρισµῶν καί τῶν ἀκολούθων αὐτοῖς.
Ἀπολυσις ἐν τῇ Θ΄ λέγεται πάντοτε ἡ µικρά (ὅρα αὐτήν κατωτέρω ἐν
§16) µετά τοῦ χαρακτηριστικοῦ τῆς ἑορτῆς, ἦς ἐλέχθησαν τό
Ἀπολυτίκιον καί τό Κοντάκιον.
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Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ
2.
Ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς τοῦ Ὄρθρου
καί πάσης ἄλλης ἱεράς τελετῆς ἐστίν ἡ ὑπό τοῦ Ἱερέως ἐκφωνούµενη
εὐχή, «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡµῶν» (1) , ἐξαιρέσει τῆς Θείας Λειτουργίας,
τῆς τελετής τοῦ Ἁγίου Βαπτίσµατος καί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάµου,
πρό τῶν ὁποίων ἐκφωνεῖται τό «Εὐλογηµένη ἡ Βασιλεία τοῦ Πατρός».
Ἐν τοῖς Ἑσπερινοίς δέ (2) καί τοῖς Ὄρθροις τῆς ∆ιακαινησίµου
ἑβδοµάδος καί τῆς ἡµέρας τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ὡς καί πρό τοῦ
καθ’ ἑκάστην ἡµέραν ἀναγινωσκοµένου Ἑξαψάλµου, ἐκφωνείται τό
«∆όξα τῇ Ἁγία καί Ὁµοοσίῳ καί ζωοποιώ καί ἀδιαρέτῳ Τριάδι».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΥ ΨΑΛΜΟΥ
3.
Ὁ Προοιµοιακός Ψαλµός, ἡ µεγαλοπρεπεστέρα δοξολογία
τοῦ Θεοῦ τυγχάνων (3) , ἀναγινώσκεται εἰς ἄπαντας τούς Ἑσπερινούς
τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ· ἀργεί δέ ἀπό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακής τοῦ
Πάσχα· καθ’ ὅλην τήν ∆ιακαινήσιµον ἑβδοµάδα, ὡς καί ἐν τῷ
Ἑσπερινῷ τῆς Κυριακής τοῦ Θωµά µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα,
ἀναγινώσκεται µέν. ἀλλ’ ἄνευ τοῦ «∆εῦτε προσκυνήσωµεν», διότι
ψάλλεται ἀντ’ αὐτοῦ τό «Χριστός Ἀνέστη» ἅπαξ τοῦ βήµατος, καί δίς
ἐκ τῶν χορῶν. Ἀπό δέ τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀναλήψεως καί ἐφεξῆς,
συνάπτεται εἰς τόν Προοιµιακόν καί τό «∆εῦτε προσκυνήσωµεν» τρίς
κατά τόν τύπον τοῦ Ὡρολογίου.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α΄ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ
4.
Κατά πάν Σάββατο ἐν τῷ Ἑσπερινῷ στιχολογείται τό Α΄
Κάθισµα τοῦ Ψαλτηρίου, καί Θεοµητορικής ἑορτής τυχούσης, ἤ
µνήµης ἑορταζοµένου Ἁγίου. Οὐ στιχολογείται δέ ἐν ταῖς ἐφεξῆς
∆εσποτικαῖς ἑορταῖς καί ἄν ἔτι συµπέσωσιν ἐν ἡµέρα Κυριακῇ, ἤτοι τῇ
ἑορτῇ τῇς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῇ τῶν Θεοφανείων καί τῆς
Μεταµορφώσεως, ἐν αἶς οὐδέ Ἀναστάσιµα ψάλλονται· ἐπίσης οὐ
στιχολογεῖται καί ἐν τῇ Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστής, ὡς οὐδέ ἐν τοῖς
µεθεόρτοις Ἑσπερινοῖς τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, ὄταν
αἱ ἑορταί αὖται συµπέσωσιν ἐν ἡµέρα Σαββάτου, προηγούνται ὅµως ἐν
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τοῦτοις τά Ἀναστάσιµα στιχηρά. Ἐν δέ ταῖς ἐφεξῆς ∆εσποτικαῖς
ἑορταῖς, ἤτοι τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµά καί τῇ
ἑορτῇ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ (ὅταν τύχῃ αὕτη ἐν Κυριακῇ), τό µέν
Ψαλτήριον στιχολογείται, ἀλλά τά Ἀναστάσιµα καταλιµπάνονται.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ Α΄ ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ
5.
Ἑν ταῖς Θεοµητορικές ἑορταίς (ἐξαιρουµένων τῶν ἑορτῶν
τῆς Ὑπαπαντῆς καί τοῦ Εὐαγγελισµοῦ) (4) καί ἐν ταῖς τῶν
ἑορταζοµένων Ἁγίων µνήµαις ταῖς ἐντός τῶν τεσσάρων ἡµερῶν τῆς
ἑβδοµάδως συµπιπτούσαις, ἑν τῷ Ἑσπερινῷ στιχολογείται ἡ Α΄ Στάσις
δέ ὅταν συµπίπτωσιν ἐν Σαββάτῳ ἤ ∆ευτέρᾳ, καθότι ἐν τοῖς
Ἑσπερινοῖς τῶν δύο τούτων ἡµερῶν Στιχολογία οὐ γίνεται.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΜ΄ ΨΑΛΜΟΥ «ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ»
6.
Ἑν τοῖς καθ’ ἐκάστην ἡµέραν ψαλλοµένοις Ἑσπερινοῖς τῶν
Ψαλµῶν «Κύριε ἐκέκραξα» (5) , «Φωνή µου πρός Κύριον», «Ἐκ βαθέων
ἐκέκραξα σοι», καί τό «Αἰνείτε τόν Κύριον», ψάλλονται πλήρεις οἱ
στίχοι εις τούς διατεταγµένους ἤχους. Ἐν δέ τοῖς Ἑπσερινοῖς τῶν Μ.
ἑορτῶν εἴθισται πρός συντοµίαν νά παραλείπωνται οἱ στίχοι ἀπό τοῦ
«Θεού Κύριε» καί ἐφεξῆς, καί νά µεταβαίνῃ ὁ πρώτος χορός εἰς τόν
στίχον τόν ἀρµόδιον άναλόγως τῆς ποσότητος τῶν ἑποµένων στιχηρῶν.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ
7.
Εἰς πάντα Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου πρός τῆν Κυριακήν καί
πάντα Ὅρθρον ἑκάστης Κυριακῆς τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ψάλλονται
ἀπαραιτήτως τά τῆς Ὀκταήχου Ἀναστάσιµα, ἤτοι Στιχηρά,
∆οξαστικά, Ἀπολυτίκια, Τριαδικά, Καθίσµατα, Ὑπακοαί, Ἀντίφωνα,
Κανόνες, Κοντάκια, Οἶκοι, Ἐξαποστειλάρια, Ἑωθινά, Μακαρισµοί
κτλ., ἅτινα καί προηγοῦνται τῶν Ἀκολουθιῶν τῶν Θεοµητορικῶν
ἑορτῶν καί τῶν Ἀποδόσεων αῦτῶν ὡς καί τῶν Ἀποδόσεων τῶν
∆εσποτικῶν ἑορτῶν, τῶν µεθεόρτων Κυριακῶν, καί τῶν ἑορταζοµένων
Ἁγίων, ὅταν συµπίπτωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ. Ψάλλονται δέ οὕτως· ἐν
µέν ταῖς κυρίαις τῶν ἑορτῶν ἡµέραις καί ταῖς τῶν Ἀποδόσεων αῦτῶν,
πρῶτον ἑσπέρια Στιχηρά Ἀναστάσιµα δ΄, εἶτα Ä΄ τῆς τυχούσης
Θεοµητορικής ἑορτῆς· ἐν δε ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί πάσαις ταῖς
τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνήµαις, Ἀναστάσιµα Ä΄ και µεθέορτα ἤ τοῦ
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Ἁγίου δ΄. Ὅταν δέ συµπίπτῃ ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ἤ ἐν τῇ Ἀποδόσει
∆εσποτικής ἤ Θεοµητορικής ἑορτῆς καί ἑορταζόµενος Ἅγιος, τότε
ψάλλονται Άναστάσιµα δ΄, τῆς ἑορτῆς γ΄ καί τοῦ Ἁγίου γ΄. Ἐν ταῖς
τῶν ἐφεξῆς Ἁγίων ἑορταῖς ἤτοι, τῇ Εορτἠ τῶν Ἀρχαγγέλλων, τοῦ
Γενεσίου τοῦ Προδρόµου, τῶν Κορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί
Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Σεπτεµβρίου κÄ΄), τῶν Τριῶν
Ἱεραρχῶν (ἄν µή συµπίπτῃ ἡ ἑορτή αύτῶν ἔν τινι Κυριακῇ Τριωδίου),
τῶν Ἁγίων Πατέρων της ∆΄ καί Ζ΄ Συνόδου, καί τῶν Ἁγίων
∆ηµητρίου καί Νικολάου, ψάλλονται κατ’ ἐξαίρεσιν Άναστάσιµα δ΄
τῶν Ἁγίων Ä΄. Ὅταν δέ ὁ τυχῶν ἐν Κυριακῇ Ἅγιος στερῆται
∆οξαστικοῦ, ἐν τό Ἑσπερινῷ ψάλλονται Άναστάσιµα ζ΄ καί τοῦ Ἁγίου
γ΄. Καταλιµπάνονται δέ ἅπαντα τά Ἀναστάσιµα ἐν ταῖς ἑξῆς Μ.
∆εσποτικαῖς ἑορταῖς, ἤτοι τῇ ἑορτῇ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῶν
Θεοφανείων, τῶν Βαΐων, τοῦ Θωµᾶ, τῆς Πεντηκοστῆς, τῆς
Μεταµορφῶσεως, τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, καί τῇ Κυριακῇ πρό τῆς
Χριστοῦ Γεννήσεως, ὅταν συµπίπτει τῇ κδ΄ τοῦ ∆εκεµβρίου, ὅτε ὅµως
ψάλλεται ἐν τῷ Ὄρθρῳ µετά τό «Θεός Κύριος», καί ἐν τῇ Λειτουργίᾳ
µετά τήν Εἴσοδον, τό Ἀπολυτίκιον τοῦ τυχόντος ἤχου, ὡς καί τό
Ἐξαποστειλάριον, καί δ΄ τῶν Αἴνων Ἀναστάσιµα.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ Α΄ ΕΣΠΕΡΙΟΥ ∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΥ
8.
Ἀν συµπέσει ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῆς Θεοµητορική ἑορτῇ, ἐν τῷ
Ἑπσερινῷ «∆όξα καί Νῦν» ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς µόνον. Ἐν ταῖς
Ἀποδόσεσιν αὐτῶν (ἐξαιρουµένης τῆς ἀποδόσεως τῆς Κοιµήσεως τῆς
Θεοτόκου, ὅτε ψάλλεται «∆όξα καί Νῦν» µόνον «Θεαρχίῳ νεύµατι»)
καί ταῖς τῶν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν, ἐν ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί ἐν
πάσι τοῖς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ ἑορταζοµένοις Ἁγίοις, «∆όξα» ψάλλεται
τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς, ἤ τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου, «Καί νῦν» τό Α΄
Θεοτοκίο τοῦ ἤχου. Ὅταν ἡ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς συµπέσῃ µιᾷ τῶν
πρώτων τεσσάρων Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, «∆όξα» ψάλλεται τοῦ
Τριωδίου, «Καί νῦν» το τῆς ἑορτῆς. Ὅταν ἡ ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
συµπέσῃ τῇ Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἤ
τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ψάλλεται τό τοῦ Τριωδίου ἤ Πεντηκοσταρίου
∆οξαστικόν πρῶτον, «Καί νῦν» τό τῆς ἑορτῆς. Ἄν συµπέσῃ ὅµως τῇ
Κυριακῇ τῶν Βαΐων καί τῇ ∆ευτέρα τῆς ∆ιακαινησίµου, «∆όξα καί
νῦν» λέγεται τό τῆς ἑορτῆς µόνον. Ὅταν αἱ ἑορταί τῶν Ἁγίων
Γεωργίου, Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου η΄) και Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης τύχωσιν ἔν τινι Κυριακῇ τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἤ ἐν ∆εσποτικῇ
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ἑορτῇ (ἐξαιρουµένης τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς), «∆όξα»
ψάλλεται τῶν Ἁγίων, «Καί νῦν», τῆς τυχούσης Κυριακῆς ἤ ἑορτῆς. Εἰ
ὁ ἐν ἡµέρα Κυριακῇ τυχών Ἅγιος στερείται ∆οξαστικοῦ, «∆όξα καί
νῦν» ψάλλεται τό τοῦ ἤχου Θεοτοκίου· εἰ δέ ἐστι µεγαλοµάρτυς καί
συµπίπτει ἔν τινι µεθεόρτῳ Κυριακῇ ∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς
ἑορτῆς, ψάλλεται «∆όξα» τοῦ Ἁγίου, «Καί νῦν», τό Α΄ Θεοτοκίον τοῦ
ἤχου.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
9.
Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου, κἄν τύχωσι Θεοµητορικαί
ἤ ∆εσποτικαί ἑορταί (ἐξαιρουµένων τῶν δύο ἑορτῶν τῆς Χριστοῦ
Γεννήσεως καί Θεοφανείων), Προκείµενον ψάλλεται τό «Ὁ Κύριος
ἐβασίλευσεν»· ἐξαιροῦνται οἱ ἐν ἡµέρᾳ Σαββάτου, ἤ ἐν οἱᾳδήτινι ἄλλη
ἡµέρᾳ συµπίπτοντες µεθέορτοι Ἑσπερινοί τῶν Μ. ∆εσποτικῶν ἑορτῶν,
ἐν οἶς ψάλλονται πάντοτε τά Μ. Προκείµενα «Τις Θεός Μέγας», καί τό
«Ὁ Θεός ὑµῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐν τῇ γῇ», µετά τῶν στίχων αὐτῶν.
Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Μ. Σαββάτου µετά τήν τοῦ Ἀποστόλου
ἀνάγνωσιν ψάλλεται τό Προκείµενον «Ἀνάστα ὁ Θεος» µετά τῶν
ὡρισµένων στίχων.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ
10. Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου, ἀναγινώσκονται
Προφητεῖαι, ὅταν συµπίπτωσι τῇ Κυριακῇ ∆εσποτικαί καί
Θεοµητορικαί ἑορταί, ἤ µνήµη ἑορταζοµένων Ἁγίων· καί πρό τῆς
ἀναγνώσεως αὐτῶν ὁ ∆ιάκονος ἐπιφωνεί τό «Σοφία· πρόσχωµεν»· τά
Ἀποστολικά δέ ἀναγνώσµατα, ἅτινα ἄναγινώσκονται ἐν ταῖς µνήµαις
τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,
Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καί Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου,
ἄναγινώσκονται συνήθως κατά τήν ἀπαγγελίαν τοῦ ἐν τῇ Λειτουργίᾳ
ἀναγινωσκοµένου Ἀποστόλου καί ὁ ∆ιάκονος ἐκφωνεί τό
«Πρόσχωµεν, σοφία, πρόσχωµεν».
ΠΕΡΙ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ
11. Ἄν ὑπάρχῃ Ἀρτοκλασία, µετά τήν ἐκφώνησιν «Εἴη τό
κράτος τῆς βασιλείας σου», ψάλλεται ὑπό τοῦ β΄ χοροῦ ἕν κατ’ ἐκλογήν
Στιχηρόν ἐκ τῆς Λιτής, καί ἐν τοῦτῳ τῷ µεταξύ ἐξέρχεται ἀπό τοῦ
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βορείου κλίτους ὁ ∆ιάκονος καί ὁ Ἱερεύς καί ἔρχονται φέροντες εις
χεῖρας λαµπάδας, καί ἵστανται ἐν τῷ µέσῳ τοῦ ναοῦ, ὅπου εἰσί
προτεθείµενοι οἱ ἄρτοι, οἶνος καί ἔλεον· ὁ ∆ιάκονος τότε λέγει τό
«Ἑλέησον ἡµάς ὁ Θεός… Ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τήν
ἁγίαν ἐκκλησίαν ταύτην, τήν πόλιν (ἤ χώρα) ταύτην κτλ.» οἱ χοροί
ψάλλουσιν εύλαβῶς καί πραείᾳ τῇ φωνῇ τό «Κύριε ἐλέησον» ὡς ἡ
τάξις· ὁ Ἱερεύς «’Επάκουσον ἡµῶν ὁ Θεός…». Μ. Προκείµενα
ψάλλονται ὡσαύτως καί ἐν τοῖς Ἑσπερινοῖς τῆς ∆ιακαινησίµου
ἑβδοµάδος, ὡς διατυποῦνται ἐν τῷ Πεντηκοσταρίῳ. Ειρήνη πάσι· ὁ
Χορός «Καί τῷ Πνεύµατι σου»· ὁ ∆ιάκονος «Τάς κεφαλάς ἡµῶν…» ὁ
χορός «Σοί Κύριε»· ὁ Ἱερεύς (ἤ ὁ Ἀρχιερεύς) «∆έσποτα Πολυέλεε…»
εἶτα ὁ Ἱερεύς θυµιᾷ σταυροειδῶς στρεφόµενος περί τούς ἄρτους και
ψάλλων τό «Θεοτόκε Παρθένε…» Ἐν πάσαις ἀνεξαιρέτως ταῖς
∆εσποτικαῖς καί Θεοµητορικαῖς ἑορταῖς ὡς καί ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων
µνήµαις, ἐάν γίνηται Ἀρτοκλασία, ψάλλεται πἀντοτε τό «Θεοτόκε
Παρθένε…». Ἀλλ’ ἐν τῇ ∆ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι, ἀντί τοῦ «Θεοτόκε
Παρθένε…» ψάλλεται τό Χριστός Ἀνέστη. Τούτου πληρωθέντος, λέγει
ὁ ∆ιάκονος «τοῦ Κυρίου δεηθώµεν»· ὁ χορός «Κύριε ἐλέησον»· ὁ Ἱερεύς
εὐλογεῖ τούς ἄρτους, λέγων τήν εὐχήν «∆έσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ
Θεός ἡµῶν…» εἶτα ψάλλεται τρίς τῷ «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν», καί µετά
αὐτό τά Ἀπόστιχα.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
12. Τά ἀναστάσιµα Ἀπόστιχα κατά τόν Ἑπσερινόν τοῦ
Σαββάτου οὐδέποτε καταλιµπάνονται κἄν τύχωσι Θεοµητορικαῖ
ἑορταῖ, προεόρτιοι ἤ µεθεόρτιοι Κυριακαί καί Ἀποδόσεις ∆εσποτικῶν
ἤ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἤ µνήµαι ἑορταζοµένων Ἁγίων. Ἑν τῷ
Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου τῶν τεσσάρων µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµά
Κυριακῶν ψάλλεται ἐν πρώτοις τό τοῦ ἤχου πρῶτον Ἀπόστιχον (ὅπερ
ἄρχεται ἀπό τοῦ Α΄ χοροῦ), εἶτα ψάλλονται τά δ΄ Στιχηρά «Πάσχα
ἱερόν» µετά τῶν στίχων αὐτῶν.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ
13. Ἐν ταῖς συµπιπτοῦσαις ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ Θεοµητορικαῖς
ἑορταῖς, ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς αῦτῶν τε καί τῶν ∆εσποτικῶν
ἑορτῶν καί τῶν προεορτίων αὐτῶν ὡς καί τῶν Ἀποδόσεων αὐτῶν, τῇ
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Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, τῇ Κυριακῇ τῶν Μυροφόρων, τῇ ἑορτῇ τῶν
Θεοπατόρων Ἰωακείµ καί Ἄννης καί τῇ τῶν Ταξιαρχῶν (ὅταν
συµπίπτωσιν ἐν Κυριακῇ) ∆οξαστικόν τῶν Ἀποστίχων ψάλλεται
µόνον τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς ἄνευ Θεοτοκίου. Ὅταν ἡ ἑορτή τῆς
Ὑπαπαντῆς καί ἡ Ἀπόδοσις αὐτῆς συµπίπτῃ ἐν µίᾷ τῶν τεσσάρων
πρώτων Κυριακῶν τοῦ Τριωδίου, ψάλλεται «∆όξα» τῶν Ἀποστίχων
τοῦ Τριωδίου. «Καί νῦν» τό τῆς ἑορτῆς. Καί ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ ἑορτή
συµπίπτῃ τῇ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν ἤ τῇ τῶν Βαΐων, ψάλλονται τά
τοῦ Τριῳδίου Ἀπόστιχα, ∆οξαστικά, «Καί νῦν» τό τῆς ἑορτῆς· ἐάν δέ
συµπέσῃ τῷ Πάσχα, τότε ἐν τῷ Ἑσπερινῷ λέγεται «∆όξα» τῆς ἑορτῆς,
«Καί νῦν Ἀναστάσεως ἡµέρα». Ἐν ταῖς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ
συµπιπτούσαις Ἁγίων µνήµαις, «∆όξα» τῶν Ἀποστίχων ψάλλεται τό
τοῦ Ἁγίου, «Καί νῦν» Θεοτοκίον ἐκ τῆς Ὀκταήχου σύφωνον τῷ ἤχῳ
τοῦ ∆οαξαστικοῦ. Ὅταν δέ αἱ τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνῆµαι
συµπίπτωσιν ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ, ἤ Ἀποδόσει ∆εσποτικῆς τινος ἤ
Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, «∆όξα» Ἀποστίχων ψάλλεται τό τοῦ Ἁγίου,
«Καί νῦν» τό τῆς τυχούσις ἑορτῆς. Τοῦ ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῆς τυχόντος
Ἁγίου µή ἔχοντος εις τά Ἀπόστιχα ∆οξαστικόν, «∆όξα καί νῦν»
ψάλλεται τό τῶν Ἀποστίχων Θεοτοκίον τοῦ ἤχου.
Σηµειωτέον δέ ὅτι ἐν ταῖς µετά τό Πάσχα ἐντός τῶν ἕξ ἡµερῶν
τῆς ἑβδοµάδος (πλήν δηλ. τῆς Κυριακῆς) µέχρι τῆς Ἀναλήψεως
συµπιπτούσαις µνήµαις τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ
Θεολόγου, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης,
Ἀπόστιχα ∆οξαστικά ψάλλονται τά τῶν Ἁγίων, «Καί νῦν» δέ ἐκ τοῦ
Πεντηκοσταρίου τῆς προλαβούσης Κυριακής ἤ ἑορτῆς, καί οὐχί
«Ἀναστάσεως ἡµέρα», τό ὁποῖον µόνον ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου
καί τῷ τῶν Κυριακῶν Ὄρθρῳ δεί ψάλλεσθαι.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΥΝ ΑΠΟΛΥΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ

14. Καθ’ ἑκάστην ἡµέραν ἐν τῷ Ἑσπερινῷ πρό τῆς Άπολύσεως
λέγεται «Νῦν ἀπολύεις» µετά τοῦ Τρισαγίου, ἐν δέ τῇ ∆ιακαινησίµῳ
ἑβδοµάδι καί τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, µετά τό
«Ἀναστάσεως ἡµέρα», ἀντί τοῦ Τρισαγίου, ψάλλεται τό «Χριστός
ἀνέστη» τρίς κατά τό σύνηθες αὐτοῦ µέλος καί οὐχί κατά τό µέλος τοῦ
«Ἀναστάσεως ἡµέρα», και εὐθύς ἕπεται ἡ Ἀπόλυσις.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ
15. Ἐν τῷ Σαββάτου Ἑσπερινῷ ψάλλονται τά Ἀναστάσιµα τῆς
Ὁκταήχου Ἀπολυτίκια πρό τῶν Ἀπολυτικίων τῶν ἐν ἡµέρα Κυριακῆς
συµπιπτουσῶν Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, τῶν µεθεόρτων Κυριακῶν καί
τῶν Ἀποδόσεων ∆εσποτικῶν τε καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, Ψάλλονται
δέ ἐν µέν ταῖς κυρίαις ἑορταῖς καί ἐν ταῖς Ἀποδόσεσι τό Ἀναστάσιµον
ἅπαξ καί τό τῆς ἑορτῆς δίς. Ἐν δέ ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί τό
Ἀναστάσιµον καί τό τῆς ἑορτῆς ἅπαξ, ἀλλ’ ἐν τῷ Ὄρθρῳ τό
Ἀναστάσιµον λέγεται δίς καί τό τῆς ἑορτῆς ἅπαξ. Τῆς ἑορτῆς τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ συµπιπτούσης τῇ Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, ψάλλεται
πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, δεύτερον τοῦ Σταυροῦ, καί τρίτον τό τῆς
ἑορτῆς· τῷ Σαββάτῷ τοῦ Λαζάρου, τό τῆς ἑορτῆς δίς, καί τό τοῦ
Λαζάρου ἅπαξ· τῇ Κυριακῇ΄τῶν Βαΐων, τό τῆς ἑορτῆς, τό τοῦ
Λαζάρου, καί αὖθις τό τῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς προεόρτοις Κυριακαῖς τῶν
∆εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ψάλλεται ἀφ’ ἐσπέρας µέν τό
Ἀναστάσιµον καί τό Προεόρτιον ἀνά µίαν· τό πρωΐ δέ εις τό «Θεός
Κύριος», διπλασιάζεται τό πρῶτον. Ἑορταζοµένου Ἁγίου µνήµης
τυχοῦσης ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ἤ ἀποδόσει ∆εσποτικῆς ἤ
Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, ψάλλεται πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, εἶτα τό τοῦ
Ἁγίου καί τελευταῖον τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς· τοῦ δέ µή ἔχοντος
∆οξαστικόν Ἁγίου ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου Ἀπολυτίκιον οὐ
ψάλλεται, εἰµή µόνον το Ἀναστάσιµον µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ, ἀλλ’
οὐδέ καί ἐν τῷ Ὄρθρῳ ἤ τῇ Λειτουργία.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
16. Ἡ ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου ὑπό τοῦ Ἱερέως λεγοµένη
Ἀπόλυσις ἐστιν αὕτη· ὁ ∆ιάκονος «Σοφία», ὁ Ἱερεύς «Ὁ ὤν εὐλογητός
ὁ Θεός ἡµῶν, πάντοτε νῦν καί ἀεί και εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰῶνων»· ὁ
Χορός «Ἀµήν»· ὁ προϊστάµενος «Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός τήν ἁγίαν
πίστιν τῶν εὐσεβών καί ὀρθοδόξων Χριστιανῶν σύν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ
ταύτῃ ἐκκλησίᾳ καί τῇ πόλει (ἤ τῇ χώρα) ταύτῃ εις αἰῶνας αἰώνων»· ὁ
Χορός «Ἀµήν» (Ἀρτοκλασίας ὅµως ὑπαρχούσης ὁ ∆ιάκονος ἀντί τοῦ
Σοφία, λέγει τοῦ «Κυρίου δεηθώµεν»· ὁ Χορός «Κύριε ἐλέησον, Κύριε
ἐλέησον» ὁ Ἀρχιερεύς ἤ ὁ Ἱερεύς «Εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος αὐτοῦ
ἔλθοι ἐφ’ ἡµᾶς τῇ αὐτοῦ χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ πάντοτε νῦν καί ἀεί
καί εις τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων» · ὁ Χορός «Ἀµήν» καί εὐθύς ὁ Ἱερεύς
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τήν Ἀπόλυσιν. «∆όξα σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡµῶν δόξα σοι. Ὁ ἀναστάς ἐκ
νεκρῶν Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς
παναχράντου αὐτοῦ Μητρός, δυνάµει τοῦ τιµίου καί ζωοποιοῦ
Σταυροῦ, προτασίαις τῶν τιµίων ἐπουράνιων ∆υνάµεων Ἀσωµάτων,
τοῦ τιµίου ἐνδόξου Προφήτου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν
Ἁγίων ἐνδόξων καί καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καί θεοφόρων
Πατέρων ἡµῶν, τῶν Ἁγίων καί δικαίων Θεοπατόρων Ἰωακείµ καί
Ἄννης [εἶτα τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ καί τοῦ Ἁγίου τῆς ἡµέρας, ἐάν ἔχῃ
∆οξαστικόν], και πάντων τῶν Ἁγίων, ἐλεήσαι καί σώσαι ἡµᾶς ὡς
Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος (6) ». Εἶτα τό «∆ι’ εύχῶν τῶν Ἁγίων
Πατέρων ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἠµῶν, ἐλέησον καί σῶσον
ἡµᾶς, Ἀµήν» (7) . Αὕτη λέγεται καί τῇ Κυριακῇ ἔν τε τῷ Ὄρθρῳ καί ἐν
τῇ Λειτουργία (ἀλλ’ ἐν τῇ τῆς Λειτουργίας προστίθεται καί τό ὅνοµα
τοῦ Ἁγίου τῆς Λειτουργίας πρό τοῦ Ἁγίου τῆς ἡµέρας)· ἡ αὐτή καί τῇ
Κυριακῇ τοῦ Πάσχα. Ἑκάστη δέ τῶν ∆εσποτικών ἑορτῶν ἔχει
ἱδιαίτερο χαρακτηριστικόν ἐν τῇ Ἀπολύσει, ὡς γνωστόν τοῖς ἱερεύσιν·
ἀλλ’ ἐν ταῖς µεθεόρτοις αὐτῶν Κυριακαῖς καί ἐν ταῖς Άποδόσεσιν, ἄν
συµπέςῃ Κυριακῇ, ὅτε καί προηγοῦνται τά Ἀναστάσιµα, ἔν τέ τῷ
Ἑσπερινῷ τοῦ Σαββάτου και ἐν τῷ Ὄρθρῳ τῆς Κυριακῆς καί ἐν τῇ
Λειτουργίᾳ, ἡ Ἀπόλυσις φέρει τά χαρακτηριστικά καί τῆς Κυριακῆς
καί τῆς τυχούσης ἑορτῆς· ὡς «∆όξα σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡµῶν δόξα σοι.
Ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς (ἤ ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ὑπό
Ἰωάννου βαπτισθῆναι καταδεξάµενος διά τήν ἡµῶν σωτηρίαν) καί
ἁναστάς ἐκ νεκρῶν Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν κτλ.». Ἐν τῇ ἑορτῇ
τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ, λέγεται ἡ Ἀναστάσιµος Ἀπόλυσις οἵᾳ ἄν
ἡµέρᾳ τύχοι ἡ ἑορτῇ, καθότι καί τῷ Ὄρθρῳ λέγοµεν τό «Ἀνάστασιν
Χριστοῦ». Σηµειωτέον δέ ὅτι µόνον αἱ δύο Θεοµητορικαί ἑορταί, ἡ τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ καί ἡ τῆς Ὑπαπαντῆς, ἔχουσιν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά ἐν τῇ Ἀπολύσει, ἅτινα, ὡς εἴποµεν ἀνωτέρῳ, παρενείρονται ἐν τῇ
Ἀναστασίµῳ Ἀπολύσει, ὅταν τύχωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇς.
Πλήν τῆς µεγάλης Απολύσεως, υπάρχει καί ἡ λεγόµενη µικρά,
ἥτις λέγεται τό ἑσπέρας µετά τήν Θ΄ ὥραν καί µετά τόν µικρόν
Ἑσπερινόν ὅταν γίνηται Ἀγρυπνία, καί µετά τό Ἀπόδειπνον, καί τό
πρωΐ µετά τό Μεσονυκτικόν. Ἔστι δέ ἡ µικρά Ἀπόλυσις αὕτη· «∆όξα
σοι ὁ Θεός ἡ ἐλπίς ἡµῶν δόξα σοι (ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν - ἐν Κυριακῇ)
Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου
αὐτοῦ Μητρός, τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήµων Ἀποστόλων (τοῦ
Ἁγίου τας ἡµέρας) καί πάντων τῶν Ἁγίων ἐλεήσαι καί σώσαι ἡµᾶς ὡς
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Ἀγαθός καί Φιλάνθρωπος»· εἶτα τό «∆ί εὐχῶν…». Ἄν ὅµως ἔπηται τό
«Εὐξόµεθα ὑπέρ εἰρήνης…(ὡς µετά τό Ἀπόδειπνον καί µετά τό
Μεσονυκτικόν)» τό «∆ί εὐχῶν…» λέγεται εις τό τέλος τοῦ «Εὐξόµεθα».

Ο ΟΡΘΡΟΣ

(8)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΥ
17. Τῆς τοῦ Ὄρθρου Ἀκολουθίας προηγείται ἡ τοῦ Μεσονυκτικοῦ. Εἰσί δέ δύο τά ἀναγινωσκόµενα Μεσονυκτικά, τό τῶν πέντε
ἡµερῶν τῆς ἑβδοµάδος, καί τό τοῦ Σαββάτου, ἅτινα εὕρήσκονται ἐν τῷ
Ὡρολογίῳ. Τῇ Κυριακῇ τόν τόπον τοῦ Μεσονυκτικοῦ ἐπέχει ἡ ἐξῆς
Ἀκολουθία. Μετά τό «Εὐλογητός ὁ Θεός» ὁ Προϊστάµενος λέγει «∆όξα
σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα σοι», τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε Παράκλητε», τό
Τρισάγιον, «Κύριε ἐλέησον» ιβ΄. «∆όξα Πατρί καί Υἱῷ» κτλ. «∆εῦτε
προσκυνήσωµεν» τρίς, καί τον Ν΄ Ψαλµόν, εἶτα ψάλλεται ὁ Τριαδικός
Κανών µετά στίχου Ἁγία Τριάς ὁ «Θεός ἐλέησον καί σῶσον ἡµᾶς»·
καί τά δ΄ Τριαδικά «Ἄξιον ἐστίν»· µετά ταῦτα λέγεται τό Τρισάγιον
αὖθις, καί ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου· εἶτα ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον ἡµᾶς· ὁ Θεός
… ἔτι δεόµεθα ὑπέρ τῶν εύσεβῶν καί Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν· ἔτι
δεόµεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν…ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι…»
καί ἡ µικρά Ἀπόλυσις (ἴδε ταύτην ἐν §16), καί εὐθύς «Εὐξώµεθα ὑπέρ
εἰρήνης τοῦ κόσµου…κτλ». Το τέλος «Εἴπωµεν καί ὑπέρ ἑαυτῶν» τό
«Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον» καί εὐθύς τό «∆ι’ εὐχῶν» (9) .
Εἰ τύχοι ἐν τῇ Κυριακῇ Θεοµητορικῇ ἑορτή ἤ µνήµη
ἑορταζοµένου Ἁγίου, µετά τόν Τριαδικόν Κανόνα ψάλλεται ἡ Λιτή τας
ἑορτῆς ἤ ἡ τοῦ Ἁγίου, µετ’ αὐτήν τά «Ἄξιον ἐστίν»· Ἐν ταῖς µεθεόρτοις
Κυριακαῖς καί ταῖς ἐν Κυριακῇ Ἀποδόσεσι τῶν ∆εσποτικῶν καί
Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἀντί τῆς τοῦ ἤχου Ὑπακοῆς ψάλλεται τό
Ἀπολυτίκιον τας ἑορτῆς· ὡσαύτως καί ὅταν τύχῃ ἐν Κυριακῇ
ἑορταζόµενος Ἅγιος, τό τοῦ Ἁγίου. Ἑν ταῖς Κυριακαῖς τοῦ Τριωδίου
(ὅταν µη συµπίπτῃ, ἐν ταύταις ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς ἤ τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ) τῆς Γ΄ Κυριακῆς ἐξαιρουµένης, ἀντί τῆς Ὑπακοῆς
ψάλλονται τά γ΄ Κατανυκτικά Τροπάρια «Ἐλέησον ἡµᾶς Κύριε,
ἐλέησον ἡµᾶς κτλ». ἄτινα ψάλλονται και ἐν τοῖς καθ’ ἡµέραν Ὄρθροις.
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Ἐν δέ ταῖς ἐν Κυριακῇ συµπιπτούσαις ∆εσποτικές ἑορταῖς, µετά
τό «Εὐλογητός ὁ Θεός», τό «∆όξα σοι ὁ Θεός… Βασιλεῦ Οὐράνιε» κτλ.
ὡς ἀνωτέρω µετά τόν Ν΄ Ψαλµό ψάλλεται ἡ Λιτή τῆς ἑορτῆς· εἶτα
λέγεται τό Τρισάγιον, τό Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον
ἡµᾶς ὁ Θεός» ἡ Ἀπόλυσις, τό «Εὐξόµεθα καί» τό «∆ἰ εὐχῶν». Αὕτη ἡ
διάταξις ἰσχύει καί ὅταν ∆εσποτική ἤ Θεοµητορική ἑορτή, ἤ µνήµη
Ἁγίου συµπίπτῃ ἐν ἄλλῃ ἡµέρᾳ πλήν Κυριακῆς. Καθ’ ὅλην δέ τήν
∆ιακαινήσιµον ἐβδοµάδα Μεσονυκτικοῦ τόπον ἐπέχει τό «Ἀνάστασιν
Χριστοῦ… Προλαβούσαι τόν Ὄρθρον κτλ.» ὡς καί κατά τήν ἡµέραν τῆς
Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα (ὅρα §3 σηµ. 4 Κυριακῇ τοῦ Πάσχα εἰς τό
Λυχνικόν).
Σηµειωτέον ὅτι τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε» ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ Ἑσπερινοῦ
καί τοῦ Ὄρθρου οὐ λέγεται ἀπό τας Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς
Πεντηκοστῆς, οὐδέ τό «Ἅγιος ὁ Θεός» µέχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἀλλά
µετά τό «Εὐλογητός ὁ Θεός» εὐθύς «Χριστός ἀνέστη» τρίς, «∆όξα
Πατρί… Καί νῦν καί ἀεί… Παναγία Τριάς…» κτλ.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΞΑΨΑΛΜΟΥ
18. Ὁ Ἱερεύς µετά τήν Ἀπόλυσιν τοῦ Μεσονυκτικοῦ εἰσέρχεται
εἰς τό Ἱερόν Βῆµα, καί στάς ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἐκφωνεί
µετ’ εὐλαβείας καί φόβου Θεοῦ, «Εὐλογητός ὁ Θεός ἡµῶν»· ὁ
Ἀναγνώστης τό Τρισάγιον· ὁ Ἱερεύς «Ὅτι σοῦ ἐστιν»· ὁ Ἀναγνώστης
τά Τροπάρια «Σώσον Κύριε…∆όξα…Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ…Καί
νῦν…Προστασία φοβερά», ὁ Ἱερεύς «Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός» κτλ. τό
τέλος «Ὅτι ἐλεήµων καί φιλάνθρωπος…» καί ὁ Ἀναγνώστης «’Εν
ὀνόµατι Κυρίου εὐλόγησον Πάτερ»· ὁ Ἱερεύς «∆όξα τῇ Ἁγία καί
Ὁµοουσίῳ…κτλ», ὁ δέ Προϊστάµενος λέγει τόν Ἑξάψαλµον µετά
κατανύξεως, τοῦ λαοῦ ἀκροωµένου µετά πάσης σιωπῆς καί εὐλαβείας.
Ὁ Ἑξάψαλµος οὐδέποτε παραλείπεται πλήν τῆς ∆ιακαινησίµου
ἐβδοµάδος καί τῆς ἡµέρας τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ «ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΟΣ»
19. Τό Θεός Κύριος ψάλλεται τετράκις· ἀπό τοῦ β΄ δέ λέγονται
οἱ ὡρισµένοι στίχοι «Ἐξοµολογείσθε τῷ Κυρίῳ καί ἐπικαλείσθε τό
ὄνοµα τό ἄγιον αὐτοῦ… Πάντα τά ἔθνη… Παρά Κυρίου ἐγένετο…»
Εἶτα εὐθύς τό Ἀπολυτίκιον· εἰς το β΄ προηγείται τό «∆όξα Πατρί» καί
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εἰς το γ΄ τό «Καί νῦν…». Τό Ἀναστάσιµον τοῦ ἤχου Ἀπολυτίκιον εις τό
«Θεός Κύριος» ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς ψάλλεται δίς, καί ἅπαξ τό
Θεοτοκίον. Θεοµητορικῆς δέ ἑορτῆς τυχούσης, τό Ἀναστάσιµον ἅπαξ
καί τό τῆς ἑορτῆς δίς· ἐπίσης καί ἄν συπέσῃ ἐν Κυριακῇ Ἀπόδοσις
∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς µεθεόρτοις Κυριακαῖς το
Ἀναστάσιµον δίς, καί τῆς ἑορτῆς ἅπαξ. Εἰ τύχοι δέ καί ἑορταζόµενος
Ἅγιος, λέγεται ἅπαξ καί τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον, καί το τοῦ
Ἁγίου, καί τό τῆς ἑορτῆς. Ἐάν δέ ᾖ µόνος ὁ Ἅγιος ἐν τῇ Κυριακῇ,
ψάλλονται ἀνά µίαν ὡσαύτως φοράν τό Ἀναστάσιµον, τό τοῦ Ἁγίου
καί Θεοτοκίον σύµφωνον τῷ ἤχῳ τοῦ Ἁπολυτικίου τοῦ Ἁγίου. Ἐν ταῖς
νηστησίµοις τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς ἡµέραις «Θεός Κύριος» οὐ
ψάλλεται, ἀλλ’ ἀντί αὐτοῦ ψάλλεται τό «Ἀλληλούϊα» τετράκις ἀνά τρίς
εἰς ἤχον πλ.δ΄ µετά τῶν ἐξῆς στίχων·
α΄. Ἐκ νυκτός ὀρθρίζει τό πνεῦµα µου πρός σέ ὁ Θεός, διότι φῶς
τά προστάγµατα σου επί τῆς γῆς.
Ἀλληλούϊα τρίς.
β΄.

∆ιακαιοσύνην µάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς γῆς.
Ἀλληλούϊα τρίς.

γ΄. Ζῆλος λήψεται
ὑπεναντίους ἔδεται.

λαόν

άπαίδευτον,

καί

νῦν

πῦρ

τούς

Ἀλληλούϊα τρίς.
δ΄. Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά τοῖς
ἐνδόξοις τῆς γῆς.
Ἀλληλούϊα τρίς.
Σηµειωτέον ὅτι τά Σάββατα, καθ’ ἅ οὐ τυγχάνει ἑορτή ἐπισήµου
Ἁγίου, ἀντί τοῦ «Θεός Κύριος» ψάλλεται τό «Ἀλληλούϊα µετά τῶν
ὡρισµένων στίχων αὐτοῦ («Μακάριοι οὕς ἐξελέξω…» Καί τό
µνηµόσυνον αὐτῶν) καί λέγονται τά γνωστά Ἀπολυτίκια «Ἀπόστολοι
µάρτυρες… ∆όξα… Μνήσθητι Κύριε»· «Καί νῦν Μήτηρ Ἁγία».
Τά δύο Σάββατα τῶν ψυχῶν ἐν µέν τῷ Ἑσπερινῷ τό «Ὁ βαθῦ
σοφίας, ∆όξα» τό τέλος. «Καί νῦν Σέ καί τείχος καί λιµένα» ἐν δέ τῷ
Ὄρθρῳ τά αὐτά, προψαλλοµένου τοῦ «Ἀλληλούϊα» µετά τῶν Στίχων.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ
20. Τό Ψαλτήριον κατά τήν ἀρχαίαν τυπικήν διάταξιν
στιχολογεῖται πρό τῶν Καθισµάτων ἑκάστης Στιχολογίας, ὁ δέ
Πολυέλεος (ὅταν ὑπάρχῃ) πρό τοῦ Καθίσµατος τῆς γ΄ Στιχολογίας,
τῆς τυχούσης ἑορτῆς· ἀλλά νῦν ἐνιαχοῦ πρός οἰκονοµίαν καιροῦ κατά
τάς Κυριακάς καί ἑορτασίµους ἡµέρας ἀναγινώσκονται πρό τοῦ
Ὄρθρου τά ὡρισµένα τῆς ἡµέρας Καθίσµατα τοῦ Ψαλτηρίου ὠς καί ὁ
Πολυέλεος (ὅταν εἶνε ἑορτή ἔχουσα Λιτήν) ἤ ὁ Ἄµωµος (ὅταν εἶνε
ψιλή Κυριακή µετά Ἁγίου µή ἑορτζοµένου). Ἐστι δέ Πολυέλεος τῶν
µέν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν οἱ ψαλµοί ΡΛ∆΄ καί ΡΛΕ΄ «Αἰνεῖτε τό ὄνοµα
Κυρίου» καί τό «Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῷ», τῶν δέ Θεοµητορικῶν
ἑορτῶν, ὁ ψαλµός Μ∆΄ «Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία µου, τῶν δέ
ἑορταζοµένων Ἁγίων, οἱ ἔχοντες Ἑκλογάριον εὑρίσκουσιν ἐν αῦτῷ
καταλλήλους Πολυελέους δι’ ἐκάστην ἑορτήν, είδεµή, λεγέτωσαν τούς
ψαλµούς ΡΛ∆΄ καί ΡΛΕ΄. Ὁ ψαλµός ΡΛÂ΄ «Ἐπί τόν ποταµόν
Βαβυλῶνος ἀναγινώσκεται τῇ Κυριακῇ τῆς Ἀπόκρεω καί τας Τυρινῆς.
Στιχολογοῦνται δέ καθ’ ἐκάστην ἡµέραν ἀνά δύο Καθίσµατα τοῦ
Ψαλτηρίου, καί τῇ Μ. Τεσσαρακοστῇ τρία· ἀλλά τήν µέν Α΄ ἑβδοµάδα
τας Τεσσαρακοστῆς πληροῦται δίς ὁλόκληρον τό Ψαλτήριον, ἀπό δέ
τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Βαΐων µέχρι τῆς Μ. Τετάρτης πληροῦται ἅπαξ. Οὐ
στιχολογεῖται δέ ἀπό Μ. Πέµπτης µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς
∆ιακαινησίµου ἑβδοµάδος.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
21. Θεοµητορικῆς ἑορτῆς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ συµπιπτούσης,
ψάλλονται Καθίσµατα εις τήν α΄ καί β΄ Στιχολογίαν ἀνά δύο
Ἀναστάσιµα καί ἀνά ἕν τῆς ἑορτῆς ἀντί τῶν Θεοτοκίων τῆς
Ὀκτωήχου. Εἰς δέ τῆν γ΄ Στιχολογίαν µόνα τά τῆς ἑορτῆς. Ἐν ταῖς
µεθεόρτοις Κυριακαῖς καί ταῖς Ἀποδόσεσι ψάλλονται ἐν τῇ α΄ καί β΄
Στιχολογίᾳ πάλιν ἀνά δύο Ἀναστάσιµα καί ἀντί Θεοτοκίων λέγονται
τά τῆς ἑορτῆς γ΄. Στιχολογίας Κάθισµα οὐχ ὑππάρχει τότε. Ἐν ταῖς
µνήµαις ἑορταζοµένων Ἁγίων µετά τά Ἀναστάσιµα καί τά Θεοτοκία
τῆς α΄ καί β΄ Στιχολογίας, ψάλλονται τά Καθίσµατα τῆς γ΄.
Στιχολογίας τοῦ Ἁγίου· ἐν δέ ταῖς µνήµαις τῶν ἐπισηµοτέρων
ἑορταζοµένων Ἁγίων καί ἐχόντων Λιτήν καί Πολυελέου Καθίσµατα,
οἶον τῶν Ἀποστόλων, τοῦ Προδρόµου, τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῶν
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Μεγαλοµαρτύρων, ψάλλεται καί εἰς τάς δύο πρώτας Στιχολογίας µετά
τό Ἀναστάσιµον ἀνά ἕν Κάθισµα τοῦ Ἁγίου, καί ἕπεται τό Θεοτοκίον·
ψάλλεται δέ ὁλόκληρος ἐν τέλει ἡ γ΄ Στιχολογία τοῦ Ἁγίου δία τόν
Πολυέλεον.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ, ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

22. Κατά πάσα Κυριακήν, µετά τά Καθίσµαταν ψάλλονται τά
Εὐλογητάρια, εἶτα γίνεται παρά τοῦ Ἱερέως Αἴτησης καί ἡ
Ἐκφώνισης «Ὅτι ηὐλόγηται», µετά ταῦτα ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου, τά
Ἀντίφωνα, τό Προκείµενον καί ἀκολούθως οἱ Κανόνες. Θεοµητορικῆς
δέ ἑορτῆς συµπιπτούσης ἐν Κυριακῇ, Εὐλογητάρια οὐ ψάλλονται·
ἀλλά µετά τά Καθίσµατα, εὐθύς ἡ παρά τοῦ Ἱερέως Αἴτησης και
Ἐκφώνισης, εἶτα ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί οἱ Ἀναβαθµοί, τό
Προκείµενον τῆς ἑορτῆς, τό «Πάσα πνοή» καί τό Εὐαγγέλιον τοῦ
Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς· ἔπειτα τό «Ἀνάστασιν Χριστοῦ» καί ὁ Ν΄ Ψαλµός
χῦµα, «∆όξα Ταῖς τῆς Θεοτόκου», «Καί νῦν» τό αὐτό, ὁ Στίχος
«Ἐλέησον µε ὁ Θεός» καί τό ὠρισµένον Ἰδιόµελον τῆς ἑορτῆς, µεθ’ ὅ
Ἱερεύς «Σώσον ὁ Θεός τόν λαόν σου… Ἐλέει καί οἰκτοιρµοῖς…» καί
ἄρχονται οἱ Κανόνες. Εἰς τάς Ἀποδόσεις ὅµως καί τάς µεθεόρτους
Κυριακάς τῶν Θεοµητορικῶν ἤ τῶν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν, διατηρείται ἡ
καθορισµένη τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς·(Ἴδε τήν
ἰδιαιτέραν τῆς Κυριακῆς Τυπική ∆ιάταξιν).
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
23. Οἱ τῆς Κυριακῆς Ἀναστάσιµοι τῆς Ὀκτωήχου Κανόνες
οὐδέποτε καταλιµπάνονται, κἄν τύχωσι Θεοµητορικαί ἑορταί καί
Ἀποδόσεις ∆εσποτικῶν ἤ Θεοµητορικῶν ἑορτῶν ἐν Κυριακῇ· οὐ
ψάλλονται δέ οἱ Ἀναστάσιµοι τῆς Ὀκτωήχου Κανόνες ἐν ταῖς ἐφεξῆς
Κυριακαῖς, ἤτοι τῇ Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν καί τῇ πρό τῆς Χριστοῦ
Γεννήσεως, καθ’ ἅς ψάλλονται οἱ Κανόνες τῆς ἡµέρας, ὧν τά µετά τόν
Εἱρµόν πρῶτα Τροπάρια εἰσιν Ἀναστάσιµα, διό καί λέγοµεν στίχον
«∆όξα τῇ Ἁγία Ἀναστάσει σου Κύριε», εἰς τά λοιπά δέ Τροπάρια τῆς
µέν Γ΄ τῶν Νηστειῶν Κυριακῆς «∆όξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα σοι» τῆς
δέ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡµῶν». Οὐ ψάλλονται ὡσαύτως οἱ τῆς Ὀκτωήχου Ἀναστάσιµοι
Κανόνες καί εἰς τάς µετά τήν τοῦ Θωµᾶ Κυριακήν τέσσαρας Κυριακάς
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ἤτοι τῶν Μυροφόρων, τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαµαρείτιδος καί τοῦ
Τυφλοῦ, καθότι ψάλλεται ὁ Ἀναστάσιµος τοῦ Πάσχα Κανών µετά τῶν
δύο αὐτοῦ Θεοτοκίων. Ὅταν δέ συµπέσῃ ἐν Κυριακῇ Θεοµητορική
ἑορτή ἤ καί Ἀπόδοσις αὐτῆς, ὡς καί Ἀπόδοσις ∆εσποτικῆς ἑορτῆς,
πρῶτον ψάλλεται ὁ τῆς Ὀκτωήχου Κανών µετά τοῦ Εἱρµοῦ αὐτοῦ εἰς
δ΄, εἶτα ὁ τῆς ἑορτῆς· ἅν ὅµως ἔχῃ δύο Κανόνας, ψάλλονται ἀµφότεροι
µετά τοῦ Ἀναστασίµου εἰς ιβ΄, ἐν δέ µεθεόρτῳ Κυριακῇ ὁ Ἀναστάσιµος
καί ὁ εἶς ἐκ τῶν δύο τῆς ἑορτῆς. Ὅταν τύχῃ ἐν Κυριακῇ ἑορταζοµένου
Ἁγίου µνήµη, ψάλλονται ἐξ τοῦ Ἀναστασίµου Κανόνος µετά τοῦ
Εἱρµοῦ ἑκάστης ᾨδῆς δ΄ καί τοῦ Ἁγίου δ΄. Ὅταν ἡ µνήµη Ἁγίου
συµπίπτει ἐν πάσῃ ἄλλη ἡµέρᾳ πλήν Κυριακῆς, εἰ µέν εἰσι µεθέορτα,
ψάλλονται τῆς ἑορτῆς µετά τοῦ Εἱρµοῦ δ΄ καί δ΄ τοῦ Ἁγίου, εἰ δέ µή,
ψάλλεται ὁ µικρός Παρακλητικός Κανών µετά τοῦ Εἱρµοῦ εἰς δ΄ καί ὁ
τοῦ Ἁγίου εἰς δ΄· ἐξαιροῦνται οἱ ἑορταί τῶν ἑξῆς Ἁγίων, τῶν
Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου (Σεπτ.
κÄ΄), τοῦ Γενεσίου τοῦ Προδρόµου, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ
Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί τῶν Ἁγίων ∆ηµητρίου καί Νικολάου, ὧν εἰς
τούς Κανόνας προηγοῦνται Κανόνες τῆς Θεοτόκου ἰδιαίτεροι.
Ἐξαιροῦνται ὡσαύτως καί αἱ τῶν Ἁγίων Γεωργίου Μάρκου τοῦ
Ἀποστόλου, Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Ἱωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου
ή) καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, εἰς ὧν τούς Κανόνας
προτάττονται οἱ τῶν προηγηθησῶν ἑορτῶν ἤ τῶν Κυριακῶν τοῦ
Πεντηκοσταρίου.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΙΧΩΝ ΤΩΝ ΨΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

24. Κατά τήν ἀρχαίαν τυπικήν διάταξιν, εἰς τούς ἐν τῷ Ὄρθρῳ
Κανόνας τῶν Κυριακῶν τῶν Ἁγίων, καί εἰς τούς καθ’ ἑκάστην
ἀναγινωσκοµένους Κανόνας, προεψάλλοντο Στίχοι ἐκ τῶν ἐννέα
ᾨδῶν τοσοῦτοι, ὅσα καί Τροπάρια ἐµπεριρίχοντο ἐν ἑκάστῃ ᾨδῇ τοῦ
Κανόνος· ἀλλά νῦν, µετά τόν Εἱρµόν ἑκάστης ᾨδῆς, προεψάλλονται
τῶν Τροπαρίων Στίχοι, εἰς µέν τά Ἀναστάσιµα, «∆όξα τῇ Ἁγία
Ἀναστάσει σου Κύριε», εἰς τά Θεοµητορικά, «Ὑπεραγία Θεοτόκε
σῶσον ἡµᾶς», καί εἰς τά τῶν Ἁγίων, «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε
ὑπέρ ἡµῶν». Εἰς τόν Μέγαν Κανόνα, «Ἐλέησον µε ὁ Θεός ἐλέησον µε»·
εἰς τά πρό τῶν Νεκρωσίµων Μαρτυρικά, «Πρεσβείαις τῶν Μαρτύρων
σου, Χριστέ ὁ Θεός, ἀνάπαυσον τάς ψυχάς τῶν δούλων»· εἰς τά
Νεκρώσιµα, «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω καί προσελάβου Κύριε», ἤ «Αἱ
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ψυχαί αὐτῶν ἐν ἀγαθοίς αὐλισθήσονται», ἤ «Καί τό Μνηµόσυνον
αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν». Εις τά Κατανυκτικά τροπάρια τῆς
Παρακλητικής, τοῦ Τριωδίου, ὡς καί τῶν προερτίων καί µεθεορτίων
τῶν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν, τό «∆όξα σοι ὁ Θεός ἠµῶν δόξα σοι», καί εἰς
τά Μαρτυρικά τῆς Παρακλητικῆς τό «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε
ὑπέρ ἡµῶν». Σηµειωτέον δε ὅτι, ἐπειδή ἐν ταῖς µεγάλαις ∆εσποτικαῖς
ἑορταῖς οὐ στιχολογοῦνται κατά τήν ἀρχαίαν τυπικήν διάταξιν αἱ Θ΄
ᾨδαί, διά τοῦτο οὐδείς Στίχος προψάλλεται τῶν Τροπαρίων πασῶν
τῶν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν (πλήν τῆς τοῦ Πάσχα, ὅτε λέγεται τό «∆όξα
τῇ Ἁγία Ἀναστάσει σου Κύριε»), ἀλλά µόνον εἰς δύο τελευταία τό
«∆όξα καί νῦν»· οὐδέν ἧττον ὅµως καθ’ ἀπάσας τάς µεθεόρτους ἡµέρας
ψαλλοµένου τοῦ Κανόνος τῆς προηγηθεισής ∆εσποτικῆς ἑορτῆς,
προτάττεται τό «∆όξα σοι ὁ Θεός ἠµῶν δόξα σοι».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ Τῌ Γ΄ ῼ∆ῌ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ
25. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς, µετά τήν τῆς γ΄ ᾨδῆς Αἴτησην,
ψάλλεται τό Κάθισµα καί τό Θεοτοκίον τοῦ ἐπιλαχόντος Ἁγίου·
Θεοµητορικῆς δέ ἑορτῆς τυχούσης, προαναγινώσκεται τό Κοντάκιον
καί ὁ Οἶκος τῆς Ὁκτωήχου, καί εἶτα ψάλλεται τό Κάθισµα τῆς ἑορτῆς
ἅπαξ· τό αὐτό γίνεται καί κατά πάσας τάς Κυριακάς τοῦ Τριῳδίου καί
ἐν ταῖς µνήµαις τῶν ἐπισηµότερων ἑορταζοµένων Ἁγίων. Ἐν δέ ταῖς
προεορτίοις καί µεθεόρτοις Κυριακαῖς πρῶτον ψάλλεται τό τοῦ
τυχόντος Ἁγίου Κάθισµα, εἶτα τό προεόρτιον ἤ µεθέορτον.
ΠΕΡΙ ΚΟΝΤΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥ
26. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς, µετά τήν τῆς Ä΄ ᾨδῆς τοῦ Αἴτησην,
ἀναγινώσκονται τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῆς Ὁκτωήχου·
ἐξαιροῦνται οἱ Κυριακαί, ἐν αἷς συµπίπτουσι Θεοµητορικαί ἑορταί καί
πάσαι αἱ τοῦ Τριωδίου (πλήν τῆς Β΄, ∆΄ καί Ε΄ Κυριακῆς τῶν
Νηστειῶν, καθ’ ἅς ἀναγινώσκονται τά τῆς Ὁκτωήχου) καί αἱ τοῦ
Πεντηκοσταρίου, ἡ Κυριακή τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ἡ πρό τῆς
Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡ µετά τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, αἱ τρεῖς Κυριακαί
τῶν Ἁγίων Πατέρων τας Α΄, ∆΄ καί Ζ΄ Συνόδου καί ἡ τῶν Ἁγίων
Πάντων, καθ’ ἅς ἀναγινώσκονται τά τῶν ἑορτῶν Κοντάκια καί οἱ
Οἶκοι· ἐπίσης ἐξαιροῦνται καί αἱ ἐφεξῆς ἑορταί, τοῦ Γενεσίου τοῦ
Προδρόµου, τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου (Σεπτεµ. κÄ΄), τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
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(ὅταν συµπίπτει ἡ µνήµη αὐτῶν ἐν Κυριακῇ ἐκτός τοῦ Τριῳδίου), τῶν
Ταξιαρχών καί τῶν Ἁγίων ∆ηµητρίου καί Νικολάου, καθ’ ἅς
προαναγινώσκονται (ὡς εἴρηται ἐν §25) τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον
µετά τοῦ Οἶκου ἐν τῇ ᾨδῇ πρό τοῦ Καθίσµατος. Ἀναγινώσκονται
ὡσαύτως µετά τήν Ä΄ ᾨδήν ἀντί τῶν Ἀναστασίµων τά Κοντάκια καί οἱ
Οἶκοι τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου η΄) καί
Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ὅταν συµπίπτωσιν ἐν τινι Κυριακῇ τοῦ
Πεντηκοσταρίου, πλήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωµᾶ, τῆς Πεντηκοστῆς καί
τῶν Ἁγίων Πάντων.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΣΙΩΝ
27. Εἰς πάσας τάς Κυριακάς τάς µεταξύ τῶν ἐφεξῆς περιόδων
περιλαµβανοµένας, ἤτοι ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιµίου
Σταυροῦ µέχρι τῆς κα΄ Νοεµβρίου, - ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς
τῆς Ὑπαπαντῆς µέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδίου, ὡς καί τήν Β΄, ∆΄
καί Ε΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, - ἀπό τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων
Πάντων µέχρι τῆς κζ΄ Ιουλίου, καί εις πάσας τάς ἐντός τῆς ἐβδοµάδας
τῶν περιόδων τούτω συµπίπτουσας Ἁγίων ἑορταζοµένων µνήµας,
ψάλλονται Καταβασίαι «Ἀνοίξω τό στόµα µου». Εἰς τάς µεταξύ τῶν
προεορτίων καί µεθεόρτων τῶν ∆εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν
συµπιπτούσας Κυριακάς, καί τάς ἐντός τῆς ἑβδοµάδος τυχούσας Ἁγίων
ἑορταζοµένων µνήµας, ψάλλονται οἱ Καταβασίαι τῆς τυχούσης
∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς. Εἰς τάς πρώτας τέσσαρας
Κυριακάς τοῦ Τριῳδίου (ἐάν µή ἀπεδόθη τῆς Ὑπαπαντῆς) ψάλλονται
αἱ τοῦ Τριῳδίου Καταβασίαι, ὡς καί τήν Α΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν.
Ἐν οἰᾳδήποτε δέ ἡµέρα ἄλλη, πλήν τῆς Κυριακῆς τῶν ἑβδοµάδων τοῦ
Τριῳδίου, συµπιπτούσης ἑορτῆς Ἁγίου τινός, ψάλλονται Καταβασίαι
«Ἀνοίξω τό στόµα µου», καί Κοντάκιον ἐν τῇ Λειτουργίᾳ «Προστασία
τῶν Χριστιανῶν».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ Τῼ ΟΡΘΡῼ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΩΘΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
28. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς, µετά τήν Καταβασίαν τῆς η΄ ᾨδῆς, ὁ
∆ιάκονος (ἤ ὁ Ἱερεύς ἐν ἐλλείψει ∆ιακόνου) ἐκφωνεί «Τοῦ Κυρίου
δεηθῶµεν»· ὁ Χορός «Κύριε ἐλέησον» τρίς· ὁ Ἱερεύς «Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ
Θεός ἡµῶν, καί Ἁγίοις ἐπαναπαύῃ…» οἱ Χοροί τό «Πάσα πνοή», καί ὁ
Ἱερεύς λέγει τό ἐνδιάτακτον Ἑωθινόν Εὐαγγέλιον, µεθ’ ὅ ἕπεται τό
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«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι» καί ψάλλεται ὁ Ν΄ Ψαλµός
«Ἐλέησον µε ὁ Θεός, ∆όξα Ταῖς τῶν Ἀποστόλων, Καί νῦν Ταῖς τῆς
Θεοτόκου», ὁ Στίχος «Ἐλέησον µε ὁ Θεός» καί τό «Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς».
Εἶτα ὁ Ἱερεύς (10) «Σώσον ὁ Θεός τόν λαόν σου…Ἐλέει καί
οἰκτιρµοῖς...» Ἐν δέ ταίς τοῦ Τριῳδίου Κυριακαῖς µετά τόν Ν΄ ἀντί τοῦ
«∆όξα Ταῖς τῶν Ἀποστόλων», ψάλλονται τά Ἰδιόµελα τοῦ Τριῳδίου,
«∆όξα τῆς µετανοίας ἄνοιξον µοι, Καί νῦν Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν µοι»,
ὁ στίχος «Ἐλέησον µε ὁ Θεός» καί τό Ἰδιόµελον «Τά πλήθη τῶν
πεπραγµένων µοι δεινῶν», τό «Σώσον ὁ Θεός τόν λαόν σου», καί
ἀκολούθως στιχολογείται τό «Τήν Τιµιωτέραν».
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ Τῌ Θ΄ ῼ∆ῌ ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΝΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ
29. Καθ’ ἑκάστην ἠµέραν καί Κυριακήν, καί κατά πάσας τάς
τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων µνήµας, κατά τάς µεθεόρτους τῶν
∆εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν Κυριακάς, καί τάς µετά τήν
Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Πεντηκοστῆς ἐντός τῶν λοιπῶν, πλήν
τῆς Κυριακῆς, ἡµερῶν τυχούσας Ἁγίων ἑορταζοµένων µνήµας,
στιχολογοῦµεν «Τήν Τιµιωτέραν» εἰς τόν ἤχον τῶν ἐπιλαχουσῶν
Καταβασιῶν. Ἐν ταῖς µεγάλαις ∆εσποτικαῖς καί Θεοµητορικαῖς
ἑορταῖς, ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρᾳ καί ἄν τυχώσιν ἐν τῇ Μ. Ἑβδοµάδι, καί
ταῖς µετά τό Πάσχα µέχρι τό Πάσχα µέχρι τῆς Ἀναλήψεως Κυριακαῖς,
ψάλλεται ἀντί τοῦ «Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου», ἡ Θ΄ ᾨδή τοῦ Κανόνος
τῶν ἑορτῶν µετά τῶν Μεγαλυναρίων αὐτῶν καί τῆς Καταβασίας. Ἐν
ταῖς Ἀποδόσεσι δέ τῶν µέν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν, καί ἐν Κυριακῇ ἔτι ἄν
τυχώσι, ψάλλεται µόνον ἡ Θ΄ ᾨδή αὐτῶν ἄνευ τοῦ «Τήν Τιµιωτέραν»
πλήν τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Σταυροῦ (ιδ΄ Σεπτ.) καί τῆς Μεταµορφώσεως
κατά τό Τυπικόν τοῦ Κωνσταντίνου (ἴσως διά τόν λόγον ὅτι οὐκ ἔχουσι
Μεγαλυνάρια)· τῶν δέ Θεοµητορικῶν, προηγείται τό «Μεγαλύνει» καί
ἕπεται ἡ Θ΄ µετά τῶν Μεγαλυναρίων αὐτῆς, ἄν συµπέσωσιν ἐν
Κυριακῇ, ἄν ἐν ἄλλη ἡµέρᾳ ψάλλεται µόνη ἡ Θ΄. Ἀλλά ἐν τῇ
Ἀπόδοσει τῆς Ὑπαπαντῆς χάριν τῶν Μεγαλυναρίων, ἅτινα ψάλλονται
πάντα, τό «Μεγαλύνει» οὐ χωρεί ποσῶς, καί ἐν τῇ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
ψάλλεται µόνον τό «Μεγαλύνει». Την δέ ἑορτήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν,
ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρα, καί ἄν τύχῃ, ψἀλλεται ὁλόκληρος ἡ Θ΄ ᾨδή ἤτοι
καί τῶν τριῶν Κανόνων ἄνευ τοῦ «Μεγαλύνει». Ἐν τῇ ἑορτῇ τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν ἐπειδῇ ἕπεται Κανών τῆς Θεοτόκου, ἄν θέλει ὁ
Προεστῶς, δύναται παραλεῖψαι «Τήν Τιµιωτέραν» καί µάλιστα διότι
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πανταχοῦ σχεδόν ἀγοµένης
ἐκφωνεῖται λόγος πανηγυρικός.

ἐπισήµως

πανηγύρεως

σήµερον,

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΩΝ
30. Ἐν οἱᾳδήποτε ἄλλη ἡµέρᾳ, πλήν Κυριακῆς, ἄν συµπέσῃ
Ἁγίου µνήµη, πρό τῶν Ἐξαποστειλαρίων οὐ προηγεῖται ἡ διά τοῦ
«Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν» ∆οξολογία, διότι αὕτη ἐστί
χαρακτηριστικόν τῆς Κυριακῆς ἴδιον. Ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ ὅταν τύχῃ
Θεοµητορική ἑορτή ἤ Ἀπόδοσις αὐτῆς, ὡς καί Ἀπόδοσις ∆εσποτικῆς
ἑορτῆς Ἐξαποστειλάριον ψάλλεται πρῶτον τό Ἀναστάσιµον, εἶτα τό
τῆς ἑορτῆς δίς. Ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ, µετά τό Ἀναστάσιµον τό
µεθέορτον ἅπαξ, εἰ τύχοι δέ ἐν ταύτῃ καί ἑορταζόµενος Ἅγιος, πρῶτον
τό Ἀναστάσιµον, εἶτα τό τοῦ Ἁγίου, καί τελευταῖον τό µεθέορτον ἅπαξ.
Ἐν ταῖς µετά τό Πάσχα πέντε Κυριακαῖς, τῇ µέν Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ
11
µετά τό «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός ἡµῶν», ψάλλεται τό Ἐξαποστειλάριον
τοῦ Πάσχα καί µετά τοῦτο τό τῆς Κυριακῆς. Εἰ δέ τύχοι ἐν ταύταις καί
ἑορταζόµενος Ἅγιος, ἐν µέν τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ, τό Ἐξαποστειλάριον «Ἐµῶν µελῶν χειρί σου» ἅπαξ, εἶτα τό τοῦ Ἁγίου, καί
τρίτον τό «Σήµερα ἔαρ µυρίζει», ἐν δέ ταῖς λοιπαῖς τέσσαρσι Κυριακαῖς
µετά τό «Ἅγιος Κύριος ὁ Θεός» τό «Σαρκί ὑπνώσας», τό τοῦ Ἁγίου,
και τό τῆς Κυριακῆς· εἰ τύχοι ἑορταζόµενος Ἅγιος ἐν ταῖς λοιπαῖς
ἡµέραις τῆς ἑβδοµάδος ψάλλεται (ἄνευ τοῦ «Ἅγιος Κύριος» ὡς
προεσηµειώθει) τό Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου πρῶτον, εἶτα τό τῆς
προλαβούσης Κυριακῆς. Σηµειωτέον δέ ὅτι µόνη ἐκ τῶν ∆εαποτικῶν
ἑορτῶν ἡ Βαϊφόρος στερεῖται ἰδιαιτέρου Ἐξαποστειλαρίου καί
ψάλλεται ἐν ταύτῃ ὡς καί ἐν τῷ Μ. Σαββάτῳ τό «Ἅγιος Κύριος ὁ
Θεός ἡµῶν», ἐκ τρίτου, ἄνευ τοῦ «Ὑψοῦται Κύριον τόν Θεόν ἡµῶν» καί
µετά τοῦτο ἀναγινώσκεται ἡ Εὐχῇ τῶν Βαΐων, καί εὐθύς οἱ Χοροί
ἄρχονται τό «Πάσα πνοή». Τήν δέ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα καί πάσαν ἐν
γένει τήν ∆ιακαινήσιµον ἑβδοµάδα τό Ἐξαποστειλάριον λέγεται ἄνευ
τοῦ «Ἅγιος Κύριος…».
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΙΧΗΡΩΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
31. Ὅταν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἤ
Ἀπόδοσις αὐτῆς ὡς καί Ἀπόδοσις ∆εσποτικῆς ἑορτῆς, εἰς τούς Αἴνους
ψάλλονται πρῶτον Ἀναστάσιµα Στιχηρά δ΄ καί εἶτα τῆς τυχούσης
ἑορτῆς δ΄· ἐπίσης ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ Ἀναστάσιµα δ΄ καί µεθέορτα δ΄.
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ὅταν τύχῃ δέ καί ἑορταζόµενος Ἅγιος ἐν µεθεόρτῳ Κυριακῇ ἤ ἐν τῇ
ἀποδόσει ∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, Ἀναστάσιµα γ΄
µεθέορτα β΄ καί τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου γ΄. Ἐάν ἡ ἑορτή τῆς
Ὑπαπαντῆς τύχῃ ἐν µιᾷ τῶν τεσσάρων πρώτων Κυριακῶν τοῦ
Τριῳδίου, ἐν µέν ταῖς δυσί πρώταις ψάλλονται Στιχηρά Ἀναστάσιµα δ΄
καί τῆς ἑορτῆς δ΄, ἐν δέ ταῖς ἑτέραις δυσίν, ἤτοι τῆς Ἀπόκρεω καί τῆς
Τυρινῆς, Ἀναστάσιµα γ΄, τοῦ Τριῳδίου β΄ καί τῆς ἑορτῆς γ΄· ἐπίσης καί
ὅταν ἐν ταῖς Κυριακαῖς ταύταις τύχῃ µνήµη ἑορταζοµένου Ἁγίου. Τῆς
ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τυχοῦσης τῇ Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν,
ψάλλονται Ἀναστάσιµα Στιχηρά β΄, τοῦ Σταυροῦ γ΄ καί τῆς ἑορτῆς γ΄,
τυχούσης δέ τῇ ∆΄ και Ε΄ Κυριακῇ, Ἀναστάσιµα δ΄ καί τῆς ἑορτῆς δ΄.
Ἄν αἱ τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης µνῆµαι συµπέσωσιν έν ταῖς µετά τήν τοῦ Θωµᾶ
τέσσαρσι Κυριακαῖς, εἰς τούς Αἴνους ψάλλονται Ἀναστάσιµα γ΄, τῶν
Ἀγίων γ΄ καί τά «Πάσχα ἱερόν» µετά τῶν στίχων αυτῶν· ἄν τύχωσι τῇ
Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ, ἤ τῇ Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἤ καί ταῖς
Ἀποδόσεσιν αὐτῶν, ψάλλονται τῆς ἑορτῆς γ΄ καί τῶν Ἁγίων γ΄· ἄν δέ
τύχωσι τῇ Ἀποδόσει τῶν Μυροφόρων, ὡς καί τῇ τῶν λοιπῶν
Κυριακῶν Ἀποδόσει, εἰς τούς Αἴνους ψάλλονται δύο Στιχηρά τῆς
ἡµέρας, καί δ΄ τῶν Ἀγίων.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
32. Ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς, καθ’ ἅς ἀναγινώσκεται ἐν τῷ
Ὄρθρῳ Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν, ∆οξαστικόν τῶν Αἴνων ψάλλεται τό
Ἑωθινόν, καθότι τά ἕνδεκα Ἑωθινά ∆οξαστικά, ὡς καί τά
Ἐξαποστειλάρια, εἰσίν οἶον εἰπεῖν περίληψης τῶν ἕνδεκα Ἑωθινῶν
Εὐαγγελίων· ὅταν δέ τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἤ ἡ Ἀπόδοσις αύτῆς ἤ
καί ∆εσποτικῆς ἑορτῆς Ἀπόδοσις εν ἡµέρᾳ Κυριακῇ, ἀντί τῶν
Ἑωθινῶν ∆οξαστικῶν ψάλλονται τά τῶν ἑορτῶν. Τά Ἑωθινά
ὡσαύτως καταλιµπάνονται καί ἐν ταῖς ἐξῆς Κυριακαῖς, ἤτοι ἐν πάσαις
ταίς τοῦ Τριῳδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου, τῇ Κυριακῇ τῶν
Προπατόρων, τῇ Κυριακῇ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, τῇ µετά τήν
Χριστοῦ Γέννησις, τῇ Κυριακῇ πρό τῶν Φώτων (ὅταν συµπίπτει τῇ ε΄
Ἰανουαρίου), ταῖς τρισί Κυριακαῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄, ∆΄ καί
Ζ΄ Συνόδου, ὡς καί τῶν ἐφεξῆς Ἁγίων, ὅταν αἱ µνήµαι αὐτῶν τύχωσιν
ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ αὗται εἶναι αἱ τρεῖς ἑορταί τοῦ Προδρόµου (τό
Γενέσιον, ἡ Σύναξις καί ἡ Ἀποτοµή), ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων
Πέτρου καί Παύλου καί ἡ τῶν ιβ΄, ἡ ἑορτή ἑκάστου τῶν τεσσάρων
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Εὐαγγελίστῶν, ἡ τῶν Ταξιαρχῶν καί ἡ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὅταν ἡ
µνήµη αὐτῶν τύχῃ ἔξω τοῦ Τριῳδίου καί τῇ Α΄ τῆς Ἰνδίκτου), εἴθισται
τά νῦν ψάλλεσθαι ἀντί τοῦ Ἑωθινοῦ τά ∆οξαστικά καί τῶν ἑξῆς
Ἁγίων, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, τοῦ Ἁγίου
Νικολάου καί τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, καί ἄλλων
Ἁγίων, εἰς ὄνοµα ὁποίων τετίµηται ὁ Ναός, ἤ πανηγυρίζεται ἐπισήµως
ἡ µνήµη αὐτῶν. Κατά τῇ δέ τοῦ ἀοιδίµου Πατριάρχου
Κωνσταντινουπόλεως Κωνσταντίου τοῦ Α΄ δεῖ ψάλλεσθαι ἐν Κυριακῇ
τά ∆οξαστικά καί τῶν Ἁγίων Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόµου (ὅταν ἡ µνήµη αὐτῶν τύχῃ ἔξω τοῦ Τριῳδίου),
Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, καί τῆς Μεγαλοµάρτυρος Εὐφηµίας, καί
τοῦτο µάλιστα ἐν τῇ Μ. Ἐκκλησία χάριν τῶν µέν, ὡς κατακοσµησάντων τόν Πατριαρχικόν τῆς Κωνσταντινουπόλεως θρόνον, τοῦ δέ, ὡς
χρηµατίσαντος πρῶτου Ἐπισκόπου Βυζαντίου, καί τῆς Ἁγίας διά τήν
τελουµένην πανήγυριν ἐν τῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἐν ᾧ τεθησαύρισται τό
ἱερόν αὐτῆς Λείψανον. Σηµειωτέον δέ ὅτι αἱ µνήµαι τῶν Ἁγίων
Γεωργίου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (Μαΐου η΄) καί Κωνσταντίνου καί
Ἑλένης τύχωσιν ἐν ταῖς µετά τό Πάσχα Κυριακαῖς, ψάλλεται εἰς τούς
Αἴνους ∆οξαστικόν τό τῶν Ἁγίων, εἶτα «Καί νῦν» τό τῆς Κυριακῆς
(µετ’ ἐξαιρέσεων, ἅς ἀναφέρει ἡ ἐποµένη παράγραφος).
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΤΟΚΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

33. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς µετά τό Ἑωθινόν ∆οξαστικόν τῶν
Αἴνων «Καί νῦν» ψάλλεται πάντοτε εἰς ἤχον β΄ τό Θεοτοκίον
«Ὑπερευλογηµένη», κἄν ἔτι τύχῃ καί Θεοµητορική ἑορτή, ἤ Ἀπόδοσις
αὐτῆς, ἤ καί Ἀπόδοσις ∆εσποτικῆς ἑορτῆς· ἐξαιροῦνται αἱ µετά τό
Πάσχα τέσσαρες Κυριακαί, τῶν Μυροφόρων, τοῦ Παραλύτου, τῆς
Σαµαρείτιδος καί τοῦ Τυφλοῦ, ἐν αἷς µετά τό ∆οξαστικόν ἀντί τοῦ
«Ὑπερευλογηµένη», ψάλλεται τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ». Ὅταν ἐν ταῖς
Κυριακαῖς ταύταις συµπέσωσι καί αἱ τῶν Ἁγίων Γεωργίου, Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου καί Κωνσταντίνου καί Ἑλένης µνήµαι, µετά τό δόξα
τῶν Ἁγίων, «Καί νῦν» τό τῆς Κυριακῆς πλήν τῆς Κυριακῆς τῶν
Μυροφόρων, καθ’ ἥν «Καί νῦν» λέγεται τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ» διότι
∆οξαστικό τῆς Κυριακῆς ταύτης ἐστίν Ἑωθινόν.
Σηµειωτέον ὅτι µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς
Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ἐν ταῖς µνήµαις τῶν προειρηµένων Ἁγίων ταῖς
συµπιπτούσαις ἐν ἄλλη πλήν τῆς Κυριακῆς ἡµέρᾳ µετά τό εἰς τούς
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Αἴνους «∆όξα τῶν Ἁγίων», «Καί νῦν» τό τας προλαβούσης Κυριακῆς,
καί οὐχί τό «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ»· ὡσαύτως καί ὅταν αἱ τῶν προµνησθέντων Ἁγίων µνήµαι τύχωσι τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ ἤ τῇ ἑορτή
τῆς Μεσοπεντηκοστῆς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως αὐτῶν. «Καί νῦν»
ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς. Ἄν ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς συµπέσῃ µιᾷ τῶν
πρῶτων τεσσάρων Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου, µετά τό «∆όξα» τοῦ
Τριῳδίου, «Καί νῦν» τῆς ἑορτῆς. Ἄν ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ συµπέσῃ τῷ
Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἤ τῇ Μ. Πέµπτη, µετά
τό «∆όξα» τοῦ Τριῳδίου, «Καί νῦν» τῆς ἑορτῆς, ἄν δέ Κυριακῇ τοῦ
Πάσχα ἤ ἄλλη ἡµέρᾳ τῆς ∆ιακαινησίµου ἑβδοµάδος, «∆όξα» τῆς
ἑορτῆς, «Καί νῦν», «Ἀναστάσεως ἡµέρᾳ».
Θεωροῦµεν περιττόν σηµειῶσαι ὅτι ἐν µνήµαις Ἁγίων
συµπιπτόντων ἄλλαις ἡµέραις πλήν τῆς Κυριακῆς καί ἐκτός τοῦ
Πεντηκοσταρίου, ἄν µή ὑπάρχῃ ἡ σύµπτωσις προεορτίων ἤ µεθεόρτων,
«Καί νῦν» λέγεται εἰς τούς Αἴνους µετά τό «∆όξα» τοῦ Ἁγίου,
Θεοτοκίον σύµφωνον τῷ ἤχῷ τοῦ ∆οξαστικοῦ, ἐξ ἐκείνων, ἅτινα οὐ
λέγονται ταῖς Κυριακαῖς.
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑΣ
34. Κατά πᾶσαν Κυριακήν καί πᾶσαν ∆εσποτικήν καί
Θεοµητορικήν ἑορτήν καί τάς µνήµας τῶν ἑορταζοµένων Ἀγίων, ἐν τῷ
Ὄρθρῳ ψάλλεται ἡ λεγοµένη Μεγάλη ∆οξολογία εἰς ἤχον τοῦ
∆οξαστικοῦ, τάς δέ καθηµερινάς, τάς νηστησίµους ἡµέρας καί τάς
πρώτας πέντε ἡµέρας τῆς Μ. Ἑβδοµάδος ἤτοι ἀπό τοῦ Ὄρθρου τῆς Μ.
∆ευτέρας µέχρι τοῦ τῆς Μ. Παρασκευῆς, λέγεται χῦµα ἡ Μικρά
∆οξολογία «Σοί δόξα πρέπει», µεθ’ ἥν ἕπεται ἡ Ἐκτενής καί τά
Ἀπόστιχα. Ἐν ὅλῃ τῇ ∆ιακαινήσιµῳ ἑβδοµάδι, ὡς καί ἐν τῇ Ἀποδόσει
τοῦ Πάσχα ∆οξολογία οὐ ψάλλεται ἀλλά µετά τό «Ἀναστάσεως
ἡµέρᾳ» τό «Χριστός Ἀνέστη» τρίς κατά τό σύνηθες αὐτοῦ µέλος, καί
τοῦτο ἐπεχει τόν τόπον τῆς ∆οξολογίας καί τοῦ Ἀπολυτικίου.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΩΤΗΡΙΑ
35. Κατά πᾶσαν Κυριακήν, καί ἄν συµπέσῃ Θεοµητορική ἑορτή,
ἤ Ἀπόδοσις ∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, καί τάς µεθεόρτους
Κυριακάς, τάς Κυριακάς τοῦ Τριῳδίου (πλήν τῆς τῶν Βαΐων) καί τάς
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µετά τήν τοῦ Θωµᾶ τέσσαρας Κυριακάς τοῦ Πεντηκοσταρίου, ὡς καί τό
Σάββατον τοῦ Λαζάρου, µετά τήν ∆οξολογίαν ψάλλεται εἰς τόν ἤχον
τῆς ἡµέρας τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὄρθρου τῆς Κυριακῆς «Σήµερον
σωτηρία»· κατά δέ τάς ἐν τῷ µέσῳ τῆς ἑβδοµάδος τυχούσας
Θεοµητορικάς καί ∆εσποτικάς ἑορτάς καί τάς τῶν ἑορταζοµένων
Ἀγίων µνήµας ψάλλεται τό ἰδιαίτερον ἑκάστης ἑορτῆς Ἀπολυτίκιον,
καί ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου, καθ’ ὅλην δέ τήν ∆ιακαινήσιµον
ἑβδοµάδα καί τήν Ἀπόδοσιν τοῦ Πάσχα τό «Χριστός Ἀνέστη»
ἀναπληροί καί τήν ∆οξολογίαν τό Ἀπολυτίκιον. Ἀπό τῆς Κυριακῆς
τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα (ἐξαιρουµένων τῶν
µεθεόρτων τῆς Μεσοπεντηκοστῆς) καί ἑορταζούµενος Ἅγιος ἄν τύχῃ
ἐν ἄλλη πλήν τῆς Κυριακῆς ἡµέρᾳ, Ἀπολυτίκιον ἐν τῷ τέλει τοῦ
Ὄρθρου ψάλλεται τό τῆς προλαβούσης Κυριακῆς. Σηµειωτέον δέ ὅτι
µέχρι τῆς Ἀποδόσεως ἑκάστης ∆εσποτικῆς καί Θεοµητορικῆς ἑορτῆς
καθ’ ἑκάστην ἡµέραν ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς
Ἀπολυτίκιον, ὡς καί ἐν τῷ Ἑσπερινῷ καί τῇ Λειτουργίᾳ (§15). Ἀλλά
τάς καθηµερινάς, ἄν µή προηγῆται ∆εσποτική καί Θεοµητορική ἑορτή,
ἐν τῷ τέλει τοῦ Ὄρθρου λέγεται τό Θεοτοκίον τοῦ ἤχου τοῦ
Ἀπολυτικίου, ὅπερ εὐρίσκεται ἔν τῷ Ὡρολογίῳ.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΣΜΩΝ
36. Κατά πᾶσαν Κυριακήν ἐν τῇ Λειτουργίᾳ ψάλλονται
ἀπαραιτήτως τά Τυπικά καί οἱ Μακαρισµοί µετά τῶν ὀκτώ
Ἀναστασίµων τῆς Ὀκταήχου Τροπαρίων· ὅταν δέ ἐν Κυριακῇ τύχωσι
προεόρτια ἤ µεθέορτα ∆εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ἤ καί
µνήµαι ἑορταζοµένων Ἁγίων, ψάλλονται προς τοῖς τέσσαρσι τῶν
Μακαρισµῶν Τροπαρίοις, καί δ΄ ἐκ τῆς Ä΄ ᾨδῆς τοῦ Κανόνος τῆς
τυχούσης ἑορτῆς, ἤ τοῦ τοῦ τυχόντος Ἁγίου.
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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΩΝΩΝ
37. Κατά πάσας τάς ∆εσποτικάς ἑορτάς ψάλλονται τά
Ἀντίφωνα αὐτῶν µετά τῶν καταλλήλων στίχων ἐν οἱᾳδήποτε ἡµέρᾳ
καί ἄν τύχωσιν· ἀλλ’ ἄν αἱ Ἀποδόσεις αὐτῶν τύχωσιν ἐν Κυριακῇ,
δεύτερον Ἀντίφωνον ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς χαρακτηριστικόν καί οὐχί
τό Ἀναστάσιµον. Ὅταν δέ τύχῃ Θεοµητορική ἑορτή ἐν Κυριακῇ ἤ καί
Ἀπόδοσις αὐτῆς, τό δεύτερο Ἀντίφωνον ἐστι τό Ἀναστάσιµον «Σώσον
ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν» ἀλλ’ ἄν τύχῃ ἄλλη ἡµέρᾳ, τό β΄
Ἀντίφωνον ἐστι«Σώσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις Θαυµαστός», τῇ δέ
ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συµεών
βασταχθείς», καί τῇ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ, «Ὁ δ’ ἡµᾶς σαρκωθείς». Τά
Ἀντίφωνα τοῦ Πάσχα εἴθισται νῦν ἵνα ψάλλονται ἀπαραλλάκτως καθ’
ἑκάστην ἡµέραν µέχρι τῆς Ἀποδόσεως· καίτοι τά ἀρχαία Τυπικά από
τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα διατάσσουσιν ἔναρξιν τῶν Τυπικῶν καί
Μακαρισµῶν, καί ἀντί Εἰσοδικοῦ ὁρίζουσι τό «∆εῦτε προσκυνήσωµεν ὁ
Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…» Ἐν ταῖς µνήµαις τῶν ἑορταζοµένων Ἁγίων ἐν
οἱᾳδήποτε ἡµέρᾳ τῆς ἑβδοµάδος καί ἄν τύχωσιν, ἀπαραιτήτως
ἐπιβάλλονται τά Τυπικά, καθόσον στίχους Ἀντιφώνων οἱ Ἅγιοι οὐκ
ἔχουσιν. Ἐν δέ ταῖς καθηµεριναῖς Λειτουργίαις ψάλλονται τά
Ἀντίφωνα «Ἀγαθόν τό ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῷ …Ταῖς πρεσβίαις τῆς
Θεοτόκου…» τό β΄ Ἀντίφωνον «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν… Πρεσβείαις
τῶν Ἁγίων σου σῶσον ἡµᾶς Κύριε», γ΄ «∆εῦτε ἀγαλλιασῶµεθα τῷ
Κυρίῷ… Σῶσον ἡµᾶς... ὁ ἐν Ἁγίοις Θαυµαστός».
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ ΕΙΣΟ∆ΙΚΩΝ
38. Κατά πᾶσαν Κυριακήν καί κατά πᾶσαν Θεοµητορικήν
ἑορτήν εἰς τήν Εἴσοδον ψάλλεται τό Εἰσοδικόν «∆εῦτε προσκυνήσωµεν
καί προσπέσωµεν Χριστῷ, Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ὁ Ἀναστάς ἐκ
νεκρῶν, ψάλλοντας σοι Ἀλληλούϊα». Ἐξαιροῦνται αἱ δύο Θεοµητο12
ρικαί ἑορταί, ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καί ἡ τῆς Ὑπαπαντῆς, ὅταν τύχωσιν
ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ διότι ψάλλονται µέν τά Εἰσοδικά αὐτῶν, ἀλλ’ ἐν τῷ
τέλει τοῦ Εἰσοδικοῦ λέγεται τό «Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ο Ἀναστάς ἐκ
νεκρῶν»· ἐπίσης καί ἐν ταῖς Ἀποδόσεσι τῶν δύο τούτων ἑορτῶν, ὅταν
τύχωσιν ἐν Κυριακῇ. ∆εσποτικῶν ὅµως ἑορτῶν Ἀποδόσεις ἄν τύχωσιν
ἐν Κυριακῇ, λέγονται τά Εἰσοδικά αὐτῶν, ἀλλά πάλιν µετά τοῦ «ὁ
Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν». Τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τυχούσης τῷ
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Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, Εἰσοδικόν ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς, ἀλλ’ ἐν τῷ
«Σῶσον ἡµᾶς...» λέγεται «ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν»· τυχούσης τῇ
Κυριακῇ τῶν Βαΐων ἤ τῇ Μ. Πέµπτη, Ἀντίφωνα καί Εἰσοδικόν
λέγονται τά τῆς ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισµοῦ· εἰ δέ τύχοι τῇ Κυριακῇ τοῦ
Πάσχα καί ταῖς ἑξῆς τρισίν ἡµέραις τῆς ∆ιακαινησίµου, Ἀντίφωνα
λέγονται τά τοῦ Πάσχα, καί Εἰσοδικόν τῆς ἑορτῆς, ἀλλ’ ἐν τῷ «Σῶσον
ἡµᾶς...» λέγεται «ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν». Ἐν ταῖς µνήµαις τῶν
ἑορταζοµένων Ἁγίων ὡς καί καθ’ ὁποιανδήποτε ἄλλην πλήν τῆς
Κυριακῆς ἡµέραν ἄν τελῆται Λειτουργίᾳ, Εἰσοδικόν ψάλλεται τό
«∆εῦτε προσκυνήσωµεν καί προσπέσωµεν Χριστῷ, Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ
Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις Θαυµαστός κτλ.».
Σηµειωτέον δέ ὅτι, ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς
Ἀποδόσεως, εἴθισται νῦν, οὐχί τόσῷ ἀκριβῶς, ψάλλεσθαι τό Εἰσοδικόν
«Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογείτε τόν Θεόν… Σῶσον ἡµᾶς Υἱέ Θεοῦ ο
Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν κτλ.» Ὡσαύτως καί ἐν πάσαις ταῖς µεθεόρτοις
ἡµέραις τῶν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν (ἐξαιρουµένης τῆς ἐν τῷ µεταξύ
τούτων συµπιπτούσης Κυριακῆς) µέχρι τῇς Ἀποδόσεως καθ’ ἑκάστην
Λειτουργίαν λέγονται τά Ἀντίφωνα, οὐχί δέ καί τά Εἰσοδικά τῶν
ἑορτῶν, ἀλλά τό «∆εῦτε προσκυνήσωµεν» µετά τοῦ χαρακτηριστικοῦ
τῆς ἑορτῆς.
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆ΟΝ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ
39. Ἐν ταῖς Κυριακαῖς µετά τήν Εἴσοδον ψάλλεται τό
Ἀναστάσιµον τοῦ ἤχου Ἀπολυτίκιον, ὅ καί προηγείται πάντοτε τῶν
Ἀπολυτικίων τῶν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ συµπιπτουσῶν Θεοµητορικῶν
ἑορτῶν, ὡς καί τῶν Ἀπολυτικίων τῶν ∆εσποτικῶν ἑορτῶν, ὅταν οἱ
Ἀποδόσεις αὐτῶν συµπίπτωσιν ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ. Ἐν µεθεόρτῳ
Κυριακῇ ὡς καί ἐν Ἀποδόσει ∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς, ἄν
συµπέσῃ µνήµη Ἁγίου ἑορταζοµένου, πρῶτον ψάλλεται τό
Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον, δεύτερον τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς, τρίτον τό
τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου καί ἀκολούθως τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.
Ὡσαύτως ὅταν ἐν ἡµέραις µεθεόρτοις συµπίπτῃ Ἁγίου ἑορταζοµένου
µνήµη, πρῶτον ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς Ἀπολυτίκιον, εἶτα τό τοῦ
Ἁγίου, καί ἀκολούθως τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Καί ὅταν ἐντός τῶν
ἡµερῶν τῆς ἑβδοµάδος ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς
Ἀναλήψεως τύχωσιν Ἁγίων ἑορταζοµένων µνῆµαι, πρῶτον ψάλλεται
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τό τῆς προλαβούσης Κυριακῆς Ἀπολυτίκιον, εἶτα τό τοῦ ἑορταζοµένου
Ἁγίου, καί ἀκολούθως τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. Ἐν ταῖς καθηµεριναῖς
µεθεόρτοις ∆εσποτικῆς ἤ Θεοµητορικῆς ἑορτῆς (καθ’ ἅς δηλονότι οὐ
συµπίπτει ἑορταζόµενος Ἅγιος) µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, µετά τῆν
Εἴσοδον ψάλλεται τό Ἀπολυτίκιον µόνον τῆς ἑορτῆς, καί τό τοῦ Ἁγίου
τοῦ Ναοῦ. Εἰ δέ τύχοι ὁ Ἅγιος τῆς ἡµέρας ἐκ τῶν Μεγαλοµαρτύρων,
κἄν µή ἑορτάζεται ἐπισήµως ὑπό τῆς ἐκκλησίας, οὐδόλως
παραλείπεται τό Ἀπολυτίκιον αὐτοῦ µετά τό τῆς τυχούσης ἑορτῆς καί
ἕπεται ὕστερον τό τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ.
Σηµειωτέον ὅτι µνηµοσύνου τελουµένου ἐν Κυριακῇ, λέγεται πρό
τοῦ Ἀπολυτικίου τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ, τό τῶν κεκοιµηµένων
«Μνήσθητι Κύριε ὡς Ἀγαθός…».
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ Τῌ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ ΨΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ
40. Τά ἐν ὅλῳ τῷ ἐνιαυτῷ καθ’ ὡρισµένας περιόδους
ψαλλόµενα ἐν ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις Κοντάκια ἔχουσιν ὡς ἑξῆς.
Ἀπό τῆς η΄ Νοεµβρίου µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῶν Εἰσοδίων ψάλλεται
τό Κοντάκιον «Ὁ καθαρώτατος Ναός τοῦ Σωτῆρος»· τῇ παραµονῇ τῆς
τῶν Εἰσοδίων ἑορτῆς ψάλλεται τό προεόρτιον Κοντάκιον «Εὐφροσύνης
σήµερον»· ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων µέχρι τῆς
παραµονής τῶν Χριστουγέννων, «Ἡ Παρθένος σήµερον» τόν προαιώνιον λόγον»· τῇ θ΄ ∆εκεµβρίου, τό «Ἑορτάζει σήµερον ἡ
οἰκουµένη»· ἀπό τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων µέχρι τῆς Ἀποδόσεως,
«Ἡ Παρθένος σήµερον τόν ὑπερούσιον τίκτει» τῇ α΄ Ἰανουαρίου, «Ὁ
τῶν ὅλων Κύριος περιτοµήν ὑποµένει»· ἀπό τῆς β΄ Ἰανουαρίου µέχρι
τῆς παραµονῆς τῶν Θεοφανείων, «ἐν τοῖς ρείθροις σήµερον τοῦ
Ἰορδάνου»· ἀπό τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων µέχρι τῆς Ἀποδόσεως,
«Ἐπεφάνης σήµερον τῇ οἰκουµένη· ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῶν
Θεοφανείων µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, «ὁ
µήτραν παρθενικήν»· τῇ παραµονῇ τῆς Ὑπαπαντῆς, τό προεόρτιον,
«Οὐράνιος χορός»· ἀπό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Τριῳδίου (ἐάν ἀπεδόθη ἡ
ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς), τό τῆς Κυριακῆς τοῦ Τριῳδίου Κοντάκιον (13)
ἀπό τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν µέχρι τῆς Ε΄ Κυριακῆς, τό «Τῇ
Ὑπερµάχῳ»· τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, «Ἡ πάντων χαρά»· τῇ
Κυριακῇ τῶν Βαΐων, «τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ»· τῇ Μ. Πέµπτη, «Τόν
ἄρτον λαβῶν εἰς χεῖρας ὁ προδότης»· τῷ Μ. Σαββάτῳ «τήν ἄβυσσον ὁ
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κλείσας· ἀπό τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Εἰ καί
ἐν τάφῳ κατῆλθες», ὅπερ ψάλλεται καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Θωµᾶ (ἀλλά
τάς λοιπάς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως ἡµέρας τῆς ἑβδοµάδος ταύτης
ψάλλεται τό «Τῇ φιλοπράγµονι δεξιᾷ»), τῇ Τετάρτῃ τῆς
Μεσοπεντηκοστῆς µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Τήν ὑπέρ ἡµῶν πληρώσας
οἰκονοµίαν»· ἀπό τῆς Κυριακῆς τῆς Πεντηκοστῆς µέχρι τῆς
Ἀποδόσεως, «Ὅτε καταβάς»· τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πάντων, «Ὡς
ἀπαρχάς τῆς φύσεως»· εἶτα ἔκτοτε µέχρι τῆς κζ΄ Ἰουλίου τό
«Προστασία τῶν Χριστιανῶν»· τῇ β΄ Ἰουλίου «Περιβολήν πᾶσι πιστοῖς
ἀφθαρσίας»· τῇ ἑορτῇ τῆς Κοιµήσεως τῆς Ἁγίας Ἄννης, (Ἰουλίου κε΄)
«Προγόνων Χριστοῦ»· ἀπό τῆς κζ΄ Ἰουλίου µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς
Μεταµορφώσεως, «Ἐπί τοῦ ὄρους µετεµορφώθης»· τῇ α΄ Αὐγούστου·
«Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ»· ἀλλ’ ἄν τύχῃ Κυριακῇ, πάλιν τό «Ἐπί τοῦ
ὄρους µετεµορφώθης» τῇ παραµονῇ τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου, «Τῇ
ἐνδόξω µνῆµη σου»· τῇ ιε΄ Αὐγούστου µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, «Τήν ἐν
πρεσβείαις ἀκοίµητον Θεοτόκον»· ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς
Κοιµήσεως µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου,
το «’Ιωακείµ καί Ἄννα» τῇ λα΄ Αὐγούστου, «Τήν Θεοδόχον γαστέρα
σου Θεοτόκε» τῇ α΄ Ἰνδίκτου, «Ὁ τῶν αἰώνων ποιητής καί ∆εσπότης»·
τῇ παραµονῇ τῆς Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τό πρεόρτιον, «Ἡ Παρθένος
σήµερον καί Θεοτόκος Μαρία»· τῇ ἑορτῇ τῶν ἐγκαινίων (ιγ΄
Σεπτεµβρίου) «Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία»· τῇ ἑορτῇ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως «Ὁ Ὑψωθείς ἐν τῷ
Σταυρῷ»· ἀπό τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Σταυροῦ µέχρι τῆς η΄ Νοεµβρίου
αὖθις τό «Προστασία τῶν Χριστιανῶν».
Ἐν ταῖς καθηµεριναῖς Λειτουργίες (ἐξαιρουµένων τῶν προεορτίων
καί µεθεόρτων ἡµερῶν τῶν ∆εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν)
Κοντάκια ψάλλονται τῇ µέν ∆ευτέρᾳ «Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ», τῇ δέ
Τρίτῃ «Προφῆτα τοῦ Θεοῦ καί Πρόδροµε», τῇ Τετάρτῃ «Ὁ Ὑψωθείς»·
τῇ Πέµπτῃ «Τούς ἀσφαλεῖς καί θεοφθόγγους κήρυκας»· τῇ Παρασκευῇ
«Ὁ Ὑψωθείς»· καί τῷ Σαββάτῳ «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως»· τῷ δέ
Σαββάτῳ τῶν ψυχῶν «Μετά τῶν Ἁγίων
ἀνάπαυσον Χριστέ».
Σηµειωτέον ὅτι ἐάν ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ προλάβη τήν ἑορτήν
τοῦ Ἀκαθίστου, τῇ Ε΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, Κοντάκιον ψάλλεται το
«Προστασία τῶν Χριστιανῶν». Ὅταν δέ τύχῃ ὁ Εὐαγγελισµός τῷ
Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἤ τῇ Κυριακῇ τῶν Βαΐων, ἤ ταῖς πρώταις
τέσσαρσιν ἡµέρας τῆς Μ. Ἑβδοµάδος, Κοντάκιον ψάλλεται το «Τῇ
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Ὑπερµἀχῳ», ὅταν δέ τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα ἤ καί ἄλλη τῆς ∆ιακαινησίµου ἑβδοµάδος ἡµέρᾳ, τό «Εἰ καί ἐν τάφῳ».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΥΜΝΟΥ
41. Ἐν ἐκάστῃ τελουµένη Λειτουργίᾳ (ἐξαιρουµένης τῆς τῶν
Προηγιασµένων) ψάλλεται ὁ Τρισάγιος Ὕµνος· ἐν δέ ταῖς ἑξῆς Μ.
∆εσποτικαῖς ἑορταῖς ἤτοι, ταῖς δυσίν ἡµέραις τῆς τε ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων καί τῆς τῶν Θεοφανείων, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου,
τῷ Μ. Σαββάτῳ, τῇ Κυριακῇ τοῦ Πάσχα, ὡς καί ἐν ὅλῃ τῇ
∆ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι, τῇ Ἀποδόσει τοῦ Πάσχα, τῇ Κυριακῇ τῆς
Πεντηκοστῆς καί τῇ ∆ευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ψάλλεται ἀντί τοῦ
Τρισαγίου τό «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε», ἐν δέ τῇ ἑορτῇ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ καί τῇ Κυριακῇ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
ψάλλεται τό «Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦµεν ∆έσποτα».
ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
42. Συµπιπτούσης ἐν ἡµέρᾳ Κυριακῇ µνήµης ἑορταζοµένου
Ἁγίου, Ἀπόστολος λέγεται τοῦ Ἁγίου, καί Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς.
Ἐν δέ ταῖς ἐφεξῆς Ἁγίων µνήµαις, ἤτοι τῶν τριῶν ἑορτῶν τοῦ
Προδρόµου (τοῦ Γενεσίου, τῆς Συνάξεως καί τῆς Ἀποτοµῆς) τῶν
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ὡς καί τῶν ΙΒ΄, τῶν τεσσάρων
Εὐαγγελιστῶν Ματθαίου, Μάρκου, Λουκᾶ καί Ἰωάννου, τῶν Ἁγίων
Πατέρων τῆς Α΄, ∆΄ καί Ζ΄ Συνόδου, τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ὅταν ἡ
ἑορτή αὐτῶν συµπίπτῃ ἐντός τοῦ Τριῳδίου) Ἀπόστολος καί
Εὐαγγέλιον λέγονται, καί ἐν Κυριακῇ ἔτι, τῶν Ἁγίων. Ἄν συµπέσωσι
Κυριακῇ αἱ ἑξῆς Θεοµητορικαί ἑορταί, ἤτοι τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου,
ἡ Ὑπαπαντή, καί ὁ Εὐαγγελισµός, οἱ Ἀπόστολοι καί τά Εὐαγγέλια
ὑπόκεινται εἴς τίνας ἀλλοιώσεις ἀξιοσηµειώτους· οἶον, διά τό Γενέσιον
ἐν Κυριακῇ, Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται τά τῆς Κυριακῆς
πρό τῆς Ὑψώσεως, διά τό µη εἴναι ἄλλην Κυριακήν µεταξύ τῆς ἑορτῆς
ταύτης καί τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ· διά τήν Ὑπαπαντή ἐν
Κυριακῇ, εἰ µέν ἐστιν ἔξω τοῦ Τριῳδίου Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον
λέγονται τά τῆς ἑορτῆς, εἰ δέ µιᾷ τῶν Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου, ἐν µέν
τῷ Ὀρθρῳ λέγεται τό τῆς Λειτουργίας Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, ἐν δέ τῇ
Λειτουργίᾳ ὁ Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς, καί τό Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς
τοῦ Τριῳδίου. ∆ιά τόν Εὐαγγελισµόν, ἄν συµπέσῃ τῇ Γ΄ Κυριακῇ τῶν
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Νηστειῶν. Ἀπόστολος λέγεται τῆς Κυριακῆς καί Εὐαγγέλιον τῆς
ἑορτῆς· ἄν δέ τῇ ∆΄ καί Ε΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, Ἀπόστολος καί
Εὐαγγέλιον λέγονται τά τῆς ἑορτῆς· ἄν τῷ Σαββάτῷ τοῦ Λαζάρου ἤ τῇ
Κυριακῇ τῶν Βαΐων, ἐν µέν τῷ Ὀρθρῳ λέγεται τό τῆς Λειτουργίας
Εὐαγγέλιον τῆς ἑορτῆς, ἐν δέ τῇ Λειτουργίᾳ ὁ Ἀπόστολος τῆς ἑορτῆς
καί τό Εὐαγγέλιον τῆς ἡµέρας· ἄν τῇ Μ. Πέµπτη καί τῇ Κυριακῇ τοῦ
Πάσχα, ἐν µέν τῷ Ὀρθρῳ λέγεται τό τῆς Λειτουργίας Εὐαγγέλιον τῆς
ἑορτῆς, ἐν δέ τῇ Λειτουργίᾳ Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τῆς ἡµέρας·
καί ἅν τῇ ∆ευτέρᾳ, τῇ Τρίτῃ, ἤ τῇ Τετάρτῃ τῆς ∆ιακαινησίµου,
Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται τῆς ἑορτῆς· Ἐν τῇ Κοιµήσει τῆς
Θεοτόκου καί ἐν τῇ Ἀποδόσει, Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον λέγονται
πάντοτε τά τῆς ἑορτῆς, ἔν οἵᾳ ἄν ἡµέρᾳ τύχῃ.
ΠΕΡΙ ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
43. Ἐν πάσαις ταῖς Ἱεραῖς Λειτουργίαις µετά τήν ἀνάγνωσιν
τοῦ Ἀποστόλου ψάλλεται τό «Ἀλληλούϊα» τρίς ὑπό τοῦ β΄ Χοροῦ, τό δέ
Μέγα Σάββατον ἀντί τοῦ «Ἀλληλούϊα» µετά τόν Ἀπόστολον εὐθῦς ὁ
Ἱερεύς ἔσωθεν τοῦ Ἁγίου Βήµατος ψάλλει τό Μ. Προκείµενον τῆς
Ἀναστάσεως «Ἀνάστα ὁ Θεός κρίνων τήν γῆν» εἰς ἤχον βαρύν, ὅ
ἐπαναλαµβάνεται καί ὑπό τῶν Χορῶν µεχρισοῦ πληρωθῶσιν οἱ Στίχοι
τοῦ ΠΑ΄ Ψαλµοῦ· τό δέ παραλείπειν τῇ ἡµέρᾳ τοῦ Πάσχα καί ταῖς
λοιπαῖς τῆς ∆ιακαινησίµου ἑβδοµάδος ἡµέραις µετά τόν Ἀπόστολον
καί τό Κοινωνικόν τό «Ἀλληλούϊα», οὐδαµοῦ τῶν ἀρχαίων Τυπικῶν
εὕρηται, ἀλλά τοὐναντίον εἰς τό τέλος ἑκάστου τῶν Ἀποστόλων τῆς
ἑβδοµάδος ταύτης εὑρίσκεται γεγραµµένον τό «Ἀλληλούϊα» τρίς, µετά
τῶν Στίχων αὑτοῦ, καί ὀφείλουσιν οἱ Χοροί ψάλλειν τοῦτο.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΥ ΥΜΝΟΥ
44. Ἐν ἑκάστῃ Λειτουργίᾳ τοῦ Χρισοστόµου ἤ τοῦ Μ. Βασιλείου
ψάλλεται ὁ Χερουβικός Ὕµνος τό «Οἱ τά Χερουβίµ», ἀλλά τήν Μ.
Πέµπτην καί τό Μ. Σάββατον καίτοι τελεῖται ἡ αὐτή Λειτουργίᾳ τοῦ
Μ. Βασιλείου, ὑπάρχει ὡς πρός τοῦτο διαφορά, διότι τῇ Μ. Πέµπτῃ
ἀντί τοῦ «Οἱ τά Χερουβίµ», ψάλλεται τό Τροπάριον «Τοῦ ∆είπνου Σου
τοῦ Μυστικοῦ», τῷ δέ Μ. Σαββάτῳ τό «Σιγησάτῳ πάσα σάρξ βροτεία».
Ἐάν ἡ τοῦ Εὐαγγελισµοῦ τύχῃ τῇ Μ. Πέµπτῃ, τελείται µέν ἡ
Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόµου, ψάλλεται ὅµως τό «Τοῦ ∆είπνου Σου
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τοῦ Μυστικοῦ». Ἐν δέ ταῖς ἱεραῖς Λειτουργίαις τῶν Προηγιασµένων
ψάλλεται πάντοτε «Νῦν αἱ δυνάµεις».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ
45. Ἐν ἑκάστῃ Λειτουργίᾳ τοῦ Χρισοστόµου, καθ’ οἱᾳνδήποτε
καί ἄν τελῆται ἡµέραν, ἐν πάσαις ταῖς Κυριακαῖς καί ταῖς µεθεόρτοις
Κυριακαῖς τῶν ∆εσποτικῶν καί Θεοµητορικῶν ἑορτῶν, ὡς καί ἐν ταῖς
µνήµαις τῶν ἐν τῷ µεταξύ τῶν µεθεόρτων ἑορταζοµένων Ἁγίων, καθ’
ἅς ἐν τῷ Ὄρθρῳ στιχολογοῦµεν «Τήν Τιµιωτέραν», εἰς τό
«Ἐξαιρέτως» ψάλλεται τό «Ἄξιον ἐστίν». Ἐν ταῖς ∆εσποτικαῖς καί
Θεοµητορικαῖς ἑορταῖς καί ταῖς ἐν ἡµέρα Κυριακῇ Ἀποδόσεσιν αὐτῶν,
ἀντί τοῦ «Ἄξιον ἐστίν» ψάλλεται ἡ Καταβασία τῆς Θ΄ ᾨδῆς τῆς ἑορτῆς
µετά τοῦ Μεγαλυναρίου. Τῇ ἑορτῇ τῆς Μεταµορφώσεως ἀντί τῆς
Καταβασίας τῆς Θ΄ «Ὁ τόκος σου ἄφθορος ἐδείχθη εἴθισται (καίτοι
οὐδέν τοιοῦτον σηµειοῖ τό άρχαίον Τυπικόν) ψάλλεσθαι τό ἐν Ζ΄
Τροπάριον «Νῦν τά ἀνήκουστα ἡκούσθη». Ἐν ταῖς τοῦ Μ. Βασιλείου
Λειτουργίαις ἀντί τοῦ «Ἄξιον ἐστίν» ψάλλεται τό Κάθισµα «Ἐπί σοί
Χαίρει Κεχαριτωµένη».
Σηµειωτέον δέ ὅτι, ἐν ταῖς µνήµαις τῶν Ἁγίων συµπιπτούσαις
µετά τήν Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ µέχρι τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ἐν
ἄλλη ἡµέρᾳ πλήν τῆς Κυριακῆς, ψάλλεται µετά τό «Ἐξαιρέτως» τό
«Ἄξιον ἐστίν» καί οὐχί τό «Ὁ Ἄγγελος ἐβόα», ὅπερ µόνον ἐν ταῖς
Κυριακαῖς καθιέρωται ἤδη· διότι ἐν αὐταῖς οὐδέ τό «Τήν Τιµιωτέραν»
στιχολογοῦµεν νῦν· ἐξαίρεσις γίνεται ὅταν συµπέσῃ ἡ τοῦ
ἑορταζοµένου Ἁγίου µνήµη τῷ Σαββάτῳ τῆς Ἀποδόσεως τῆς τοῦ
Θωµᾶ ἑορτῆς, καί τῇ ἑορτή ἤ Ἀποδόσει τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, ὅτε
ψάλλεται ἡ Καταβασία τῆς Θ΄ ἀντί τοῦ «Ἄξιον ἐστίν».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
46. Τό Κοινωνικόν «Αἰνεῖτε τόν Κύριον» ψάλλεται ἐν ταῖς τῶν
Κυριακῶν ἱεραῖς Λειτουργίαις, ἄν µή συµπίπτῃ ταύταις Θεοµητορική
ἑορτή ἤ Ἀπόδοσις ∆εσποτικῆς ἑορτῆς ἤ Θεοµητορικῆς. Ψάλλεται
ὡσαύτως καί ἐν τῇ ἑορτῇ, ὡς καί ἐν ταῖς παραµοναῖς τῶν
Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, ὅτε συνεχίζονται αἱ ὧραι µετά
τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λειτουργίας τοῦ Μ. Βασιλείου. Ἐν ταῖς
∆εσποτικαῖς ἑορταῖς καί ἐν ταῖς Ἀποδόσεσιν αὐτῶν, ἐν οἱᾳδήποτε
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ἡµέρᾳ καί ἄν τύχωσι, ψάλλονται τά ἑκάστῃ ὡρισµένα Κοινωνικά, ἐν δέ
ταῖς Θεοµητορικαῖς καί τῆς Α΄ τῆς Ἰνδίκου (ἐξαιρουµένου τοῦ
Εὐαγγελισµοῦ, ὅτε ψάλλεται τό «Ἐξελέξατο Κύριος τήν Σιών» καί
Κυριακῇ ἄν τύχῃ ψάλλεται τό «Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι». Ὅταν
αἱ µνῆµαι τῶν ἑξῆς Ἁγίων συµπέσωσι Κυριακῇ, ἀντί τοῦ «Αἰνεῖτε»,
ψάλλονται ἄλλα Κοινωνικά τά χαρακτηρίζοντα ἕκαστον· ὡς ἐν ταῖς
τρισί τοῦ Προδρόµου ἑορταῖς, τό «Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον», ἐν ταῖς τῶν
Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων, ὡς καί τῶν ιβ΄, ἐν ταῖς τῶν τεσσάρων
Εὐαγγελιστῶν, ἐν τῇ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐν τῇ τῶν Τριῶν
Ἱεραρχών καί ἐν τῇ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τό «Εἰς
πᾶσαν τήν γῆν»· ἐν τῇ τῶν Ταξιαρχῶν τό «Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλους»·
τῇ δέ Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν τό «Ἐσηµειώθη ἐφ’ ἡµᾶς», ὡς καί τῇ
α΄ τοῦ Αὐγούστου (ἅν µή συµπέσωσι Κυριακῇ). Ἐν ταῖς µετά τήν
Κυριακήν τοῦ Θωµᾶ τέσσαρσι Κυριακαῖς τό «Σῶµα Χριστοῦ»· καί ἐν
τῇ τῶν Ἁγίων Πάντων Κυριακῇ καί ταίς µνήµαις τῶν Θεοπατόρων
Ἰωακείµ καί Ἄννης τό «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι». Ἐν δέ ταῖς
καθηµεριναῖς, καί ταῖς µεταξύ τῶν µεθεόρτων ἡµερῶν τελουµέναις
Ἱεραῖς Λειτουργίαις (ἐκτός τῶν ἡµερῶν τῶν Ἀποδόσεων) ψάλλονται
τά τῆς ἑβδοµάδος Κοινωνικά, τῇ ∆ευτέρᾳ «Ὁ ποιῶν τούς Ἀγγέλους
αὐτοῦ πνεύµατα καί τούς λειτουργούς αὑτοῦ πυρός φλόγα»· τῇ Τρίτῃ
«Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος»· τῇ Τετάρτῃ «Ποτήριον
σωτηρίου λήψοµαι καί τό ὄνοµα Κυρίου ἐπικαλέσοµαι»· τῇ Πέµπτῃ
«Εἰς πᾶσαν τήν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καί εἰς τά πέρατα τῆς
οἰκουµένης τά ῥήµατα αὐτῶν»· τῇ Παρασκευῇ «Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν
µέσῳ τῆς γῆς, Χριστέ ὁ Θεός», καί τῷ Σαββάτῳ «Μακάριοι οὕς
ἐξελέξω καί προσελάβου Κύριε, καί τό αὐτῶν εἰς γενεάν καί γενεάν».
Ἐν δέ ταῖς Προηγιασµένες Λειτουργίαις ψάλλεται τό «Γεύσασθε καί
ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος», ἐκτός ἄν τύχῃ ἑορταζόµενος Ἅγίος, ὅτε
ἀντί τοῦ «Γεύσασθε καί ἴδετε ὅτι χρηστός ὁ Κύριος», ἐκτός ἄν τύχῃ
ἑορταζόµενος Ἅγίος, ὅτε ἀντί τοῦ «Γεύσασθε» ψάλλεται τό «Εἰς
µνηµόσυνον». Σηµειωτέον δέ ὅτι κἄν ἥ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ
συµπέσῃ Γ΄ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν, τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, τῇ
Κυριακῇ τῶν Βαΐων, τῇ Μ. Πέµπτῃ, ὡς καί ταῖς ἄλλες ἡµέραις τῆς
∆ιακαινησίµου ἑβδοµάδος, πλήν τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα,
Κοινωνικόν ψάλλεται τό τῆς ἑορτῆς «Ἐξελέξατο Κύριος τήν Σιών».
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣ
47. Ἑν ἑκάστῃ Λειτουργίᾳ, καί Θεοµητορική ἑορτή ᾖ, µετά τό
εἰπεῖν τόν ∆ιάκονον τό «Μετά φόβου Θεοῦ» καί τόν Ἱερέα «Σῶσον ὁ
Θεός τόν λαόν σου», ψάλλεται εἰς ἤχον β΄ τό «Εἴδοµεν τό φῶς τό
ἀληθινόν». Ἐν δέ ταῖς ∆εσποτικαῖς ἑορταῖς καί ταῖς Ἀποδόσεσιν
αυτῶν, τῇ Κυριακῇ τῶν Νηστειῶν καί τῷ Σαββάτῳ τοῦ Λαζάρου, ἀντί
τούτου ψάλλονται τά τῶν ἑορτῶν Ἀπολυτίκια. Τῇ Μ. Πέµπτῃ τό
Τροπάριον «Τοῦ δείπνου σου τοῦ µυστικοῦ» χῦµα· τῷ Μ. Σαββάτῳ τό
«Μνήσθητι εὔσπλαχνε» καί «ἡµῶν καθῶς ἐµνηµόνευσας τοῦ ληστοῦ ἐν
τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» εἰς ἤχον β΄ εἱρµολογικῶς. Ἀπό δέ τῆς
Κυριακῆς τοῦ Πάσχα µέχρι τῆς Ἀποδόσεως, καθ’ ἑκάστην ψάλλεται τό
«Χριστός Ἀνέστη» καί ἀπό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως µέχρι τῆς
Ἀποδόσεως τό «Ἀνελήφθης ἐν δόξη». Τῷ πρό τῆς Πεντηκοστῆς
Σαββάτῳ ἀντί τοῦ «Εἴδοµεν τό φῶς τό ἀληθινόν» τό «βάθυ σοφίας». Τῇ
Κυριακῇ τῆς Πεντηκοστῆς τό Ἀπολυτίκιον «Εὐλογητός εἱ Χριστέ», ἀπό
δέ τῆς ∆ευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καί ἐφεξῆς τό «Εἴδοµεν τό
φῶς». Ἐν δέ ταῖς Προγιασµένες Λειτουργίαις ἀντί τοῦ «Εἴδοµεν τό φῶς
τό ἀληθινόν» τό «Εὐλογήσω τόν Κύριον».
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΥ
48. Τό «Εἴη τό ὄνοµα Κυρίου» ψάλλεται πάντοτε καί ἐν ταῖς
τρισί Λειτουργίαις, τῇ Προηγιασµένῃ, τῇ τοῦ Χρυσοστόµου καί τῇ τοῦ
Μ. Βασίλείου, µετά τήν Ὁπισθάµβωνον εὐχήν. Μόνον ἐν τῇ
∆ιακαινησίµῳ ἑβδοµάδι καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς τοῦ Πάσχα Ἀποδόσεως,
ἀντί τούτου ψάλλεται τό «Χριστός Ἀνέστη» τρίς καί τοῦτο εἰς ἦχον β΄
χῦµα.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ
49. Πρό τῆς Απολύσεως τῆς Ἱερᾶς Λειτουργίας ἀπευθύνεται ὑπό
τοῦ Ἱερέως πρός τόν λαόν ἡ εὐχή «Εὐλογία Κυρίου καί ἔλεος ἔλθοι ἐφ’
ἡµᾶς, τῇ αὐτοῦ χάριτι καί φιλανθρωπίᾳ πάντοτε…» ἐπίσης καί ἐν τοῖς
Ἑσπερινοῖς, ἐν οἶς γίνεται Ἀρτοκλασία, ὡς ἐσηµειώθη καί ἐν τῷ
Ἑσπερινῷ. Ἔστι δ’ αὕτη ἡ ἑκάστῳ χριστιανῷ ποθεινή εὐχή, ἡ ἐν
ὀνόµατι Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡµῶν παρά τοῦ λειτουργοῦ Ἱερέως εὐλογία.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ∆Ι’ ΕΥΧΩΝ
50. Τό ὑπό τοῦ Ἱερέως ἐν τῷ τέλει πάσης προσευχῆς καί
ἱεροπραξίας καί δή καί τῆς Λειτουργίας ἐκφωνούµενον «∆ι’ εὐχῶν τῶν
Ἁγίων Πατέρων ἡµῶν» ἐστι τό ἐπισφράγισµα. Ἐν τῇ ∆ιακαινησίµῳ
ὅµως ἑβδοµάδι ἀντί τούτου καταλιµπανοµένου, ὁ Ἱερεύς µετά τήν
Ἀπόλυσιν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Λειτουργίας ἐκφωνεί τρίς τό
«Χριστός Ἀνέστη», καί ὁ λαός ἀνταπαντά ἑκάστοτε λέγων τό «Ἀληθῶς
Ἀνέστη»· εἶτα ὁ Ἱερεύς «∆όξα τῇ αὐτοῦ τριηµέρῳ ἑγέρσει», ὁ λαός
«Προσκυνούµεν αὐτοῦ τήν τριήµερον ἔγερσιν», καί αὖθις τό «Χριστός
Ἀνέστη» ὁλόκληρον.
Σηµειωτέον δέ ὅτι χοροστατοῦντος ἐν ταῖς ἱεραῖς Ἀκολουθίες
Ἀρχιερέως ἤ Πατριάρχου, λέγεται - ἀντί «∆ι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων
Πατέρων - ∆ι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου ∆εσπότου ἡµῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ
ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς, Ἀµήν».

dpafilis@yahoo.gr
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(1)

φελει δ
ερε ς πρ τς κφωνσεως τα της προσκυνσαι κα
σπασθναι τν γαν Τρ"πεζαν κα φορ σαι τ πιτραχλιον· κα
το&το ποτθησι µνον µετ" τν (πλυσιν το& )σπερινο&· *λλως
Επιστροφή
τακτε κα παρανοµε.

(2)

Τ" ρχαα Τυπικ" σηµειο&σιν ,τι ποιο&µεν Ε. λο γητ ν κα ν τ/
)σπεριν/ τς Καινς ∆ευτ ρας, 3ς συνθως, κφωνο&ντες Ε. λο γητ  ς
Θ ε ς 5µ 6ν π"ντ οτε , ,περ δηλο7 ,τι 5 ντικατ"στασις το του δι" το&
∆ ξα τ9 :γα κα  µ οουσ; στι παρ"τυπος νεωτερισµς· λλ" ν&ν
ε<θισται πανταχο& σχεδν ο=τω καθ’ ,λην τν ∆ιακαινσιµον· µνο ντ
το& ∆ξα σ οι Θε ς 5µ6ν δξασι µετ" τ Ε.λ ογ ητ ς σηµειο&σι δ τ"
ρχαα Τυπικ" ,τι λ γεται τ Χριστ ς ( ν στη κατ" τν ∆ιακαινσιµον
Επιστροφή
@βδοµ"δα.

(3)

Eιτα περ τ6ν ψαλµ6ν ν γ νει κα τ6ν ∆αβδ GδH
χρυσο&ς τν
γλ6τταν Iω"ννης εJπε, καλν θεωρο&µε Kνα πισυν"ψουµεν ντα&θα πρς
συχνν ν"γνωσιν κα µελ τη παντς χριστιανο&, µ"λιστα δ τ6ν
κληρικ6ν, οJς στιν γχειρδιον Lερν τ Ψαλτριον. «Τνος Oνεκεν
ψαλµς εGς τν βον εGσεννεκται τν 5µ τερον κα µετ’ Pδς µ"λιστα
α=τη 5 προφητεα λ γεται; … *κουσον. Πολλο ς τ6ν νθρ6πων κατιδTν
Θες ρHθυµτερους Uντας κα πρς τν τ6ν πνευµατικ6ν ν"γνωσιν
δυσχερ6ς Vχοντας κα τν κε7θεν ο.χ 5δ ως Wποµ νοντας κ"µατον,
ποθειντερον ποισαι τν πνον βουλµενος κα το& καµ"του τν α<σθησιν
Wποτεµ σθαι, µελ;δαν ν µιξεν τ9 προφητεH, Kνα τ/ ρυθµ/ το& µ λους
ψυχαγωγο µενοι π"ντες µετ" πολλς προθυµας το&ς Lερο ς ναπ µπωσιν α.τ6
=µνους· ο.δ ν γ"ρ ο.δ ν ο=τως νστησι ψυχν κα πτερο7 κα τς γς
παλλ"τει κα τ6ν το& σTµατος πολ ει δεσµ6ν κα φιλοσοφε7ν ποιε7 κα
π"ντων καταγελXν τ6ν βιοτικ6ν 3ς µ λος συµφωνας κα ρυθµ/ θεον
Yσµα. Ο=τω γο&ν 5µ6ν 5 φ σις πρς τ" [σµατα κα τ" µ λη 5δ ως Vχει κα
οGκεως, 3ς κα τ" Wποµ"ζια παιδα κλαυθαριζµενα κα δυσχερανοντα ο=τω
κατακοιµζεσθαι… Ποιο&σι δ το&το κα γυνακες κα δοιπροι κα γηπνοι κα
να&ται, τ/ [σµατι τν κ τ6ν Vργων πνον παραµυθσασθαι σπε δοντες,
\ς τς ψυχς, εG µ λους κο σειε τς Pδς, ]^ον _παντα νεγκε7ν
δυναµ νης τ" `χληρ" κα ππονα… (π ψαλµ6ν τ6ν πνευµατικ6ν πολ µ ν
τ κ ρδος, πολλ δ 5 3φ λεια, πολ ς δ
:γιασµς φιλοσοφας .πθεσις
γ νοιτ’ *ν τ6ν τε ]ηµ"των τν ψυχν κκαθαιρντων, το& τε γου
Πνε µατος τ9 τ" τοια&τα ψαλλο σa ταχ ως φιπταµ νου ψυχ9· οL γ"ρ
µετ" συν σεως ψ"λλοντες τν το& Πνε µατος καλο&σι χ"ριν… bνθα µ ν
[σµατα πορνικ" δαµονες πισωρε ονται, Vνθα δ µ λη πνευµατικ" 5 το&
Πνε µατος φπταται χ"ρις κα τ στµα κα τν ψυχν :γι"ζει… Κα
καθ"περ πολλο τ6ν πλουτο ντων τν σπογγαν βαλσ"µου πλσαντες, οcτω
τ"ς τρ"πεζας ποµ"σσουσιν, Kνα ε< τις π τ6ν αGδεσµ"των γ νηται κηλς,
παρασυρε7σα καθαρ"ν τν τρ"πεζαν, οcτω δ κα 5µε7ς ποι6µεν, ντ
I
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βαλσµου τ στ µα µπλσαντες µελδας πνευµατικς, να ε τις
γνετο κηλς π τς δηφαγας ν τ ψυχ , δι τς µελδας
ποσµξωµεν κενης κα λγωµεν κοιν στντες «Ε'φρανας )µ*ς,
Κ,ριε, ν το-ς ποιµασ σου…» Ο1τως ο2 τ3ν ∆αβδ καλο5ντες µετ τς
κιθρας, 7νδον τ ν Χριστ ν δι’ α:το5 καλο5σιν. <που δ = Χριστ ς,
δαµων µν ο:δες πεισελθε-ν, µ*λλον δ ο:δ παρακ5ψαι τολµσει
ποτε, ε>ρνη δ κα γπη κα πντα ?σπερ κ πηγ3ν @ξει τ γαθ…
Aνθα ψαλµ ς κα ε:χ κα προφητ3ν χορεα κα δινοια τ3ν Bδ ντων
θεοφιλς, ο:κ Cν τις µρτοι τν σ,νοδον τα,την προσειπDν Eκκλησαν.
ΚCν µ ε>δ ς τν δ,ναµιν τ3ν ρηµτων, α:τ τς τ στ µα παδευσον
τ Fµατα λγειν· Hγιζεται γρ κα δι Fηµτων ) γλ3ττα Jταν µετ
προθυµας τα5τα λγηται. Eν ε>ς τα,την αυτο,ς καταστσωµεν τν
συνθειαν, ο:δ Kκ ντες FLθυµο5ντς ποτε ποιησ µεθα τν καλν τα,την
λειτουργαν, το5 Mθους κα Cκοντας )µ*ς ναγκζοντος καθ’ εκστη ν
)µραν τν καλν τα,την πιτελε-ν λατρεα…»(Χρυσ στ. Oρµ. ε>ς τ ν
ψαλµ ν ΜΑ΄ Mκδ. Migne τ µ. 55).
Z Μ. Βασλειος λγει· «Τ κ τς µελδας τερπν ν δ γµασιν
γκατµιξεν, να τ] προσηνε- κα λε τς κος τ κ τ3ν λ γων
^φλιµον λανθαν ντως _ποδεχ µεθα κατ το,ς σοφο,ς τ3ν 2ατρ3ν, Jτι
τ3ν φαρµκων τ α:στηρ τερα πνειν διδ ντες το-ς κακοστοις, µλιτι
πολλκις τν κ,λικα περιχρουσι»…«ψαλµ ς γαλνη ψυχ3ν, βραβευτς
ε>ρνης, τ θορυβο5ν κα κυµα-νον τ3ν λογισµ3ν καταστλλων… ψαλµ ς
φιλας συναγωγ ς, Mνωσις διεστDτων· ψαλµ ς νηποις σφλεια,
κµζουσιν γκαλλDπισµα, πρεσβυτροις παρηγορα, γυναιξ κ σµος
ρµοδιDτατος, νπ*υσις κ πων )µεριν3ν, κκλησας φων».
Z ΘεοδDρητος = Κ,ρου· «τ γρ )δον τς µελδας τν
^φλειαν ) θεα χρις κερσασα, τρπ θητ ν τε κα ξιραστον το-ς
νθρDποις διδασκαλαν προτθηκεν».
Γρηγ ριος = Ν,σσης· « πε οcν τ κατ φ,σιν φλον τ φ,σει,
πεδεχθη δ κατ φ,σιν )µ-ν οcσα ) µουσικ, το,του χριν = Μγας
∆αβδ τ περ τ3ν ρετ3ν φιλοσοφL τν µελδαν κατµιξεν οdον τινα
µλιτος )δονν τ3ν _ψηλ3ν καταχας δογµτων».
eδο5 ο2 λ γοι, δι’ ο1ς κα ) fγα )µ3ν Eκκλησα το,ς Ψαλµο,ς
το5 ∆αβδ Mχει βσιν τ3ν µερικ3ν κα δηµοσων προσευχ3ν, κα δι’ ο1ς
ν το-ς ρχαοις χρ νοις πντως Mψαλλε το5ς Ψαλµο,ς, hς σµερον τ ν
ΡΜ΄, ΡΜΑ΄, κα Cλλους τινς.
Επιστροφή
(4)

Σηµειωτον Jτι α2 δ,ο αlται Kορτα, µετχουσαι κα το5 χαρακτρος
∆εσποτικ3ν Kορτ3ν, µφανουσι τ ξαιρετικ ν· δι κα κατ πολλ µρη
ν τα-ς mκολουθαις α:τ3ν παρατηρειται ) π τ3ν Cλλων
Θεοµητορικ3ν Kορτ3ν _περοχ α:τ3ν.
Επιστροφή

II
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(5)

τε ρχεται β΄ Χορς ψλλων τ Κα τευθυν θτω  προσευχ µ ου,
"ερε#ς ε$λογε& τ θυµ'αµα κα' θυµι) τν *γ'αν Τρπεζαν, ε-τα τς
*γ'ας ε.κνας κα' τν λαν κατ τν τξιν· κα' 1ν µ2λλ3 ποι4σαι
Ε6σοδον, 1νδ#εται ε$θ#ς κατ τ Κ#ριε 1κ2κραξα κα' τ φελ9νιον, ε'δεµ
θυµι) φ2ρων τ 1πιτραχλιον µνον.
Επιστροφή

(6)

< α$τ =πλυσις γ'νεται κα' τς λοιπς µ2ρας τ4ς >βδοµδος,
παραλε'πεται δ2 µνον  φρσις ? αναστ ς 1κ νεκρ@ν 1ν AρχB. Επιστροφή

(7)

Τ Aρχα'α Τυπικ σηµειοEσι κα' Fνοµζουσι τα#την τ ε λ ε ' α ν = π  λ υ σ ι ν .
Επιστροφή

(8)

Περ' τοE Iτι Aν2καθεν αJ τοE ΧριστοE Kκκλησ'αι ε-χον Lθος Jερν τ
Fρθρ'ειν πρς τν Θεν δι προσευχ@ν κα' ψαλµNδι@ν, λ2γει Μ2γας
Βασ'λειος τ >ξ4ς Aξιοσηµε'ωτα λγια· «Τ νEν κεκρατηκτα Lθη
πσαις τα&ς τοE ΘεοE 1κκλησ'αις συνNδ 1στι κα' σ#µφωνα· 1κ νυκτς
γρ Fρθρ'ζει παρ’ µ&ν λας 1π' τν ο-κον τ4ς προσευχ4ς κα' 1ν πνN
κα' θλ'ψει κα' συνοχB δακρ#ων 1ξοµολογο#µενοι τS ΘεS τελευτα&ον
1ξαναστντες τ@ν προσευχ@ν ε.ς τν ψαλµNδ'αν καθ'στανται. Κα' νEν
µ2ν διχB διανεµηθ2ντες Aντιψλλουσιν Aλλλοις, µοE µ2ν τν µελ2την
τ@ν λογ'ων 1ντεEθεν κρατ#νοντες, µοE δ2 κα' τν προσευχν κα' τ
Aµετε9ριτον τ@ν καρδι@ν >αυτο&ς διοικο#µενοι· Tπειτα πλιν 1πιτρ2ψαντες
>ν' κατρχειν τοE µ2λους οJ λοιπο' UπηχοEσι· κα' οVτως Lν τB ποικιλ'W
τ4ς ψαλµNδ'ας τν ν#κτα διενεγκντες, µεταξ# προευχµενοι, µ2ρας Xδη
Uπολαµπο#σης, πντες κοινB Yς 1ξ’ 1νς στµατος κα' µιZς καρδ'ας τ4ς
1ξοµολογσεως ψαλµν Aναφ2ρουσι τS Κυρ'S .δ'W >αυτ@ν Lκαστς τ
[µατα τ4ς µετανο'ας ποιο#µενοι. Kπ' το#τοις λοιπν ε. µZς
Aποφε#γετε, φε#ξεσθε µ2ν Α.γυπτ'ους, φε#ξεσθε δ2 κα' Λ'βυας
Aµφοτ2ρους, Θηβα'ους, Παλαιστ'νους, ^ραβας, Φο'νικας, Σ#ρους κα'
το#ς πρς τν Ε$φρτ3 κατNκισµ2νους κα' πντας Aπαξαπλ@ς παρ’ οaς
Aγρυπν'αι κα' προσευχα' κα' αJ κοινα& ψαλµNδ'αι τετ'µηνται.» (Kπιστ.
ΣΖ΄ το&ς κατ Ν2ο-καισρειαν κληρικο&ς· Lκδοσις Migne τοµ.32).
Επιστροφή

(9)

ΤοEτο 1στι τ4ς µοναχικ4ς τξεως λε'ψανον, Aναφερµενον ε.ς το#ς
παριστµενους µοναχο#ς, ζητοEντας ττε συγχ9ρησιν παρ τοE
Προεστ@τος.
Επιστροφή

(10) Τ Σ@σ ον Θε  ς Aνκει τS "ερε& κατ τν Aρχα'αν τυπικν διταξιν·
Aλλ 1πειδ συµβα'νει ν τελB τν Προσκοµιδν, pνα µ διακψη α$τν,
1πετρπη φα'νεται κα' τS ∆ιακνN λ2γειν ταEτα·  τξις Iµως
τηρητ2α, κα' "ερε#ς Fφε'λει λαµβνων Uπ’ rψει τα#την, ν σταµατσ3
ε.ς σηµε'ον τν Προσκοµιδν δι ν ε.π3 τν ε$χν τοE Σ @σο ν Θε ς .
Επιστροφή

III
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(11) Τοτο λ γεται πντοτε δ ς , σκις ν πηται ξαποστειλριον· ε τα
λ γεται  στχος "ψ ο τε Κ%ριον… κα ρχεται τ' ξαποστειλριον·
λ γεται δ τρς τ' ( γι ος Κ%ριο ς… τ) Κυριακ) τ+ν Βαΐων κα τ/ Μ.
Σββατ4, δι'τι κε5ται 6ντ ξαποστειλαρου.
Επιστροφή
(12) Κατοι, 8ς γνωστ'ν 9 :ορτ; το Ε=αγγελισµο ?π'δοσιν κυρως ε@πε5ν
ο=κ Aχει· ν Bµως συµπ σC 9 κυρα τDς :ορτDς 9µ ρα Eν Παρασκευ) G
Σαββτ4, παρατενεται 9 ?π'δοσις κα τ;ν Eπιοσαν, 8ς φανεται Eν
Επιστροφή
τα5ς περιπτIσεσι το Ε=αγγελισµο.
(13) ?λλ’ ν τ%χC Lγου :ορταζοµ νου µν;µη Eν λλη 9µ ρN, πλ;ν τDς
ΚυριακDς, κατ τρε5ς πρIτας :βδοµδας το Τρι4δου, Κοντκιον
λ γεται τ' Προστασα τ+ν Χριστιαν+ν, καθ'σον κα Καταβασαι
λ γονται ?ν οξ ω τ ' στ 'µα µου .
Επιστροφή

IV

