
ΜΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ἔχων ἡμέρας 31

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Να ούμ προ φή του, Φι λα ρέ του τοῦ Ἐ λε ή μο νος

2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀβ βα κούμ προ φή του, Μυ ρό πης μάρ τυ ρος, Ἀβ βα κούμ 
ὁ σί ου τοῦ ἐν Καλαμιθάσῃ ἀσκήσαντος παρά τό χωρίον Φτερικούδι, 
Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.

3. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ. Σο φο νί ου προ φή του, Θε ο δού λου ὁ σί ου καί 
Θεοδούλου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ τοῦ Κυπρίου, Ἀγ γε λῆ νε ο μάρ τυ ρος. 
Ἦ χος α΄. Ἑ ω θι νόν Δ΄.
  

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Τοῦ Προφήτου σου Ἀββακούμ...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἵππους ἑώρακας...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ α΄ ἤ χου 7 καί ἐκ τοῦ Μηναίου
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 Προσόμοια τοῦ Προφήτου· «Τόν σόν Προφή
την...» 3.

Δό ξα, Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ α΄ ἤ χου· «Τήν παγκόσ
μιον δόξαν...».

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ
ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα, Καί νῦν: Τό Θεοτοκίον· «Ἰδού πεπλήρωται...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέν

τος...», Δό ξα, Καί νῦν· τό Θεοτοκίον· «Τοῦ 
Γαβριήλ φθεγξαμένου...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ α΄ ἤ χου καί τά Τρι
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Τό Ἀ να στά σι μον· 

«Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», Δό ξα· τό αὐτό, 
Καί νῦν· τό Θεοτοκίον· «Τοῦ Γαβριήλ φθεγ
ξαμένου...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ α΄ ἤ χου καί ἅ πα

σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Δ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Μηναίου· «Θείαν ἔλλαμ

ψιν...» καί τό Θε ο το κί ον· «Θεία γέγονας...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα. Τό Συ

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 
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τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Δ΄ Ἀ να στά σι μον· «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστρά

ψαντες...», τοῦ Προφήτου· «Σύν Ἀσωμάτοις 
τάξεσι...» καί τό Θε ο το κί ον· «Ὁ ἄνω δοξαζό
μενος...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ α΄ ἤ χου.
Δό ξα: Τό Δ΄ Ἑωθινόν· «Ὄρθρος ἦν βαθύς...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...», τοῦ Ἀπ. Βαρ

νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακῆς ΚΣΤ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί ὡς 

τέκνα φωτός περιπατεῖτε...» (Ἐφεσ. δ΄ 8 – 
19).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς ΙΔ΄ Λου κᾶ «Ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν 
... Ἱεριχώ...» (Λουκ. ιη΄, 35 – 43).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΖ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΒ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

4. ΔΕΥΤΕΡΑ. Βαρ βά ρας μεγα λο μάρ τυ ρος, Ἰ ωάν νου τοῦ Δα μα σκη νοῦ, 
Κασσιανοῦ ὁσίου τοῦ Κυπρίου. 

Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Προ
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κει μέ νου πε ρί τοῦ πα νη γυ ρι κοῦ ἑ ορ τα σμοῦ μό νον τῆς Ἁ γί ας Βαρ βά ρας 
ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ἐκ τῆς ἰ δι αι τέ ρας φυλ λά δος τῆς Ἁ γί ας ἤ ἐκ τῶν 
Κυ πρί ων Μη ναί ων.

Καί νῦν· τῶν Ἑ σπε ρί ων λέ γο μεν τό ὁ μό η χον τοῦ Δο ξα στι κοῦ· «Τίς 
μή μα κα ρί σει σε...». Ἐν τῇ Λει τουρ γί ᾳ: Ἀ πό στο λος τῆς Ἁ γί ας· «Πρό τοῦ 
ἐλ θεῖν τήν πί στιν...» (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5). Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας· «Ἠ κο λού
θει τῷ Ἰ η σοῦ ὄ χλος πο λύς...» (Μάρ κ. ε΄ 24 – 34). Κοι νω νι κόν «Εἰς μνη
μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

5. ΤΡΙΤΗ. Σάβ βα τοῦ ἡ γι α σμέ νου. Δι ο γέ νους μάρ τυ ρος.

 Ἡ Ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται κα τά τήν τά ξιν τοῦ Μη ναί ου. Εἰς τό Καί νῦν 
τῶν Ἀ πο στί χων: «Δέ σποι να πρόσ δε ξαι τὰς δεὴσεις τῶν δούλων σου...». 
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου· «Ἔ στη ὁ Ἰ η σοῦς ἐ πί τό που πε δι νοῦ...» (Λουκ. στ΄ 
17 – 23). Κα τα βα σί αι· «Χρι στός γεν νᾶ ται...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρ θέ νος 
σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό γον...». Ἀ πό στο λος τοῦ Ὁ σί ου· «Ὁ καρ πός 
τοῦ πνεύ μα τος...» (Γαλ. ε΄ 22 – στ΄ 2). Εὐ αγ γέ λι ον· «Πά ντα μοι πα ρε δό
θη...» (Ματ θ. ι α΄ 27 – 30). Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

6.ΤΕΤΑΡΤΗ. Νι κο λά ου Ἀρ χι ε πι σκό που Μύ ρων τῆς Λυ κί ας, τοῦ θαυ μα
τουρ γοῦ. 

Πα νη γυ ρί ζου σιν αἱ Ἱεραί Μοναί Ἁγίου Νικολάου τῶν Γάτων παρά τό 
χωρίον Ἀκρωτήριον Λεμεσοῦ καί Ἁγίου Νικολάου παρά τό χωρίον 

Ὀρούντα Λευκωσίας.  Ὡσαύτως πανηγυρίζει καί ὁ Καθεδρικός Ναός 
Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκοπειοῦ.

Σήμερον ἄγει τά ὀνομαστήριά του ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος 
Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 6ης Δεκ. § 1, 2, 3).

Τῇ Τρίτῃ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ταῖς τῶν δα κρύ ων σου ῥο αῖς...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀ πό βρέ φους τῷ Θε ῷ...» (5ῃ Δεκ.).
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Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά τέσ σε ρα στι χη ρά Προ σό μοι α· «Μύ ροις πα

ροι κή σας αἰ σθη τῶς...» εἰς 6 (Τά ἕ τε ρα Προ σό
μοι α· «Ποί οις εὐ φη μι ῶν» δέν ψάλ λονται).

Δό ξα: «Ἱ ε ραρ χῶν τήν καλ λο νήν...».
Καί νῦν: Τό προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Σπή λαι ον εὐ τρε

πί ζου...». 
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα.
Ἀ πό στι χα: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α· «Χαί ροις ἡ ἱ ε ρά κε

φα λή...».
Δό ξα: «Ἄν θρω πε τοῦ Θε οῦ...».
Καί νῦν: Προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Ἀ νύμ φευ τε Παρ θέ νε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Κα νό να Πί στε ως...», Δό ξα, Καί νῦν· «Τό ἀ π’ 

αἰ ῶ νος ἀ πό κρυ φον...».
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Τετάρτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τοῦ Ἁ γί ου, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ
τί κι ον· «Κα νό να πί στε ως...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» «Κα νό να πί στε ως...», 

Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Τό ἀ π’ αἰ ῶ νος ἀ πό
κρυ φον...».

Κα θί σμα τα: Τά ἐν τῷ Μη ναί ῳ κα τά σει ράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Τί μι ος ἐ να ντί ον Κυ ρί ου ὁ θά να τος τοῦ Ὁ σί

ου Αὐ τοῦ».
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Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ μήν, Ἀ μήν, λέ γω ὑ μῖν, ὁ μή εἰ σερ χό με νος...» 
(Ἰ ω. ι΄ 1 – 9).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱ ε ράρ χου...», Καί 
νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός... Εὖ δοῦ λε ἀ γα θέ...». 

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου «ᾨ δήν ἐ πι νί κι ον...» καί ὁ β΄ 
τοῦ Ἁ γί ου «Ἀ πό ρῳ γλώτ τῃ...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ἁ γί ου· «Πο τα μόν ἰ α μά
των...», Δό ξα, Καί νῦν· Θε ο το κί ον «Τήν Σο φί
αν καί Λό γον...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Ἁ γί ου. Τό Συ να ξά
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω στρα
τευ μά των, Μυ στή ρι ον ξέ νον...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι α:  Τά δύ ο τοῦ Ἁ γί ου· «Τόν μέ γαν ἀρ χι ποί με
να...» καί· «Με γά λως σε ἐ δό ξα σεν...» καί τό 
Θε ο το κί ον «Σο φί αν ἐ νυ πό στα τον...».

Αἶ νοι: Τά 4 Στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου· «Τῆς 
Ἐκ κ λη σί ας τά ἄν θη...».

Δό ξα: «Σαλ πί σω μεν ἐν σάλ πιγ γι ᾀ σμά των...».
Καί νῦν: «Μα κα ρί ζο μέν σε Θε ο τό κε...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη καί τό ἀ πο λυ τί κι ον· «Κα νό να πί στε

ως...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου: «Κα νό να πί στε ως...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα

στός...».
Ἀ πο λυ τί κι α με τά τήν Εἴ σο δον: «Κα νό να πί στε ως...» κα ί τό τοῦ Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Ἁ γί ου· «Πεί θε σθε τοῖς ἡ γου μέ νοις 
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ὑμῶν...» (Ἑ βρ. ιγ΄ 17 – 21).
Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ἔ στη ὁ Ἰ η σοῦς ἐ πί τό που πε δι

νοῦ...» (Λουκ. στ΄ 17 – 23).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».
«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» καί Ἀ πό λυ σις.

7. ΠΕΜΠΤΗ. Ἀμ βρο σί ου ἐ πι σκό που Με δι ο λά νων, Ἀθηνοδώρου μάρτυρος. 
 
8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Προ εόρ τι α τῆς Συλ λή ψε ως τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης. Πα τα πί ου 
ὁ σί ου, Σωσθένους, Ἀπολλώ, Κηφᾶ, Τυ χι κοῦ καί Ἐπαφροδίτου ἐκ τῶν Ο΄ 
Ἀ πο στό λων. Σωφρονίου καί Δαμιανοῦ ἐπισκόπων Κύπρου. 

9. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἡ Σύλ λη ψις τῆς Ἁ γί ας Ἄν νης, Μη τρός τῆς Θε ο τό κου καί 
ἡ ἀ νά μνη σις τῶν Ἐ γκαι νί ων.

Ἡ ἀ κο λου θί α ψάλ λε ται ὡς ἔ χει ἐν τῷ Μη ναί ῳ.
 Κα τα βα σί αι· «Χρι στός γεν νᾶ ται...». Κο ντά κι ον· «Ἑ ορ τά ζει σή με
ρον ἡ οἰ κου μέ νη...». Ἀ πό στο λος τῆς Ἁ γί ας: «Ἀ βρα άμ δύ ο υἱ ούς ἔ σχεν...» 
(Γαλ. δ΄ 22 – 27). Εὐ αγ γέ λι ον τῆς Ἁ γί ας: «Οὐ δείς λύ χνον ἅ ψας...» (Λουκ. 
η΄ 16 – 21). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν ἐ στιν...», Κοι νω νι κόν· «Ἀ γαλ λι
ᾶ σθε δί και οι ἐν Κυ ρί ῳ τοῖς εὐ θέ σι πρέ πει αἴ νε σις».

10. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ ΛΟΥΚΑ. Μη νᾶ τοῦ Καλ λι κε λά δου, Ἑρ μο γέ νους καί 
Εὐ γρά φου μαρ τύ ρων. Ἦ χος β΄. Ἑ ω θι νόν Ε΄.
  

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Σήμερον τῆς ἀτεκνίας...».
Κο ντά κι ον: «Ἑορτάζει σήμερον...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα τοῦ β΄ ἤ χου 6 καί τῶν Μαρτύρων 
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Προσόμοια· «Μάρτυς παναοίδιμε Μηνᾶ...» 
εἰς 4.

Δό ξα: Τοῦ Μηναίου· «Ὄντως ἡ γλῶσσά σου...».
Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ β΄ ἤ χου· «Παρῆλθεν ἡ 

σκιά τοῦ νόμου...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Μαρτύρων· «Μαρτυρική χορεία...».
Καί νῦν: Τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· «Ὁ ποιητής καί 

λυτρωτής μου Πάναγνε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Ὅτε κατῆλθες πρός τόν 

θάνατον...», Δό ξα· τῶν Μαρτύρων· «Δι’ ἐγ
κρατείας...», Καί νῦν· τό ὁμόηχον Θεοτοκίον· 
«Ὁ δι’ ἡμᾶς γεννηθείς...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ β΄ ἤ χου καί τά Τρι
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον, ἡ Ὑπακοή τοῦ ἤχου καί Ἀπόλυσις.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Ὡς ἐν τῷ Ἑσπερινῷ.
Κα θί σμα τα: Τά Ἀναστάσιμα κατά σειράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ β΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 

ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ε΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τοῦ Μηναίου.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά Καθίσματα τοῦ Μηναίου· «Παρωσάμενοι 

δόξαν...», Δόξα· «Μηνᾶς ὁ θαυμαστός...», Καί 
νῦν τό Θε ο το κί ον· «Τόν πάντων ποιητήν...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τά Ἀναστάσιμα. Τό Συ
να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
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Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ε΄ Ἀ να στά σι μον· «Ἡ ζωή καί ὁδός 

Χριστός...», τῶν Μαρτύρων· «Ῥητορικοῖς 
σου λόγοις...» καί τό Θε ο το κί ον· «Θεοκυῆτορ 
Μαρία...».

Αἶ νοι: Τά Ἀ να στά σι μα Στι χη ρά τοῦ β΄ ἤ χου.
Δό ξα: Τό Ε΄ Ἑωθινόν· «Ὤ τῶν σοφῶν σου κριμά

των...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον...», 

«Δι’ ἐγκρατείας...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό 
τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό
γον...».

  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυριακής ΚΖ΄ Ἐπιστολῶν· «Ἀδελφοί, 

ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ...» (Ἐφεσ. στ΄ 10 – 17).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς Ι΄ Λου κᾶ «Ἦν δι δά σκων ὁ Ἰ η

σοῦς...» (Λουκ. ιγ΄, 10 – 17).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».
Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΗ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΓ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

11. ΔΕΥΤΕΡΑ. Δα νι ήλ τοῦ Στυ λί του. Νό μω νος καί Βη χι α νοῦ ὁ σί ων. 
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12. ΤΡΙΤΗ. Σπυ ρί δω νος ἐ πι σκό που Τρι μυ θοῦ ντος τοῦ θαυ μα τουρ γοῦ.

 Πλήρης ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου εὑρίσκεται εἰς τό τέλος τοῦ ἐν χρήσει 
Μηναίου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καί εἰς τά Κύπρια Μηναῖα.

Τῇ Δευτέρᾳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ὑ πο μο νῆς στύ λος γέ γο νας...».
Κο ντά κι ον: «Ὥ σπερ ἀ στήρ πο λύ φω τος...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χριστός ὁ ἀληθινός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλτήριον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 στι χη ρά Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου· «Σήμε

ρον πιστοί...» καί τά ἕτερα 3 «Ποίοις εὐφη
μιῶν...». 

Δό ξα: «Ὅ σι ε Πά τερ μα κά ρι ε...».
Καί νῦν: Τό προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Σπή λαι ον εὐ τρε

πί ζου...». 
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

καί τά Ἀ να γνώ σμα τα (ζή τει τῇ 6ῃ Δε κεμ βρί ου).
Ἀ πό στι χα: Τά τοῦ Μη ναί ου.
Δό ξα: «Ἱ ε ραρ χῶν τό θεῖ ον κει μή λι ον...».
Καί νῦν: Προ εόρ τι ον Ἰ δι ό με λον· «Ἰ δού και ρός ἤγ γι

κε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τοῦ Ἁ γί ου· «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...», 

Δό ξα, Καί νῦν· «Τοῦ Γα βρι ήλ φθεγ ξα μέ νου...».
Ἀ πό λυ σις: «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Τῇ Τρίτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν ἡ Λιτή τοῦ Ἁγίου, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ
τί κι ον· «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...».
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ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· «Τῆς Συ νό δου τῆς 

πρώ της...», Δό ξα· τό αὐ τό, Καί νῦν· «Τοῦ Γα
βρι ήλ φθεγ ξα μέ νου...».

Κα θί σμα τα: Τά ἐν τῷ Μη ναί ῳ κα τά σει ράν.
Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Τό στό μα μου λα λή σει σο φί αν καί ἡ με λέ τη 

τῆς καρ δί ας μου σύ νε σιν».
Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: «Ἀ μήν, Ἀ μήν, λέ γω ὑ μῖν, ὁ μή εἰ σερ χό με νος...» 

(Ἰ ω. ι΄ 1 – 9) (13ῃ Νο εμ).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). Δό ξα· «Ταῖς τοῦ Ἱ ε ράρ χου...», Καί 

νῦν· «Ταῖς τῆς Θε ο τό κου...», «Ἐ λέ η σόν με ὁ 
Θε ός...» «Πα τέ ρων ἀ γλάϊ σμα Σπυ ρί δων σο
φέ...». 

Κα νό νες: Τῆς Θε ο τό κου· «Πολ λοῖς συ νε χό με νος πει ρα
σμοῖς...» καί  τοῦ Ἁ γί ου. 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τό Κά θι σμα τοῦ Ἁ γί ου· «Ἐκ ποι μνί ων προ βά
των...», Δό ξα, Καί νῦν· Προ εόρ τι ον «Τῶν γε
νε θλί ων τοῦ Χρι στοῦ...».

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τοῦ Ἁ γί ου. Τό Συ να ξά
ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α:  Τά δύ ο τοῦ Ἁ γί ου· «Σέ ἐξ ἀ λό γου ποί μνης...» 

καί· «Ἐ δό ξα σεν ἐν θαύ μα σι...» καί τό Θε ο το
κί ον· «Ἐ κύ η σας πα νά χρα ντε...».

Αἶ νοι: Τά 3 Προ σό μοι α τοῦ Ἁ γί ου εἰς 4.
Δό ξα: «Ὅ σι ε Πά τερ, Ἱ ε ράρ χα ἀ οί δι με...».
Καί νῦν: «Ἐκ πα ντοί ων κιν δύ νων...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό ἀ πο λυ τί κι ον· «Τῆς Συ νό δου 

τῆς πρώ της...».
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ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ πο λυ τί κι ον Εἰ σό δου: «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...»
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐν ἁ γί οις θαυ μα

στός...».
Ἀ πο λυ τί κι α με τά τήν Εἴ σο δον: «Τῆς Συ νό δου τῆς πρώ της...» καί τό τοῦ 

Να οῦ.
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό

γον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ὡς τέ κνα φω τός πε ρι πα τεῖ τε...» 

(Ἐ φεσ. ε΄ 8 – 19) (ζή τει τοῦ τον τῇ κ στ΄ Κυ ρι
α κῇ Ἐ πι στο λῶν).

Εὐ αγ γέ λι ον: Τοῦ Ἁ γί ου· «Ἐ γώ εἰ μι ἡ θύ ρα...» (Ἰ ω. ι΄ 1 – 9) 
(13ῃ Νο εμ.).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Εἰς μνη μό συ νον αἰ ώ νι ον...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις:   «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

13. ΤΕΤΑΡΤΗ. Εὐ στρα τί ου, Αὐ ξε ντί ου, Εὐ γε νί ου, Μαρ δα ρί ου καί 
Ὀ ρέ στου τῶν μαρ τύ ρων. Λου κί ας τῆς παρ θέ νου. Νεοφύτου, Ἰγνατίου, 
Προκοπίου καί Νείλου ὁσίων κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μαχαιρᾶ. 

14. ΠΕΜΠΤΗ. Θύρ σου, Λευ κί ου, Καλ λι νί κου, Φι λή μο νος μαρ τύ ρων καί 
τῶν σύν αὐ τοῖς. 

15. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἐ λευ θε ρί ου ἱ ε ρο μάρ τυ ρος καί Ἀν θί ας τῆς μη τρός αὐ
τοῦ. 

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς ἔχει ἐν τῷ Μηναίῳ.
 Κα τα βα σί αι· «Χρι στός γεν νᾶ ται...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρθένος 
σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον...». Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γέ λι ον τοῦ Ἁγίου 
(Β΄ Τιμ. α΄ 8 – 18) καί (Μάρκ. β΄ 23 – γ΄ 5). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως» «Ἄ ξι όν 
ἐ στιν...», Κοι νω νι κόν· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον».
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16. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀγ γαί ου προ φή του, Μο δέ στου ἀρ χι ε πι σκό που Ἱ ε ρο σο
λύ μων, Θε ο φα νοῦς βα σι λίσ σης.

 Ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ἁ γί ου Μο δέ στου ψάλ λε ται ἐκ τῆς ἰ δι αι τέ ρας αὐ
τοῦ φυλ λά δος ἤ ἐκ τῶν Κυ πρί ων Μη ναί ων.

17. ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ). Δα νι ήλ τοῦ Προ φή
του καί τῶν Ἁ γί ων Τρι ῶν Παί δων, Δι ο νυ σί ου Ἀρ χι ε πι σκό που Αἰ γί νης τοῦ 
θαυ μα τουρ γοῦ. Ἦχος γ΄. Ἑωθινόν ΣΤ΄.
 
 Τήν ἀκολουθίαν τῶν  ἁγίων Προπατόρων  ζήτει εἰς τό Μηναῖον 
πρό τῆς 11ης Δεκεμβρίου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Κυρ. τῶν ἁγίων Προπατόρων § 1, 2, 3).

Τῷ Σαββάτῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἀπόστολοι, Μάρτυρες καί Προφῆται...».
Κο ντά κι ον: «Ὡς ἀπαρχάς τῆς φύσεως...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ γ΄ ἤ χου 6 καί τῶν 

Ἁγίων Προ πα τό ρων Προσόμοια· «Τῶν Προ
πα τό ρων σή με ρον πι στοί...» 4.

Δό ξα: Τῶν Προ πα τό ρων· «Τούς πρό νό μου Πα τέ
ρας...».

Καί νῦν: Τό α΄ Θε ο το κί ον τοῦ γ΄ ἤ χου· «Πῶς μή 
θαυμάσωμεν...».

Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ
ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».

Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Προπατόρων· «Τῶν Προ πα τό ρων τό σύ

στη μα...».



 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 17 383

Καί νῦν: «Ἀσπόρως ἐκ θείου Πνεύματος...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐρά

νια...», Δό ξα, Καί νῦν· τῶν Προ πα τό ρων· «Ἐν 
πί στει τούς Προ πά το ρας...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ γ΄ ἤ χου, τά Τρι α δι κά 
«Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἐν πί στει τούς Προ πά
το ρας...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Εὐφραινέσθω τά οὐρά

νια...», Δό ξα τό αὐτό, Καί νῦν· τῶν Προ πα τό
ρων· «Ἐν πί στει τούς Προ πά το ρας...».

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα κα τά σει ράν. 
 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ γ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα 

ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (ΣΤ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος καί ὁ τῶν Προ πα τό ρων.
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή τῶν Προπατόρων· «Εἰς δρό σον 

τοῖς παι σί...», καί τά Ἀ να στά σι μα Κοντά κι ον 
καί Οἶ κος. 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Προ πα τό ρων. Τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί εἶ τα τό Ὑπόμνημα 
τῶν Προ πα τό ρων.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό ΣΤ΄ Ἀ να στά σι μον «Δεικνύων ὅτι ἄνθρω

πος...», τῶν Προ πα τό ρων· «Πα τέ ρων μνή μην 
σή με ρον...» καί «Ἀδάμ ἀνευφημήσωμεν...» 
καί τό Θε ο το κί ον· «Ἁγνή Παρθένε ἄχραντε...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ γ΄ ἤχου 4 καί τῶν 
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Προ πα τό ρων τά 3 Προσόμοια· «Πάντες τήν 
τῶν σεπτῶν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τῶν Προ πα τό ρων· «Δεῦ τε ἅ παντες πι στῶς 
πα νη γυ ρί σω μεν...».

Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να:  Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α: «Εὐφραινέσθω τά οὐράνια...», τῶν Προπα

τόρων· «Ἐν πί στει τούς Προ πά το ρας...», τοῦ 
Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό
γον...».

  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς τῶν Προ πα τό ρων· «Ὅταν ὁ Χρι

στός φανερωθῇ...» (Κολ. γ΄ 4 – 11).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς τῶν Προ πα τό ρων· «Ἄν θρω πός τις 

ἐ ποί η σε δεῖ πνον μέ γα...» (Λουκ. ιδ΄ 16 – 24).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».

«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΚΘ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΔ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

18. ΔΕΥΤΕΡΑ. Σε βα στι α νοῦ μάρ τυ ρος, Μι χα ήλ ὁ μο λο γη τοῦ, Ζω ῆς μάρ
τυ ρος. 

19. ΤΡΙΤΗ. Βο νι φα τί ου, Πο λυ εύ κτου, Ἄ ρε ως, Θεσ σα λο νί κης μαρ τύ ρων.

20. ΤΕΤΑΡΤΗ. Προεόρτια τῶν Χριστουγέννων. Ἰ γνα τί ου ἱ ε ρο μάρ τυ
ρος τοῦ Θε ο φό ρου, Φι λο γο νί ου Ἀ ντι ο χεί ας. 
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Ση μειώ σεις: 
1. Ἀ πό τῆς σή με ρον εἰς τόν Ἑ σπε ρι νόν μέ χρι καί τόν Ἑ σπε ρι νόν τῆς 24ης Δε κεμ βρί
ου, με τά τό· «Νῦν ἀ πο λύ εις...» καί πρό τοῦ Τρι σα γί ου ψάλ λε ται ὁ ἐν τῷ Μη ναί ῳ 
προ εόρ τι ος κα νών τοῦ Ἀ πο δεί πνου.
2. Ἀ πό τῆς σή με ρον μέ χρι καί τῆς 14ης Ἰ α νου α ρί ου, ὅ τε ἀ πο δί δε ται ἡ Ἑ ορ τή τῶν 
Θε ο φα νεί ων, εἰς τάς κα θη με ρι νάς ἀ κο λου θί ας δέν γί νε ται χρῆ σις τῆς Πα ρα κλη τι κῆς 
ἀλ λά ψάλ λο νται τά προ εόρ τι α ἤ τά μεθέορτα ἐκ τοῦ Μη ναί ου. 
3. Προεόρτιον Ἀ πο λυ τί κι ον μέ χρι καί τῆς 23ης Δε κεμ βρί ου· «Ἑτοιμάζου Βη θλε έμ...».

21. ΠΕΜΠΤΗ. Ἰ ου λι α νῆς τῆς ἐν Νι κο μη δεί ᾳ καί Θε μι στο κλέ ους μαρ τύ ρων. 

Σήμερον προψάλλεται ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς 
Φαρμακολυτρίας.

22. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ἀ να στα σί ας μεγαλομάρτυρος τῆς Φαρ μα κο λυ τρί ας, 
Χρυσογόνου καί Θεοδότης μαρτύρων. 

Τῇ Παρασκευῇ πρω ΐ: Ψάλλεται ἡ ἀ κο λου θί α τοῦ Ὄρ θρου τῆς 22ας 
Δεκεμβρίου ὥς ἐστι διατεταγμένη ἐν τῷ Μη ναίῳ. 

Με τά τήν Ἀ πό λυ σιν τοῦ Ὄρ θρου ψάλ λονται αἱ Με γά λαι Ὧραι 
τῶν Χριστουγέννων μόναι κα τά τήν ἀ κό λου θον Τυ πι κήν Δι ά τα ξιν:
 
(Ἐν ταῖς Ὥραις: Ἀπολυτίκιον προεόρτιον: «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...», 
Κοντάκιον: «Ἡ Παρθένος σήμερον, τόν προαιώνιον Λόγον...»).

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Δ΄ § 31 καί Περίπτ. Α΄ § 2, 3, 4, 5).

Ὥ ρα Α΄: Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Εὐ λο γη τός ὁ Θε ός...». Ὁ Προ ε στώς· «Δό ξα σοι ὁ 
Θε ός ἡ μῶν... Βα σι λεῦ Οὐ ρά νι ε...». Τρι σά γι ον. Ὁ Ἱ ε ρεύς· «Ὅ τι Σοῦ ἐ στιν...». 
Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (ιβ΄). Δό ξα, Καί νῦν· «Δεῦ τε προ σκυ
νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ μοί τῆς Α΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· Δό ξα· «Ἑτοιμάζου 
Βηθλεέμ...». Καί νῦν· «Τί σε κα λέ σω μεν, ὦ Κε χα ρι τω μέ νη...», καί οἱ Χο
ροί ψάλ λου σι τά Ἰ δι ό με λα· «Βη θλε έμ ἑ τοι μά ζου...» (ἄρχεται ὁ α΄ Χο ρός). 
Με τά τό Δο ξα στι κόν· «Τά δε λέ γει Ἰ ω σήφ...», ἡ Προ φη τεί α, ὁ Ἀ πό στο λος, 
τό Εὐ αγ γέ λι ον. «Τά δι α βή μα τά μου κα τεύ θυ νον...». Τρι σά γι ον. Κο ντά κι ον· 
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«Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον...». «Κύ ρι ε ἐ λέ η σον...» (μ΄). «Ὁ ἐν πα ντί και ρῷ...». 
«Κύ ρι ε ἐ λέ η σον» (τρίς). Δό ξα, Καί νῦν· «Τήν Τι μι ω τέ ραν..., Ἐν ὀ νό μα τι 
Κυ ρί ου εὐ λό γη σον Πά τερ». «Ὁ Θε ός οἰ κτει ρή σαι ἡ μᾶς...», καί ἡ Εὐ χή· 
«Χρι στέ τό φῶς τό ἀ λη θι νόν...», καί ἄρ χε ται ἐν συ νε χεί ᾳ ἡ Γ΄ Ὥ ρα.

Ὥ ρα Γ΄: Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ μοί 
τῆς Γ΄ Ὥ ρας. Δό ξα· «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...». Καί νῦν· «Θε ο τό κε, σύ εἶ ἡ 
ἄ μπε λος...», καί ἄρ χονται οἱ Χοροί ψάλ λειν τά Ἰ δι ό με λα (ἄρχεται ὁ Ἀ ρι
στε ρός Χο ρός)· «Οὗ τος ὁ Θε ός ἡ μῶν...», «Πρό τῆς γεν νή σε ως τῆς σῆς...». 
Ψαλ λο μέ νων τῶν Ἰ δι ο μέ λων τῆς Γ΄ Ὥ ρας, ὁ δι ά κο νος (ἤ ἀ πόντος τού του, 
ὁ Ἱ ε ρεύς) ἐ ξερ χό με νος τῆς Βο ρεί ου Πύ λης τοῦ ἱ ε ροῦ Βή μα τος θυ μι ᾷ δι ά 
κα τσί ου τόν λα όν. Τοῦ το ἐ πα να λαμ βά νε ται καί εἰς τάς λοι πάς δύ ο Ὥ ρας, 
τήν ΣΤ΄ καί Θ΄. Με τά τό Δό ξα, Καί νῦν· «Ἰ ω σήφ εἰ πέ ἡ μῖν...», ἡ Προ φη
τεί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κτλ., ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. Ὁ Προ ε στώς· 
τήν Εὐ χήν· «Δέ σπο τα Θε έ...», καί εὐ θύς ἄρ χε ται ἡ ΣΤ΄ Ὥ ρα.

Ὥ ρα ΣΤ΄: Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ
μοί τῆς ΣΤ΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· Δό ξα· «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...». Καί νῦν· «Ὅ τι 
οὐκ ἔ χο μεν παρ ρη σί αν...», καί οἱ Χοροί ψάλλουσι τά Ἰ δι ό με λα (ἄρχεται 
ὁ Δε ξι ός Χο ρός)· «Δεῦ τε πι στοί ἐ παρ θῶ μεν...», «Ἄ κου ε οὐ ρα νέ...», Δό ξα, 
Καί νῦν· «Δεῦ τε χρι στο φό ροι λα οί...», ἡ Προ φη τεί α, ὁ Ἀ πό στο λος, τό Εὐ
αγ γέ λι ον κτλ, ὡς ἐν τῇ Α΄ Ὥ ρᾳ. Ὁ Προ ε στώς· τήν Εὐ χήν· «Θε έ καί Κύ ρι ε 
τῶν Δυ νά με ων...», καί ἄρ χε ται ἡ Θ΄ Ὥ ρα.

Ὥ ρα Θ΄: Ὁ Ἀ να γνώ στης· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν...», καί εὐ θύς οἱ Ψαλ
μοί τῆς Θ΄ Ὥ ρας. Εἶ τα· Δό ξα· «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...». Καί νῦν· «Ὁ δι ’ 
ἡ μᾶς γεν νη θείς...», ὁ Ἀ ρι στε ρός Χο ρός ἄρ χε ται ψάλ λειν τό Ἰ δι ό με λον· 
«Ἐ ξε πλήτ τε το ὁ Ἡ ρώ δης...». Ὁ Δε ξι ός Χο ρός τό β΄ Ἰ δι ό με λον· «Ὅ τε Ἰ ω
σήφ, Παρ θέ νε...», τό τέ λος τοῦ ὁ ποί ου· «σύν Πα τρί καί Ἁ γί ῳ Πνεύ μα τι», 
ψάλ λει ὁ ἀ ρι στε ρός Χο ρός. Εἶ τα ὁ Δε ξι ός Χο ρός· Δό ξα, ὁ Ἀριστερός·  Καί 
νῦν. Ἐν συ νε χεί ᾳ ὁ Κα νο νάρ χης, στάς εἰς τό μέ σον τοῦ να οῦ καί βλέ πων 
πρός ἀ να το λάς, ἀ να γι νώ σκει εὐ λα βῶς καί κα τά τό ὕ φος τοῦ Ἀ πο στό λου 
τό Ἰ δι ό με λον· «Σή με ρον γεν νᾶ ται ἐκ Παρ θέ νου...» (τρίς), καί συ νε χί ζει 
«Ῥά κει κα θά περ βρο τός...» μέ χρι τοῦ· «Προ σκυ νοῦ μέν σου τήν Γέν ναν, 
Χρι στέ», ὅ περ ἐ πα να λαμ βά νει τρίς, τό δέ· «Δεῖ ξον ἡ μῖν...» (ἅ παξ). Εἶ τα 
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οἱ Χο ροί ψάλ λου σι τοῦ το ἐ ναλ λάξ κα τά Στί χον. Με θ’ ὅ ἡ Προ φη τεί α, ὁ 
Ἀ πό στο λος, τό Εὐ αγ γέ λι ον κτλ, ὡς ἐν τῇ Α΄ Ὥ ρᾳ. Ὁ Προ ε στώς· τήν Εὐ χήν 
«Δέ σπο τα Κύ ρι ε Ἰ η σοῦ Χρι στέ ὁ μα κρο θυ μή σας...».

Μετά τήν εὐχήν τῆς Θ΄ Ὥρας, λέγονται τά Τυπικά καί οἱ 
Μακαρισμοί ὡς ἐν τῷ Μηναίῳ καί εἶτα γίνεται Ἀ πό λυ σις.

23. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Τῶν ἐν Κρή τῃ Δέ κα Μαρ τύ ρων. Νή φω νος ἐ πι σκό που 
Κων στα ντί νης.

 Ἡ Ἀκολουθία τῶν Δέκα Μαρτύρων καί τῶν Προεορτίων ψάλλεται 
ὡς διαλαμβάνονται ἐν τῷ Μηναίῳ. Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ τελεῖται ἡ Θεία 
Λειτουργία Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀπολυτίκιον Προεόρτιον· 
«Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...», Κοντάκιον· «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν 
προαιώνιον Λόγον...». Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου πρός τῆς 
Χριστοῦ Γεννήσεως. Εἰς τό· «Ἐξαιρέτως...»· «Ἄξιόν ἐστιν...». Κοινωνικόν· 
«Μακάριοι οὕς ἐξελέξω...». «Εἴδομεν τό φῶς...». Ἀπόλυσις.
 
24. ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΓΕΝ ΝΗ ΣΕ ΩΣ. Μνή μην ἐ πι τε λοῦ
μεν πά ντων τῶν ἀ π’ αἰ ῶ νος Θε ῷ εὐ α ρε στη σά ντων, ἀ πό Ἀ δάμ ἄ χρι καί 
Ἰ ω σήφ τοῦ μνή στο ρος τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Εὐ γε νί ας ὁ σι ο παρ θε νο
μάρ τυ ρος καί τῶν σύν αὐ τῇ. Ἦ χος δ΄. Ἑ ω θι νόν Ζ΄.
 
(Τήν ἀ κο λου θί αν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως ἐν τῷ Μη

ναί ῳ ζή τει με τά τήν ΙΖ΄ Δε κεμ βρί ου).

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ.Περίπτωσις Δ΄ § 33 καί
 Τυπ. Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 

Περίπτ Γ΄ § 7, 8, 9).

Σημ.: Ἐπειδή ἡ πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Κυριακή συμπίπτει τῇ 
24ῃ Δεκεμβρίου, ἐν τῷ Ἑσπερινῷ μόνον, οὐδέν τῶν Ἀναστασίμων 
ψάλλομεν, ἀλλά τά τῶν Πατέρων μετά τῶν Προεορτίων.
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Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἑτοιμάζου Βηθλεέμ...», Δόξα· «Τήν πολυ
θαύμαστον Κρήτην.

Κο ντά κι ον: «Ἑωσφόρος ἔλαμψεν...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 3 Προσόμοια τῶν Πα τέ ρων · «Τά τῶν Πα

τέ ρων σή με ρον πι στοί....» εἰς 4, δευτεροῦντες 
τό α΄ καί τά 3 Προεόρτια Ἰδιόμελα· «Προε
ορτάσωμεν λαοί...» εἰς 4 (ζήτει εἰς τόν Ἑσπε
ρινόν τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου).

Δό ξα: Τῶν Πατέρων «Δα νι ήλ ἀ νήρ ἐ πι θυ μι ῶν...».
Καί νῦν: Προεόρτιον· «Σπήλαιον εὐτρεπίζου...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...», τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ ρας 

«Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...» καί τά Ἀ να γνώ
σμα τα τῶν Πα τέ ρων.

Ἀ πό στι χα: Τά 3 Προεόρτια Προσόμοια· «Παρθένε πανά
μωμε Θεοῦ...» μετά στίχων εἰς μέν τό β΄· «Ὁ 
Θεός ἀπό Θαιμάν ἥξει, καί ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους 
κατασκίου δασέος», εἰς δέ τό γ΄· «Κύριε 
εἰσακήκοα τήν ἀκοήν σου καί ἐφοβήθην» (ζήτει 
εἰς τά Στιχηρά Κεκραγάρια τοῦ Ἑσπερινοῦ 
τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως).

Δό ξα: Τῶν Πατέρων· «Χαί ρε τε προ φῆ ται τί μι οι...» 
(ζήτει εἰς τόν Στίχον τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς 
Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως). 

Καί νῦν: Προεόρτιον· «Ἰδού καιρός ἤγγικε...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τῶν Πα τέ ρων «Με γά λα τά τῆς πί στε ως...», 

Δόξα, Καί νῦν· Προεόρτιον «Ἀπεγράφετο 
ποτέ...» (ζήτει εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς 24ης 
Δεκεμβρίου.
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Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Προεότιος Κα νών «Ἄρχων ἐξ Ἰούδα...» 
(ζήτει μετά τόν Ἑσπερινόν τῆς 24ης Δεκεμβρίου). Εἶτα τό Δό ξα τῆς Λι
τῆς· «Βο λί δες ἀ στρά πτο ντες...», Καί νῦν· «Ἄκουε οὐρανέ...» (ζήτει εἰς 
τήν Λιτήν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως). Τρι σά γι ον καί τό 
Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἀπεγράφετο ποτέ...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...»· Τό Ἀναστάσιμον· 

«Τό φαιδρόν...», Δόξα τῶν Πατέρων· «Μεγά
λα τά τῆς πίστεως...», Καί νῦν· Προεόρτιον· 
«Ἀπεγράφετο ποτέ...». 

Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀντί Θεοτοκίων τά 
Προεόρτια· «Τῶν Προφητῶν αἱ ῥήσεις...» καί 
«Αὐλῶν ποιμενικῶν...» (ζήτει εἰς τά Καθίσμα
τα τοῦ Ὄρθρου τῆς 24ης Δεκεμβρίου). 

 Εὐ λο γη τά ρι α οὐ λέγομεν. Αἴτησις μετ’ ἐκφωνήσεως: 
«Ὅτι ηὐλόγηταί σου...» καί αὖθις ἡ Ὑ πα κο ή καί οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ 

δ΄ ἤ χου καί ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Ζ΄) Εὐ αγ γε λί ου. 
Κα νό νες: Τῶν Πα τέ ρων· «Κύματι θαλάσσης...» μετά 

τῶν Εἱρμῶν εἰς 8, εἰς ἑκάστην ᾨδήν. Στίχοι: 
εἰς τό α΄ τρο πά ρι ον· «Δό ξα τῇ Ἁ γί ᾳ Ἀ να στά σει 
σου Κύ ρι ε», εἰς τά λοι πά· «Ἅ γι οι τοῦ Θε οῦ 
πρε σβεύ σα τε ὑ πέρ ἡ μῶν» καί ὁ Προεόρτιος 
Κανών· «Χριστόν σαρκί νηπιάσαντα...» μετά 
στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι» 
εἰς τά δύ ο τε λευ ταῖ α· Δό ξα, Καί νῦν (ζήτει 
ἀμφοτέρους τούς Κανόνας τῇ Κυριακῇ πρό 
τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως). 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή (τῶν Πατέρων)· «Ἄγ γε λος παί δων 
ἐ δρό σι σε...». 



390 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 24

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Τό Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τῶν Πατέρων, τό 
Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό μνη μα τῆς 
Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Κα τα βα σί αι: «Χρι στός γεν νᾶ ται...».
Ἡ Τι μι ω τέ ρα: Καί ἡ Κα τα βα σί α· «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν 

τι μι ω τέ ραν... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Ζ΄ Ἀ να στά σι μον «Ὅτι ἦραν τόν Κύριον...», 

τῶν Πα τέ ρων· «Πα τρι αρ χῶν οἱ πρό κρι τοι...» 
καί τό Θεοτοκίον· «Εὐφραίνου Βηθλεέμ καί 
σύ...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα Στιχηρά τοῦ δ΄ ἤχου 4 καί τῶν 
Πα τέ ρων· «Ἆ ρόν σου τήν φω νήν...» εἰς 4.

Δό ξα: Τῶν Πα τέ ρων· «Τῶν νο μι κῶν δι δα γμά των...».
Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

(Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)

Ἀ ντί φω να: Τῆς Κυ ρι α κῆς.
Ἀπολυτίκιον Εἰσόδου: «Τό φαιδρόν τῆς Ἀναστάσεως...».
Εἰ σο δι κόν: «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Τό φαιδρόν...», «Με γά λα τά τῆς πί στε ως...», 

«Ἀπεγράφετο ποτέ...», τοῦ Ἀπ. Βαρ νά βα καί 
τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν προ αι ώ νι ον Λό
γον...».

  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Χρι στοῦ Γεν νή σε ως· «Πί

στει πα ρῴ κη σεν Ἀ βρα άμ...» (Ἑ βρ. ι α΄ 9 – 10, 
32  40).

Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς πρό τῆς Χρι στοῦ Γεν νή σε ως· «Βί
βλος γε νέ σε ως Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ...» (Ματ θ. α΄ 
1 – 25).

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἄ ξι όν ἐ στιν...».
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Κοι νω νι κόν: «Αἰ νεῖ τε...».
«Εἴ δο μεν τό φῶς...». «Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ Ἀ να στάς ἐκ νε κρῶν...».

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς Λ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΕ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.

25. ΔΕΥΤΕΡΑ. Η ΚΑ ΤΑ ΣΑΡ ΚΑ ΓΕΝ ΝΗ ΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕ ΟΥ ΚΑΙ ΣΩ ΤΗ ΡΟΣ Η ΜΩΝ Ι Η ΣΟΥ ΧΡΙ ΣΤΟΥ.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Δ΄ § 34 καί Περίπτ. Γ΄ § 25 καί 
Πρίπτ. Α΄ § 7, 8).

Τῇ Κυριακῇ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἀπεγράφετο ποτέ...».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λό

γον...».
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Χρι στός ὁ ἀ λη θι νός...»

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ

Ὁ Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 4 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα· «Δεῦ τε ἀ γαλ λι α σώ

με θα...» κτλ, εἰς 6.
Δό ξα, Καί νῦν: Τό ἕ τε ρον Ἰ δι ό με λον· «Αὐ γού στου μο ναρ χή

σα ντος...».
Εἴ σο δος με τ’ Εὐ αγ γε λί ου: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί εὐ θύς·
 1) τό Α΄ Ἀ νά γνω σμα· «Ἐν ἀρ χῇ ἐ ποί η σεν ὁ Θε ός...», ἐν τέ λει τοῦ 
ὁ ποί ου ὁ Δε ξι ός Χο ρός ψάλ λει τό Τρο πά ρι ον· «Λα θών ἐ τέ χθης...». Ὁ Ἀ να
γνώ στης τούς στί χους, εἰς ἕ κα στον τῶν ὁ ποί ων οἱ Χο ροί ψάλ λου σι τό 
τέ λος τοῦ Τρο πα ρί ου· «Καί μά γους Σοι προ σή νε γκεν...». Πλη ρω θέντων 
δέ τῶν στί χων ὁ Δε ξι ός Χο ρός· Δό ξα, Καί νῦν, καί ψάλ λει ὁ λό κλη ρον τὸ 
Τρο πά ρι ον. 
 Εἶ τα· 2) τό Ζ΄ Ἀ νά γνω σμα· «Παι δί ον ἐ γεν νή θη ἡ μῖν...», καί ὁ Ἀ ρι
στε ρός Χο ρός ψάλ λει τό Τρο πά ρι ον· «Ἀ νέ τει λας, Χρι στέ, ἐκ Παρ θέ νου...». 



392 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 25

Ὁ Ἀ να γνώ στης· τούς στί χους, εἰς ἕ κα στον τῶν ὁ ποί ων οἱ Χο ροί ἐ ναλ λάξ 
ψάλ λου σι τό τέ λος· «Μά γους ὁ δη γή σας...». Πλη ρω θέντων δέ τῶν στί χων 
ὁ Ἀ ρι στε ρός Χο ρός· Δό ξα, Καί νῦν, καί ψάλ λει ὁ λό κλη ρον τὸ Τρο πά ρι ον. 
 Εἶ τα 3) τό Η΄ Ἀ νά γνω σμα· «Προ σέ θε το Κύ ρι ος...», καί εὐ θύς· 
Ἀ πό στο λος: «Πο λυ με ρῶς καί πο λυ τρό πως...» (Ἑ βρ. α΄ 1 – 12).
Εὐ αγ γέ λι ον: «Ἐν ταῖς ἡ μέ ραις ἐ κεί ναις, ἐ ξῆλ θε δό γμα...» 

(Λουκ. β΄, 1 – 20), (ζή τει τοῦ το ἐν τῇ Τρί τῃ 
Ὥ ρᾳ).

 Εἶτα Μεγάλη Συναπτή «Εἴπωμεν πάντες...», τό «Καταξίωσον...» 
καί τά Πληρωτικά.
Ἀπόστιχα»: Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόμελα «Μέγα καί παράδο

ξον θαῦμα...».
Δό ξα: Τό Ἰδιόμελον «Εὐφράνθητι Ἰερουσαλήμ...».
Καί νῦν: «Σπηλαίῳ παρῴκησας...».
 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: «Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ...» (τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς, καί ἐν φά τνῃ ἀ να

κλι θείς δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν, Χρι στός ὁ 
ἀ λη θι νός...».

Τῇ Δευτέρᾳ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ἡ Λι τή τῆς ἑορτῆς. Τρι σά γι ον, Ἀ πο λυ τί κι ον· 
«Ἡ γέν νη σίς Σου, Χρι στέ...» καί ἡ Ἀ πό λυ σις, ὡς ἐν τῷ ἑσπερινῷ.

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» τῆς ἑ ορ τῆς· «Ἡ Γέν

νη σίς σου, Χρι στέ...» (τρίς).
Κα θί σμα τα: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε ἴ δω μεν πι στοί...», καί «Τί 

θαυμάζεις Μαριάμ...» καί τό με τά τόν Πο λυ
έ λε ον· «Ὁ ἀ χώ ρη τος παντί...» (δίς ἕ κα στον).

Ἀ να βα θμοί: Τό α΄ Ἀ ντί φω νον τῶν Ἀ να βαθμῶν τοῦ δ΄ ἤ χου.
Προ κεί με νον: «Ἐκ γα στρός πρὸ Ἑ ω σφό ρου ἐ γέν νη σά σε· 

ὤ μο σε Κύ ρι ος, καί οὐ με τα με λη θή σε ται».
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Στί χος: «Εἶ πεν ὁ Κύ ρι ος τῷ Κυ ρί ῳ μου· Κά θου ἐκ δε
ξι ῶν μου, ἕ ως ἄν θῶ τούς ἐ χθρούς σου, ὑ πο
πό δι ον τῶν πο δῶν σου».

Εὐ αγ γέ λι ον Ὄρ θρου: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Τοῦ Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ ἡ γέν νη σις 
οὕ τως ἦν...» (Ματ θ. α΄ 18 – 25) (ζή τει τοῦ το 
εἰς τήν Α΄ Ὥ ραν).

Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα)· Δό ξα· «Τά σύ μπα ντα σή με ρον...» Καί 
νῦν· τό αὐ τό. «Ἐλέησόν με ὁ Θεός...» καί τό 
Ἰ δι ό με λον· «Δό ξα ἐν ὑ ψί στοις Θεῷ...». 

Κα νό νες: Οἱ δύ ο τῆς ἑ ορ τῆς· «Ῥεύ σα ντα ἐκ πα ρα βά
σε ως...» καί «Ἤ νε γκε γα στήρ...», με τά τῶν 
Εἱρ μῶν αὐ τῶν, εἰς 8, ἄ νευ Στί χων. Εἰς τά δύ ο 
τε λευ ταῖ α· Δό ξα, Καί νῦν. 

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑ πα κο ή· «Τήν ἀ παρ χήν τῶν ἐ θνῶν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς Ἑ ορ τῆς καί τό Συ

να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: Δι πλαῖ· «Χρι στός γεν νᾶ ται...» καί «Ἔ σω σε 

λα όν...».
Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας: Ἡ θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν κα νό νων με τά τῶν 

Με γα λυ να ρί ων ὡς ἑ ξῆς:
1. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, καί ἐν δο ξο τέ ραν τῶν ἄ νω 
στρα τευ μά των.
   «Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
2. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐκ τῆς Παρ θέ νου, Θε όν σαρ κί τε χθέντα.
   «Ἐ ξαί σι ον δρό μον...».
3. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ἐν τῷ σπη λαί ῳ, τε χθέντα Βα σι λέ α.
  «Νε η γε νές, μά γων λε γό ντων, παι δί ον...».
4. – Με γά λυ νον ψυ χή μου, τόν ὑ πό τῶν Μά γων, Θε όν προ σκυ νη θέ ντα.
  «Ἠ κρί βω σε χρό νον Ἡρώ δης ἀ στέ ρος...».
5. – Σή με ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δε σπό την, ἔν δον ἐν τῷ σπη λαί ῳ.
   «Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
6. – Σή με ρον ὁ Δε σπό της, τί κτε ται ὡς βρέ φος, ὑ πό Μη τρός παρ θέ νου.
   «Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
7. – Δό ξα· Με γά λυ νον ψυ χή μου, τῆς τρι συ πο στά του καί ἀ δι αι ρέ του, Θε
ό τη τος τό κρά τος.



394 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 25

   «Τύ πους ἀ φεγ γεῖς...».
8. – Καί νῦν· Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν λυ τρω σα μέ νην, ἡ μᾶς ἐκ τῆς κα
τά ρας.
   «Πό θου τε τευ χώς...».

Κα τα βα σί α α΄: Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, καί ἐνδοξοτέραν 
τῶν ἄ νω στρα τευ μά των.
   «Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Κα τα βα σί α β΄: Σή με ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δεσπό την, ἔν δον ἐν τῷ 
σπη λαί ῳ.
   «Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: «Ἐ πε σκέ ψα το ἡ μᾶς...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 4 στι χη ρά Ἰ δι ό με λα· «Εὐ φραί νε σθε δί και

οι...».
Δό ξα: «Ὅ τε και ρός τῆς ἐ πί γῆς...».
Καί νῦν: «Σή με ρον ὁ Χρι στός...» μέ χρι τοῦ «ἡ μεῖς δέ 

ἀ κα τα παύ στως βο ῶ μεν», ὁ πό τε ὁ α΄ Χο ρός 
ἄρ χε ται τῆς Δο ξο λο γί ας.

Δο ξο λο γί α: (Με γά λη). Ἀ πό τοῦ· «Δό ξα ἐν ὑ ψί στοις Θε ῷ 
καί ἐ πί γῆς εἰ ρή νη, ἐν ἀν θρώ ποις εὐ δο κί α». 
Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ γέν νη σίς σου, Χρι στέ ὁ Θε
ός...».

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

(Τελεῖται ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

Ἀντίφωνα: Τῆς ἑορτῆς ὡς ἀκολούθως:

Ἀντίφωνον Α΄.
• Ἐξομολογήσομαί σοι Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ 
μου, διηγήσομαι πάντα τά θαυμάσιά σου.
• Ἐν βουλῇ εὐθέων καί συναγωγῇ,
μεγάλα τά ἔργα Κυρίου.     
• Ἐξεζητημένα εἰς πάντα τά θελήματα
αὐτοῦ.  

«Ταῖς πρεσβείαις
τῆς Θεοτόκου...».
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• Ἐξομολόγησις καί μεγαλοπρέπεια τό
ἔργον αὐτοῦ, καί ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει
εἰς τόν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
• Δόξα, Καί νῦν.

Ἀντίφωνον Β΄.
•Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούμενος τόν Κύριον·
ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα.
•Δυνατόν ἐν τῇ γῇ ἔσται τό σπέρμα αὐτοῦ.                
• Δόξα καί πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ,                
καί ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα       
τοῦ αἰῶνος.      
• Ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσι.
 

Δόξα, Καί νῦν «Ὁ Μονογενής...».

Ἀντίφωνον Γ΄.
• Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου
ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.             «Ἡ γέννησίς σου
• Ῥάβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι              Χριστέ ὁ Θεός
Κύριος ἐκ Σιών.                ἡμῶν...».
• Μετά σοῦ ἡ ἀρχή ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνά-
μεώς σου, ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν ἁγίων σου.

Εἰ σο δι κόν: «Ἐκ γα στρός πρό Ἑ ω σφό ρου ἐ γέν νη σά σε· 
ὤ μο σε Κύ ρι ος, καί οὐ με τα με λη θή σε ται. Σύ 
Ἱ ε ρεύς εἰς τόν αἰ ῶ να, κα τά τήν τά ξιν Μελ χι
σε δέκ. Σῶ σον ἡ μᾶς Υἱ έ Θε οῦ, ὁ ἐκ Παρ θέ νου 
τε χθείς, ψάλ λο ντάς σοι Ἀλ λη λού ϊα».

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἡ γέν νη σίς σου...».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον, τόν Ὑ πε ρού σι ον τί

κτει...».
Ἀ ντί τοῦ Τρι σα γί ου: «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν...».
Ἀ πό στο λος: Τῆς ἑ ορ τῆς· «Ὅ τε ἦλ θε τό πλή ρω μα τοῦ 

«Σῶσον ἡμᾶς Υἱέ 
Θεοῦ, ὁ ἐκ Παρθένου 
τεχθείς, ψάλλοντάς 
Σοι· Ἀλληλούϊα»
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χρό νου...» (Γαλ. δ΄ 4 – 7). 
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς Ἑορτῆς· «Τοῦ Ἰ η σοῦ γεν νη θέ ντος ἐν Βη

θλε έμ...» (Ματ θ. β΄, 1 – 12).

Κα θε ξῆς ἡ Θ. Λει τουρ γί α τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Ἐπί σοί χαίρει...».
Κοι νω νι κόν: «Λύ τρω σιν ἀ πέ στει λε Κύ ρι ος τῷ λα ῷ αὐ

τοῦ...».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς...»: «Ἡ γέν νη σίς σου Χρι στέ...». 

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...».
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς, καί ἐν φά τνῃ ἀ να

κλι θείς δι ά τήν ἡ μῶν σω τη ρί αν, Χρι στός ὁ 
ἀ λη θι νός...».

Ἀπό σήμερον μέχρι καί τῆς 4ης Ἰανουαρίου γίνεται κατάλυσις εἰς 
πάντα. Τῇ παραμονῇ τῶν Φώτων τηρεῖται πλήρης νηστεία (ἀποχή 
οἴνου καί ἐλαίου), ἐκτός ἐάν συμπέσῃ ἐν Σαββάτῳ ἤ Κυριακῇ, ὁπότε 
γίνεται κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.

26. ΤΡΙΤΗ. Ἡ Σύ να ξις τῆς Ὑ πε ρα γί ας Θε ο τό κου. Εὐθυμίου ἐπισκόπου 
Σάρδεων.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Δ΄ § 36 καί Περίπτ. Α΄ § 9, 10).

Τῇ Δευτέρᾳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἡ Γέν νη σίς σου Χρι στέ...».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑπερούσιον...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός.
Ἑ σπέ ρι α: Τά 4 στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς· «Δεῦ τε 

ἀ γαλ λι α σώ με θα...» κτλ., εἰς 6. 
Δό ξα, Καί νῦν: Τό ἕ τε ρον Ἰ δι ό με λον· «Δό ξα ἐν ὑ ψί στοις Θε

ῷ...».
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Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Μέ γα Προ κεί με νον· 
«Τίς Θε ός μέ γας...» με τά τῶν στί χων αὐ τοῦ 
ὡς ἐν τῷ Μη ναί ῳ. 

Ἀ πό στι χα: Τά 3 Στι χη ρά Ἰ δι ό με λα τῆς ἑ ορ τῆς· «Πα ρά δο
ξον Μυ στή ρι ον...».

Δό ξα, Καί νῦν: «Ἐν Βη θλε έμ συ νέ δρα μον Ποι μέ νες...»
  «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι ον:  «Ἡ Γέν νη σίς σου...» (τρίς).
Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

Τῇ Τρίτῃ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, Τρι σά γι ον καί τό  Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ Γέν νη σίς 
σου Χρι στέ...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι ον: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» «Ἡ Γέν νη σίς σου 

Χρι στέ...» (τρίς). 
Κα θί σμα τα: Τῆς Ἑ ορ τῆς: «Δεῦ τε ἴ δω μεν πι στοί...» (δίς) 

καί «Τί θαυ μά ζεις Μα ρι άμ...» (δίς).
Ὁ Ν΄ Ψαλ μός: (Χῦ μα). 
Κα νό νες: Οἱ τῆς Ἑ ορ τῆς, ἄνευ στίχων. 
Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Ἡ Ὑπακοή τῆς Ἑ ορ τῆς· «Τήν ἀπαρχήν τῶν 

Ἐθνῶν...».
Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῆς 26ης Δεκεμβρίου. 

Τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας.
Κα τα βα σί αι: Αἱ Ἰ αμ βι καί· «Ἔ σω σε λα όν...».
Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας: Ἡ θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων με τά τῶν 

Με γα λυ να ρί ων, ὡς χθές. Κα τα βα σί α· «Σή με
ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δε σπό την, ἔν δον ἐν 
τῷ σπη λαί ῳ, Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».

Ἐ ξα πο στει λά ρι ον: «Ἐ πε σκέ ψα το ἡ μᾶς...» (τρίς).
Αἶ νοι: Τά 4 Ἰ δι ό με λα τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εὐ φραί νε σθε 

δί και οι...».
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Δό ξα: «Σή με ρον ἡ ἀ ό ρα τος φύ σις...».
Καί νῦν: «Σή με ρον ὁ Χρι στός...».
Δο ξο λο γί α: Με γά λη· Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ γέν νη σίς σου, Χρι

στέ ὁ Θε ός...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑ ορ τῆς.
Εἰ σο δι κόν: Τῆς Ἑ ορ τῆς.
Ἀ πο λυ τί κι ον:  «Ἡ Γέν νη σίς σου Χρι στέ...».
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρού σι ον...».
Ἀντί Τρισαγίου: «Ὅ σοι εἰς Χρι στόν...».
Ἀ πό στο λος: Τῆς ἡ μέ ρας· «Ὁ ἁ γι ά ζων καί οἱ ἁ γι α ζό με

νοι...» (Ἑ βρ. β΄ 11 – 18). 
Εὐ αγ γέ λι ον: Τῆς ἡ μέ ρας· «Ἀ να χω ρη σά ντων τῶν Μά γων...» 

(Ματ θ. β΄ 13 – 23).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Με γά λυ νον ψυ χή μου τήν λυ τρω σα μέ νην... 

Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
Κοι νω νι κόν: «Λύ τρω σιν ἀ πέ στει λε...».
Ἀ ντί τοῦ «Εἴ δο μεν τό φῶς...»: «Ἡ Γέν νη σίς σου...».

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...» 
Ἀ πό λυ σις:    «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

27. ΤΕΤΑΡΤΗ. Στε φά νου τοῦ Πρω το μάρ τυ ρος καί Ἀρ χι δι α κό νου. Θε ο
δώ ρου τοῦ Γρα πτοῦ. 

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Α΄ § 14 Σημ.).

Ἡ ἀ κο λου θί α με τά τῶν Με θε όρ των ψάλ λε ται ὡς δι α λαμ βά νε ται ἐν 
τῷ Μη ναί ῳ. Κα τα βα σί αι: Αἱ Ἰ αμ βι καί· «Ἔ σω σε λα όν...». Ἡ Τι μι ω τέ ρα. 
Ἀ ντί φω να τῆς Ἑ ορ τῆς. Εἰ σο δι κόν· «Δεῦ τε προ σκυ νή σω μεν... ὁ ἐκ Παρ
θέ νου τε χθείς...». Κο ντά κι ον· «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρού σι ον...». 
Τρι σά γι ον. Ἀ πό στο λος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Πρω το μάρ τυ ρος. (Πράξ. στ΄ 
8 – ζ΄ 5, 47 – 60) καί (Ματ θ. κα΄ 34 – 42). Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως», «Ἄ ξι
όν ἐ στιν...», Κοι νω νι κόν· «Εἰς πᾶ σαν τήν γῆν...». «Εἴδομεν τό φῶς...». 
Ἀπόλυσις ἡ τῆς Ἑορτῆς.
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28. ΠΕΜΠΤΗ. Τῶν ἁ γί ων Δι σμυ ρί ων μαρ τύ ρων τῶν ἐν Νι κο μη δεί ᾳ κα
έντων. Γλυ κε ρί ου μάρ τυ ρος. 

29. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Τῶν ὑ πό τοῦ Ἡ ρώ δου ἀ ναι ρε θέ ντων 14. 000 νη πί ων, 
Μαρκέλλου Ὁσίου καί Θαδδαίου ὁμολογητοῦ. 

30. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ἀ νυ σί ας Ὁσι ο μάρ τυ ρος.

 Σή με ρον ψάλ λε ται καί ἡ ἀ κο λου θί α τῆς Ἁ γί ας Με λά νης, δι ά τό 
ἀ πο δί δο σθαι αὔ ρι ον τήν ἑ ορ τήν τῶν Χρι στου γέν νων.
 Ἐν τῇ Λειτουργίᾳ Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον τοῦ Σαββάτου μετά 
τήν Χριστοῦ Γέννησιν.

31. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ. Ἀ πό δο σις τῆς ἑ ορ-
τῆς τῶν Χρι στου γέν νων. Τῶν Θεοπατόρων Ἰωσήφ τοῦ Μνήστορος, Δαβίδ 
τοῦ Βασιλέως καί Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου. Με λά νης ὁ σί ας τῆς Ῥω μαί
ας. Ζω τι κοῦ ὁ σί ου, τοῦ Πρε σβυ τέ ρου. Ἦ χος πλ. α΄.  Ἑ ω θι νόν Η΄.
 

(Τήν Ἀκολουθίαν τῆς Κυριακῆς μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν 
[Θεοπατόρων] ζήτει ἐν τῷ Μηναίῳ μετά τήν 26ην Δεκεμβρίου)

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 25ης Δεκ. Περίπτ. Δ΄ § 37, 38, 39).

Τῷ Σαβ βά τῳ ἑ σπέ ρας: Θ΄ Ω ΡΑ

Ἀ πο λυ τί κι ον: «Ἡ Γέν νη σίς σου Χρι στέ...». 
Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρού σι ον...». 
Ἀ πό λυ σις: (μι κρά)· «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς...».

Ε ΣΠΕ ΡΙ ΝΟΣ

Προ οι μι α κός – Ψαλ τή ρι ον.
Ἑ σπέ ρι α: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 4, τῆς 

Ἑ ορ τῆς τῶν Χριστουγέννων· «Δεῦ τε ἀ γαλ λι
α σώ με θα...» 3 (25ῃ Δεκ.) καί τῶν Θεοπατό
ρων· «Τόν θε ο πά το ρα πά ντες....» 3.
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Δό ξα: Τῶν Θεοπατόρων· «Μνή μην ἐ πι τε λοῦ μεν...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «Αὐγούστου μοναρχήσαντος...».
Εἴ σο δος: «Φῶς ἱ λα ρόν...» καί τό Προ κεί με νον τῆς ἡ μέ

ρας «Ὁ Κύ ρι ος ἐ βα σί λευ σεν...».
Ἀ πό στι χα: Τά Ἀ να στά σι μα.
Δό ξα: Τῶν Θεοπατόρων· «Ἱερέων μνήμη...».
Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς· «Σπηλαίῳ παρῴκησας...» (ζήτει 

εἰς τό Καί νῦν τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερι
νοῦ τῆς ἑορτῆς).

 «Νῦν ἀ πο λύ εις...», Τρι σά γι ον.
Ἀ πο λυ τί κι α: Τό Ἀ να στά σι μον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...», 

Δό ξα· τῶν Ἁ γί ων «Εὐ αγ γε λί ζου Ἰ ω σήφ...», 
Καί νῦν·  τῆς Ἑ ορ τῆς «Ἡ Γέν νη σίς σου Χρι
στέ...».

Ἀ πό λυ σις: «Ὁ ἐν σπη λαί ῳ γεν νη θείς καί ἐν φά τνῃ ἀ να
κλι θείς διά τήν ἡμῶν σωτηρίαν καί ἀ να στάς 
ἐκ νεκρῶν...»

Τῇ Κυ ρι α κῇ πρω ΐ: ΜΕ ΣΟ ΝΥ ΚΤΙ ΚΟΝ

 Με τά τόν Ν΄ Ψαλ μόν, ὁ Τρι α δι κός Κα νών τοῦ πλ. α΄ ἤ χου, τά Τρι
α δι κά «Ἄ ξι όν ἐ στιν...». Τρι σά γι ον καί τό Ἀ πο λυ τί κι ον· «Ἡ Γέν νη σίς σου 
Χρι στέ...».

ΟΡ ΘΡΟΣ

Ἑ ξά ψαλ μος.
Ἀ πο λυ τί κι α: Εἰς τό· «Θε ός Κύ ρι ος...» ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ. 
Κα θί σμα τα: Τά Ἀ να στά σι μα καί ἀ ντί Θε ο το κί ων τά τῆς 

Ἑ ορ τῆς. Δι ά μέν τήν α΄ στι χο λο γί αν· «Δεῦ τε 
ἴ δω μεν πι στοί...», δι ά δέ τήν β΄ στι χο λο γί αν· 
«Τί θαυ μά ζεις Μα ρι άμ...». 

 Τά Εὐ λο γη τά ρι α, ἡ Ὑ πα κο ή, οἱ Ἀ να βα θμοί τοῦ πλ. α΄ ἤ χου καί 
ἅ πα σα ἡ τά ξις τοῦ Ἑ ω θι νοῦ (Η΄) Εὐ αγ γε λί ου. 

Κα νό νες: Ὁ Ἀ να στά σι μος, ὁ τῆς ἑορτῆς «Χριστός 
γεννᾶται...» μετά στίχου «Δόξα σοι ο «Θεός 
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ἡμῶν, δόξα σοι» καί ὁ τοῦ Μνή στο ρος· «Χρι
στοῦ θε ρά πον μα κά ρι ε...» με τά στί χου· «Ἅ γι ε 
τοῦ Θε οῦ...».

Ἀ πό γ΄ ᾨ δῆς: Τά ἀναστάσιμα Κοντάκιον καί Οἶκος, τό Κά
θι σμα· «Πα τρός ὡς ἀ λη θῶς...», Δό ξα, Καί νῦν· 
«Χορός τῶν προφητῶν...». 

Ἀ φ’ στ΄ ᾨ δῆς: Κο ντά κι ον καί Οἶ κος τῶν Θε ο πα τό ρων· «Εὐ
φρο σύ νης σή με ρον...» καί «Ἀ πορ ρή τῳ βου
λῇ...», τό Συ να ξά ρι ον τῆς ἡ μέ ρας καί τό Ὑ πό
μνη μα τῆς Κυ ρι α κῆς με τά τήν Χρι στοῦ Γέν νη
σιν.

Κα τα βα σί αι: Δι πλαῖ· «Χρι στός γεν νᾶ ται...» καί «Ἔ σω σε 
λα όν...».

Ἀ ντί τῆς Τι μι ω τέ ρας: Ἡ θ΄ ᾨ δή ἀμ φο τέ ρων τῶν Κα νό νων τῆς ἑορτῆς 
με τά τῶν Με γα λυ να ρί ων ὡς ἐν τῇ κυρίᾳ 
ἡμέρᾳ τῆς ἑορτῆς και

Κα τα βα σί α α΄: Με γά λυ νον ψυ χή μου, τήν τι μι ω τέ ραν, καί ἐνδοξοτέραν 
τῶν ἄ νω στρα τευ μά των.
   «Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Κα τα βα σί α β΄: Σή με ρον ἡ Παρ θέ νος, τί κτει τόν Δεσπό την, ἔν δον ἐν τῷ 
σπη λαί ῳ.

«Στέρ γειν μέν ἡ μᾶς...».
Ἐ ξα πο στει λά ρι α: Τό Η΄ Ἀ να στά σι μον «Δύο Ἀγγέλους βλέψα

σα...», τῶν Θε ο πα τό ρων· «Σύν Ἰ α κώ βῳ μέλ
ψω μεν...» καί τῆς Ἑ ορ τῆς· «Ἐ πε σκέ ψα το 
ἡ μᾶς...».

Αἶ νοι: Ἀ να στά σι μα στι χη ρά τοῦ πλ. α΄ ἤ χου 4 καί 
τῆς Ἑ ορ τῆς· «Εὐ φραί νε σθε δί και οι...» 4.

Δό ξα: Τό Ἰ δι ό με λον τῆς Κυ ρι α κῆς με τά τήν Χρι στοῦ 
Γέν νη σιν· «Αἷ μα καί πῦρ...».

Καί νῦν: «Ὑ πε ρευ λο γη μέ νη...»
Δο ξο λο γί α: Με γά λη καί τό «Σή με ρον σω τη ρί α...».

ΘΕΙ Α ΛΕΙ ΤΟΥΡ ΓΙ Α

Ἀ ντί φω να: Τῆς Ἑ ορ τῆς.
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Εἰ σο δι κόν: «Ἐκ γα στρός πρό Ἑ ω σφό ρου ... ὁ ἀ να στάς...».
Ἀ πο λυ τί κι α:  «Τόν συνάναρχον Λόγον...», «Ἡ Γέν νη σίς 

σου Χρι στέ...», «Εὐ αγ γε λί ζου Ἰ ω σήφ...», τοῦ 
Ἀπ. Βαρ νά βα καί τό τοῦ Να οῦ.

Κο ντά κι ον: «Ἡ Παρ θέ νος σή με ρον τόν ὑ πε ρού σι ον...».
  Τρι σά γι ον.
Ἀ πό στο λος: Κυ ρι α κῆς πρό τῶν Φώτων· «Τέκνον Τιμόθεε, 

νῆφε ἐν πᾶσι...» (Β΄ Τιμ. δ΄ 5 – 8).
Εὐ αγ γέ λι ον: Κυ ρι α κῆς πρό τῶν Φώτων· «Ἀρχή τοῦ 

Εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ...» (Μάρκ. α΄ 1 – 8).
Εἰς τό «Ἐ ξαι ρέ τως»: «Με γά λυ νον ψυ χή μου... Μυ στή ρι ον ξέ νον...».
Κοι νω νι κόν: «Λύ τρω σιν ἀ πέ στει λε Κύ ρι ος τῷ λα ῷ αὐ

τοῦ...».
Ἀντί τοῦ«Εἴ δο μεν τό φῶς...»: «Ἡ Γέννησίς σου...». 

«Εἴ η τό ὄ νο μα Κυ ρί ου...». 
Ἀ πό λυ σις:    Ὡς ἐν τῷ Ἑ σπε ρι νῷ.

Ἀναγνώσματα καθημερινῶν: Ἀπόστολοι τῆς σειρᾶς ΛΑ΄ Ἑβδομάδος 
Ἐπιστολῶν καί Εὐαγγέλια ΙΘ΄ Ἑβδομάδος Λουκᾶ.


