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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΜΟΥ ΜΠΑΛΑΝΟΥ

Καθηγητού των Θρησκευτικών έν τω έν 'Αθήναις Διδασκαλείο) της Δημ.
Εκπαιδεύσεως και έν τοις Διδασκαλείοις της Φιλεκπ. 'Εταιρείας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
1913 TOT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Zi. S. ΜΠ^Λ^ΝΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Χ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1913.

Στοιχειώδης Εκκλησιαστική 'Ιστορία μετά 5 όλοσε/.ίδα>ν είκό-
vcov. "Εκδοσις 1915.

'Ιερά 'Ιστορία της Σίαλαιας Δια&ήκης μετά πολλών εικόνων
και χάρτου της Παλαιστίνης. "Εκδοσις 1915.

'Ιερά 'Ιστορία της Καινής Δια&ήκης μετά πολλών εικόνων
ολοσέλιδων και μή και χάρτου της Παλαιστίνης. Έκδοσις 1915.

Στοιχειώδης Όρ&όδοξος Χριστιανική Κατηχησις. Έκδο-
σις 1915.

Λειτουργική των Δημοτικών Σχολείων, κατά τό πρόγραμμα. νΕκ-

-δοσις 1915, μετ* εικόνων.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
(Εκδόσεις τοϋ Συλλόγου προς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίίον).

Ή 'Εκκλησία μας, ήτοι ποΰ, πώς και πότε λατρεύεται ό Θεός,
μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λειτουργίας. "Εκδοσις 13η (80,000
αντίτυπα).

Ιστορία της 'Εκκλησίας, από της ίδρυσε^ος αυτής μέχρι σήμε-
ρον. Έκδοσις νέα.

ΑΙ Θρησκεΐαι, σύντομος ιστορία τών διαφόροον Θρησκειών
αγρίο^ν και πεπολιτισμένών εθνών.

Έκ τών Ποιητικών Βιβλίων της Παλαιάς Δια&ηκης Τώβ — Ψαλ-
μοί—Παροιμίαι— 'Ασμα ασμάτων— Έκκλι \ σπαστή ς—Σοφία "Σολομών-
τος—Σοφία Σειράχ. ^
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ΜβΗΓΗΤΟϋ m.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ

Ή προκειμένη Λειτουργική περιέχει πάσαν την κατά το
/έον πρόγραμμα διδασκομένην ΰλην και μόνον ταύτην.Γρά-
φοντες εΐχομεν ύπ' όψει ότι γράφομεν Λειτουργικήν διδακ-

I τέαν εις μαθητάς της έκτης τάξεως τοΰ δημοτικού σχολείου
ι ί

jiial άπεφύγομεν πάσαν περιττολογίαν, μή λησμονοΰντες καΐ
το ότι έν τη αύτη τάξει διδάσκονται εκτός της Λειτουργικής,
ΊΚατήχησις. Προσευχαι και "Ερμηνεία εκ τοΰ Ευαγγελίου,
ΐ^άντα δέταΰτα είς δίωρον καθ' εβδομάδα διδασκαλίαν. ΓΓάντα
«πιθυμοΰντα να λάβη π?χ/ηρεστέραν γνώσιν τών της /ιατρείας
•μας και μάλιστα τών ιερών ακολουθιών, αί οποΐαι ενταύθα
Εκτίθενται εν γενικαϊς γραμμαΐς, ώς αρμόζει δια την εν τω
•δημοτικω σχο?^είω διδασκαλίαν, παραπέμπομεν ε'ιςτηνύφ ημών
ΎραφεΓσαν καΐ κατά το ετος 1900 το πρώτον εκδοθεϊσαν ύπο
τοΰ Συ?>.λόγου προς διάδοσιν ώφελίμων βιβλίων Λειτουργικήν
ύπο τον τίτΛ.ον«Ή Εκκλησία μας % ή οποία αριθμεί ήδη τήν
13ην εκδοσιν, τυπωθεϊσα εις π?\.€ον τών 80,000 αντιτύπων.

Δ. Σ. Μ.





ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ή Λειτουργική εξετάζει πάντα τα άφορώντα την θείαν
<«ατρείαν' δηλαδή το που λατρεύεται ο Θεός. (πεοί τοΰ ναοΰ
:dai των εν αύτω), πότε λατρεύεται δ Θεος (περί των εορ-
ίων), καΐ πως λατρεύεται ό Θεος (περί των ιερών άκο?ν.ου-
θιων). Εϊνε δ'απαραίτητος εις πάντα άνεπτυγμένον Χριστια-
;ον ή γνώσις των της ?ιατρείας, ίνα μη συμμετέχ,ϊ) ταύτη;
I:ίηχανικώς μόνον, αλλ' εν π/ν,ήρει συνειδήσει των τελουμέ-
νων, ότε ή εκ ταύτης ωφέλεια είναι πολύ μεγαλύτερα.





Α'· ΠΟΥ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΟΕΟΣ

( Ο ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΠ )

1- ΠεοΙ τοΐ; ναον γενικώς-—'Ρυθιιός χριστιανικών
ναών. — Οί έττκΐηιιότεροι τοιίτων. ')

"Αν και ό Θεάς είναι πανταχού παρών και πανταχού δυ-
νάμεθα να τον λ,ατρεύωμεν, εν τούτοις από των αποστολικών
χρόνων οί Χριστιανοί συνήρχοντο όμοϋ είς ώρισμένους τό-
πους λατρείας, δια να προσεύχαννται πάντες δμοΰ εις τον οΐκ
ράνιον Πατέρα. Οί Χριστιανοί των πρώτων aîcovcDv προσηύ-
χοντο συνήθως είς ιδιωτικώς οικίας. Από του τρίτου αιώνος
όμως ήρχισαν να κτίζωνται κτίρια ειδικώς δια την χριστια-
νική ν ?αχτρείαν, καλούμενα ναοι η έκκλησίαί ή οίκοι Θεοϋ.
Κατά τους χρόνους των διωγμών, ότε κατεδαφίζοντο οί
υπάρχοντες ναοί υπό των εθνικών, οί Χριστιανοί ήδύναντο
νά τελοΰν τα της λατρείας των μόνον κρυφίοος υπό την γήν,
είς κατακόμβας, εκ των οποίων περίφημοι είναι αί ετι σή-
μερον σωζόμεναι είς 'Ρώμην. Τοιαΰται κατακόμβαι σίόζον-
ται ετι καί είς τήν νήσον Μήλον.

'Αφ' ότου δ Μέγας Κωνσταντίνος επέτρεψεν είς τους
Χριστιανούς ελευθέραν εξάσκησιν της λατρείας των (313),
ήρχισαν ούτοι πλέον να κτίζουν μεγαλοπρεπείς ναούς, αυτός
δ" δ Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε τοιούτους, μεταξύ τών
δποίων τον ναόν της τοΰ Θεοϋ σοφίας και τών αγίων Απο-
στόλων εν Κωνσταντινουπόλει, ώς καί τον ναόν της Άνασιά-
σεως έν Ίεροσο?^ύμοις 2) Οί ναοί ούτοι ήσαν συνήθως τε-

1) Προς επεξήγησα του κειμένου ας εχη ύπ' οψε-, ό άναγνώστης
βιβλίω τούτω 7 εικόνας ναών τών οιαφόρων ρυθμών.

2) Πρβλ. εικόνα σ. 9.

τας εν τώ



τράγωνα επιμήκη κτίρια, έχοντα ξυλίνην στέγην, διαιρούμενα
κατά μήκος εις τρία συνήθως (ή καί πέντε ενίοτε) μέρη δια
σειράς στοών στηριζομένων επί κιόνων εκ τών μερών τουτοον
το μεσαΐον(ή κυρία στοά) ήτο τού?νά,χιστον διπλούν τήν έ'κτα-
σινή τα παρακείμενα, κατέ?νηγε δ' είς ήμικΰκλιον. Επειδή δ'
είς τήν 'Ρώμην έλέγετο βασιλική πάν κτίριον εχον στοάς, στη-
ριζομένας επί κιόνων, ώνομάσθη ό τρόπος οΰτος της οικοδο-
μής τών ναών ρυ&μός βασιλικής.Περίφημος ναός βασι?ακής
είναι ό εν Θεσσαλονίκη αρχαιότατος ναός του άγιου Δημ?]-
τρίου ^.Έν" Αθήναις ρυθμοΰ βασιλικής είναι ό ναός του αγίου
Διονυσίου τών Δυτικών, παρατό 'Οφθαλμιατρείον* καί ό ναός
τής Ζωοδόχου Πηγής είναι μικρά βασιλική. 'Από τών χρό-
νων τοΰ αύτοκράτορος Ίουστινιανοϋ, κατά τόν έκτον αΙώνα,
διαμορφοΰται νέος ρυθμός οικοδομής ναών εν Βυζαντίφ, ό
βνζαντιακος ρυϋ>μός.Ό ναός,κατά τόν ρυθμόν τοΰτον, εχει
τό σχήμα τοΰ σταυροϋ, εκεί δ' όπου διασταυροΰνται τα δυο
σκέλη του, τό όριζόντειον καί τό κάθετον, άνυψοΰται ό θό-
λος ή ο τροΰλλος Ό περιφημότερος τοιούτος ναός είναι ό
τής τοΰ Θεοΰ σοφίας, ο όποιος εΐχεν ίδρυθή τό πρώτον επί
τοΰ Μ. Κωνσταντίνου είς ρυθμόν βασιλικής, καταστραφείς
δε κατά τήν σιάσιν τοΰ Νίκα, άνιδρΰθη μέ θόλον επί Ίου-
στινιανοϋ (τα έγκαίνιά του ετελέσθησαν τό 537 μ. Χ.) καί
θεωρείται σήμερον ετι ώς αριστούργημα τέχνης 2) Κατά τόν
ρυθμόν τοΰτον εΐναι πλείστοι αρχαίοι ναοί εν Ελλάδι, εξ
ων περιφημότεροι είναι ό ναός τοΰ Δαφνίου, οί ναοί τοΰ αγίου
Νικοδήμου, τοΰ άγιου Ελευθερίου, τών αγίων Θεοδώρων,
τής Καπνικαρέας κ.τ.λ. εν 'Αθήναις, τοΰ άγιου Γεωργίου εν
θεσσα?\,ονίκη καί άλλοι πλείστοι βυζαντιακής εποχής. 2ή-

1) Πρβλ εικόνας σ. 17 καί σ. 2δ-

2) Περί αύτου πρβλ. ήαετέραν στοιχειώδη 'ίίχκλ. Ίστορϊαν (1914) σελ.
49 κ. έ. Ε'ικόνας του Τδε σελ. 33 καί 41.
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μερον ετι κατά τοιούτον ρυθμόν κτίζονται οί πλείστοι τών εν
Ελλάδι ναών, με μικρότερον δμως θόλο ν, διότι είναι δυσχε-
ρής ή κατασκευή μεγάλου θόλου. 'Από τοΰ ενδεκάτου αιώνος
διεμορφώθη εν Γαλλία νέον είδος ρυθμοΰ, τοΰ οποίου χαρα-
κτηριστικόν είναι ότι αντί ημικυκλίου κυριαρχεί πανταχοΰ τό
τρίγωνον σχήμα και ότι ό θόλος καταλήγει είς οξύ. Επειδή
εσφαλμένους ενομίσθη ότι τόν ρυθμόν τοΰτον διεμόρφωσαν
πρώτοι οί Γότθοι, ώνομάσθη ό ρυθμός οΰτος γοτθικός.
ΙΙερίφημον πρότυπον τοιούτου ρυθμοΰ είναι ό κατά τόν 13ον
αιώνα ιδρυθείς δόμος (ήτοι μητρόπολις) τής Κολονίας. '),
Τοιούτου ρυθμοΰ εν μικρογραφία είναι καί ο εν Αθήναις
ναός τών Αγγλικανών, αντικρύ τής εισόδου τοΰ Ζαππείου.

Από τοΰ δεκάτου πέμπτου αιώνος εν Ιταλία ήρχισαν να
κτίζουν ναούς κατά τόν ρυ&μον τής αναγεννήσεως, όστις
είναι μίγμα βασιλικής καί βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ. Τοιούτος πε-
ρίφημος ναός είναι ό εν Ρώμη τοΰ άγιου Πέτρου 2), (ή οι-
κοδομή σίς του ήρχισε τό 1506 καί άπεπερατώθη εντελώς
μόλις τό 1626).

'Από τών πρώτων χριστιανικών αιώνων έπεκράτει συ-
νήθεια αί εκκλησίαι να κτίζονται ούτως ώστε τό ιερόν να
είναι προς ανατολάς, διότι είς τήν άνατολήν εγεννήθη ο
Χριστός, ό πνευματικός ήλιος, δ φωτίζων πάντα άνθρωπον
ερχόμενον είς τόν κόσμον.

Οί ναοί είναι ό καταλληλότατος τόπος λατρείας τοΰ
Θεοϋ, ου μόνον διότι ή κοινή προσευχή διεγείρει τό συναί-
σθημα τής άδελφότητος τών συμπροσευχομένων, οί όποιοι
είναι τέκνα τοΰ αύτοΰ Πατρός, άλλα καί διότι εκεί τελείται
τό μυστήριον τής θείας ευχαριστίας καί κηρύσσεται ό λόγος
τοΰ Θεοϋ, ετι δε διότι ή διακόσμησις τοΰ ναοΰ και ή έκκλη-

1) Πρβλ. εικόνα σ. 49.

2) Πρβλ. εικόνα σ. 57.
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•σιαστική μουσική πολύ συντελεί είς άνύψωσιν του θρησκευ-
τικού συναισθήματος.

2- Τα τον ναοί? και τα περιεχόμενα αυτόν.

Έκαστί] εκκλησία είναι διηρημένη εις δύο μέρη : είς το
άγιον βήμα ή Ιερόν, όπου λειτουργούν οί ιερείς, καί είς τον
κυρίως ναόν, όπου μένει ô λαός. Τό άγιον βήμα είναι ολί-
γον ύψηλότερον τοΰ κυρίους ναού, από τοΰ όποιου χωρίζε-
ται διά τοΰ εικονοστασίου, συγκοινωνεί δε μετ' αύτοΰ δια
τριών πυλών εκ τούτων ή μεσαία λέγεται αγία ή ωραία πύ-
λη. Προ τής ωραίας πύλης υπάρχει συνήθους μία κυκλοτερής
προέκτασις τοΰ αγίου βήματος, ή αολεα.

Α') 'Εντός τοΰ ιερού υπάρχει :

1) Ή άγια τράπεζα, είς το μέσον τοΰ ιερού* επ' αυ-
τής τελείται τόμυστήριον τής θείας εύ/ναριστίας. Κατασκευά-
ζεται συνήθως εκ λίθου καί στηρίζεται είς ενα στύλο ν, ενί-
οτε δε καί είς τέσσαρας. Είς τό μέσον τής αγίας τραπέζης
υπάρχει μικρόν κοίλωμα, όπου τίθεται αργυρά θήκη" εντός
ταύτης τίθενται άγια λείψανα, δια να δηλωθή ότι ή Εκκλη-
σία εστηρίχθη δια τοΰ ιερού ζήλου καί τών θυσιών τών αγίων
της. Επί τής άγιας τραπέζης, ή όποια καλύπτεται με διά-
φορα καλύμματα, τίθενται τό εύαγγέλιον, δύο κηροπήγια,
καί είς τό μέσον εν σκεύος, to άρτοφόριον, όπου φυ?ν,άττε-
ται δι' όλον τό ετος άγιος άρτος άγιασθείς κατά τήν Μεγά-
λην Πέμπτην" χρησιμεύει δ' ούτος δι' εκτάκτους άνάγκας,
λόγου χάριν διά τήν μετάληψιν τών άσθενούντων. Δια να
γίνη θεία λειτουργία πρέπει ή αγία τράπεζα να εχη άγιασθή
κατά τα εγκαίνια τοΰ ναού. "Οπου δ' είναι ανάγκη να γίνη
λειτουργία καί δεν υπάρχει άγία τράπεζα ήγιασμένη (εις
πλοία, στρατόπεδα, μικρας εκκλησίας μή ένοριακάς), εκεί γί-
νεται χρήσις τοΰ άντιμηνσίον τούτο είναι ύφασμα τετρά-
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γωνον, άγιασθέν κατά τα εγκαίνια τοΰ ναοϋ, επί τοΰ όποιου·
εικονίζεται ή ταφή τοϋ Κυρίου, εις το άκρον του δε φέρει,
ερραμένα άγια λείψανα.

2) 'Αριστερά τής άγίας τραπέζης είνε μικρότερα τρά-
πεζα* λέγεται σταρατρασΐέζιον, διότι είνε πλησίον τής άγίας.
τραπέζης. 'Επειδή δ' εκεί πρώτον προσκομίζονται, φέρονται,
τά τίμια δώρα7 πριν ή μεταφερθούν είς τήν άγίαν τράπε-
ζαν, ?ν,έγεται το παρατραπέζιον άλλως καί προσκομιδή ή
πρό&εσις.

3) Το σκενοφνλάκιον είναι δεξιά τής άγίας τραπέζης*
τούτο εΐναι έρμάριον όπου φυλάσσονται τά σκεΰη τοϋ ναού,,
τα ιερά άμ<:ρια καί τα λειτουργικά βιβλία. Είς μεγαλ-υτέρους
ναούς διά σκευοφυλάκιον χρησιμεύει εν ή καί περισσότερα
δωμάτια.

4) Είς πολλάς εκκ?νησίας όπισθεν τής άγίας τραπιίζης.
υπάρχουν θρόνοι ξύλινοι ή μαρμάρινοι, όπου κάθηνται οί.
κληρικοί δταν άναγινώσκωνται ψαλμοί ή προφητεΐαι. Επει-
δή δ'οί θρόνοι ούτοι εΤ·»'αι συνήθως πλησίον άλ?«,ήλων κα-
λούνται σνν&ρονον.Τοιούτο σύνθρονονεκ πέντε μαρμαρίνων
θρόνων υπάρχει είς τήν Μητρόπολιν τών 'Αθηνών, όπου
κάθηνται τα μέλη τής ιεράς Συνόδου, όταν λειτουργούν
είς επισήμους περιστάσεις.

Β') Είς τόν κυρίως ναόν διακρίνομεν :

1) Τον άμβωνα, είς τό άριστερόν μέρος τοϋ ναοΰ* άπ*
αύτοϋ ο διάκονος άναγινώσκέι τό Εύαγγέλιον καί κηρύττει
ό ίεροκήρυξ.

2) Αντικρύ τοϋ άμβωνος τον δεσποτικον &ρόνον.

3) Τά άναλόγια,δπου οί ψάΐται θέτουν τα βιβλία των.

'Εξερχόμενοι τοϋ κυρίως ναοϋ ευρισκόμεθα είς τό πρό-

jtνλον, τό όποιον συνήθως λέγεται σήμερον καί νάρ&η%.Έλς
τάς αρχαίας όμως εκκλησίας νάρ&ηξ ή πρόναος ελέγετο
χώρος μεταξύ τοϋ κυρίως ναοϋ καί τοϋ προπύλου, όπου ε με-



νον οι κατηχούμενοι και οι μετανοοΰντες πριν γίνουν δε-
κτοί ε'ις τήν Έκκλησίαν ώς τέλειοι Χριστιανοί. ΕΙς το πρό-
πυλον υπήρχε ν ή κρήνη* περιέχουσα ΰδθ3ρ, μέ τό όποιον
ενίπτοντο τάς χείρας οι εισερχόμενοι πιστοί, προς συμβολι-
σμόν τής πνευματικής άγνότητος. Περίφημος .δ' ήτο ή κρήνη
τοΰ ναοΰ τής τοΰ θεοΰ σοφίας εις Κωνσταντινούπολιν, ά-
νοοθεν τής οποίας άνεγινώσκετο ή περίφημος επιγραφή .*

ΓΜΙΜ-ΌΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΗ-ΙΝ

ή οποία είτε εκ δεξιών είτε εξ αριστερών αναγνο^σθή αποδί-
δει τήν αυτήν φράσιν.

3. Τά ιεοα <ίκει}τι δια τίιν Θεΐαν ενχα<>ΐ€?τίαν-

Ίερά σκεύη χρησιμεύοντα δια ττ^ν έτοιμασίαν καί τήν
τέλεσιν τής θείας ευχαριστίας είναι τά έξί)ς ;

1) Ό άγιος δίσκος, επί τοϋ όποιου τίθεται ό άγιος
άρτος" συμβολίζει τήν φάτνη ν τής Βηθλεέμ, όπου εγεννήθη
ό Σωτήρ.

2) Το αγιον τιοτήριον χρησιμεύει διά τό αγιον αιμα,
είς άνάμνησιν τοΰ ποτηριού, τό όποιον μετεχειρίσθη ό Χρι-
στός κατά τόν μυστικόν δεΐπνον.

3) Ή λόγχη, μαχαιρίδιον χρησιμεϋον δια νά κόπτη ό
ιερεύς τόν άρτον κατά τήν προσκομιδήν. 'Υπενθυμίζει τήν
λόγχη ν, μέ τήν οποίαν στρατιώτης εκέντησε ττ)ν π?^ευράν
τοΰ Σωτήρος επί τοϋ σταυροϋ.

4) Ό 'Αστερίσκος· επ' αύτοϋ τίθεται τό κάλυμμα τοϋ
δίσκου, διά νά μή εγγίζη τοϋτο τόν αγιον άρτον. "Εχει συ-
νήθως σχήμα σταυροΰ, στηριζόμενου επί 4 ποδών. Συμβο-
λίζει δε τόν άστέρα, ό όποιος ώδήγησε τούς μάγους προς
τον "Ιησούν.

5) Ό άήρ. 'Αφού ό ιερεύς τελείωση τήν προετοιμα-



<5ΐαν των τιμίων δώρων, κα?^ύπτει μέ μικρόν κάλυμμα to
αγιον ποτι^ριον καΐ τον αγιον δίσκον, Ιδιαιτέρως το καθέν,
■αμφότερα δ" όμοΰ με μεγα/.ύτερον κάλυμμα, τον λεγόμενον
αέρα* υπενθυμίζει δε ό αήρ την νεκρική ν σινδόνα, μέ την
οποίαν ο εύσχημων Ιωσήφ περιετύλιξε το σώμα τοΰ Χρί-
στου, άφοΰ κατεβιβάσθη τοΰτο από τον σταυρόν.

6) Το ζέον εΐναι σκεΰος, εντός τοΰ οποίου θερμαίνεται
το ύδωρ δια να χυθη εντός τοΰ αγίου ποτηριού πριν μετα-
λάβη ο ιερεύς, είς άνάμνησιν τοΰ ότι, ότε στρατιώτης εκέν-
τησε δια της λόγχης τήν πλευράν τοΰ Σοκήρος, εξήλΰε
-θερμόν αιμα και υδωρ.

7) \Η* λαβϊς εΐναι κοχλιάριον, μέ τό όποιον μεταδίδει
ό ιερεύς τήν θείαν κοινωνίαν εκ τοΰ ποτηριού είς τους
πιστούς.

8) Ό σπόγγος και ή μοϋσα εΐναι σπόγγοι χρησιμεύ-
οντες προς καθαρισμόν τοΰ αγίου δίσκου και τοΰ ποτηριού
κυρίως.

4- Γα ιεαά «ίκενη δια τα λοιπά αν<ΐττίρια

L» WW

και -cie (ΐκολονθίας-

Έκτός των σκευών, τα όποια χρησιμεύουν δια τήν
"θείαν εύχαριστίαν, εις εκάστη ν εκκλησία ν υπάρχουν και τα
«ξ η ς ιερά σκεύη :

1) Ή κολνμβή&ρα, δια το μυστήριον τοΰ βαπτίσμα-
τος' εικονίζει τον Ιορδάνην ποταμόν, όπου έβαπτίσθη ό
Χριστός, ή τήν κο?α'μβήθραν τοΰ Σιλωάμ, όπου έθεραπεΰον-
το οί /^ουόμενοι.

2) Το μνροδοχεΐον. δοχεΐον μικρόν, περιέχον αγιον
μύρον.

3) Ό αετός, δια τό μυστήριον της ίερωσύνης. Είναι
στρογγύλον τεμάχιον υφάσματος, επί τοΰ όποιου εικονίζεται
αετός μέ ανοικτά πτερά, άνωθεν μιας πό?^εως. Κατά τήν

ι -
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χειροτονίαν νέου επισκόπου ό χειροτονούμενος επίσκοπος
απαγγέλλει τό αΠιστεΰθ3», : πατών επί του υφάσματος τού-
του. Και ό μεν αετός παριστάνει τον αρχιερέα, ό όποιος πρέ-
πει να εχτ) εστραμμένον τον νουν του προς τα θεία, ή δε πό-
λις παριστάνει την επισκοπήν του νέου επισκόπου.

4) Ό επιτάφιος ^ ύφασμα με εικόνα παριστάνουσαν τον
Χριστόν εν τάφφ,διά την άκολουθίαν του επιταφίου θρήνου.

5) Tà έξαπτέρνγα και αϊ ίεραϊ αημαιαι προηγούνται,
πάσης λιτανείας ή εκκλησιαστικής πομπής. Εις τα έξαπτέ-
ρυγα είκονίζονται οί άγγελοι με εξ πτέρυγας, δια να δη-
λ(οθί) ή ταχύτης με την οποίαν ούτοι εκτελούν τό θέλημα
του Θεοϋ.

6) Το &νμιατήριον περιέχει θυμίαμα μέ άνημμένους.
άνθρακας. Είναι δε το θυμίαμα σΰμβολον της προσευχής, ή
όποια κατευθύνεται προς τον Θεό ν ώς θυμίαμα, δπως ?^έγει.
ό Δαυίδ : «Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου ώς θυμίαμα ενώ-
πιον σου ».

7) Το δίπτνχον είναι μικρόν βιβλίον, εις τάς δύο πτυ-
χας του οποίου γράφει ό ιερεύς τά ονόματα των ζώντων καΐ.
νεκρών δσα θα μνημονεύση. Τό δίπτυχο ν συνήθως σήμερον
ειναι απλούν τεμάχιο ν χάρτου.

5. Εικόνες, κοσμήματα, όύ·μ6οΧα9 ^ωτκίμός, κώδω-
νες, ιεοα αμ&ια, λειτουργικά ^ι^λία.

Αι εκκλησίαι κοσμούνται δι' εικόνων του Χρίστου,
της Παναγίας και των αγίων, ώς καΐ δι' αναπαραστάσεων εκ
της ιστορίας της Παλαιάς και τής Καινής Διαθήκης. Έχο-
μεν δε τάς εΙκόνας προς τιμήν των είκονιζομένων προσώ-
πων, προς ΰπενθύμησιν των μεγάλων των έργων και προς
διακόσμησιν των εκκλησιών. Τσ.ς εικόνας όφείλ,ομεν να τι-
μώμεν μόνον, επειδή εικονίζουν πρόσωπα σεβαστά δι' ημάς,.







οχι δέ και να Λ,ατρεΰωμεν, διότι λατρεία ανήκει μόνον είς
τόν Θεόν.

Αί εκκλησία ι κοσμοΰνται καΐ μέ άλλα κοσμήματα και
υνμβολα. Συχνάκις εις τους τοίχους της εκκλησίας βλέ-
πομεν εζωγραφισμένα στοιχεία εκ τοϋ ονόματος τοϋ Ί-
ησοΰ Χρίστου (Χ ή Χριστός. Ίησοϋς Χριστός.

IHC=Ίησοΰς. ^ ή = ό Χριστός επί σταυροϋ)* επίσης
τα στοιχεία Α—Ω(= ό Θεός είναι ή αρχή και τό τέλος τοϋ
I κόσμου). Ό Χριστός παρίσταται συχνάκις ώς ό καλός ποι-
μήν καΐ ώς αμνός. Και ό ίχϋ>υς είναι σΰμβολον τοϋ Ίησοϋ
Χρ ιστού (διότι τα γράμματα εκ των οποίων αποτελείται ή
λέξις Ιχθύς είναι τα αρχικά στοιχεία των έξης λέξεων : Ίη-
•σοΰς-Χριστός-Θεοΰ ΥΙός-Σωτήρ).

ΕΙς τους τοίχους των εκκλησιών ζωγραφίζεται ενίοτε
περιστερά' συμβολίζει τό αγιον Πνεύμα, τό όποιον έφανε-
ρώθη κατά τό βάπτισμα τοΰ Χρίστου ώς περιστερά, ετι δέ
και την άθφότητα. Ζωγραφίζεται επίσης άγκυρα, σύμβολον
της ελπίδος'κρίνον,σΰμβολον τηςάγνότΎ\τος'κλάδος ελαίας,
σύμβολον ειρήνης" κλάδος φοίνικος, σύμβολον τής νίκης
τοΰ Χριστιανισμού* λύρα, σΰμβολον πνευματικής χαράς"
ατλοΐον, σΰμβολον της εκκ?νησίας ταώς (παγώνι),σύμβολο ν
της αθανασίας και αλλα.

Συχνότατα τέλος εικονίζεται εις τους τοίχους, είς τα
-αμφιακαι είς τα βιβλία τής εκκλησίας ό σταυρός, τό ίερη-
τοϋτο σημεΐον, διότι επι σταυροϋ θανών δ Χριστός εσίοσε
τή ν ανθρωπότητα. Τό ση μείον τοΰ σταυροϋ κάμνομεν και
ημείς είς την προσευχήν μας, προς άνάμνησιν τοϋ σταυριχοϋ
θανάτου τοΰ Χριστοΰ" τό κάμνομεν δε μέ τα τρία δάκτυλα
Ήρός τιμήν τής αγίας Τριάδος.

"Εμπροσθεν των αγίων εικόνων καίουν κανδηλαι χάριν

τψ,ής.

Και εντός τοΰ άγιου βήματος καίει κανδήλα διαρκώς,



λεγομένη δια τοΰτο άκοίμητος' συμβολίζει δέ τό φως τοΰ
Χριστού, τό όποιον φωτίζει κάθε ανθρωπον. Τοιαύτη καν-
δήλα υπάρχει καΐ έ'μπροσθεν της ωραίας πύλης. Αί εκκλί]-
σίαι φωτίζονται και μέ ΐΐο?^υφώτους κα·\δήλας και πολυε-
λαίους. Προς ένδειξιν δέ /ιατρείας προς τον Θεόν καΐ τιμής
προς τους άγιους, άνάπτομεν κηρία καϊ λαμπάδας, είς χα-
ραν και είς λ,ύπην, εις γάμον και είς κηδείαν. Προς τοποθέ-
τησιν των κηρίων χρησιμεύουν τα κηροπήγια, τα λεγόμενα
μανονάλια. Τα δικηροτρίκηρα, μέ τα όποια εύ7.ογει 6
άρχιερεύς, συμβολίζουν τό μέν δίκηρον τάς δύο φύσεις τοΰ
Χριστοΰ, τό δέ τρίκηρον τα τρία πρόσωπα της αγίας Τριά-
δος (Πατέρα, Υίόν και αγιον Πνεΰμα). "Οταν γίνεται ή είσο-
δος τοΰ Ευαγγελίου καΐτών τιμίων Δώρων, προηγείται λαμ-
πας χάριν τιμής.

Δια να συναθροίζεται ό λαός εις τήν εκκλησίαν, είδο-
;ωιεϊται μέ τους Κώδωνας ή Καμπάνας, καθώς ονομάζον-
ται κοινώς, διότι ή πρώτη κατασκευή των εγεινεν από τοΰ
περιφήμου χαλκού της ιταλικής επαρχίας Καμπανίας. Οί
κώδωνες εισήχθησαν εις τήν Άνατολήν, τό πρώτον κατά τόν
ένατον αιώνα. Προ της είσαγωγής τών καμπανών οι Χριστια-
νοί εκαλοΰντο εις τάς ιεράς συνάξεις κατά μέν τους χρό-
νους τών διωγμών, ότε κρυφίως ετελεΐτο ή , λατρεία, δια
τών λαοσυνακτών, τών λεγομένων συνήθως Φεοδρόμων.
Μετά δέ τους χρόνους τών διωγμών αντικατέστησαν τού-
τους τα δια σφυρίων κρουσμένα σιδηρά σήμαντρα (τα άγιο-
σίδηρα), όπως γίνεται σήμερον έτι είς πολλά μοναστήρια^
Εντός τοΰ σκευοφυλακίου φυλάττονται τά ιερά άμφια, δη- Α
λαδή τα ενδύματα τα όποια φορούν οι κ?α]ρικοι όταν ίέρουρ-
γοΰν. Οί κληρικοί φέρουν εντός της εκκ?ν,ησίας στολή ν μαύ-
ρην, δια τό σοβαρόν και αξιοπρεπές. Είναι δ'ή στολή αύτη.
άρ/,αιοτάτη, διατηρηθεΐσα μέχρι σήμερον, διότι εθεωρήθη;
άτοπον οί κληρικοί νά αλλάζουν ένδυμασίαν αναλόγως του-



■συρμοί)· επί δε της κεψοώης φέρουν κάλυμμα, τό όποιον
καλείται καλυμμ,ανχιον, διότι εις άρχαιοτέρους χρόνους τό
κάλυμμα τούτο έξετείνετο προς τά οπίσω και εκάλυπτε τον
•αυχένα.

Η στολ-ή των κληρικών κατά την λειτουργίαν (τά ιερά
άμφια) ήτο λευκή, εις δήλθ3σιν της άγνότητος αυτών.
ί| Εκοσμεΐτο δέ, τό πρώτον, ή στολή αΰτη με κοκκίνους σταυ-
ρούς και με γραμμάς τοϋ ιδίου χρώματος, δια να συμβολί-
ζεται ότι ή σωτηρία ήλ,θεν είς τον κόσμον δια του αίματος
του Σωτήρος. 'Ολίγον όμως κατ" ολίγον εγινε, κατά μί-
μησιν της στο?ν.ης τών αυτοκρατόρων, πολυτελής και πολΰ-
-χρωμος. Δι' εκαστον βαθμόν της ίερωσύνης υπάρχουν ιδιαί-
. τερα ιερά άμφια.

Είς τό σκευοφυλάκιον συνήθως φυλάττονται τ à λει-
τουργικά βιβλία, δηλαδή τα βιβλία τα χρήσιμα δια την τέ-
?;εσιν της θείας λειτουργίας και τών λοιπών ακολουθιών.
Τούτων τά σπουδαιότερα εΐναι τα εξής : Το Εύαγγέλιον,
περιέχον τα 4 ευαγγέλια" δ 'Απόστολος, περιέχων τάς
Πράξεις και τάς Έπιστολάς τών 'Αποστόλων τό Ψαλτή-
ριον, περιέχον τους ψαλμούς του Δαυΐ'δ" τό Εύχολόγιον,
περιέχει τάς εν χρήσει λειτουργίας καΐ ακολουθίας τών μυ-
στηρίων καΐ τών διαφόρων τελετών, ώς και διαφόρους εΰ-
χάς* τό Τνσίικόν, περιέχει τήν τάξιν τών καθημερινών άκο-
λουθιών ή 'Οκτώηχος και ή Παρακλητική εΐναι συλλογαί
τροπαρίων τα Μηνιαία, δώδεκα τον αριθμόν, εν δι'εκαστον
μήνα, περιέχουν τήν άκολουθίαν τών ακινήτων εορτών, δη-
λαδή εκείνων, at όποΐαι εορτάζονται καθ' ώρισμένην ήμερο-
ι ^μηνίαν' τό Τριώδιον καΐ ή Παρακλητική περιέχουν τήν
άκολουθίαν τών κινητών έορτών, όπως λέγονται αί έορταί,
at όποΐαι δεν εορτάζονται ώρισμένην ήμερομηνίαν.
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(ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ)

• ϊ

6 Περί εορτών.

Τήν ?αχτοείαν μας προς τον Θεόν όψείλομεν να εκδηλώ>-
μεν καθ' έκάστην, Ιδίως όμως κατά τάς σπουδαιοτέρας έορ-
τάς, ήτοι καθ' ημέρας ορισθείσας είς μνήμην και τιμήν η
τοΰ Χριστοΰ και δ ic cp ός ω ν γεγονότων τοΰ βίου του (Δεσπο-
τικοί £ορταί),ή της αγίας του Μητρός (Θεομητορικά! êoρ-
rat), ή τών αγίων (έορτοί τών αγίων τον Θεον).

Έκαστη εορτή εορτάζεται άπαξ κατ" ετος π?ν,ήν της
Κυριακής, ή οποία εορτάζεται καθ" εβδομάδα εις μνήμην της
αναστάσεως τοΰ Κυρίου. ') Αι ετήσιαι δεσποτικά! έορται δια-
κρίνονται εις άκινήτους -καΐ κινητάς. Ακίνητοι μέν λέγον-
ται εκεΐναι αί όποΐαι τελούνται πάντοτε κατά τήν αυτήν
ήμερομηνίαν (π.χ. τα Χριστούγεννα εορτάζονται πάντοτε τήν
25ην Δεκεμβρίου). Κινηται δέ λέγονται εκείνα ι, αι όποϊαι
εορτάζονται καθ' ώρισμένην ήμέραν της εβδομάδος, ουχί j
όμως κατά τήν αυτήν κατ'έτος ήμερομηνίαν (λ., χ. τό Πά-
σχα εορτάζεται πάντοτε κατά Κυριακήν, ουχί όμως εις στα-
θερών ήμερομηνίαν).

7. Ακίνητοι Δείποτικαι έοοταί 2)

Αί ακίνητοι Δεσποτικαί έορταΐ είναι αί έξης .*
1) Τα Χριστούγεννα εις τάς 25 Δεκεμβρίου, είς μνή—

(1) Περί της άναγκαιότητος και του τρόπου του εορτασμού της Κυρια-
κής πρβλ. ήμετέραν Στοιχειώδη Όρθόδοςον Χριστιανικών Κατήχησιν (1914)·
εν τη αναπτύξει της Δ' εντολής (§ 1 6).

2) Λεπτομερείας περί τών εορτών τούτων ιδε £ν tij ημετέρα Στοι-
χειώδη ιεροί ιστορία ιτης Καινής Διαθήκης (1914), έν τοις σχετικοΓς κεφα —
λαίοις.
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μην της γεννήσεως του Σωτήρος, ό όποιος έγεννήθη εν Βη-
θλεέμ της "Ιουδαίας, τό ετος 750 από κτίσεως 'Ρώμης.

2) Ή Περιτομή τον Κνρίου κατά τήν Ιην 'Ιανουα-
ρίου, 8 ή μέρας ιιετα τα Χριστούγεννα, εις ανάμνησιν του
ότι ό Σωτήρ 8 ημέρας μετά τήν γέννησίν του ελαβε, κατά
τήν συνήθειαν τών "Εβραίων, τό όνομά του (Ίησοΰς).

3) Τά Θεοφάνια ή 'Επιφάνια, εις τάς 6 Ιανουαρίου,
προς ανάμνησιν της βαπτίσεως του Σο:>τηρος, εν ηλικία 30
ετών, υπό τοΰ 'Ιωάννου τοϋ βαπτιστοΰ, εις τον Ιορδάνη ν
ποταμόν. Τότε επεφάνη ή Θεότης, διότι ενώ ό υιός εβαπτί-
ζετο, τό άγιο ν ΧΙνεΰμα κατέβη επί τον Χριστό ν, εν μορφή
περιστεράς, ήκούσθη δ' εξ ουρανών ή φωνή τοΰ Πατρός λέ-
γοντος : αΟΰτός εστίν ό υιός μου ό αγαπητός, έν φ ηύδό-
κησα» (=τόν όποιον εγώ αγαπώ). Λέγεται δ' ή εορτή αΰτη
καΐ Φώτα, επειδή τήν ήμέραν ταΰτην εγίνοντο εις τήν άρ-
χαίαν εποχή ν πλείστα φώτα, δηλαδή βαπτίσματα.

4) Η * Υπαπαντή τον Κνρίον, εις τσ.ς 2 Φεβρουα-
ρίου" προς ανάμνησιν τοΰ ότι ό γέρων προφήτης Συμεών
ύπήντησεν (=ύπεδέχθη) τήν Θεοτόκον, ήτις έφερε τον Τη-·
σοΰν είς τον ναόν τοΰ Σολομώντός. συμφώνως προς τον
μωσαικόν νόμον' κατά τοϋτον ή μήτηρ 40 ημέρας μετά τήν
γέννησιν επρεπε να: φέρη τό νεογέννητον άρρεν εις τον ναον
και να προσφέρη θυσίαν. Τότε ό γέρων Συμεών, ό όποιος
είχε παρακα?νέσει τον Θεόν να μή άποθάνη πριν ΐδη τον
Σωτήρα τοΰ κόσμου, ελαβε τόν Ίησοΰν εις τάς άγκάλας.
του και ηΰχαρίστησε τόν Θεόν, ειπών τό : «Νϋν απολύεις
τόν δοΰλόν σου, Δέσποτα... ».

5) ' Η Μεταμόρφωσις τοϋ Σωτήρος, είς τάς 6 Αύγου-
στου,προς ανάμνησιν της Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος επι
τοΰ όρους Θαβώρ, ότε 6 Χριστός συνωμί?.ησε με τόν Ήλίαν
καΐ τόν Μο^ΰσέα, επί παρουσία τών τριών μαθητών του, Πέ-
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τρου, 'Ιακώβου και 'Ιωάννου, προς τους όποιους ήκούσθη
φωνή εξ όΰρανών, λέγουσα: οοΰτός εστίν ό Υιός μου ό αγα-
πητός, αύτοΰ άκοΰετε».

6) Είς τάς Δεσποτικάς έορτάς καταλέγονται καΐ ai έορ-
ταϊ τοϋ τιμίου Σταυροϋ, καθόσον τον σταυρόν τιμώμεν,
διότι επ' αύτοΰ εκρεμάσθη ό Σωτήρ δια την σωτηρίαν μας.
Πέντε φοράς τό έ'τος εχομεν εορτήν τοΰ σταυροϋ. "Η σπου-
δαιότερα είνε ή εορτή της υψώσεως τοϋ τιμίον οτανρον.
Εις τάς 14 Σεπτεμβρίου εγένοντο τα εγκαίνια τοΰ ναού τής
Αναστάσεως, τον όποιον ή αγία 'Ελένη, ή μήτηρ τοΰ Με-
γάλου Κωνσταντίνου, εκτισεν επί τοΰ Γολγοθά' εντός δέ
τοΰ ναοΰ τούτου πανηγυρικώς άνυψώθη προς προσκΰνησιν
ό τίμιος σταυρός, τον όποιον εύρεν ή αγία Ελένη Είς άνά-
μνησιν τοΰ γεγονότος τούτου εορτάζεται ή έορτή τής υψώ-
σεως τήν επομένη ν τής ημέρας των εγκαινίων τοΰ ναοΰ τής
"Αναστάσεως. Η έορτή αΰτη ύπομιμνήσκει συγχρόνως καΐ
το ότι κατά τό 6.28 μ. Χ. ό αυτοκράτωρ τής Κωνσταντινου-
πόλεως Ηράκλειος επανέφερε θριαμβευτικώς είς τον ναό ν
τής 'Αναστάσεως τον τίμιον σταυρόν, τον όποιον εΪχον άρ-
πάσει οί Πέρσαι τό 614 μ. Χ.

"Αλλη σπουδαία έορτή τοΰ σταυροϋ είναι ή εορτή της
Σταυροπροσκυνήσεως ■ κατά τήν τρίτην Κυριακήν τής Με-
γάλης Τεσσαρακοστής, ότε δια να ανακουφισθώ μεν είς τό
μέσον τής νηστείας, ΰπομιμνήσκεται είς ημάς, ότι πλησιάζει
ή χαρμόσυνος ημέρα τής αναστάσεως, βαλλομένου τοΰ *
«Τον σταυρόν σου προσκυνοΰμεν, Δέσποτα, και τήν άγίαν
σου άνάστασιν ύμνοϋμεν καΐ δοξάζομεν». Έχομεν και αλλας
τινάς δευτερευούσης σημασίας εορτάς τοΰ σταυροϋ.

8. Κινηται Αείίποτικαι eogvcal γενικώς.

Κινηταϊ Δεσποτικά! εορταΐ λέγονται, ώςείπομεν, εκεί-



Το εσωτερικόν του ναοΰ του αγίου Λημητρίου έν Θεσσαλο-
νίκχι (ρυ&αοϋ βασιλικής" του πέμπτου ή έκτου μ. Χ-
ο.Ιώνος).
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ναι αί όποΐαι εορτάζονται καθ" ώρισμένην ήμέραν τής εβδο-
μάδος, ουχί όμως κατά τήν αυτήν κατ' ετος ήμερομηνίαν.

Κέντρον των εορτών τούτων είναι τό Πάσχα, και δια να.
γνωρίζωμεν πότε εορτάζονται αΰται πρέπει να γνωρίζωμεν
πότε εορτάζεται τό Πάσχα.

Τό Πάσχα, προς τιμήν τής αναστάσεως τοΰ Σωτήρος,
έοκρτάζετο εις τήν χριστιανικήν εκκλησίαν από των αποστο-
λικών χρόνων. Επειδή όμως δεν εο^ρτάζετο πανταχοΰ κατά
τήν αυτήν ήμεραν, ή πρώτη εν Νίκαια οικουμενική σύνοδος
(325 μ. Χ.) ώρισε μεταξύ άλλων καΐ τον χρόνον κατά τον
όποιον ώφειλον πάντες οι Χριστιανοί να εορτάζουν τό Πά-
σχα. Βάσις ε?ν,ήορΌ·η ή εαρινή ισημερία, ήτοι ή ήμερα τοΰ έα-
ρος, οτε ή ημέρα είναι ίση προς τήν νύκτα, δηλαδή δωδεκάω-
ρος. 'Εαρινή ισημερία ήτο τότε ή 21η Μαρτίου. Λοιπόνώρί-
σθη τό Πάσχα να εορτάζεται τήν πρώτη ν Κυριακήν μετά τήν-
πανσέληνο ν, ή οποία φαίνεται μετά τήν 21 ην Μαρτίου. Έαν
ή πανσέληνος συμπέση Κυριακήν, ιό Πάσχα εορτάζεται τήν-
έπομένην Κυριακήν. 'Επίσης τό Πάσχα αναβάλλεται δια μίαν
εβδομάδα, {αν συμπέση τό Πάσχα ιών 'Εβραίων. "Ωστε:
τό Πάσχα δεν δύναται να έορτασθή οΰτε προ τής 22ας Μαρ-
τίου, αλλ' οΰτε και βραδύτερον τής 25ης 'Απριλίου ').

Ή σειρά των κινητών τούτων εορτών αρχίζει δέκα Κυ-
ριακάς προ τοΰ Πάσχα, με τήν Κυριακήν τοϋ Τελώνου και
Φαρισαίου, και τελειώνει οκτώ Κυριακας μετά τό Πάσχα, με
τήν Κυριακήν των αγίων Πάντων.

At έορται αΰται δεν είναι πάσα ι προς τιμήν τοΰ Σωτή-
ρος, αλλ' επειδή πάσαι έχουν σχέσιν με τό Πάσχα και άνα-

1) Ό λόγος Si' ον το Πάσ/α των Δυτικών καΐ Διαμαρτυρομένων πότε

συμπίπτει μετά του ημετέρου, πότε δ' ουχί, είναι οτι παρ' αυτοις ώς βα—

σις δεν λαμβάνεται ή κατά τ*> 325 εαρινή 'ισημερία (24ην Μαρτίου), αλλ'
ή έκάστοτε εαρινή 'ισημερία (νυν ή 8η Μαρτίου).
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ιρέρονται εις πράξεις και λόγους τοΰ Χριστοΰ, δύνανται να
θεωρηθούν όλαι ώς δεσποτικαί.

Τάς κινητας εορτας δυνάμεθα να ύποδιαιρέσωμεν : α') εις
έορτας προ της μεγάλης εβδομάδος, β') είς τήν μεγά/ojv
εβδομάδα και το Πάσχα, και γ') είς τάς μετά τό Πάσχα
έορτάς.

Ήδη ας έξετάσωμεν τάς σπουδαιοτέρας εξ αυτών :

9, ΚινηταΙ δε<ΐποτικα\ έορται ποό tiîç μεγάλης
εβδομάδος.

1) Ή Κυριακή του Τελώνον και Φαρισαίον, δέκα Κυ-
ριακας προ της Κυριακής τοΰ Πάσχα. Κατ' αύτήν άναγινώ-
σκεται ή παραβολή τοΰ Τελώνου και Φαρισαίου, εκ της
όποιας μανθάνομεν ότι α Πάς ό υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται,
ό δέ ταπεινών εαυτόν ύψωθήσεται» '). Τό βιβ?άοντό όποιον
περιέχει τάς ακολουθίας τών κινητών εορτών άπό Tfjç Κυ-
ριακής ταύτης μέχρι τοΰ μεγάλου Σαββάτου λέγεται Τριφ-
διον, επειδή τό σύνο?ν,ον τών ύμνων δι' έκάστην τών εορτών
τούτων άπετέλει κατ' αρχάς τρεις φδάς. Σήμερον οί ύμνοι
ούτοι περιέχουν περισσοτέρας φδάς, έ'ως εννέα, χωρίς όμως
να μεταβληθή ό τίτλος τοΰ βιβλίου. Επειδή δέ κατά τήν
Κυριακήν ταύτην γίνεται τό πρώτον ή χρήσις τοΰ Τρίφδίου,
ό λαός λέγει ότι ανοίγει τό Τριώδι.

2). Ή Κυριακή τοϋ 'Ασώτου. Ή αμέσως επομένη
Κυριακή, κατά τήν οποίαν άναγινώσκεται έκ τοϋ Ευαγγε-
λίου ή παραβολή τοΰ Άσωτου, ένθα ό Χριστός μας διδάσκει
ότι ό πανάγαθος Θεός συγχωρεί πάντα είλικρινώς μετα-
νοοΰντα '*).

1) Λουκ. ΙΗ', 9 — 14.

2) Λουκ. ΙΕ', 13- 32.
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3) %Η Κυριακή τής 'Απόκρεω. Οϋτω καλούμενη, διότι,
«πό της επομένης ορίζει ή 'Εκκλησία αποχή ν από τό κρέας.
Καθ'δλην δε τήν εβδομάδα από της Δευτέρας της 'Απόκρεω
εως τήν αλλην Κυριακήν γίνεται χρήσις γαλακτερών και δια
τοΰτο ή έβδομάς αυτη λέγεται έβδομας της Τυροφάγου και
είναι ή είσαγωγή είς τήν νηστείαν.

Κατά τήν Κυριακήν της "Απόκρεω άναγινώσκεται εκ.,
τοΰ Ευαγγελίου ή είκών τοΰ Σ<»τήρος περι της" μελλούσης
κρίσεως *)· Ή Κυριακή ή μετά τήν εβδομάδα τής Τυροφάγου·
λέγεται Κυριακή της Τυροφάγου.

Τήν Δευτέραν μετά τήν Κυριακήν της Τυροφάγου αρ-
χίζει ή μεγάλη νηστεία τοΰ Πάσχα, ή καλουμένη Μεγάλη
Τεαααρακοατή, διότι υπενθυμίζει τήν 40ήμερον νηστείαν
τοΰ Κυρίου είς τήν έρημον. Ή νηστεία αυτη διαρκεί 50-
ημέρας, ήτοι από τής Καθαράς Δευτέρας μέχρι τοΰ μεγάλου
Σαββάτου ήμέραι 48, εις τάς οποίας προστίθενται ή Τετάρτη
και ή Παρασκευή τής εβδομάδος τής Απόκρεω, αί όποΐαι
είναι επίσης ήμέραι νηστείας. Κατά τήν νηστείαν διατάσσε-
ται ή αποχή από κρέας, οψάρια και γαλακτερά παντός είδους.
Μόνον κατά τήν Κυριακι^ν τών Βαΐων επιτρέπεται ή Ιχΰυο-
φ>αγία, καθώς και κατά τήν,ήμέραν τοΰ Εύαγγελισμοΰ^ εάν
δεν συμπίπτη αυτη τήν Μεγάλην "Εβδομάδα.

'Εκτός τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής ή Εκκλησία ορί-
ζει. και τάς εξής άλλας νηστείας : 1) Τήν νηστείαν τών
Χριστουγέννων 40 ήμέρας, από τής 15 Νοεμβρίου μέχρι τής
24ης Δεκεμβρίου. 2) Τήν νηστείαν τών Άγίοτν Αποστόλων,
ή οποία αρχίζει τήν Δευτέραν μετά τήν Κυριακήν τών 'Αγίων
Πάντων και τελειώνει εις τάς 29 'Ιουνίου, οτέ εορτάζεται ή;
μνήμη τών 'Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 3) 'Από τής

1) ΜατΘ. ΚΕ', 31 — 46-
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1ης μέχρι της 15ης Αύγουστου, οτε εορτάζεται ή Κοίμησις
τής Θεοτόκου. Έκτος των νηστειών τούτων ορίζεται, κα^ώς
άνεφέραμεν άλλα/ου, νηστεία κατά Τετάρτην καΐ Παρασκευή ν
εκάστης εβδομάδος, ειςάνάμνησιν των ΓΙαθών τοΰ Σωτήρος,
και προς τούτοις τήν παραμονήν των Θεοφανίων (5 Ιανουα-
ρίου), τήν ήμέραν τής άποτομής τής κεφα?ά|ς τοΰ Προδρόμου
(29 Αυγούστου) και τήν έορτήν τής υψώσεως τοΰ τιμίου
σταυροϋ (14 Σεπτεμβρίου) .

Σκοπός τής νηστείας, όπως λέγει ό Ιωάννης ό Χρυ-
σόστομος, είναι ή δέουσα προπαρασκευή διά τήν μετάληψιν
τής θείας ευχαριστίας και ή χριστιανοπρεπής των εορτών
πανήγυρις. Δι' επανειλημμένων δέ κηρυγμάτων εδίδασκεν ό
Χρυσόστομος ότι ή νηστεία δεν είναι ή αποχή άπ?υώς από j
ώρισμένας τροφάς, άλλα κυρίους ή αποχή από τα κακά έ'ργα
'Η πρώτη Κυριακή των νηστειών εΐναι ή Κυριακή
τής 'Ορθοδοξίας, είς άνάμνησιν τής υπό της αύτοκρατείρας
Θεοδώρας οριστικής αναστηλώσεως των εΙκόνων (842) ').

Ή τρίτη Κυριακή τής Τεσσαρακοστής είναι ή τής
Σταυροπροσκυνήσεως 2).

Πέμπτη εβδομάς τής Τεσσαρακοστής. Αξιοσημείω-
τος κατά τήν εβδομάδα ταύτην ςιναι ή Τετάρτη, κατά τήν εσ-
πέραν τής οποίας ψά?^εται ?^αμπρον ποίημα τοΰ αρχιεπισκό-
που Κρήτης 'Ανδρέου (713) έκ 28G τροπαρίων, είς τα
όποια δια παραδειγμάτων έκ τής ιεράς ιστορίας δεικνύςται
πώς πάντοτε αμείβεται ή αρετή καΐ τιμωρείται ή κακία.
Επειδή τό μέγα τοΰτο ποίημα δύναται να χρησιμεύση δι
ημάς ώς κανών, ώς μέτρον τοΰ όρθοΰ βίου, λέγεται Μέγας Κα-
νών. Τήν δ' έσπέραν τής Παρασκευής ψάλ?υεται τό κατά τον

!

1

Πρβλ. περI τούτου -ημετέραν ΣτοιγειώΒ-η Έκκλ. Ίστορίαν σελ. 5S-

2) Περί ταύτης "δε σελ. 24 του παρόντος βιβλίου.



«βδομον αιώνα γραφέν ποίημα προς τιμήν της Θεοτόκου, ό
άκά&ιστος ϋμνος. Τα τροπάρια του ΰμνΟυ τούτου διαιρούν-
ται εις 24 οίκους, έκαστος των όποιων αρχίζει με εν γράμμα
του αλφαβήτου κατά σειράν. 'Ανά εξ εκ των οίκων τούτων
ψάλλονται καθ' έκάστην των τεσσάρων πρώτων Παρασκευών
της Τεσσαρακοστής. Συνετάχθη δε ό ΰμνος οΰτος ε'ις άνά-
μ*νησιν τής σωτηρίας τής Κωνσταντινουπόλεως από της
επιδρομής των Άβάρων και των Περσών (626 μ.Χ). Τότεό
λαός συνήχθη είς τον εν Βλαχέρναις ναόν τής Θεοτόκου καΐ
άνύμνησεν όρθιος (ενεκα τοΰ οποίου και ό ΰμνος λέγεται
ακάθιστος) την προστάτιδα τής πόλεως Παναγίαν. Καί
α?^αι δε κατόπιν νίκαι κατά των Αράβων καθιέρωσαν την
άκολουθίαν ταύτην. Πασίγνωστον είναι το κοντάκιον : «Τή
ύπερμάχφ στρατηγώ τα νικητήρια, ως λυτρωθεϊσα τών δείπ-
νων, ευχαριστήρια αναγράφω σοι ή πόλις σόυ Θεοτόκε. Αλλ'
ώς έχουσα τό κράτος άπροσμάχητον, εκ παντοίων με κιν-
δύνων έ?νευ9>έρωσον,ΐνακράζω σοι: Χαίρε νΰμφη ανύμφευτε».
.Δη?^,αδή : Την νίκην είς σε αποδίδω, ωπροστάτις Θεοτόκε, ή
οποία ώδήγεις τον στρατόν. Επειδή ήλευθερώθην από τα
δεινά, σέ ευχαριστώ, εγώ ή πόλις σου Θεοτόκε. Επειδή όμως
ή δύναμίς σου είναι ακατανίκητος, ελευθέρωσε με από δια-
φόρους κινδύνους, ώστε να κράζω προς σέ : χαίρε νύμφη
ανύμφευτε.

Τό σάββατον τής έκτης εβδομάδος τής Τεσσαρακοστής
τελείται ή μνήμη της αναστάσεως τον Λαζάρου Τήν δ'
έπομένην, εκτην Κυριακή ν της Τεσσαρακοστής, εορτάζεται ή
-Κυριακή των Βαΐων, προς άνάμνησιν τής θριαμβευτικής εισό-
δου τοϋ Ίησοΰ εις 'Ιεροσόλυμα, ότε ό λαός τον ύπεδέχθη με
:βάϊα, δηλ. κλάδους φοινίκων, ώς νικητή ν του θανάτου 2).

1) Πρβλ. ή.χετερα/ 'Isçiv ίιτορίαν της Καινής Δ·αΘήχης (1914) g 22
.2) Πρβλ. αυτόθι £ 31-



— 32 —

40- Ή Μεγάλη έβδομας και το ΙΤά<3^α.

Ή έβδομάς, κατά τήν οποίαν τελείται ή μνήμη των
παθών τοΰ Σωτήρος λέγεται Μεγάλη Έβδομάς·, διότι κατ"
αυτήν γίνεται ή μνήμη μεγάλων γεγονότων.

Δια να δύνανται να παρίστανται όλοι οί Χριστιανοί είς
τον δρθρον αυτών τών ή μερών τελείται οΰτος τήν έσπέραν
τής προηγουμένης ήμέρας, ό δ' εσπερινός τελείται τήν πρω-
ΐαν. Δι' αυτό είς τήν Έκκλησίαν ή άνάμνησις τών γεγο-
νότων τελείται πρίν ή ότε συνέβησαν ούτω λ. χ. τήν
έσπέραν τής Μ. Πέμπτης παρίσταται ό 'Ιησούς επί τοί>
σταυρού, αν και ούτος εσταυρώθη τήν πρωί'αν τής Παρα-
σκευής, διότι κατά τήν έσπέραν τής Μ. Πέμπτης τελείται 6
όρθρος τής Μ. Παρασκευής" τήν δέ Μ. ΓΙαρασκευήν τήν
πρωΐαν τελείται ό εσπερινός τής ιδίας ήμέρας.

Την Μεγάλην Δεντέραν γίνεται ή μνεία του παγκά-
λου Ιωσήφ, τοΰ όποιου ή ιστορία εχει πολλά τα κοινά προς
τον βίον τοΰΣωτΓ)ρος' διότι ώς ό 'Ιωσήφ έφθονήθη υπό τών
αδελφών του, ούτω «αί ό Κύριος υπό τών ομοεθνών του* ώς
ό "Ιοοσήφ έπωλήθη είς τους Ίσραηλίτας εμπόρους αντί 30
άργυρίων, αντί τοΰ αύτοΰ ποσού παρέδωκεκαιό 'Ιούδας τον
διδάσκαλόν του; ώς ό Ιωσήφ ετέθη υπό τών αδελφών τοι>
είς λάκκον καΐ κατόπιν έσώθη, ούυω και ό Σωτήρ τεθείς εν
τάφω ανέστη. 'Επειδή δ' οί εύαγγελισται ευθύς μετά τήν
διήγησιν τής θριαμβευτικής εισόδου τοϋ Ίησοϋ εις "Ιεροσό-
λυμα, διηγούνται τήν κατάραν αύτοΰ επί τήν ακαρπον συκήν,
γίνεται τήν Δευτέραν μνήμη και τοϋ γεγονότος τούτου, εις
συμβολισμό ν τοΰ ότι έπικατάρατος είναι πας ό μή ποιων
καρπούς καλούς, ήτοι εργα αγαθά.

Την Μεγάλην Τρίτην γίνεται μνεία τών τελευταίων
παραβολών, όσας είπεν ό 'Ιησούς είς τους αποστόλους, και
ίδια τής παραβολής τών δέκα παρθένων, έκ τής όποιας δι-
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δασκόμεθα ότι πρέπει νά είμεθα πάντοτε έτοιμοι δι' έργων
αγαθών.

Την Μεγάλην Τετάρτην γίνεται μνεία τής αμαρτωλής
γυναικός, ή όποία ή λειψε δια μύρου τον" Κύριον, ώς και τοΰ
απαίσιου γεγονότος ότι ό Τούδας,έλθών προς του; αρχιερείς,
συνεψώνησε να παραδώση είς αύτούς αντί τριάκοντα αργυ-
ρίων τον διδάσκαλο ν του.

Την Μεγάλην Πέμτττην γίνεται ή μνεία τοΰ μυστικού
δείπνου καΐ τών τελευταίων διδασκαλιών τοΰ Σωτήρος προς
τους μαθητάς του. Κατά τήν ήμέραν ταύτη ν, οίε ό Σωτήρ
ίδρισεν, είς τον μυστικόν δεΐπνον, τό μυστήριον της θείας
ευχαριστίας, μετα?^αμβάνουν οί πλείστοι Χριστιανοί. Τήν
έσπέραν τής Μ. Πέμπτης; ότε τελείται ό δρθ-ρος τής Μ.
ϋαρασκευής, άναγινώσκονται τα δώδεκα ευαγγέλια, ήτοι 12
περικοπαί εκ τών τεσσάρων εύαγγελίων, άναφερόμεναι είς τα
πάθΐ] τοϋ Σωτήρος. Μεταξύ δέ τοΰ πέμπτου και τοΰ έ'κτου
ευαγγελίου άπαγγέ?^λεται ό περίφηιιος ύμνος «Σήμερον κρε-
.μ,άται επί ξύλου...»

Την Μεγάλην Παραΰκενήν γίνεται ή μνεία τοΰ σταυ-
ρικού πάθους τοϋ Σωτήρος καΐ τοΰ θανάτου του(ώρα 3 μ.μ.).
Τήν έσπέραν ψάλλεται ή ακολουθία τοΰ επιταφίου θρήνου.

Τό Μέγα Σάββατον γίνεται ή μνεία τής ταφής τοΰ
Κυρίου 2). Τήν πρωί'αν τε/.εϊται ή καλούμενη πρώτη άνά-
Φτασις, ή όποία είναι απλώς προαναγγελία τής αναστάσεως·
ίαναγινώσκεται δηλαδή ό ψαλμικός στίχος: «Ανάστα ό Θεός
κρίνων τήν γήν», ό όποιος είναι προφητεία περί γεγονότος
τοϋ οποίου ή π?α]ρωσις είναι βεβαία' δια τοΰτο ό ιερεύς

1) Κείμενον κ ai έρμηνείαν τούτου ΐθε έν ημετέρα Ίερα 'Ιστορία της
Ιχίνης Διαθήκης $ 39.

2) Πρβλ. τα σχετικά τροπάρια έν ημετέρα Ίερα Ί-copia Κ. Δ. § 40.
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ραίνει μέ άνθη τόν ναόν και οί κώδωνες τών ναών ήχοΰν
χαρμοσΰνως.

Ή Κυριακή τοϋ Πάσχα. Κατά τό μεσονΰκτιον του
Σαββάτου προς τήν Κυριακήν εορτάζεται ή Άνάστασις, ότε
ψάλλεται τό «Χριστός Ανέστη». ]) Τό δ' απόγευμα τής
Κυριακής γίνεται ή δευτέρα κα/ιουμένη άνάστασις, χάριν τών
μή παραστάντων εις τήν πρώτη ν. Λέγεται δ αυτη και
αγάπη, διότι κατ' αυτήν άντήλλασσον έν τη αρχαία Εκκλη-
σία οί παριστάμενοι άδελφικον άσπασμόν.Τότε άναγινώσκε-
ται εις πολλας γλώσσας τό εΰαγγέλιον εκ τοΰ κατ' Ίωάν-
νην, 2) ενθα ό Χριστός συνιστά είς τους μαθητάς του την
ειρήνην.

11. Αι ^ιετα τδ Ilckd^a κινιιται δείίποτικαΐ έοοται.

Ή Διακαινήσιμος έβδομάς· οΰτω /νέγεται όλόκλ/ηρος
ή εβδομάς από τοΰ Πάσχα μέχρι τής επομένης Κυριακής.
'Επειδή κατά τό μέγα σάββατον εγίνοντο εν τη αρχαία 'Εκ-
κλησία αθρόα βαπτίσματα, οι δέ βαπτιζόμενοι εγίνοντο pat-
rol (νέοι) άνθρωποι, ήτοι Χριστιανοί, ώνομάσθη ή έβδομάς
αυτη διακαινήσιμος. 1 ήν Παρασκεϋήν τής εβδομάδος ταύ-
της είναι ή εορτή τής Ζωοδόχου Πηγής, εις ανάμνησιν τής
εις τόν ναόν τής Θεοτόκου πλησίον τής Κωνσταντινουπό-
λεως πηγής ύδατος, μέ τό όποιον πολλοί εθεραπεύθησαν-
Ή πηγή αυτη υπάρχει και σήμερον.

*Η Κυριακή τοϋ Θωμά ή τοϋ Άντισΐάσχα είναι ή
πρώτη Κυριακή μετά τό Πάσχα, εις ανάμνησιν τής εμφανί-
σεως τοΰ Χριστοΰ εις τους μαθητάς του, οτε και ό άπιστος
Θωμάς έπίστευσεν 3).

1) Κείμενον xal έρμ-ηνείχν του "δε εν ημετέρα Ιερά 'Ιστορία Καινής
Δ'.αθήκης § 41.

2) Ίωάν. Κ', 19-31.

3) Αυτόθι.



Ή Κυριακή των Μυροφόρων είναι ή δευτέρα Κυριακή
μετά τό Πάσχα, είς τιμήν των μυροφόρων γυναικών, ετι δε
και του 'Ιωσήφ και του Νικοδϊ)μου, οι όποιοι εκήδευσαν τον
Σωτήρα

Ή τρίτη Κυριακή μετά τό Πάσχα λέγεται Κυριακή
τον Παραλύτου, διότι κατ' αυτήν άναγινώσκεται εκ τοϋ
Ευαγγελίου ή θερα^τεία τοϋ παρα?\-υτικοϋ εν Βηθεσδφ υπό
τοΰ Χρίστου. 2) Ή τετάρτη Κυριακή λέγεται Κυριακή της
Σαμαρείτιδος, διότι άναγινώσκεται εκ τοϋ Ευαγγελίου ό
διά?ν,ογος τοΰ Χριστοϋ μετά τής Σαμαρείτιδος "Η δε πέμ-
πτη Κυριακή μετά τό Πάσχα λέγεται Κνριακή τον Τυφλοϋ,
διότι κατ' αυτήν άναγινώσκεται εκ τοϋ Ευαγγελίου ή υπό
φοϋ Ιησοϋ ϊασις τοϋ εκ γενετής τυφλοϋ 4).

CH Άνάλη-ψις τοϋ Κυρίου, 40 ημέρας μετά τό Πά-
οχα, ήμέραν Πέμπτην, εις. άνάμνησιν τής Αναλήψεως τοϋ
Κ\>ρίου είς τους ουρανούς, 40 ημέρας μετά τήν Ανάστασιν"').

Πεντήκοντα ημέρας μετά τό Πάσχα εορτάζεται, έν
ημέρα Κυριακή, ή έορτή της Πεντηκοστής, 6) εις άνάμνησιν
τοΰ ότι πεντήκοντα ημέρας μετά τήν άνάστασιν τοϋ Σωτή-
>ρος έπεφοίτησεν επί" τους Αποστόλους τό άγιον Πνεϋμα,
π;ρος τιμήν τοΰ οποίου τήν έπομένην τής Πεντηκοστής Δευ-
τέραν έορτάζεται ή έορτή τοϋ αγίου Πνεύματος. Ή δε Κυ-
ριακή ή μετά τήν Πεντηκοστήν λέγεται Κυριακή των αγίων
Πάντων, εις τιμήν και μνήμην πάντοον των αγίων και μά-
λιστα των μαρτύρων.

1) Μάρ. ΙΕ', 43-ΙΤ, 8 πρβλ. ήαετε'ραν Ίεράν Ίστορίαν Κ.Δ. £ 40.

2) Ίωάν. Ε', 1-15. Πρβλ. ήαίτεραν Ίεράν ίστορίαν Κ. Δ. § Ι9·

3) Ίωάν. Δ', 5-42. Πρβλ. Ίστ. Κ. Δ. £ 25.

4) Ίωάν. Θ', 1-41. Πρβλ. Ίστ- Κ. Δ. § 21.

Πρβλ. τά κατά τήν άνάληψιν και τροπάριον αυτής ήμετέραν ίστ.
Κ. Δ. % 42.

6) Πρβλ. τά κατ' αυτήν και τροπάριον αυτή: ήμετε'ραν Έκκλησ.
Ίστορίαν § 1.
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To βιβλίον, τό όποιον περιέχει την άκολουθίαν των κι-
νητών έορτών από της Κυριακής τοΰ Πάσχα μέχρι της Κυ-
ριακής των αγίων Πάντων λέγεται Πεντηκοστάριόν.

12- Θεομιιτορικαι έοοταί. ')

Προς τιμήν της Θεοτόκου ή Εκκλησία εχει ορίσει πο?^-
λάς έορτάς εκ των οποίων σπουδαιότεραι είναι αι έξης:

1) Το Γενέ&λιον ή ή Γέννησις της Θεοτόκου, είς τάς i
8 Σεπτεμβρίου, προς μνήμην της γεννήσεως.

2) Tà Είσόδια της Θεοτόκου, εις τάς 21 Νοεμβρίου,
εις άνάμνησιν της εισόδου της Θεοτόκου, οτε ητο τριετής,
είς τον ναόν, όπου έ'μεινεν αφιερωμένη εις τον Θεό ν πλέον;};

των 12 ετών.

3) Ό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, είς τάς 25 Μαρ-
τίου, προς άνάμνησιν τοΰ ότι ό άγγελος Γαβριή?ν, απεστάλη ;
υπό τοΰ Θεοΰ προς την Παρθένον Μαρίαν καΐ άνήγγειλεν j
είς αυτί]ν την εύφρόσυνον άγγελίαν (εύαγγε/ασμόν), ότι Οά
γέννηση εκ Πνεύματος αγίου τον Σωτήρα τοΰ κόσμου.
Κατά την ή μέρα ν ταΰτην συμπίπτει και ό εορτασμός της
εθνικής εορτής, είς άνάμνησιν τοΰ ότι ό επίσκοπος Πα?^αιών
Πατρών Γερμανός ΰψωσεν είς την μονήν της αγίας Λαύρας,
την σημαίαν τής επαναστάσεως.

4) Ή Κοίμ,ηαις της Θεοτόκου, είς τάς 15 Αύγού-j
στου, προς άνάμνησιν τοΰ θανάτου τής Θεοτόκου. Τής εορ-
τής ταύτης προηγείται νηστεία 15 ήμερων.

13- Έο^ται αγίων* (5ioç αντών.

Έκτος των δεσποτικών καΐ θεομητορικών εορτών εχο-

1) Περί τούτου —ρβλ. και ήμςτέραν στοίχε'ώΒη Ίεράν Ίστοοίαν της^
Καινής Διαθήκης § 1.



Λ.Τ ^SWWW.wyj· "M VIU··" "III >1^«miPMIjl^H

— 39

i

I II-

Ij

; μεν και έορτας αλλάς ιερών προσώπων, τά όποια μέ τό αιμά
Ι των, μέ τήν σοφίαν των, μέ τό -ταράδειγμά το^ν, μέ τον ιε-
ρόν ένΟουσιασμόν και τήν άκλόνητον πίστιν των συνετέλε-
σαν εις τον θρίαμβον τοΰ Χριστιανισμού Τοιαΰται έορται
jj είναι αί προς τιμήν και μνήμην τών Αποστόλων, αποστο-
λικών άνδρών και ευαγγελιστών (ώς ή τοΰ αποστόλου Φι-
?άππου, 14 Νοεμβρίου' *) Ανδρέου τοΰ πρωτοκλήτου, 30
Νοεμβρίου* 2) Πέτρου και Παύλου, 29 Ιουνίου' !) ή σύναξις
τών 12 Άποστό?<.ων, 30 Ιουνίου 4 ).Αί έορται τών μαρτύρων
οί όποιοι εθυσίασαν τήν ζωή ν των χάριν τής Εκκλησίας
I (αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου* Γ) Αικατερίνης μεγαλο-
[1 μάρτυρος, 25 Νοεμβρίου* 6) Στεφάνου πρωτομάρτυρος, 27
Δεκεμβρίου*7) αγίου Γεωργίου. 23 Απριλίου' 8) μεγαλομάρ-
[1 τυρός Παντελεήμονος, 27 Ιουλίου.9). ΑΙ έορται τών οσίων

ϊ !

-

*) Περί του Φιλίππου πρβλ. ήμετέραν στοιχειώδη έκκλησ. ίστορίαν $ 2.
Άπολντίχϊονχ «Απόστολε ά'ν.ε Φίλιππε, πρέσβευε τω έλεήμονι Θεώ. ίνα.
πταισμάτων άφεσ'.ν παράσ/η (ο Σωτήρ) ταίς ψυ/αΓς Υμών».

2) Περί του 'Ανδρέου και άπολυτίκιον πρβλ. έκκλ. Ίστορίαν § 8.

3) Περί μέν του ΣΤ^ι-ύλον πρβλ. έκκλ. ίστορίαν %% 3-7" περί δέ του Πέ-
τρον j? S. Το τροπάρ-ον της έορτης έν εκκλ. Ιστορία σ. 18.

_ 4) Σνναζις λέγεται ή συνάθροισις τών πιστών προς τιμήν του άγιου
Τά της έκλογης και τά ονόματα τών 12 'Αποστόλων πρβλ. ήμετέραν ίεράν
ίστορίαν Κ. Δ. § 10- Άπολντίχιον: α Απόστολοι άγιοι, πρεσβεύσατε τω
ελεήμ,ονι Θεώ, ίνα πταισμάτων ά'φεσιν παράσχη ταίς ψυχαΓς ημών».

5) Περί άγιου Δημητρίου και άπολυτίκιον πρβλ. έκκλ. ίστορίαν £ 14.

6) "Η μεγαλομάρτυς Αίχατερίνα (αεί καΟαρΐνά=πάντοτε άγνή) ήτο παρ-
θένος σω®ρο·>εστάτη και σοψωτάτη, εζη δ' έν Άλεςανδρεία 'Επειδή ώμο-
Αόγει τον Χριστον και προσείλκυε ύίά της ρητορικής της πλείστους είς

rjrbv Χριστιανισμέ άπεκεφαλίσθη (305 μ. Χ.)

7) Περί Στεφάνον πρβλ. έκκλ. ίστορίαν $ 2. Επειδή ό Στέφανος είναι
ό πρώτος μάρτυς μετά τον Χριστόν, ή μνήμη του εορτάζεται ευθύς μετά τά
Χριστούγεννα.

Πεοί αγίου Γεωργίου και άπολυτίκιον. έορτης πρβλ. εκκλ. ίστορίαν

14.

9) "Ο άγιος Παντελεήμων ήτο ιατρός" επειδή έτέλεσε πλείστα θαύματα.
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και μεγάλων ασκητών, τών όποιων ό βίος εκίνει εις θαυμα-
σμόν τους είδωλολάτρας (Μεγάλου 'Αντωνίου, 17 'Ιανουα-
ρίου ) κ τ. λ. Αί έορταϊ τών μεγάλων Ιεραρχών κάί δι-
δασκάλων, οί όποιοι μέ τόν λόγον των και μέ τα συγγράμ-
ματα των ύπερήσπισαν τόν Χριστιανισμόν (τοΰ μεγάλου Βα-
σιλείου, I Ιανουαρίου'2) τοΰ μεγάλου Αθανασίου^) και Κυ-
ρίλλου Αλεξανδρείας,4) 18 'Ιανουαρίου* τών τριών 'Ιεραρ-
χών, ήτοι τοΰ μεγάλου Βασιλείου,Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου και
Ίο^άννου τοΰ Χρυσοστόμου, 30 Ιανουαρίου·") κ.τ. λ. Αι έορ-
ταϊ τών Θαυματουργών και ΙΙροστατών τής 'Εκκλησίας

(τοΰ αγίου Νικολάου, 6 Δεκεμβρίου'6) αγίου Σπυρίδωνος, 12

----------- ' . ν ,

·■■.■:-:.■-■·. ί
1 » Ι " » » » '

Vcai προσείλκυσε πλείστους είς Χριστόν, άπεκεφαλίσθη επί του αυτοκρατο-
6ος Μαςιμιαν&υ, κατά τον δ' αιώνα. Άπολντίκιον. «'Αθλοφόρε, άγιε κ ai
ιαματικέ Παντελεημον, πρέσβευε τώ έλεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων αοεσιν
•παράσ/η ταις ψ^χαΓς ημών».

ί) Περί τοΰ μεγάλου 'Αντωνίου πρβλ. εκκλ. ίστορίαν § 25.

2) Πρβλ. έκκλ. ίστορίαν j? 19.

3) Πρβλ. εκκλ. ίστορίαν g 17.

Ούτος ήτο σοφός πατήρ της Εκκλησίας, συγγράψας πλείστα συγ-
γράμματα κατά αιρετικών και ερμηνευτικά εις τήν Άγίαν Γραφήν. (χ 444
μετά Χριστόν).

5) Το τροπάριον της εορτής πρβλ. έκκλ. ίστορίαν σ. 48.

6) Ό άγιος Νικόλαος ήκμασε ν επί Κωνσταντίνου του μεγάλου, ήτο επί-
σκοπος Μύρων της Λυκίας κα'ι μετέσ/ε της α' έν Νίκαια οίκουμ- συνόδου
(325 μ· Χ.). Ήτο θαυματουργός" θεωρεΓται δέ ό κατ' εξοχήν άγιος τών
ναυτικών, διότι, κατά τήν παράδοσιν, εσωσεν άπο φοβερού ναυαγίου άνθρω-
Trov δεηθέντα προς αυτόν' ευρέθη δ' ό ναυαγός ούτος τήν πρωί'αν υγιής είς
τήν οικίαν του. 'Απολντίκιον Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητας,-
Εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε τη ποίμνη σου ή τών πραγμάτων άλή- '
θεια' διά τοϋτο έκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τη πτώχεια τά πλούσια.
Πάτερ ίεράρχα, Νικόλαε, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ σώθήναι τάς ψυχάς
ημών». Δηλαδή* Ή αλήθεια τών πραγμάτων σέ έφανέρωσεν είς το ποί-
μνιόν σου υπόδειγμα πίστεως, εικόνα πραότητος, διδάσκαλον εγκρατείας. ί
Διά τούτο με τήν ταπεινοφροσύνην και μέ τήν πτωχείαν σου απέκτησες
ta υψηλά καί τά πλούσια (ήτοι τήν θείαν χάριν). Πάτερ, ίεράρχα Νικό-
λαε, μεσίτευε είς τον Χριστόν τον Θεον νά σωθούν αί ψυ/αί μας.







Δεκεμβρίου. J) τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου και τής αγίας
του μητρός Ελένης, 21 Μαΐου, 3). Έκτος τούτων έορ-
τάζομεν και τήν μνήμην των αγίων Προφητών, όσοι
προανήγγειλαν την ελευσιν τοΰ Σωτήρος ('Ιερεμίου, 1 Μα-
ΐου* 3) Ήλιου 20 'Ιουλίου- 4) και 'ιδίως την μνή-
μην Ιωάννου τον Προδρόμον και Βαπτιστοϋ (την σΰναξιν
αΰτοΰ, 7 Ιανουαρίου' την άποτομήν τήςκεφαλ,ής του, 29 Αύ-
γουστου) Γ). Εκτός τούτων έ'χομεν έορτάς προς τιμήν των
επουρανίων δυνάμεων (την σύναξιν των Ταξιαρχών Μι-
χαήλ και Γαβριήλ και πασών τών επουρανίων ασωμάτων
Δυνάμεων, είς τάς 8 Νοεμβρίου' έορτάς άνακομιδής
αγίων λειψάνων, ευρέσεως λειψάνων ή άλλων σπουδαίων
ιερών κειμηλίων. Τέλος δ' έ'χομεν έορτάς τοπικών αγίων
και νεομαρτύρων. Εν εκάστη πόλει ιδιαζόντως τιμάται
αγιός τις, τοΰ οποίου ή ιστορία συνδέεται προς την ίστορίαν
τής πόλεως, τής οποίας θεωρείται ό κατ1 εξοχήν προστάτης,
ό πολιούχος άγιος (οΰτω λ. χ. τών 'Αθηνών ό άγιος Διονύ-
σιος ό 'Αρεοπαγίτης, τής Θεσσαλονίκης δ άγιος Δημήτριος,
των Πατρών ό απόστολος 'Ανδρέας, τής Κερκύρας ό άγιος
Σπυρίδων, τής Κεφαληνίας ό άγιος Γεράσιμος κ.τ.λ.).
Ώς ειπομεν την Κυριακήν μετά την Πεντηκοστή ν είναι ή
Κυριακή τών αγίων Πάντων.

1) Ό άγιος Σπυρίδων έγένετο επίσκοπος Τριμυθουντος εν Κυπρω* ή~
κμασεν επί του Μ. Κωνσταντίνου και παρέστη ε!ς την α' ο'.κουμ. σύνοδον.
"Ενεκα τών πολλών θαυμάτων του εκλήθη θαυματουργός. Ίο λείψανον αύ-
του ευρίσκεται εν Κερκύρα, ένθα τιμαται ώς ο κατ' εξοχήν προστάτης της
πόλεως άγιος (πολ^ιου/ος).

2) Περί τούτων και άπολυτίκιον .πρβλ. έκκλ. ίστορίαν £ 15.

3) Περί τούτου πρβλ. ήμετέραν ίεράν ίστορίαν Π. Δ. £ 38.

4) Πρβλ. αυτόθι § 31.

5) Τά κατά τον Ίωάννην τον Προδρομον πρβλ. Ίεράν ίστορίαν Κ. Δ.
§§ 2-4.
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Γ ΠΠΣ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ
(ΙΕΡΑΙ ΑΚΟΛΟΥθΙΑΙ).

14. Πεοι τών ιερών ακολουθιών γενικώς.

Προς τον Θεόν τόν πανταχοΰ παρόντα, τόν κοινόν καί
πανάγαθο ν πατέρα μας, δύναται έκαστος ημών να προσφέρτ]
τάς δεήσεις του. Χάριν όμως τάξεως ώρίσθησαν ώρισμένοι
τύποι λατρείας δια τάς διαφόρους περιστάσεις τοΰ θρησκευ-
τικού βίου, αί έκκλησιαστικαΐ άκολουθίαι. Έκ τών εκκλη-
σιαστικών ακολουθιών άλλαι μεν τελοΰνται τακτικώς είς τήν
εκκλησίαν, ai τακτικοί άκολον&ίαι (ό όρθρος, ό έσπερινός,
ύ\ θεία?^,ειτουργία κ.τ.λ.), άλλαι δ εκτάκτως, οσάκις παραστη
ανάγκη, αϊ έκτακτοι άκολον&ίαι, (ώς τα μυστήρια, αί τε-
λεταί τών εγκαινίων τοΰ ναοΰ, τής κηδείας κ. τ. λ.).

15. ΤακτικαΙ άκολουθίαι.

Ή Εκκλησία θέ?^ουσα νά προσευχώμεθα προς τόν Θεόν
όσον τό δυνατόν συχνότερον ώρισε πολλάκις τής ημέρας
προσευ/άς, ήτοι το μεαοννκτικόν, κατά τά μεσάνυκτα* τον
δρ&ρον,χατά τόν όρθρον, δη?ιαδΐ] τήν πρωιαν τάς ώρας,κα-
τά τήν πρώτην, τρίτην, εκτην καί ενάτην ώραν, ήτοι εις τάς
εξ καί εννέα τής πρωίας, τήν μεσημβρίαν και τήν τρίτην μετά I
μεσημβρίαν (διότι οί Εβραίοι ύπελόγιζον τήν ήμέρανάπότάς
εξ τό πρωΐ)' τον εαπερινον τήν έσπέραν, καί το άσζόδει-
πνον μετά τό δεΐπνον. Αι άκολουθίαι αΰται άποτελοΰνται άπό
τροπάρια, ψαλμούς, περικοπάς έκ τής αγίας Γραφής, εύχάς,
δεήσεις και υμνους προς τόν Θεόν.

Χάριν όμως ευκολίας ό ιερεύς μόνον δυο φοράς τήν ήμέ-
ραν προσεύχεται πρός τόν Θεόν είς τήν εκκλησίαν, τό πρωΐ
καί τό απόγευμα. Τό πρωΐ άναγινώσκεται τό μεσονυκτικόν



και ό όρθρος, τήν δ' έσπέραν ή ενάτη ώρα και ό εσπερινός.
'Αλλ' είς τήν οικίαν του οφείλει ό ιερεύς ν άναγινώσκη κα-
τά τας ώρισμένας ώρας τήν πρώτην, τήν τρίτην και εκτην
ώραν, ώς καΐ το άπόδειπνον. ')

Αι Αειτονογίαι.

Από τών αποστολικών χρόνων βάσις τής χριστιανικής
?^ατρείας ήτο ή υπό τοΰ Σωτήρος ορισθείσα θεία ευχαριστία.
ΕΙς τήν θείαν εύχαριστίαν προσετίθεντο βαθμηδόν ύμνοι και.
δεήσεις προς τόν Θεόν, άνάγνο^σις τών Γραφών και το κή-
ρυγμα, τοιουτοτρόπως δε κατά μικρόν εμορφώθησαν at λει-
τουργίαι, δηλ. οί ώρισμένοι εκείνοι τύποι κατά τους οποίους
λατρεύομεν τόν Θεόν. Έν τή αρχαία εποχή δεν υπήρχε κοι-
νός τύπος δια πάσαν τήν Έκκλησίαν, άλλ' εκάστη κατά τό-
πον Εκκλησία ειχε τήν λειτουργίαν της, ή βάσις δμως ήτο·
είς πάσας ή αυτή.

'Από τάς αρχαίας λειτουργίας, αί όποΐαι σώζονται, τεσ-
σάρες είναι αί κυριώτεραι : 1) ή Λειτουργία ή αποδιδομένη
εις τον Ιάκωβον τον άδελφό&εον. 3) Ή λειτουργία αΰτη
δεν τελείται σήμερον ή μόνον εις τινα μέρη κατά τήν 23ην
'Οκτωβρίου, οτε εορτάζεται ή μνήμη του. Επειδή δ' ήτο
πολν μακρά τήν συνέταμεν δ μέγας Βασίλειος (*|-379)· ούτως
έ'χομεν 2) τήν λειτουργίαν τον μεγάλου Βασιλείον,γ] οποία
τελείται νΰν δεκάκις τοΰ έτους, ήτοι τάς πέντε Κυριακάς τής
μεγάλης Τεσσαρακοστής (πλην τής Κυριακής τών Βαΐων),,
τήν μεγάλην Πέμπτην, τό μέγα Σάββατον, τάς παραμονας
τών Χριστουγέννων καΐ τών Θεοφανείων και κατά τήν Ιην
Ιανουαρίου, οτε τελείται ή μνήμη τοΰ αγίου Βασιλείου. 3)

1) Έρμηνείαν τών ακολουθιών τούτων Γδε εν 'Εκκλησία Μας σ. 47—53.

2) Άδελφόθεο'. έλέγοντο τά τέκνα του μνήστορος 'Ιωσήφ έκ προηγουμέ-
νου γάμου του.



Τήν λειτουργίαντοϋ μεγάλου Βασιλείου, ή οποία ήτο και αΰτη
εκτενής, συνέταμεν ο 'Ιωάννης ο Χρυσόστομος (-{-407), τοΰ
οποίου ή ?.ειτουργία επεκράτησε κατά μικρόν εις πάσαν τ?]ν
όρθόδοξον ανατολική ν Έκκλησίαν καΐ τελείται κατά πάσας
τάς Κυριακας και έορτάς τοϋ έτους, πλήν εκείνων κατά τάς
όποιας τελείται ή λειτουργία τοϋ Βασιλείου. 4) Κατά τήν
μεγάλην Δευτέραν, Τρίτην και Τετάρτη ν, ώς και κατά τήν
Τετάρτην καΐ ΙΙαρασκευήν τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής τε-
λείται ή Λειτουργία των ττροηγιασμένων (δώρων), κατά τήν
οποίαν δεν γίνεται αγιασμός των τιμίων δώρων, άλλα ταΰτα
εΐναι ήδη ήγιασμένα από τήν προηγουμένην Κυριακή ν.

17. Έο^ιηνεία τίίς θείας λειτονογίας. ')

Καθ' δν χρόνον τελείται ό όρθρος, ό ιερεύς μυστικως
εντός τοϋ αγίου βήματος παρασκευάζει τα τίμια δωρα (ήτοι
τον ά'ρτον και τον οινον) δια να είναι έτοιμα κατά τήν με-
γάλην εϊσοδον, ότε ό ιερεύς και ό διάκονος εισέρχονται εκ
του ίεροϋ είς τον κυρίως ναόν φέροντες αυτά. Ή ετοιμασία
αΰτη των τιμίων δώρων ?^έγεται προσκομιδή, διότι τελείται
επί της τραπέζης τής άριστερα τής αγίας τραπέζης, ή οποία
λέγεται προσκομιδή. Άφοϋ τελειώση ό όρθρος και ή προσ-
κομιδή, αρχίζει ή θεία λειτουργία. Αΰτη διαιρείται εις δύο
μέρη, ήτοι: α ) τήν λειτουργίαν των κατηχονμένων^ κατά
τήν οποίαν ήδύναντο να παρίστανται καΐ οι κατηχούμενΟι,

1) Επειδή εν τη 'Εκκλησία μας τελείται συνήθως ή λειτουργία του 'Ιω-
άννου τοϋ Χρυσοστόμου, αί δε λοιπαί διαφέρουν ταύτης μόνον εις τάς λε-
πτομερείας, ενταύθα ταύτην μόνον Θά έρμηνεύσωμεν" εννοείται εν γενικαίς
γραμμαΓς, ώς αρμόζει διά τήν Τ' τάςιν του δημοτικού σχολείου. Πάντα δ'
επιθυμούντα πλήρη έρμηνείαν τής θείας λειτουργίας παραπέμπομεν είς το
ύα>' ημών γραφέν βιβλίον «ή 'Εκκλησία Μας», έ'χθα ερμηνεύεται ή λειτουρ-
γία εκτενώς (σ. 53 — 90 *αΙ ή Λειτουργία των προηγιασμένων, σ. 90 — 94).



-δ:)λ. όσοι έδιδάσκοντο τήν κατήχησιν, άλλα δεν εΐ/νον έτι
βαπτισθή · και β ') τήν λειτουργίαν τών πιστών,προ τής ενάρ-
ξεως τής οποίας διετάσσοντο οί κατηχοΰμενοι ν' απέλθουν,
διότι επρόκειτο να τελεσΟή τό μυστήριον τής θείας ευχαρι-
στίας, τοΰ οποίου μόνον οί πιστοί, δηλ. οι βαπτισθέντες,
ήδΰναντο να μετάσχουν. 'Αν καί σήμερον ή διάκρισις είς
κατηχουμένους και πιστούς δεν υπάρχει, διότι δλοι βαπτί-
ζονται νήπια, εν τούτοις εξακολουθεί ή διαίρεσις τής λει-
τουργίας είς τά δύο ταΰτα μέρη, επειδή αΰτη, ώς έργον άγιων
και μεγάλων ανδρών καί συνδεδεμένη με ιεράς παραδόσεις
|τής Έκκλΐ]σίας μας μένει άμετάβ?α]τος έκτοτε.

ΛΑς εξετάσωμεν ήδη τά κυριώτερα σημεία τής θείας
λειτουργίας.

Ι ■ -- ·, . -■'■· - ■ , ■ . -

α ') Ή λειτονογία τών κατη^ονμένων.

1) Τά Προοίμιον : Ή θεία λειτουργία αρχίζει με τήν
υπό τοΰ διακόνου εκφώνησιν τών λέξεων «Εύλόγησον δέ-
σ.~οτα» (δη/^.. εύλ,όγησον ώ ίερεΰ)' δ ιερεύς τότε λέγει : «εύ-
/.ογημένη ή βασιλεία τοΰ Πατρός καί τοΰ Υίοΰ και τοΰ 'Αγίου
Πνεύματος, νΰν καί αεί καί είς τους αιώνας τών αιώνων»' ό
δέ χορός, ώς αντιπρόσωπος τοΰ λαοΰ, άπαντα «άμήν», δηλ.
είθε. Μετά ταΰτα απαγγέλλει ό διάκονος σειράν δεήσεων προς
τόν Θεόν" επειδή δ'ολαι αύται αί δεήσεις λέγονται όμοΰ (συ-
νημμέναι) ή δέησις αΰτη λέγεται μεγάλη συναπτή (δέησις).
Μετά τήν μεγάλην συναπτήν ψάλλονται τά άντίφωναβηλ.
στίχοι εκ τής αγίας Γραφής, οι όποιοι ψάλλονται ή άπαγ-
γέλονται διαδοχικώς (άντιφώνως) ύπο τών δύο χορών (ή βαλ-
τών). Μεθ' εκαστον δέ τών δύο άντιφώνων ό διάκονος λέγει
τήν μικράν συναπτήν, ήτοι ολίγας δεήσεις, αι όποιαι άρχί-
ζουν με τάς /λέξεις « έτι καί έτι έν είρι^νη τοΰ Κυρίου δεηθώ-,
μεν». Κατόπιν ψάλ/ο)νται οί μακαρισμοί, εάν είναι Κυριακή
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ή εορτή αγίου, εάν δ' είναι δεσποτική ή θεομητορική έορττ|
ψάλλεται τρίτον άντίφωνον.

2) Ή μικρά είσοδος ή ή είσοδος τον ευαγγελίου. Κα-
τά ταύτην εξέρχεται τοϋ αγίου βήματος ό διάκονος μετά του
ιερέως, ό οποίος κρατεί ύψωμένον τό εύαγγέλιον, προηγου-
μένων λαμπάδος και θυμιατού, καί ΐστανται αμφότεροι είς το
μέσον τοΰ ναοΰ. Ό διάκονος υψών τό Εύαγγέλιον προς τόν
λαόν, αναφωνεί «σοφία* ορθοί»" δηλαδή τό εύαγγέλιον τοΰτσ
είναι θεία σοφία, εγερθήτε ορθοί προς τιμήν του. Κατόπιν οί
κληρικοί εΙσέρχονται είς τό αγιον βήμα* δια τοΰτο ή τελετή
αυτη λέγεται είσοδος, μικρά δέ δια να διακρίνεται από τήν
μεγάλην, περί τής οποίας μετ' ολίγον θα εϊπωμεν. 'Επειδή
δέ τότε δια πρώτην φοράν φέρεται τό εύαγγέλιον από τό ιε-
ρόν είς τόν ναόν, ή τελετή αύτη ?^έγεται καί είσοδος τον
ευαγγελίου. Κατόπιν άφοΰ ψάλουν τροπάρια, δεήσεις, τό
τρισάγιον («άγιος 6 Θεός, άγιος Ισχυρός, άγιος αθάνατος
ελέησον ήμας^), καί τό πολυχρόνιοι' (δηλ. δέησις ύπέρ τών
μελών τής βασιλικής οικογενείας) γίνεται

3) ή άνάγνωσις τοϋ 'Αποστόλου και τοϋ Ευαγγελίου-
ήτοι ή υπό τοΰ άναγνώστου άνάγνωσις ώρισμένης περικο-
πής άπο τάς Πράξεις ή τάς επιστολάς τών 'Αποστόλων, και
ύστερον ή υπό τοΰ διακόνου άνάγνωσιν περικοπής εξ ενός
τών 4 εύαγγελίων. Μετά τήν άνάγνωσις τοΰ εύαγγελί'ου γί-
νεται τό κήρυγμα. Τέλος επακολουθεί

4) ή υπό τοϋ διακόνου άνάγνωσις της έκτενοϋς η
τών έκτενών δεήσεων. Ο διάκονος δηλ. δια σειράς δεήσεα>ν
εύχεται ύπέρ τών εύσεβών και ορθοδόξων Χριστιανών, ύπέ(>.
τοΰ βασιλέως, τοΰ κλήρου, τοΰ ?ν.αοΰ, τών οπωσδήποτε εργα-
ζομένων εν τω ναώ καί ύπέρ τών κεκοιμημένων* κατόπιν
δ εύχεται ύπέρ τών κατηχουμένων να ε?ι,εηθοΰν υπό τοΰ
Κυρίου καί να γίνουν καλοί Χριστιανοί. Έν τέλει παραγ-
γέλλει είς τούς κατηχουμένους νά κλίνουν τήν κεφα?ν.ήν







II των διότι ο ιερεύς εντός τοϋ αγίου βήματος εύχεται υπέρ

I αυτών τήν εύχην ταύτην ό ιερεύς λέγει χαμηλή τή φωνή,
μόνον δε τό τέ?\.ος τής ευχής λέγει μεγαλοφώνως : «ϊνα
καΐ αυτοί σύν ήμΐν δοξάζωσι τό πάντιμον και μεγαλοπρε
πες όνομα σου, τοϋ Πατρός και τοϋ Υίοϋ και τοΰ 'Αγίου

Î "Πνεύματος. 'Αμήν».

Μετά τοΰτο ο διάκονος παραγγέλλει εις τους κατηχου-
! μένους ν' απέλθουν τοϋ ναοΰ, λέγων : «"Οσοι κατηχούμε-
! νοι προέλθετε (=εξέλθετε)" οί κατηχούμενοι προέλθετε"
όσοι κατηχούμενοι προέ?^θετε* μή τις των κατηχουμένων»
(=κανεις εκ των κατηχουμένων να μή μείνη). Τότε εφευ-
γον οι κατηχούμενοι και εμενον εντός τοϋ ναοϋ μόνον οί
πιστοί, ούτω δ' ήρχιζε τό δεύτερον μέρος τής λειτουργίας,
ή ?\.ειτουργία των πιστών.

(3 Ή 2νειτο\Γ£>γία των rsicf-coiv.

Τα κυριώτερα σημεία ταύτης είναι τα εξής :

1) Ai εύχαϊ ύπερ των jtιστών. Άψοϋ αποσυρθούν οί
κατηχούμενοι ό διάκονος άναφωνεΐ : «"Οσοι πιστοί», (δηλ.
όσοι εΐσθε π?\-έον Χριστιανοί βαπτισμένοι μείνατε) παρα-
καλεί δε τον Θεόν να ε/.εήση ημάς, εν φ χρόνφ ό ιερεύς εν-
τός τοΰ αγίου βήματος εύχεται υπέρ των πιστών. Ό διά-
κονος παρακαλεί τον Θεόν και πάλιν, ό δ' Ιερεύς αναπέμπει
δευτέραν ευχή ν υπέρ των πιστών εντός τοϋ άγιου βήματος.

2) Κατό-πιν τελεΐυαι ή μεγάλη είσοδος, δηλαδή ή
μετά πομπής μεταφορά τών τιμίων δώρων από τήν προσκο-
μιιδήν, όπου εως τώρα εύρίσκοντο, είς τήν άγίαν τράπεζαν.

, Ένω δη?υ. ό χορός ·ψάλ?ν.ει τον χερουβικόν ΰμνον («Οί τά
Ι ΧερουβΙμ μυστικώς είκονίζοντες .. »'), ό ιερεύς λαμβάνει

I ||_

1) Οί παριστάμενο·, είς ττ,ν θείαν ευ-/αριστίαν εικονίζουν μυστικώς τά
; Χερουβίμ, ήτοι τούς αγγέλους, διότι καθώς εκείνα περικυκλώνουν τον
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το άγιο ν ποτήριον καί δ διάκονος τόν άγιον δίσκον εκ τής
προσκομιδής, όπου ευρίσκονται, και έρχονται είς τό μέσον
τοϋ ναοϋ" εν μέσφ δέ σιγής, διότι ό χορός διακόπτει τόν
χερουβικόν ΰμνον, ό διάκονος αναφωνεί : «Πάντων ημών
μνησθείη Κύριος ό Θεός έν τη βασιλεία αύτοϋ, πάντοτε νΰν
καί αεί, καί είς τούς αΙώνας τών αιώνων», ό δ' ιερεύς μνη-
μονεύει τόν βασιλέα, τό παλάτιον, τόν στρατόν και πάντας
τούς εύσεβεΐς καί ορθοδόξους Χριστιανούς.

3) Κατόπιν ό διάκονος εξέρχεται τοϋ ίεροϋ καί εξακο-
λουθεί τάς δεήσεις προς τόν Θεόν («πληρώσωμεν τήν δέη-
σιν ήμώντώ Κυρίω»), ύπέρ τών τιμίων δώρο^ν (ώστε νά γί-
νουν ταϋϋα σώμα καί αίμα Χριστοϋ), ύπέρ τοΰ ναοϋ καί τών
Χριστιανών. 'Ενώ δ ό διάκονος ?^έγει τάς δεήσεις ταύτας,
ό ιερεύς εντός τοΰ αγίου βήματος λέγει εύχήν δια τής
όποιας παρακαλεί τόν Θεόν νά δεχθή τήν ?«ατρείαν ταύτην,
καί να μας άνταμείψη κατά τήν δευτέραν παρουσίαν.

4) Ή ομολογία τής πίστεως. Άφοΰ ό ιερεύς ειπη « ει-
ρήνη πασι», ό διάκονος αναφωνεί «άγαπήσωμεν άλλή?α>υς
ΐνα έν όμονοία όμολογήσωμεν», άμέσοκ δέ τότε ο χορός
ομολογεί τήν πίστιν του είς τήν άγίαν Τριάδα «Πατέρα,
Υίόν καί άγιον Πνεΰμα, Τριάδα όμοούσιον καί άχώριστον»,
ό δ αναγνώστης άναγινώσκει τό πιστεύω.

5) Μετά ταΰτα αρχίζει τό σπουδαιότερον μέρος τής
θείας λειτουργίας ό αγιασμός τών τιμίων δώρων, οτε δια
τής υπό τοΰ ιερέως επικλήσεως τοΰ αγίου Πνεύματος μετα-
βάλλεται ό άρτος είς τίμιον σώμα, ό δ οίνος είς τίμιον αίμα
τοϋ Χριστοϋ. Επειδή τό μυστήριον τής θείας ευχαριστίας εί-
ναι θυσία προς τόν Θεόν, ύπέρ πάν [ων τών πιστών, ζώντων

θρόνον του Θεου καί ευρίσκονται είς κοινωνίαν μετ* αύτου, τοιουτοτρόπως
καί οί παριστάμενο», αξιουνταί να ιδούν αυτό το σώμα = καί το'αΓαα τ op
Σωτηρς.



καί νεκρών, δια τοΰτο ό ιερεύς μνημονεύει πάντων τών προ-
πατόρων, πατέρων, αγίων καί εξαίρετους τής Θεοτόκου, τήν
οποίαν παρακαλεί όπως πρεσβεύη είς τόν υίόν της, δια να
δεχθή ούτος τήν θυσίαν ταύτην. Τότε δ' δ χορός, ώς άντι-
πρόσωπος τοΰ λαού, ύμνεϊ τήν Θεοτόκον. Συνεχίζων δ' ό ιε-
ρεύς εύχεται υπέρ πάντων εκείνων, χάριν τών όποιων έγινεν
ή λειτουργία.

6) Ό διάκονος κατόπιν αρχίζει πάλιν εκτενή δέησιν
προς τόν Θεόν, ενφ ό ιερεύς μυστικώς εντός τοΰ αγίου βή-
ματος, εύχεται είς ιόν Θεόν νά μας άξιώση να μειαλάβωμεν
επαξίως' τό τέλος δέ τής εύχής ταύτης ?«.έγει μεγαλοψώνως:
Καί καταξίωσον ημάς, Δέσποτα, μετά παρρησίας άκατακρί-
τως το?^μάν επικαλεισθαι Σε τόν επουράνιον Θεόν Πατέρα καί
?^έγειν», τότε δ' ό άναγνώστης άπαγγέλλει τό Πάτερ
ημών.

7) Ή ϋεία κοινωνία. Μετά τοΰτο κοινωνούν εντός τοΰ
αγίου βήματος οί κληρικοί, ενφ ό χορός -ψάλλει τό»κοινω-

ίίνικόν, ήτοι στίχον έκ τής αγίας Γραφής: Κατόπιν μετελάμ-
βανον οί λαϊκοί, οί όποιοι σήμερον συνήθως μεταλαμβάνουν
κατά τό τέλος τής θείας λειτουργίας.

8) ΧΗ άτιόλναις. Κατά ταύτην άναπέμπονται εύχαρι-
I στίαι εις τόν Θεόν, διότι ήξιώθημεν νά ϊδωμεν καί να μετα-

λάβωμεν τών τιμίων δώρων. Κατόπιν ό ιερεύς λέγει τήν όπι-
σθάμβωνον εύχήν αό εύλογών τούς εύ?Λ)γοΰντας σε Κύριε» ..
j (ή οποία άλλοτε άνεγινώσκετο όπισθεν τοΰ άμβωνος, όστις
ήτο τότε είς τό μέσον τής εκκλησίας)' κατά τήν εύχήν τού-
την ό ιερεύς εύχεται προς τόν Θεόν νά σώση καί να εύλο
γήση τόν λαόν,νά βοηθήση τους άγαπώντας αυτόν καί εν τέλει
δοξολογεί τόν Θεόν, τόν όποιον δοξολογεί καί ό χορός. Άφοΰ
δέ πάλιν ό ιερεύς έπικαλεσθή τήν εύλογίαν του Χριστού επί
τόν λαόν, επικαλείται πάντας τούς αγίους να μεσιτεύσουν
υπέρ ημών καί τέλος λέγει: «Δι* ευχών τών αγίων Πατέρων
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ημών, Κΰριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός ελέη σον και σώσον ημάς» "
ό χορός απαντά «αμήν», και τοιουτοτρόπως τε?^ειο5νει ή θεία

i

λειτουργία και γίνεται ή άπόλυσις. "Οσοι δεν εκοινώνησαν,
εξερχόμενοι τής εκκλησίας, λαμβάνουν άντι των τιμίο^ν δώ-
ρων τό άντίδωρον, ήτοι τεμάχιον άρτου εκ τής προσφοράς,
εύλογη μένον υπό τοΰ ιερέως.

18. "Εκτακτοι Άκολουθιαι.

Εκτακτοι άκο/^ουθίαι λέγονται εκεΐναι, αί όποϊαι τε-
?.οϋνται εκτάκτως, οσάκις παραστή ανάγκη. Τοιαΰται είναι
τά λοιπά μυστήρια εκτός τής θείας ευχαριστίας, ήτοι τό
βάπτισμα, τό χρίσμα, ή θεία έξομολόγησις, ή ίερωσΰνη, ό
γάμος και τό εύχέλαιον' εκτός δέ τούτων αί ιεραι τελεταί
τής Εκκλησίας μας διά πάσα ν περίστασιν τοΰ βίου, ώς ή
τελετή των εγκαινίων τοΰ ναοΰ, ή νεκρώσιμος άκο?α>υθία,
τά μνημόσυνα, κ.τ.λ.

'Η.ακολουθία των τε/^ετών τούτων, ή όποία συνίσταται
από εύχάς, δεήσεις, τροπάρια καΐ αναγνώσματα εκ τής 'Αγίας
Γραφής, ευρίσκεται εις τό Εύχολόγιον. )

1) Έομηνεία των εκτάκτων ακολουθιών δεν περιέχεται εν τω προγράμ—
ματι του 'Υπουργείου* και ορθότατα διότι θά ή τ ο δυσχερέστατον είς μαθητή*
Τ' τάξεως νά συγκράτηση ,τόσας λεπτομερείας. Περί των μυστηρίων άρκουν
διά τον μαθητήν τής Τ' τάξεως αί γνώσεις έκ της έν τη αύτη τάςει διδα-
σκομένης Κατη/ήσεως (Πρβλ. ήμετεραν στοιχειώδη Όρθόδοςον Χριστιανικήν
Κατή/ησιν § 22 — 30). Τήν έρμηνείαν των μυστηρίων και των τελετών δύ-
ναται ό Βουλόμενος νά εΰρη έν τή Εκκλησία Μας (σ. 91 —103),
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ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ 1ης
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1913.

Στοιχειώδης 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία μετά 5 ολοσέλιδων· εΐκό-
νων. "Εκδοσις 1915.

'Ιερά 'Ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης μετά πολλών εικόνων
και χάρτου της Παλαιστίνης. Έκδοσις 1915.

'Ιερά Ιστορία της Καινής Δια&ήκης μετά πολλών εικόνων
ολοσέλιδων και μή και χάρτου της Παλαιστίνης. Έκδοσις 1915.

Στοιχειώδης Ό ρ&άδοξος Χριστιανική Κατήχησις. "Εκδο-
σις 1915.

Λειτουργική τών Δημοτικών Σχολείων, κατά τό πρόγραμμα.Έκ-
δοσις 1915, μετ ' εικόνων.

ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ

( Εκδόσεις του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων).

Ή Εκκλησία μας, ή to ι που, πώς και πότε λατρεύεται ό Θεός,
μετά πλήρους ερμηνείας της θείας λειτουργίας. Έκδοσις 13η (80,000
αντίτυπα}Ί:.

'Ιστορία της *Εκκλησίας, από της ιδρύσεως αύτης μέχρι σήμε-
ρον. Έκδοσις νέα.

At Θρησκεϊαι, σύντομος ιστορία τών διαφόρων Θρησκειών
αγρίων και πεπολιτισμενων εθνών.

3Εκ των Ποιητικών Βιβλίων της Παλαιάς Δια&ηκης Ίώβ —
Ψαλμοί—Παροιμίαι—Τ^σμα ασμάτων—Εκκλησιαστής—Σοφία Σο-
λομώντος—Σοφία Σειράχ.
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