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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα χειρόγραφα δεν αποτελούν στατικούς φορείς κειµένων αλλά καίριες µαρτυρίες 

του πνευµατικού πολιτισµού και δυναµικά µέσα της διάδοσης και εξέλιξής του. Η 

δυνατότητα της ορθής ανάγνωσης του γραπτού σηµείου παλαιοτέρων εποχών, προσφέρει 

κάτι σηµαντικά µεγαλύτερο, την δυνατότητα ακριβέστερης και γενναιότερης εποπτείας του 

παρελθόντος.1  

Η σωστή γνώση του παρελθόντος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για κάθε έρευνα 

του επιστηµονικού πεδίου. Η προαγωγή της επιστήµης επιτυγχάνεται µέσα από την 

διαδικασία της έρευνας, η οποία παραπέµπει στο κοντινό και στο µακρινό παρελθόν, όπου 

ο κάθε ερευνητής προσπαθεί να επιλέξει και να αναδείξει όλα εκείνα τα σηµεία και τα 

κείµενα τα οποία θεωρεί ότι αξίζει να παραµείνουν στο φως και να οδηγήσουν τις 

επόµενες γενεές. Η ακρίβεια µε την οποία θα αναδειχθεί ο πλούτος του παρελθόντος 

αποτελεί µεγάλη σηµασία. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κείµενα προσευχής της 

κοινότητας της Εκκλησίας, αυτά θα πρέπει να διακρίνονται από καθαρότητα γραφής του 

κειµένου που παραδίδεται από το πρωτότυπο χωρίς λάθη και αµφισβητήσεις, ώστε κάθε 

ερευνητής να είναι σε θέση να επιλέγει και να µεταφέρει τη σωστή γραφή. 

Το Ελληνικό χειρόγραφο Ευχολόγιο Barberini 336 το οποίο, κατά γενική αποδοχή, 

αποτελεί το πιο παλαιό Βυζαντινό Ευχολόγιο που έχει βρεθεί έως σήµερα, αποτελεί 

ταυτόχρονα και τον πιο παλαιό µάρτυρα της Ιταλο-Ελληνικής ανασκόπησης του 

Βυζαντινού Τυπικού. Έρχεται µέσα από τα βάθη των αιώνων να µας µεταφέρει την 

Λειτουργική πράξη όπως αυτή ετελείτο τον 8ο αιώνα. Η χρήση του Βαρβερινού αυτού 

κώδικα από τον αείµνηστο Π.Τρεµπέλα, στα κλασσικά και µοναδικά σε αξία για τις 

Λειτουργικές σπουδές έργα του, την Θεία Λειτουργία και το Ευχολόγιο δηλαδή, αποτελεί 

το αντικείµενο της παρούσης εργασίας. 

Με την ευκαιρία λοιπόν της ολοκλήρωσης της εργασίας αυτής, αποτελεί ανάγκη 

επιτακτική να εκφράσοµαι την απεριόριστη ευγνωµοσύνη µας προς τον δοτήρα παντός 

αγαθού Κύριον, διότι η µελέτη αυτή ολοκληρώθηκε, παρά τις πολλές δυσκολίες και 

αντιξοότητες τις οποίες έπρεπε σε καθηµερινή βάση να αντιµετωπίσουµε και να 

ξεπεράσουµε. Δεν γνωρίζουµε εάν η παρούσα µελέτη θα προσφέρει στην Επιστήµη και 

εάν θα αξιοποιηθούν τα ευρήµατά της από µελλοντικούς ερευνητές· γνωρίζουµε όµως ότι 

για εµάς υπήρξε ένα δώρο του Θεού, καρπός προσευχής και αιτία συνεχούς και 

αδιάλειπτης εγρήγορσης. Καµµία στιγµή δεν σκεφθήκαµε να εγκαταλείψουµε αυτήν την 
                                                        
1 Mioni, E. (1994). 
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ωραία έρευνα, ερχόµενοι σε επαφή µε µοναδικής ποιητικής οµορφιάς και σύνθεσης 

κείµενα, τα οποία εξυψώνουν τον νου και καθαίρουν τις ψυχές. Σε αυτό συνετέλεσε και  η 

άοκνη συµπαράσταση του Επιβλέποντα Καθηγητού κ. Γεωργίου Φίλια και για τον λόγον 

αυτό θα θέλαµε να του εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στο σηµείο αυτό. Ευχαριστίες 

οφείλονται και στον Καθηγητή επίσης Πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο για 

την αµέριστη υποστήριξή του σε αυτή µας την προσπάθεια. Και στον Πρωτοπρεσβύτερο 

και Μον. Λέκτορα Θεόδωρο Κουµαριανό, ο οποίος µας προέτρεψε να ασχοληθούµε µε το 

συγκεκριµένο θέµα και µας καθοδήγησε όπου χρειάσθηκε ώστε να περατωθεί αυτή η 

Πραγµατεία, του οφείλουµε απέραντες ευχαριστίες. 

Αρχόµενοι ήδη της εξέτασης του πολυσήµαντου αυτού θέµατος, επικαλούµεθα την 

χάριν του Κυρίου όπως αυτή διατυπώθηκε στις Διαταγές των Αποστόλων: «Ὁ Θεὸς ὁ 

Παντοκράτωρ, ὁ Πατὴρ τοῦ Χριστοῦ σου, τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ σου, δός µοι σῶµα 

ἄσπιλον, καρδίαν καθαράν, νοῦν ἐγρήγορον, γνῶσιν ἀπλανῆ, Πνεύµατος Ἁγίου 

ἐπιφοίτησιν, πρὸς κτῆσιν καὶ πληροφορίαν τῆς ἀληθείας διὰ τοῦ Χριστοῦ σου, δι' οὗ σοι 

δόξα ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀµήν».1

                                                        
1 Διαταγαί Αποστόλων Ζ´XLV 3 ΒΕΠ 2, 136, 33-37. 
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I. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ BARBERINI 336 ΑΠΟ ΤΟΝ Π. 

ΤΡΕΜΠΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ 

 

Σύµφωνα µε την άποψη η οποία έχει εκφρασθεί από τον πρωτ. Θεόδωρο Ι. 

Κουµαριανό,1 η λατρεία της Εκκλησίας είναι ένας πολύτιµος θησαυρός και µε αυτήν την 

αίσθηση και µόνο µπορούµε να την προσεγγίζουµε. Το µόνο ζητούµενο από την έκδοση ενός 

χειρογράφου είναι να δίνεται µε ακρίβεια η γραφή του πρωτοτύπου. Μόνον έτσι αφήνεται σε 

έναν µελλοντικό ερευνητή, ο οποίος θα έχει περισσότερα στοιχεία στα χέρια του, να κρίνει τι 

µας παραδίδεται και ποιό είναι τελικά το ορθό κείµενο. Αυτές είναι ακριβώς οι 

προϋποθέσεις οι οποίες αποτελούν το περίγραµµα και θέτουν τις βάσεις για µία 

επιστηµονική εργασία αυτού του είδους.  

 

Η Πατριαρχική επιστηµονική επιτροπή 

Έκθεση του προβλήµατος. Η καταρτισθείσα από τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία 

κατά τον Νοέµβριο του 1932 Πατριαρχική επιστηµονική επιτροπή υπό την προεδρίαν του 

Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου, ανέλαβε την προετοιµασία και την κατάρτιση 

του κειµένου των λειτουργικών βιβλίων, προκειµένου αυτά να αναθεωρηθούν και να 

επανεκδοθούν σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα που θα προκύψουν από την επιµελή έρευνα 

των χειρογράφων κωδίκων, απαλλαγµένα από σφάλµατα και απὀ διάφορες παρεισφρήσεις 

κάθε είδους οι οποίες είχαν επιφέρει αλλοιώσεις του κειµένου. Οι κώδικες και τα 

χειρόγραφα τα οποία εξετάσθησαν από τον γραµµατέα της επιτροπής αυτής Π. Τρεµπέλα, 

τα οποία αριθµούνται πλέον των ογδόντα, βρίσκονταν στις βιβλιοθήκες των Αθηνών χωρίς 

να έχουν τύχει κάποιας επιµεληµένης κριτικής εκδόσεως και όπως είναι λογικό, η 

επίσκεψη αυτών των κωδίκων ήταν δυσχερής  και η διατύπωση τεκµηριωµένων 

συµπερασµάτων αµφίβολη. Δεδοµένων αυτών των δυσκολιών η Επιτροπή δεν 

ολοκλήρωσε το έργο της, ενώ η αναθεώρηση των λειτουργικών βιβλίων της Εκκλησίας 

µας καθώς και η λειτουργική της τάξη, παραµένει ζητούµενο έως και σήµερα.  

 

 

                                                        
1 Πρωτ. Κουµαριανός, Θ. (1997). 
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Ερευνητική προσέγγιση. Η αξία των χειρογράφων είναι δεδοµένη και η αξιοποίησή 

τους επιβεβληµένη. Παλαιότεροι ερευνητές αναγνωρίζοντας την χρησιµότητα και αξία του 

Ευχολογίου Barberini, αφού αποτελεί σταθµό αλλά και αφετηρία τόσο προς τους 

παλαιότερους όσο και προς τους µετέπειτα αιώνες,1 δηµοσίευσαν σύντοµη περιγραφή του 

και ο Π. Τρεµπέλας στις µελέτες του το επισκέφθηκε από αυτές τις δηµοσιεύσεις, όπως 

και ο ίδιος µας πληροφορεί,2 δηλ. από τις δηµοσιεύσεις των Brightman και Goar καθώς 

και από την έκδοση του Conybear. Σήµερα, την κριτική έκδοση του κειµένου του 

χειρογράφου Barberini gr. 336 επιµελήθηκε το ζεύγος Stefano Parenti και Elena 

Velkovska και µάλιστα σε δύο εκδόσεις, του 1995 και του 2000. Έχοντας λοιπόν την 

κριτική αυτή έκδοση του Ευχολογίου, την οποία ο Π. Τρεµπέλας δεν διέθετε, θελήσαµε να 

την αξιοποιήσουµε και µε απόλυτο σεβασµό στο τεράστιο αυτό έργο του, να συγκρίνουµε 

µε ακρίβεια τις αναφορές του στο Ευχολόγιο αυτό, στην Θεία Λειτουργία και στο 

Ευχολόγιο. 

 

Σηµασία και σκοπός της έρευνας 

Η σηµασία της έρευνάς µας έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι δείχνει την ακρίβεια 

και την σωστή γραφή του κειµένου του παλαιοτάτου Ευχολογίου Barberini το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε πολλά χρόνια πριν στην έκδοση ενός κολοσσιαίου και κλασικού για την 

επιστήµη της Λειτουργικής έργου. Και όπως ήδη τονίσαµε η ακρίβεια και η ορθότητα του 

κειµένου κάθε χειρογράφου είναι βασικός παράγοντας αξιοποίησης των δεδοµένων του σε 

κάθε εποχή. 

Ο σκοπός της εργασίας µας είναι ακριβώς η χρησιµοποίησή της από κάθε 

µελλοντικό ερευνητή, ο οποίος µελετώντας τα έργα του Π. Τρεµπέλα θα µπορεί να έχει 

δίπλα του και έναν άλλο χρήσιµο οδηγό που θα του υποδεικνύει την σωστή γραφή του 

κώδικα. Ταυτόχρονα θα επιθυµούσαµε να συνεχισθεί µελλοντικά, όπου αυτό κρίνεται 

εφικτό και αναγκαίο, η συγκέντρωση ασφαλεστέρων πορισµάτων µέσα από κριτικές 

εκδόσεις παλαιοτέρων χειρογράφων προκειµένου να εξαχθούν βέβαια συµπεράσµατα για 

την λειτουργική τάξη της Εκκλησίας µας. 

                                                        
1 Τρεµπέλας Λ..., Εισαγωγή, κα´ 
2 Τρεµπέλας Λ..., Εισαγωγή, κα´ 



	 

 

II. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

 

Στο πρώτο αυτό µέρος της εργασίας µας, θα κάνουµε την παράθεση των ευχών 

όπως αυτές βρίσκονται στην αποδιδόµενη Θ. Λ. του Ι. Χρ. µε τη σειρά που αυτές 

βρίσκονται στο Ευχολόγιο του Barberini, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τις µικρές ή 

µεγάλες διαφορές τις οποίες συναντήσαµε στο έργο του Π. Ν. Τρεµπέλα καθώς και τις 

παρατηρήσεις του όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Ο Π. Τρεµπέλας ξεκινά το έργο του τοποθετώντας τον τίτλο “Η ΘΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ” 

και αναφέρει λανθασµένα την ευχή της προθέσεως της Θ. Λ. του Β. Στη συνέχεια 

αναφέρεται στην ευχή της προθέσεως της Θ.Λ. του Ι.Χ.: 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν,1 ὁ προθεὶς ἑαυτὸν ἀµνὸν ἄµωµον ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσµου ζωῆς, 2   

ἔφιδε ἐφ᾽ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ ἐπὶ τό ποτήριον τοῦτο,3 καὶ ποίησον αὐτὸ 

ἄχραντόν σου σῶµα καὶ τίµιόν σου αἷµα εἰς µετάληψιν ψυχῶν καὶ σωµάτων. Ὅτι ἡγίασται 

καὶ δεδόξασται τὸ πάντιµον καὶ µεγαλο(πρεπές). 

 

Παρατήρηση του συγγραφέα επί της ευχής. Ο Π.Τρεµπέλας παρατήρησε4 για την 

ανωτέρω ευχή ότι έχει τίτλο ″ευχή της προθέσεως″ και ότι βρίσκεται πριν την έναρξη της 

Λειτουργίας. Τι εννοεί όµως όταν λέει: προ της ενάρξεως; Όµως η ευχή αυτή στην Χρ. 

είναι χωρίς τίτλο και βρίσκεται µετά τον εναρκτήριο τίτλο της Θ. Λ.  

  

Εὐχὴ τῆς εἰσόδου. 

Εὐεργέτα καὶ τῆς κτίσεως πάσης δηµιουργέ, πρόσδεξαι προσιοῦσαν τὴν 

ἐκκλησίαν,5 καὶ ἑκάστου τὸ συµφέρον ἐκπλήρωσον,6 καὶ ἄγαγε πάντας εἰς τελειότητα,1 καὶ 

ἀξίους ἡµᾶς ἀπέργασαι τῆς βασιλείας σου. Χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

µονογενοῦς σου υἱοῦ, µεθ' οὗ εὐλογητὸς εἶ. 

 

                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν  ὁ προθεὶς. 
2 Τρεµπέλας, Λ. κόσµου ζωῆς ἔφιδε. 
3 Τρεµπέλας, Λ. τὸ ποτήριον τοῦτο καὶ ποίησον. 
4Τρεµπέλας, Λ. σελ.19, στ. 2. 
5 Τρεµπέλας, Λ. τὴν ἐκκλησίαν καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ἐκπλήρωσον καὶ. 
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Εὐχὴ τοῦ τρισαγίου. 

Ἅγιε ἁγίων2 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ µόνος ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος, ἅγιος 

ὑπάρχεις ὁ τὴν ἀνυπέρβλητον δόξαν ἐν αὐτῶ κεκτηµένος.3 Ἅγιος ὁ θεός4, ὁ λόγῳ τὰ πάντα 

συστησάµενος‧ ἅγιος ὁ θεός, ὃν τὰ τετράµορφα ζῶα ἀκαταπαύστῳ φωνῇ δοξάζουσιν‧ 
ἅγιος ὁ θεός, ὁ ὑπὸ πλήθους ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων ἀορασίᾳ τρεµόντων 

προσκυνούµενος καὶ δοξολογούµενος‧ ἅγιος ὁ θεὸς5 ὁ τοῖς πολυόµµασιν Χερουβεὶµ6 τῇ 

ἀσιγήτῳ φωνῇ,7 τῶ ἀκοιµήτῳ ὄµµατι ἐπιβλέπων καὶ ἐπικλίνων τὸ οὖς σου‧ ἅγιος ὁ θεός, ὁ 
τοῖς ἑξαπτερύγοις Σεραφεὶµ8 ἐποχούµενος,9 καὶ κροτούντων τὰς ἑαυτῶν πτέρυγας καὶ τὸν 

ἐπινίκιον ὕµνον ὑµνούντων,10 τὸ Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, κύριος Σαβαὼθ" προσδεχόµενος.11 ῞ 

Ἅγιος γὰρ ε ἶ , 12 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὃν ἀρχαὶ καὶ ἐξουσίαι,13 κυριότητες ἐν οὐρανῶ 

προσκυνοῦσιν,14 καὶ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι ἀνυµνοῦσιν15 καὶ σέβουσιν‧ αὐτός, φιλάνθρωπε, 
πρόσδεξαι16 καὶ ἐκ στόµατος ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕµνον προσφερόµενον 

παρ᾽ ἡµῶν καὶ παρὰ παντὸς τοῦ λαοῦ σου,17 καὶ κατάπεµψον ἡµῖν πλούσια τὰ ἐλέη καὶ 

τοὺς οἰκτιρµούς σου, πρεσβείαις τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ' αἰῶνός  

σοι εὐαρεστησάντων. Ἐκφώ(νησις)‧ ῞Οτι ἅγιος εἶ, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ, 

καὶ σοὶ  τὴν δόξαν ἀναπέ(µποµεν).  

Επί της εκφώνησης της ευχής του τρισαγίου ύµνου ο Π.Τ. κάνει δύο διορθώσεις: 

στην πρώτη διόρθωση (σελ.41 υποσ. 2) παρατηρεί ότι στην Β η ορθή γραφή είναι: ὁ θεὸς 

ἡµῶν καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ, παραπέµποντας στην Β (Β2). Στην δεύτερη διόρθωση (σελ. 

44 υποσ. στ. 13) παρατηρεί ότι το σωστό είναι ὁ θεὸς ἡµῶν καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύει καὶ 

σοὶ…και παραπέµπει πάλι στην Β. (Β2) Το κείµενο όµως αυτό της εκφωνήσεως στο οποίο 
                                                                                                                                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. εἰς τελειότητα καὶ. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ῞Αγιε ἁγίων , ὁ Θεὸς. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἐν αὐτῶ κεκτηµένος 
4 Τρεµπέλας, Λ. Ἅγιος ὁ Θεός ὁ. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ἅγιος ὁ Θεὸς ,. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ὁ τοῖς πολυόµµασι χερουβὶµ. 
7 Τρεµπέλας, Λ. τῇ ἀσιγήτῳ φωνῇ. 
8 Τρεµπέλας, Λ. ὁ τοῖς ἑξαπτερύγοις σεραφὶµ. 
9 Τρεµπέλας, Λ. ἐποχούµενος καὶ. 
10 Τρεµπέλας, Λ. τὸν ἐπινίκιον ὕµνον ὑµνούντων τὸ. 
11 Τρεµπέλας, Λ. Κύριος Σαβαὼθ ὁ προσδεχόµενος‧. 
12 Τρεµπέλας, Λ. ῞Αγιος γὰρ ε ἶ  ὁ. 
13 Τρεµπέλας, Λ. καὶ ἐξουσίαι καὶ κυριότητες. 
14 Τρεµπέλας, Λ. ἐν οὐρανῶ προσκυνοῦσι καὶ. 
15 Τρεµπέλας, Λ. ἄνθρωποι ἀνυµνοῦσι. 
16 Τρεµπέλας, Λ. αὐτὸς φιλάνθρωπε πρόσδεξαι. 
17 Τρεµπέλας, Λ. παντὸς τοῦ λαοῦ σου καὶ. 
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κάνει την διόρθωση και τις δύο φορές ανήκει στην εκφώνηση του τρισαγίου ύµνου της 

Θ.Λ. του Ι.Χ. 

 

Εὐχὴ τῆς καθέδρας τοῦ θυσιαστηρίου. 

Δέσποτα κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάµεων, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εἰρήνευσον αὐτὸν 

τῇ δυνάµει τοῦ ἁγίου σοῦ πνεύµατος1, διὰ τοῦ τύπου τοῦ τιµίου σταυροῦ τοῦ µονογενοῦς 

σου υἱοῦ, µεθ᾽ οὗ εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν . 

Στην σελ. 58 και στην Υποσηµ.13 ο Π.Τ. υπονοεί ότι η εκτενής ικεσία υπάρχει στο 

Barberini και µάλιστα αναφέρει ότι: Ὡς δὲ ἐµφαίνεται ἐκ τοῦ Βαρβερινοῦ, καθὼς καὶ ἐκ τοῦ 

κώδικος Πυροµάλη, τὰ Κύριε ἐλέησον ἐπαναλαµβάνονται µᾶλλον ἀνὰ τρία , παρατήρηση η 

οποία είναι λανθασµένη, αφού στον Βarberini δεν υπάρχει η εκτενής ικεσία (Εἴποµεν 

πάντες…), ούτε κάποια σχετική σηµείωση για επανάληψη τριών Κύριε ἐλέησον.  

  

Εὐχὴ τῆς ἐκτενῆς. 

Κύριε2 ὁ θεὸς ἡµῶν, τὴν ἐκτενὴν3 ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν σῶν δούλων 

δούλων καὶ ἐλέησον ἡµᾶς κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου4, καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου 

κατάπεµψον ἐφ᾽ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ πάντα τόν λαόν σου5 τὸν ἀπεκδεχόµενον τὸ παρὰ σοῦ 

πλούσιον ἔλεος. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν.  

  

Εὐχὴ κατηχουµένων πρὸ τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς τοῦ Χρυσοστόµου. 

Κύριε6 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν, ὁ τὴν 

σωτηρίαν τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων ἐξαποστείλας7 τὸν µονογενῆ σου υἱὸν καὶ θεὸν8 τὸν 

κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους σου9 τοὺς κατηχουµένους τοὺς 

τοὺς ὑποκεκλικότας σοι τὸν ἑαυτῶν αὐχένα10, καὶ καταξίωσον αὐτοὺς ἐν καιρῷ εὐθέτῳ11 

τῆς τοῦ λουτροῦ παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως τῶν ἀµαρτιῶν καὶ τοῦ ἐνδύµατος τῆς 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. τοῦ ἁγίου σου Πνεύµατος. 
2 Τρεµπέλας, Λ. Κύριε, ὁ Θεὸς. 
3 Τρεµπέλας, Λ. τὴν ἐκτενῆ ταύτην. 
4 Τρεµπέλας, Λ. τοῦ ἐλέους σου‧  καὶ. 
5 Τρεµπέλας, Λ.  πάντα τὸν λαόν σου,.  
6 Τρεµπέλας, Λ. Κύριε  ὁ Θεὸς. 
7 Τρεµπέλας, Λ. τῶν ἀνθρώπων ἐξαποστείλας, τὸν µονογενῆ. 
8 Τρεµπέλας, Λ. καὶ Θεόν,. 
9 Τρεµπέλας, Λ. τοὺς δούλους τοὺς κατηχουµένους, τοὺς. 
10 Τρεµπέλας, Λ. τὸν ἑαυτῶν αὐχένα·. 
11 Τρεµπέλας, Λ. εὐθέτῳ  τοῦ λουτροῦ. 
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ἀφθαρσίας‧ ἕνωσον αὐτούς τῇ ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ1, καὶ 

συγκαταρίθµησον αὐτοὺς τῇ ἐκλεκτῆ σου ποίµνῃ. Ἐκφώ(νησις)‧ Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡµῖν 

δοξάζωσιν τὸ πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπές. 

 

Εὐχὴ πιστῶν α´µετὰ τὸ ἀπλωθῆναι τὸ εἱλητόν. 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, κύριε ὁ θεὸς2 τῶν δυνάµεων, τῷ καταξιώσαντι ἡµᾶς 

παραστῆναι καὶ νῦν τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ καὶ προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρµοῖς σου ὑπὲρ 

τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων. Πρόσδεξαι, ὁ θεός, τὴν 

δέησιν ἡµῶν,3 καὶ ποίησον ἡµᾶς ἀξίους γενέσθαι τοῦ προσφέρειν σοι δεήσεις καί ἱκεσίας 

καὶ θυσίας4 ἀναιµάκτους ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου‧ καὶ ἱκάνωσον ἡµᾶς, οὓς ἔθ‹ο›υ εἰς 

τὴν διακονίαν σου ταύτην,5 ἐν τῆ δυνάµει τοῦ πνεύµατός σου τοῦ ἁγίου ἀκαταγνώστως καὶ 

καὶ ἀπροσκόπως, ἐν καθαρῷ τῷ µαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡµῶν ἐπικαλεῖσθαί σε ἐν παντὶ 

καιρῶ καὶ τόπῳ,6 ἵνα εἰσακούων ἡµῶν7 ἵλεως ἡµῶν ἔσῃ8 ἐν τῶ πλήθει τῆς σῆς ἀγαθότητος. 

ἀγαθότητος. Ἐκφώ(νησις)‧ Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ9 καὶ προσκύνησις. 

 

Εὐχὴ πιστῶν β.´ 

Πάλιν καὶ πολλάκις σοὶ προσπίπτοµεν καὶ σοῦ δεόµεθα, ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε, 

ὅπως10 ἐπιβλέψας ἐπὶ τὴν δέησιν ἡµῶν,11 καθαρίσῃς ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα ἀπὸ 

παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος,12 καὶ δὸς ἡµῖν13 ἀνένοχον καὶ ἀκατάκριτον τὴν 

παράστασιν τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου·14 χάρισαι δέ, ὁ θεός,15 καὶ τοῖς συνευχοµένοις 

ἡµῖν προκοπὴν βίου καὶ πίστεως καὶ συνέσεως πνευµατικῆς‧ δὸς αὐτοῖς πάντοτε µετὰ 

φόβου καὶ ἀγάπης λατρεύοντάς σοι ἀνενόχως καὶ ἀκατακρίτως µετέχειν τῶν ἁγίων σου 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ  καὶ. 
2 Τρεµπέλας, Λ. Κύριε, ὁ Θεὸς. 
3 Τρεµπέλας, Λ. τὴν δέησιν ἡµῶν‧ ποίησον ἡµᾶς. 
4 Τρεµπέλας, Λ. ἱκεσίας ἀναιµάκτους. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ταύτην ἐν. 
6 Τρεµπέλας, Λ. καιρῶ καὶ τόπῳ·. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν, ἵλεως. 
8Τρεµπέλας, Λ. ἵλεως ἡµῖν ἔσῃ. 
9 Τρεµπέλας, Λ. δόξα, τιµὴ,. 
10 Τρεµπέλας, Λ. ὅπως,. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν καθαρίσῃς. 
12 Τρεµπέλας, Λ. καὶ πνεύµατος· 
13 Τρεµπέλας, Λ. καὶ δῷς ἡµῖν. 
14 Τρεµπέλας, Λ. θυσιαστηρίου.. 
15 Τρεµπέλας, Λ. ὁ θεὸς καὶ. 
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µυστηρίων καί τῆς ἐπουρανίου σου βασιλείας ἀξιωθῆναι. Ἐκφώ(νησις)‧ Ὅπως ὑπὸ τοῦ 
κράτους σου πάντοτε φυλαττόµενοι σοὶ δόξαν ἀναπέµπωµεν. 

 

Εὐχὴ τῆς προσκοµιδῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου µετὰ τὸ 

ἀποτεθῆναι τὰ ἅγια δῶρα ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ καὶ πληρῶσαι τὸν λαὸν τὸν µυστικὸν 

ὕµνον. 

Κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ,1 ὁ µόνος ἅγιος, ὁ δεχόµενος θυσίαν αἰνέσεως παρὰ 

τῶν ἐπικαλουµένων σε ἐν ὅλη καρδίᾳ, πρόσδεξαι καὶ ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὴν δέησιν,2 

καὶ προσάγαγε τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ,3 καὶ ἱκάνωσον ἡµᾶς προσενεγκεῖν σοι δῶρα καὶ 

θυσίας πνευµατικὰς ὑπὲρ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων,4 καὶ 

καὶ καταξίωσον ἡµᾶς εὑρεῖν χάριν ἐνώπιόν σου5 τοῦ γενέσθαι  εὐπρόσδεκτον τὴν θυσίαν 

ἡµῶν, καὶ ἐπισκηνῶσαι τὸ πνεῦµα6 τῆς χάριτός σου τὸ ἀγαθὸν ἐφ’ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὰ 

προκείµενα δῶρα ταῦτα καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου. Ἐκφώ(νησις)‧ Διὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ 

µονογενοῦς σου υἱοῦ, µεθ᾽‹οὗ› εὐλ(ογητός). 

Ὁ λαός‧ Ἀµήν. 

Ὁ ἱερεύς‧ Εἰρήνη πᾶσιν. 

Ὁ λαός‧ Καὶ τῷ πνεύµατί σου. 

Ὁ διάκονος· Ἀγαπήσωµεν ἀλλήλους. 

Καὶ µετὰ τὸ δοθῆναι τὴν ἀγάπην, λέγει ὁ διάκονος‧ Τὰς θύρας, τὰς θύρας·7 
πρόσχωµεν. 

Ὁ λαὸς τὸ "Πιστεύω". 

Λέγει ὁ διάκων· Στῶµεν καλῶς. 

Ὁ λαός· Ἔλεος, εἰρήνη. 

Ὁ ἱερεὺς λέγει· Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ 

πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύµατος εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. 

Ὁ λαός· Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἄνω σχῶµεν τὰς καρδίας. 

Ὁ λαός· Ἔχοµεν πρὸς τὸν κύριον. 
                                                        
1 Τρεµπέλας ,Λ. Παντοκράτωρ,. 
2 Τρεµπέλας, Λ. τὴν δέησιν καί. 
3 Τρεµπέλας, Λ. θυσιαστηρίῳ.. 
4 Τρεµπέλας, Λ. ἀγνοηµάτων.. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ἐνώπιόν σου,.  
6 Τρεµπέλας, Λ. τὸ Πνεῦµα. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ἐν σοφίᾳ. 



 

 

12 

  
  

Ὁ ἱερεύς· Εὐχαριστήσωµεν τῷ κυρίῳ. 

Ὁ λαός· Ἄξιον καὶ δίκαιον. 

 

Ὁ ἱερεὺς ἀπάρχεται τῆς ἁγίας ἀναφ[ορᾶς]˙ 

Ἄξιον καὶ δίκαιον σὲ ὑµνεῖν, σοὶ εὐχαρ[ι]στεῖν, σὲ προσκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς 

δεσποτείας σου·1 σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος, ἀεὶ 

ὤν, ὡσαύτως ὤν,2 σὺ3 καὶ ὁ µονογενής σου υἱός, καὶ τὸ πνεῦµά σου τὸ ἅγιον. Σὺ ἐκ τοῦ µὴ 

µὴ ὄντος εἰς το εἶναι ἡµᾶς παρήγαγες, καὶ παραπεσόντας ἀνέστησας πάλιν, καὶ οὐκ 

ἀπέστης πάντα ποιῶν, ἕως ἡµᾶς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνήγαγες καὶ τὴν βασιλείαν ἐχαρίσω τὴν 

µέλλουσαν. Ὑπὲρ τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦµέν σοι4, καὶ τῷ µονογενεῖ σου υἱῷ καὶ τῷ 

πνεύµατί σου τῷ ἁγίῳ,5 ὑπὲρ πάντων6 ὧν ἴσµεν καὶ ὧν οὐκ ἴσµεν, τῶν φανερῶν καὶ 

ἀφανῶν εὐεργεσιῶν σου τῶν εἰς ἡµᾶς γεγενηµένων. Εὐχαριστοῦµέν σοι καὶ ὑπέρ τῆς 

λειτουργίας ταύτης, ἣν ἐκ τῶν χειρῶν ἡµῶν δέξασθαι καταξίωσον· καίτοι{σ} σοι 

παρειστήκεισαν χιλιάδες ἀρχαγγέλων καὶ µυριάδες ἀγγέλων, τὰ Χερουβεὶµ καὶ τὰ 

Σεραφεὶµ7 ἑξαπτέρυγα, πολυόµµατα, µετάρσια, πτερωτά. Ἐκφώ(νησις)· Τὸν ἐπινίκιον 

ὕµνον ᾄδοντα8. 

 

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς· 

Μετὰ τούτων καὶ ἡµεῖς τῶν µακαρίων δυνάµεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, βοῶµεν 

καὶ λέγοµεν· ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος9 καὶ ὁ µονογενής σου υἱὸς καὶ τὸ πνεῦµά σου τὸ ἅγιον· 

ἅγιος εἶ καὶ πανάγιος καὶ µεγαλοπρεπὴς ἡ δόξα σου· ὃς τὸν κόσµον οὕτως ἠγάπησας, ὥστε 

τὸν υἱόν σου τὸν µονογενὴν10 δοῦναι, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν µὴ ἀπόληται, ἀλλ ἔχῃ 

ζωὴν αἰώνιον. Ὃς ἐλθὼν καὶ πᾶσαν τὴν ὑπὲρ ἡµῶν οἰκονοµίαν πληρώσας, τῇ νυκτί ᾗ 

παρεδίδου ἑαυτόν, λαβὼν ἄρτον ἐν ταῖς ἁγίαις αὐτοῦ καὶ ἀχράντοις καὶ ἀµωµήτοις χερσίν, 

εὐχαριστήσας καὶ εὐλογήσας, ἔκλασεν,11 καὶ ἔδωκεν1 τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ µαθηταῖς καὶ 

ἀποστόλοις2, εἰπών· 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. δεσποτείας σου.. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ὡσαύτως ὤν·. 
3 Τρεµπέλας, Λ. Σύ,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. εὐχαριστοῦµέν σοι. 
5 Τρεµπέλας, Λ. τῷ Ἁγίῳ. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ὑπὲρ πάντων,. 
7 Τρεµπέλας, Λ. Σεραφεὶµ,. 
8 Τρεµπέλας, Λ. Ὁ λαός: Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος. 
9 Τρεµπέλας, Λ. πανάγιος Σύ,. 
10 Τρεµπέλας, Λ. µονογενῆ. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ἔκλασε. 
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Ἐκφώ(νως)· Λάβετε, φάγετε, τοῦτό3 ἐστιν τὸ σῶµά µοῦ, τὸ ὑπὲρ ὑµῶν. 

Ὁµοίως καὶ τὸ ποτήριον µετὰ τὸ δειπνῆσαι,4 λέγων· 

Ἐκφώ(νως)· Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστιν τὸ αἷµά µου,5 τὸ τῆς καινῆς 

διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ἡµῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόµενον εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. 

Ὁ λαός· Ἀµήν.6 

 

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς· 

Μεµνηµένοι τοίνυν τῆς σωτηρίου ταύτης ἐντολῆs καὶ πάντων τῶν ὑπὲρ ἡµῶν 

γεγενηµένων·7 τοῦ σταυροῦ, τοῦ τάφου, τῆς τριηµέρου ἀναστάσεως, τῆς εἰς οὐρανοὺς 

ἀναβάσεως, τῆς ἐκ δεξιῶν καθέδρας, τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν παρουσίας, 

Ἐκφώ(νως)· Τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέροντες κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα. 

Ὁ λααός· Σὲ ὑµνοῦµεν. 

  

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς λέγει· 

Ἔτι προσφέροµέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίµακτον λατρείαν, καὶ 

παρακαλοῦµεν  καὶ δεόµεθα καὶ ἱκετεύοµεν·8 κατάπεµψον τὸ πνεῦµά σου τὸ ἅγιον ἐφ᾽ 

ἡµᾶς, καὶ ἐπὶ τὰ προκείµενα δῶρα ταῦτα. 

 

Καὶ ἀνιστάµενος σφραγίζει, λέγων µυστικῶς· 

Καὶ ποίησον τὸν µὲν ἄρτον τοῦτον, τ{ηµ}ίµιον σῶµα τοῦ Χριστοῦ σου,9 

µεταβαλὼν τῷ πνεύµατί σου τῷ ἁγίῳ. 

Τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ, τίµιον αἷµα τοῦ Χριστοῦ σου,1 µεταβαλὼν τῷ 

πνεύµατί σου τῷ ἁγίῳ. Ἀµήν. 

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς· 
                                                                                                                                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἔδωκε. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἀποστόλοις. 
3 Τρεµπέλας, Λ. Λάβετε, φάγετε, τοῦτό µού ἐστι τὸ Σῶµα, τὸ ὑπὲρ ὑµῶν κλώµενον εἰς 
ἄφεσιν ἁµαρτιῶν. 
4 Τρεµπέλας, Λ. δειπνῆσαι λέγων. 
5 Τρεµπέλας, Λ. τοῦτό ἐστιν τὸ αἷµά µου τό. 
6 Τρεµπέλας, Λ. αυτή η φράση απουσιάζει. 
7 Τρεµπέλας, Λ. γεγενηµένων, 
8 Τρεµπέλας, Λ. ἱκετεύοµεν. 
9 Τρεµπέλας, Λ. σου, µεταβαλὼν τῷ πνεύµατί σου τῷ ἁγίῳ.(Υποσ. 3, σελ. 111) 
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Ὥστε γενέσθαι τοῖς µεταλαµβάνουσιν εἰς νῆψιν ψυχῆς, εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, εἰς 

κοινωνίαν τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος,2 εἰς βασιλείας πλήρωµα, εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, 

µὴ εἰς κρῖµα ἢ εἰς κατάκριµα. 

Ἔτι προσφέροµέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπέρ τῶν ἐν πίστει 

ἀναπαυσαµένων, πατέρων, πατριαρχῶν, προφητῶν, ἀποστόλων, κηρύκων, εὐαγγελιστῶν, 

µαρτύρων, ὁµολογητῶν, ἐγκρατευτῶν, καὶ παντὸς δικαίου ἐν πίστει τετελειωµένου. 

Ἐκφ(ώνως)· Ἐξαιρέτως τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερενδόξου,3 εὐλογηµένης 

δεσποίνης ἡµῶν θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προδρόµου καὶ βαπτιστοῦ,4 καὶ τῶν ἁγίων καὶ 

πανευφήµων ἀποστόλων, καὶ τοῦ ἁγίου τοῦδε οὗ καὶ τὴν µνήµην ἐπιτελοῦµεν, καὶ 

πάντων5 τῶν ἁγίων σου, ὧν ταῖς ἱκεσίαις ἐπίσκεψαι ἡµᾶς, ὁ θεός. Καὶ µνήσθητι πάντων 

τῶν κεκοιµηµένων,6 ἐ[π’] ἐλπίδι ἀναστάσεως, ζωῆς αἰωνίου, καὶ ἀνάπαυσον αὐτοὺς ὅπου 

ἐπισκοπεῖ τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου. 

Ἔτι παρακαλοῦµέν σε· µνήσθητι,7 κύριε,8 πάσης ἐπισκοπῆς ὀρθοδόξων9 τῶν 

ὀρθοτοµούντων τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας, παντὸς τοῦ πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ 

διακονίας καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τάγµατος. 

Ἔτι προσφέροµέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην λατρείαν ὑπὲρ τῆς οἰκουµένης,10 ὑπὲρ 

τῆς ἁγίας11 σου καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς ἐκκλησίας,12 ὑπὲρ τῶν ἐν ἁγνείᾳ καὶ σεµνῇ 

πολιτείᾳ διαγόντων.13 

Ὑπὲρ τῶν ἐν ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.14 

Ὑπὲρ τῶν πιστοτάτων βασιλέων, τῆς φιλοχρίστου βασιλίσσης, παντὸς τοῦ 

παλατίου καὶ τοῦ στρατοπέδου αὐτῶν·1 δὸς αὐτοῖς, κύριε,2 εἰρηνικὸν τὸ βασίλειον, ἵνα καὶ 
                                                                                                                                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. σου. Μεταβαλὼν τῷ Πνεύµατί σου τῷ ἁγίῳ, καθώς και στην διόρθωση 
που κάνει στη σελ.115 για το στίχο 1 αἷµα τοῦ Χριστοῦ µεταβαλὼν τῷ πνεύµατί σου τῷ 
ἁγίῳ Ἀµήν. 
2 Τρεµπέλας, Λ,... Πνεύµατος 
3Τρεµπέλας, Λ. ὑπερενδόξου εὐλογηµένης. 
4Τρεµπέλας, Λ. βαπτιστοῦ· τῶν ἁγίων καὶ πανευφήµων ἀποστόλων·…τοῦ ἁγίου (τοῦδε) , 
5Τρεµπέλας, Λ. πάντων σου τῶν ἁγίων·. 
6Τρεµπέλας, Λ. κεκοιµηµένων ἐπ᾽ ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου· καὶ ἀνάπαυσον 
αὐτούς, 
7Τρεµπέλας, Λ. Μνήσθητι,. 
8Τρεµπέλας, Λ. Κύριε. 
9Τρεµπέλας, Λ. ὀρθοδόξων,. 
10Τρεµπέλας, Λ. οἰκουµένης·. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ὑπέρ τῆς ἁγίας, καθολικῆς. 
12 Τρεµπέλας, Λ. ἀποστολικῆς ἐκκλησίας·. 
13 Τρεµπέλας, Λ. διαγόντων·. 
14 Τρεµπέλας, Λ. Ὑπὲρ...γῆς, παραλείπεται όλη η φράση. 



 

 

15 

  
  

καὶ ἡµεῖς ἐν τῇ γαλήνῃ αὐτῶν ἤρεµον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωµεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ 

σεµνότητι. 

Μνήσθητι, κύριε, τῆς πόλεως ἐν ᾗ παροικοῦµεν, καὶ πάσης πόλεως καὶ χώρας, καί 

τῶν ἐν πίστει κατοικούντων ἐν αὐταῖς.3 

 

Ἐκφ(ώνως)· Ἐν πρώτοις µνήσθητι, κύριε, τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν τοῦδε.4 

Μνήσθητι, κύριε, πλεόντων, ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων 

καὶ τῆς σωτηρίας αὐτῶν·5µνήσθητι, κύριε, τῶν καρποφορούντων καὶ καλλιεργούντων ἐν 

ταῖς ἁγίαις σου ἐκκλησίαις, καὶ µεµνηµένων τῶν πενήτων, καὶ ἐπὶ πάντας ἡµᾶς τὰ ἐλέη 

σου ἐξαπόστειλον. 

Ἐκφ(ώνως)· Καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν καί. 

Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ µεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

Ὁ διάκονος· Πάντων τῶν ἁγίων. 

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς· 

Σοὶ παρακατατιθέµεθα τὴν ζωὴν ἡµῶν ἅπασαν καὶ τὴν ἐλπίδα, δέσποτα 

φιλάνθρωπε, καὶ παρακαλοῦµέν σε καὶ δεόµεθα καὶ ἱκετεύοµεν,6 καταξίωσον ἡµᾶς 

µεταλαβεῖν τῶν ἐπουρανίων σου καὶ φρικτῶν µυστηρίων ταύτης τῆς ἱερᾶς καὶ 

πνευµατικῆς τραπέζης,7 µετὰ καθαροῦ συνειδότος,8 εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, εἰς συγχώρησιν 

πληµµεληµάτων, εἰς πνεύµατος9 ἁγίου κοινωνίαν, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονοµίαν, εἰς 

παρρησίαν τὴν πρὸς σέ, µὴ εἰς κρίµα µηδὲ10 εἰς κατάκριµα. 

Ὁ διάκων· Ἀντιλαβοῦ. 

Τὴν ἡµέ(ραν) πᾶσαν. 

Ὁ ἱερεύς· Καὶ καταξίωσον ἡµᾶς. 

Ὁ λαός· Πάτερ ἡµῶν. 

Ὁ ἱερεὺς ἐκφων(εῖ)· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλ(εία). 
                                                                                                                                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. αὐτῶν. 
2 Τρεµπέλας, Λ. Κύριε, και για να µην επαναλαµβανόµεθα, όλα τα “κύριε’’, σε αντίθεση 
µε τον  Bar, γράφονται µε κεφαλαίο ‘Κ’. 
3 Τρεµπέλας, Λ. καὶ τῶν πίστει κατοικούντων ἐν αὐτοῖς. 
4 Τρεµπέλας, Λ. ὂν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνη, σῷον, ἔντιµον, ὑγιᾷ, 
µακροηµερεύοντα, ὀρθοτοµοῦντα τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας. 
5 Τρεµπέλας, Λ. αὐτῶν. Μνήσθητι. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ἱκετεύοµεν· Καταξίωσον. 
7 Τρεµπέλας, Λ. τραπέζης µετὰ. 
8 Τρεµπέλας, Λ. συνειδότος εἰς. 
9 Τρεµπέλας, Λ. Πνεύµατος, ισχύει η σηµείωσή µας 7 στην σελ. 14.  
10 Τρεµπέλας, Λ. ἢ εἰς. 
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Ὁ λαός· Ἀµήν. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν1. 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν. 

 

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς· 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, βασιλεῦ ἀόρατε, ὁ τῇ ἀµετρήτῳ σου δυνάµει δηµιουργήσας τὰ 

πάντα, καὶ τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου ἐ{κ}ξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ 

συµπάντα· (sic) αὐτός, δέσποτα, οὐρανόθεν ἔφιδε2 ἐπὶ τοὺς κεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν 

κεφαλάς·3 οὐ γὰρ ἔκλιναν σαρκὶ καὶ αἵµατι, ἀλλὰ σοὶ4 τῷ φοβερῷ θεῷ5. Σὺ οὖν, δέσποτα, 

δέσποτα, τὰ προκείµενα πᾶσιν ἡµῖν εἰς ἀγαθὸν ἐξοµάλισον6 κατὰ τὴν ἑκάστου ἰδίαν 

χρείαν·7 τοῖς πλέουσιν σύµπλευσον,8 τοῖς ὁδοιποροῦσιν συνόδευσον,9 τοὺς νοσοῦντας 

ἴασαι, ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν. Ἐκφ(ώνως)· Χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ 

φιλανθρωπίᾳ. 

 

Ὁ ἱερεύς· 

Πρόσχες,10 κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ11 ὁ θεὸς ἡµῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου,12 καὶ 

ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡµᾶς·13 ὁ ἄνω τῷ πατρὶ συγκαθεζόµενος καὶ ὧδε ἡµῖν ἀοράτως 

συνών,14 καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ µεταδοῦναι ἡµῖν καὶ δι᾽ ἡµῶν παντὶ τῷ λαῷ 

σου. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωµεν. 

Ὁ ἱερεύς· Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Ὁ λαός· Εἷς ἅγιος. 

 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. πᾶσι. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἔπιδε. 
3 Τρεµπέλας, Λ. κεφαλάς. 
4 Τρεµπέλας, Λ. σοί,. 
5 Τρεµπέλας, Λ. Θεῷ..., ως και η παρατήρησή µας της υποσηµ. 7, σελ. 14. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ἐξοµάλισον,. 
7 Τρεµπέλας, Λ. χρείαν. 
8 Τρεµπέλας, Λ. σύµπλευσον· 
9 Τρεµπέλας, Λ. συνόδευσον· 
10 Τρεµπέλας, Λ. Αναφέρει λανθασµένα (σελ. 131, 39) ότι αυτή η ευχή φέρει τον τίτλο: 
Εὐχὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ ἄρτου. Τον τίτλο αυτό φέρει στην Θ.Λ. του Μ. Βασιλείου. 
11 Τρεµπέλας, Λ. κύριε Ἰησοῦ Χριστέ,… 
12 Τρεµπέλας, Λ. ἁγίου κατοικητηρίου σου… 
13 Τρεµπέλας, Λ. ἡµᾶς.  
14 Τρεµπέλας, Λ. συνών·. 
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Καὶ µετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν λαὸν τὸ ″Εἷς ἅγιος, εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν 

θεοῦ πατρός″, λαµβάνει ἐκ τοῦ ἁγίου σώµατος µερίδας καὶ βάλλει εἰς τὰ ἅγια ποτήρια καὶ 

λέγει· Εἰς πλήρωµα πνεύµατος ἁγίου. 

 

Καὶ µετὰ τὸ πάντας µεταλαβεῖν, λέγοντος τοῦ διακόνου τὴν εὐχήν, ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς 

µυστικῶς· 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, δέσποτα φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡµῶν, ὅτι καὶ τῇ 

παρούσῃ ἡµέρᾳ καταξιώσας ἡµᾶς τῶν ἐπουρανίων σου καὶ ἀθανάτων µυστηρίων·1 

ὀρθοτόµησον ἡµῶν τὴν ὁδόν,2 σῶσον ἡµᾶς ἐν τῷ φόβῳ σου τοὺς πάντας, φρούρησον 

ἡµῶν τὴν ζωήν,3 ἀσφάλισαι ἡµῶν τὰ διαβήµατα, εὐχαῖς καὶ ἱκεσίαις τῆς ἁγίας, ἐνδόξου 

δεσποίνης ἡµῶν  θεοτόκου1 καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾽ 

αἰώνων σοι εὐαρεστησάντων. Ἐκφ(ώνως)· Ὅτι σὺ εἶ ὁ ἁγιασµὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 

ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Ὁ διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ προέλθωµεν. 

Ὁ λαός· Ἐν ὀνόµατι κυρίου. 

 

Στη σελ. 154 ο Π. Τρεµπέλας αναφέρει λανθασµένα την ευχή “Ὁ εὐλογῶν τοὺς 

εὐλογοῦντας σε...” ότι υπάρχει στο Βar στην Θ. Λειτουργία του Μ. Βασιλείου καθώς και 

την ὀπισθάµβωνο “Ποῖον αἶνον...” ότι υπάρχει στο Βar στην Θ. Λειτουργία του 

Χρυσοστόµου. Λανθασµένη επίσης η παρατήρησή του στη σελ. 156 παρατ. 45 σχετικά µε 

την ευχή «Τὸ πλήρωµα τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν...» ότι βρίσκεται στον κώδικα. Η 

ευχή «Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε…» απουσιάζει τελείως από το Βar, ενώ οι άλλες 

δύο βρίσκονται αριθµηµένες στο τέλος τοῦ Βar ως εξής: τον αριθµό 273.2 φέρει η ευχή 

«Ποῖον αἶνον…» µε τίτλο “Εὐχὴ ὀπιστάµβωνος τοῦ Χρυσοστόµου”, και τον αριθµό 280. 2 

η ευχή «Τὸ πλήρωµα τοῦ νόµου...» µε τίτλο “ Εὐχὴ εἰς τὸ καταστεῖλαι τὰ ἅγια”  

 

 

 

 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. µυστήριων.. 
2 Τρεµπέλας, Λ. τὴν ὁδόν·. 
3 Τρεµπέλας, Λ. τὴν ζωήν·. 
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III. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

Εὐχὴ ἦν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς ἐν τῷ σκευοφυλακίῳ ἀποτιθεµένου τοῦ ἄρτου ἐν τῷ 

δίσκῳ. 

Ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ τὸν οὐράνιον ἄρτον τὴν τροφὴν τοῦ παντὸς κόσµου, τὸν 

κύριον ἡµῶν καὶ θεὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐξαποστείλας σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν καὶ εὐεργέτην, 

εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἡµᾶς· αὐτὸς εὐλόγησον τὴν πρόθεσιν ταύτην καὶ πρόσδεξαι 

αὐτὴν εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου θυσιαστήριον· µνηµόνευσον, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος, 

τῶν προσενεγκάντων καὶ δι' οὓς προσήγαγον, καὶ ἡµᾶς ἀκατακρίτους διαφύλαξον ἐν τῇ 

ἱερουργίᾳ τῶν θείων σου µυστηρίων. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασται τὸ 

πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά σου τοῦ πατρός. 

 

Εὐχὴ2 ἀντιφώνου α´. 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, οὗ τὸ κράτος ἀνείκαστον καὶ ἡ δόξα ἀκατάληπτος,3 οὗ τὸ 

ἔλεος ἀµέτρητον καὶ ἡ φιλανθρωπία ἄφατος· αὐτός, δέσποτα,4 κατὰ τὴν εὐσπλαγχνίαν σου 

ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡµᾶς καὶ ἐπὶ τὸν ἅγιον οἶκον τοῦτον, καὶ ποίησον µεθ' ἡµῶν καὶ τῶν 

συνευχοµένων ἡµῖν πλούσια τὰ ἐλέη σου καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι 

πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις τῷ πατρὶ καί. 

 

Εὐχὴ ἀντιφώνου β´. 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου· τὸ 

πλήρωµα τῆς ἐκκλησίας σου ἐν εἰρήνη διαφύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν 

εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει, καὶ µὴ 

ἐγκαταλίπῃς ἡµᾶς, ὁ θεός, τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σοί . Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ 

σου ἐστιν ή βασιλεία καὶ ή δύναµη καί. 

 

Εὐχὴ ἀντιφώνου γ´. 

                                                                                                                                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἁγίας, ἐνδόξου δεσποίνης θεοτόκου. 
2 Τρεµπέλας, Λ. τόσο η ευχή του α´αντιφώνου καθώς και η ευχή του β´και γ´αντιφώνου 
αναφέρονται λανθασµένα ότι βρίσκονται στην Θ.Λ. του ΧΡ. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἀκατάληπτος·. 
4 Τρεµπέλας, Λ. Δέσποτα. 
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Ὁ τὰς κοινὰς ταύτας καὶ συµφώνους ἡµῖν χαρισάµενος προσευχάς, ὁ καὶ δύο καὶ 

τρισὶ συµφωνοῦσιν ἐπὶ τῷ ὀνόµατί σου τὰς αἰτήσεις παρέχειν ἐπαγγειλάµενος,1 αὐτὸς καὶ 

νῦν τῶν δούλω(ν) σου τὰ αἰτήµατα πρὸς τὸ συµφέρον πλήρωσον, χορηγῶν ἡµῖν ἐν τῷ 

παρόντι αἰῶνι τὴν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας,2 καὶ ἐν τῷ µέλλοντι ζωὴν αἰώνιον 

χαριζόµενος. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν 

δόξ(αν). 

 

Εὐχὴ τῆς εἰσόδου. 

Δέσποτα κύριε3 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ καταστήσας ἐν οὐρανοῖς τάγµατα καὶ στρατιὰς 

ἀγγέλλων καὶ ἀρχαγγέλων πρὸς4 λειτουργίαν τῆς σῆς δόξης, ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ ἡµῶν 

εἴσοδον ἁγίων ἀγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων ἡµῖν καὶ συνδοξολογούντων τὴν 

σὴν ἀγαθότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι. 

 

Εὐχὴ τοῦ τρισαγίου. 

Ὁ θεός ὁ ἅγιος ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος, ὁ τρισαγίᾳ φωνῇ ὑπὸ τῶν Σεραφὶµ 

ἀνυµνούµενος καὶ ὑπὸ τῶν Χερουβὶµ δοξολογούµενος καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου 

δυνάµεως προσκυνούµενος,5 ὁ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ σύµπαντα,6 ὁ 

κτίσας τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα σὴν καὶ ὁµοίωσιν, καὶ παντί σου χαρίσµατι 

κατακοσµήσας,7 καὶ διδοὺς αἰτοῦντι σοφίαν καὶ σύνεσιν,8 καὶ µὴ παρορῶν ἁµαρτάνοντα, 

ἀλλὰ θέµενος ἐπὶ σωτηρίᾳ µετάνοιαν,9 ὁ καταξιώσας ἡµᾶς10 τούς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους 

δούλους σου καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ στῆναι κατενώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου σου 

θυσιαστηρίου καὶ τὴν ὀφειλοµένην σοι προσκύνησιν καὶ δοξολογίαν προσάγειν˙ αὐτός, 

δέσποτα, ‹πρόσδεξαι› καὶ ἐκ στόµατος ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν τὸν τρισάγιον ὕµνον,11 καὶ 

ἐπίσκεψαι ἡµᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου·12 συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἐπαγγειλάµενος·. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἀληθείας καὶ. 
3 Τρεµπέλας, Λ. κύριε, ὁ θεὸς. 
4 Τρεµπέλας, Λ. εἰς λειτουργίαν. 
5 Τρεµπέλας, Λ. προσκυνούµενος·. 
6 Τρεµπέλας, Λ. τὰ σύµπαντα·. 
7 Τρεµπέλας, Λ. κατακοσµήσας·. 
8 Τρεµπέλας, Λ. καὶ σύνεσιν καὶ. 
9 Τρεµπέλας, Λ. µετάνοιαν·. 
10 Τρεµπέλας, Λ. ἡµᾶς,. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ὕµνον καὶ. 
12 Τρεµπέλας, Λ. χρηστότητί σου.. 
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καὶ ἀκούσιον· ἁγίασον ἡµῶν τάς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα,1 καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ὁσιότητι 

λατρεύειν σοι πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν,2 πρεσβείαις τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ 

πάντων τῶν ἁγίων3 τῶν ἀπ᾽ αἰώνων σοι4 εὐαρεστησάντων. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ 

θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµ(ποµεν). 

 

Εὐχὴ τῆς ἄνω καθέδρας. 

Δέσποτα κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάµεων, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εἰρήνευσον αὐτὸν 

τῇ δυνάµει τοῦ ἁγίου σοῦ πνεύµατος,5 διὰ τοῦ τύπου τοῦ τιµίου {σου} σταυροῦ τοῦ 

µονογενοῦ‹ς› σου υἱοῦ µεθ’ οὗ εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµὴν. 

 

Εὐχὴ τῆς ἐκτενῆς τοῦ "Κύριε ἐλέησον".6 

Κύριε7 ὁ θεὸς ἡµῶν, τὴν ἐκτενὴν ταύτην ἱκεσίαν πρόσδεξαι παρὰ τῶν σῶν δούλων 

καὶ ἐλέησον ἡµᾶς κατά τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου,8 καὶ τοὺς οἰκτιρµούς σου κατάπεµψον 

ἐφ᾽ἡµᾶς καὶ ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου9 τὸν ἀπεκδεχόµενον τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος. 

Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοί. 

 

Εὐχὴ κατηχουµένων. 

Κύριε10 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐν οὐρανοῖς κατοικῶν καὶ ἐπιβλέπων ἐπὶ πάντα τὰ ἔργα 

σου, ἐπίβλεψον καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους σου τοὺς κατηχουµένους11 τοὺς κεκληκότας τοὺς 

ἑαυτῶν αὐχένας ἐνώπιόν σου· δὸς αὐτοῖς τὸν ἐλαφρὸν ζυγόν,12 ποίησον αὐτοὺς µέλη τῆς 

ἁγίας σου ἐκκλησίας καὶ καταξίωσον αὐτοὺς τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας, τῆς ἀφέσεως 

τῶν ἁµαρτιῶν13 καὶ τοῦ ἐνδύµατος τῆς ἀφθαρσίας, εἰς ἐπίγνωσιν σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ 

ἡµῶν. Ἐκφώ(νησις)· Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡµῖν δοξάζωσιν τὸ πάντιµον. 

 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. σώµατα·. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν·. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἁγίων,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. αἰῶνός σοι.  
5 Τρεµπέλας, Λ,...πνεύµατος διὰ. 
6 Λανθασµένη η παρατήρηση του Π.ΤΡ. στη σελ.59 ότι η ευχή της εκτενής σηµειώνεται 
στο Β ως ευχή της εκτενής του Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον. 
7 Τρεµπέλας, Λ. Κύριε, ὁ. 
8 Τρεµπέλας, Λ. ἐλέους σου·. 
9 Τρεµπέλας, Λ. τὸν λαόν σου·. 
10 Τρεµπέλας, Λ. Κύριε, ὁ. 
11 Τρεµπέλας, Λ. κατηχουµένους,. 
12 Τρεµπέλας,, Λ. ζυγόν· ποίησον. 
13 Τρεµπέλας, Λ. ἁµαρτιῶν,. 
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Εὐχὴ πιστῶν α´ µετὰ τὸ ἁπλωθῆναι τὸ εἱλητόν. 

Σύ, κύριε, κατέδειξας ἡµῖν τὸ µέγα τοῦτο τῆς σωτηρίας µυστήριον,1 σὺ κατηξίωσας 

κατηξίωσας ἡµᾶς2 τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου3 γενέσθαι λειτουργοὺς τοῦ 

ἁγίου σου θυσιαστηρίου· σὺ ἱκάνωσον ἡµᾶς τῇ δυνάµει τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος εἰς τὴν 

διακονίαν ταύτην,4 ἵνα ἀκατακρίτως στάντες ἐνώπιον τῆς ἁγίας δόξης σου, προσάγωµέν 

σοι θυσίαν αἰνέσεως· σὺ γὰρ εἶ ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν·5 δός, κύριε, καὶ ὑπὲρ τῶν 

‹ἡµετέρων› ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων6 δεκτὴν γενέ‹σ›θαι τὴν θυσίαν 

ἡµῶν καὶ εὐπρόσδεκτον ἐνώπιόν σου. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ 

προσκύνησις, τῷ πατρί. 

 

Εὐχὴ πιστῶν β´. 

Ὁ θεὸς7 ὁ ἐπισκεψάµενος ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρµοῖς τήν ταπείνωσιν ἡµῶν,8 ὁ στήσας 

ἡµᾶς τοὺς ταπεινοὺς καὶ ἁµαρτωλοὺς καὶ ἀναξίους δούλους σου9 κατενώπιον τῆς ἁγίας 

δόξης σου10 λειτουργεῖν τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ,11 σὺ12 ἐνίσχυσον ἡµᾶς13 τῇ δυνάµει 

τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος εἰς τήν διακονίαν ταύτην,14 καὶ δὸς ἡµῖν λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ 

στόµατος ἡµῶν εἰς τὸ ἐπικαλεῖσθαι τὴν χάριν τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος ἐπὶ τῶν µελλόντων 

προτίθεσθαι δώρων. Ἐκφώ(νησις)· Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυλαττόµενοι σοὶ 

δόξαν.15 

 

Εὐχὴ ἦν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς ὑπὲρ ἑαυτοῦ τῶν χερουβικῶν λεγοµένων. 

Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεµένων ταῖς σαρκικαῖς ἐπιθυµίαις καὶ ἡδοναῖς 

προσέρχεσθαι ἢ προσεγγίζειν ἢ λειτουργεῖν σοι, βασιλεῦ τῆς δόξης·16τὸ γὰρ διακονεῖν σοι 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. µυστήριον·. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἡµᾶς,. 
3 Τρεµπέλας, Λ. δούλους σου,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. ταύτην·. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ἐν πᾶσιν.. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ἀγνοηµάτων,. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ὁ θεὸς,. 
8 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν•. 
9 Τρεµπέλας, Λ. δούλους σου,. 
10 Τρεµπέλας, Λ. δόξης σου,. 
11 Τρεµπέλας, Λ. θυσιαστηρίῳ·. 
12 Τρεµπέλας, Λ. σύ,.  
13 Τρεµπέλας, Λ. ἡµᾶς,. 
14 Τρεµπέλας, Λ. ταύτην καὶ. 
15 Λανθασµένα παρατηρεί στην σηµείωση 2, στην σελίδα 168 ότι..Οὐδαµοῦ ἐν τοῖς κώδιξιν 
ἀπαντᾷ ἡ γραφὴ Ὅπως ὑπὸ τὸ κράτος σου.  
16 Τρεµπέλας, Λ. δόξης.. 
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µέγα καὶ φοβερὸν καὶ ταῖς ἐπουρανίαις δυνάµεσιν ἀπρόσιτον· ἀλλ᾽ ὅµως διὰ τὴν σὴν 

ἄφατον φιλανθρωπίαν ἀτρέπτως καὶ ἀναλλοιώτως1 γέγονας ἄνθρωπος,2 καὶ ἀρχιερεὺς 

ἡµῶν ἐχρηµάτισας,3 καὶ τῆς λειτουργικῆς ταύτης καὶ ἀναιµάκτου4 θυσίας τὴν ἱερουργίαν 

παρέδωκας ὡς δεσπότης τῶν ἁπάντων. Σὺ γὰρ δεσπόζεις τῶν ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων,5 ὁ 

ἐπὶ θρόνου χερουβικοῦ ἐποχούµενος, ὁ τῶν Σεραφεὶµ κύριος καὶ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ 

µόνος ἅγιος καὶ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόµενος. Σὲ δυσωπῶ τὸν µόνον ἀγαθὸν καὶ εὐήκοον· 

ἐπίβλεψον ἐπ᾽, ἐµὲ τὸν ἁµαρτωλὸν καὶ ἀχρεῖον δοῦλόν σου,6 καὶ ἱκάνωσόν µε τῇ δυνάµει 

τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος, ἐνδεδυµένον τὴν τῆς ἱερατείας χάριν,7 παραστῆναι τῇ ἁγίᾳ σου 

ταύτῃ τραπέζῃ καὶ ἱερουργῆσαι τὸ ἅγιόν σου σῶµα καὶ τὸ τίµιον αἷµα. Σοὶ γὰρ κλίνω τὸν 

ἐµαυτοῦ αὐχένα καὶ δέοµαί σου· µὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐµοῦ, µηδὲ 

ἀποδοκιµάσῃς µε ἐκ παίδων σου,8 ἀλλὰ9 ἀξίωσον προσενεχθῆναί σοι τὰ δῶρα ταῦτα καὶ10 

καὶ10 ὑπ’ ἐµοῦ11 τοῦ ταπεινοῦ καὶ ἁµαρτωλοῦ καὶ ἀναξίου δούλου σου. Σὺ γὰρ εἶ ὁ 

προσφέρων καὶ προσφερόµενος, καὶ ἁγιάζων καὶ ἁγιαζόµενος, Χριστὲ ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ 

σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν {τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ }. 

 

Εὐχὴ τῆς προσκοµιδῆς τοῦ ἁγίου Βασιλείου µετὰ τὸ πληρῶσαι τὸν λαὸν τὸν 

µυστικὸν ὕµνον. 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ κτίσας ἡµᾶς καὶ ἀγαγὼν εἰς τὴν ζωὴν ταύτην, ὁ ὑποδείξας 

ἡµῖν ὁδοὺς εἰς σωτηρίαν, ὁ χαρισάµενος ἡµῖν οὐρανίων µυστηρίων ἀποκάλυψιν,12 σὺ εἶ ὁ 

θέµενος ἡµᾶς εἰς τὴν διακονίαν ταύτην ἐν τῇ δυνάµει τοῦ πνεύµατός σου τοῦ ἁγίου. 

Εὐδόκησον δή, κύριε, τοῦ γενέσθαι ἡµᾶς διακόνους τῆς καινῆς σου διαθήκης, λειτουργοὺς 

τῶν ἁγίων σου µυστηρίων· πρόσδεξαι ἡµᾶς προσεγγίζοντας τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ, 

κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου,13 ἵνα γενώµεθα ἄξιοι τοῦ προσφέρειν σοι τὴν λογικὴν 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἄτρεπτος καὶ ἀναλλοίωτος. 
2 Τρεµπέλας, Λ. γέγονας ἄνθρωπος καὶ. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἐχρηµάτισας καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Λ. Λανθασµένα διορθώνει στη σελ. 73, στ. 3 σε λειτουργικῆς καὶ 
ἀναιµάκτου. 
5 Τρεµπέλας, Λ. Λανθασµένα διορθώνει στη σελ. 74, στ. 1 σε τῶν ἐπουρανίων καὶ τῶν 
ἐπιγείων. 
6 Τρεµπέλας, Λ. δοῦλον σου· καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Λ. χάριν παραστῆναι. 
8 Τρεµπέλας, Λ. Λανθασµένα διορθώνει στη σελ. 76, στ. 5 ἐκ ποδῶν σου. 
9 Τρεµπέλας, Λ. ἀλλ᾽ ἀξίωσον. 
10 Τρεµπέλας, Λ. Λανθασµένα διορθώνει στη σελ.76, στ. 5 ταῦτα ὑπ᾽ ἐµοῦ. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ὑπ᾽ ἐµοῦ ταπεινοῦ καὶ ἁµαρτωλοῦ. 
12 Τρεµπέλας, Λ. ἀποκάλυψιν·. 
13 Τρεµπέλας, Λ. ἐλέους σου·. 
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ταύτην καὶ ἀναίµακτον θυσίαν ὑπὲρ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµµάτων1 καὶ τῶν τοῦ λαοῦ 

ἀγνοηµάτων,2 ἣν προσδεξάµενος εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερόν σου 

θυσιαστήριον3 εἰς ὀσµὴν εὐωδίας, ἀντικατάπεµψον ἡµῖν τὴν χάριν τοῦ ἁγίου σου 

πνεύµατος. Ἐπίβλεψον ἐφ’ ἡµᾶς, ὁ θεός, καὶ ἔφιδε ἐπὶ τὴν λατρείαν ἡµῶν ταύτην4 καὶ 

πρόσδεξαι αὐτὴν ὡς προσεδέξω Ἄβελ τὰ δῶρα, Νῶε τὰς θυσίας, Ἀβραὰµ τὰς 

ὁλοκαρπώσεις, Μωσέως καὶ Ἀαρὼν τὰς ἱερωσύνας, Σαµουὴλ τὰς εἰρηνικάς·5 ὡς 

προσεδέξω ἐκ τῶν ἁγίων σου ἀποστόλων τὴν ἀληθινὴν ταύτην λατρείαν, οὕτως6 καὶ ἐκ 

τῶν χειρῶν ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν πρόσδεξαι τὰ δῶρα ταῦτα ἐν τῇ χρηστότητί σου, κύριε,7 

κύριε,7 ἵνα8 καταξιωθέντες λειτουργεῖν ἀµέµπτως τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ, εὕρωµεν τὸν 

τὸν µισθὸν τῶν πιστῶν καὶ φρονίµων οἰκονόµων9 ἐν τῇ ἡµέρᾳ τῆς ἀνταποδόσεώς σου10 

τῆς δικαίας. 

Ἐκφώ(νησις)· Διὰ τῶν οἰκτιρµῶν τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ µεθ’ οὗ ἐυλογητὸς εἶ 

σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῶ σου πνεύµατι. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

Ὁ λαός· Καὶ τῷ πνεύµατί σου. 

 

Ὁ διάκονος· Ἀγαπήσωµεν ἀλλήλους. 

 

Καὶ µετὰ τὸ δοθῆναι τὴν ἀγάπην λέγει ὁ διάκονος· Τὰς θύρας, τὰς θύρας· 

πρόσχωµεν. 

  

Ὁ λαός· τὸ "Πιστεύω". 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Πιστεύω" λέγει ὁ διάκονος· Στῶµεν καλῶς. 

 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἁµαρτηµάτων,. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἀγνοηµάτων·. 
3 Τρεµπέλας, Λ. θυσιαστήριον,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. ταύτην,. 
5 Τρεµπέλας, Λ. τὰς εἰρηνικάς.. 
6 Τρεµπέλας, Λ. οὕτω. 
7 Τρεµπέλας, Λ. κύριε·. 
8 Τρεµπέλας, Λ. ἵνα,. 
9 Τρεµπέλας, Λ. οἰκονόµων,. 
10 Τρεµπέλας, Λ. τῆς ἀνταποδόσεως τῆς. 
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Ὁ ἱερεύς· Ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ καὶ 

πατρὸς καὶ ἡ κοινωνία τοῦ ἁγίου Πνεύµατος εἴη µετὰ πάντων ὑµῶν. 

Ὁ λαὸς· Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου. 

 

Ὁ ἱερεύς· Ἄνω σχῶµεν τὰς καρδίας. 

Ὁ λαός· Ἔχοµεν πρὸς τὸν κύριον. 

Ὁ ἱερεύς· Εὐχαριστήσωµεν τῷ κυρίῳ. Ὁ λαός· Ἄξιον καὶ δίκαιον. 

 

Καὶ ὁ ἱερεὺς ἀπάρχεται τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς· 

Ὁ ὤν, δέσποτα, κύριε θεέ, πατὴρ1 παντοκράτωρ,2 προσκυνητέ, ἄξιον ὡς ἀληθῶς 

καὶ δίκαιον3 καὶ πρέπον τῇ µεγαλοπρεπείᾳ τῆς ἁγιωσύνης σου4 σὲ αἰνεῖν, σὲ ὑµνεῖν, σὲ 

εὐλογεῖν, σὲ προσκυνεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν, σὲ δοξάζειν τὸν µόνον ὄντως ὄντα θεόν, καὶ σοὶ 

προσφέρειν ἐν καρδίᾳ συντετριµµένῃ καὶ πνεύµατι ταπεινώσεως τὴν λογικὴν ταύτην 

λατρείαν ἡµῶν,5 ὅτι σὺ εἶ ὁ χαρισάµενος ἡµῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας. Καὶ τίς 

ἱκανὸς λαλῆσαι τὰς δυναστείας σου,6 ἀκουστὰς ποιῆσαι πάσας τὰς ἀινέσεις σου ἢ 

διηγήσασθαι πάντα τὰ θαυµάσιά σου ἐν παντὶ καιρῷ; δέσποτα, δέσποτα τῶν ‹ἁπάντων›, 

κύριε οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ πάσης κτίσεως7 ὁρωµένης τε καὶ οὐχ ὁρωµένης, ὁ καθήµενος 

ἐπὶ θρόνου δόξης καὶ ἐπιβλέπων ἀβύσσους, ἄναρχε, ἀόρατε, ἀκατάληπτε, ἀπερίγρα{ι}πτε, 

ἀναλλοίωτε, ὁ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ8 τοῦ µεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος 

τῆς ἐλπίδος ἡµῶν· ὅς ἐστιν ἐικὼν τῆς σῆς ἀγαθότητος, σφραγὶς ἰσότυπος, ἐν ἑαυτῷ 

δεικνὺς σὲ τὸν πατέρα, λόγος ζῶν, θεὸς ἀληθινός, ἡ πρὸ αἰώνων σοφία, ζωή, ἁγιασµός, 

δύναµις, τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,9 παρ’ οὗ τὸ πνεῦµα τὸ ἅγιον ἐξεφάνη, τὸ τῆς ἀληθείας 

πνεῦµα, τὸ τῆς υἱoθεσίας χάρισµα, ὁ ἀρραβὼν τῆς µελλούσης κληρονοµίας, ἡ ἀπαρχὴ τῶν 

αἰωνίων ἀγαθῶν, ἡ ζωοποιὸς δύναµις, ἡ πηγὴ τοῦ ἁγιασµοῦ,10 παρ’ οὗ πᾶσα κτίσις λογική 

τε καὶ νοερὰ δυναµουµένη, σοὶ λατρεύει11 καὶ σοὶ τὴν ἀΐδιον ἀναπέµπει δοξολογίαν, ὅτι τὰ 

σύµπαντα δοῦλα σά. Σὲ γὰρ αἰνοῦσιν ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί, 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. πάτερ. 
2 Τρεµπέλας, Λ. παντοκράτορ προσκυνητέ. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ὡς ἀληθῶς, καὶ δίκαιον, καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Λ. τῆς ἁγιωσύνης σου,. 
5 Τρεµπέλας, Λ. λατρείαν ἡµῶν·. 
6 Τρεµπέλας, Λ. δυναστείας σου;. 
7 Τρεµπέλας, Λ. κτίσεως,. 
8 Τρεµπέλας, Λ. Χριστοῦ,. 
9 Τρεµπέλας, Λ. τὸ ἀληθινόν·. 
10 Τρεµπέλας, Λ. τοῦ ἁγιασµοῦ·. 
11 Τρεµπέλας, Λ. σοὶ λατρεύει,. 
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ἐξουσίαι, δυνάµεις, καὶ τὰ πολυόµµατα Χερουβείµ,1 σοὶ παρίστανται κύκλῳ τὰ Σεραφείµ,2 

Σεραφείµ,2 ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ3 καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί· καὶ ταῖς µὲν δυσὶ κατακαλύπτουσιν 

κατακαλύπτουσιν τὰ πρόσωπα ἑαυτῶν καὶ ταῖς δυσὶ τοὺς πόδας4 καὶ ταῖς δυσὶ πετόµενα, 

κέκραγεν ἕτερον πρὸς τὸ ἕτερον5 ἀκαταπαύστοις στόµασιν, ἀσιγήτοις θεολογίαις. 

Ἐκφώ(νησις)· Τὸν ἐπινίκιον ὕµνον ἄδοντα, βοῶντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα· 

 

Ὁ λαός· Ἅγιος. 

Ὁ ἱερεὺς µυστικῶς λέγει· 

Μετὰ τούτων τῶν µακαρίων δυνάµεων, δέσποτα φιλάνθρωπε, καὶ ἡµεῖς οἱ 

ἁµαρτωλοὶ βοῶµεν καὶ λέγοµεν· ἅγιος εἶ ὡς ἀληθῶς6 καὶ πανάγιος, καὶ οὐκ ἔστιν7 µέτρον 

µέτρον τῆς µεγαλοπρεπείας τῆς ἁγιωσύνης σου, καὶ ὅσιος ἐν πᾶσιν8 τοῖς ἔργοις σου, ὅτι ἐν 

ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρίσει ἀληθινῇ πάντα ἐπήγαγες ἡµῖν· πλάσας γὰρ τὸν ἄνθρωπον, χοῦν 

λαβὼν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐικόνι τῇ σῇ, ὁ θεός, τιµήσας αὐτόν, τέθηκας αὐτὸν ἐν παραδείσῳ 

τῆς τρυφῆς, ἀθανασίαν ζωῆς9 καὶ ἀπόλαυσιν αἰωνίων ἀγαθῶν10 ἐν τῇ τηρήσει τῶν ἐντολῶν 

ἐντολῶν σου11 ἐπαγγειλάµενος αὐτῷ· ἀλλὰ παρακούσαντα σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ12 τοῦ 

κτίσαντος αὐτὸν13 καὶ τῇ ἀπάτῃ τοῦ ὄφεως ὑπαχθέντα, νεκρωθέντα τε αὐτὸν τοῖς οἰκείοις 

αὐτοῦ παραπτώµασιν, ἐξώρισας αὐτὸν ἐν τῇ δικαιοκρισίᾳ σου, ὁ θεός, ἐκ τοῦ παραδείσου 

εἰς τὸν κόσµον τοῦτον, καὶ ἀπέστρεψας αὐτὸν εἰς τὴν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη, οἰκονοµῶν αὐτῷ 

τὴν ἐκ παλιγγενεσίας σωτηρίαν14 τὴν ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ σου. Οὐ γὰρ ἀπεστράφης τὸ 

πλάσµα σου εἰς τέλος, ὃ ἐποίησας, ἀγαθέ, οὐδὲ ἐπελάθου ἔργων χειρῶν σου, ἀλλ’ 

ἐπεσκέψω πολυτρόπως διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου·15 προφήτας ἐξαπέστειλας,16 ἐποίησας 

δυνάµεις διὰ τῶν ἁγίων σου17 τῶν καθ’ ἑκάστην γενεὰν καὶ γενεὰν εὐαρεστησάντων σοι· 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. Χερουβίµ.. 
2 Τρεµπέλας, Λ. Σεραφίµ,. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἑνί,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. τοὺς πόδας,. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ἕτερον,. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ἀληθῶς,. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ἔστι. 
8 Τρεµπέλας, Λ. πᾶσι. 
9 Τρεµπέλας, Λ. ζωῆς,. 
10 Τρεµπέλας, Λ. ἀγαθῶν,. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ἐντολῶν σου,. 
12 Τρεµπέλας, Λ. θεοῦ,. 
13 Τρεµπέλας, Λ. αὐτόν,. 
14 Τρεµπέλας, Λ. σωτηρίαν,. 
15 Τρεµπέλας, Λ. ἐλέους σου.. 
16 Τρεµπέλας, Λ. ἐξαπέστειλας·. 
17 Τρεµπέλας, Λ. ἁγίων σου,. 
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ἐλάλησας ἡµῖν διὰ στόµατος τῶν δούλων σου τῶν προφητῶν, προκαταγγέλλων ἡµῖν τὴν 

µέλλουσαν ἔσεσθαι σωτηρίαν· νόµον ἔδωκας εἰς βοήθειαν· ἀγγέλους ἐπέστησας φύλακας. 

Ὅτε δὲ ἦλθεν1 τὸ πλήρωµα τῶν καιρῶν, ἐλάλησας ἡµῖν ἐν αὐτῷ τῷ υἱῷ σου, δι’ οὗ καὶ 

τοὺς αἰῶνας ἐποίησας· ὃς2 ὢν ἀπαύγασµα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεώς σου, 

φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ,3 οὐχ ἁρπαγµὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα 

σοὶ τῷ θεῷ καὶ πατρί,4 ἀλλὰ5 θεὸς ὢν προαιώνιος, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη6 καὶ τοῖς ἀνθρώποις 

συνανεστράφη,7 καὶ ἐκ παρθένου ἁγίας σαρκωθείς, ἐκένωσεν ἑαυτὸν8 µορφὴν δούλου 

λαβών, σύµµορφος γενόµενος τῷ σώµατι τῆς ταπεινώσεως ἡµῶν, ἵνα καὶ ἡµᾶς9 

συµµόρφους ποιήσῃ τῆς εἰκόνος τῆς δόξης αὐτοῦ. Ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου ἡ ἁµαρτία 

εἰσῆλθεν εἰς τὸν κόσµον10 καὶ διὰ τῆς ἁµαρτίας ὁ θάνατος, ηὐδόκησεν ὁ µονογενής σου 

υἱός, ὁ ὢν ἐν τοῖς κόλποις σοῦ τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, γενόµενος ἐκ γυναικὸς11 τῆς ἁγίας 

θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, γενόµενος ὑπὸ vόµov12 κατακρῖναι τὴν ἁµαρτίαν ἐν τῇ 

σαρκί αὐτοῦ,13 ἵνα οἱ ἐν τῷ Ἀδὰµ ἀποθνῄσκοντες ζωοποιηθῶσιν ἐν αὐτῷ τῷ Χριστῷ σου· 

καὶ ἐµπολιτευσάµενος τῷ κόσµῳ τούτῳ, δοὺς προστάγµατα σωτηρίας, ἀποστήσας ἡµᾶς 

τῆς πλάνης τῶν εἰδώλων, προσήγαγεν ἡµᾶς τῇ ἐπιγνώσει σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ καὶ 

πατρός, κτησάµενος ἡµᾶς ἑαυτῷ λαὸν περιούσιον, βασίλειον ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον· καὶ 

καθαρίσας ἡµᾶς ἐν ὕδατι14 καὶ ἁγιάσας τῷ πνεύµατι τῷ ἁγίῳ, ἔδωκεν ἑαυτὸν ἀντάλλαγµα 

τῷ θανάτῳ, ἐν ᾧ κατειχόµεθα πεπραµένοι ὑπὸ τῆς ἁµαρτίας· καὶ κατελθὼν διὰ τοῦ 

σταυροῦ εἰς τὸν ᾅδην, ἵνα πληρώσῃ ἑαυτῷ τὰ πάντα, ἔλυσεν15 τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου,16 

καὶ ἀναστὰς τῇ τρίτῃ ἡµέρᾳ17 καὶ ὁδοποιήσας πάσῃ σαρκὶ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν, 

καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι ὑπὸ τῆς φθορᾶς τὸν ἀρ‹χη›γὸν τῆς ζωῆς, ἐγένετο 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἦλθε. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ὃς,. 
3 Τρεµπέλας, Λ. αὑτοῦ. 
4 Τρεµπέλας, Λ. πατρί·. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ἀλλά,. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ὤφθη,. 
7 Τρεµπέλας, Λ. συνανεστράφη·. 
8 Τρεµπέλας, Λ. ἑαυτόν,. 
9 Τρεµπέλας, Λ. ἵνα ἡµᾶς συµµόρφους. 
10 Τρεµπέλας, Λ. κόσµον καὶ. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ἐκ γυναικός,. 
12 Τρεµπέλας, Λ. νόµον,. 
13 Τρεµπέλας, Λ. αὑτοῦ.. 
14 Τρεµπέλας, Λ. ὕδατι,. 
15 Τρεµπέλας, Λ. ἔλυσε.. 
16 Τρεµπέλας, Λ. τοῦ θανάτου·. 
17 Τρεµπέλας, Λ. ἡµέρᾳ,. 
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ἀπαρχὴ τῶν κεκοιµηµένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα ᾖ αὐτὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν1 

πρωτεύων· καὶ ἀνελθὼν εἰς τοὺς οὐρανοὺς2 ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς µεγαλωσύνης ἐν 

ὑψηλοῖς· ὃς καὶ ἥξει3 ἀποδοῦναι ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·4 κατέλιπεν5 δὲ ἡµῖν 

ὑποµνήµατα τοῦ σωτηρίου αὐτοῦ πάθους ταῦτα, ἃ προτεθείκαµεν [..........] 

 [..........ὀρθοτο]µούντων τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας. Μνήσθητι, κύριε, κατὰ τὸ 

πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου,6 καὶ τῆς ἐµῆς ἀναξιότητος· συγχώρησόν µοι πᾶν πληµµέληµα 

ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον,7 καὶ µὴ διὰ τὰς ἐµὰς ἁµαρτίας κωλύσῃς τὴν χάριν τοῦ ἁγίου 

σου πνεύµατος ἀπὸ τῶν προκειµένων δώρων. Μνήσθητι, κύριε, τοῦ πρεσβυτερίου, τῆς ἐν 

Χριστῷ διακονίας καὶ παντὸς ἱερατικοῦ τάγµατος,8 καὶ µηδένα ἡµῶν καταισχύνῃς τῶν 

κυκλούντων τὸ ἅγιόν σου θυσιαστήριον. Ἐπίσκεψαι ἡµᾶς ἐν τῇ χρηστότητί σου, κύριε·9 

ἐπιφάνηθι ἡµῖν τοῖς πλουσίοις σου οἰκτιρµοῖς,10 εὐκράτους καὶ ἐπωφελεῖς τοὺς ἀέρας ἡµῖν 

χάρισαι· ὄµβρους εἰρηνικοὺς τῇ γῆ πρὸς καρποφορίαν δώρησαι·11 εὐλόγησον τὸν 

στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, κύριε· παῦσον τὰ σχίσµατα τῶν ἐκκλησιῶν· 

σβέσον τὰ φρυάγµατα τῶν ἐθνῶν· τὰς τῶν αἱρέσεων ἐπαναστάσεις ταχέως κατάλυσον ἐν 

τῇ δυνάµει τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος·12 πάντας ἡµᾶς πρόσδεξαι εἰς τὴν βασιλείαν σου,13 

υἱοὺς φωτὸς καὶ υἱοὺς ἡµέρας ἀναδείξας ἡµῖν, τὴν σὴν ἐιρήνην καὶ τὴν σὴν ἀγάπην 

χάρισαι ἡµῖν, κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν,14 πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡµῖν. Ἐκφώ(νησις)· Καὶ δὸς ἡµῖν 

ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ δοξάζειν καὶ ἀνυµνεῖν τὸ πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά 

σου τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος, νῦν. 

Ὁ λαὸς· Ἀµήν. 

 

Ὁ ἱερεύς· Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ µεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ  

µετὰ πάντων ὑµῶν. 

 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἐν πᾶσι. 
2 Τρεµπέλας, Λ. οὐρανούς,. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἥξει,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. αὐτοῦ.. 
5 Τρεµπέλας, Λ. κατέλιπε. 
6 Τρεµπέλας, Λ. οἰκτιρµῶν σου καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ἀκούσιον·. 
8 Τρεµπέλας, Λ. τάγµατος·. 
9 Τρεµπέλας, Λ. κύριε.. 
10 Τρεµπέλας, Λ. οἰκτιρµοῖς·. 
11 Τρεµπέλας, Λ. δώρησαι.. 
12 Τρεµπέλας, Λ. πνεύµατος.. 
13 Τρεµπέλας, Λ. βασιλείαν σου υἱοὺς. 
14 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν·. 
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Ὁ λαός· Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου. 

Καὶ τοῦ διακόνου ποιοῦντος τὴν µέσην εὐχήν, ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς·  

Ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ θεὸς τοῦ σῴζειν, σὺ ἡµᾶς δίδαξον εὐχαριστεῖν σοι ἀξίως τῶν 

εὐεργεσιῶν σου, ὧν ἐποίησας καὶ ποιεῖς µεθ’ ἡµῶν·1 σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν2 ὁ προσδεξάµενος 

προσδεξάµενος τὰ δῶρα ταῦτα, καθάρισον ἡµᾶς ἀπὸ παντὸς µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ 

πνεύµατος3 καὶ δίδαξον ἡµᾶς ἐπιτελεῖν4 ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ σου, ἵνα ἐν καθαρῷ τῷ 

µαρτυρίῳ τῆς συνειδήσεως ἡµῶν ὑποδεχόµενοι τὴν µερίδα τῶν ἁγιασµάτων σου, 

ἑνωθῶµεν τῷ ἁγίῳ σώµατι καὶ αἵµατι τοῦ Χριστοῦ σου,5 καὶ ὑποδεξάµενοι αὐτὰ ἀξίως, 

σχῶµεν τὸν Χριστὸν6 κατοικοῦντα ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν7 καὶ γενώµεθα ναὸς τοῦ ἁγίου 

σου πνεύµατος. Ναί, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ µηδένα ἡµῶν ἔνοχον ποιήσῃς τῶν φρικτῶν σου 

τούτων καὶ ἐπουρανίων µυστηρίων, µηδὲ ἀσθενῆ ψυχῇ καὶ σώµατι ἐκ τοῦ ἀναξίως αὐτῶν 

µεταλαµβάνειν,8 ἀλλὰ δὸς ἡµῖν9 µέχρι τῆς ἐσχάτης ἡµῶν ἀναπνοῆς ἀξίως ὑποδέχεσθαι τὴν 

τὴν ἐλπίδα τῶν ἁγιασµάτων σου10 εἰς ἐφόδιον ζωῆς αἰωνίου, εἰς ἀπολογίαν 

εὐπρόσδεκτον11 τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήµατος τοῦ Χριστοῦ σου,12 ὅπως ἂν καὶ ἡµεῖς,13 

µετὰ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ’ αἰώνων σοι14 εὐαρεστησάντων, γενώµεθα µέτοχοι τῶν 

αἰωνίων σου ἀγαθῶν ὧν ἡτοίµασας τοῖς ἀγαπῶσίν σε,15 κύριε. Ἐκφώ(νησις)· Καὶ 

καταξίωσον ἡµᾶς, δέσποτα, µετ(ὰ) παρρησίας ἀκατακρίτως τολµᾶν ἐπικαλεῖσθαί σε τὸν 

ἐπουράνιον θεὸν πατέρα καὶ λέγειν· 

Ὁ λαὸς τὸ "Πάτερ ἡµῶν". 

Ὁ ἱερεὺς ἐκφω(νεῖ)· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα τοῦ πατρός. 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", λέγει ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν", ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς· 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. µεθ’ ἡµῶν.. 
2 Τρεµπέλας, Λ. Σύ, ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ. 
3 Τρεµπέλας, Λ. πνεύµατος,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. δίδαξον ἐπιτελεῖν. 
5 Τρεµπέλας, Λ. Χριστοῦ σου.. 
6 Τρεµπέλας, Λ. Χριστόν, κατοικοῦντα. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῶν,. 
8 Τρεµπέλας, Λ. µεταλαµβάνειν·...δε 
9 Τρεµπέλας, Λ. ἡµῖν,. 
10 Τρεµπέλας, Λ. ἁγιασµάτων σου,. 
11 Τρεµπέλας, Λ. εὐπρόσδεκτον,. 
12 Τρεµπέλας, Λ. Χριστοῦ σου·. 
13 Τρεµπέλας, Λ. ἡµεῖς µετὰ. 
14 Τρεµπέλας, Λ. αἰῶνος σοι. 
15 Τρεµπέλας, Λ. ἀγαπῶσί σε. 
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Δέσποτα κύριε, ὁ πατὴρ τῶν οἰκτιρµῶν καὶ θεὸς πάσης παρακλήσεως, τοὺς 

ὑποκεκλικότας σοι τὰς ἑαυτῶν κεφαλὰς εὐλόγησον, ἁγίασον, φρούρησον, ὀχύρωσον, 

ἐνδυνάµωσον, ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ ἀπόστησον, παντὶ δὲ ἔργῳ1 ἀγαθῷ σύναψον, καὶ 

καὶ καταξίωσον ἀκατακρίτως µετασχεῖν τῶν ἀχράντων τούτων καὶ ζωοποιῶν σου 

µυστηρίων, εἰς ἄφεσιν ἁµαρτιῶν, εἰς πνεύµατος ἁγίου κοινωνίαν. Ἐκφώ(νησις)· Χάριτι καὶ 

οἰκτιρµοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ. 

 

Εὐχὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ ἄρτου.2 

Πρόσχες, κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ θεὸς ἡµῶν, ἐξ’ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ ἐλθὲ 

εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡµᾶς, ὁ ἄνω τῷ πατρί συγκαθεζόµενος καὶ ὧδε ἡµῖν άοράτως παρών· καὶ 

καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ µεταδοῦναι ἡµῖν, καὶ δι' ἡµῶν παντὶ τῷ λαῷ σου. 

 

Καὶ µετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν διάκονον "Πρόσχωµεν", ὁ ἱερεὺς ὑψοῖ τὸν ἅγιον ἄρτον καὶ 

λέγει· Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

 

Καὶ µετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν λαὸν τὸ "Εἷς ἅγιος", λαµβάνει ἐκ τοῦ ἁγίου σώµατος µερίδας 

καὶ βάλλει εἰς τὰ ἅγια ποτήρια καὶ λέγει· Εἰς πλήρωµα πνεύµατος ἁγίου. 

 

Καὶ µετὰ τὸ πάντας µεταλαβεῖν, λέγοντος τοῦ διάκονος(sic) τὴν εὐχήν, ἐπεύχεται ὁ 

ἱερεύς· 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ἐπὶ τῇ µεταλήψει τῶν ἁγίων, ἀχράντων, 

ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων σου µυστηρίων, ὧν ἔδωκας ἡµῖν ἐπὶ εὐεργεσίᾳ3 καὶ ἁγιασµῷ 

καὶ ἰάσει τῶν ψυχῶν ἡµῶν καὶ τῶν σωµάτων· αὐτός, δέσποτα τῶν ἁπάντων, δὸς γενέσθαι 

ἡµῖν τὴν κοινωνίαν τοῦ ἀγίου σώµατος καὶ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ σου εἰς πίστιν 

ἀκαταίσχυντον, εἰς ἀγάπην ἀνυπόκριτον, εἰς πλησµονὴν σοφίας, εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ 

σώµατος, εἰς ἀποτροπὴν παντὸς ἐναντίου, εἰς περιποίησιν τῶν ἐντολῶν σου, εἰς ἀπολογίαν 

εὐπρόσδεκτον1 τὴν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήµατος του Χριστοῦ σου. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὺ εἶ ὁ 

ἁγιασµὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι, 

νῦν καὶ ἀεί. 

 

Ὁ διάκονος· Ἐν ειρήνη προέλθ(ωµεν). 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. δ’ ἔργῳ. 
2 Τρεµπέλας, Λ. βλ. υπ. 110 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἐπ’ εὐεργεσίᾳ. 
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Εὐχὴ ἐπιστάµβωνος. 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονοµίαν σου, τὸ 

πλήρωµα τῆς ἐκκλησίας σου ἐν εἰρήνῃ διαφύλαξον, ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν 

εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου, σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ θεϊκῇ σου δυνάµει, καὶ µὴ 

ἐγκαταλίπῃς ἡµᾶς ὁ θεός, τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σοί· εἰρήνην τῷ κόσµῳ σου δώρησαι, ταῖς 

ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσι, τοῖς βασιλεῦσιν ἡµῶν καὶ παντὶ τω λαῷ σου. Ὅτι ἅγιος ὁ 

ναός σου, θαυµαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ 

καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺ‹ς› αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Εὐχὴ τοῦ σκευοφυλακίου. 

Ἤνυσται καὶ τετέλεσται, ὅσον εἰς τὴν ἡµετέραν δύναµιν,2 πάντα ἅπερ ἔθου ἡµῖν τὰ 

τῆς ἀφθαρσίας µυστήρια· ηὕραµεν τοῦ θανάτου σου τὴν µνήµην, εἴδαµεν τῆς ἀναστάσεώς 

σου τὸν τύπον, ἐνεπλήσθηµεν τῆς ἀκενώτου σου τρυφῆς, ἀπηλαύσαµεν τῆς ἀτελευτήτου 

σου ζωῆς ἧς καὶ ἐν τῷ µέλλοντι πάντας ἡµᾶς τυχεῖν καταξίωσον, Χριστὲ ὁ θεὸς ἡµῶν. Ὅτι 

πρέπει σοι πᾶσα εὐχαριστία σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ 

ζωοποιῷ σου πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. εὐπρόσδεκτον,. 
2 Τρεµπέλας, Λ. Χριστὲ ὁ θεὸς ἡµῶν...και στην υπ. 2, σελ. 194 σηµειώνει: (Καὶ ἔπεται ἐν 
τῷ Β ἡ συνέχεια περίπου ὡς ἐν τῷ Κ). 
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IV. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ 

 

Ἐν δὲ τῷ λυχνικῷ µετὰ τὰ ἀναγνώσµατα καὶ τὸ "Κατευθυνθήτω" καὶ τὸ "Κύριε 

ἐλέησον", γίνεται εὐχὴ κατηχουµένων ἐπὶ τῶν προηγιασµένων. 

 

Ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ κτίστης καὶ δηµιουργὸς τῶν ἁπάντων, ὁ πάντας θέλων 

σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους σου τοὺς 

κατηχουµένους καὶ λύτρωσαι αὐτοὺς τῆς παλαιᾶς πλάνης καὶ τῆς µεθοδείας τοῦ 

ἀντικειµένου,1 καὶ προσκάλεσαι αὐτοὺς εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον, φωτίζων αὐτῶν τὰς 

ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα,2 καὶ συγκαταριθµῶν αὐτοὺς τῇ λογικῇ σου ποίµνῃ ἐφ’ ἣν τὸ ὄνοµά 

σου τὸ ἅγιον ἐπικέκλη{ν}ται . Ἐκφώ(νησις)· Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡµῖν δοξάζωσιν. 

 

Εὐχὴ εἰς τοὺς πρὸς τὸ ἅγιον φώτισµα εὐτρεπιζοµένους. 

Ἐπίφανον, δέσποτα, τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ τοὺς πρὸς τὸ ἅγιον φώτισµα 

εὐτρεπιζοµένους καὶ ἐπιποθοῦντας τὸν τῆς ἁµαρτίας µολυσµὸν ἀποτινάξασθαι·3 

καταύγασον αὐτῶν τὴν διάνοιαν,4 βεβαίωσον αὐτοὺς ἐν τῇ πίστει5, στήριξον αὐτοὺς ἐπ’ 

ἐλπίδι,6 τελείωσον ἐν ἀγάπῃ,7 µέλη τίµια τοῦ Χριστοῦ σου ἀνάδειξον8 τοῦ δόντος ἑαυτὸν 

ἀντίλυτρον ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὺ εἶ ὁ φωτισµὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπέµποµε(ν). 

 

Εὐχὴ πιστῶν α᾽.9 

Ὁ θεὸς ὁ µέγας καὶ ἀινετός, ὁ τῷ ζωοποιῷ τοῦ Χριστοῦ σου θανάτῳ εἰς ἀφθαρσίαν 

ἡµᾶς ἐκ φθορᾶς µεταστήσας,10 σὺ πάσας ἡµῶν τὰς αἰσθήσεις τῆς ἐµπαθοῦς νεκρώσεως 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. ἀντικειµένου.. 
2 Τρεµπέλας, Λ. σώµατα καὶ. 
3 Τρεµπέλας, Λ. ἀποτινάξασθαι.. 
4 Τρεµπέλας, Λ. διάνοιαν·. 
5 Τρεµπέλας, Λ. πίστει·. 
6 Τρεµπέλας, Λ. στήριξον... ἐν ἐλπίδι·. 
7 Τρεµπέλας, Λ. ἐν ἀγάπῃ·. 
8 Τρεµπέλας, Λ. ἀνάδειξον,. 
9 Ο Π.ΤΡ. στην σελ. 211 και στην υποσηµείωση σχετικά µε τον στοίχο 18, λανθασµένα 
υποστηρίζει ότι σε αυτήν την ευχή υπάρχει η επιγραφή Εὐχὴ τῶν πιστῶν µετὰ τὸ 
ἁπλωθῆναι τὸ εἰλητόν. 
10 Τρεµπέλας Λ. µεταστήσας·. 
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ἐλευθέρωσον, ἀγαθὸν ταύταις ἡγεµόνα τὸν ἔνδοθεν λογισµὸν ἐπιστήσας·1 καὶ ὀφθαλµὸς 

µὲν ἀµέτοχος ἔστω παντὸς πονηροῦ βλέµµατος, ἀκοὴ δὲ λόγοις ἀργοῖς ἀνεπίβατος, ἡ δὲ 

γλῶσσα καθαρευέτω ῥηµάτων ἀπρεπῶν·2 ἅγνισον δὲ ἡµῶν καὶ τὰ χείλη3 τὰ αἰνοῦντά σε, 

κύριε,4 τὰς δὲ χεῖρας ἡµῶν ποίησον τῶν µὲν φαύλων ἀπέχεσθαι πράξεων, ἐνεργεῖν δὲ µόνα 

µόνα τὰ σὰ5 εὐάρεστα, πάντα ἡµῶν τὰ µέλη καὶ τὴν διάνοιαν τῇ σῇ κατασφαλιζόµενος 

χάριτι. Ἐκ{κ}φώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις. 

 

Εὐχὴ πιστῶν β’. 

Δέσποτα, ἅγιε, ὑπεράγαθε, δυσωποῦµέν σε τὸν ἐν ἐλέει πλούσιον6 ἵλεων γενέσθαι 

ἡµῖν τοῖς ἁµαρτωλοῖς, καὶ ἀξίους ἡµᾶς ποίησον τῆς ὑποδοχῆς τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ 

καὶ θεοῦ ἡµῶν, τοῦ βασιλέως τῆς δόξης·7 ἰδοὺ γὰρ τὸ ἄχραντον αὐτοῦ σῶµα καὶ τὸ 

ζωοποιὸν αἷµα8 κατὰ τὴν παροῦσαν ὥραν εἰσπορευόµενα, τῇ µυστικῇ ταύτῃ προτίθεσθαι 

µέλλει τραπέζῃ ὑπὸ πλήθους στρατιᾶς οὐρανίου ἀοράτως δορυφορούµενα,9 ὧν τὴν 

µετάληψιν ἀκατακρίτως ἡµῖν δώρησαι10 ἵνα δι’ αὐτῶν τὸ τῆς διανοίας ὄµµα 

καταυγαζόµενοι, υἱοὶ φωτὸς καὶ ἡµέρας γενώµεθα. Ἐκφώ(νησις)· Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ 

Χριστοῦ σου µεθ’ ‹οὗ› εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ παναγ(ί)ῳ. 

 

Καὶ µετὰ τὸ πληρωθῆναι τὸ "Νῦν αἱ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν", ὁ ἱερεὺς ἐπεύχεται· 

Ὁ τῶν ἀρρήτων καὶ ἀθεάτων µυστηρίων θεός, παρ’ ᾧ οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ 

τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι,11 ὁ τὴν διακονίαν τῆς λειτουργίας ταύτης ἀποκαλύψας ἡµῖν καὶ 

θέµενος ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλοὺς διὰ πολλήν σου φιλανθρωπίαν εἰς τὸ προσφέρειν σοι δῶρά 

τε καὶ θυσίας ὑπὲρ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοηµάτων· αὐτός, 

ἀόρατε βασιλεῦ, ὁ ποιῶν µεγάλα καὶ ἀνεξιχνίαστα, ἔνδοξά τε καὶ ἐξαίσια, ὧν οὐκ ἔστιν 

ἀριθµός, ἔφιδε ἐφ᾽ ἡµᾶς τοὺς ἀναξίους δούλου‹ς› σου τοὺς τῷ ἁγίῳ τούτῳ θυσιαστηρίῳ ὡς 

τῷ χερουβικῷ σου παρισταµένους θρόνῳ, ἐφ᾽ ὧ ὁ µονογενής σου υἱὸς καὶ θεὸς ἡµῶν διὰ 
                                                        
1 Τρεµπέλας Λ. ἐπιστήσας.. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἀπρεπῶν.. 
3 Τρεµπέλας, Λ. χείλη,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. κύριε·. 
5 Τρεµπέλας, Λ. τὰ σοὶ εὐάρεστα. 
6 Τρεµπέλας, Λ. πλούσιον,. 
7 Τρεµπέλας, Λ. τῆς δόξης. . 
8 Τρεµπέλας, Λ. αἷµα,. 
9 Τρεµπέλας, Λ. δορυφορούµενα·. 
10 Τρεµπέλας, Λ. δώρησαι·. 
11 Τρεµπέλας, Λ. ἀπόκρυφοι·. 
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τῶν προκειµένων φρικτῶν ἐπαναπαύεται µυστηρίων,1 καὶ πάσης ἡµᾶς καὶ τὸν πιστόν σου 

λαὸν ἐλευθερώσας ἀκαθαρσίας, ἁγίασον πάντων ἡµῶν τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώµατα ἁγιασµῷ 

ἀναφαιρέτῳ,2 ἵνα ἐν καθαρῷ συνειδότι, ἀνεπαισχύντῳ προσώπῳ, πεφωτισµένῃ καρδίᾳ τῶν 

τῶν θείων τούτων µεταλαµβάνοντες ἁγιασµάτων, καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν ζωοποιούµενοι, 

ἐνωθῶµεν αὐτῷ τῷ Χριστῷ σου3 τῷ ἀληθινῷ ἡµῶν θεῷ τῷ εἰπόντι· Ὁ τρώγων µου τὴν 

σάρκα καὶ πίνων µου τὸ αἷµα ἐν ἐµοὶ µένει κἀγώ ἐν αὐτῷ,4 ὅπως ἐνοικοῦντος ἐν ἡµῖν καὶ 

ἐµπεριπατοῦντος τοῦ λόγου σου, κύριε, γενώµεθα ναὸς τοῦ ἁγίου καὶ προσκυνητοῦ σου 

πνεύµατος, λελυτρωµένοι πάσης διαβολικῆς µεθοδείας ἐν πράξει ἢ λόγῳ ἢ κατὰ διάνοιαν 

ἐνεργουµένης,5 καὶ τύχωµεν τῶν ἐπηγγελµένων ἀγαθῶν πᾶσιν6 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἀπ’ ἀιῶνός 

ἀιῶνός σοι εὐαρεστήσασιν. Ἐκφώνη(σις)· Καὶ καταξίωσον ἡµᾶς, δέσποτα. 

 

Ὁ λαός· Πάτερ ἡµῶν. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία . 

Ὁ λαός· Ἀµήν. 

 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

Ὁ λαός· Καὶ τῷ πνεύµατί σου. 

 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν. 

 

Ὁ ἱερεὺς ἐπεύχεται· 

Ὁ θεός, ὁ µόνος ἀγαθὸς καὶ εὔσπλαγχνος ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ τὰ ταπεινὰ 

ἐφορῶν, ἔφιδε εὐσπλάγχνῳ ὄµµατι ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου καὶ φύλαξον αὐτόν,7 καὶ 

ἀξίωσον πάντας ἡµᾶς ἀκατακρίτως µετασχεῖν τῶν ζωοποιῶν σου τούτων µυστηρίων·8 σοὶ 

γὰρ τὰς ἑαυτῶν ὑπεκλίναµεν κεφαλάς,9 ἀπεκδεχόµενοι τὸ παρὰ σοῦ πλούσιον ἔλεος. 

Ἐκφώ(νησις)· Χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ µεθ’ οὗ 

εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου πνεύµατι νῦν. 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. µυστηρίων·. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἀναφαιρέτῳ·. 
3 Τρεµπέλας, Λ. τῷ Χριστῷ σου,. 
4 Τρεµπέλας, Λ. ἐν αὐτῷ·. 
5 Τρεµπέλας, Λ. ἐνεργουµένης·. 
6 Τρεµπέλας, Λ. πᾶσι. 
7 Τρεµπέλας, Λ. αὐτόν καὶ. 
8 Τρεµπέλας, Λ. µυστηρίων.. 
9 Τρεµπέλας, Λ. κεφαλὰς ἀπεκδεχόµενοι. 
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Ὁ λαός· Ἀµήν. 

 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωµεν. 

  

Ὁ ἱερεύς· Τὰ προηγιασµένα ἅγια τοῖς ἁγίοις. 

Ὁ λαός· Εἷς ἅγιος, εἷς κύριος Ἰησοῦς Χριστός. 

 

Εὐχὴ µετὰ τὴν µετάληψιν. 

Εὐχαριστοῦµέν σοι τῷ σωτῆρι τῶν ὅλων θεῷ1 ἐπὶ πᾶσιν οἷς παρέσχου ἡµῖν 

ἀγαθοῖς2 καὶ ἐπὶ τῇ µεταλήψει τοῦ ἁγίου σώµατος καὶ αἵµατος τοῦ Χριστοῦ σου·3 καὶ 

δεόµεθά σου, δέσποτα φιλάνθρωπε,4 φύλαξον ἡµᾶς ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου,5 

καὶ δὸς ἡµῖν µέχρι τῆς ἐσχάτης ἡµῶν ἀναπνοῆς ἐπαξίως µετέχειν τῶν ἁγιασµάτων σου6 εἰς 

εἰς φωτισµὸν ψυχῆς καὶ σώµατος, εἰς βασιλείας οὐρανῶν κληρονοµίαν. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι 

σὺ εἶ ὁ ἁγιασµὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ 

πνεύµατι νῦν καὶ ἀεί καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Ὁ διάκονος· Ἐν εἰρήνη προέλθωµεν. 

Ὁ λαός· Ἐν ὀνόµατι κυρίου. 

 

Εὐχὴ ἐπιστάµβωνος εἰς τὰ προηγιασµένα.7 

Δέσποτα ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν8 ἐν σοφίᾳ δηµιουργήσας, ὁ διὰ 

διὰ τὴν ἄφατόν σου πρόνοιαν καὶ αὐθαιρέτῳ βουλήσει ἀγαγὼν ἡµᾶς εἰς τὰς πανσέπτους 

ἡµέρας ταύτας πρὸς καθαρισµὸν ψυχῶν, πρὸς ἐγκράτειαν ἀναστάσεως ὁ διὰ τῶν 

τεσσαράκοντα ἡµερῶν πλάκας χειρίσας τὰ θεοχάρακτα γράµµατα Μωσῇ,9 παράσχου καὶ 

ἡµῖν, δέσποτα10 ἀγαθέ, τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνίσασθαι, τὸν δρόµον τῆς νηστείας 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. θεῷ, ἐπὶ πᾶσιν, οἷς. 
2 Τρεµπέλας, Λ. ἀγαθοῖς,. 
3 Τρεµπέλας, Λ. Χριστοῦ σου.. 
4 Τρεµπέλας, Λ. φιλάνθρωπε·. 
5 Τρεµπέλας, Λ. πτερύγων σου·. 
6 Τρεµπέλας, Λ. ἁγιασµάτων σου,. 
7 Τρεµπέλας, Λ Την ευχή αυτή αναφέρει ως ΕΥΧΗ ΟΠΙΣΘΑΜΒΩΝΟΣ στο τέλος της 
Προηγιασµένης Θείας Λειτουργίας. Στο Bar βρίσκεται στο τέλος φέροντας την αρίθµηση 
281. 
8 Τρεµπέλας, Λ. Λανθασµένα διορθώνει σε ὁ τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ. 
9 Τρεµπέλας, Λ. Μωσεῖ. 
10 Τρεµπέλας, Λ. καὶ ἡµῖν δέσποτα. 
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ἐκτελέσαι, τὴν πίστιν ἀδιαίρετον τηρῆσαι, τὰς κεφαλὰς τῶν ἀοράτων δρακόντων 

συνθλάσαι, νικηταὶ τῆς ἁµαρτίας ἀναφανῆναι, καὶ ἀκατακρίτως φθάσαι τὴν ἁγίαν σου 

ἀνάστασιν.1 Ὅτι ἅγιον ὑπάρχει τὸ ὄνοµα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος 

πνεύµατος νῦν. 

Η ευχή την οποία παραθέτει ο Π. Τρ. στην σελ. 219 ως οπισθάµβωνο ευχή 

αναφέροντας ότι: Ὁ Goar δηµοσιεύει ἐκ τοῦ νεωτέρου Βαρβερινοῦ εὐχολογίου καὶ τὴν 

κατωτέρω εὐχήν,  δεν υπάρχει στο Bar. 
                                                        
1 Τρεµπέλας, Λ. φθάσαι τὴν ἁγίαν ἀνάστασιν. 
 



 

 

V. ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, Α.´ 

 

 ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙ ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ 

ΜΝΗΣΤΡΑ 

 

Εὐχὴ ἐπὶ µνηστείας. 

Ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος, ὁ τὰ διῃρηµένα συναγαγὼν εἰς ἑνότητα καὶ σύνδεσµον 

διαθέσεως τιθεὶς ἄρρηκτον,1  ὁ εὐλογήσας Ἰσαὰκ καὶ Ῥεβέκκαν καὶ κληρονόµους αὐτοὺς 

τῆς σῆς ἐπαγγελίας ἀναδείξας· αὐτὸ 2εὐλόγησον καὶ τούτους τοὺς δούλους 3 σου{ τούσδε }, 

ὁδηγῶν αὐτοὺς ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ. Ὅτι ἐλεήµω(ν) καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις, καὶ 

σοὶ τὴν δόξ(αν). 

 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ τὴν ἐξ ἐθνῶν προµνηστευσάµενος ἐκκλησίαν παρθένον 

ἁγνήν, εὐλόγησον τὰ µνῆστρα ταῦτα,4 καὶ ἕνωσον καὶ διαφύλαξον τοὺς δούλους σου ἐν 

εἰρήνῃ καὶ ὁµονοίᾳ. Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα, τιµή. 

 

Εὐχὴ εἰς γάµους.  

Ὁ θεὸς ὁ ἅγιος, ὁ πλάσας τὸν ἄνθρωπον5 καὶ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοικοδοµήσας γυναῖκα καὶ 

συζεύξας αὐτῷ βοηθὸν κατ  ̓ αὐτόν, διὰ τὸ οὕτως ἀρέσαι τῇ σῇ µεγαλειότητι6 µὴ µόνον εἶναι τὸν 

ἄνθρωπον ἐπὶ τῆς γῆς· αὐτὸς καὶ νῦν, δέσποτα, ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου7 

καὶ ἅρµοσον τῷ δούλῳ σου τῷδε τὴν δούλην σου τήνδε,8 ὅτι παρὰ σοῦ ἁρµόζεται ἀνδρὶ γυνή·9 σύζευξον 

αὐτοὺς ἐν ὁµοφροσύνῃ,10 στεφάνωσον αὐτοὺς ἐν ἀγάπῃ, ἕνωσον αὐτοὺς εἰς σάρκαν µίαν, χάρισαι αὐτοῖς 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἄρρηκτον·. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτός, εὐλόγησον. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. εὐλόγησον καὶ τοὺς δούλους σου τούτους. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ταῦτα καὶ. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. τὸν ἄνθρωπον καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. µεγαλειότητι, µὴ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. κατοικητηρίου σου, καὶ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ ἅρµοσον τὸν δοῦλόν σου ( τόνδε ) καὶ τὴν δούλην σου ( τήν δε ). 
9 Τρεµπέλας, Ε1. γυνή. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ὁµοφροσύνη·. 
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καρπὸν κοιλίας αὐτῶν, εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν, καὶ ἀκατάγνωστον διαγωγήν.1Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ 

ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ πατρὸς.   

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐν τῇ σωτηριώδει σου οἰκονοµίᾳ καταξιώσας ἐν Κανὰ τῆς 

Γαλιλαίας τίµιον ἀναδεῖξαι τὸν γάµον διὰ τῆς σῆς παρουσίας,2 αὐτὸς καὶ νῦν, δέσποτα, 

τοὺς δούλους σου τούτους,3 οὕς ηὐδόκησας συναφθῆναι ἀλλήλοις, ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁµονοίᾳ 

διαφύλαξον·4 τίµιον αὐτοῖς τὸν γάµον ἀνάδειξον,5 ἀµίαντον αὐτῶν τὴν κοίτην διαµεῖναι 

εὐδόκησον,6 καὶ καταξίωσον αὐτοὺς ἐν γήρει πίονι καταντῆσαι ἐν καθαρᾷ τῇ καρδίᾳ,7 

ἐργαζοµένους τὰς ἐντολάς σου. Σὺ γὰρ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν, θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ 

τὴν δόξαν ἀναπέ(µποµεν). 

 

Εὐχὴ τοῦ κοινοῦ ποτηρίου. 

Ὁ θεὸς 8  ὁ πάντα ποιήσας τῇ ἰσχύϊ σου9  καὶ στερεώσας τὴν οἰκουµένην καὶ 

κοσµήσας τὸν στέφανον πάντων τῶν πεποιηµένων ὑπὸ σοῦ, καὶ τὸ ποτήριον τὸ κοινὸν 

τοῦτο10 τοῖς συναφθεῖσιν11 πρὸς γάµου κοινωνίαν12 εὐλόγησον εὐλογίᾳ πνευµατικῇ. Ὅτι 

ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιµον καί.   

 

Εὐχὴ ἄλλη εἰς γάµους.13  

Ὁ τοῦ παντὸς κόσµου δηµιουργὸς θεός, ὁ τῆς φύσεως14 εὑρετὴς καὶ τοῦ γάµου 

νοµοθέτης, ὁ τοῦτον µὴ βδελυκτὸν εἶναι15 παρὰ σοὶ εὐδοκήσας, ἀλλὰ διὰ τῶν ἁγίων σου 

γραφῶν τίµιον ἀναδείξας τὸν γάµον·16 ὁ πλάσας τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα σὴν καὶ 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. στεφάνωσον αὐτοὺς εἰς σάρκα µίαν· χάρισαι αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας, 
εὐτεκνίας ἀπόλαυσιν. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. παρουσίας·. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτὸς καὶ νῦν τοὺς δούλους σου ( τὸν δεῖνα καὶ τὴν δεῖνα ), ...εὐδόκησας. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. διαφύλαξον. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ἀνάδειξον· 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ἀµίαντον αὐτῶν τὴν κοίτην διατήρησον· ἀκηλίδωτον αὐτῶν τὴν 
συµβίωσιν διαµεῖναι εὐδόκησον. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. τῇ καρδίᾳ ἐργαζοµένους. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. Ὁ θεός, ὁ. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. τῇ ἱσχύϊ σου καὶ. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τὸ ποτήριον τοῦτο παρεχόµενος. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. συναφθεῖσι. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. κοινωνίαν, εὐλόγησον. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. Δεν αναφέρεται από τον Π. ΤΡ. στον Α τόµο του Μικρού Ευχολογίου 
αλλά στον Β τόµο ( σελ.6 ). 
14 Τρεµπέλας, Ε1. δεσπότης, εὐεργέτης. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. πᾶσιν εὐδοκήσας. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. γάµον,. 
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ὁµοίωσιν καὶ συζεύξας αὐτῷ βοηθὸν κατ᾽ αὐτὸν διὰ τὸ οὕτως ἀρέσαι τῇ σῇ µεγαλειότητι,1 

µὴ τὸν ἄνθρωπον µόνον εἶναι ἐπὶ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ ἀνοικοδοµήσας αὐτῷ 

γυναῖκα, καὶ ἑνώσας αὐτοὺς εἰς2 συζυγίαν καὶ σάρκα µίαν, ὁ καὶ εὐλογήσας αὐτοὺς3 εἰπὼν· 

αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς,4 ὅθεν ὁ 

λόγος τῆς5 σῆς χάριτος ἔργον6 ἐγένετο καὶ ἐπλήρωσεν πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς . Αὐτός,7 

δέσποτα βασιλεῦ τῶν ἁπάντων,8 ἅρµοσον τὸν δοῦλον σου τόνδε καὶ τὴν δούλην σου τήνδε, 

ὅτι παρὰ σοῦ ἁρµόζεται ἀνδρὶ γυνή·9 τίµιον αὐτοῖς τὸν γάµον10 ἀνάδειξον, εὐλόγησον 

αὐτῶν εἰσόδους καὶ ἐξόδους, πλήθυνον ἐν ἀγαθοῖς τὴν ζωὴν αὐτῶν, ἐν11 εἰρήνῃ καὶ ὑγείᾳ 

διατήρησον αὐτούς, στεφάνωσον αὐτούς, ὁ θεός, τῇ σῇ χάριτι, σύζευξον αὐτοὺς ἐν 

σωφροσύνῃ καὶ σεµνότητι, εὐλόγησον αὐτοὺς ἐν γήρει πίονι καὶ πίστει ἀσαλεύτῳ, 

δώρησαι12 αὐτοῖς µακρότητα ἡµερῶν,13 χάρισαι αὐτοῖς πάντα ἐπιδέξια, τὸν εἰς σὲ φόβον 

τὴν εἰς σὲ µελέτην, δὸς αὐτοῖς καρπὸν κοιλίας αὐτῶν, εὔφρανον αὐτοὺς ἐν ὁράσει υἱῶν 

αὐτῶν καὶ θυγατέρων· δὸς αὐτοῖς (ἐν σοὶ) ἐγκαυχωµένους καὶ τῇ δεξιᾷ σου σκεποµένους 

εἰπεῖν τὴν ἀποστολικὴν φωνὴν· Τίµιος ὁ γάµος καὶ ἡ κοίτη ἀµίαντος. Ναί, κύριε ὁ θεὸς 

ἡµῶν, ἐπάκουσον ἡµῶν,14 ὁ παραγενάµενος ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ τὸν15 γάµον 

εὐλογήσας, ὁ καὶ διὰ τῆς σῆς παρουσίας θαυµατουργήσας ἐν αὐτῷ, τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον 

µεταβαλών· αὐτός, δέσποτα16τῶν ἁπάντων, εὐλόγησον τὴν17 συζυγίαν τοῦ δούλου σου 

τοῦδε καὶ τῆς δούλης σου τῆσδε, καθὼς ηὐλόγησας τὸν Ἀβραὰµ καὶ τὴν Σάρραν· 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. το ...µὴ τὸν ἄνθρωπον µόνον εἶναι ἐπὶ τῆς γῆς... παραλείπεται. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. σάρκα µίαν. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ εἰπὼν. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτὴν. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. τῆς χάριτος. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ἄρχων ἐγένετο. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. οὖν. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. δέσποτα πάντων, ἄρµοσον... 
9 Τρεµπέλας, Ε1. το... ὅτι παρὰ σοῦ ἁρµόζεται ἀνδρὶ γυνή, παραλείπεται. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τὴν κοίτην ἀµίαντον... 
11 Τρεµπέλας, Ε1.  το...ἐν εἰρήνῃ καὶ ὑγείᾳ διατήρησον αὐτούς, στεφάνωσον αὐτούς, ὁ 
τῇ σῇ χάριτι, σύζευξον αὐτοὺς ἐν σωφροσύνῃ καὶ σεµνότητι, παραλείπεται. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. δὸς αὐτοῖς... 
13 Τρεµπέλας, Ε1. χάρισαι αὐτοῖς πάντοτε τὸν σοφὸν καὶ τὸν εἰς σὲ πόθον, δὸς αὐτοῖς ἐν 
σοὶ καυχωµένοις εἰπεῖν τὴν ἀποστολικὴν φωνήν. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. Ναὶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐπάκουσον τῶν ἁµαρτωλῶν. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. ἐκεῖσε γάµον εὐλογήσας  καὶ. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. βασιλεῦ. 
17 Τρεµπέλας, Ε1. το...τὴν συζυγίαν τοῦ δούλου σου τοῦδε καὶ τῆς δούλης σου τῆσδε, 
καθὼς ηὐλόγησας τὸν Ἀβραὰµ καὶ τὴν Σάρραν· εὐλόγησον αὐτοὺς ὡς τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν 
Ῥεβέκκαν, εὐλόγησον αὐτοὺς ὡς τὸν Ἰακὼβ καὶ τὴν Ῥαχήλ, στεφάνωσον αὐτοὺς ὡς τὸν 
Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσενέθ, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὴν Σεπφώραν·, παραλείπεται. 
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εὐλόγησον αὐτοὺς ὡς τὸν Ἰσαὰκ καὶ τὴν Ῥεβέκκαν, εὐλόγησον αὐτοὺς ὡς τὸν Ἰακὼβ καὶ 

τὴν Ῥαχήλ, στεφάνωσον αὐτοὺς ὡς τὸν Ἰωσὴφ καὶ τὴν Ἀσενέθ, ὡς τὸν Μωϋσῆν καὶ τὴν 

Σεπφώραν· καὶ ἔστωσαν οἱ ὀφθαλµοί σου1 ἐν αὐτοῖς, δέσποτα, ἀτενίζοντες ἐν ἐλέει διὰ 

παντός, καὶ τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεως αὐτῶν· γενηθήτω ἐν 

αὐτοῖς τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ2 προφήτου λέγοντος· Ἡ γυνή σου ὡς ἄµπελος εὐθηνοῦσα ἐν3 ταῖς 

ταῖς κλίτεσιν τῆς οἰκίας σου,4 υἱοὶ σου ὡς νεόφυτα ἐλαίων5 κύκλῳ τῆς τραπέζης σου· ἰδού, 

ἰδού, οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούµενος τὸν κύριον. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία 

καὶ ἡ δύναµις. 

 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἀτενίζοντες εἰς αὐτοὺς καὶ τὰ ὦτα σου ἀκούειν τῆς φωνής τῆς δεήσεως 
αὐτῶν. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. διὰ Δαβίδ. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἐν τοῖς κλίτεσι. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. σου, οἱ υἱοί σου. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ἐλαιῶν. 
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Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

 

Εὐχὴ ἐπὶ ἀρρώστου. 

Πάτερ1 ἅγιε, ἰατρὲ ψυχῶν2 καὶ σωµάτων, ὁ πέµψας τὸν µονογενήν σου υἱόν,3 τὸν 

κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστὸν4 πᾶσαν νόσον ἰώµενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούµενον, ἴασαι 

καὶ τὸν δοῦλόν σου τόνδε,5 ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σωµατικῆς ἀσθενείας,6 διὰ τῆς 

χάριτος τοῦ Χριστοῦ σου,7 καὶ ζωοποίησον αὐτὸν κατὰ τὸ σοὶ εὐάρεστον, τὴν ὀφειλοµένην 

σοι εὐχαριστίαν ἐν ἀγαθοεργίᾳ ἀποπληροῦντα. Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν ἡ 

βασιλ(εία).   

 

Εὐχὴ ἐπὶ ἐλαίου ἀρρώστου. 

Κύριε,8 ἐν τῷ ἐλέει καὶ τοῖς οἰκτιρµοῖς σου ὁ ἰώµενος9 τὰ συντρίµµατα τῶν ψυχῶν 

καὶ τῶν σωµάτων ἡµῶν· αὐτός, δέσποτα, ἁγίασον καὶ τὸ ἔλαιο10 τοῦτο, ὥστε γενέσθαι τοῖς 

χριοµένοις ἐξ᾽ αὐτοῦ εἰς θεραπεία,11 εἰς ἀπαλλαγὴν παντὸς πάθους, νόσου σωµατικῆς, 

µολυσµοῦ σαρκὸς καὶ πνεύµατος, καὶ παντὸς κακοῦ, ἵνα καὶ ἐν τούτῳ δοξασθῇ σου τὸ 

πανάγιον ὄνοµα. Σὸν γάρ ἐστιν τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δ(όξαν).  

 

 

 

 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. στον Β είναι πρώτη κατά σειρά και ακολουθεί η επόµενη. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. µονογενῆ σου. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. Ἰησοῦν Χριστόν, πᾶσαν. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. (τόνδε). 
6 Τρεµπέλας, Ε1. σωµατικῆς καὶ ψυχικῆς ἀσθενείας καὶ ζωοποίησον αὐτόν. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστοῦ σου·πρεσβείας...καί πάντων τῶν ἁγίων.Ὅτι σὺ ἡ πηγὴ...Ἀµήν. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ ἐν. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. οἰκτιρµοῖς σου ἰώµενος. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγίασον τὸ ἔλαιον. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ ἀπαλλαγὴν, µολυσµοῦ σαρκὸς. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ 

 

Άξιον προσοχής τυγχάνει το γεγονός, ότι καµµία παραποµπή σε διαφορετική 

γραφή του Βαρβερινού δεν βρίσκεται στο Τρ. για τις δύο αυτές αναφερόµενες ευχές. Την 

απάντηση δίνει ο καθηγητής Γ. Φίλιας επισηµαίνοντας ότι ναι µεν ο Goar παραθέτει τις 

ευχές του Ευχελαίου αλλά δεν δεν σηµειώνεται η ένδειξη περί της Ευχολογιακής πηγής 

( Φίλιας 1991 ). 

Σχετικά µε τις εισαγωγικές  παρατηρήσεις του Π.ΤΡ. (σελ.105-119): 

Η ευχή Κύριε, ἐν τῷ ἐλέει καὶ τοῖς οἰκτιρµοῖς σου..., είναι τέταρτη κατά σειρά στον 

Β και όχι πρώτη όπως σηµειώνεται. 

 Στην παρατήρηση 2 στη σελ. 107 καθώς και στο παράρτηµα 4 στη σελ. 179 ο Π. 

ΤΡ. αναφέρει λανθασµένα ότι στην Ακολουθία του Ευχελαίου στο Β έχοµε κανόνα (ο 

οποίος είναι του Αρσενίου, µε κάποιες επιφυλάξεις,  στην παρ. 7.), όρθρο και θεία 

λειτουργία.  

Στο παράρτηµα 4 σελ. 179 µάλιστα αναφέρει: Τάξις γινοµένη πῶς δεῖ ποιεῖν τὸ 

ἅγιον ἔλαιον εἰς νοσοῦντας προσκαλοῦντας πρεσβυτέρους ἑπτὰ ἑσπέρας. Τέτοια διάταξι 

όµως δεν υπάρχει στον Β. Επίσης στην σελ. 180 η ευχή την οποία αναφέρει, Κύριε ὁ θεὸς 

ἡµῶν, ὁ µόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος..., αντιστοιχεί στην υπ᾽ αριθµόν 110 του 

Βαρβερινού, είναι η µισή ως προς το περιεχόµενο αυτής και φέρει τον τίτλο, Εὐχὴ γ´ ἤγουν 

ἀπόλυσις, και είναι ευχή απολύσεως της έκτης ώρας. 

 Απορίας άξιον επίσης τυγχάνει το γεγονός ότι ο Π. Τρ. υιοθετεί την θέση ότι η 

Ακολουθία του Ευχελαίου στον Βαρβερινό σηµειώνεται ότι επιτελείται από επτά 

πρεσβυτέρους και αντίστοιχα επτά ευχές, όταν σηµειώνει στην σελ. 114: Μόλις δὲ κατὰ τον 

ΙΓον αἰῶνα κατὰ την µαρτυρία του Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου (1260 – 1261) ὁ 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀρσένιος ὁ Αὐτωρειανός (1255 – 1260) ἐξέδωκε διάταξιν 

καθορίζουσαν, ἵνα τὸ εὐχέλαιον τελῆται ἀπαραιτήτως ὑπὸ ἑπτὰ ἱερέων, καὶ καθώρισεν 

ἱσαρίθµους εὐχάς, ἵνα ἑκάστη ὑφ᾽ ἑκάστου τῶν ἑπτὰ λειτουργῶν ἀναγινώσκηται. 1 

Επιπροσθέτως στην σελ. 118 αναφέρει λανθασµένα ότι στον Βαρβερινό υπάρχει οδηγία 

όπου σύµφωνα µε την οποία η κανδήλα θα πρέπει να χωράει επτά λίτρα, ούτως ώστε να 

υπάρχει ικανή ποσότητα για την παννυχίδα που ακολουθεί όσο και για την χρίσι των 

ασθενούντων και των οικείων των.  

                                     
1 Migne 140, 806, Μ. Γεδεών Καν. Διατάξεις τοµ. Β σελ. 43-45. 
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Στην σελ. 108 και στην παρατήρηρση 2 αναφέρεται στον αριθµό των ευχών· ότι ο 

Β περιέχει τρείς ή το πολύ τέσσερις ευχές. Στον Βαρβερινό κώδικα όµως υπάρχουν 

συνολικά πέντε ευχές. Επίσης στην ίδια παρατήρηση αναφέρεται σε διάταξι περί επτά 

πρεσβυτέρων κ.λ.π. η οποία όµως δεν υπάρχει. Επίσης στην παρατήρησή του µε αριθµό 3, 

λανθασµένα αναφέρει ότι στον κώδικα Β η ακολουθία του Ευχελαίου είναι συνυφασµένη 

µε τον όρθρο. 

Εν κατακλείδι όσα αναφέρονται από τον Π. ΤΡ. στις παρατηρήσεις του και στο 

παράρτηµα περί διατάξεων κ.λ.π. είναι άστοχα και λανθασµένα, αφού η Ακολουθία του 

Ευχελαίου στον Β αποτελείται µόνον από πέντε ευχές και ουδέν έτερον. Σύµφωνα δε και 

µε τον καθηγητή Γ. Φίλια, ο Π. Τρεµπέλας όπως και άλλοι ερευνητές, διαβάζουν το 

Βαρβερινό Ευχολόγιο και την Ακολουθία του Ευχελαίου από την Τάξιν του Goar. (Φίλιας, 

1991). Στην Τάξιν του  Goar συναντούµε επίσης την ένδειξη για άλειψη των ασθενών σε 

τρία µέρη και πουθενά στον Βαρβερινό δεν υπάρχει αυτή η πληροφορία για χρίσι των 

ασθενών, στην οποία λανθασµένα ανφέρεται ο Π. Τρ. και µάλιστα διευκρινίζει ότι ἡ χρίσις 

ἐγίνετο µετὰ τὸ πέρας τῆς λειτουργίας, ὡς καὶ ἐν τῷ P καὶ τῷ Β.1 Διαφεύγει του Π. Τρ. η 

παρατήρηση του καθηγητή κ. Φίλια ότι οι ευχές του Βαρβερινού Ευχολογίου 

παρουσιάζονται µεµονωµένες, χωρίς τυπικές διατάξεις ή µορφή ακολουθίας. (Φίλιας 

1991).2 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1 ...σελ. 115. 
2 Η παρατήρηση αυτή ανήκει στον M. Arranz την οποία ο καθηγητής κ. Φίλιας µας 
υπενθυµίζει στο άρθρο του. 
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ΤΑΞΙΣ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ1 

 

 Εὐχὴ ἐπὶ προχειρίσεως ἀναγνώστου καὶ ψάλτου. 

 Μετὰ τὸ καρῆναι τὸν ἔχοντα προχειρισθῆναι εἰς ἀναγνώστην ἢ2 ψάλτην, προσάγεται 

τῷ χειροτονοῦντι ἐπισκόπῳ,3 καὶ ἐπιτιθεὶς τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, σφραγίζων 

αὐτὸν ἐπεύχεται οὕτως·4 

 

 Κύριε5 ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἔκλεξαι τὸν δοῦλόν σου τοῦτον καὶ ἁγίασον αὐτόν,6 

καὶ καταξίωσον7 µετὰ πάσης σοφίας καὶ συνέσεως τῶν θείων σου λογίων τὴν µελέτην καὶ 

τὴν ἀνάγνωσιν8 ποιεῖσθαι, διαφυλάττων αὐτὸν ἐν ἀµέµπτῳ πολιτείᾳ. Ἐλέει καὶ οἰκτιρµοῖς 

τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ µεθ᾽ <οὗ>. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν,"9 δίδοται τῶ ἀναγνώστῃ ἀποστολικὸν βιβλίον καὶ ἀναγιγνώσκει 

ὀλίγον, καὶ δίδωσιν αὐτῷ εἰρήνην, τῷ δὲ ψάλτῃ ψαλτήριον καὶ λέγει προκείµενον. 

 

Εὐχὴ ἐπὶ χειροτονίᾳ ὑποδιακόνου. 

Εἰσερχοµένου τοῦ ἐπισκόπου ἐν τῳ διακονικῷ καὶ ἱσταµένου ἔµπροσθεν τῆς ἁγίας 

τραπέζης, προσφέρεται αὐτῷ ὁ χειροτονούµενος, καὶ ἐπιτιθεὶς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τὴν 

χεῖρα, σφραγίζει καὶ ἐπεύχεται οὕτως· 

Κύριε10 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ διὰ τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ ‹αὐτοῦ› ἁγίου πνεύµατος διαιρῶν 

ἑκάστῳ11 ὧν ἐξελέξω12 τὰ σὰ χαρίσµατα,13 ὁ τὰ πράγµατα14 διάφορα τῇ ἐκκλησίᾳ σου 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ακολουθεί αντίστροφη σειρά των προς χειροτονία κληρικών από αυτήν 
στον Β. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ ψάλτην. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπισκόπῳ·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. οὕτω. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. Κύριε ὁ θεὸς. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτόν·. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ δὸς αὐτῷ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. µελέτην καὶ ἀνάγνωσιν ποιεῖσθαι. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. τῷ µὲν ἀναγνώστην δίδοται βιβλίον ἀποστολικόν, καὶ ὀλίγον 
ἀναγινώσκων λαµβάνει παρὰ τοῦ ἀρχιερέως εἰρήνην,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. Κύριε,. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. ἑκάστῳ,. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. ἐξελέξω,. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. τὰ χαρίσµατα·. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ τάγµατα. 
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δωρησάµενος,1 βαθµοὺς λειτουργίας καταστησάµενος ἐν αὐτῇ πρὸς ὑπηρεσίαν τῶν ἁγίων 

σου καὶ ἀχράντων µυστηρίων,2 ὁ τῇ σῇ ἀρρήτῳ προγνώσει ὁρίσας καὶ τοῦτον τὸν δοῦλόν 

σου ἄξιον εἶναι τοῦ ὑπηρετεῖν τῇ ἁγίᾳ σου ἐκκλησίᾳ· αὐτός, δέσποτα,3 ἀκατάγνωστον4 ἐν 

πᾶσιν5 διαφύλαξον, καὶ δὸς αὐτῷ ἀγαπᾶν εὐπρέπειαν οἴκου σου, παρεστάναι ταῖς θύραις 

τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου σου, ἀνάπτειν λύχνους6 σκηνώµατος δόξης σου· καὶ καταφύτευσον 

αὐτὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ σου ἐκκλησίᾳ ὡς ἐλαίαν κατάκαρπον 7  καρποφοροῦντα καρπὸν 

δικαιοσύνης,8 καὶ τέλειον ἀνάδειξον δοῦλόν σου ἐν καιρῷ τῆς παρουσίας σου τῆς τῶν 

εὐαρεστησάντων σοι ἀπολαύοντα9 ἀµοιβῆς. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "᾽Αµήν", λέγει ὁ γινόµενος ὑποδιάκονος γ´ 

"Ὅσοι πιστοί".  

Καί δίδωσι νίψασθαι τῷ χειροτονοῦντι αὐτόν ἐπισκόπῳ, καὶ οὕτως µεταλαµβάνει 

παρ᾽ αὐτοῦ τῆς ζωοποιοῦ κοινωνίας. 

 

Ἐπὶ χειροτονίᾳ διακόνου. 

Μετὰ τὸ γίνεσθαι τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν καὶ ἀνοιγῆναι τὰς θύρας, πρὶν ἢ εἰπεῖν τὸν 

διάκονον "Πάντων τῶν ἁγίων", προσάγεται ὁ µέλλων χειροτονεῖσθαι διάκονος τῷ 

ἀρχιεπισκόπῳ. 

 

Καὶ µετὰ τὸ ῥηθῆναι "Ἡ θεία χάρις", γονυκλιτεῖ ὁ χειροτονούµενος, καὶ ποιῶν γ´ 

σταυροὺς ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιθεὶς αὐτῷ τὴν χεῖρα, ἐπεύχεται 

οὕτως· 

 Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ τῇ προγνώσει τῇ σῇ τὴν τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος χορηγίαν 

καταπέµπων ἐπὶ τοὺς ὡρισµένους ὑπὸ τῆς σῆς ἀνεξιχνιάστου δυνάµεως10 λειτουργοὺς 

γενέσθαι, ‹καὶ› ἐξυπηρετεῖσθαι τοῖς ἀχράντοις σου µυστηρίοις· αὐτός, δέσποτα, καὶ 
                                     

1 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. µυστηρίων·. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτὸς, δέσποτα. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἀκατάγνωστον αὐτὸν. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. πᾶσι...διαφύλαξον καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. λύχνον. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. κατάκαρπον καρποφοροῦντα. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. δικαιοσύνης·. 
9  Τρεµπέλας, Ε1. ἀπολαῦσαι. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. δυνάµεως,. 



 

  
 

45 

τοῦτον1 ὃν ηὐδόκησας προχειρισθῆναι παρ᾽ ἐµοῦ εἰς τὴν τῆς διακονίας λειτουργίαν, ἐν 

πάσῃ σεµνότητι διαφύλαξον,2 ἔχοντα τὸ µυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει,3 

δώρησαι δὲ αὐτῷ τὴν χάριν4 ἣν ἔδωκας5 Στεφάνῳ τῷ πρωτοµάρτυρί σου, καὶ ὃν6 ἐκάλεσας 

πρῶτον εἰς τὸ ἔργον τῆς διακονίας σου,7 καὶ καταξίωσον αὐτὸν8 κατὰ τὸ σοὶ εὐάρεστον9 

οἰκονοµῆσαι τὸν πα‹ρὰ› τῆς σῆς ἀγαθότητος δεδωρηµένον αὐτῷ βαθµὸν· -οἱ γὰρ καλῶς 

διακονήσαντες βαθµὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται10-, καὶ τέλειον ἀνάδειξον δοῦλόν σου. 

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύ(ναµις). 

 

Καὶ ποιεῖ εἷς τῶν διακόνων εὐχήν· 

 

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ κυρίου. 

 

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν τοῦδε, ἱερωσύνης, ἀντιλήψεως καὶ διαµονῆς, 

εἰρήνης καὶ σωτηρίας αὐτοῦ, καὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτοῦ, τοῦ κυρίου. 

 

Ὑπὲρ τοῦδε τοῦ νῦν προχειριζοµένου διακόνου καὶ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ, τοῦ 

κυρίου. 

 

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος θεὸς ἄσπιλον καὶ ἀµώµητον αὐτῷ τὴν διακονίαν χαρίσηται, 

δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβεστάτου ἡµῶν βασιλέως, καὶ τὰ λοιπά. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦτον,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. διατήρησον,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. συνειδήσει.. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. την χάριν,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ἐδωρήσω. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ὃν καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. διακονίας σου·. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτὸν,. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. εὐάρεστον,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. περιποιοῦνται·. 
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Καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι{ν} ταύτην τὴν εὐχὴν ὑπὸ τοῦ διακόνου, ἔχων ὁµοίως τὴν χεῖρα ὁ 

ἀρχιεπίσκοπος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χειροτονουµένου, ἐπεύχεται οὕτως·  

 

 Ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡµῶν, ὁ τῇ ἀφθάρτῳ1 φωνῇ τοῖς ἀποστόλοις σου θεσπίσας,2 καὶ 

πρῶτον αὐτῶν κηρύξας τὸν τοῦ διακόνου ἀποπληροῦντα ἔργον, καθὼς γέγραπται ἐν τῷ 

ἁγίῳ εὐαγγελίῳ σου· "ὅστις θέλει ἐν ὑµῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω ὑµῶν διάκονος"· σύ, δέσποτα 

τῶν ἁπάντων, καὶ τοῦτον τὸν δοῦλόν σου 3  ὃν κατηξίωσας εἰς τὴν 4  τοῦ διακόνου 

ὑπεισελθεῖν λειτουργίαν, πλήρωσον πάσης πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ δυνάµεως καὶ 

ἁγιασµοῦ5 τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ζωοποιοῦ σου πνεύµατος·6 οὐ γὰρ ἐν τῇ ἐπιθέσει τῶν ἐµῶν 

χειρῶν7 ἀλλ᾽ ἐν ἐπισκοπῇ τῶν πλουσίων σου οἰκτιρµῶν δίδοται χάρις τοῖς ἀξίοις σου,8 ἵνα9 

πάσης ἁµαρτίας ἐκτὸς γενόµενος, ἐν τῇ φοβερᾷ ἡµέρα τῆς κρίσεως10 ἀµέµπτως σοι 

παραστῇ, καὶ τὸν µισθὸν τὸν ἀδιάψευστον τῆς σῆς ἐπαγγελίας λήψηται.11  Σὺ γὰρ εἶ ὁ θεὸς 

ἡµῶν, θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν.  

  

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", ἐπαίρεται τὸ φελῶνιν τοῦ χειροτονουµένου, καὶ ἐπιτίθησιν αὐτῷ 

τὸ ὡράριον, καὶ διδοὺς αὐτῷ ἀγάπην, ἐπιδίδωσιν αὐτῷ τὸ ἅγιον ῥιπίδιον καὶ ἱστᾷ αὐτὸν 

ῥιπίζοντα ἐν τῇ θείᾳ τραπέζῃ τὰ ἅγια δῶρα. 

 

Καὶ τότε ὁ ἐν τῷ ἄµβωνι ἑστὼς διάκονος λέγει· Πάντων τῶν ἁγίων 

µνηµονεύ(σαντες), καὶ τὰ λοιπά. 

 

Καὶ µετὰ τὸ µεταλαβεῖν τοῦ ἁγίου σώµατος καὶ τοῦ τιµίου αἵµατ(ος) τὸ(ν) 

χειροτονηθέντα, ἐπιδίδωσιν αὐτῷ ὁ ἀρχιεπίσκοπος τὸ ἅγιον ποτήριον, ὅπερ κατέ{χε}χων, 

µεταδίδωσι τοῖς προσερχοµένοις τοῦ ἁγίου αἵµατος. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἀφθάρτω σου. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. θεσπίσας τὸν τῆς Διακονίας νόµον καὶ τὸν πρωτοµάρτυρα Στέφανον 
τοιοῦτον ἀναδείξας, καὶ πρῶτον αὐτὸν κηρύξας τὸ τοῦ διακόνου πληροῦντα ἔργον,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τὸν δοῦλον σου τοῦτον. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. κατηξίωσας τὴν τοῦ. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγιασµοῦ,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦ ἁγίου καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. χειρῶν,. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ἀξίοις σου·. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ οὗτος. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. κρίσεώς σου. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. κοµίσηται. 
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Ταῦτα µὲν ὅτε τελεία γίνεται, ἐπεὶ δὲ ἔξεστιν τὴν τοῦ διακόνου καὶ τῆς διακονίσσης 

χειροτονίαν καὶ ἐπὶ τελείας προσκοµιδῆς καὶ ἐπὶ προηγιασµένων γίνεσθαι. 

 

Ὅτε ἐπὶ προηγιασµένων γίνεται ἡ τοιαύτη χειροτονία, εἰσέρχεται ὁ ἀρχιερεὺς καὶ 

ἵσταται ἔµπροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης, καὶ παρεστῶτος τοῦ µέλλοντος χειροτονεῖσθαι 

διακόνου, ἐκφω(νεῖ) τὸ " Ἡ θεία χάρις" καὶ τὰ λοιπά, ποιῶν αὐτὸν γονυκλιτῆσαι, καὶ πάντα 

κατὰ τὴν προαναφεροµένην τάξιν γίνεται ἐπ᾽ αὐτῷ µέχρι τῆς ἀπολύσεως. 

 

Ἐπὶ χειροτονίᾳ πρεσβυτέρου. 

Μετὰ τὸ εἰσενεχθῆναι τὰ ἅγια δῶρα καὶ ἀποτεθῆναι ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ καὶ 

πληρωθῆναι τὸν µυστικὸν ὕµνον, τὸ  ″Οἱ τὰ Χερουβίµ", ἐπιδίδοται τῷ ἀρχιεπισκόπῳ ὁ πρὸς 

‹σ›υνήθειαν χάρτης ἐν ᾧ γέγραπται· "  Ἡ θεία χάρις". 

 

Καὶ ἀναγινωσκοµένου αὐτοῦ εἰς ἐπήκοον πάντων, προσάγεται ὁ µέλλων 

χειροτονεῖσθαι, καὶ τούτου γόνυ κλίνοντος, ποιῶν σταυροὺς γ´ ἐπὶ τὴν κεφ[α]λὴν αὐτοῦ καὶ 

ἔχων ἐπικειµένην τὴν χεῖρα, ἐπεύχεται ταῦτα· 

Ὁ θεὸς ὁ ἄναρχος καὶ ἀτελεύτητος, ὁ πάσης κτίσεως πρεσβύτατος ὑπάρχων, ὁ τῇ 

προσηγορίᾳ τοῦ πρεσβυτέρου τιµήσας τοὺς ἐν τῷ βαθµῷ τούτῳ ἀξιωθέντας ἱερουργεῖν τὸν 

λόγον τῆς σῆς ἀληθείας· αὐτός, δέσποτα τῶν ἁπάντων, καὶ τοῦτον1  ὃν ἐδοκίµασας 

προχειρισθῆναι παρ᾽ ἐµοῦ 2  ἐν ἀµωµήτῳ 3  πολιτείᾳ καὶ ἀκλινεῖ τῇ πίστει, εὐδόκησον 

ὑποδέξασθαι τὴν µεγάλην ταύτην χάριν τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος, καὶ τέλειον ἀνάδειξον 

δοῦλόν σου4 ἐν πᾶσιν εὐαρεστοῦντά σοι, καὶ ἀξίως πολιτευόµενον τῆς δωρηθείσης ‹αὐτῷ 

ὑπὸ τῆς σῆς› προγνωστικῆς δυνάµεως5 µεγάλης ταύτης ἱερατικῆς τιµῆς. Ὅτι σὸν τὸ κράτος 

καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις. 

 

Καὶ ποιεῖ εἷς τῶν πρεσβυτέρων εὐχὴν διακόνου οὕτως· 

Ἐν εἰρήνῃ τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας. 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦτον,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἐµοῦ,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἀµέµπτῳ. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. δοῦλον σου,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. δυνάµεως,. 
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Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν τοῦδε, ἱερωσύνης, ἀντιλήψεως, διαµονῆς, εἰρήνης 

καὶ σωτηρίας αὐτοῦ, καὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτοῦ, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦδε τοῦ νῦν1 προχειριζοµένου πρεσβυτέρου, καὶ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ, τοῦ 

κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος θεὸς 2  ἄσπιλον καὶ ἀµώµητον αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην 

χαρίσηται,3 δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβεστάτου4 καὶ θεοφυλάκτου ἡµῶν βασιλέως, καὶ τὰ ἑξ(ῆς). 

 

Καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι τὴν εὐχὴν ταύτην ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου, ἔχων ὁµοίως τὴν χεῖρα ὁ 

ἀρχιεπίσκοπος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ χειροτονουµένου, ἐπεύχεται οὕτως· 

 Ὁ θεὸς5 ὁ µέγας ἐν δυνάµει6 καὶ ἀνεξιχνίαστος ἐν συνέσει, ὁ θαυµαστὸς ἐν 

βουλαῖς ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων· αὐτός, κύριε, καὶ τοῦτον7 ὃν8 ηὐδόκησας9 τὸν τοῦ 

πρεσβυτερίου10 ὑπεισελθεῖν βαθµὸν11 πλήρωσον τῆς τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος δωρεᾶς,12 

ἵνα γένηται ἄξιος παραστῆναι13 ἄµεµπτος14 τῷ θυσιαστηρίῳ σου, κηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον 

τῆς σωτηρίας15 σου, ἱερουργεῖν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας σου, προσφέρειν σοι δῶρα καὶ 

θυσίας πνευµατικάς, ἀνακαινίζειν τὸν λαόν σου16 διὰ τοῦ λουτροῦ τῆς παλιγγενεσίας,17 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. νυνὶ. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ θεὸς ἡµῶν. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦ κυρίου. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. τῶν εὐσεβεστάτων. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ θεός,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ἐν δυνάµει,. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦτον,. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ὃν. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. εὐδόκησας. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. πρεσβυτέρου. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. βαθµόν,. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. δωρεᾶς·. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. παρεστάναι. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ἀµέµπτως. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. βασιλείας. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. λαόν σου,. 
17 Τρεµπέλας, Ε1. παλιγγενεσίας·. 
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ὅπως καὶ αὐτὸς1 ὑπαντήσας ἐν τῇ δευτέρᾳ ἐπιδηµίᾳ τοῦ µεγάλου θεοῦ2 καὶ σωτῆρος ἡµῶν 

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 3  τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ, δέξηται τὸν µισθὸν τῆς ἀγαθῆς 

οἰκονοµίας τοῦ οἰκείου τάγµατος ἐν τῷ πλήθει τῆς ἀγαθότητός σου. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι 

ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιµον καὶ µεγ(αλοπρεπές). 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", φέρει τὸ ὄπισθεν τοῦ ὡραρίου αὐτοῦ ἐπὶ τὰ ἔµπροσθεν καὶ 

ἐνδύει αὐτὸν τὸ φελῶνιν αὐτοῦ, καὶ διδοὺς αὐτῷ ἀγάπην, ἱστᾷ αὐτὸν µετὰ τῶν λοιπῶν 

πρεσβυτέρων. 

  

Καὶ τότε λέγει ὁ διάκονος· Πληρώσωµεν τὴν δέησιν ἡµῶν τῷ κυρίῳ. 

 

Καὶ ὅτε ἐπαρθῇ τὸ καταπέτασµα τῶν ἁγίων δώρων καὶ εἴπῃ ὁ λαὸς τὸ "Ἄξιον καὶ 

δίκαιον", τότε ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐπιδίδωσιν4 τῷ χειροτονηθέντι5 πρεσβυτέρῳ ἕνα ἄρτον ἐκ 

τοῦ δίσκου εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦ,6 καὶ κλίνει αὐτὸν ἐπάνω7 τῆς ἁγίας τραπέζης κρατοῦντα τὸν 

τὸν ἐπιδοθέντα αὐτῷ ἄρτον ἐν ταῖς χερσὶν8 καὶ ἐπιτιθέντα τὴν κεφαλὴν9 ἐπάνω αὐτοῦ καὶ 

µένοντα ὄντως10 µέχρι τοῦ ῥηθῆναι "Τὰ ἅγια τοῖς ἁγίοις". 

 

Καὶ τότε ἀποδίδωσι11 τὸν ἄρτον ὁ χειροτονη{σ}θεὶς τῷ ἀρχιεπισκόπῳ, καὶ κοινωνεῖ 

πρῶτος τῶν λοιπῶν12 πρεσβυτέρων, µεταλαµβάνων13 καὶ τοῦ ἁγίου αἵµατος παρ' αὐτοῦ τοῦ 

χειροτονήσαντος αυτόν.14 

 

  

Χειροτονία ἐπισκόπου. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτός,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. θεοῦ,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστοῦ,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπιδίδωσι. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. χειροτονουµένῳ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. εἰς τὰς χεῖρας καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπὶ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. χερσί. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. κεφαλήν αὐτοῦ. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. οὕτω. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. ἀποδίδωσι. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. ἄλλων. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. µεταλαµβανόντων. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. χειροτονήσαντος. 
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Μετὰ τὸ τρισάγιον, ὅτε κατέλθωσιν οἱ ψάλται ἐκ τοῦ ἄµβωνος, ἵσταται ὁ 

ἀρχιεπίσκοπος εἰς τὴν κρηπῖδα ἔµπροσθεν τῆς ἁγίας τραπέζης, καὶ ἐπιδίδοται αὐτῷ χάρτης ἐν 

ᾧ γέγραπται· 

 Ἡ θεία χάρις ἡ πάντοτε τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, 

προχειρίζεται ὁ δεῖνα, τὸν θεοφιλέστατο(ν) πρεσβύτερον, εἰς ἐπίσκοπον· εὐξώµεθα οὖν, 

ἵνα ἔλθῃ ἐπ᾽αὐτὸν ἡ χάρις τοῦ ἁγίου πνεύµατος. 

 

Καὶ ἀναγινώσκει, ἀκουόντων πάντων, ἔχων τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κορυφὴν τοῦ 

χειροτονουµένου. 

 

Καὶ µετὰ τὸ ἀν‹αγν›ωσθῆναι τὸ "Ἡ θεία χάρις", λέγει ὁ λαὸς τὸ "Κύριε ἐλέησον" 

τρίτον. 

 

Καὶ ἀναπτύσσων ὁ ἀρχιεπίσκοπος τὸ εὐαγγέλιον, ἐπιτίθησιν αὐτὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ καὶ τὸν τράχηλον, παρεστώτων καὶ ἄλλων ἐπισκόπων καὶ ἐφαπτοµένων αὐτῶν τοῦ 

ἁγίου εὐαγγελίου. 

 

Καὶ ποιῶν σταυροὺς τρεῖς ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπιτιθεὶς αὐτῷ τὴν χεῖρα, 

ἐπεύχεται ταῦτα·1 

 

Δέσποτα κύριε2 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ νοµοθετήσας ἡµῖν διὰ τοῦ πανευφήµου σου 

ἀποστόλου Παύλου βαθµῶν καὶ ταγµάτων τάξιν εἰς τὸ ἐξυπηρετεῖσθαι καὶ λειτουργεῖν τοῖς 

σεπτοῖς καὶ ἀχράντοις σου µυστηρίοις3 ἐν τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ, πρῶτον ἀποστόλους, 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους· αὐτός, δέσποτα τῶν ἁπάντων, καὶ τοῦτον τὸν 

ψηφισθέντα4 ὑπεισελθεῖν5 τῷ εὐαγγελίῳ καὶ τῇ ἀρχιερατικῇ ἀξίᾳ διὰ τῆς χειρὸς ἐµοῦ τοῦ 

ἁµαρτωλοῦ καὶ τῶν συµπαρόντων λειτουργῶν καὶ συνεπισκόπων, τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ 

δυνάµει καὶ χάριτι τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος6 ἐνίσχυσον, ὡς ἐνίσχυσας τοὺς ἁγίους σου 

προφήτας,7 ὡς ἔχρισας τοὺς βασιλεῖς,1 ὡς ἡγίασας τοὺς ἀρχιερεῖς,2 καὶ ἀνεπίληπτον αὐτοῦ 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. αυτές οι οδηγίες αναφέρονται περιληπτικά. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. κύριε,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. µυστηρίοις,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ψηφισθέντα, καὶ ἀξιωθέντα. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. τὸν εὐαγγελικὸν ζυγὸν καὶ τὴν ἀρχιερατικήν ἀξίαν.  
6 Τρεµπέλας, Ε1. πνεύµατος,. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. προφήτας·. 
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τὴν ἀρχιερωσύνην ἀπόδειξον, καὶ πάσῃ σεµνότητι κατακοσµῶν, ἅγιον ἀνάδειξον3 εἰς τὸ 

ἄξιον γενέσθαι τοῦ αἰτεῖν σε4 τὰ πρὸς σωτηρίαν τοῦ λαοῦ5 καὶ ὑπακούειν6 αὐτῷ. "Ὅτι 

ἡγίασταί σου τὸ ὄνοµα, δεδόξασταί σου ἡ βασ(ιλεία)″. 

  

 Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", ποιεῖ εὐχὴν τοῦ διακόνου εἷς τῶν παρεστώτων ἐπισκόπων 

οὕτως· 

 Ἐν ειρήνη τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ κυρίου 

δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ 

τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν τοῦδε, ἱερωσύνης, ἀντιλήψεως, διαµονῆς, εἰρήνης7 

καὶ σωτηρίας αὐτοῦ καὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτοῦ,8 τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ νῦν προχειριζοµένου ἐπισκόπου9 τοῦδε καὶ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ, τοῦ 

κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὅπως ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἡµῶν ἄσπιλον καὶ ἀµώµητον αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην 

χαρίσηται, δεηθῶµεν.10 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ θεοφυλάκτου ἡµῶν βασιλέως.11 

 

Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης.1 

                                                                                                             
1 Τρεµπέλας, Ε1. βασιλεῖς·. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἀρχιερεῖς·. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἀνάδειξον·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. αἰτεῖν αὐτὸν. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. λαοῦ,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπακούειν σε αὐτοῦ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. εἰρήνης, ὑγείας. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τοῦ ἔργου. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. Ὑπὲρ τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ τοῦ νυνὶ. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. παραλείπεται. 
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Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς. 

 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον. 

 

Τῆς παναγίας, ἀχράντου δεσποίνης ἡµῶν θεοτόκου. 

 

Καὶ ἐν τῷ γίνεσθαι τὴν εὐχὴν ταύτην ὑπὸ τοῦ ἐπισκόπου, ἔχων ὁµοίως τὴν χεῖρα ἐπὶ 

τὴν κεφαλὴν τοῦ χειροτονουµένου, ὁ ἀρχιεπίσκοπος ἐπεύχεται οὕτως· 

  

Κύριε2 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ διὰ τὸ µὴ δύνασθαι τὴν ἀνθρώπου φύσιν τὴν τῆς θεότητος 

ὑπενεγκεῖν οὐσίαν, τῇ σῇ οἰκονοµίᾳ ὁµοιοπαθεὶς ἡµῖν διδασκάλους καταστήσας3 τὸν σὸν 

ἐπέχοντας θρόνον4 εἰς τὸ ἀναφέρειν σοι θυσίαν καὶ προσφορὰν ὑπὲρ παντὸς τοῦ λαοῦ σου· 

σύ, κύριε,5 καὶ τοῦτον τὸν ἀναδειχθέντα οἰκονόµον τῆς ἀρχιερατικῆς χάριτος6 ποίησον 

γενέσθαι µιµητὴν σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ ποιµένος, τιθέντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν 

προβάτων σου, ὁδηγὸν7 τυφλῶν, φῶς τῶν ἐν σκότει, παιδευτὴν ἀφρόνων, φωστῆρα ἐν 

κόσµῳ,8 ἵνα9 καταρτίσας τὰς ψυχὰς τὰς ἐµπιστευθείσας αὐτῷ ἐπὶ τῆς παρούσης ζωῆς, 

παραστῇ τῷ βήµατί σου ἀκαταισχύντως10 καὶ τὸν µέγαν µισθὸν λήψηται11 ὃν ἡτοίµασας 

τοῖς ἀθλήσασιν ὑπὲρ τοῦ κηρύγµατος τοῦ εὐαγγελίου σου. Ἐκφώ(νησις)· Σὸν γὰρ ἐστιν τὸ 

ἐλεεῖν καὶ σώζ(ειν). 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµὴν", ἐπαίρει τὸ εὐαγγέλιον ὁ πατριάρχης καὶ ἀποτίθεται αὐτὸ ἐν τῇ 

ἁγίᾳ τραπέζῃ. 

 

Καὶ τότε ἐπιτίθησιν τὸ ὠµοφόριον τῷ χειροτονηθέντι καὶ ἀσπάζεται αὐτὸν αὐτὸς καὶ 

πάντες οἱ ἐπίσκοποι. 

                                                                                                             
1 Τρεµπέλας, Ε1. ακολουθεί η εξής δέηση· Ὑπὲρ πάντων τῶν χρηζόντων τῆς παρὰ θεοῦ 
βοηθείας καῖ ἀντιλήψεως, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. Κύριε,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. καταστήσας,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. θρόνον,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστέ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. χάριτος,. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. εἶναι. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. κόσµῳ·. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ἵνα,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ἀκαταισχύντως,. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. λάβῃ,. 



 

  
 

53 

 Καὶ συνανέρχεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἰς τὸ σύνθρονον καὶ τελεῖται λοιπὸν πᾶσα ἡ 

λειτουργία. 

Εὐχὴ ἐπὶ προχειρίσεως ἡγουµένου . 

Ὁ θεός, ὁ1 διά παντός2 τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας πρόνοιαν ποιούµενος, ὁ καὶ 

τήν λογικὴν ταύτην ποίµνην ἐπὶ τὸ αὐτὸ εἰς ἓν συναγαγών,3 αὐτός, δέσποτα τῶν ἁπάντων 

τῇ ἀµετρήτῳ σου4 φιλανθρωπίᾳ ἄµεµπτον αὐτὴν διατήρησον, τὰς σὰς ἐντολὰς ἀδιαλείπτως 

φυλάττουσαν πρὸς τὸ µὴ ἀπολέσθαι ἐξ᾽ αὐτῆς ἓν πρόβατον καὶ ὑπὸ λύκου τοῦ ἐναντίου 

διαφθαρῆναι· καὶ τὸν 5  δοῦλόν σου τοῦτον ὃν ηὐδόκησας καταστῆναι ἐπ' αὐτοὺς 

ἡγούµενον,6 ἄξιον τῆς σῆς ἀνάδειξον ἀγαθότητος, καὶ πάσαις ταῖς ἀρεταῖς κατακόσµησον 

διὰ τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἔργων, τύπον τοῖς ὑφ' ἑαυτὸν γινόµενον, ὥστε αὐτοὺς ζηλωτὰς 

γενέσθαι τῆς ἀµέµπτου αὐτοῦ πολιτείας καὶ σὺν αὐτῷ ἀκατακρίτως παραστῆναι τῷ 

φοβερῷ σου βήµατι. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", λέγει· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντ‹ος› " Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν  τῷ κυρίῳ κλ(ίν)ωµ(εν)", 

ἐπεύχεται πάλιν· 

 Κλῖνον, κύριε,7 τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡµῶν,8 καὶ ἀνάδειξον τὸν 

δοῦλόν σου τοῦτον πιστὸν καὶ φρόνιµον οἰκονόµον τῆς ἐµπιστευθείσης αὐτῷ ὑπὸ τῆς σῆς 

χάριτος λογικῆς ποίµνης, ποιοῦντα ἐν πᾶσιν9 τὸ σὸν θέληµα καὶ ἄξιον τῆς ἐπουρανίου σου 

βασιλείας γενόµενον.10 Χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ. 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ θεὸς ἡµῶν,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ διαπαντός. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναγαγὼν ἐν τῷ ὀνόµατί σου·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἀµέτρῳ σου φιλανθρωπία,...ταύτην µὲν σκέπασον ἐν τῇ σκέπῃ τῶν 
πτερύγων σου, καὶ ἀβλαβῆ περιφρούρησον ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειµένου. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. τὸν δὲ δοῦλον σου. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ὃν ηὐδόκησας Ἡγούµενον καταστῆναι ἐπ᾽αὐτῆς, ἄµεµπτον διατήρησον, 
τὰς σὰς ἐντολὰς ἀδιαλείπτως φυλάττοντα, καὶ ἀνυστάκτως τῇ ἐµπιστευθείσῃ αὐτῷ ποίµνῃ 
ἐπαγρυπνοῦντα, πρὸς τὸ µὴ ἀπολέσθαι ἐξ αὐτῆς πρόβατον µηδὲ ἕν, τῇ τοῦ νοητοῦ λύκου 
φθαρὲν ἐπηρείᾳ. Ναί, Κύριε, ἀνάδειξον τὸν δοῦλόν σου τοῦτον τῆς σῆς ἀγαθότητος ἄξιον, 
καὶ πάσαις αὐτὸν κατακόσµησον ταῖς ἀρεταῖς· ἵνα διὰ τῶν ἰδίων ἔργων, τύπος ἀγαθὸς τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτὸν γενόµενος, πρὸς ζῆλον αὐτοὺς τῆς ἑαυτοῦ ἀµέµπτου πολιτείας διεγείρῃ καὶ σὺν 
αὐτοῖς ἀκατακρίτως παραστῇ τῷ φοβερῷ σου βήµατι. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. κύριε τὸ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ἡµῶν καὶ. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ἐν πᾶσι τὸ θέληµά σου,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. γινόµενον. 
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 Καὶ µετὰ τὸ "  Ἀµὴν", ἐπαίρει τὸ περικείµενον αὐτῷ παλλίον καὶ περιτίθησιν αὐτῷ 

ἕτερον, καὶ ἀσπαζόµενος αὐτόν, ἀπολύει. 

  

Εὐχὴ εἰς τὸ ποιῆσαι ἀπὸ λαϊκοῦ κληρικό(ν). 

‹Ὁ› ἐπίσκοπος· 

 Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐντειλάµενος τῷ δούλῳ σου Ἀβραὰµ ἀποκεῖραι τὴν κόµην 

τοῦ ἀρχιερέως σου Μελχισεδὲκ καὶ εὐλογηθῆναι ὑπ' αὐτοῦ, ὁ παραγενάµενος1 ἐν τῇ κουρᾷ 

τῶν ἁγίων σου ἀποστόλων καὶ ἀντὶ τριχῶν χαρισάµενος αὐτοῖς τὴν χάριν τοῦ ἁγίου σου 

πνεύµατος·2 αὐτὸς καὶ νῦν, δέσποτα κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ἔφιδε3 ἐπὶ τῇ κουρᾷ τοῦ δούλου 

σου τοῦδε,4 τοὺς δὲ παραγεναµένους ἐν τῇ κουρᾷ ταύτῃ, κύριε,5 ἄµειψαι αὐ‹τοὺς›6 τοῖς 

ἐπουρανίοις σου χαρίσµασιν καὶ τὴν εἰρήνην σου στήριξον7 ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, εὐχαῖς 

καὶ πρεσβείαις τῆς δεσποίνης ἡµῶν τῆς παναγίας θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων8 τῶν ἀπ' 

αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. Ὅτι πρέπει σοὶ πᾶσα δόξα, τιµή. 

  

  

 

 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ὑπ᾽αὐτοῦ, παραγενάµενος. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. πνεύµατος,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἔπιδε. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦδε·. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. κύριος. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτοῖς ἐπουρανίοις σου χαρίσµασιν,. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. στηρίζων. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγίων,. 
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ 

 

Εὐχὴ εἰς τὸ κατασφραγίσαι παιδίον λαµβάνον ὄνοµα τῆ η´ἡµέρᾳ τῆς γεννήσεως 

αὐτοῦ. 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, σοῦ δεόµεθα καὶ σὲ ἱκετεύοµεν, σηµειωθήτω τὸ φῶς τοῦ 

προσώπου σου ἐπὶ τὸν δοῦλον σου τόνδε καὶ σηµειωθήτω ὁ σταυρὸς τοῦ µονογενοῦς σου 

υἱοῦ ἐν τῆ καρδίᾳ καὶ τοῖς διαλογισµοῖς αὐτοῦ, εἰς τὸ φυγεῖν τὴν µαταιότητα τοῦ κόσµου 

καὶ πᾶσαν τὴν πονηρὰν ἐπιβουλὴν τοῦ ἐχθροῦ, ἀκολουθεῖν δὲ τοῖς προστάγµασίν1 σου· καὶ 

δός, κύριε, ἀνεξάρνητον µεῖναι τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν, συναπτόµενον ἐν καιρῷ 

εὐθέτῳ τῇ ἁγίᾳ σου ἐκκλησίᾳ2 καὶ τελειούµενον διὰ τῶν φρικτῶν µυστηρίων τοῦ Χριστοῦ 

σου,3 ἵνα κατὰ τὰς ἐντολάς σου πολιτευσάµενος καὶ φυλάξας τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον, 

τύχῃ τῆς µακαριότητος τῶν ἐκλεκτῶν σου. Ἐκφώ(νησις)· Χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ 

φιλανθρωπίᾳ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ µεθ᾽ οὗ εὐλογητὸς εἶ. 

 

Καὶ πληρουµένης τῆς εὐχῆς, σφραγίζει αὐτοῦ τὸ µέτωπον καὶ τὸ στῆθος καὶ τὸ στόµα. 

 

Εὐχὴ ὅτε εἰσέρχεται παιδίον εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῇ µ΄ ἡµέρᾳ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ. 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ ἐν τεσσαράκοντα ἡµέραις4 κατὰ τὸν νόµον εἰς τὸ ἱερὸν 

ἀνελθὼν µετὰ Μαρίας5 τῆς ἁγίας µητρός σου καὶ ἐν ταῖς ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συµεὼν 

δεχθείς, αὔξησον καὶ τὸν δοῦλόν σου τόνδε τῇ δυνάµει σου, ἵνα τυχὼν καὶ τοῦ λουτροῦ6 

τῆς ἀφθαρσίας, γενήσηται τέκνον φωτὸς καὶ ἡµέρας, καὶ τυχὼν τῆς µερίδος τοῦ κλήρου 

τῶν ἐκλεκτῶν σου κοινωνὸς γένηται καὶ τοῦ τιµίου σώµατος καὶ αἵµατος {τοῦ Χριστοῦ} 

σου, φυλαττόµενος τῇ χάριτι τῆς ἁγίας, ὁµοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος. Ἐκφώ(νησις)· 

Εἰς δόξαν σὴν {καὶ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ} καὶ τοῦ παναγίου καὶ ἁγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ 

σου πνεύµατος νῦν καὶ ἀεί. 

 

Εὐχὴ εἰς τὸ ποιῆσαι κατηχούµενον. 

Ἀποδύει αὐτὸν καὶ ὑπολύει καὶ ἵστησιν αὐτὸν κατὰ ἀνατολάς, καὶ ἐµφυσᾷ αὐτῷ γ´ καὶ 

σφραγίζει αὐτοῦ τὸ µέτωπον καὶ τὸ στόµα καὶ τὸ στῆθος, καὶ λέγει· 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. προστάγµασί σου. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένα διορθώνει σε... τῆς ἁγίας σου ἐκκλησίας. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστοῦ σου·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένα αναφέρει ως σωστό ἡµέρας. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. τῆς ἀπειρογάµου καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. διορθώνει σε ἵνα τυχὼν τοῦ λουτροῦ. 
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Ἐπὶ τῷ ὀνόµατί σου, κύριε1 ὁ θεὸς τῆς ἀληθείας, καὶ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ καὶ 

τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος, ἐπιτίθηµι τὴν χεῖρά µου ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου τὸν καταξιωθέντα 

καταφυγεῖν ἐπὶ τὸ ἅγιον ὄνοµά σου καὶ ὑπὸ τὴν σκέπην τῶν πτερύγων σου διαφυλαχθῆναι. 

Ἀπόστησον ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν παλαιὰν ἐκείνην πλάνην,2 καὶ ἔµπλησον αὐτὸν τῆς εἰς σὲ 

πίστεως, ἐλπίδος τε καὶ3 ἀγάπης, ἵνα γνῶ ὅτι σὺ µόνος θεὸς ἀληθινός, καὶ ὁ µονογενής σου 

υἱὸς ὁ κύριος ἡµῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ τὸ ἅγιόν σου πνεῦµα·4 καὶ δὸς αὐτῷ ἐν πάσαις 

ταῖς ἐντολαῖς σου πορεύεσθαι καὶ τὰ ἀρεστά σοι φυλάξαι,5 ὅτι ἐὰν ποιῇ6 αὐτὰ ἄνθρωπος 

ζήσεται ἐν αὐτοῖς·7 καὶ ἔγγραψον αὐτὸν ἐν βίβλῳ ζωῆς σου,8 καὶ ἕνωσον αὐτὸν τῇ ποίµνῃ 

τῆς κληρονοµίας σου,9 καὶ δοξασθῇ τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιόν σου ἐν αὐτῷ, καὶ τοῦ ἀγαπητοῦ σου 

υἱοῦ, κυρίου δὲ ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ τοῦ ζωοποιοῦ πνεύµατος·10 καὶ ἔστωσαν οἱ 

ὀφθαλµοί σου ἀτενίζοντες εἰς αὐτὸν ἐν ἐλέει διὰ παντός,11 καὶ τὰ ὦτά σου τοῦ ἀκούειν τῆς 

φωνῆς τῆς δεήσεως αὐτοῦ,12 καὶ εὔφρανον αὐτὸν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ ἐν 

παντὶ τῷ γένει αὐτοῦ,13 ἵνα ἐξοµολογήσηταί σοι,14 προσκυνῶν καὶ δοξάζων τὸ ὄνοµά σου 

τὸ µέγα καὶ ὕψιστον,15 καὶ αἰνέσῃ σε διὰ παντὸς16 πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ. Σὲ 

γὰρ ὑµνεῖ πᾶσα ἡ δύναµις τῶν οὐρανῶν,17 καὶ σοῦ ἐστιν ἡ δόξα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ 

καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Ἀπορκισµὸς18 α´. 

Ἐπιτιµᾷ σοι κύριος, διάβολε, ὁ παραγενάµενος εἰς τὸν κόσµο{σµο}ν καὶ 

κατασκηνώσας ἐν ἀνθρώποις, ἵνα τὴν σὴν καθέλῃ τυραννίδα καὶ τοὺς ἀνθρώπους 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένα αναφέρει ως σωστή τη γραφή κύριος. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. πλάνην καὶ. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἐλπίδος καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. πνεῦµα.. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. φυλάξαι·. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ποιήσῃ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἄνθρωπος, ζήσεται ἐν αὐτοῖς.. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ζωῆς σου καὶ. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. κληρονοµίας σου καὶ. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τοῦ ζωοποιοῦ σου πνεύµατος.. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. διαπαντός. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτοῦ.. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. γένει αὐτοῦ·. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ἐξοµολόγηταί σοι. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. ὕψιστον καὶ. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. διαπαντὸς. 
17 Τρεµπέλας, Ε1. οὐρανῶν καὶ. 
18 Τρεµπέλας, Ε1. Ἀφορκισµός. 
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ἐξέληται,1 ὃς ἐπὶ ξύλου τὰς ἀντικειµένας δυνάµεις ἐθριάµβευσεν, ἡλίου σκοτισθέντος,2 

καὶ3 γῆς σαλευοµένης, καὶ µνηµάτων ἀνοιγοµένων, καὶ σωµάτων ἁγίων ἀνισταµένων,4 ὃς 

ἔλυσεν θανάτῳ τὸν θάνατον καὶ κατήργησεν τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ᾽ 

ἔστιν σὲ τὸν διάβολον. Ὁρκίζω σὲ5 κατὰ τοῦ θεοῦ τοῦ δείξαντος τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ 

τάξαντος τὰ Χερουβὶµ καὶ τὴν φλογίνην ῥοµφαίαν τὴν στρεφοµένην φρουρεῖν αὐτόν·6 

ἐπιτιµήθητι καὶ ἀναχώρησον, 7  πνεῦµα ἀκάθαρτον· κατ᾽ ἐκείνου γὰρ σὲ8  ὁρκίζω τοῦ 

περιπατήσαντος ὡς ἐπὶ ξηρᾶς ἐπὶ νῶτα θαλάσσης καὶ ἐπιτιµήσαντος τῇ λαίλαπι τῶν 

ἀνέµων,9 οὗ τὸ βλέµµα ξηραίνει ἀβύσσους καὶ ἡ ἀπειλὴ τήκει ὄρη. Αὐτὸς γὰρ καὶ νῦν 

ἐπιτάσσει σοι δι’ ἡµῶν· φοβήθητι, ἔξελθε καὶ ὑπαναχώρησον ἀπὸ τῶν πλασµάτων τούτων 

καὶ µὴ ὑποστρέψῃς, µηδὲ ὑποκρυβῇς εἰς αὐτοὺς, µηδὲ συναντήσης τινὶ αὐτῶν ἢ 

ἐνεργήσῃς10 ἢ ἐρραγῇς, µὴ ἐν νυκτὶ ἢ ἐ‹ν› ἡµέρᾳ ἢ ὥρα ἢ ἐν µεσηµβρίᾳ,11 ἀλλὰ12 ἄπελθε 

τὸν ἴδιον τάρταρον ἕως τῆς ἡτοιµασµένης µεγάλης ἡµέρας τῆς κρίσεως·13 φοβήθητι τὸν 

θεὸν τὸν καθήµενον ἐπὶ θρόνου Χερουβεὶµ καὶ ἐπιβλέποντα ἀβύσσους,14 ὂν τρέµουσιν 

ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, ἀρχαί, ἐξουσίαι, δυνάµεις καὶ τὰ πολυόµµατα 

Χερουβίµ,15 ὃν τρέµει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ16 καὶ ἡ θάλασσα καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. Ἔξελθε 

καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τῶν σφραγισθέντων νεολέκτων στρατιωτῶν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡµῶν· 

κατ᾽ ἐκείνου γὰρ σὲ ὁρκίζω17 τοῦ περιπατοῦντος ἐπὶ πτερύγων ἀνέµων, τοῦ ποιοῦντος τοὺς 

ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον· 18  ἔξελθε καὶ 

ἀναχώρησον ἀπὸ τῶν πλασµάτων τούτων σὺν πάσῃ τῆ δυνάµει καὶ τοῖς ἀγγέλοις σου. Ὅτι 

δεδόξασται τὸ ὄνοµα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος νῦν καὶ ἀεὶ καί. 

   

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἐξέληται·. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. σκοτισθέντος καὶ. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένα παραπέµπει σε σωστή γραφή καὶ τῆς γῆς. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἀνισταµένων·. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. σε. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτόν.. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἀναχώρησον·. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. σε. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ἀνέµων·. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ἐνεργήσῃς ἢ. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. µεσηµβρίᾳ·. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. ἀλλ᾽ἄπελθε. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. κρίσεως.. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ἀβύσσους. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφίµ·. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. γῆ, καὶ. 
17 Τρεµπέλας, Ε1. ὁρκίζω τοῦ. 
18 Τρεµπέλας, Ε1. φλέγον.. 
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Ἀπορκισµὸς β'. 

 Ὁ θεὸς ὁ ἅγιος1 ὁ φοβερὸς καὶ ἔνδοξος, ὁ ἐπὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοις καὶ τῇ ἰσχύϊ αὐτοῦ 

ἀκατάληπτος καὶ ἀνεξιχνίαστος ὑπάρχων,2 αὐτὸς ὁ προορίσας σοι, διάβολε, τῆς αἰωνίου 

κολάσεως τὴν τιµωρίαν, δι᾽ ἡµῶν τῶν ἀχρείων αὐτοῦ δούλων κελεύει σοι καὶ πάσῃ τῇ 

συνεργῷ σου δυνάµει ἀποστῆναι ἀπὸ τῶν νεωστὶ σφραγισθέντων ἐπ᾽ ὀνόµατι τοῦ κυρίου 

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ3  τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡµῶν. Ὁρκίζω σε οὖν, πᾶν πονηρὸν καὶ 

ἀκάθαρτον καὶ µιαρὸν καὶ βδελυγµένον καὶ ἀλλότριον πνεῦµα, κατὰ τῆς δυνάµεως Ἰησοῦ 

Χριστοῦ4 τοῦ πᾶσαν ἐξουσίαν ἔχοντος ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς, τοῦ εἰπόντος τῷ κωφῷ καὶ 

ἀλάλῳ δαίµονι·5 ἔξελθε ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ µηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Ἀναχώρησον, 

γνώρισον τὴν σὴν µαταίαν δύναµιν6 τὴν µηδὲ χοίρων ἔχουσαν ἐξουσίαν·7 ὑποµνήσθητι τοῦ 

ἐπιτάξαντός σοι κατὰ τὴν σὴν αἴτησιν εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων εἰσελθεῖν. Φοβήθητι τὸν 

θεὸν8 οὗ τῷ προστάγµατι ἡ γῆ καθ᾽ ὑδάτων ἐστήρικται,9 τὸν κτίσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ 

στήσαντα τὰ ὄρη σταθµῷ καὶ τὰς νάπας ζυγῷ·10 καὶ θέντα ψάµµον θαλάσσης ὅριον καὶ ἐν 

ὕδατι σφοδρῷ τρίβον ἀσφαλῆ· τὸν ἁπτόµενον τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται, 11  τὸν 

ἀναβαλλόµενον φῶς ὡς ἱµάτιον, τὸν ἐκτείνοντα τὸν οὐρανὸν ὠσεὶ δέρριν, τὸν στεγάζοντα 

ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ, τὸν θεµελιοῦντα τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς, οὗ 

κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος,12 τὸν προσκαλούµενον τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης καὶ 

ἐκχέον‹τα› αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. Ἔξελθε καὶ ἀναχώρησον ἀπὸ τῶν πρὸς τὸ 

ἅγιον φώτισµα εὐτρεπιζοµένων. Ὁρκίζω σὲ13 κατὰ τοῦ σωτηριώδους πάθους τοῦ κυρίου 

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,14 καὶ κατὰ15 τοῦ τιµίου αὐτοῦ σώµατος καὶ αἵµατος, καὶ κατὰ τῆς 

ἐλεύσεως αὐτοῦ τῆς φοβερᾶς·16 ἥξει γὰρ ἐπὶ τῶν νεφελῶν, ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ κρίνων 

πᾶσαν τὴν γῆν, καὶ σὲ καὶ τὴν συνεργόν σου δύναµιν κολάσει εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ὁ ἅγιος,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ὑπάρχων·. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστοῦ,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστοῦ,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. δαίµονι,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. δύναµιν,. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἐξουσίαν ἔχουσαν.. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. θεόν,. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ἐστήρικται·. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ζυγῷ καὶ. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. καπνίζονται·. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. αἰῶνος·. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. σε. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. Χριστοῦ καὶ. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τοῦ τιµίου. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. φοβερᾶς.. 



 

  
 

59 

παραδοὺς εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, ὅπου ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίµητος καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 

Ὅτι τὸ κράτος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡµῶν σὺν τῷ πατρὶ {καὶ τῷ υἱῷ} καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

  

Ἀπορκισµὸς γ´. 

Κύριε Σαβαὼθ1 ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ ἰώµενος πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν µαλακίαν, 

ἐπίβλεψον ἐπὶ τοὺς δούλους σου, ἐκζήτησον, ἐξερεύνησον καὶ ἀπέλασον ἀπ᾽ αὐτῶν πάντα 

τὰ ἐνεργήµατα τοῦ διαβόλου·2 ἐπιτίµησον τοῖς πονηροῖς καὶ ἀκαθάρτοις πνεύµασιν καὶ 

δίωξον αὐτά,3 καὶ καθάρισον τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, καὶ τῇ ὀξείᾳ σου χρησάµενος 

ἐνεργείᾳ σύντριψον τὸν σατανᾶν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν ἐν τάχει, καὶ δὸς αὐτοῖς νίκας κατ᾽ 

αὐτοῦ καὶ τῶν ἀκαθάρτων πνευ(πνευ)µάτων.4 Ὅπως τοῦ παρὰ σοῦ ἐλέους τυγχάνοντες, 

καταξιωθῶσιν 5  τῶν ἀθανάτων καὶ ἐπουρανίων σου µυστηρίων καὶ δόξαν σοὶ 6 

ἀναπέµψωσιν.7 

 

Εὐχὴ µετὰ τὸ ποιῆσαι κατηχούµενον πρὸς τὸν πρὸς ὥραν βαπτιζόµε(νον). 

Ὁ ὤν, δέσποτα κύριε, ὁ ποιήσας τὸν ἄνθρωπον κατ᾽ εἰκόνα σὴν καὶ ὁµοίωσιν καὶ 

δοὺς αὐτῷ ἐξουσίαν ζωῆς ἀϊδίου,8 εἶτα ἐκπεσόντα διὰ τῆς ἁµαρτίας µὴ παριδών, ἀλλ᾽ 

οἰκονοµήσας διὰ τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ σου τὴν σωτηρίαν τοῦ κόσµου,9 αὐτὸς 

καὶ τὸ πλάσµα σου τοῦτο λυτρωσάµενος ἐκ τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ πρόσδεξαι εἰς τὴν 

βασιλείαν σου τὴν ἐπουράνιον·10 διάνοιξον αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλµοὺς τῆς διανοίας εἰς τὸ 

ἐναυγᾶσαι αὐτῷ τὸν φωτισµὸν τοῦ εὐαγγελίου σου. Σύζευξον αὐτοῦ τῇ ζωῇ ἄγγελον 

φωτεινὸν11 ῥυόµενον αὐτὸν ἀπὸ πάσης ἐπιβουλῆς τοῦ ἀντικειµένου, ἀπὸ συναντήµατος 

πονηροῦ, ἀπὸ δαιµονίου µεσηµβρινοῦ, ἀπὸ φαντασµάτων πονηρῶν. 

Καὶ ἐµφυσᾷ αὐτῷ γ´ καὶ σφραγίζει αὐτοῦ τὸ µέτωπον καὶ τὸ στόµα καὶ τὸ στῆθος, καὶ 

λέγει· 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. Σαβαώθ,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. διαβόλου.. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτὰ καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. πνευµάτων·. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. καταξιωθῶσι. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. σοι. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἀναπέµψῃ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. αἰωνίου·. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. κόσµου·. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπουράνιον.. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. φωτεινόν,. 
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Ἐξέλασον ἀπ᾽ αὐτοῦ πᾶν πονηρὸν καὶ ἀκάθαρτον πνεῦµα 1  κεκρυµµένον καὶ 

ἐµφωλεῦον αὐτοῦ τῇ καρδίᾳ·2 πνεῦµα πλάνης, πνεῦµα πονηρίας, πνεῦµα εἰδωλολατρείας 

καὶ πάσης πλεονεξίας,3 πνεῦµα ψεύδους καὶ πάσης ἀκαθαρσίας4 τῆς ἐνεργουµένης κατὰ 

τὴν διδασκαλίαν τοῦ διαβόλου·5 καὶ ποίησον αὐτὸν πρόβατον λογικὸν τῆς ἁγίας ποίµνης 

τοῦ Χριστοῦ σου, µέλος τίµιον τῆς ἐκκλησίας σου, σκεῦος ἡγιασµένον, υἱὸν φωτὸς καὶ 

κληρονόµον τῆς βασιλείας σου,6 ἵνα κατὰ τὰς ἐντολάς σου πολιτευσάµενος καὶ φυλάξας 

τὴν σφραγῖδα ἄθραυστον καὶ διατηρήσας τὸν χιτῶνα ἀµόλυντον, τύχῃ τῆς µακαριότητος 

τῶν ἐκλεκτῶν σου ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. Χάριτι καὶ οἰκτιρµοῖς καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ 

µονογενοῦς σου υἱοῦ µεθ᾽  ‹οὗ› εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου 

πνεύµατι νῦν καί. 

 

Καὶ µετά τὸ " Ἀµήν", ἀποδυοµένου καὶ ὑπολυοµένου τοῦ βαπτιζοµένου, ἀποστρέφει 

αὐτὸν ὁ ἱερεὺς ἐπὶ δυσµὰς ἄνω τὰς χεῖρας ἔχοντα, καὶ λέγει γ´· Ἀποτάσσοµαι τῷ Σατανᾷ καὶ 

πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ καὶ πᾶσιν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ καὶ 

πάσῃ τῇ ποµπῇ αὐτοῦ. 

 

Καὶ ἀποκρίνεται ὁ βαπτιζόµενος ἢ ὁ ἀνάδοχος αὐτοῦ πρὸς ἕκαστον. 

 

Καὶ πάλιν ὁ ἱερεὺς γ´ ἐρωτᾷ λέγων· Ἀπετάξασθε τῷ Σατανᾷ; 

 

Καὶ ἀποκρίνεται· Ἀπεταξάµεθα. 

 

Καὶ λέγει ὁ ἱερεύς· Ἐµφυσήσατε αὐτῷ. 

  

Καὶ στρέφει αὐτὸν ἐπὶ ἀνατολὰς κάτω τὰς χεῖρας ἔχοντας, καὶ λέγει αὐτοῖς γ´· Καὶ 

συντάσσοµαι τῷ Χριστῷ, καὶ "Πιστεύω εἰς ἕνα θεὸν πατέρα παντοκράτορα..." καὶ τὰ ἐξῇς. 

Καὶ ὅτε εἴπῃ γ΄ ὁ ἱερεύς, πάλιν ἐρωτᾶ αὐτούς· Καὶ συνετάξασθε τῷ Χριστῷ; 

 

Καὶ ἀποκρίνονται· Συνεταξάµεθα. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. πνεῦµα,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. καρδίᾳ.. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. πλεονεξίας·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἀκαθαρσίας,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. διαβόλου.. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. βασιλείας σου·. 
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Καὶ λέγει ὁ ἱερεύς· Προσκυνήσατε αὐτῷ. 

 

Καὶ ποιεῖ ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν ταύτην· 

Δέσποτα κύριε1 ὁ θεὸς ἡµῶν, προσκάλεσαι τοὺς δούλους σου τούτους πρὸς τὸ 

ἅγιόν σου φώτισµα,2 καὶ καταξίωσον αὐτοὺς τῆς µεγάλης σου ταύτης χάριτος τοῦ ἁγίου 

σου3 βαπτίσµατος· ἀπόλουσον αὐτῷ(ν) τὴν παλαιότητα, καὶ ἀναγέννησον αὐτοὺς εἰς τὴν 

ζωὴν τὴν αἰώνιον, καὶ πλήρωσον αὐτοὺς τῆς τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος δυνάµεως εἰς 

ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ σου· ἵνα µηκέτι τέκνα σώµατος ὦσιν, ἀλλὰ τέκνα τῆς σῆς βασιλείας. 

Εὐδοκίᾳ καὶ χάριτι τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ µεθ᾽  ‹οὗ› εὐλογητὸς εἶ σὺν τῷ παναγίῳ καὶ 

ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου πνεύµατι νῦν.4 

  

Διακο(νικὰ) τοῦ ἁγίου σαββάτου εἰς τὸ βαπτίσαι.5 

Ἐν εἰρήνη τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ κυρίου 

δεηθῶµεν. 

 Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὰ ὕδατα ταῦτα τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου 

πνεύµατος, δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ καταπέµψαι ἐπ᾽ αὐτὰ κύριον τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν 

τοῦ Ἰορδάνου, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὰ ὕδατα ταῦτα τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου πνεύµατος, τοῦ 

κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι αὐτὰ ὡς τὰ Ἰορδάνου ῥεῖθρα, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. κύριε,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. φώτισµα καὶ. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένα διορθώνει σε τοῦ ἁγίου βαπτίσµατος.. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. Στην σελ. 349 λανθασµένα αναφέρει ότι: Ἐν τῷ Βαρβερινῷ 
ἐπακολουθεῖ : «Ἀπόταξις καὶ...τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκκλησίᾳ».  
5Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένα αναφέρει ότι µετά την ανωτέρω ευχή ακολουθούν 
«Διακονικὰ τοῦ ἁγίου Σάββα τὰ εἰς τὸ βάπτισµα». ( παρατήρηση σελ. 350 ) 
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 Ὑπὲρ τοῦ καταφοιτῆσαι ἐν τοῖς ὕδασιν τούτοις τὴν καθαρτικὴν τῆς ὑπερουσίου 

Τριάδος εὐεργεσίαν, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ πᾶσαν ἐν αὐτοῖς τοῦ ψυχοκτόνου πολεµίου τὴν δύναµιν βυθισθῆναι, τοῦ 

κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὰ πρὸς καθαρισµὸν ψυχῶν καὶ σωµάτων πᾶσιν τοῖς 

ἀρυοµένοις καὶ µεταλαµβάνουσιν ἐξ αὐτοῦ, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἀναδεχθῆναι τοὺς ἐν αὐτῷ βαπτιζοµένους ὡς τοὺς φωστῆρας τοῦ 

οὐρανοῦ, µὴ ἔχοντας σπίλον ἢ ῥυτίδα τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡ[µᾶ]ς.   

 

 Εὐχὴ ἢν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς µέλλων βαπτίζειν. 

 Ποιοῦντος τοῦ διακόνου εὐχήν, ἐπε{πε}ύχεται ὁ ἱερεὺς καθ' ἑαυτ(ὸν) λέγων· 

 Ὁ εὔσπλαγχνος καὶ ἐλεήµων θεός, ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφρούς, 1  καὶ τὰ 

ἐγκρύφια2 τῶν ἀνθρώπων ἐπιστάµενος,3 οὐ γάρ ἐστιν πρᾶγµα ἀφανὲς ἐνώπιόν σου, ἀλλὰ 

πάντα γυµνὰ καὶ τετραχηλισµένα τοῖς ὀφθαλµοῖς σου· ὁ γινώσκων καὶ τὰ κατ᾽ ἐµέ, µὴ 

βδελύξῃ µε, µηδὲ τὸ πρόσωπόν σου ἀποστρέψῃς ἀπ᾽ ἐµοῦ, ἀλλὰ παρένεγκέ4 µου τὰ 

παραπτώµατα καὶ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ, ὁ παρορῶν ἀνθρώπων ἁµαρτήµατα εἰς µετάνοιαν, καὶ 

ἀπόπλυνόν µου τὸν ῥύπον τοῦ σώµατος καὶ τὸν σπίλον τῆς ψυχῆς,5 καὶ ὅλον µε ἁγίασον 

ὁλοτελῆ τῇ δυνάµει σου τῇ ἀοράτῳ καὶ πνευµατικῆ δεξιᾷ,6 ἵνα µὴ ἐλευθερίαν ἄλλοις 

ἐπαγγελλόµενος,7 καὶ ταύτην παρέχων πίστει τῇ ἠρτηµένῃ τῆς σῆς ἀφάτου φιλανθρωπίας, 

αὐτὸς ὡς δοῦλος ἁµαρτίας ἀδόκιµος γίνωµαι. Μή, δέσποτα, ὁ µόνος ἀγαθὸς καὶ 

φιλάνθρωπος, µὴ ἀποστραφείην τεταπεινωµένος, καταισχυµµένος,8 ἀλλ᾽ ἐξαπόστειλόν µοι 

δύναµιν ἐξ ὕψους,9 καὶ ἐνίσχυσόν µε πρὸς τὴν διακονίαν τοῦ προκειµένου σου µυστηρίου1 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. νεφροὺς καὶ. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. κρύφια. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπιστάµενος µόνος. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. παρένεγκαι. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. τῆς ψυχῆς καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. δεξιᾷ·. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπαγγελλόµενος καὶ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. τεταπεινωµένος καὶ κατῃσχυµένος. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ὕψους καὶ. 
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τοῦ µεγάλου καὶ ἐπουρανίου, 2  καὶ µόρφωσόν σου τὸν Χριστὸν ἐν τοῖς µέλλουσιν 

ἀναγεννᾶσθαι διὰ τῆς ἐµῆς ἐλεεινότητος,3 καὶ οἰκοδόµησον αὐτοὺς ἐν τῷ θεµελίῳ τῶν 

ἀποστόλων καὶ προφητῶν καὶ µὴ καθέλῃς·4 καὶ φύτευσον αὐτοὺς φύτευµα ἀληθείας ἐν τῇ 

ἁγίᾳ σου καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ ἐκκλησίᾳ5 καὶ µὴ ἐκτίλῃς,6 ὅπως προκοπτόντων αὐτῶν 

ἐν εὐσεβείᾳ, δοξάζηται καὶ δι᾽ αὐτῶν τὸ πανάγιον ὄνοµά σου7 τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ 

τοῦ ἁγίου πνεύµατος8 νῦν. 

 

Δεῖ εἰδέναι ὅτι ταῦτα ἐπὶ τέλους ἐκφ(ωνεῖ) ὁ  ἱερεὺς ἀλλὰ καὶ τὸ ″Ἀµὴν″ καθ' ἑαυτὸν 

λέγει. 

 Μετά δέ τὸ πληρῶσαι τὰ διακονικά τό(ν) διάκονον, ὁ ἱερεύς ἐκφω(νεῖ) λέγων· 

Μέγας εἶ, κύριε, καὶ θαυµαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς 

ὕµνον τῶν θαυµασίων σου· σὺ γὰρ βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ 

σύµπαντα,9 τῷ σῷ κράτει συνέχεις τὴν κτίσιν, καὶ τῇ σῇ προνοίᾳ διοικεῖς τὸν κόσµον. Σὺ 

ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συνήρµοσας, τέτρασιν 10  καιροῖς τὸν κύκλον τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας. Σὲ τρέµουσιν αἱ νοεραὶ πᾶσαι δυνάµεις,11 σὲ ὑµνεῖ ἥλιος,12 σὲ 

δοξολογεῖ σελήνη,13 σοὶ ἐντυγχάνει τὰ ἄστρα,14 σοὶ ὑπακούει τὸ φῶς,15 σὲ φρίσσουσιν 

ἄβυσσοι, 16  σοὶ δουλεύουσιν αἱ πηγαί. Σὺ ἐξέτεινας τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν· σὺ 

ἐστερέωσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· σὺ περιετείχισας τὴν θάλασσαν ψάµµῳ· σὺ πρὸς 

ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας. Ἀγγελικαὶ δυνάµεις σοὶ λειτουργοῦσιν·17 οἱ τῶν ἀρχαγγέλων 

χοροὶ σὲ προσκυνοῦσιν·18 τὰ πολυόµµατα  Χερουβεὶµ19 καὶ τὰ ἐξαπτέρυγα Σεραφεὶµ1 

                                                                                                             
1 Τρεµπέλας, Ε1. µυστηρίου,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπουρανίου.. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἐλεεινότητος.. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. καθέλῃς,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ἐκκλησίᾳ,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ἐκτείλῃς.. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. σου,. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. πνεύµατος,... 
9 Τρεµπέλας, Ε1. σύµπαντα τῷ. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. τέτρασι. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. δυνάµεις·. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. ἥλιος·. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. σελήνη·. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ἄστρα·. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. φῶς·. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. ἄβυσσοι·. 
17 Τρεµπέλας, Ε1. λειτουργοῦσιν,. 
18 Τρεµπέλας, Ε1. προσκυνοῦσι,. 
19 Τρεµπέλας, Ε1. Χερουβίµ. 
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ἑστῶτα καὶ περιϊπτάµενα2 φόβῳ τῆς ἀπροσίτου σου δόξης κατακαλύπτεται. Σὺ γὰρ θεὸς 

ὢν ἀπερίγραπτος, ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπὶ τῆς γῆς µορφὴν δούλου λαβών, 

ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων γενόµενος· οὐ γὰρ ἔφερες, δέσποτα, διὰ σπλάγχνα ἐλέους σου, 

θεάσασθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραννούµενον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, ἀλλ' ἦλθες καὶ 

ἔσωσας ἡµᾶς. Ὁµολογοῦµεν τὴν χάριν, κηρύττοµ[εν] τὸν ἔλεον, οὐ κρύπτοµεν τὴν 

εὐεργεσίαν. Τὰς τῆς φύσεως ἡµῶν γονὰς ἠλευθέρωσας, παρθενικὴν ἡγίασας µήτραν τῷ 

τόκῳ σου·3 πᾶσα ἡ κτίσις ὕµνησέν σε ἐπιφανέντα. Σὺ γάρ, ὁ θεὸς ἡµῶν, ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθης 

καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφης·4 σὺ καὶ τὰ ἰορδάνεια ῥεῖθρα ἡγίασας, οὐρανόθεν 

καταπέµψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦµα, καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἐκεῖσε ἐµφωλευόντων συνέτριψας 

δρακόντων. Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ 

ἁγίου σου πνεύµατος, 5  καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο, 6  καὶ δὸς αὐτῷ τὴν χάριν τῆς 

ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου·7 ποίησον αὐτὸ ἀφθαρσίας πηγήν, ἁγιασµοῦ 

δῶρον, ἁµαρτηµάτων λυτήριον, νοσηµάτων ἀλεξητήριον, δαίµοσιν ὀλέθριον, ταῖς 

ἐναντίαις δυνάµεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωµένον. 

Φυγέτωσαν ἀπ᾽ αὐτοῦ πάντες οἱ ἐπιβουλεύοντες τῷ πλάσµατί σου8 ὅτι τὸ ὄνοµά 

σου, κύριε, ἐπεκαλεσάµην9 τὸ θαυµαστὸν καὶ ἔνδοξον καὶ φοβερὸν τοῖς ὑπεναντίοις. 

 

Καὶ ἐµφυσᾷ εἰς τὸ ὕδωρ γ΄ καὶ σφραγίζει τῷ δακτύλῳ αὐτ{οῦ} γ΄ καὶ λέγει· 

    

Συντριβήτωσαν ὑπὸ τὴν σηµείωσιν τοῦ τύπου τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ σου πᾶσαι 

αἱ ‹ἐ›ναντίαι δυνάµεις. 

Ὑποχωρησάτωσαν ἡµῖν πάντα τὰ ἐναέρια καὶ ἀφανῆ εἴδωλα, καὶ µὴ ὑποκρυβήτω 

τῷ ὕδατι τούτῳ δαιµόνιον σκοτεινόν, µηδὲ συγκαταβήτω τῷ βαπτιζοµένῳ - δεόµεθά σου, 

κύριε - πνεῦµα πονηρὸν10 σκότωσιν λογισµῶν καὶ ταραχὴν διανοίας ἐπάγον,11 ἀλλὰ σύ, 

δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἀνάδειξον τὸ ὕδωρ τοῦτο ὕδωρ ἀναπαύσεως, ὕδωρ ἀπολυτρώσεως, 

                                                                                                             
1 Τρεµπέλας, Ε1. Σεραφίµ,. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. περιϊπτάµενα,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. σου,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. συνανεστράφης.. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. πνεύµατος,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦτο.. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. Ἰορδάνου.. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. σου·. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπεκαλεσάµην,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. πονηρόν,. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπάγον.. 
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ὕδωρ ἁγιασµοῦ, καθαρισµὸν µολυσµοῦ1 σαρκὸς καὶ πνεύµατος, ἄνεσιν δεσµῶν, ἄφεσιν 

παραπτωµάτων, φωτισµὸν ψυχῶν, λουτρὸν παλιγγενεσίας, υἱοθεσίας χάρισµα, ἔνδυµα 

ἀφθαρσίας, ἀνακαινισµὸν 2  πνεύµατος, πηγὴν ζωῆς. Σὺ γάρ εἴπας, κύριε· Λούσασθε, 

καθαροὶ γίνεσθε, ἀφέλεσθε τὰς πονηρίας ἀπὸ τῶν ψυχῶν ὑµῶν· σὺ ἐχαρίσω ἡµῖν τὴν 

ἄνωθεν ἀναγέννησιν δι' ὕδατος καὶ πνεύµατος. Ἐπιφάνηθι, κύριε, τῷ ὕδατι τούτῳ, καὶ δὸς 

µεταποιηθῆναι τοὺς ἐν αὐτῷ βαπτιζοµένους εἰς τὸ ἀποθέσθαι µὲν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον3 

τὸν φθειρόµενον κατά τὰς ἐπιθυµίας τῆς ἀπάτης, ἐνδύσασθαι δὲ τὸν νέον 4  τὸν 

ἀνακαινούµενον κατ᾽ εἰκόνα σοῦ τοῦ κτίσαντος αὐτόν,5 ἵνα οἱ γενόµενοι σύµφυτοι6 τῷ 

ὁµοιώµατι τοῦ θανάτου τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ διὰ τοῦ βαπτίσµατος, κοινωνοὶ καὶ τῆς 

ἀναστάσεως γίνωνται, καὶ φυλάξαντες τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος καὶ 

αὐξήσαντες τὴν παρακαταθήκην τῆς χάριτος, δέξωνται τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως καὶ 

συγκαταριθµηθῶσιν τοῖς πρωτοτόκοις τοῖς ἀπογεγραµµένοις ἐν οὐρανῷ. Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

τῷ κυρίῳ ἡµῶν µεθ᾽ οὗ σοὶ7 ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ 

σου πνεύµατι8 νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺ(ς) αἰῶ(νας). 

 

Καὶ µετά τὸ "Ἀµήν", λέγει ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ κυρίῳ κλίνω(µεν). 

 

Ὁ ἱερεὺς κλίνει τὴν κεφαλὴν εἰς τὸ ἀγγεῖον τοῦ ἐλαίου βασταζόµενον ὑπὸ τοῦ 

διακόνου καὶ ἐµφυσᾷ αὐτῷ γ΄ καὶ σφραγίζει καὶ λέγει· 

  

Δέσποτα κύριε 9  ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, ὁ τοῖς ἐν τῇ κιβωτῷ τοῦ Νῶε 

περιστερὰν ἀποστείλας, κάρφος ἐλαίας ἔχουσαν ἐπὶ τοῦ στόµατος αὐτῆς, καταλλαγῆς 

σύµβολον10 σωτηρίας τε τῆς ἀπὸ τοῦ κατακλυσµοῦ, καὶ τὸ τῆς χάριτος µυστήριον δι᾽ 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. µολυσµῶν. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. καινισµόν. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ἄνθρωπον,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. νέον,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. αὐτόν·. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. σύµµορφος. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. σοι. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ζωοποιῷ πνεύµατι. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. κύριε,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. σύµβολον,. 
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ἐκείνων προτυπώσας,1 ὁ καὶ {τὸ} τῆς ἐλαίας τὸν καρπὸν εἰς ἀποπλήρωσιν τῶν ἁγίων σου 

µυστηρίων χορηγήσας,2 ὁ δι᾽ αὐτοῦ καὶ τοὺς ἐν νόµῳ πνεύµατος ἁγίου πληρώσας,3 καὶ 

τοὺς ἐν τῇ χάριτι τελειῶν,4 αὐτὸς εὐλόγησον καὶ τοῦτο τὸ ἔλαιον τῇ δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ 

καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος, ὥστε γενέσθαι αὐτὸ χρῖσµα ἀφθαρσίας, ὅπλον 

δικαιοσύνης, ἀνακαινισµὸν ψυχῆς  καὶ σώµατος, πάσης διαβολικῆς ἐνεργείας τρόπαιον, εἰς 

ἀπαλλαγὴν παντὸς κακοῦ τοῖς χριοµένοις πίστει, καὶ µεταλαµβάνουσιν ἐξ’ αὐτοῦ εἰς δόξαν 

σὴν5 καὶ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου  καὶ ἀγαθοῦ καὶ ζωοποιοῦ σου πνεύµατος 

νῦν καί. 

 

Καὶ µετά τὸ" Ἀµήν ", ὁ διάκονος λέγει· Πρόσχωµεν. 

  

Καὶ λαµβάνει ὁ ἱερεὺς τὸ τρυβλίον τοῦ ἁγίου ἐλαίου, καὶ ποιεῖ ἐξ αὐτοῦ εἰς τὸ ὕδωρ 

σταυροὺς γ΄ ψάλλων τὸ "Ἀλληλούια" σὺν τῷ ὄχλῳ γ´, καὶ µετὰ τοῦτο ἀποτίθεται τὸ τρυβλίον 

‹καὶ ἐκφωνεῖ·› 

 

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ φωτίζων καὶ ἁγιάζων πάντα ἄνθρωπον ἐρχόµενον εἰς τὸν 

κόσµον, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Καὶ προσφέρεται ὁ βαπτιζόµενος, καὶ λαµβάνει ὁ ἱερεὺς ἐκ τοῦ ἁγίου ἐλαίου τῷ 

δακτύλῳ αὐτοῦ, καὶ ποιεῖ σταυροῦ τύπον ἐπὶ τοῦ µετώπου καὶ τοῦ στήθους καὶ τῶν 

µεταφρένων τοῦ βαπτιζοµένου, καὶ λέγει· Χρίεται ὁ δεῖνα ἔλαιον ἀγαλλιάσεως εἰς τὸ ὄνοµα 

τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος. 

 

Καὶ τότε ὑπὸ τοῦ διακόνου χρίεται ὅλον τὸ σῶµα. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο βαπτίζεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως‹ς› λέγοντ(ος)· Βαπτίζεται ὁ δεῖνα εἰς τὸ 

ὄνοµα. 

 

Καὶ µετ(ὰ) τὸ βαπτισθῆναι λέγει ὁ ψάλτ(ης)· Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι.   

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. προτυπώσας·. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. χορηγήσας·. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. πληρώσας καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. τελειῶν·. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. σήν,. 
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Καὶ µετὰ τοῦτο, ποιοῦντος(ος) τοῦ διακόνου εὐχήν, ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν 

ταύτην·1 

  Εὐλογητὸς εἶ, κύριε2 ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἡ πηγὴ τῶν ἀγαθῶν, ὁ ἥλιος τῆς 

δικαιοσύνης, ὁ λάµψας τοῖς ἐν σκότει φῶς σωτηρίας3 διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ µονογενοῦς 

σου υἱοῦ καὶ θεοῦ ἡµῶν,4 καὶ χαρισάµενος ἡµῖν τοῖς ἀναξίοις τὴν µακαρίαν κάθαρσιν ἐν 

τῷ ἁγίῳ ὕδατι τούτῳ καὶ τὸν θεῖον ἁγιασµὸν ἐν τῷ ζωοποιῷ χρίσµατι·5 ὁ καὶ νῦν 

εὐδοκήσας ἀναγεννῆσαι τοὺς δούλους σου τοὺς νεοφωτίστους δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύµατος,6 

καὶ τὴν τῶν ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁµαρτηµάτων ἄφεσιν αὐτοῖς δωρησάµενος, αὐτὸς οὖν, 

δέσποτα πολυεύσπλαγχνε, χάρισαι αὐτοῖς καὶ τὴν σφραγῖδα τῆς δωρεᾶς τοῦ ἁγίου καὶ 

παντοδυνάµου καὶ προσκυνητοῦ σου πνεύµατος, καὶ τὴν µετάληψιν τοῦ ἁγίου σώµατος 

καὶ τοῦ τιµίου αἵµατος τοῦ Χριστοῦ σου. Φύλαξον αὐτοὺς ἐν τῷ ἁγιασµῷ,7 βεβαίωσον ἐν 

τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει,8 ῥῦσαι ἀπὸ τοῦ πονηροῦ καὶ πάντων αὐτοῦ τῶν ἐπιτηδευµάτων,9 καὶ 

τῷ σωτηρίῳ σου φόβῳ ἐν ἁγνείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ τὰς ψυχὰς αὐτῶν διατήρησον, ἵνα ἐν 

παντὶ ἔργῳ καὶ λόγῳ εὐαρεστοῦντές σοι, υἱοὶ καὶ κληρονόµοι τῆς ἐπουρανίου σου 

γένωνται βασιλείας. Ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν, θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ τὴν 

δόξ(αν) ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ. 

 

Καὶ µετὰ τὴν εὐχὴν ταύτην λέγει· Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν 

ἐνεδύσασθε. 

 

Καὶ χρίει ὁ ἱερεὺς τοὺς βαπτισθέντας τὸ ἅγιον µύρον ποιῶν σταυροῦ τύπον ἐπὶ τοῦ 

µετώπου καὶ τῶν ὀφθαλµῶν καὶ τῶν µυκτήρων καὶ τοῦ στόµατος καὶ τῶν δύο ὤτων, λέγων· 

Σφραγὶς δωρεᾶς πνεύµατος ἁγίου. 

 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. λανθασµένη φαίνεται να είναι η υποσηµείωση της σελ. 360: Ὁ Β ἐν τῇ 
δευτέρᾳ διατάξει «...καὶ ἐκφωνεῖ Τρὶς Εὐλογητός...» 
2 Τρεµπέλας, Ε1. κύριε,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. σωτηρίας,. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἡµῶν καὶ. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. χρίσµατι,. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. πνεύµατος καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγιασµῷ·. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. πίστει·. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπιτηδευµάτων αὐτοῦ. 
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Καὶ ἀπάρχεται λέγων· Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνοµίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ 

ἁµαρτίαι, καὶ εἰσέρχεται ὁ ἱερεὺς µετὰ τῶν νεοφωτίστων εἰς τὴν εἴσοδον , καὶ γίνεται ἡ θεία 

λειτουργία. 

 

Εὐχὴ εἰς τὸ ἀπόλουτρον. 

Ὁ λύτρωσιν ἁµαρτιῶν διὰ τοῦ ἁγίου σου βαπτίσµατος τοῖς δούλοις σου 

δωρησάµενος καὶ ἀνακαίνισιν ζωῆς αὐτοῖς χαρισάµενος, 1  αὐτός, δέσποτα κύριε, τὸν 

φωτισµὸν τοῦ προσώπου σου ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἐναυγάζειν2 διὰ παντὸς εὐδόκησον,3 τὸν 

θυρεὸν τῆς πίστεως αὐτῶν κατὰ τοῦ ἀντιπάλου ἐπὶ τῇ σῇ πέτρᾳ θεµελίωσον, τὸ ἔνδυµα τῆς 

ἀφθαρσίας παντὸς ῥύπου ἁµαρτηµάτων ἀµόλυντον διατήρησον, καὶ τὴν πνευµατικὴν 

σφραγίδα ἐν τῇ ἡµέρα τῆς φοβερᾶς σου κρίσεως ἀνεξάλειπτον διαφύλαξον, ἵλεως αὐτοῖς 

τε καὶ ἡµῖν γινόµενος κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρµῶν σου. Ὅτι ηὐλόγηται καὶ δεδόξασται 

τὸ πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά σου τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύµατος. 

 

Εὐχὴ εἰς τὸ κουρεῦσαι παιδίον. 

Σὲ ἱκετεύοµεν, κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας ἡµῶν,4 ὁ ἐκ τοῦ πληρώµατος τῆς 

κολυµβήθρας5 τῆς σῆς ἀγαθότητος εὐλογήσας τὸ παρὸν νήπιον, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ6 ἡ εὐλογία σου κατελθάτω, καὶ ὡς εὐλόγησας Δαυὶδ7 διὰ χειρὸς τοῦ προφήτου 

Σαµουήλ,8 οὕτως εὐλόγησον  τὸ παρὸν νήπιον διὰ χειρὸς ἐµοῦ9 τοῦ ἁµαρτωλοῦ, ἐπιφοιτῶν 

αὐτῷ τὸ πνεῦµα σου τὸ ἅγιον, καὶ ἐν τῇ ἀπαρχῇ τοῦ κείρασθαι αὐτὸν10 τὴν κόµην δὸς αὐτῷ 

προκόψαι ἐν ἡλικίᾳ πεπληρωµένῃ καὶ πολιᾷ γήρους,11 ὅπως ἴδῃ τὰ ἀγαθὰ Ἱερουσαλὴµ 

πάσας τὰς ἡµέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ, καὶ εὐαρεστήσῃ σοι ἐν ἔργοις καλοῖς 12  οἷς 

προητοίµασας, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωµεν. Ὅτι πρέπει σοι αἶνος καὶ δόξα καὶ πᾶσα 

προσκύνησις τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. χαρισάµενος·. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦ προσώπου ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἐναυάζειν. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. εὐδόκησον·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἡµῶν ὁ. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. διὰ τῆς. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. Δαβίδ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. προφήτου σου Σαµουήλ. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. διὰ χειρός µου. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. κείρεσθαι αὐτοῦ. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. γήρως...και γήρους (δύο διαφορετικές διορθώσεις). 
12 Τρεµπέλας, Ε1. καλοῖς,. 
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Εὐχὴ µετὰ τὸ κουρεῦσαι τὸ παιδίον β'. 

Ἁγία Τριὰς ὁ θεὸς ἡµῶν, εὐλόγησον τὸν παῖδα τοῦτον ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατικῇ 

καὶ χάρισαι τοῖς δούλοις σου τοῖς ἰδίοις γονεῦσιν 1  ἀβλαβῆ 2  καὶ ἀνεπηρέαστον, 

φυλαττόµενον ὑπὸ τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας3, εἰς αὔξησιν καὶ εἰς σύνεσιν καὶ εἰς πᾶν ἔργον 

εὐοδούµενον4, πρεσβείαις τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ πάντων τῶν 

ἁγίων σου5. Ὅτι ηὐλόγηταί σου τὸ πανάγιον ὄνοµα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύµατος. 

 

Εὐχὴ εἰς τὸ κουρεῦσαι παιδίον ἄλλη. 

Εὐλογητὸς εἶ,6 κύριε ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, ὁ ἀποστείλας τὸν πατέρα ἡµῶν 

Ἀβραὰµ κεῖραι τὴν κόµην τῷ σῷ ἱερεῖ Μελχισεδὲκ7 καὶ πᾶσαν αὐτοῦ ἀπαρχὴν ἀφιερώσας 

εἰς ναὸν ἅγιόν σου,8 ὁ παραγενάµενος ἐπὶ τῇ εὐλογίᾳ καὶ κουρᾷ τῶν ἁγίων σου ἀποστόλων 

καὶ µαθητῶν,9 καὶ δωρησάµενος αὐτοῖς ἀντὶ τῆς κουρᾶς τῶν τριχῶν ἀµώµητον πίστιν καὶ 

λόγους µεταδόσεως δικαιοσύνης·10 αὐτὸς καὶ τῷ δούλῳ σου τῷδε παράσχου ἀντὶ τῆς 

κουρᾶς τῶν τριχῶν τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ λογισµὸν δικαιοσύνης καὶ πολιὰν ἐνάρετον,11 ἵνα 

κατὰ τὰς ἐντολάς σου πολιτευσάµενος,12 καταξιωθῇ τῆς ἐκ δεξιῶν σου στάσεως· τῷ δὲ 

πίστει Χριστοῦ ταύτας δεχοµένῳ13 δώρησαι εὐλογίαν κατὰ τὴν τοῦ δικαίου Συµεὼν τοῦ 

δεξαµένου ἐν ἀγκάλαις14  {σε} τὸν κύριον ἡµῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ πάντας τοὺς 

συνελθόντας εὐλόγησον εὐλογίᾳ πνευµατικῇ. Ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰς 

ψυχὰς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν.

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. νοῦν εὐθύν. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἀβλαβῆ,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. εὐσπλαγχνίας εἰς. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. εὐοδούµενον.. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγίων. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. εἶ κύριε. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. Μελχισεδέκ,. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. ἅγιόν σου·. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. µαθητῶν καί. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. δικαιοσύνης.. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. ἐνάρετον·. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. πολιτευσάµενος καταξιωθῇ. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. δεχοµένῳ,. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ἐπ᾽ ἀγκάλαις. 
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ΑΠΟΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΓΙΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 

ΤΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧ(Α)1 

 

Συναγοµένων πάντ(ων) τῶν κατηχουµένων ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ ἐκκλησία Εἰρήνῃ τῇ 

ἀρχαίᾳ, ἔρχεται ὁ ἀρχιεπίσκοπος περ(ὶ) ὥραν ς´ καὶ ἀναβαίνει ἐν τῷ ἄµβωνι, καὶ µετὰ τὸ 

εἰπεῖν τὸν ἀρχιδιάκονον "Πρόσχωµεν", λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

Καὶ λέγει ὁ ἀρχιερεὺς τοῖς κατηχουµένοις· Στῆτε µετὰ φόβου καὶ σφραγίσασθε, 

ἀποδύσασθε καὶ ὑπολύσασθε. 

 

 Καὶ τούτου γινοµένου, ἀπάρχεται τῆς κατηχήσεως, λέγων οὕτως·  

 Τοῦτο τὸ πέρας τῆς ὑµετέρας κατηχήσεως· ἐπέστη τῆς ἀπολυτρώσεως ὑµῶν ὁ 

καιρός. Σήµερον µέλλετε τῷ Χριστῷ τὸ τῆς πίστεως ἐκτίθεσθαι γραµµάτιον· χάρτης καὶ 

µέλαν καὶ κάλαµος γίνεται ὑµῶν ἡ συνείδησις καὶ ἡ γλῶσσα καὶ τὸ σχῆµα. Βλέπετε οὖν 

πῶς τὴν ὁµολογίαν χειρογραφεῖτε µὴ ἀστοχήσητε, ἵνα µὴ µεθοδευθῆτε. Οἱ µέλλοντες 

ἀποθνῄσκειν διατίθενται καὶ γράφουσιν τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἄλλον κληρονόµον· καὶ 

ὑµεῖς µέλλετε αὔριον ἐν τῇ νυκτὶ ἀποθνῄσκειν τῇ ἁµαρτίᾳ· νῦν δὲ διατίθεσθε καὶ ποιεῖτε 

διαθήκην τὴν ἀπόταξιν, καὶ γράφετε κληρονόµον τῆς ἁµαρτίας τὸν διάβολον, καὶ ἀφίετε 

αὐτῷ τὰς ἁµαρτίας ὡς πατρῶαν κληρονοµίαν· εἴ τις οὖν ὑµῶν ἔχει τι τοῦ διαβόλου ἐν τῇ 

ψυχῇ προσριψάτω αὐτῷ. Ὁ ἀποθανὼν οὐκέτι ἐξουσιάζει τῶν ὑπαρχόντων· καὶ ὑµῶν 

µηδεὶς ἐχέτω τι τοῦ διαβόλου ἐν τῇ ψυχῇ. Διὰ τοῦτο καὶ ἑστῶτες ἄνω τείνετε τὰς χεῖρας ὡς 

παρ᾽ ἀγγέλων2 ἐρευνώµενοι· µήτι τῶν τοῦ διαβόλου κρύπτηται παρ᾽ ὑµῖν, µηδεὶς ἔχθραν 

κατεχέτω, µηδεὶς ὀργὴν φυλαττέτω, µηδεὶς µετὰ δόλου στηκέτω, µηδεὶς µετὰ ὑποκρίσεως 

ἀκουέτω. Προσρίψατε τῷ διαβόλῳ πᾶσαν ῥυπαρίαν καὶ περίσσευµα κακίας· ὡς 

αἰχµάλωτοι στήκετε· τοιούτους γὰρ ὑµᾶς ὁ Χριστὸς ἀγοράζει. Ἕκαστος ὑµῶν ὡς βλέπων 

καὶ µισῶν τὸν διάβολον, οὕτως αὐτῷ ἐµφυσήσει. Εἰσέλθατε3 εἰς τὰς συνειδήσεις  ὑµῶν, 

ἐρευνήσατε τὰς καρδίας ὑµῶν, βλέπετε τὶ ἕκαστος ἔπραξεν· εἴ τι τοῦ ἐναντίου ἐστὶν ἐν 

ὑµῖν µετὰ τοῦ ἐµφυσήµατος ἀποπτύσατε. Μηδεὶς ἔστω ἐνταῦθα τῇ ὑποκρίσει Ἰουδαῖος· 

µηδεὶς περὶ τὸ µυστήριον ἀµφιβαλλέτω· ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐρευνᾶ τὰς καρδίας ὑµῶν, 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. σελ. 391. Στο παράρτηµα δηµοσιεύεται η παρούσα κατήχηση, µε τη 
σηµείωση ότι γίνεται σύµφωνα µε τον κώδικα supplem. 662 των ΙΒ-ΙΔ αιώνων καθώς και 
σύµφωνα µε την έκδοση του Conybear. Επειδή υπάρχουν µόνο µερικές ασήµαντες 
διαφοροποιήσεις µε την κατήχηση που υπάρχει στον Β, αποφασίσαµε να την 
συµπεριλάβουµε σε αυτό το σηµείο της εργασίας µας χωρίς να προχωρήσουµε σε 
λεπτοµερή εντοπισµό διαφοροποιήσεων. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. παραγγελῶ. 
3Τρεµπέλας, Ε1. Εἰσέλθετε.  
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τοµώτερος ὢν ὑπὲρ πᾶσαν µάχαιραν δίστοµον. Νῦν ἕστηκεν ἐπὶ τὰς δυσµὰς ὁ διάβολος, 

τρίζων τοὺς ὀδόντας, συνάγων τὰς κόµας, κροτῶν τὰς χεῖρας, δάκνων τὰ χείλη, µεµηνώς, 

θρήνων τὴν ἑαυτοῦ ἐρηµίαν, ἀπιστῶν ἐπὶ τῇ ὑµετέρᾳ ἐλευθερίᾳ. Διὰ τοῦτο ὁ Χριστὸς 

ἵστησιν ὑµᾶς κατέναντι αὐτοῦ, ἵνα ἀποταξάµενοι αὐτῷ καὶ ἐµφυσήσαντες αὐτῷ, τὸν κατ᾽ 

αὐτοῦ ἀναλάβητε πόλεµον. Ἐπὶ τὰς δυσµὰς ἕστηκεν ὁ διάβολος, ὅπου ἡ ἀρχὴ τοῦ 

σκότους· ἀποτάσσεσθε αὐτῷ καὶ ἐµφυσήσατε· εἶτα στρέφεσθε ἐπὶ ἀνατολὰς καὶ 

συντάσσεσθε τῷ Χριστῷ. Μὴ τις οὖν καταφρονήσῃ, µετὰ φόβου στήκετε· πάντα φοβερὰ 

τὰ παρόντα καὶ φρικτά· πᾶσαι αἱ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν ἐνταῦθα πάρεισιν· πάντες ἄγγελοι 

καὶ ἀρχάγγελοι ἀοράτως τὰς ὑµετέρας φωνὰς ἀπογράφονται· τὰ Χερουβὶµ καὶ τὰ Σεραφὶµ 

νῦν ἐκ τῶν οὐρανῶν παρακύπτουσιν, ἵνα δέξωνται ὑµῶν τὰς συνθήκας καὶ προσκοµίσωσιν 

τῷ δεσπότῃ. Βλέπετε οὖν πῶς καὶ τῷ ἐχθρῷ ἀποτάσσεσθε καὶ τῷ δηµιουργῷ συντάσσεσθε. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· 

 

Στράφητε ἐπὶ τὰς δυσµάς, ἄνω τὰς χεῖρας ὑµῶν ἔχοντες ὃ λέγω τοῦτο καὶ ὑµεῖς 

λέγετε· 

 

Ἀποτάσσοµαι τῷ Σατανᾷ· καὶ πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ· καὶ πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ 

καὶ πᾶσιν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· καὶ πάσῃ τῇ ποµπῇ αὐτοῦ. 

 

Τοῦτο τρίτον λέγει πάντων ἀποκρινοµένων. 

  

Εἶτα ἐρωτᾶ αὐτοὺς γ´· Ἀπετάξασθε τῷ Σατανᾷ; 

 

Λέγουσιν αὐτῷ· Ἀπεταξάµεθα. 

 

Λέγει αὐτοῖς· Ἐµφυσήσατε αὐτῷ. 

 

Εἶτα πάλιν λέγει αὐτοῖς· 

 

Στράφητε ἐπὶ ἀνατολὰς κάτω τὰς χεῖρας ὑµῶν ἔχοντες, µετὰ φόβου στήκετε· ὃ 

λέγω, τοῦτο καὶ ὑµεῖς λέγετε· 

Καὶ συντάσσοµαι τῷ Χριστῷ. 
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Καὶ "Πιστεύω εἰς ἕνα θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, 

ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων καὶ εἰς ἕνα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν 

µονογενήν...", καὶ τὰ ἐξῆς µέχρι συµπληρώσεως. 

 

Τοῦτο τρίτον λέγει, πάντων ἀποκρινοµένων. 

 

Καὶ ἐρωτᾶ αὐτοὺς· Συνετάξασθε τῷ Χριστῷ; 

 

Καὶ λέγουσιν· Συνεταξάµεθα. 

 

Τοῦτο γ΄ ἐπερωτᾷ. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς· 

  

Προσκυνήσατε αὐτῷ. 

 

Καὶ πάντων προσκυνούντων, ποιεῖ εὐχὴν λέγων· 

 

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ θέλων πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

ἐλθεῖν, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας. 

 

Καὶ λέγει αὐτοῖς πάλιν· 

 Ἰδοὺ ἀπετάξασθε τῷ διαβόλῳ καὶ συνετάξασθε τῶ Χριστῷ. Τὸ γραµµάτιον1 

ἐπληρώθη, ὁ δεσπότης αὐτὸ ἐν οὐρανοῖς κατέχει. Βλέπετε, τὰς συνθήκας φυλάξατε· τοῦτο 

ὑµῖν ἐν ἡµέρα κρίσεως προσφέρεται τὸ γραµµάτιον. Μὴ ἀστοχήσητε περὶ τὸ κεφάλαιον, 

ὑπὲρ οὗ καὶ τοὺς τόκους εἰσπραχθήσεσθε· βλέπετε µὴ αἰσχυνθῆτε ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ καὶ 

φρικτοῦ βήµατος ἐκείνου, ἡνίκα πᾶσαι τῶν οὐρανῶν αἱ δυνάµεις σαλεύονται καὶ πᾶσα τῶν 

ἀνθρώπων ἡ φύσις κρινοµένη παρέστηκεν, ἀγγέλων µυριάδες, ἀρχαγγέλων στρατόπεδα, 

τῶν ἄνω δυνάµεων τὰ τάγµατα· ὅτε ‹ὁ› ποταµὸς τοῦ πυρὸς καὶ ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίµητος καὶ 

τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον, τότε σου ἀναγνωσθῆναι ἔχει τὸ χειρόγραφον. Ἐάν ᾖς ἐλεήµων καὶ 

φιλάνθρωπος, εὐθύς συνηγόρους ἕξεις τούς ἐλεηθέντας, ἐὰν δέ ᾖς ἀπάνθρωπος καὶ 

ἀµετάδοτος, ἀνελεὴς καὶ λοίδορος, συκοφαντῶν τοὺς µηδὲν σε ἠδικηκότας, τότε 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. γραµµατεῖον. 
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παρίσταταί σοι ὁ διάβολος, κατηγορῶν καὶ λέγων· δέσποτα, οὗτος λόγῳ µὲν ἀπετάξατο, 

ἔργω δὲ ὑπηρέτησέν µοι. Καὶ λοιπὸν στυγνάζουσιν µὲν ‹οἱ› ἄγγελοι, δακρύουσι δὲ ἐπὶ σοὶ 

πάντες οἱ δίκαιοι· τὸ δὲ τέλος τῆς ἀποφάσεως βαρὺ καὶ τὸ λεγόµενον. Ἐὰν τις ἐν τῷ 

παρόντι βίῳ ἐµπέσῃ εἰς κίνδυνον, ἢ προστάτας εὑρίσκει ἢ φίλους παρακαλεῖ ἢ ὑπὸ 

συγγενῶν βοηθεῖται ἢ διὰ χρηµάτων ἐλευθεροῦται· ἐκεῖ δὲ τοιοῦτον οὐδέν, οὐ πατὴρ 

βοηθῶν, οὐ µήτηρ σπλαγχνιζοµένη, οὐκ ἀδελφοὶ περιτρέχοντες, οὐ φίλοι σπουδάζοντες, 

ἀλλά πᾶς ἄνθρωπος γυµνὸς καὶ µόνος καὶ ἀπερίστατος, ὑπὸ τῶν ἰδίω(ν) ἔργων ἢ 

βοηθούµενος ἢ κατακρινόµενος ἀδελφὸς γὰρ οὗ λυτροῦται, λυτρώσεται ἄνθρωπος; 

Βλέπετε οὖν, ἀσφαλίσασθε ἑαυτούς. Ἀπετάξασθε τῷ διαβόλῳ; µέχρι τέλους αὐτὸν 

µισήσατε· συνετάξασθε τῷ Χριστῷ; µέχρις ἐσχάτης ἀναπνοῆς αὐτὸν δοξολογήσατε. Μετὰ 

ταύτης τῆς ὀρθοδόξου ὁµολογίας πρὸς τὸν δεσπότην θεὸν ἀποδηµήσατε· µὴ ναυαγήσητε 

περὶ τὴν πίστιν. Ἐλεήσατε πένητα, µὴ ὑπερίδητε ἀδικουµένους, µὴ ἁρπάσητε τὰ ἀλλότρια, 

µὴ συκοφαντήσητε τοὺς ἀνευθύνους, ἀκοὴν µαταίαν µὴ παραδέχεσθε, ὑπερµαχεῖτε τῶν 

ἱερέων ὑµῶν, τὴν ἑαυτῶν ζωὴν ἐν παντὶ καιρῷ ἀσφαλιζόµενοι. Οὐδὲν ὑπεστειλάµην τοῦ 

µὴ εἰπεῖν ὑµῖν τὰ συµφέροντα· αὐτοὶ λοιπὸν οἴδατε τὸ πῶς φυλάττετε· ἐγὼ γὰρ ὃ ἦν ἐν 

ἐµοὶ ἐποίησα, προεῖπον ὑµῖν τὰ συµφέροντα, µήποτε ἐπελθοῦσα ῥοµφαία λάβῃ ψυχὴν ἐκ 

τοῦ λαοῦ. Ἐπιτηρεῖ γὰρ ὑµῶν ὁ ἐχθρὸς λοιπὸν καὶ ῥῆµα καὶ ἐνθύµηµα καὶ ἔννοιαν καὶ 

κίνηµα καὶ πρᾶξιν· ἀλλ᾽ ὑµεῖς οὕτως ἑαυτοὺς ἀσφαλίσασθε, ἵνα τοῦ ἐξ ἐναντίας µηδὲν 

ἔχοντος λέγειν περὶ ὑµῶν φαῦλον ἐν τῇ ἡµέρα τῆς φοβερᾶς κρίσεως, παραστῶµεν τῶ 

βήµατι τοῦ Χριστοῦ ἀκαταισχύντως, ‹καὶ› ἀκούσοµαι(ν) παρ᾽ αὐτοῦ τὴν εὐ{ε}κταίαν 

ἐκείνην καὶ µακαρίαν φωνήν· Δεῦτε οἱ εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου· κληρονοµήσατε τὴν 

ἡτοιµασµένην ὑµῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσµου. Αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ 

προσκύνησις ‹σὺν› τῷ πατρὶ {καὶ τῷ υἱῷ} καὶ τῶ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", λέγει αὐτοῖς · Ἄνῳ τὰς χεῖρας ὑµῶν. 

 

Ὑπὲρ τῆς οἰκουµενικῆς καταστάσεως, εὐσταθείας τῶν ἁγίων ἐκκλησιῶν καὶ τῆς 

τῶν πάντων ἑνώσεως, εἴπωµεν·  Κύριε ‹ἐλέησον›. 

  

Ὑπὲρ τῶν ἐυσεβεστάτων ἡµῶν βασιλέων, παντὸς τοῦ παλατίου καὶ τοῦ 

στρατοπέδου αυτῶν καὶ τοῦ φιλοχρίστου λαοῦ, εἴπωµεν· Κύριε ‹ἐλέησον›. 
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Ὑπὲρ τῆς ἀπολυτρώσεως τῶν ψυχῶν ἡµῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ συντριβῆναι τὸν σατανᾶν 

ἐν τάχει ὑπὸ τοὺς πόδας ἡµῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀναίµακτον διαφυλαχθῆναι τὴν πόλιν ἡµῶν, 

εἴπωµεν· Κύριε ‹ἐλέησον›. 

 

Καὶ σφραγίζει τὸν λαὸν κατὰ τὸ ἔθος ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ ποιεῖ  τὴν εὐχὴν ταύτην· 

 

Ὅτι ἐλεήµων καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξ(αν). 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", λέγει· Ἐνδύσασθε καὶ ὑποδύσασθε. 

 

Καὶ κατέρχεται ἐν τῷ ἁγίῳ θυσιαστηρίῳ καὶ ποιεῖ εὐχὴν εἰς τοὺς πρὸς τὸ ἅγιον 

φώτισµα εὐτρεπιζοµένους κατὰ τὸ εἰωθός. 

 

Ποιοῦντος διακόνου εὐχήν, ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν ταύτην µὴ λέγων τὴν συνήθη 

ἐκφὼ(νησιν) ἐν τῷ τέλει τῆς εὐχῆς· 

Δέσποτα κύριε ὁ θεός, προσκάλεσαι τοὺς δούλους σου πρὸς τὸ ἅγιον1 φώτισµα καὶ 

καταξίωσον αὐτοὺς τῆς µεγάλης ταύτης χάριτος· ἀπόδυσον2 αὐτῶν τὴν παλαιότητα καὶ 

ἀναγέννησον αὐτοὺς εἰς τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον καὶ πλήρωσον αὐτοὺς τῆς τοῦ ἁγίου 

πνεύµατός σου3 δυνάµεως εἰς ἕνωσιν τοῦ Χριστοῦ σου, ἵνα µηκέτι τέκνα σώµατος ὦσιν, 

ἀλλὰ  τέκνα τῆς σῆς βασιλείας. 

 

Καὶ πληρῶν4 τὴν εὐχὴν τῶν φωτιζοµένων, ὁ διάκονος ἀντὶ τοῦ κλῖναι ‹αὐτοὺς› τὰς 

κεφαλάς, λέγει· 

 

Ὅσοι πρὸς τὸ φώτισµα προ‹σ›έλθατε τῇ χειροθεσίᾳ καὶ εὐλογεῖσθε. 

 

Καὶ πάντας χειροθετῶν ὁ ἱερεύς, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, εἰσέρχεται πάλιν ἐγγὺς τῆς 

ἁγίας τραπέζης καὶ ἐκφωνεῖ· Ὅτι σὺ εἶ ὁ φωτισµὸς  ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξ(αν). 

 

Εἶτα λέγει ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἅγιόν σου. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἀπόλουσον. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. πνεύµατος δυνάµεως. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. πληρώσας. 
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Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν", πάλιν ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς· 

 Ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡµῶν, ὁ πάντας θέλων σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας 

ἐλθεῖν,1 λάµψον φῶς γνώσεως ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν2 καὶ τῶν πρὸς τὸ ἅγιον φώτισµα 

εὐτρεπιζοµένων,3 καὶ ἀξίωσον αὐτοὺς τῆς ἀθανάτου σου δωρεᾶς4 καὶ ἕνωσον αὐτοὺς τῇ 

ἁγίᾳ σου καθολικῇ ἐκκλησίᾳ. Σὸν γὰρ ἐστιν τὸ ἐλεεῖν καὶ σώζειν, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καί.

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἐλθεῖν·. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἡµῶν,. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. εὐτρεπιζοµένων·. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. δωρεᾶς, καὶ. 
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ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΟΥ 

 

Σκευὴ τοῦ νάρδου.1 

Εἰς τὰς ι´ ξέστεις τοῦ ἐλαίου· κύπηριν2, λίτραν α´ ἥµισυ· ἶριν, λίτραν α´ ῥάσδον, 

λίτρας ἥµισυ· ἀσπάλαθον, µισοτέταρτον. 

 

Χρὴ δὲ ταῦτα κόπτεσθαι λεπτά, ὡς ἐπὶ ψηφίου µέτρου, καὶ ἀποβρέχειν εἰς ὕδωρ ὁµοῦ 

ἡµέρας β´ εἰς κάκαβον γανωτόν, καὶ µετὰ τοῦτο εἰσέρχεσθαι  τὸ ἔλαιον εἰς τὸ ἀυτὸ 

ἀποβρέχεσθαι καὶ ἡψεῖσθαι δι᾽ ὅλης τῆς ἡµέρας. 

 

Ἥψησις β'· ἄµωµιν, λίτραν α'· ξυλοκαρυόφυλλον, οὐγγίας3 η´· µυροβάλανον, οὐγγίας 

ς'· κάσσαµον, οὐγγίας ς'· κασσίαν, οὐγγίας ς'· τερεµίνθην, οὐγγίας β'· σµύρναν, οὐγγίαν α'· 

βάλσαµον καλόν, οὐγγίας β' ἥµισυ. 

 

Ταῦτα ὁµοίως τοῖς ἄνω ἀπόβρεχε καὶ  ἥψησον, ἐκτὸς τῆς τερεµίνθης καὶ τῆς σµύρνης 

καὶ τοῦ βαλσάµου· ταῦτα γὰρ προηψοῦνται.4 

 

Εὐχὴ ἤγουν ποίησις µύρου γινοµένη τῇ ἁγίᾳ πέµπτη τῆς µεγάλης ἑβδοµάδος ὑπὸ 

µόνου5 ἐπισκόπου. 

 

Γινοµένης ἀκολούθως πάσης τῆς ἱερᾶς λειτουργίας καὶ εἰσαγοµένων τῶν ἁγίων 

δώρων ἐν τῇ θείᾳ τραπέζῃ, εἰσάγεται6 σὺν αὐτοῖς ἔµπροσθεν ὑπὸ πρεσβυτέρου καὶ τὸ µύρον, 

καὶ ἀποτίθεται καὶ αὐτὸ ἐν τῇ θείᾳ τραπέζῃ πλησίον τοῦ πρώτου δίσκου ἐξ εὐωνύµων, καὶ 

ποιεῖ πᾶσαν τὴν ἁγίαν ἀναφορὰν ὁ ἀρχιερεὺς ἕως τοῦ ἐκφωνῆσαι "Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ 

µεγάλου θεοῦ  καὶ σωτῆρος ἡµῶν". 

 

Μετὰ δὲ τὸ "Ἀµήν", οὔτε τῶν πυλεώνων τέως7 ἡ ἄνοιξις γίνεται, οὔτε ὁ διάκονος 

ἄρχεται ὁ ἀνελθὼν ἐν τῷ ἄµβωνι ποιῆσαι τὴν µέσην εὐχήν, ἀλλὰ σιωπῆς οὔσης, ἀνίσταται ὁ 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. µε διαφορές οι ποσότητες των βοτάνων. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. κυπέριν. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ὀγγίας. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. προηγοῦνται. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. µόνου τοῦ ἐπισκόπου. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ἄγεται. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. πυλεώνων ἡ . 
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ἀρχιερεύς, καὶ τοῦ ἀρχιδιακόνου ἐν τῷ θείῳ ἱερατείῳ λέγοντος "Πρόσχωµεν", ἀνέρχεται εἰς 

τὴν κρηπῖδα τοῦ ἁγίου1 θυσιαστηρίου καὶ σφραγίζει τὸ µύρον τρίτον καὶ πάλιν κατέρχεται. 

 

Καὶ κλινόµενος, ἀπάρχεται2 τῆς εὐχῆς οὕτως· 

Κύριε τοῦ{τοῦ} ἐλέους {σου} καὶ πάτερ3 τῶν φώτων, παρ' οὗ πᾶσα δόσις ἀγαθὴ 

καὶ πᾶν δώρηµα τέλειον δίδοται, παράσχου ἡµῖν τοῖς ἀναξίοις χάριν4 εἰς τὴν διακονίαν τοῦ 

µεγάλου τούτου καὶ ζωοποιοῦ µυστηρίου, ὡς ἔδωκας Μωσῇ5 τῷ πιστῷ σου θεράποντι καὶ 

τῷ δούλῳ σου Σαµουὴλ6 καὶ τοῖς ἁγίοις σου ἀποστόλοις,7 καὶ κατάπεµψον τὸ πανάγιόν 

σου πνεῦµα ἐπὶ τοῦτο τὸ µύρον8 καὶ ποίησον αὐτὸ χρῖσµα βασιλικόν, χρῖσµα πνευµατικόν, 

ζωῆς φυλακτήριον, ἁγιαστικὸν ψυχῶν καὶ σωµάτων, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως, τὸ 

προοδεῦσα‹ν› µὲν ἐν νόµῳ, ἐκλάµψαν δὲ ἐν καινῇ διαθήκῃ,9 ἐν ᾧ ἐχρίσθησαν10 ἱερεῖς τε 

καὶ ἀρχιερεῖς, προφῆται καὶ βασιλεῖς,11 δι᾽ οὗ καὶ αὐτοὺς ἔχρισας τοὺς ἁγίους σου 

ἀποστόλους12 καὶ πάντας τοὺς διὰ λουτροῦ παλιγγενεσίας ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ τῶν καθεξῆς 

ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων 13  ἀναγεννηθέντας ἕως τῆς σήµερον. Ναί, δέσποτα θεὲ 

παντοκράτωρ, ἀνάδειξον αὐτὸ τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ προσκυνητοῦ καὶ ἁγίου σου πνεύµατος14 

ἔνδυµα ἀφθαρσίας καὶ σφραγῖδα τελειοποιόν, ἐντυποῦσαν τοῖς τὸ θεῖον σου λουτρὸν 

δεχοµένοις τὴν ἁγίαν15 σου ὀνοµασίαν καὶ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου σου 

πνεύµατος,16 εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἐνώπιόν σου ἐπιγνωστοὺς17 οἰκείους σου καὶ πολίτας, 

δούλους σου καὶ παιδίσκας, 18  ἡγιασµένους ψυχῇ καὶ σώµατι, ἀπηλλαγµένους πάσης 

κακίας19 καὶ πάσης ἁµαρτίας λελυτρωµένους, τῇ περιβολῇ τοῦ ἐνδύµατος τῆς ἀφ‹θ›άρτου1 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. θείου θυσιαστηρίου. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἄρχεται. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. πατήρ. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. χάριν,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. Μωϋσεῖ. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. Σαµουήλ,. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. ἀποστόλοις καὶ. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. τὸ µύρον.. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. διαθήκῃ ἐν. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. ἔχρισα. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. προφήτας καὶ πάντας. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. δι᾽ οὗ...ἀποστόλους, παραλείπεται ολόκληρη η φράση. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. πρεσβυτέρων,. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. τοῦ ἁγίου καὶ προσκυνητοῦ σου. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. θείαν. 
16 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγίου πνεύµατος·. 
17 Τρεµπέλας, Ε1. γνωστούς. 
18 Τρεµπέλας, Ε1. οἰκείους καὶ πολίτας δούλους σοὺς καὶ. 
19 Τρεµπέλας, Ε1. κακίας,. 
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σου δόξης ἐπιγινώσκεσθαι, διὰ τῆς ἁγίας σου ταύτης2 σηµειώσεως, ὑπὸ ἁγίων3 ἀγγέλων 

καὶ ἀρχαγγέλων4 καὶ ὑπὸ πάσης ἐπουρανίου δυνάµεως, καὶ φοβεροὺς πᾶσιν ὑπάρχειν τοῖς 

πονηροῖς καὶ ἀκαθάρτοις πνεύµασιν,5 ἵνα ὦσίν σοι6 λαὸς περιούσιος, βασίλειον ἱεράτευµα, 

ἔθνος ἅγιον, ἐσφραγισµένοι διὰ τοῦ ἀχράντου σου µύρου7 τούτου, καὶ ἔχοντες τὸν Χριστόν 

σου ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν εἰς κατοικητήριόν σου8 τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἐν ἁγίῳ πνεύµατι. 

  

Εἶτα ἀνιστάµενος ἐκφω(νεῖ)· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ ἐν ἁγίοις ἐπαναπαύῃ, 

καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν.  

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", λέγει· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Καὶ τοῦ ἀρχιδιακόνου λέγοντος "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν", ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς καὶ λέγει· 

 Σοὶ τῷ θεῷ τῶν ὅλων καὶ βασιλεῖ9  τὸν αὐχένα τῆς καρδίας εὐχαριστοῦντες 

ἐκλίναµεν, ἀνθ᾽ ὧν ἀναξίους ὄντας ἡµᾶς διακόνους γενέσθαι τῶν θείων σου τούτων 

κατηξίωσας µυστηρίων, 10 καὶ τὸν ἔλεόν σου κηρύττοντες11 ὃν ἐφ᾽  ἡµᾶς πλουσίους 

ἐξέχεας, δέξασθαι παρὰ σοῦ τὸν ἁγιασµὸν12 ὡς µύρον ἐπὶ κεφαλῆς ἱκετεύοµεν,13 διότι 

µύρον ἐκκενωθὲν14 ὄνοµα τῷ µονογενεῖ σου υἱῷ Χριστῷ τῷ θεῷ ἡµῶν, ἐν ᾧ σύµπας ὁ 

κόσµος εὐωδιάζεται, ὅσος ὁρατὸς καὶ ὅσος ἀόρατος. Καὶ πρέπει σοι ἡ παρὰ πάντων 

προσκύνησις καὶ εὐχαριστία15 τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων(ν). Ἀµήν. 

 

                                                                                                             
1 Τρεµπέλας, Ε1. ἀχράντου. 
2 Τρεµπέλας, Ε1. ἁγίας ταύτης. 
3 Τρεµπέλας, Ε1. ὑπὸ τῶν ἁγίων. 
4 Τρεµπέλας, Ε1. ἀρχαγγέλων,. 
5 Τρεµπέλας, Ε1. δαίµοσιν·. 
6 Τρεµπέλας, Ε1. ὦσι λαὸς. 
7 Τρεµπέλας, Ε1. Μυστηρίου. 
8 Τρεµπέλας, Ε1. καὶ τὸν Χριστόν σου ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν φέρωσιν εἰς κατοικητήριον 
σοῦ. 
9 Τρεµπέλας, Ε1. βασιλεῖ,. 
10 Τρεµπέλας, Ε1. µυστηρίων·. 
11 Τρεµπέλας, Ε1. κηρύτττοµεν,. 
12 Τρεµπέλας, Ε1. δέξασθαι τὸν ἁγιασµὸν παρὰ σοῦ,. 
13 Τρεµπέλας, Ε1. ἱκετεύοµεν·. 
14 Τρεµπέλας, Ε1. ἐκκενωθέν,. 
15 Τρεµπέλας, Ε1. Σὺ γὰρ προσκυνητὸς ὑπάρχεις καὶ δεδοξασµένος, καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ 
προσκύνησιν ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ... 
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Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", τότε γίνεται τῶν πυλεώνων ἡ ἄνοιξις, καὶ τοῦ διακόνου τῆς 

µέσης ‹εὐχῆς› ἀρχοµένου, κλίνεται πάλιν ὁ ἱερεύς καὶ ἐπάγει προσαναπληρῶν τὰ ἐπόµενα τῇ 

θείᾳ προσκοµιδῇ.1 

                                     
1 Τρεµπέλας, Ε1. µε λεκτικές διαφοροποιήσεις. 



 

 

ΜΙΚΡΟΝ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ, Β´. 

 

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ  

 

Διακονικὰ εἰς τὸν ἁγιασµὸν τῶν ἁγίων θεοφανῶν. 

Εἴπωµεν πάντες·1 Κύριε ἐλέησον. 

 

Ὁ θεὸς2 ὁ πατὴρ ὁ παντοκράτωρ, ὁ πρὶν γενέσεως ἐπιστάµενος ‹τὰ πάντα› καὶ ἐκ 

τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι καλέσας, δεόµεθα. 

 

Ὁ τοὺς οὐρανοὺς ἐκτείνας καὶ τὴν γῆν ἐπὶ3  ὑδάτων θεµελιώσας, δεόµεθα. 

 

Ὁ παράδεισον φυτεύσας ἐν Ἐδὲµ κατὰ ἀνατολὰς καὶ τετράρ‹ρ›υτον 4  πηγὴν 

πηγάσας ἐν αὐτῷ, δεόµεθα. 

 

Ὁ τὴν ποίµνη(ν) τοῦ πατριάρχ(ου) Ἰα{ια}κὼβ ῥάβδῳ καὶ ὕδατι εὐλογήσας καὶ 

πληθύνας, δεόµεθα. 

 

Ὁ διὰ Ἠλιοῦ τοῦ θεσβίτου διὰ τοῦ τρισσαίου τῆς ἐκχύσεως τῶν ὑδάτων τὴν 

τρισυπόστατον τῆς µιᾶς θεότητος ἡµῖν ἀναδείξας, δεόµεθα. 

 

Ὁ διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου εἰρηκώ{το}ς ἡµῖν· 5  ἀντλήσατε ὕδωρ µετ᾽ 

εὐφροσύνης ἐκ τῶν πηγῶν τοῦ σωτηρίου, δεόµεθα. 

 

Ὁ τῷ προδρόµῳ Ἰωάννῃ ὑποκλίνας τὴν ἄχραντόν σου6 κορυφὴν καὶ ἐν ῥείθροις 

Ἰορδάνου βαπτισθείς, δεόµεθα. 

 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ θεός,. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἐφ᾽. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. τετράφυτον. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῖν,. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἄχραντον κορυφήν. 
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Ὃν ἡ θάλασσα εἶδεν1 καὶ ἔφυγεν,2 ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω, δεόµεθα. 

 

Εἶδοσάν3 σε ὕδατα, ὁ θεός, εἶδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν, δεόµεθα. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι ἡµᾶς ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευµατι(κῇ), δεόµεθα. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι τὰ ὕδατα ταῦτα τῇ ἐπιφοιτήσει καὶ δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ 

τοῦ ἁγίου πνεύµατος, δεόµεθα. 

 

Ὑπὲρ τοῦ εὐλογηθῆναι αὐτὰ ὡς τὰ ἱορδάνεια ῥεῖθρα, δεόµεθα. 

 

Ὑπὲρ τοῦ καταφοιτῆσαι ἐν τοῖς ὕδασιν τούτοις τὴν καθαρτικὴν τῆς ὑπερουσίου 

Τριάδος εὐεργεσίαν, δεόµεθά σου.4 

 

Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι αὐτὰ πρὸς καθαρισµὸν ψυχῶν καὶ σωµάτων πᾶσιν τοῖς 

ἀρυοµένοις καὶ µεταλαµβάνουσιν ἐξ αὐτῶν, δεόµεθα. 

 

Σῶσον ἡµᾶς, ὁ θεός, τῇ ἐπιφα‹νείᾳ τῇ σῇ›,5 καὶ ἐπάκουσον ἡµῶν, δεόµεθα. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης. 

 

Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου, δεόµεθά σου, Κύριε. 

 

Εὐχὴ6 εἰς τὴν εὐλόγησιν τῶν ἁγίων θεοφανῶν,7 ποιοῦντος τοῦ ἱερέως µυστικῶς 

τὴν εὐχὴν ταύτην· 

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ µονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ὁ ἀληθινὸς 

θεός, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας, τὸ φῶς τὸ ἐκ τοῦ φωτός, ὁ ἐλθὼν εἰς τὸν κόσµον 

τοῦ φωτίσαι αὐτόν, {καὶ} καταύγασον ἡµῶν τὴν διάνοιαν τῷ ἁγίῳ σου πνεύµατι, καὶ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. εἶδε. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ἔφυγε. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. Ἴδοσάν σε. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. δεόµεθα.. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἐπιφανεία σου.. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. την αναφέρει και στην Ακολουθία του Μικρού Αγιασµού. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. θεοφανειῶν. 
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πρόσδεξαι ἡµᾶς µεγαλωσύνην καὶ εὐχαριστίαν σοι προσάγοντας ἐπὶ τοῖς ἀπ᾽ αἰῶνος 

θαυµασίοις 1  σου µεγαλουργήµασιν, καὶ τῆ ἐπ᾽ ἐσχάτου 2  τῶν αἰώνων σωτηρίῳ σου 

οἰκονοµία, ἐν ᾗ τὸ ἡµῶν ἀσθενὲς καὶ πτωχὸν περιβαλόµενος φύραµα καὶ τοῖς τῆς δουλείας 

µέτροις συγκατιών, ὁ τῶν ἁπάντων βασιλεύς, ἔτι καὶ δουλικῇ χειρὶ ἐν Ἰορδάνῃ 

βαπτισθῆναι ὑπέµεινας ἵνα τὴν τῶν ὑδάτων φύσιν ἁγιάσας, ὁ ἀναµάρτητος,3 ὁδοποιήσῃς 

ἡµῖν τὴν δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύµατος ἀναγέννησιν, καὶ 4  πρὸς τὴν πρώτην ἡµᾶς 

ἀποκαταστήσῃς ἐλευθερίαν· 5  οὕτινος θείου µυστηρίου τὴν ἀνάµνησιν ἑορτάζοντες, 

δεόµεθά σου, φιλάνθρωπε δέσποτα, ῥᾶνον ἐφ᾽ ἡµᾶς τοὺς ἀναξίους δούλους σου,6 κατὰ τὴν 

θείαν σου ἐπαγγελίαν, ὕδωρ καθαρὸν7 τῆς σῆς  εὐσπλαγχνίας τὴν δωρεάν, εἰς τὸ τὴν ἐπὶ 

τῷ ὕδατι τούτῳ αἴτησιν ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν εὐπρόσδεκτον γενέσθαι τῇ σῇ ἀγαθότητι, 

καὶ τὴν εὐλογίαν σου δι᾽ αὐτοῦ ἡµῖν τε καὶ παντὶ τῷ πιστῷ σου χαρισθῆναι λαῷ, εἰς8 δόξαν 

τοῦ ἁγίου καὶ προσκυνητοῦ σου ὀνόµατος. Ἐκφώ(νησις)· Σοὶ γὰρ πρέπει πᾶσα δόξα, τιµὴ 

καὶ προσκύνησις σύν τῷ ἀνάρχω σου πατρὶ καὶ τῷ συναϊδίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου 

πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Πρόλογος τῶν ἁγίων θεοφανῶν λεγόµενος πρὸ τοῦ "Μέγας εἶ, κύριε". 

Τριὰς ἄκτιστε, ὁµοούσιε, ἄναρχε, παντοδύναµε, παντεπίσκοπε, ἀόρατε, 

ἀκατάληπτε, ἀτελεύτητε, δηµιουργὲ9 τῶν νοερῶν οὐσιῶν καὶ τῶν λογικῶν φύσεων,10 ἡ 

ἔµφυτος ἀγαθότης, τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον11 ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόµενον εἰς τὸν 

κόσµον, ἔκλαµψαι κἀµοὶ τῷ ἀναξίῳ δούλῳ σου,12 φώτισόν µου τῆς διανοίας τὰ ὄµµατα, 

ὅπως ἀνυµνῆσαι τολµήσω τὴν ἀµέτρητόν σου εὐεργεσίαν καὶ δύναµιν. Εὐπρόσδεκτος 

γενέσθω ἡ παρ᾽ ἐµοῦ δέησις διὰ τὸν περιεστῶτα λαόν, ὅπως τὰ πληµµελήµατά µου µὴ 

κωλύσωσιν ἐνθάδε παραγενέσθαι τὸ πανάγιόν σου πνεῦµα καὶ νῦν, ὑπεράγαθε, ἀλλὰ 

συγχώρησόν µοι ἀκατακρίτως βοᾶν σοι καὶ λέγειν· 

 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. θαυµαστοῖς. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ἐσχάτων. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἁγιάσας ὁ ἀναµάρτητος ὁδοποιήσῃς. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἀναγέννησιν καὶ. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἐλευθερίαν.. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. δούλους σου κατὰ..  
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἐπαγγελίαν ὕδωρ καθαρὸν. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. λαῷ εἰς. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ἀκατάληπτε, δηµιουργὲ. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. φύσεων·. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἀπρόσιτον,. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
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Ἕτερος πρόλογος.1 

Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς2 τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν3 λύτρωσιν τῷ 

λαῷ αὐτοῦ·4 ἰδοὺ γὰρ ὁ τῆς ἑορτῆς ἐπέστη ἡµῖν καιρός, καὶ ἄγγελοι µετὰ ἀνθρώπων   

ἑορτάζουσιν5 καὶ χορὸς ἁγίων πλησιάζει ἡµῖν. 

 

Σήµερον ἡ χάρις τοῦ ἁγίου πνεύµατος ἁγιάζουσα τὰ ὕδατα τούτοις ἐπιφαίνεται. 

 

Σήµερον ὁ οὐρανὸς ἀγλαϊζόµενος γνῶσιν τὴ γῆ ἐποµβρίζει. 

 

 Σήµερον ὁ ἥλιος ἄδυτος καὶ ὁ κόσµος τῷ φωτὶ καταυγάζεται . 

 

Σήµερον ἡ σελήνη λαµπραῖς ἀκτῖσιν τῷ κόσµῳ συλλαµπρύνεται.6 

 

 Σήµερον οἱ φωτοειδεῖς ἀστέρες τὴν οἰκουµένην καλλωπίζουσιν. 

 

Σήµερον αἱ νεφέλαι ὑετὸν δικαιοσύνης οὐρανόθεν τῇ ἀνθρωπότητι γνωρίζουσιν.7 

 

Σήµερον τὰ συστήµατα τῶν ὑδάτων νῶτα ὑποστρώννουσιν 8  τοῖς ἴχνεσι τοῦ 

δεσπότου. 

 

Σήµερον ὁ ἀόρατος ὁρᾶται ἵνα ἡµῖν ἐµφανίσῃ9 ἑαυτόν. 

 

Σήµερον ὁ ἄκτιστος ὑπὸ τοῦ ἰδίου κτίσµατος βουλήσει χειροθετεῖται. 

 

Σήµερον ὁ ἀκλινὴς τῷ ἰδίῳ δούλῳ ὑποκλίνει10 αὐχένα τὸν ἑαυτοῦ ἵνα ἡµᾶς ἐκ 

δουλείας ἐλευθερώσῃ. 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. πρόλογος·. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. εἶ κύριε. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἐποίησε. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. αὐτοῦ.. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἑορτάζουσι. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἀκτίσι...συνλαµπρύνεται. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. γνωρίζουσι. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ὑποστρωννύουσι. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ἐµφανίσει. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ὑποκλίνας. 
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Σήµερον ἐκ σκότους ἀπηλλάγηµεν καὶ τῷ φωτὶ τῆς θεογνωσίας καταυγαζόµεθα. 

 

Σήµερον ἡµῖν ὁ δεσπότης διὰ τῆς παλιγγενεσίας τῆς εἰκόνος ἀναµορφοῖ τὸ 

ἀρχέτυπον. 

 

Σήµερον ῥείθροις µυροπνεύστοις πᾶσα ἡ κτίσις ἀρδεύεται. 

 

 Σήµερον τὰ τῶν ἀνθρώπων πταίσµατα ἐν ῥείθροις Ἰορδάνου ἀπαλείφονται. 

  

Σήµερον τὰ ἁλµυρὰ ὕδατα τῆς θαλάσσης ‹εἰς› γλυκεῖα 1  µεταβλήσκονται τῇ 

ἐπιφανείᾳ τοῦ ἰδίου δεσπότου. 

 

Σήµερον παράδεισος ἠνέωκται τοῖς ἀνθρώποις καὶ δίκαιοι συναυλίζονται ἡµῖν. 

 

Σήµερον τοῦ πάλαι θρήνου2 ἀπηλλάγηµεν καὶ ὡς νέος Ἰσραὴλ διεσώθηµεν. 

 

Σήµερον τὰ πάλαι3 ῥάκη τῆς ἁµαρτίας ἀποθέµενοι καὶ τῆς ἀφθαρσίας χιτῶνας 

ἐνεδυσάµεθα. 

 

Σήµερον ἡ ἱερὰ καὶ µεγαλόφωτος4 ἡ τῶν ὀρθοδόξων πανήγυρις ‹...›. 

 

Σήµερον βασιλείαν {ἐξ} οὐρανῶν ἐξ ὕψους ἐλάβοµεν καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοῦ 

κυρίου τέλος οὐκ ἔστιν. 

 

Μεθ᾽ ὧν εὐχαρίστως βοῶµέν σοι· 

Μέγας εἶ, κύριε, καὶ θαυµαστὰ τὰ ἔργα σου, καὶ οὐδεὶς λόγος ἐξαρκέσει πρὸς 

ὕµνον τῶν θαυµασίων σου·5 σὺ γὰρ βουλήσει ἐξ οὐκ ὄντων εἰς τὸ εἶναι παραγαγὼν τὰ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. γλυκέα. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. παλαιοῦ θρήνους. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. παλαιὰ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. µεγαλόφωνος. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκ γ´. 
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σύµπαντα, τῷ σῷ κράτει συνέχεις τὴν κτίσιν,1 καὶ τῇ σῇ προνοίᾳ διοικεῖς τὸν κόσµον. Σὺ 

ἐκ τεσσάρων στοιχείων τὴν κτίσιν συνήρµοσας, 2  τέτρασιν 3  καιροῖς τὸν κύκλον τοῦ 

ἐνιαυτοῦ ἐστεφάνωσας. Σὲ τρέµουσιν αἱ νοεραὶ πᾶσαι δυνάµεις,4 σὲ ὑµνεῖ ἥλιος,5 σὲ 

δοξολογεῖ σελήνη6, σοὶ ἐντυγχάνει τὰ ἄστρα,7 σοὶ ὑπακούει τὸ φῶς,8 σὲ φρίσσουσιν 

ἄβυσσοι, 9  σοὶ δουλεύουσιν αἱ πηγαί. Σὺ ἐξέτεινας τὸν οὐρανὸν ὠσεὶ δέρριν· σὺ 

ἐστερέωσας τὴν γῆν ἐπὶ τῶν ὑδάτων· σὺ περιετείχισας τὴν θάλασσαν ψάµµῳ· σὺ πρὸς 

ἀναπνοὰς τὸν ἀέρα ἐξέχεας. Ἀγγελικαὶ δυνάµεις σοὶ λειτουργοῦσιν·10 οἱ τῶν ἀρχαγγέλων 

χοροὶ σὲ προσκυνοῦσιν·11 τὰ πολυόµµατα Χερουβὶµ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφεὶµ κύκλῳ 

ἑστῶτα καὶ περιϊπτάµενα φόβῳ τῆς ἀπροσίτου σου δόξης12 κατακαλύπτεται. Σὺ γὰρ13 θεὸς 

ὢν ἀπερίγραπτος, ἄναρχός τε καὶ ἀνέκφραστος, ἦλθες ἐπὶ τῆς γῆς14 µορφὴν δούλου 

λαβών, ἐν ὁµοιώµατι ἀνθρώπων15 γενόµενος· οὐ γὰρ ἔφερες, δέσποτα, διὰ σπλάγχνα 

ἐλέους σου θεᾶσθαι ὑπὸ τοῦ διαβόλου τυραννούµενον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων,16 ἀλλ᾽ 

ἦλθες καὶ ἔσωσας ἡµᾶς. Ὁµολογοῦµεν τὴν χάριν, κηρύττοµεν τὸν ἔλεον, οὐ κρύπτοµεν 

τὴν εὐεργεσίαν.17 Τὰς τῆς φύσεως ἡµῶν γονὰς ἠλευθέρωσας, παρθενικὴν ἡγίασας µήτραν 

τῷ τόκῳ σου·18 πᾶσα ἡ κτίσις ὕµνησεν σὲ19 ἐπιφανέντα. Σὺ γάρ, ὁ θεὸς ἡµῶν, ἐπὶ τῆς γῆς 

ὤφθης καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφης· 20  σὺ καὶ 21  ἰορδάνεια ῥεῖθρα ἡγίασας, 

οὐρανόθεν καταπέµψας τὸ ἅγιόν 22  σου πνεῦµα, καὶ τὰς κεφαλὰς τῶν ἐκεῖσε 

ἐµφωλευόντων συνέτριψας δρακόντων. Αὐτὸς οὖν, φιλάνθρωπε βασιλεῦ, πάρεσο καὶ νῦν 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. κτίσιν καὶ. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. συναρµόσας. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. τέτταρσι. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. δυνάµεις·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἥλιος·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. δοξάζει σελήνη·. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἄστρα·. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. φῶς·. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. φρίττουσιν ἄβυσσοι·. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. λειτουργοῦσιν,. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. προσκυνοῦσι. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἀπροσίτου δόξης. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. γὰρ θεὸς. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. γῆς,. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἀνθρώπου. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. ἀνθρώπων·. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. εὐεργεσίαν·. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. τόκῳ σου.. 
19 Τρεµπέλας, Ε2 ὕµνησέ σε... 
20 Τρεµπέλας, Ε2. συνανεστράφης.. 
21 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ τὰ. 
22 Τρεµπέλας, Ε2. πανάγιόν σου. 
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διὰ τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος, καὶ ἁγίασον τὸ ὕδωρ τοῦτο,1 καὶ δὸς αὑτῷ 

τὴν χάριν τῆς ἀπολυτρώσεως, τὴν εὐλογίαν τοῦ Ἰορδάνου·2 ποίησον αὐτὸ εὐλογίας3 

πηγήν, ἁγιασµοῦ δῶρον, ἁµαρτηµάτων λυτήριον, νοσηµάτων ἀλεξητήριον4, δαίµοσιν 

ὀλέθριον, ταῖς ἐναντίαις δυνάµεσιν ἀπρόσιτον, ἀγγελικῆς ἰσχύος πεπληρωµένον,5  ἵνα 

πάντες οἱ ἀρυόµενοι καὶ µεταλαµβάνοντες ἐξ αὐτοῦ ἔχοιεν  αὐτὸ πρὸς καθαρισµὸν ψυχῶν 

καὶ σωµάτων, πρὸς ἰατρείαν παθῶν, πρὸς ἁγιασµὸν οἴκων, πρὸς πᾶσαν ὠφέλειαν 

ἐπιτήδειον. Σὺ γὰρ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν ὁ δι᾽ ὕδατος 6  καὶ πνεύµατος ἀνακαινίσας τὴν 

παλαιωθεῖσαν φύσιν ὑπὸ τῆς ἁµαρτίας·7 σὺ εἶ ὁ ἡµῶν ὁ δι᾽  ὕδατος κατακλύσας ἐπὶ τοῦ 

Νῶε τὴν ἁµαρτίαν· σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν ὁ διὰ θαλάσσης ἐλευθερώσας ἐκ τῆς δουλείας 

Φαραὼ διὰ Μωσέως τὸ γένος τῶν Ἑβραίων·8 σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν ὁ διαρρήξας πέτραν ἐν 

ἐρήµῳ καὶ ἐρρύησαν ὕδατα καὶ χείµαρροι κατεκλύσθησαν, καὶ διψῶντα τὸν λαόν σου 

κορέσας·9 σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν10 ὁ δι᾽ ὕδατος καὶ πυρὸς11 διὰ τοῦ Ἠλία ἀπαλλάξας τὸν 

Ἰσραὴλ ἐκ τῆς πλάνης τοῦ Βάαλ· σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν ὁ τὰ πικρὰ καὶ ἀτεκνοῦντα ὕδατα ἐπὶ 

Ἐλισσαίου ἅλατι θεραπεύσας·12  σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν ὁ τὴν ἀδιάστατον τῆς Τριάδος 

συµφωνίαν ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑποδείξας καὶ τὸ ὁµοούσιον τῆς πατρικῆς σου θεότητος ἡµῖν ἐν 

αὐτῷ φανερώσας. Αὐτὸς καὶ νῦν, δέσποτα, ἁγιάσας τὸ ὕδωρ τοῦτο τῷ πνεύµατί σου τῷ 

ἁγίῳ,13 δὸς πᾶσιν τοῖς τε ἁπτοµένοις τοῖς τε µεταλαµβάνουσιν τοῖς τε κεχρηµένοις τὸν 

ἁγιασµόν, τὴν εὐλογίαν, τὴν κάθαρσιν, τὴν ὑγείαν·14 καὶ σῶσον, κύριε, τοὺς δούλους 

σου15 τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡµῶν16 καὶ φύλαξον αὐτοὺς ὑπὸ τὴν σκέπην σου ἐν εἰρήνη,17 

ὑπόταξον αὐτοῖς18 πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέµιον, χάρισαι αὐτοῖς πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκ γ´. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. Ἰορδάνου.. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἀφθαρσίας. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἀλεξιτήριον. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. πεπληρωµένον. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν, δι᾽ ὕδατος. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἁµαρτίας.. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. Ἑβραίων.. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. κορέσας.. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν,. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. πυρός,. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. θεραπεύσας.. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκ γ´. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. ὑγείαν.. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. δούλους σου,. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκ γ´. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. εἰρήνη·. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ὑπόταξον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν. 
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αἰτήµατα καὶ ζωὴν αἰώνιον·1 ἵνα καὶ διὰ στοιχείων καὶ διὰ ἀνθρώπων καὶ διὰ ἀγγέλων καὶ 

διὰ ὁρωµένων καὶ διὰ ἀοράτων δοξάζηται τὸ πανάγιον ὄνοµά σου σὺν τῷ πατρὶ καὶ τῷ 

ἁγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῶ σου πνεύµατι νὺν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀµὴν. 

 

Καὶ λέγει ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ κυρίῳ κλίνωµε(ν). 

 

Ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς· 

Κλῖνον,2 κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον ἡµῶν· ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι 

καταδεξάµενος καὶ ἁγιάσας τὰ ὕδατα, εὐλόγησον πάντας ἡµᾶς3 τοὺς διὰ τῆς κλίσεως τοῦ 

ἑαυτῶν αὐχένος σηµάναντάς σοι τὸ τῆς δουλείας πρόσχηµα, 4  καὶ καταξίωσον ἡµᾶς 

ἐµπλησθῆναι τοῦ ἁγιασµοῦ σου διὰ τῆς τοῦ ὕδατος τούτου µεταλήψεως, καὶ γενέσθω ἡµῖν, 

κύριε, εἰς ὑγεῖαν ψυχῆς καὶ σώµατος. Ἐκφὼ(νησις)· Σὺ γὰρ εἶ ὁ ἁγιασµὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπ(έµποµεν). 

 

Καὶ εὐθέως ῥαντίζει ὁ ἱερεὺς τὸν λαὸν λέγων σὺν τῷ πλήθει τὸ τροπάριν, ἦχος δ´ 

"Δεῦτε, µιµησώµεθα τὰς φρονίµους παρθ(ένους)", καὶ δοξάζει καὶ λέγει καὶ ἄλλα. 

 

Εὐχὴ ἄλλη εἰς τὸ ὕδωρ τῶν ἁγίων βαπτισµάτων ‹τ›ῶν ἁγίων θεοφανῶν, 

λεγοµένη ἐν τῇ φιάλῃ τοῦ µεσιαύλου τῆς ἐκκλησίας. 

Ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ5  τὸ πικρὸν ὕδωρ ἐπὶ Μωϋσέως6  τῷ λαῷ εἰς γλυκὺ 

µεταποιήσας,7 καὶ τὰ βλαβερὰ ὕδατα ἐπὶ Ἐλισσαίου ἅλατι θεραπεύσας,8 καὶ τά ἰορδάνεια 

ῥεῖθρα ἁγιάσας τῇ ἀχράντῳ σου ἐπιφανείᾳ, αὐτὸς καὶ νῦν, δέσποτα, ἁγίασον τὸ ὕδωρ 

τοῦτο,9 καὶ ποίησον αὐτὸ γενέσθαι πᾶσιν1 τοῖς ἀρυοµένοις καὶ τοῖς µεταλαµβάνουσιν ἐξ’ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. αἰώνιον.. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. Αυτήν την ευχή αναφέρει και στην Ακολουθία του Μικρού Αγιασµού. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς,. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. πρόσχηµα καὶ. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ θεὸς, ὁ θεὸς ἡµῶν ὁ. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. Μωσέως...και τελειώνει εδώ την ευχή στην Ακολουθία των Θεοφανείων 
και την αναφέρει ολόκληρη στην Ακολουθία του Μικρού Αγιασµού.  
7 Τρεµπέλας, Ε2. µεταποιήσας καὶ. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. θεραπεύσας καὶ. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. τοῦτο καὶ. 



 

 

89 

  

αὐτοῦ εὐλογίας πηγήν, ἰατρείαν παθῶν, ἁγιασµὸν οἴκων, πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῆς τε καὶ 

ἀοράτου ἀλεξητήριον.2 Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 

δύναµις καὶ ἡ δόξα τοῦ πατρός. 

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος3 "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ κυρίῳ κλίνωµε(ν)", ἐπεύχεται ὁ 

ἱερεύς· 

Κλῖνον, κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον ἡµῶν·4 ὁ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτη‹σ›θῆναι 

καταδεξάµενος, καὶ τὰ ἐξῆς. 

 

Εὐχὴ ἑσπερινὴ ἀντιφώνου α´ τῆς πανυχίδ(ος). 

Οἱ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ἡµέρας τῇ θεωρίᾳ τῆς ἐν τῇ κτίσει µεγαλουργίας σου 

ἐντρυφήσαντες, κύριε, καὶ δι' αὐτῆς σὲ τὸν γενεσιουργὸν τῶν ἁπάντων καὶ τῶν ὑπερφυῶν 

θαυµάτων ποιητὴν ὑπερεκπλαγέντες καὶ δοξάσαντες, καὶ µετὰ τὴν ταύτης παρέλευσιν 

ἀξίως αἴνεσίν σοι προσάγοµεν, κατανοοῦντες τῆς µεγάλης σου σοφίας τὴν πρόνοιαν ὅτι 

ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νὺξ, ἀνθρώποις µὲν κόπων ἀνάπαυσιν φέρουσα, θηρίοις δὲ 

τροφῆς πορισµὸν καὶ µετὰ τοῦ προφήτου βοῶµέν σοι· Ὡς ἐµεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε, 

πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας. Δεόµεθα δέ, φιλάνθρωπε δέσποτα, µὴ ἐπιδῦναι ἡµῖν ἐπὶ τῷ 

παροργισµῷ τῶν ἡµετέρων ἁµαρτιῶν σὲ τὸν τῆς δικαιοσύνης ἥλιον, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἡµᾶς 

τῷ φωτισµῷ τῆς σῆς καταλάµπεσθαι χάριτος, ἵνα ἐν ἡµέρᾳ καὶ νυκτὶ δοξάζωµέν σου τὴν 

ἀκατάληπτον µεγαλειότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοὶ πᾶσα δόξ(α). 

 

Εὐχὴ ἀντιφώνου β'. 

Σὲ τὸ ἀΐδιον καὶ ἀνέσπερον φῶς, ὁ θεὸς ἡµῶν, παρ' ᾧ οὐκ ἔστιν παραλλαγὴ ἢ 

τροπῆς ἀποσκίασµα, ἐν τῷ παρόντι καιρῷ τῆς νυκτὸς ἀνυµνοῦντες δεόµεθα συγγρηγορεῖν 

τοῖς σωµατικοῖς ὀφθαλµοῖς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας ἡµῶν λογισµοὺς ἐν τῇ θεωρίᾳ τῆς δόξης 

σου καταξίωσον, καὶ µὴ τινα νυσταγµὸν ψυχῆς ὑποµείναντας στερηθῆναι τῆς πνευµατικῆς 

φωνῆς τῆς ἐν σοὶ ἀγαλλιάσεως καὶ ἐξοµολογήσεως, ἀλλ' ἐν ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις καὶ ᾠδαῖς 

πνευµατικαῖς ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν καὶ ἐν τῷ στόµατι ἡµῶν σοὶ τῷ θεῷ τῆς παρὰ 

σοῦ σωτηρίας τυχεῖν ἡµᾶς, ὅπως καὶ τοῦ ἤχου τῶν ἑορταζόντων ἐν οὐρανοῖς ἀπολαύειν 

                                                                                                         
1 Τρεµπέλας, Ε2. πᾶσι. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ἀλεξιτήριον. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. Λανθασµένα αναφέρει ότι ακολουθεί το Εἰρήνη πᾶσι. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν,. 
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αἰωνίως ἀξιωθῶµεν. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἡγίασται καὶ δεδόξασται τὸ πάντιµον καὶ 

µεγαλοπρεπές). 

 

Εὐχὴ ἀντιφώνου γ'. 

Ὁ τὴν ἄϋπνον καὶ ἀκατάπαυστον δοξολογίαν ὑπὸ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀσωµάτων καὶ 

νοερῶν δυνάµεων δεχόµενος θεός, αἷς οὐχ ὑπάρχει φῶς ὑλικόν, ἀλλὰ τῆς σῆς ἀπροσίτου 

δόξης ἡ ἀΐδιος ἔλλαµψις τὸ ἀδιάστατον αὐταῖς τῆς ἁγιαστικῆς σου λατρείας χαρίζεται, 

ἐπίβλεψον ἐπὶ τὴν ἡµετέραν ταπείνωση, καὶ πρόσδεξαι τὴν ἐν συµµέτρῳ τῆς ἀνθρωπίνης 

ἀσθενείας µιµήσει τῶν ὑπερουρανίων νοῶν προσαγοµένην σοι παρ' ἡµῶν νυκτερινὴν 

ὑµνῳδίαν, µὴ πρὸς τὸ ἀνάξιον ἀφορῶν τῆς ἡµετέρας ζωῆς, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄµετρον τῆς σῆς 

ἀγαθότητος, δι' ἧς καὶ παρήγαγες ἡµᾶς ἐκ µὴ ὄντων καὶ πρὸς τὸ εἶναι συντηρεῖς, καὶ τῆς 

σῆς αἰνέσεως τὴν εὐωδίαν διὰ τῶν ἁγίων σου γραφῶν ἐνέπνευσας ἡµῖν, ἐν ᾗ σὲ τὸν µόνον 

ἅγιον, ἄρρητόν τε καὶ ἀκατάληπτον τῶν ἁπάντων ποιητὴν καὶ δεσπότην προσκυνοῦντες 

δοξάζοµεν, αἰτούµενοι τὴν ἐκ σκότους τῆς ἁµαρτίας ἀπολύτρωσιν καὶ τὴν ἐν τῷ φωτὶ τοῦ 

προσώπου σου ἀτελεύτητον µακαριότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ ἐστιν 

ἡ βασιλεία καί. 

 

Εὐχὴ τῆς ἀπολύσεως, δ'. 

Δέσποτα παντοκράτωρ, ἀκατάληπτε, ἡ ἀρχίφωτος καὶ ἀπερινόητος οὐσία, ὁ τῆς 

µονογενοῦς καὶ ἐνυποστάτου σου σοφίας πατήρ, ὁ τοῦ ζωοποιοῦ σου καὶ παντοδυνάµου 

πνεύµατος προβολεύς, ὁ διὰ σπλάγχνα ἐλέους καὶ ἄφατον ἀγαθότητα µὴ παριδὼν τὴν 

ἀνθρώπων φύσιν τῷ σκότει τῆς ἁµαρτίας συνεχοµένην, ἀλλὰ τὰ θεῖα φῶτα τῶν ἱερῶν σου 

διδαγµάτων διὰ νόµου καὶ προφητῶν ἀναλάµψας ἡµῖν, ὕστερον δὲ ἡµῖν αὐτὸν τὸν 

ἀληθινὸν καὶ ἄδυτον τῆς δικαιοσύνης ἥλιον, τὸν µονογενήν σου υἱὸν εὐδοκήσας διὰ 

σαρκὸς ἀνατεῖλαι καὶ πρὸς τὴν λάµψιν τοῦ σοῦ φωτισµοῦ ὁδηγῆσαι· γενηθήτω τὰ ὦτά σου 

προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεως ἡµῶν, καὶ δώρησαι ἡµῖν ἐν ἀγρύπνῳ καὶ νηφούσῃ 

ψυχῇ πᾶσαν τὴν τοῦ παρόντος ‹βίου› νύκταν ἡµᾶς διελθεῖν, ἐκδεχοµένους τῆς ἡµέρας τοῦ 

Χριστοῦ σου καὶ θεοῦ ἡµῶν τοῦ κριτοῦ τῶν ἁπάντων τὴν παρουσίαν, ἵνα µὴ 

ἀναπεπτωκότες καὶ ὑπνώσαντες, ἀλλὰ γρηγοροῦντες καὶ διεγηγερµένοι ἐν τῇ ἐργασίᾳ τῶν 

ἐντολῶν  αὐτοῦ εὑρεθῶµεν καὶ εἰς τὴν χαρὰν αὐτοῦ τοῦ κυρίου εἰσέλθωµεν, ἔνθα ἀπέδρα 

ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγµός, ἔνθα εὐφραινοµένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί. Ἐκφώ(νησις)· 

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχεις καὶ σοί.  

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν", ἐπεύχεται ὁ ἱερεύς· 
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Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, κλῖνον τὰς καρδίας ἡµῶν εἰς ὑπακοὴν τῶν θείων σου 

προσταγµάτων καὶ ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλµοὺς τῆς διανοίας ἡµῶν τοῦ µὴ προσκεῖσθαι 

τῇ κοσµικῇ µαταιότητι, ἀλλ' ἐνατε{νιζε}νίζειν τῷ κάλλει τῆς δόξης σου διὰ παντὸς 

καταξίωσον. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὺ εἰ ὁ θεὸς ἡµῶν, θεὸς τοῦ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, καὶ σοὶ τὴν 

δόξαν ἀναπέµποµεν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
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ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ 

 

Τάξις γινοµένῃ ἐπὶ καθιερώσεως ἁγίου ναοῦ καὶ τῆς ἐν αὐτῷ ἁγίας τραπέζης. 

Πρὸ µιᾶς ἡµέρας τῶν ἐγκαινίων, πρὸ τοῦ παραγενέσθαι τὸν {τὸν} πατριάρχην ἐν τῷ 

µέλλοντι ἐγκαινίζεσθαι ναῷ, προπέµπεται ὁ ἐπὶ τῶν χειροτονιῶν, καὶ παρασκευάζει τοὺς 

µαρµαραρίους στῆσαι τὴν τράπεζαν καὶ πληρούντων αὐτῶν τὸ ἔργον καὶ ἀναχωρούντων, 

εἰσέρχεται ὁ πατριάρχης ἐν τῷ ναῷ. 

 

Καὶ πάντων τῶν λαϊκῶν ἐξερχοµένων, καὶ µηδενὸς ἔσω µένοντος σὺν αὐτῷ πλὴν 

κληρικῶν µόνων, καὶ πανταχόθεν ἀσφαλισµένης τῆς ἐκκλησίας, ποιεῖ εἷς τῶν διακόνων 

εὐχήν. 

 

Καὶ λέγοντος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ κυρίου δεηθῶµεν, κλίνει γόνυ ὁ πατριάρχης παρὰ τὰς 

θύρας τοῦ ἱερατείου διὰ τὸ µήπω τὴν ἐν αὐτῷ ἀποτεθεῖσαν τράπεζαν ἁγιασθῆναι. 

 

Καὶ ὅτε ἀναστῇ ὁ πατριάρχης, ὁ µὲν διάκονος λέγει· 

 

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον, ἀνάστησον καὶ διαφύλαξον ἡµᾶς, ὁ θεός, τῇ σῇ 

χάριτι. 

 

Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ἡµῶν, τοῦ κυρίου 

δεηθῶµεν. 

 

 Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύµπαντος κόσµου, εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ θεοῦ 

ἐκκλησιῶν, καὶ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἀρχιεπισκόπου ἡµῶν τοῦδε καὶ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτοῦ, καὶ τῶν 

συµπαρόντων αὑτῷ  ἱερέων, τῆς ἐν Χριστῷ διακονίας, παντός τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, 

τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ἁγιασθῆναι τὸν οἶκον τοῦτον ‹καὶ› τὸ ἐν αὐτῷ θυσιαστήριον τῇ 

ἐπιφοιτήσει καὶ δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ τοῦ ἁγίου πνεύµατος, δεηθῶµεν. 
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Ὑπὲρ τῶν εὐσεβεστάτων ἡµῶν βασιλέων, παντὸς τοῦ παλατίου καὶ τοῦ 

στρατοπέδου αὐτῶν, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

 Ὑπὲρ τοῦ συµπολεµῆσαι αὐτοῖς κύριον τὸν θεὸν ἡµῶν, καὶ ὑποτάξαι {ὑποτάξαι} 

αὐτοῖς πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέµιον, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης καὶ πάσης πόλεως καὶ χώρας, καὶ τῶν ἐν πίστει Χριστοῦ 

οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ 

κυρίου δεηθῶµεν. 

 

 Ὑπὲρ πλεόντων καὶ ὁδοιπορούντων, νοσούντων, καµνόντων, αἰχµαλώτων, καὶ τῆς 

σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ κυρίου. 

 

Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡµᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνων καὶ ἀνάγκης, τοῦ 

κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν χρῃζόντων τῆς παρὰ τοῦ κυρίου βοηθείας καὶ  ἀντιλήψεως, 

τοῦ κυρίου δεηθῶµεν. 

 

Τῆς παναγίας, ἀχράντου, ὑπερενδόξου, εὐλογηµένης δεσποίνης ἡµῶν θεοτόκου καὶ 

ἀειπαρθένου Μαρίας καὶ τῶν ἁγίων καὶ πανευφήµων ἀποστόλων, τοῦ ἁγίου τοῦδε οὗ 

ἐστιν ὁ ἐγκαινιζόµενος ναός. 

 

Ὁ δέ πατριάρχης ἐν τε τῷ γονυκλῖναι ἐν ‹τε› τῷ ἑστάναι αὐτὸν καὶ γίνεσθαι τήν τοῦ  

διακόνου εὐχήν, ἐπεύχεται λέγων ταῦτα· 

 

Ὁ θεὸς ὁ ἄναρχος καὶ ἀΐδιος, ὁ ἐκ µὴ ὄντων  εἰς τὸ εἶναι τὰ πάντα παραγαγών,1 ὁ 

φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον καὶ θρόνον ἔχων τὸν οὐρανόν, τὴν δὲ γῆν ὑποπόδιον,2 ὁ τῷ Μωσῇ3 

πρόσταγµα δοὺς καὶ ὑπογραµµόν, τῷ δὲ Βεσελεὴλ πνεῦµα σοφίας ἐνθείς, καὶ ἱκανώσας 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2 παραγαγών·... 
2 Τρεµπέλας, Ε2 ὑποπόδιον·... 
3 Τρεµπέλας, Ε2 Μωϋσῇ... 
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αὐτοὺς πρὸς ἀπαρτισµὸν τῆς τοῦ µαρτυρίου σκηνῆς, ἐν ᾗ ‹λατρείας› δικαιώµατα ἦν1 τῆς 

ἀληθείας εἰκόνες καὶ προχαράγµατα· ὁ τῷ Σολοµῶντι πλάτος καὶ χύµα 2  καρδίας 

δωρησάµενος,3 καὶ δι᾽αὐτοῦ τὸν πάλαι ναόν ἀναστήσας, τοῖς ἁγίοις δέ καὶ πανευφήµοις4 

ἀποστόλοις τὴν ἐν πνεύµατι λατρείαν καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς ἐγκαινίσας τὴν χάριν,5 

καὶ δι᾽αὐτῶν τὰς ἁγίας σου ἐκκλησίας καὶ τὰ θυσιαστήριά σου, κύριε τῶν δυνάµεων, ἐν 

πάσῃ6 καταφυτεύσας τῇ γῇ εἰς τὸ προσάγεσθαί σοι τὰς νοερὰς7 καὶ ἀναιµάκτους θυσίας,8 ὁ 

καὶ τοῦτον νῦν τὸν9 ναὸν εὐδοκήσας ὀνόµατι10 οἰκοδοµηθῆναι τοῦ ἁγίου τοῦδε, πρὸς 

δόξαν δὲ σὴν11 καὶ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος·12 αὐτός, 

ἀθάνατε καὶ µεγαλόδωρε13 βασιλεῦ, µνήσθητι τῶν οἰκτιρµῶν σου καὶ τὰ ἐλέη σου, ὅτι ἀπὸ 

τοῦ αἰῶνος εἰσιν, 14  καὶ µὴ βδελύξῃ 15  ἡµᾶς πλήθει µεµολυσµένους ἁµαρτιῶν, µηδὲ 

βεβηλώσῃς τὴν διαθήκην σου διὰ τὴν ἡµετέραν ἀκαθαρσίαν,16 ἀλλὰ πάριδε καὶ νῦν τὰ 

παραπτώµατα ἡµῶν,17 καὶ ἐνίσχυσον ἡµᾶς,18 καὶ ἱκάνωσον, τῇ  χάριτι καὶ ἐπιφοιτήσει τοῦ 

ἁγίου19 καὶ ζωοποιοῦ σου πνεύµατος,20 ἐκτελέσαι ἀκατακρίτως τὸν ἐγκαινισµὸν τοῦ ναοῦ 

τούτου,21 καὶ τοῦ ἐν αὐτῷ θυσιαστηρίου ποιήσασθαι τὴν καθιέρωσιν,22 ἵνα καὶ ἐν τούτῳ 

εὐλογῶµέν 23  σε ψαλµοῖς καὶ ὕµνοις καὶ µυστικαῖς λειτουργίαις, 24  καὶ τὴν σὴν 

εὐσπλαγχνίαν διὰ παντὸς µεγαλύνωµεν. Ναί, δέσποτα κύριε25 ὁ θεός, ὁ σωτὴρ ἡµῶν, ἡ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ἦν,... 
2 Τρεµπέλας, Ε2. χῦµα... 
3 Τρεµπέλας, Ε2. δωρησάµενος καὶ... 
4 Τρεµπέλας, Ε2. πανευφήµοις σου... 
5 Τρεµπέλας, Ε2. χάριν καὶ... 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἐν πάσῃ τῇ γῇ καταφυτεύσας...  
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἱερὰς... 
8 Τρεµπέλας, Ε2. θυσίας·... 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ καὶ τοῦτον... 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἐπ᾽ ὀνόµατι... 
11 Τρεµπέλας, Ε2. δόξαν σὴν... 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἁγίου πνεύµατος. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἀθάνατε, µεγαλόδωρε... 
14 Τρεµπέλας, Ε2. εἰσι·... 
15 Τρεµπέλας, Ε2. βδελύξῃς... 
16 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ µὴ βεβηλώσῃς τὴν διαθήκην σου διὰ τὴν ἡµετέραν ἀκαθαρσίαν·... 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν καὶ... 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς καὶ... 
19 Τρεµπέλας, Ε2. ἁγίου σου... 
20 Τρεµπέλας, Ε2. ζωοποιοῦ πνεύµατος... 
21 Τρεµπέλας, Ε2. τούτου καὶ... 
22 Τρεµπέλας, Ε2. καθιέρωσιν·... 
23 Τρεµπέλας, Ε2. εὐλογοῦντές σε... 
24 Τρεµπέλας, Ε2. λειτουργίαις τὴν... 
25 Τρεµπέλας, Ε2. κύριε,... 
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ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς, ἐπάκουσον ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν δεοµένων σου, καὶ 

κατάπεµψον τὸ πανάγιόν σου1 καὶ2 προσκυνητὸν καὶ παντοδύναµον πνεῦµα, καὶ ἁγίασον 

τὸν οἶκον τοῦτον·3 πλήρωσον αὐτὸν φωτὸς ἀϊδίου,4 αἱρέτισαι5 αὐτὸν εἰς κατοικίαν σήν,6 

ποίησον αὐτὸν7 τόπον σκηνώµατος δόξης σου, κατακόσµησον αὐτὸν τοῖς θείοις σου καὶ 

ὑπερκοσµίοις χαρίσµασιν·8  κατάστησον αὐτὸν λιµένα χειµαζοµένων, ἰατρεῖον παθῶν, 

καταφύγιον 9  ἀσθενῶν, δαιµόνων φυγαδευ{τε}τήριον, ἐν τῷ εἶναι 10  ὀφθαλµούς σου 

ἀνεῳγµένους ἐπ᾽ αὐτὸν ἡµέρας καὶ νυκτός, καὶ τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν δέησιν τῶν 

ἐν φόβῳ σου καὶ εὐλαβείᾳ ἐν αὐτῷ εἰσιόντων καὶ ἐπικαλουµένων τὸ πάντιµον καὶ 

προσκυνητὸν ὄνοµά σου· ὅσα ἂν αἰτήσωνταί σε, καὶ σὺ εἰσακούσῃ11 ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω, 

καὶ ποιήσεις 12  ‹καὶ› ἵλεῳς ἔσῃ· 13  Φύλαξον αὐτὸν ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος  

ἀσάλευτον, καὶ τὸ ἐν αὐτῷ θυσιαστήριον ἅγιον ἁγίῳ(ν) ἀνάδειξον τῇ δυνάµει καὶ ἐνεργείᾳ 

τοῦ παναγίου14 σου πνεύµατος·15 δόξασον αὐτὸν ὑπὲρ τὸ κατὰ νόµον ἱλαστήριον, ὥστε 

τὰς ἐν αὐτῷ τελουµένας ἱερουργίας εἰς τὸ ἅγιον καὶ ὑπερουράνιον καὶ νοερόν σου 

θυσιαστήριον καταντᾶν, καὶ τὴν χάριν ἡµῖν τῆς σῆς ἀχ‹ρ›άντου κατακοµίζειν 

ἐπισκιάσεως,16 θαρροῦµεν γὰρ οὐκ εἰς τὴν τῶν ἡµετέρων ἀναξίων χειρῶν ὑπουργίαν, ἀλλ᾽ 

εἰς τὴν σὴν ἄφατον ἀγαθότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ ἐν ἁγίοις 

ἐπαναπαύῃ, καὶ πρέπει σοὶ ἡ δόξα τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύµατι νῦν. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµὴν", ἐπιδίδονται τῷ πατριάρχῃ νίτρα17 λευκὰ καὶ ταῦτα ῥίπτει εἰς τὴν 

ἁγίαν τράπεζαν σταυροειδῶς, καὶ φέρεται σίτλα τοῦ ἁγίου βαπτίσµατος πεπληρωµένη ὕδατος 

χλιαροῦ, καὶ ἐπικλινῶν αὐτῇ1 τὴν κεφαλὴν ὁ πατριάρχης ἐπε‹ύ›χεται οὕτως· 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. πνεῦµα. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. τοῦτον.. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἀϊδίου.. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. αἱρέτησον. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. σήν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. σκήνωµα δόξης σου.. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. χαρίσµασι.. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. καταφυγὴν. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. τοὺς. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἀκούσεις. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἔλεος. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. αὐτοῖς. 
14 Τρεµπέλας, Ε2 ἁγίου. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. πνεύµατος.. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ τὴν χάριν ἡµῖν κοµίζειν τῆς σῆς ἀχράντου ἐπισκιάσεως. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. νιπτρὰ. 
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Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ ἁγιάσας τὰ ῥεῖθρα τοῦ Ἰορδάνου διὰ τῆς σωτηριώδους σου 

ἐπιφανείας, αὐτὸς καὶ νῦν κατάπεµψον τὴν χάριν τοῦ ἁγίου 2  σου πνεύµατος, 3  καὶ 

εὐλόγησον τὸ ὕδωρ τοῦτο πρὸς ἁγιασµὸν καὶ τελείωσιν τοῦ θυσιαστηρίου σου τούτου.4 

Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι εὐλογητὸς5 ὑπάρχεις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο ἐπιχέει τρίτον τὴ τραπέζῃ ἐκ τοῦ χλιαροῦ λέγων· Εἰς ‹τὸ› ὄνοµα τοῦ 

πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύµατος. 

 

Καὶ µετὰ τῶν ἐπιθέντων νίτρων6 ἀποσµήχει τὴν τράπεζαν καὶ τοὺς κίονας αὐτῆς ταῖς 

χερσίν, εἶτα µετὰ σπόγγου καινοῦ καθαροῦ ἐκ τοῦ ὑπολοίπου χλιαροῦ ἐκµάσσει αὐτήν. 

 

Ἐν δὲ τῷ ταῦτα γίνεσθαι, λέγει τὸν πγ´ ψαλµὸν ἅπαξ ἢ καὶ πολλάκις, πάντων αὐτῷ 

συµψαλλόντων µέχρις οὗ τελέως αὐτὴν ἀποσµήξῃ καὶ ἀποπλύνῃ, καὶ τότε δοξάζει καὶ 

ἐπεύχεται λέγων Δόξα τῷ θεῶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο λαµβάνει καννὶν7 καλάθου καὶ ἐπιχέει αὑτῷ τρίτον σταυροειδῶς 

λέγων· Ραντιεῖς µε ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσοµαι, πλυνεῖς µε καὶ ὑπὲρ χιόνα 

λευκανθήσοµαι ἀκουτιεῖς µε ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα 

τεταπεινωµένα. 

 

Καὶ τοῦτο γ´ λέγει καὶ εἰθ' οὕτως συνάπτει καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ αὐτοῦ ψαλµοῦ µέχρι τοῦ 

τέλους, καὶ οὕτως δοξάζει καὶ ἐπεύχεται· Εὐλογητὸς ὁ θεὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο λαµβάνει σάβανον καινουργὶν καὶ ἐπιτίθησιν ἐπάνω τῆς τραπέζης καὶ 

µετ' αὐτοῦ ἀποσπογγίζει αὐτὴν λέγων τὸν ρλα' ψαλµὸν ἅπαξ ἢ καὶ β' µέχρις οὗ τελείως 

ἀποσπογγίσῃ, καὶ οὕτως δοξάζει καὶ ἐπιλέγει πάλιν· Δόξα Χριστῷ τῷ θεῶ ἡµῶν εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

 

                                                                                                         
1 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ ἐπικλίνων αὐτῷ τὴν. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. παναγίου. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. πνεύµατος καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. τοῦ ἁγίου σου θυσιαστηρίου. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. εἶ εἰς. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἀποθέντων νιπτρῶν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. κάννην. 
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Καὶ λαµβάνει τὸ ἀγγεῖον τοῦ µύρου, καὶ λέγοντος τοῦ διακόνου· Πρόσχωµεν, ἐπιχέει 

ἐξ αὐτοῦ ἐν τῇ τραπέζῃ γ΄σταυροειδῶς, ποιῶν γ´σταυρούς, ἕνα µέσον καὶ δύο ἑκατέρωθεν, 

λέγων γ΄ τὸ "Ἀλληλούια", ὡς ἐπὶ τοῦ ἁγίου βαπτίσµατ(ος),1 καὶ ἀποδιδοὺς τὸ ἀγγεῖον τοῦ 

µύρου,2 ἐκ τῶν γενοµένῳ‹ν› γ´ σταυρῶν ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ ἀλείφει ὅλην αὐτὴν τῇ χειρὶ 

ἐπάνω πᾶσαν, ποιεῖ δὲ σταυροὺς καὶ εἰς τοὺς κίονας τῆς αὐτῆς τραπέζης, λέγων τὸ(ν) ρλβ´ 

ψαλµὸν ὅλον, καὶ δοξάζει ἐπιλέγων· Δόξα σοι, ἁγία Τριάς, ὁ θεὸς ἡµῶν, εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. 

 

Καὶ µετὰ τοῦτο νιπτόµενος τὰς χεῖρας, λαµβάνει τὸ ἅπλωµα καὶ περιβάλλει τῇ ἁγίᾳ 

τραπέζῃ, λέγων τὸν �β´ψαλµὸν ἅπαξ  ἢ καὶ πολλάκις ἕως οὗ τελείως αὐτὴν ἐνδύσῃ, καὶ 

οὕτως δοξάζει. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµὴν", ἐπιδίδοται τῷ ἀρχιεπισκόπῳ θυµιατήριον, καὶ θυµιᾷ τὴν ἁγίαν 

τράπεζαν καὶ τὸ ἱερατεῖον καὶ ὅλον τὸν ναόν, λέγων τὸν κε´ψαλµὸν ἅπαξ ἢ καὶ πολλάκις 

µέχρις οὗ ἀποθυµιάσῃ.3 

 

Ἐν δὲ τῷ θυµιᾶν τὸν πατριάρχην, εἷς τῶν συµπαρόντων αὐτῷ ἐπισκόπων, βαστάζων 

τὸ ἀγγεῖον τοῦ µύρου, ἀκολουθεῖ ὄπισθεν αὐτοῦ, καὶ ποιεῖ σταυροὺς ἐκ τοῦ µύρου εἰς 

ἕκαστον κίονα καὶ πισσὸν4 τοῦ αὐτοῦ ναοῦ. 

 

Εἶτα µετὰ τὸ πληρῶσαι, ὡς εἴρηται, τὴν θυµίασιν καὶ τὸν τοιοῦτον ψαλµόν, καὶ 

δοξάσαι, ποιοῦντος διακόνου εὐχὴν συναπτὴν συνήθως. 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀντιλαβοῦ" λέγοντος "Τῆς παναγίας, ἀχράντου δεσποίνης ἡµῶν 

θεοτόκου καὶ τοῦ ἁγίου τοῦδε - οὗ ἐστιν ὁ ἐγκαινιζόµενος ναός -, κλινόµενος ὁ πατριάρχης 

πλησίον τῆς ἁγίας τραπέζης, οὐ µέντοι γονυκλιτῶν, ἐπεύχεται ταῦτα· 

 

Κύριε5 τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς,6 ὁ τὴν ἁγίαν σου ἐκκλησίαν ἀρρήτῳ σοφίᾳ 

θεµελιώσας,1 καὶ ἀντίτυπον τῆς ἀγγελικῆς ἐν οὐρανῷ λειτουργίας τὴν τῆς ἱερωσύνης τάξιν 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ βαπτίσµατος... 
2 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ ἀγγεῖον, ἐκ... 
3 Τρεµπέλας, Ε2. θυµιάσῃ... 
4 Τρεµπέλας, Ε2. πεσσὸν... 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ θεὸς ἡµῶν... 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ποιητὴς... 
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ἐπὶ τῆς γῆς συστησάµενος· σύ,2 δέσποτα µεγαλόδωρε, πρόσδεξαι καὶ νῦν δεοµένους ἡµᾶς, 

οὐκ ἀξίους3 ὄντας περὶ τηλικούτων αἰτεῖν, ἀλλ᾽ ἵνα τὸ ὑπερβάλλον δειχθῇ τῆς σῆς 

ἀγαθότητος· οὐ γὰρ ἐπαύσω τὸ ἀνθρώπινον γένος πολυτρόπως εὐεργετῶν,4 κεφάλαιον δὲ 

ἡµῖν τῶν εὐεργεσιῶν ἐδωρήσω5 τὴν ἐν σαρκὶ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ παρουσίαν,6 ὃς7 ἐπὶ 

γῆς ὀφθεὶς8 καὶ λάµψας τοῖς ἐν σκότει φῶς σωτηρίας, ἀνήνεγκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡµῶν θυσίαν 

καὶ γέγονεν τοῦ κόσµου παντὸς ἱλαστήριον, κοινωνοὺς ἡµᾶς τῆς ἰδίας ἀναστάσεως 

ποιησάµενος,9 καὶ ἀναληφθεὶς εἰς τοὺς οὐρανούς,10 ἐνέδυσεν11 τοὺς ἑαυτοῦ µαθητὰς καὶ 

ἀποστόλους, καθὼς ἐπηγγείλατο, δύναµιν ἐξ ὕψους, ἥτις ἐστὶν12 πνεῦµα τὸ ἅγιον, τὸ 

προσκυνητὸν καὶ παντοδύναµον, τὸ ἐκ σοῦ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἐκπορευόµενον,13 δι᾽ οὗ 

γενόµενοι δυνατοὶ ἐν ἔργω καὶ λόγῳ, βάπτισµα παρέδωκαν υἱοθεσίας, ἐκκλησίαν 

ἀνέστησαν, ἵδρυσαν θυσιαστήρια14 ἱερωσύνης,15 ἔθεντο κανόνας καὶ νόµους,16 ὧν ἡµεῖς οἱ 

ἁµαρτωλοὶ κατέχοντες τὴν παράδοσιν,17 προσπίπτοµέν σοι τῷ αἰωνίῳ θεῶ, καὶ δεόµεθα,18 

εὔσπλαγχνε, 19  τὸν πρὸς σὴν ὑµνωδίαν οἰκοδοµηθέντα τοῦτον ναὸν τῆς θείας σου 

πλήρωσον δόξης καὶ τὸ20 ἐν αὐτῷ παγὲν θυσιαστήριον ἅγιον ἁγίων ἀνάδειξον,21 ὥστε 

ἡµᾶς 22  παρεστῶτας αὐτῷ 23  ὡς τῷ φρικτῷ τῆς βασιλείας σου θρόνῳ, ἀκατακρίτως 

λατρεύειν σοι, δεήσεις ὑπὲρ ἡµῶν καὶ τοῦ λαοῦ σου παντὸς24 ἀναπέµποντας, καὶ τὴν 

ἀναίµακτον θυσίαν τῇ σῇ προσφέροντας ἀγαθότητι, εἰς ἑκουσίων καὶ ἀκουσίων 

                                                                                                         
1 Τρεµπέλας, Ε2. θεµελιώσας καὶ... 
2 Τρεµπέλας, Ε2. σὺ δέσποτα... 
3 Τρεµπέλας, Ε2. οὐχ ὡς ἀξίους... 
4 Τρεµπέλας, Ε2. εὐεργετῶν·... 
5 Τρεµπέλας, Ε2. κεφάλαιον δὲ ἐδωρήσω τῶν σῶν εὐεργεσιῶν... 
6 Τρεµπέλας, Ε2. παρουσίαν·... 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ὅς,... 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ὀφθείς,... 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ποιησάµενος·... 
10 Τρεµπέλας, Ε2. εἰς οὐρανοὺς... 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἐνέδυσε... 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἐστὶ... 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκπορευόµενον·... 
14 Τρεµπέλας, Ε2. θυσιαστήρια,… 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἱερωσύνης ἔθεντο… 
16 Τρεµπέλας, Ε2. νόµους·… 
17 Τρεµπέλας, Ε2. παράδοσιν προσπίπτοµέν σοι… 
18 Τρεµπέλας, Ε2. δεόµεθά σου… 
19 Τρεµπέλας, Ε2. εὔσπλαγχνε·... 
20 Τρεµπέλας, Ε2. παρὸν θυσιαστήριον… 
21 Τρεµπέλας, Ε2. ἀνάδειξον·… 
22 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς,… 
23 Τρεµπέλας, Ε2. αὐτῷ,… 
24 Τρεµπέλας, Ε2. σου ἀναπέµποντας… 
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ἁµαρτηµάτων συγχώρησιν, εἰς κυβέρνησιν βίου, εἰς ἀγαθῆς πολιτείας κατόρθωµα, εἰς 

πλήρωσιν πάσης δικαιοσύνης. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ηὐλόγηται {σου} τὸ πάντιµον καὶ 

µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά σου. 

Καὶ µετὰ τὸ " Ἀµήν", λέγει· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος· "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ κυρίῳ κλίνωµεν", ἐπεύχεται 

οὕτως· 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάµεων, ὅτι ἣν ἐξέχεας χάριν ἐπὶ τοὺς 

ἁγίους σου ἀποστόλους, καὶ τοὺς ὁσίους ἡµῶν πατέρας ἠξίωσας διὰ πολλὴν φιλανθρωπίαν 

µέχρι ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἀχρείων δούλων σου ἐκτεῖναι. Διὸ δεόµεθά σου, δέσποτα 

πολυέλεε, πλήρωσον δόξης καὶ ἁγιασµοῦ καὶ χάριτος τὸ θυσιαστήριόν σου τοῦτο εἰς τὸ 

µεταποιεῖσθαι τὰς ἐν αὐτῷ προσφεροµένας σοι ἀναιµάκτους θυσίας εἰς τὸ ἄχραντον σῶµα 

καὶ τίµιον αἷµα τοῦ µεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ µονογενοῦς σου 

υἱοῦ πρὸς σωτηρίαν παντὸς τοῦ λαοῦ σου καὶ τῆς ἡµῶν ἀναξιότητος. Ἐκφώ(νησις)· Σὺ 

γὰρ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν, θεὸς τοῦ ἐλεεῖν. 

 

Καὶ οὕτως λέγει ὁ διάκονος· Ἐν ειρήνη προέλθωµεν. 
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ΤAΞΙΣ ΓΙΝΟΜEΝΗ EΠI ΤΟIΣ EΓΚΑΙΝIΟΙΣ ΤΟY HΔΗ 

ΚΑΘΙΕΡΩΘEΝΤΟΣ AΓIΟΥ ΝΑΟY. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ἐν ᾗ καθιεροῦται ὁ εὐκτήριος οἶκος, γινοµένου λυχνικοῦ καὶ 

πανυχίδος ἐν µιᾷ τῶν σύνεγγυς τοῦ καθιερωθέντος εὐκτηρίου ἐκκλησιῶν, τῇ καὶ 

δηλωθησοµένῃ διὰ τοῦ κηρυκτικοῦ τῶν συνάξεων, ἔνθα δηλονότι καὶ ἅγια µένουσι λείψανα, 

παραγίνεται ἕωθεν ἐκεῖσε ὁ πατριάρχης, καὶ ποιοῦντος διακόνου εὐχὴν συναπτὴν τρισαγίου, 

αὐτὸς ἐπεύχεται ταῦτα· 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ πιστὸς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ ἀψευδὴς ἐν ταῖς ἐπαγγελίαις, ὁ 

χαρισάµενος τοῖς ἁγίοις σου µάρτυσιν τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἀγωνίσασθαι, καὶ τὸν δρόµον 

τῆς εὐσεβείας τελέσαι, καὶ τὴν πίστιν τῆς ἀληθοῦς ὁµολογίας φυλάξαι· αὐτός, δέσποτα 

πανάγιε, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις παρακλήθητι, καὶ χάρισαι ἡµῖν τοῖς ἀναξίοις σου δούλοις 

µέρος καὶ κλῆρον ἔχειν µετ' αὐτῶν, ἵνα µιµηταὶ αὐτῶν γινόµενοι, καταξιωθῶµεν τῶν 

ἀποκειµένων αὐτοῖς ἀγαθῶν. Ἐκφώ(νησις)· Ἐλέει καὶ φιλανθρωπίᾳ. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", λέγει· Εἰρήνη πᾶσιν. 

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος· Τὰς κεφα‹λὰ›ς ἡµῶν τῷ κυρίῳ κλίνωµε(ν), ἐπεύχεται 

αὐτὸς ταῦτα· 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, πρεσβείαις τῆς ἁγίας δεσποίνης ἡµῶν θεοτόκου καὶ πάντων 

τῶν ἁγίων σου, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡµῶν τῶν ἀναξίων σου δούλων καὶ κατεύθυνον καὶ ἐν 

πᾶσιν εὐαρεστεῖν ἡµᾶς τῇ σῇ ἀγαθότητι καταξίωσον ‹...›. 

 

Καὶ µετὰ τὸ "Ἀµήν", ἀπάρχεται αὐτὸς ὁ πατριάρχης· Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ θεός, 

ἀποστόλων καύχηµα, µαρτύρων ἀγαλλίαµα. 

 

Καὶ βαστάζων τὰ ἅγια λείψανα ἅµα τοῖς συµπαροῦσιν αὐτῷ, ὁ ἐπίσκοπος 

παραγίνεται µετὰ λιτῆς ἐν τῷ ἐγκαινιζοµένῳ ναῷ. 

Καὶ ὅτε εἰσέλθῃ εἰς τὸν νάρθηκα καὶ παραστῇ τῷ πυλῶνι τῷ µέσῳ τοῦ ναοῦ καὶ εἴπῃ· 

Εὐλογητὸς εἶ, Χριστὲ ὁ θεός, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἄρχονται οἱ ψάλται τοῦ 

τροπαρίου, τὸ "Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑµῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι" (Ps 23,7) καὶ 

τὰ ἐξ(ῆς), καὶ εἶθ' οὕτως ἀνοίγονται οἱ πυλῶνες, καὶ εἰσέρχεται σὺν παντὶ τῷ λαῷ. 

Ἐν δὲ τῷ ψάλλεσθαι τὸ εἰρηµένον τροπάριν, ἀποτίθεται ὁ πατριάρχης τὰ ἅγια 

λείψανα ἐν τῇ ἑτοιµασθείσῃ αὐτοῖς θέσει, καὶ ποιεῖ τὴν εὐχὴν ταύτην· 
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Ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ καὶ ταύτην τὴν δόξαν τοῖς ὑπὲρ σοῦ ἀθλήσασιν ἁγίοις 

δωρησάµενος τὸ σπείρεσθαι ἐν πάσῃ τὴ γῆ τὰ λείψανα αὐτῶν ἐν τοῖς ἁγίοις οἴκοις σου καὶ 

καρποὺς ἰαµάτων βλαστάνειν· αὐτός, δέσποτα, πάντων τῶν ἀγαθῶν χορηγὸς ὑπάρχων, 

πρεσβείαις τῶν ἁγίων ὧν εὐδόκησας τὴν ἀπόθεσιν τῶν λειψάνων ἐν τούτῳ τῷ σεπτῷ οἴκῳ 

γενέσθαι, ἀξίωσον ἡµᾶς ἀκατακρίτως ἀναίµακτόν σοι προσενεγκεῖν ἐν αὐτῷ θυσίαν· 

δώρησαι ἡµῖν πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήµατα, ἀντάµειψιν παρέχων καὶ ἐν τούτῳ τοῖς 

ἀθλήσασιν ὑπὲρ τοῦ ὀνόµατός σου, τὸ θαυµατουργεῖν δι' αὐτῶν πρὸς ἡµετέραν σωτηρίαν. 

Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναµις καὶ ἡ δόξα, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύµατος νῦν καί. 

Εἶτα δοξάζουσιν οἱ ψάλται καὶ ἐπισυνάπτουσιν τὸ τρισάγιον, καὶ γίνεται ἀκολούθως 

πᾶσα ἡ λειτουργία. 
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ΑΙ ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ α´. 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, τῷ ἐξαναστήσαντι ἡµᾶς ἐκ τῶν κοιτῶν 

ἡµῶν καὶ ἐµβαλόντι1 εἰς τὸ στόµα ἡµῶν λόγον αἰνέσεως2 τοῦ προσκυνεῖν καὶ ἐπικαλεῖσθαι 

τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιόν σου·3 καὶ δεόµεθά σου4 τοῖς ‹σοῖς› οἰκτιρµοῖς5  τῇ σῇ χρηστότητι ᾗ 

πάντοτε ἐχρήσω περὶ τὴν ἡµετέραν ζωήν,6  καὶ νῦν ἐξαπόστειλον τὴν βοήθειάν σου ἐπὶ 

τοὺς ἑστῶτας πρὸ προσώπου τῆς ἁγίας δόξης σου καὶ ἀπεκδεχοµένους τὸ παρὰ σοῦ 

πλούσιον ἔλεος, καὶ δὸς αὐτοῖς µετὰ φόβου καὶ ἀγάπης πάντοτε σοὶ λατρεύοντας αἰνεῖν, 

ὑµνεῖν, προσκυνεῖν τὴν ἀνεκδιήγητόν σου ἀγαθότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα 

δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ β´. 

Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦµα ἡµῶν πρὸς σέ, ὁ θεός,7 διότι φῶς τὰ προστάγµατά 

σου ἐπὶ τῆς γῆς· δικαιοσύνην καὶ ἁγιασµὸν ἐπιτελεῖν ἐν  φόβῳ σου συνέτισον ἡµᾶς· 8 σὲ 

γὰρ δοξάζοµεν τὸν ὄντως ὄντα θεόν.9 Κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσον ἡµῶν,10 καὶ 

µνήσθητι, κύριε, τῶν συµπαρόντων καὶ συνευχοµένων ἡµῖν πάντων κατ᾽ ὄνοµα,11 καὶ 

σῶσον αὐτοὺς ἐν τῇ δυνάµει σου· εὐλόγησον τὸν λαόν σου καὶ ἁγίασον τὴν κληρονοµίαν 

σου· εἰρήνην τῷ κόσµῳ σου δώρησαι, ταῖς ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσιν, 12  τοῖς 

βασιλεῦσιν ἡµῶν καὶ παντὶ τῷ λαῷ σου. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι εὐλόγηται13 καὶ δεδόξασται. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ γ´. 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ἐµβάλλοντι. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. αἰνέσεως, τοῦ. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ δεόµεθα τοῖς. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. οἰκτιρµοῖς· οἷς πάντοτε ἐχρήσω. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ζωήν.. 

7 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν,. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἐν τῷ φόβῳ σου. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. θεὸν ἡµῶν. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν.. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ὄνοµα καὶ. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἱερεῦσι. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ηὐλόγηται. 
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Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦµα ἡµῶν πρὸς σέ, ὁ θεός, διότι φῶς τὰ προτάγµατά 

σου·1 δίδαξον ἡµᾶς, ὁ θεός, τὴν δικαιοσύνην σου2 καὶ τὰς ἐντολάς σου καὶ τὰ δικαιώµατά 

σου·3 φώτισον τοὺς ὀφθαλµοὺς τῶν διανοιῶν ἡµῶν, µήποτε ὑπνώσωµεν ἐν ἁµαρτίαις εἰς 

θάνατον· ἐξέλασον 4  πάντα ζόφον ἀπὸ τῶν καρδιῶν ἡµῶν· χάρισαι ἡµῖν τὸν τῆς 

δικαιοσύνης σου ἥλιον· ἀνεπηρέαστον τὴν ζωὴν ἡµῶν διαφύλαξον τῇ5 σφραγῖδι τοῦ ἁγίου 

σου πνεύµατος· κατεύθυνον τὰ διαβήµατα ἡµῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης· δὸς ἡµῖν ἱδεῖν τὸν6 

ὄρθρον καὶ τὴν ἡµέραν ἐν ἀγαλλιάσει, ἵνα σοὶ τὰς ἑωθινὰς ἀναπέµπωµεν εὐχὰς. 7 

Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ δ´. 

Δέσποτα ὁ θεός, ὁ ἅγιος καὶ ἀκατάληπτος, ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάµψαι, ὁ 

ἀναπαύσας ἡµᾶς ἐν τῷ τῆς νυκτὸς ὕπνῳ καὶ διαναστήσας πρὸς δοξολογίαν καὶ ἱκεσίαν τῆς 

σῆς ἀγαθότητος, δυσωπούµενος ὑπὸ τῆς ἰδίας σου εὐσπλαγχνίας·8 πρόσδεξαι ἡµᾶς καὶ νῦν 

προσκυνοῦντάς σε καὶ κατὰ δύναµιν εὐχαριστοῦντάς σε,9 καὶ δώρησαι ἡµῖν πάντα τὰ πρὸς 

σωτηρίαν αἰτήµατα·10 ἀνάδειξον ἡµᾶς υἱοὺς φωτὸς11 καὶ κληρονόµους τῶν αἰωνίων σου 

ἀγαθῶν. Μνήσθητι, κύριε, ἐν τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρµῶν σου12 παντὸς τοῦ λαοῦ σου13 καὶ 

τῶν συµπαρόντων καὶ συνευχοµένων ἡµῖν·14 τῶν ἀπόντων ἀδελφῶν ἡµῶν, τῶν ἐν γῆ,15 

τῶν ἐν θαλάσσῃ, τῶν ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας σου δεοµένων τῆς σῆς φιλανθρωπίας 

καὶ βοηθείας, καὶ πᾶσιν16 χορήγησον τὸ µέγα σου ἔλεος,17 ἵνα σεσωσµένοι ψυχῇ18 καὶ 

σώµατι πάντοτε διαµένοντες, 19  µετὰ παρρησίας δοξάζωµεν τὸ θαυµαστὸν καὶ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. σου.. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. σου,. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. σου.. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἀπέλασον. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἐν τῇ. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. δὸς ἡµῖν τὸν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. εὐχάς·. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. εὐσπλαγχνίας,. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. σε καὶ. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. αἰτήµατα.. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ ἡµέρας. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. σου, τῶν. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῖν, καὶ πάντων τῶν ἀδελφῶν ἡµῶν. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. τῶν ἐν γῇ τῶν. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. πᾶσι. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἔλεος.. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ψυχῇ τε. 
19 Τρεµπέλας, Ε2. διαµένοντες µετὰ. 
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εὐλογηµένον ὄνοµά σου.1 Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι θεὸς ἐλέους, οἰκτιρµῶν καὶ φιλανθρωπίας 

ὑπάρχεις καὶ σοί. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ ε´. 

Ἀγαθῶν θησαυρέ, πηγῆς ἀεννάου2 πάτερ ἅγιε, θαυµαστοποιέ, παντοδύ‹ναµε›,3 

παντοκράτωρ, πάντες σε προσκυνοῦµεν καὶ σοῦ δεόµεθα, τὰ σὰ ἐλέη καὶ τοὺς σοὺς 

οἰκτιρµοὺς ἐπικαλούµενοι εἰς βοήθειαν καὶ ἀντίληψιν τῆς ἡµετέρας ταπεινώσεως· 4 

µνήσθητι οὖν, κύριε, τῶν σῶν ἱκετῶν,5 πρόσδεξαι πάντων ἡµῶν τὰς ἑωθινὰς δεήσεις ὡς 

θυµίαµα ἐνώπιόν σου, 6  καὶ µηδένα ἡµῶν ἀδόκιµον ποιήσῃς, ἀλλὰ πάντας ἡµᾶς 

περιποίησαι διὰ τῶν οἰκτιρµῶν σου. Μνήσθητι, κύριε, τῶν ἀγρυπνούντων καὶ ψαλλόντων 

εἰς δόξαν σὴν καὶ τοῦ µονογενο{γενο}ῦς σου υἱοῦ καὶ θεοῦ ἡµῶν καὶ τοῦ ἁγίου σου 

πνεύµατος·7 γενοῦ αὐτῶν βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ,8 πρόσδεξαι αὐτῶν τὰς ἱκεσίας εἰς τὸ 

ὑπερουράνιον καὶ νοερόν σου θυσιαστήριον. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σύ εἶ ὁ θεός ἡµῶν καὶ σοὶ 

τὴν δόξαν. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ ς´. 

Εὐχαριστοῦµέν σοι, κύριε9 ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡµῶν, ὅτι πάντα ποιεῖς εἰς 

εὐεργεσίαν τῆς ζωῆς ἡµῶν, ἵνα διὰ παντὸς πρὸς σὲ ἀποβλέπωµεν, τόν σωτῆρα καὶ 

εὐεργέτην τῶν ἡµετέρων ψυχῶν,10 ὅτι διανέπαυσας ἡµᾶς ἐν τῷ παρελθόντι τῆς νυκτὸς 

µέτρῳ καὶ ἐξήγειρας ἡµᾶς ἐκ τῶν κοιτῶν ἡµῶν καὶ ἔστησας εἰς προσκύνησιν τοῦ τιµίου 

ὀνόµατός σου·11 διὸ δεόµεθά σου, κύριε, δὸς ἡµῖν χάριν καὶ δύναµιν, ἵνα καταξιωθῶµεν 

ψάλλειν σοι συνετῶς καὶ προσεύχεσθαι ἀδιαλείπτως12 ἐν φόβῳ καὶ τρόµῳ,13 τὴν ἑαυτῶν 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ὄνοµά σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ 
ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν.  
2 Τρεµπέλας, Ε2. πηγὴ ἀένναος. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. παντοδύναµε καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ταπεινώσεως.. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. µνήσθητι, κύριε, τῶν σῶν ἱκετῶν·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. σου καὶ. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. πνεύµατος.. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἀντιλήπτωρ·. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. κύριε,. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ψυχῶν·. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ὀνόµατός σου.. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἀδιαλείπτως,. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. τρόµῳ τὴν. 
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σωτηρίαν κατεργαζόµενοι διὰ τῆς ἀντιλήψεως τοῦ Χριστοῦ σου. Μνήσθητι δέ, κύριε,1 καὶ 

τῶν ἐκ νυκτὸς2 πρὸς σὲ βοώντων· ἐπάκουσον αὐτῶν καὶ ἐλέησον,3 καὶ σύντριψον ὑπὸ 

τοὺς πό{πο}δας αὐτῶν τοὺς ἀοράτους καὶ πολεµίους ἐχθρούς. Ἐκφώ(νησις)· Σύ γάρ εἶ ὁ 

βασιλεὺς τῆς εἰρήνης καὶ σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξ(αν). 

 

Εὐχὴ ἐωθινή ζ´. 

Ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ἐξαναστήσας ἡµᾶς4 ἀπὸ τοῦ 

ὕπνου καὶ ἐπισυναγαγὼν ἐπὶ τὴν ὥραν5 ταύτην τῆς προσευχῆς, δὸς ἡµῖν χάριν ἐν ἀνοίξει 

τοῦ στόµατος ἡµῶν καὶ πρόσδεξαι ἡµῶν τὰς κατὰ δύναµιν εὐχαριστίας,6 καὶ δίδαξον ἡµᾶς 

τὰ δικαιώµατά σου, ὅτι τὶ προσευξώµεθα καθὸ δεῖ οὐκ οἴδαµεν,7 ἐὰν µὴ σύ, κύριε, τῷ8 

ἁγίῳ σου πνεύµατι ὁδηγήσῃς ἡµᾶς·9  ‹διὸ› δεόµεθά σου, εἰ τι ἡµάρτοµεν µέχρι τῆς 

παρούσης ὥρας ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργω10 ἢ κατὰ διάνοιαν, ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως, ἄνες, ἄφες, 

συγχώρησον11· ἐὰν γὰρ ἀνοµίαις12 παρατηρήσῃ,13 κύριε, κύριε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ 

σοῦ14 ὁ ἱλασµός, παρὰ σοῦ ἡ ἀπολύτρωσις· σὺ εἶ µόνος ἅγιος, βοηθὸς15 κραταιός,16 

ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς ἡµῶν,17 ἐν σοὶ ἡ ὕµνησις ἡµῶν διὰ παντός. Ἐκφώ(νησις)· Εἴ‹η› τὸ 

κράτος τῆς βασιλείας σου. 

 

Εὐχὴ ἑωθινὴ η´. 

Κύριε18 ὁ θεὸς ἡµῶν19 ὁ τὴν τοῦ ὕπνου ῥᾳθυµίαν ἀποσκεδάσας ἀφ᾽ ἡµῶν,1 καὶ 

συγκαλέσας ἡµᾶς κλήσει ἁγίᾳ τοῦ καὶ ἐν νυκτὶ ἐπᾶραι τὰς χεῖρας ἡµῶν καὶ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. Μνήσθητι, Κύριε,. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ἐν νυκτὶ. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἐλέησον καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκ τῶν κοιτῶν ἡµῶν. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ὥραν τῆς. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. εὐχαριστίας·. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ὅτι προσεύξασθαι καθ᾽ὃ δεῖ οὐκ οἴδαµεν. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. τῷ πνεύµατί σου τῷ ἁγίῳ. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς.. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἢ ἔργῳ. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. συγχώρησον.. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἀνοµίας. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. παρατηρήσῃς. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. σοὶ ἡ ἀπολύτρωσις. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. βοηθός,. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. κραταιὸς ὑπερασπιστὴς. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν καὶ. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. Κύριε,. 
19 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν,. 



 

 

106 

  

ἐξοµολογήσασθαί σοι ἐπὶ τὰ κρίµατα τῆς δικαιοσύνης σου·2 πρόσδεξαι τὰς δεήσεις ἡµῶν, 

τὰς ἐντεύξεις, τὰς ἐξοµολογήσεις, τὰς νυκτερινὰς λατρείας,3 καὶ χάρισαι ἡµῖν,4 ὁ θεός,5 

πίστιν ἀκαταίσχυντον, ἐλπίδα βεβαίαν, ἀγάπην ἀνυπόκριτον·6 εὐλόγησον ἡµῶν εἰσόδους 

καὶ ἐξόδους, πράξεις, ἔργα, λόγους, ἐνθυµήσεις,7 καὶ δὸς ἡµῖν καταντῆσαι εἰς τὰς ἀρχὰς 

τῆς ἡµέρας αἰνοῦντας, ὑµνοῦντας, εὐλογοῦντας,8 προσκυνοῦντας τῆς ἀφράστου δυνάµεώς 

σου τὴν ἀγαθότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ηὐλόγηταί9 σου τὸ πανάγιον10 ὄνοµα τοῦ πατρὸς 

καὶ τοῦ υἱοῦ καί. 

 

Εὐχὴ τοῦ ν´- θ´. 

Κύριε11 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ τὴν διὰ µετανοίας ἄφεσιν τοῖς ἀνθρώποις δωρησάµενος, 

καὶ τύπον ἡµῖν ἐπιγνώσεως ἁµαρτηµάτων καὶ ἐξοµολογήσεως τὴν τοῦ προφήτου Δαυὶδ12 

µετάνοιαν πρὸς συγχώρησιν ὑποδείξας·13 αὐτός, δέσποτα, πολλοῖς ἡµᾶς καὶ µεγάλοις 

περιπεπτωκότας πληµµελήµασιν14 ἐλέησον κατὰ τὸ µέγα σου ἔλεος,15 καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 

τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόµηµα ἡµῶν,16 ὅτι σοὶ ἡµάρτοµεν, κύριε, τῷ καὶ τὰ 

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς καρδίας τῶν ἀνθρώπων γινώσκοντι καὶ µόνῳ ἔχοντι ἐξουσίαν 

ἀφιέναι ἁµαρτίας·17 καρδίαν δὲ καθαρὰν κτίσας ἐν ἡµῖν καὶ πνεύµατι ἡγεµονικῷ στηρίξας 

ἡµᾶς,18 καὶ τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σoυ γνώρισον ἡµῖν·19 µὴ ἀπορρίψῃς ἡµᾶς ἀπὸ 

τοῦ προσώπου σου,20 ἀλλ᾽ εὐδόκησον, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος21 θεός, µέχρι τῆς 

                                                                                                         
1 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν καὶ. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. σου,. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. λατρείας·. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῖν ὁ. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. θεὸς πίστιν. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἀνυπόκριτον.. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἐνθυµήσεις·. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. εὐλογοῦντας τῆς σῆς ἀφράστου χρηστότητος. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ηὐλόγηται τὸ. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. πανάγιόν σου. 
11 Τρεµπέλας, Ε2 Κύριε,. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. Δαβίδ. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ὑποδείξας·. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. πληµµελήµασιν,. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἔλεος καὶ. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. ἀνοµήµατα ἡµῶν·. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἁµαρτίας.. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς καὶ. 
19 Τρεµπέλας, Ε2. γνωρίσας ἡµῖν µὴ. 
20 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
21 Τρεµπέλας, Ε2. φιλάνθρωπος µέχρι. 
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ἐσχάτης ἡµῶν ἀναπνοῆς προσφέρειν σοι θυσίαν δικαιοσύνης καὶ ἀναφορὰν ἐν τοῖς ἁγίοις 

σου θυσιαστηρίοις. Ἐκφώ(νησις)· Ἐλέει καὶ1 φιλανθρωπίᾳ τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ. 

 

Εὐχὴ ι´ εἰς τοὺς αἴνους. 

Ὁ θεὸς2 ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ τὰς νοερὰς καὶ λογικὰς ὑποστησάµενος δυνάµεις τῷ σῷ 

θελήµατι, σοῦ δεόµεθα καὶ σὲ ἱκετεύοµεν· πρόσδεξαι ἡµῶν µετὰ τῶν κτισµάτων σου 

πάντων τὴν κατὰ δύναµιν δοξολογίαν,3 καὶ ταῖς πλουσίαις τῆς σῆς ἀγαθότητος ἀντάµειψαι 

δωρεαῖς,4 ὅτι σοὶ κάµπτει πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα 

πνοὴ καὶ κτίσις αἰνεῖ5 τὴν ἀκατάληπτόν σου δόξαν· µόνος γὰρ εἶ θεὸς ἀληθινὸς καὶ 

πολυέλεος. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὲ αἰνοῦσιν6 πᾶσαι αἱ δυνάµεις τῶν οὐρανῶν. 

 

Εὐχὴ κατηχουµένων γινοµένης εἰσόδου µετὰ τὸ τρισάγιον, λεγοµένου 

προκειµένου. 

Εἶτα µετὰ τοῦτο λιτανεύει ὁ διάκονος, καὶ ἄλλου ποιοῦντος τὴν τῶν κατηχουµέ(νων) 

εὐχήν, ἐπεύχεται ὁ ἱερεὺς· 

Εὐλόγησον καὶ νῦν, κύριε, τοὺς δούλους σου τοὺς κατηχουµένους 7  οὓς 

προσεκαλέσω κλήσει ἁγίᾳ ἐπὶ τὸ θαυµαστὸν φῶς τῆς σῆς ἐπιγνώσεως,8 καὶ δὸς αὐτοῖς 

ἐπιγνῶναι περὶ ὧν κατήχηνται λόγων τὴν ἀσφάλειαν,9 ἔµπλησον αὐτοὺς πνεύµατος ἁγίου 

εἰς τὸ γενέσθαι καὶ αὐτοὺς πρόβατα σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ ποιµένος10 ἐσφραγισµένα τῇ 

σφραγίδι τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος, 11  ὅπως µέλη τίµια γένωνται τοῦ σώµατος τῆς 

ἐκκλησίας σου,12 καὶ καταξιωθῶσιν13 καὶ ἐν τῷ µέλλοντι αἰῶνι τῆς µακαρίας14 ὄντως 

ἐλπίδος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. Ἐκφώ(νησις)· Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡµῖν δοξ(άζωσιν). 

 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ οἰκτιρµοῖς. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ θεός,. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. δοξολογίαν καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. δωρεαῖς·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ὑµνεῖ. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. αἰνοῦσι. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. κατηχουµένους,. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἐπιγνώσεως·. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ἀσφάλειαν·. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ποιµένος,. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. πνεύµατος·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. καταξιωθῶσι. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. µακαρίας...ἐλπίδος. 
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Εὐχὴ πιστῶν α´. 

Κύριε, κύριε, σή ἐστιν1 ἡ ἡµέρα καὶ σή ἐστιν2 ἡ νύξ,3 σὺ κατηρτίσω φαῦσιν καὶ 

ἥλιον,4 σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὡραῖα τῆς γῆς,5 καὶ σοῦ δεόµεθα, συνανάτειλον τῷ φωτὶ τῆς 

ἡµέρας τὰ πλούσιά σου ἐλέη ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν ἡµῶν,6 ἐλευθέρωσον ἡµᾶς ἀπὸ σκότους 

καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ πάσης ἐπιβουλῆς καὶ τέχνης τοῦ πονηροῦ. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι 

ἡγίασται καὶ δεδόξασται τὸ πάντ(ιµον). 

 

Εὐχὴ πιστῶν β´. 

Τῇ διατάξει σου, κύριε, κύριε, διαµένει ἡ ἡµέρα,7 καὶ σὲ ὑµνεῖ πᾶσα ἠ δύναµις τῶν 

οὐρανῶν,8 καὶ σὲ προσκυνεῖ πᾶσα ψυχὴ κατὰ δύναµιν δοξολογοῦσα9, καὶ δεόµεθά σου, 

χάρισαι ἡµῖν τὴν ἡµέραν πᾶσαν εἰρηνικὴν ἐκτελέσαι 10  ἐν πολιτείᾳ ἁγνῇ, 11  ἐν ζωῇ 

σοι,12 ἐν καρδίᾳ καθαρᾷ,13 ἵνα τῶν σῶν εὐεργεσιῶν ἀπολαύοντες,14 ἀξιωθῶµεν ἐν παντὶ 

καιρῷ ἀκατακρίτως15 εὐλογεῖν τὴν σὴν ἀγαθότητα. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοὶ πᾶσα 

δόξα, τιµὴ καὶ προσκ(ύνησις). 

Εὐχὴ ἤγουν ἀπόλυσις. 

Αἰνοῦµεν16 καὶ ὑµνοῦµεν καὶ εὐλογοῦµεν καὶ δοξάζοµεν καὶ εὐχαριστοῦµέν σοι, ὁ 

θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, ὅτι παρήγαγες τὴν σκιὰν τῆς νυκτὸς καὶ ἔδειξας ἡµῖν πάλιν τὸ 

φῶς τῆς {τῆς} ἡµέρας·17 ἀλλ᾽ ἱκετεύοµεν τὴν σὴν ἀγαθότητα,18 ἱλάσθητι ταῖς ἁµαρτίαις 

ἡµῶν καὶ πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡµῶν ἐν τῇ µεγάλῃ σου εὐσπλαγχνίᾳ, ὅτι πρὸς σὲ 

καταφεύγοµεν19 τὸν ἐλεήµονα καὶ παντοδύναµον θεόν·1 λάµψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡµῶν 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ἐστίν. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ἐστίν. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. νύξ·. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἥλιον·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. γῆς·.. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν·. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµέρα·. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. οὐρανῶν·. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. δοξολογοῦσα·. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκτελέσαι·. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἁγνῇ·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. εὐαρέστῳ·. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. καθαρᾷ καρδίᾳ·. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. ἀπολαύοντες ἀξιωθῶµεν. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἀκαταπαύστως.. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. Αἰνοῦµεν, ὑµνοῦµεν, εὐλογοῦµεν καὶ εὐχαριστοῦµέν σοι. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµέρας.. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ἀγαθότητα·... 
19 Τρεµπέλας, Ε2. καταφεύγοµεν,. 
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ἀληθινὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης σου,2 φώτισον τὸν νοῦν ἡµῶν καὶ τὰς αἰσθήσεις ὅλας 

διατήρησον, ἵνα3 ὡς ἐν ἡµέρᾳ εὐσχηµόνως περιπατοῦντες τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σου, 

καταντήσωµεν εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν,4 ὅτι παρὰ σοί ἐστιν ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς,5 καὶ ἐν 

ἀπολαύσει γενέσθαι καταξιωθῶµεν τοῦ ἀπροσίτου σου φωτός. Ἐκφώ(νησις)·6 Ὅτι θεὸς 

ἐλέους καὶ οἰκτιρµῶν καὶ φιλανθρωπίας ὑπάρχεις καὶ σοὶ τὴν δόξ(αν). 

 

Καὶ τοῦ διακόνου λέγοντος "Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ κυρίῳ κλίνωµεν", ἐπεύχεται ὁ 

ἱερεύς· 

Κύριε ἅγιε, ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν καὶ7 τῷ παντεφόρῳ σου ὄµµατι ἐπιβλέπων ἐπὶ 

πᾶσαν τὴν κτίσιν, σοὶ ἐκλίναµεν τὸν αὐχένα τῆς8 καρδίας  καὶ τοῦ σώµατος,9 καὶ δεόµεθά 

σου,10 ἔκτεινον τὴν χεῖρα σου τὴν ἀόρατον ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ εὐλόγησον 

πάντας ἡµᾶς,11 καὶ12 εἴ τι ἡµάρτοµεν ἑκουσίως ἢ ἀκουσίως, ὡς ἁγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος 

θεὸς συγχώρησον, δωρούµενος ἡµῖν13 καὶ τὰ ἐγκόσµια ἀγαθά σου. Ἐκφώ(νησις)· Σὸν γὰρ 

ἐστιν τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν τῷ πατρί. 

 

Εὐχὴ τῶν ἑσπερινῶν α´. 

Κύριε 14  οἰκτίρµων καὶ ἐλεήµων, 15  µακρόθυµε καὶ πολυέλεε, ἐνώτισαι τὴν 

προσευχήν µου16 καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεως ἡµῶν·17 ποίησον µεθ᾽ ἡµῶν σηµεῖον 

εἰς ἀγαθόν18, ὁδήγησον ἡµᾶς ἐν τῇ ὁδῷ σου τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· εὔφρανον 

                                                                                                         
1 Τρεµπέλας, Ε2. θεόν.. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἵνα,. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ζωῆς·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. Ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ πατρὶ καὶ τῷ 
υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν.. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ψυχῆς. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. σώµατος καὶ. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἅγιε ἁγίων.. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. εἴτι. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν τὰ ἐγκόσµια καὶ ὑπερκόσµια. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. κύριε,. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἐλεῆµον. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. προσευχὴν ἡµῶν. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν.. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ἀγαθόν·. 
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τὰς καρδίας ἡµῶν εἰς τὸ φοβεῖσθαι τὸ ὄνοµα τὸ ἅγιόν σου1 διότι µέγας εἶ2 καὶ ποιῶν 

θαυµάσια· σὺ εἶ ὁ θεός3 µόνος καὶ οὐκ ἐστιν ὅµοιός σου4 ἐν θεοῖς κύριε,5 δυνατὸς ἐν ἐλέει 

καὶ ἀγαθὸς ἐν ἰσχύϊ, εἰς τὸ βοηθεῖν καὶ παρακαλεῖν καὶ σώζειν πάντας τοὺς ἐλπίζοντας εἰς 

τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον. Ἐκφώ(νησις)·6 Ὅτι εὐλόγηται καὶ δεδόξασται τὸ πάντ(ιµον). 

 

Εὐχὴ ἐσπερινή β´. 

Κύριε, µὴ τῷ θυµῷ σου ἐλέγξης ἡµᾶς,7 µηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς ἡµᾶς, ἀλλὰ 

ποίησον µεθ᾽ ἡµῶν κατὰ τὴν ἐπιείκειάν σου, ἱατρὲ καὶ θεραπευτὰ τῶν ψυχῶν ἡµῶν,8 

ὁδηγῶν9 ἡµᾶς ἐπὶ λιµένα θελήµατός σου,10 φώτισον τοὺς ὀφθαλµοὺς τῶν καρδιῶν ἡµῶν 

ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας,11 καὶ δώρησαι ἡµῖν τὸ λοιπὸν της παρούσης ἡµέρας εἰρηνικὸν 

καὶ ἀναµάρτητον,12 καὶ πάντα τὸν χρόνον τῆς ζωῆς ἡµῶν,13 πρεσβείαις τῆς ἁγίας θεοτόκου 

καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου.14 Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι σὸν τὸ κράτος καὶ σοῦ. 

 

Εὐχὴ ἑσπερινὴ γ´. 

Κύριε15 ὁ θεὸς ἡµῶν, µνήσθητι ἡµῶν τῶν ἁµαρτωλῶν καὶ ἀχρείων δούλων σου16 

τῷ ἐπικαλεῖσθαι ἡµᾶς τὸ ἅγιον καὶ προσκυνητὸν ὄνοµά σου17 καὶ µὴ καταισχύνῃς ἡµᾶς 

τῆς προσδοκίας τοῦ ἐλέους σου, ἀλλὰ χάρισαι ἡµῖν, κύριε, πάντα τὰ πρὸς σωτηρίαν 

αἰτήµατα, καὶ ἀξίωσον ἡµᾶς ἀγαπᾶν καὶ φοβεῖσθαί σε ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ἡµῶν καὶ 

ποιεῖν ἐν πᾶσιν18 τὸ θέληµά σου. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἀγαθός. 

 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ ὄνοµά σου τὸ ἅγιον. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. εἶ σύ. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. σὺ εἶ θεὸς µόνος,. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ὅµοιός σοι. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. κύριε·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ 
καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αιῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµᾶς µηδὲ. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν.. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. Ὁδήγησον ἡµᾶς. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. σου.. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἀληθείας·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἀναµάρτητον καὶ. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν·. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. ἁγίων.. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. κύριε,. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. σου,. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ ἅγιον ὄνοµά σου. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. πᾶσι... 
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Εὐχὴ τῶν ἑσπερινῶν δ´. 

Ὁ τοῖς1 ἀσιγήτοις ὕµνοις καὶ ἀπαύστοις δοξολογίαις2 ἐν τοῖς ὑψίστοις ὑπὸ τῶν 

ἁγίων δυνάµεων ἀνυµνούµενος, πλήρωσον τὸ στόµα ἡµῶν τῆς αἰνέσεώς σου3 τοῦ δοῦναι 

µεγαλωσύνην τῷ ὀνόµατί σου τῷ ἁγίῳ,4 καὶ δὸς ἡµῖν µερίδα καὶ κλῆρον µετὰ πάντων τῶν 

φοβουµένων σε ἐν ἀληθείᾳ καὶ φυλασσόντων τὰς ἐντολάς σου,5 πρεσβείαις τῆς ἁγίας 

θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων σου. Ἐκφώ(νησις)·6 Εὐδοκίᾳ καὶ ἀγαθότητι. 

 

Εὐχὴ ἑσπερινὴ ε´. 

Εὐλογητός εἶ, κύριε ὁ θεὸς 7  ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἐπιστάµενος τὸν νοῦν τῶν 

ἀνθρώπων, ὁ εἰδὼς ὧν χρείαν ἔχοµεν  ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούµεθα ἢ νοοῦµεν· αὐτός, 

φιλάνθρωπε βασιλεῦ καὶ κατὰ πάντα ἀγαθέ, ἱκάνωσον ἡµᾶς, ἐν τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρµῶν 

σου,8 ἀνεπαισχύντῳ συνειδότι ἐπικαλεῖσθαι τὸ9 ἅγιον ὄνοµά σου, καὶ µὴ ἐπεισενέγκῃς10 

ἡµᾶς εἰς πειρασµόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ11, καὶ πάντα πρὸς τὸ συµφέρον 

ἡµῖν οἰκονόµησον. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι. 

 

Εὐχὴ ἑσπερινὴ ς12´. 

Κύριε, κύριε, ὁ τῇ ἀχράντῳ σου δυνάµει13 συνέχων τὰ σύµπαντα, ὁ µακροθυµῶν 

πᾶσιν ἡµῖν14 καὶ µετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις ἡµῶν15 καὶ µακρύνων ἀφ᾽ ἡµῶν τὰς ἀνοµίας 

ἡµῶν· µνήσθητι τῶν οἰκτιρµῶν σου καὶ τοῦ ἐλέους σου,16 καὶ ἐπίσκεψαι ἡµᾶς τῇ σῇ 

ἀγαθότητι,17 καὶ δὸς ἡµῖν διαφυγεῖν καὶ τὸ λοιπὸν τῆς παρούσης ἡµέρας ἐκ τῶν τοῦ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. τῆς. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. δοξολογίαις ὑπὸ τῶν ἁγίων δυνάµεων. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. σου,. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. ἁγίῳ·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ 
καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αιῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. θεός,. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. σου ἀνεπαισχύντῳ. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. τὸ ὄνοµά σου·. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. εἰσενέγκῃς. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. πονηροῦ·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. λανθασµένα την αναφέρει ως Εὐχὴ ἑσπερινὴ ε´. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. παλάµῃ. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. πάντας ἡµᾶς. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν, µνήσθητι τῶν οἰκτιρµῶν σου καὶ. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. σου· ἐπίσκεψαι. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἀγαθότητι·. 
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πονηροῦ ποικίλων µηχανηµάτων, καὶ ἀνεπιβούλευτον τὴν ζωὴν ἡµῶν διαφύλαξον1 τῇ 

χάριτι τοῦ ἁγίου2 σου πνεύµατος. Ἐκφώ(νησις)· Ἐλέει καὶ φιλανθρωπίᾳ. 

 

Εὐχὴ ἑσπερινὴ ζ´. 

Ὁ θεὸς3 ὁ µέγας καὶ θαυµαστός, ὁ ἀνεκδιηγήτῳ ἀγαθωσύνῃ καὶ πλουσίᾳ προνοίᾳ 

διοικῶν4 τὴν τῶν ἀνθρώπων ζωήν, ὁ καὶ τὰ ἐγκόσµια ἡµῖν ἀγαθὰ5 δωρησάµενος, καὶ 

κατεγγυήσας ἡµῖν τὴν ἐπηγγελµένην βασιλείαν διὰ τῶν ἤδη κεχαρισµένων ἡµῖν ἀγαθῶν,6 

ὁ ποιήσας ἡµᾶς καὶ τῆς νῦν ἡµέρας τὸ παρελθὸν µέρος7 παντὸς ἐκκλῖναι κακοῦ, δώρησαι 

ἡµῖν καὶ τὸ ὑπόλοιπον ἀµέµπτως ἐκτελέσαι8 ἐνώπιον τῆς ἁγίας δόξης σου, ὑµνεῖν9 σὲ τὸν 

ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον θεὸν ἡµῶν. Ἐκφώ(νησις)·10 Ὅτι ἐλεήµων καί. 

 

Εὐχὴ ἑσπερινὴ η´ εἰς τὸ "Κύριε ἐκέκρ(α)ξ(α)" 

Ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ µεσηµβρίας αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν, εὐχαριστοῦµεν καὶ 

δεόµεθά σου, δέσποτα τῶν ἁπάντων,11 κατεύθυνον τὴν προσευχὴν ἡµῶν ὡς θυµίαµα 

ἐνώπιόν σου, καὶ µὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡµῶν εἰς λόγους12 πονηρίας, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡµᾶς 

πάντων τῶν θηρευόντων τὰς ψυχὰς ἡµῶν,13 ὅτι πρὸς σέ, κύριε, κύριε, οἱ ὀφθαλµοὶ ἡµῶν, 

καὶ ἐπὶ σοὶ ἠλπίσαµεν·14 µὴ καταισχύνῃς ἡµᾶς, ὁ θεὸς ἡµῶν. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι 

πᾶσα δόξα. 

 

Καὶ µε(τὰ) τὸ προκείµενον καὶ τὸ "Κύριε ἐλέησον", γίνεται ὑπὸ τοῦ ἱερέως εὐχὴ 

ἀντιφώνου α´ ἐν ᾧ ψάλλεται· "Ταῖς πρεσβείαις τῆς θεοτόκου". 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. διαφύλαξον,. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. παναγίου. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. θεός,. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. διοικῶν τὰ σύµπαντα·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. τὰ ἐγκόσµια ἀγαθὰ ἡµῖν δωρησάµενος καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. κεχαρισµένων ἀγαθῶν·. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. µέρος ἀπὸ παντὸς. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκτελέσαι,. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ὑµνοῦντας σε τὸν µόνον ἀγαθὸν. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. Ὅτι σὺ εἶ ὁ θεὸς ἡµῶν καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ πατρὶ καὶ τῷ 
υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. φιλάνθρωπε κύριε. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ἢ εἰς λογισµοὺς. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν·. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. ἠλπίσαµεν,. 
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Εὐλογητὸς εἶ, κύριε, δέσποτα παντοκράτωρ,1 ὁ φωτίσας τὴν ἡµέραν τῷ φωτὶ τῷ 

ἡλιακῷ καὶ τὴν νύκτα φαιδρύνας ταῖς αὐγαῖς2 τοῦ πυρός,3 ὁ τὸ µῆκος τῆς ἡµέρας διελθεῖν 

ἡµᾶς καταξιώσας,4 καὶ προσεγγίσαι εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς νυκτός,5 ἐπάκουσον τῆς δεήσεως 

ἡµῶν καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου, καὶ πᾶσιν ἡµῖν συγχώρησον6 τὰ ἑκούσια καὶ ἀκούσια 

ἁµαρτήµατα·7 πρόσδεξαι τὰς ἑσπερινὰς ἡµῶν ἱκεσίας καὶ κατάπεµψον8 τὸ πλῆθος τοῦ 

ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρµῶν σου ἐπὶ9 τὴν κληρονοµίαν σου· τείχισον ἡµᾶς ἁγίοις 

ἀγγέλοις,10 ὅπλισον ἡµᾶς ὅπλοις δικαιοσύνης,11 περιχαράκωσον ἡµᾶς τῇ ἀληθείᾳ σου,12 

φρούρησον ἡµᾶς τῇ δυνάµει σου,13 ῥῦσαι ἡµᾶς14 πάσης περιστάσεως καὶ πάσης ἐπιβουλῆς 

τοῦ ἀντικειµένου,15 παράσχου δὲ ἡµῖν16 καὶ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν σὺν τῇ ἐπερχοµένῃ 

τελείαν, ἁγίαν, εἰρηνικὴν17 καὶ ἀναµάρτητον, ἀσκανδάλιστον, ἀφάνταστον,18 καὶ πάσας 

ἡµέρας τῆς ζωῆς ἡµῶν , πρεσβείαις τῆς ἁγίας θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων τῶν ἀπ᾽ 

αἰῶνός σοι εὐαρεστησάντων. Ἐκφώ(νησις)· Σὸν γὰρ ἐστιν τὸ ἐλεεῖν καὶ σῴζειν. 

 

Εὐχὴ ἀντιφώνου β´ ἐν ᾧ ψάλλεται " Ὁ µονογενὴς υἱός". 

Κύριε, κύριε, ὁ ῥυσάµενος ἡµᾶς ἀπὸ παντὸς βέλους πετοµένου ἡµέρας, ῥῦσαι ἡµᾶς 

καὶ ἀπὸ παντὸς πράγµατος ἐν σκότει διαπορευοµένου· πρόσδεξαι θυσίαν ἑσπερινὴν τὰς 

τῶν χειρῶν ἡµῶν ἐπάρσεις· καταξίωσον δὲ ἡµᾶς καὶ τὸ νυκτερινὸν στάδιον ἀµέµπτως 

διελθεῖν ἀπειράστους κακῶν, καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς πάσης ταραχῆς καὶ δειλίας ἐκ τοῦ 

διαβόλου ἡµῖν προσγινοµένης· χάρισαι ταῖς ψυχαῖς ἡµῶν κατάνυξιν, τοῖς λογισµοῖς ἡµῶν 

µέριµναν τῆς ἐν τῇ φοβερᾷ καὶ δικαίᾳ σου κρίσει ἐξετάσεως· καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου 

σου τὰς σάρκας ἡµῶν καὶ νέκρωσον τὰ µέλη ἡµῶν τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ἵνα καὶ ἐν τῇ καθ' ὕπνῳ 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. παντοκράτορ. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. αὐγαῒς. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. πυρός·. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. καταξιώσας καὶ. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. νυκτός·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. συγχώρησαι. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἁµαρτήµατα.. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῖν τὸ. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. εἰς τὴν κληρονοµίαν σου.. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἀγγέλοις·. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. δικαιοσύνης·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. ἐκ πάσης. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ἀντικειµένου.. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῖν τὴν. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. εἰρηνικήν, ἀναµάρτητον. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. ἀφάνταστον καὶ. 
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ἡσυχίᾳ ἐµφαιδρυνώµεθα τῇ θεωρίᾳ τῶν κριµάτων σου· ἀπόστησον ἀφ' ἡµῶν πᾶσαν 

φαντασίαν ἀπρεπῆ καὶ ἐπιθυµίαν βλαβεράν, διανάστησον δὲ ἡµᾶς ἐν τῷ καιρῷ τῆς 

προσευχῆς ἐστηριγµένους ἐν τῇ πίστει καὶ προκύπτοντας ἐν τοῖς παραγγέλµασίν σου. 

Ἐκφώ(νησις)· Εὐδοκίᾳ καὶ ἀγαθότητι τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ. 

 

Εὐχὴ ἀντιφώνου γ΄τοῦ τρισαγίου. 

Ὁ θεὸς1 ὁ µέγας,2 ὁ αἰώνιος, ὁ ἅγιος3 καὶ φιλάνθρωπος, ὁ καταξιώσας ἡµᾶς καὶ ἐν 

ταύτῃ τῇ ὥρᾳ στῆναι κατενώπιον τῆς ἀπροσίτου σου δόξης εἰς ὕµνον καὶ αἶνον τῶν 

θαυ‹µα›σίων σου,4 ἱλάσθητι ἡµῖν τοῖς ἀναξίοις σου δούλοις5 καὶ παράσχου6 τοῦ µετὰ 

συντετριµµένης καρδίας ἀµετεωρίστως προσενεγκεῖν σοι τὴν 7τρισαγίαν δοξολογίαν καὶ 

τὴν εὐχαριστίαν τῶν µεγάλων σου δωρεῶν8 ὧν ἐποίησας καὶ ποιεῖς πάντοτε εἰς ἡµᾶς. 

Μνήσθητι, κύριε, τῆς ἀσθενείας ἡµῶν,9 καὶ µὴ συναπολέσῃς ἡµᾶς ταῖς ἀνοµίαις ἡµῶν, 

ἀλλὰ ποίησον µέγα ἔλεος µετὰ τῆς ταπεινώσεως ἡµῶν,10 ἵνα τὸ τῆς ἁµαρτίας σκότος 

διαφυγόντες,11  ἐν ἡµέρᾳ δικαιοσύνης περιπατήσωµεν, καὶ ἐνδυσάµενοι τὰ ὅπλα τοῦ 

φωτός12  ἀνεπιβουλεύτως διατελέσωµεν ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ πονηροῦ 13καὶ µετὰ 

παρρησίας δοξάσωµεν 14   ἐν πᾶσιν σὲ τὸν µόνον ἀληθινὸν καὶ φιλάνθρωπον θεόν. 

Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµε(ν). 

 

Εὐχὴ κατηχουµένων µετ(ὰ) τὸ τρισάγιον. 

Ὁ θεὸς15  ὁ τῶν κρυπτῶν γνώστης, ὁ εἰδὼς16  τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν, ὁ µὴ 

βουλάµενος 17 τὸν θάνατον τοῦ ἁµαρτωλοῦ,1  ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ ζῆν αὐτόν, αὐτὸς ἔπιδε 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ θεός,. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ µέγας καὶ αἰώνιος. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ ἔνδοξος καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. ἀναξίοις δούλοις σου. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. χάριν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. προσενεγκεῖν τὴν. 
8Τρεµπέλας, Ε2. δωρεῶν,. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν καὶ. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν·. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. διαφυγόντες εἰς ἡµέραν. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. φωτὸς ἀνεπιβουλεύτως. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. ἐχθροῦ. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. δοξάζωµεν ἐπὶ πᾶσι. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. θεός,. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. εἰδὼς πάντα. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. βουλόµενος. 
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ἐξ ἑτοίµου κατοικητηρίου σου ἐπὶ τοὺς δούλους σου τοὺς κατηχουµένους·2 διάνοιξον τὰ 

ὦτα τῶν καρδιῶν αὐτῶν πρὸς τὸ εἰσδέξασθαι3 τὸ µυστήριον τοῦ µονογενοῦς σου υἱοῦ καὶ 

θεοῦ ἡµῶν· ἀναγέννησον αὐτοὺς δι᾽ ὕδατος καὶ πνεύµατος εἰς τὴν αἰώνιόν σου βασιλείαν . 

Ἐκφώ(νησις)· Ἵνα καὶ αὐτοὶ σὺν ἡµῖν δοξ(άζωσιν). 

 

Εὐχὴ µετ(ὰ) τοὺς κατηχουµένους, τῶν πιστῶν α´· 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, καὶ νῦν προσερχόµεθα ἐν ὅλῃ καρδίᾳ καὶ ἐπικαλούµεθα τὸ 

ὄνοµά σου τὸ ἅγιον, καὶ εὐχαριστοῦµέν σοι τῷ διαφυλάξαντι ἡµᾶς τὸ µῆκος τῆς ἡµέρας 

καὶ ἀγαγόντι εἰς ἑσπερινὸν φῶς,4 καὶ δεόµεθά σου, δὸς ἡµῖν διελθεῖν ἀµέµπτως καὶ τὴν 

παροῦσαν ἑσπέραν σὺν τῇ ἐπερχοµένῃ νυκτί,5 καὶ πάντα τὸν χρόνον τῆς παροικίας ἡµῶν,6 

ἔνδυσον ἡµᾶς τὴν πανοπλίαν τοῦ ἁγίου σου πνεύµατος κατὰ τῶν πνευµάτων τῆς πονηρίας 

καὶ κατά τῶν παθῶν τῆς σαρκός· πάσης ἁµαρτίας ἀπόστησον, καὶ τῆς αἰωνίου σου 

βασιλείας ἀξίωσον. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα, τιµὴ καὶ προσκύνησις τῷ 

πατρί. 

 

Εὐχὴ πιστῶν β´. 

Κύριε ὁ θεός7 ἡµῶν, ὁ τὸ ἀπρόσιτον οἰκῶν φῶς, ὁ παραγαγὼν ἡµᾶς ἐν τῷ µεγάλῳ 

σου ἐλέει τὴν παροῦσαν ἡµέραν,8 καὶ ἐπὶ τὴν ἑσπερινὴν δοξολογίαν προσκαλεσάµενος,9 

πρόσδεξαι τήν ἱκεσίαν ἡµῶν τῶν ἀναξίων σου δούλων,10 καὶ ῥυσάµενος ἡµᾶς ἐκ τοῦ 

σκότους τῆς ἁµαρτίας, φώτισον τοὺς ὀφθαλµοὺς τῶν ψυχῶν ἡµῶν,11 ἵνα πάντοτε ἐν τῷ 

φόβῳ σου διαµένοντες καὶ ἐν τῷ φωτί σου περιπατοῦντες12, κατανοῶµεν τὰ θαυµάσιά σου, 

ἐπὶ πᾶσιν13 δοξάζοντές σε τὸν µόνον ἀληθινὸν καὶ φιλάνθρωπον θεόν. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι 

σὸν τὸ κράτος, καὶ σοῦ ἐστιν ἡ βασιλ (εία). 

 

                                                                                                         
1 Τρεµπέλας, Ε2. ἁµαρτωλοῦ ὡς. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. κατηχουµένους.. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. δέξασθαι. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. φῶς·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. νυκτὶ καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν·. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. κύριε ὁ θεός ὁ. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµέραν καὶ. 
,9 Τρεµπέλας, Ε2. προσκαλεσάµενος·. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. τῶν ἀναξίων δούλων σου. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. ἡµῶν·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. περιπατοῦντες κατανοῶµεν. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. πᾶσι. 
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Εὐχὴ ἤγουν ἀπόλυσις. 

 Ὁ θεὸς1 ὁ µέγας,2 ὁ ὕψιστος, ὁ‹µόνος› ἔχων ἀθανασίαν, φῶς οἰκῶν ἀπρόσιτον,3 ὁ 

πᾶσαν τὴν κτίσιν ἐν σοφίᾳ δηµιουργήσας,4 ὁ διαχωρήσας ἀνὰ µέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ 

µέσον τοῦ σκότους,5 καὶ τὸν6 ἥλιον θέµενος εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡµέρας, σελήνην δὲ καὶ 

ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν τῆς νυκτός,7 ὁ καταξιώσας ἡµᾶς τοὺς ἁµαρτωλοὺς καὶ ἐπὶ τῆς 

παρούσης ὥρας προφθᾶσαι τὸ πρόσωπόν σου ἐν ἐξοµολογήσει καὶ τὴν ἑσπερινήν σοι 

λατρείαν8 προσαγαγεῖν· αὐτός, φιλάνθρωπε κύριε, κατεύθυνον τὴν προσευχὴν ἡµῶν ὡς 

θυµίαµα ἐνώπιόν σου καὶ πρόσδεξαι αὐτὴν εἰς ὀσµὴν εὐωδίας,9 παράσχου δὲ ἡµῖν τὴν10 

ἑσπέραν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκταν εἰρηνικήν· ἔνδυσον ἡµᾶς ὅπλα φωτός,11 ῥῦσαι12 ἀπὸ 

φόβου vυκτεpιvoῦ καὶ13 παντὸς πράγµατος ἐν σκότει διαπορευοµένου,14 καὶ δὸς ἡµῖν τὸν 

ὕπνον15 ὃν εἰς ἀνάπαυσιν τῆς16 ἀσθενείας ἡµῶν ἐδωρήσω, πάσης διαβολικῆς φαντασίας 

ἀπηλλαγµένον·17 ναί,18 δέσποτα, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ, ἵνα καὶ ἐπὶ ταῖς κοίταις ἡµῶν 

κατανυγόµενοι, µνηµονεύωµεν καὶ ἐν νυκτὶ τοῦ19 παναγίου ὀνόµατός σου, καὶ τῇ µελέτῃ 

τῶν σῶν ἐντολῶν καταυγαζόµενοι,20 ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς διαναστῶµεν21 πρὸς δοξολογίαν 

τῆς σῆς ἀγαθότητος, δεήσεις καὶ ἱκεσία‹ς› τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ προσάγοντες22 ὑπὲρ τῶν 

ἰδίων ἁµαρτιῶν23 καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ σου,24 ὃν ταῖς πρεσβείαις τῆς ἁγίας θεοτόκου ἐν 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. θεός,. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. ὁ µέγας καὶ ὕψιστος. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἀπρόσιτον·. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. δηµιουργήσας·. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. σκότους·. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. τὸν µὲν. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. νυκτός·. 
8 Τρεµπέλας, Ε2. δοξολογίαν. 
9 Τρεµπέλας, Ε2. εὐωδίας.. 
10 Τρεµπέλας, Ε2. τὴν παροῦσαν. 
11 Τρεµπέλας, Ε2. φωτός·. 
12 Τρεµπέλας, Ε2. ῥῦσαι ἡµᾶς. 
13 Τρεµπέλας, Ε2. καὶ ἀπὸ. 
14 Τρεµπέλας, Ε2. διαπορευοµένου·. 
15 Τρεµπέλας, Ε2. ὕπνον, ὃν. 
16 Τρεµπέλας, Ε2. τῇ ἀσθενείᾳ. 
17 Τρεµπέλας, Ε2. ἀπηλλαγµένον.. 
18 Τρεµπέλας, Ε2. Ναί, δέσποτα τῶν ἀπάντων, τῶν ἀγαθῶν χορηγέ,. 
19 Τρεµπέλας, Ε2. τοῦ ὀνόµατός σου. 
20 Τρεµπέλας, Ε2. καταυγαζόµενοι ἐν. 
21 Τρεµπέλας, Ε2. διανιστῶµεν. 
22 Τρεµπέλας, Ε2. προσάγοντες,. 
23 Τρεµπέλας, Ε2. ἁµαρτηµάτων. 
24 Τρεµπέλας, Ε2. σου·. 
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ἐπίσκεψαι. Ἐκφώ(νησις)· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος θεὸς ὑπάρχ(εις) καὶ σοὶ τὴν 

δὸξ(αν). 

 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλάς. 

 

Ὁ ἱερεὺς ποιεῖ τὴν εὐχὴν ταύτην· 

Κύριε ὁ θεὸς ἡµῶν, ὁ κλίνας οὐρανοὺς καὶ καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν 

ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονοµίαν σου·1 σοὶ γὰρ τῷ φοβερῷ 

καὶ φιλανθρώπῳ κριτῇ οἱ σοὶ δοῦλοι2 τὰς ἑαυτῶν ἔκλιναν κεφαλάς, τοὺς δὲ ἑαυτῶν 

ὑπέταξαν αὐχένας, οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναµένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ τὸ σὸν περιµένοντες 

ἔλεος,3 τὴν σὴν ἀπεκδεχόµενοι σωτηρίαν·4 οὓς διαφύλαξον ἐν παντὶ καιρῷ,5 καὶ κατὰ τὴν 

τὴν παροῦσαν ἑσπέραν καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκταν6 ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ, ἀπὸ πάσης 

ἀντικειµένης ἐνεργείας,7 διαλογισµῶν µαταίων καὶ ἐνθυµήσεων πονηρῶν. 

                              
1 Τρεµπέλας, Ε2. σου.. 
2 Τρεµπέλας, Ε2. οἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς κεφαλάς. 
3 Τρεµπέλας, Ε2. ἔλεος καὶ. 
4 Τρεµπέλας, Ε2. σωτηρίαν.. 
5 Τρεµπέλας, Ε2. καιρῷ καὶ. 
6 Τρεµπέλας, Ε2. νύκτα. 
7 Τρεµπέλας, Ε2. ἐνεργείας διαβολικῆς καὶ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

METAΦPAΣH ΤΗΣ EIΣAΓΩΓHΣ TOY ΒΑΡΒΕΡΙΝΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 1995 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Οι εκδότες επιθυµούν να ευχαριστήσουν Άτοµα και Ιδρύµατα, τα οποία 

κατέστησαν δυνατή την πραγµατοποίηση του παρόντος έργου, σε πρώτη φάση τον P. 

Leonard Boyle, OP, Διευθυντή της Αποστολικής Βιβλιοθήκης του Βατικανού, καθώς και 

όλο το προσωπικό αυτού του αξιόλογου ιδρύµατος. Τη Βιβλιοθήκη του Ανατολικού 

Παπικού Ινστιτούτου, και ιδιαίτερα τον πρώην Διευθυντή J.L. Dugan, SJ· τη Διεύθυνση 

και το προσωπικό του Ιταλικού κέντρου για τη µελέτη του χειρογράφου της Εθνικής 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης «Βιττόριο Εµµανουέλε» της Ρώµης· τη Βιβλιοθήκη του Εθνικού 

Μνηµείου της Ελληνικής Μονής της Grottaferrata καθώς και τον τότε λόγιο της 

βιβλιοθήκης και τώρα ηγούµενο, τον Αρχιµανδρίτη Marco (Petta)· τη Βιβλιοθήκη 

Ambrosiana καθώς και τον Διευθυντή της τον πρελάτο Gianfranco Ravasi και τον πρώην 

Διευθυντή τον πρελάτο Enrico Galbiati, ειλικρινή φίλο της Χριστιανικής Ανατολής· τον 

καθηγητή Barbara καθώς και τον µακαρίτη Kurt Aland και όλο το προσωπικό του 

Ιδρύµατος fur neutestmentiche Texxtforschung di Munster in Westfalen. Τον καθηγητή 

Miguel Garijo Guembre, τακτικό καθηγητή της Ανατολικής Θεολογίας στο Πανεπιστήµιο 

Westfalische Willhelms Universitat της οµώνυµης πόλης. Τον πρελάτο P. Abate Gregor 

M. Hanke, OSB καθώς και την κοινότητα της µονής του Plankstetten στη Βαβαυρία, στα 

πλαίσια της οποίας αυτό το έργο πήρε τελική µορφή. Το Δόκτωρα Abraham – A. 

Thiermeyer καθώς και τον πρελάτο George Harteis, Προεδρεύοντες του σεµιναρίου του 

Eichstat, για το ζωντανό ενδιαφέρον και την υποστήριξη που έλαβα.  

Επιθυµούµε επίσης να ευχαριστήσουµε τους καθηγητές Mirena Slavova και 

Dimitar Bojadziev του Πανεπιστηµίου της Σόφιας, για τις πολύτιµες συµβουλές τους στο 

εκδοτικό πεδίο, και ιδιαίτερα τον Δόκτωρα  Rumjan Lazov του Μαθηµατικού Ινστιτούτου 

της Ακαδηµίας των Επιστηµών της Βουλγαρίας, στον οποίο οφείλουµε τη γραφική 

παρουσίαση του παρόντος έργου καθώς και τη δηµιουργία των φόντων (γραµµατοσειρών). 

Ευχαριστούµε επίσης και τον καθηγητή Maurizio Paparozzi, ο οποίος υποµονετικά 

ξαναδιάβασε το έργο καθώς και για τις παρατηρήσεις που έκανε, οι οποίες στάθηκαν 

πάντα αιτία για µια ένθερµη και εποικοδοµητική συζήτηση.  
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Ένα ευχαριστώ, εντελώς ιδιαίτερο µένει όµως για τον Miguel Arranz, SJ, ο οποίος 

είναι ήδη καθηγητής µας στο Ανατολικό Παπικό Ινστιτούτο της Ρώµης, και στον οποίο 

οφείλεται η ίδια η ιδέα αυτής της παρούσης έκδοσης. Στο επίπεδο της συστηµατικής 

µελέτης των χειρογράφων του αρχαίου βυζαντινού ευχολογίου, αυτός δίδαξε σε έναν από 

τους γραφείς το αρχαίο χειρόγραφο Barberini σαν θέµα της Διπλωµατικής στις Ανατολικές 

Εκκλησιαστικές Επιστήµες, και υποχρεώθηκε να επιµείνει, όχι λίγο, για να νικήσει την 

έλλειψη προθυµίας του συγγραφέα, έτσι ώστε εκείνο το έργο το οποίο ήταν εντελώς 

προσωρινό, να µεταµορφωθεί σε µια ολοκληρωµένη έκδοση. Τώρα, απαγγέλλοντας µία 

φράση αγαπητή σ’ αυτόν – finis coronat opus – (στο τέλος στεφανώνεται το έργο) τον 

ευχαριστούµε για την πολύ µεγάλη του επιµονή.  

 

Ρώµη, 11 Μαΐου 1995.  

 

                                               Stefano PARENTI – Elena VELKOVSKA  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Barberini gr. 336 είναι το παλαιότερο και αναµφίβολα το πιο διάσηµο 

χειρόγραφο του βυζαντινού ευχολογίου, το λειτουργικό βιβλίο το οποίο παραθέτει τα 

κείµενα των Θείων Λειτουργιών, τις προσευχές του προεστώτος της Λειτουργίας των 

Ωρών, την τέλεση των θείων µυστηρίων και µια σειρά, από περισσότερο ή λιγότερο 

εκτεταµένες, από ανάλογες κατά περίσταση ευχές και προσευχές για διάφορες συνθήκες 

και ανάγκες. Το µεγαλύτερο µέρος των κειµένων αυτών, φυσικά κάτω από διαφορετική 

κριτική έκδοση, είνα ακόµα και σήµερα σε χρήση στο Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης  καθώς και σε όλες τις Εκκλησίες που συνδέονται µε αυτή την 

λειτουργική παράδοση, και που επιστηµονικά ονοµάζεται βυζαντινή. 

Για να είναι γραµµένο κατά το δεύτερο µισό του όγδοου αιώνα στον ελληνόφωνο 

νότο της Ιταλίας, το Barberini  είναι επίσης και η αρχαιότερη µαρτυρία της Λειτουργίας 

της αποκαλούµενης ιταλό-ελληνικής ή και ιταλό-βυζαντινής, φηµισµένη σε αρκετές 

περιοχές  µέχρι τα τέλη του δέκατου έκτου αιώνα και αργότερα, αν και υπήρχε σε 

διαφορετικές µορφές. 

Στον κώδικα Barberini µπορούµε να διακρίνουµε, ως προς το περιεχόµενό τους, 

δύο µέρη: 

α) Κάποια αποσπάσµατα από το Όγδοο βιβλίο των Αποστολικών Κανόνων, από τα 

οποία λείπει η αρχή, ( ff 266-279) και β) το ευχολόγιο αυτό καθ' εαυτό, που περιλαµβάνει 

τα φύλλα  από το 1 έως το 263. Αντικείµενο της παρούσης έκδοσης είναι ακριβώς αυτό το 

δεύτερο µέρος του οποίου θα προχωρήσουµε τώρα  στο σχολιασµό των πρώτων στοιχείων. 

Ως προς την ιστορία του κώδικα καθώς και την κωδικολογική, παλαιογραφική, γλωσσική 

και λειτουργική ανάλυση, ας µας επιτραπεί να παραπέµψουµε τον Αναγνώστη στον πρώτο 

τόµο αυτού του έργου, που τώρα ετοιµάζεται, πράγµα το οποίο δεν θα µπορούσε παρά 

ταύτα να µας απαλλάξει από µία σύντοµη παρουσίαση του Ευχολογίου. 

 

1. ΤΟ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ BARBERINI 

Σε όσους το ζητήσουν στην Βιβλιοθήκη του Βατικανού, το χειρόγραφο µε την 

ένδειξη Barberini gr. 336 παρουσιάζεται ως ένας ογκώδης τόµος περγαµηνής των ff ΙΙ. 279 

(+ 52a και 233a) βιβλιοδετηµένο µε δερµάτινη καφέ επένδυση και ένα χρυσό περίγραµµα 

µε γεωµετρικά σχήµατα αποτυπωµένο και στα δύο εξώφυλλα, ενώ στη ράχη, µε 

κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, αναγράφεται (σε φόντο κόκκινο) "BASILII 

LITURGIA" και (σε φόντο πράσινο) "CANONES GRAECI". Κάθε φύλλο είναι κατά µέσο 



 

 

123 

όρο 190 x 133 χιλιοστά και αποτελείται από 21 έως 23 σειρές, ενώ το γραπτό κείµενο 

καλύπτει, πάντα κατά µέσο όρο, µία επιφάνεια 135 χ 80/85 χιλιοστών· χρησιµοποιήθηκε 

µία όψιµη κεφαλαιογράµµατη βιβλική γραφή δυτικού τύπου. Στη σηµερινή του 

κατάσταση το Barberini gr. 336 αποτελείται από 36 τετραδικές δεσµίδες.  Αρχικά, οι 

δεσµίδες ήσαν 40, χάθηκαν όµως η 1, 2, 3 και 8, ενώ οι δεσµίδες 4 και 5 (Αποστολικοί 

Κανόνες και Αποστολικές Διαταγές) βρίσκονται στο τέλος του ευχολογίου, µετά το φύλλο 

263v. 

Πάνω δεξιά στη σελίδα αυτή, βρίσκουµε έντυπο ένα σήµα βιβλιοθήκης που 

αποτελείται από ένα µεγάλο "Τ" πάνω στο οποίο επικρατεί ένας σταυρός "Τ" για τον οποίο 

ο Wilmart, παρόλο που δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει την προέλευση, υποστηρίζει ότι 

ανέρχεται σε µία ηµεροµηνία, όχι πριν τον 11ο αιώνα, αν και "elle peut aussi ne remonter 

qu'au XIII ou au XIV”. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι τον 14ο αι. ο κώδικας Barberini  

βρισκόταν στην καλλιεργηµένη και εκλεπτυσµένη Φλωρεντία των Μεδίκων. Πράγµατι, 

στην λευκή σελίδα ΙΙv, µεταξύ του καλύµµατος του βιβλίου και προµετωπίδας, βρίσκεται 

καταγεγραµµένη µία σηµείωση που θα µπορούσαµε ίσως να αποδώσουµε στο χέρι του 

Zenobi Acciaiuoli, OP (1461-1519) , βιβλιοθηκαρίου της µονής του Αγίου Μάρκου µέχρι 

το 1513 "Orationes messe et tocius officii s(e)c(un)d(u)m basilium co(n)uentus s(an)c(t)i 

marci de florentia ordinis fr(atr)um p(re)dicatorum de hereditate nicholay de nicholis", 

µαζί και λίγο πιο ψηλά υπάρχει η θέση που καταλάµβανε ο κώδικας: "33.De p(rim)o banco 

ex p(ar)te orientis".  

Η υπέροχη συλλογή κωδίκων του ουµανιστή και βιβλιόφιλου Niccolὸ Niccoli 

(1363-1437) σύµφωνα µε την επιθυµία του ιδίου που διατυπώθηκε στην διαθήκη του, 

πέρασε το 1441 στη φλωρεντιανή µονή του Αγίου Μάρκου των Δοµινικανών Μοναχών 

όπου ο Cosimo de Medici (1389-1464) ίδρυσε την πρώτη δηµόσια βιβλιοθήκη των 

νεότερων χρόνων. Κατά τον 17ο αιώνα το ευχολόγιο αλλάζει ξανά ιδιοκτήτη και 

καταλήγει στην Βαρβερινιανή Βιβλιοθήκη της Ρώµης (Biblioteca Barberiniana di Roma), 

η οποία ενσωµατώθηκε το 1902 στην Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού (Biblioteca 

Apostolica Vaticana), όπου και βιβλιοδετήθηκε το 1627. 

Πολλοί από τους κώδικες της σηµερινής συλλογής Barberini της Vaticana φέρουν 

ένα σήµα κατοχής του φλωρεντιανού γερουσιαστή Carlo Strozzi (1587-1670) και µεταξύ 

αυτών, υπάρχουν µερικοί οι οποίοι προέρχονται από την Βιβλιοθήκη της µονής του Αγίου 

Μάρκου και, όπως το ευχολόγιο Barberini, είχαν φθάσει εκεί δια µέσου του 

κληροδοτήµατος του Niccole Niccoli.  Σύµφωνα µε την θεωρία του G. Mercati , την οποία 

στη συνέχεια υιοθέτησε ο A. Diller, η ύπαρξη σχέσεων φιλίας µεταξύ του Strozzi και της 
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ευγενούς ρωµαϊκής, ήδη φλωρεντιανής, οικογένειας των Barberini ενδυναµώνει την 

πιθανότητα το ευχολόγιο να έφθασε στην βιβλιοθήκη δια µέσου της οδού αυτής. 

 

2. KPITHPIA EKΔOΣHΣ 

α) Δοµή του έργου 

 Όπως ήδη είχε παρατηρήσει ο M.I.Orlov το 1909, η έκδοση ενός ευχολογίου, το 

οποίο από τη φύση του είναι κυρίως προφορικό, δεν είναι δυνατόν να αντιµετωπιστεί µε 

τα ίδια κριτήρια βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η κριτική έκδοση ενός κλασσικού 

κειµένου. Έτσι, η ακόλουθη έκδοση δεν αποτελεί µια κριτική έκδοση του βαρβερινιανού 

ευχολογίου µε τη στενή έννοια του όρου, αλλά µία έκδοση η οποία ανατρέχει σε άλλα 

χειρόγραφα µόνο όταν η ανάγνωση του κώδικα αποδεικνύεται σαφώς αµφίβολη, 

αλλοιωµένη ή γεµάτη κενά. Αυτού του είδους οι εκδοτικές επεµβάσεις παρουσιάζονται 

πάντα εντός αγκιστρωτών παρενθέσεων. 

 Στην παρούσα εργασία η κατάταξη του περιεχοµένου του κώδικα Barberini  έχει 

γίνει κατά πρώτον µε αύξοντα αριθµό, σύµφωνα µε το κριτήριο που ακολουθείται από την 

µεθοδολογία των λειτουργικών ενοτήτων και δοµών, ένας τρόπος αρίθµησης ο οποίος 

είναι προφανώς διαφορετικός από αυτόν που υιοθέτησε ο αντιγραφέας του κώδικα. Κάθε 

οργανική και ανεξάρτητη ενότητα, δηλαδή, προσευχές που προηγούνται και 

ακολουθούνται από τυχόν rubriche, διακονικά που δεν συνδέονται ρητά µε κάποια 

προσευχή, η υλική προετοιµασία του Αγίου Μύρου, η διατύπωση του τύπου της 

απάρνησης των Μανιχαίων, τα incipit-desinit scritturistici  για τη µοναστική οµολογία, 

επισηµαίνεται από έναν αραβικό αριθµό σε έντονο χρώµα, τον οποίο θα µπορούσαµε να 

ονοµάσουµε και ως αριθµό τµήµατος, και ακολουθείται από µια δεύτερη αρίθµηση κάθε 

στοιχείου που αφορά τις λειτουργικές οδηγίες (rubriche) και ευχές του τµήµατος αυτού. 

Κάθε τµήµα συµπληρώνεται από χωρία (αποσπάσµατα) της Αγίας Γραφής, τα 

οποία παρατίθενται τόσο σε άµεση µορφή όσο και ως απλές αναφορές, και από ένα 

(κριτικό) υπόµνηµα µε χαρακτηριστικό ένα διπλό σύµβολο = και +, όπου το = παραπέµπει 

σε εκείνα τα έργα που φέρουν εξ ολοκλήρου το κείµενο της προσευχής από το ίδιο το 

ευχολόγιο Barberini, ενώ το σύµβολο + εισάγει µια αντιπαραβολή µε έργα που 

δηµοσιεύουν ή υποδεικνύουν την ύπαρξη της ίδιας προσευχής από και σε διαφορετικές 

ευχολογικές πηγές. Οι αριθµοί που ακολουθούν τα σύµβολα του υποµνήµατος 

αναφέρονται αποκλειστικά στα (incipit) εναρκτήρια λόγια της κάθε προσευχής που 

δηµοσιεύεται εδώ στο ευχολόγιο. Στα υποµνήµατα περιοριστήκαµε στο να 

χρησιµοποιήσουµε τα έργα εκείνα τα οποία προσφέρουν ακέραια κείµενα, µαζί µε τις πιο 
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πρόσφατες περιγραφές και εκδόσεις. Αντιθέτως, δεν παραθέσαµε πληροφορίες όσον 

αφορά τις λειτουργικές οδηγίες και τα διακονικά τα οποία παρουσιάζουν ως προς την 

σύνταξη µία δική τους φυσιογνωµία. Τα βιβλιογραφικά υποµνήµατα έχουν ταξινοµηθεί µε 

χρονολογική σειρά· προηγούνται οι πληροφορίες για τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και 

ακολουθούν εκείνες του textus receptus σύµφωνα µε τις ρωµαϊκές και ενετικό - αθηναϊκές 

εκδόσεις. 

Το τελευταίο µέρος της εργασίας περιέχει µία σειρά από έντεκα αλφαβητικούς 

πίνακες περιεχοµένων, που διακρίνονται ως προς το αντικείµενο, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται ο εντοπισµός της ύλης που αναζητείται.  

 

β) Μέθοδος έκδοσης 

Η ορθογραφία του κώδικα έχει αποκατασταθεί στο κανονικό σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα (σύγχρονα, έγκυρα) λεξικά, ιδιαιτέρως το Liddell-Scott και το Lampe, 

ανατρέχοντας, ανάλογα µε τις ανάγκες στα λεξικά του Du Cange, του Kριαρά και του 

Rohlfs. Τα λάθη ητακισµού και ισοφωνίας νοούνται αυτοµάτως διορθωµένα ενώ έχει 

διατηρηθεί το κινητό ν, σύµφωνα µε τη γραφή του κώδικα. Ενδεχόµενα χάσµατα 

καλύφθηκαν προσφεύγοντας σε άλλες πηγές, αναγκαστικά µεταγενέστερες, οι οποίες 

παρατίθενται στη σηµείωση. 

 Η στίξη έχει αποκατασταθεί ακολουθώντας τα κριτήρια των νεότερων κριτικών 

εκδόσεων. Δεν ακολουθεί το περίπλοκο σύστηµα σηµείων του χειρογράφου, το οποίο 

σύστηµα όµως, λαµβάνεται υπόψη για την επίλυση κάποιων αµφισβητήσιµων 

περιπτώσεων. Όσον αφορά τον τονισµό, οι Εκδότες επιφυλάχθηκαν να υπογραµµίσουν µε 

ένα τόνο τις προσωπικές αντωνυµίες σοῦ σοί, σέ, όταν απαιτείται από την λογική της 

φράσης.  

Η βραχυγραφία ΕΚΦΩ.., που επιδέχεται διάφορες λύσεις, όπως  ἐκφώνησις, 

ἐκφώνως και ἐκφωνεῖ στο τέλος της προσευχής, αποδόθηκε πάντα εντός γωνιωδών 

αγκυλών ως ἐκφώνησις, ενώ στις άλλες περιπτώσεις σύµφωνα µε το γενικότερο νόηµα 

που υποδεικνύεται από τη λειτουργική οδηγία. 

Η αόριστη αντωνυµία δεῖνα, η οποία εµφανίζεται στον κώδικα πάντα µε την 

βραχυγραφική µορφή δε, καταλήγει σε άκλιτη· σπάνια εµφανίζεται γραµµένη ολόκληρη 

µετά από ὁ περίπτωση κατά την οποία δεν κλίνεται ούτε το άρθρο, γραφή την οποία 

έχουµε σεβαστεί και εµείς.  
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Διατηρείται η διπλή γραφή χερουβείµ – χερουβίµ, σεραφείµ – σεραφίµ και γίνεται 

αποδεκτή η συνήθης µεταβολή στα εναρκτήρια των προσευχών µεταξύ ονοµαστικής και 

κλητικής, όπως παντοκράτωρ - παντοκράτορ. 

Αναφορικά µε την ερµηνεία του καταλόγου των συστατικών για την παρασκευή 

του Αγίου Μύρου (140), επωφεληθήκαµε από τον αντίστοιχο κατάλογο του ιταλο-

ελληνικού ευχολογίου Napoli gr. II C. 21 (XII sec.), ff. 88v-88bisr .Όσο για την ερµηνεία 

των βραχυγραφιών οι οποίες εκφράζουν µονάδες µέτρησης, ανατρέξαµε στα κλασσικά 

έργα του B. de Montfaucon, του Ch. Du Cange, στο εγχειρίδιο του Maude Thompson και 

στον κατάλογο του Zuretti. 

Στην έκδοση του κειµένου συναντήσαµε µία σειρά από φωνητικά και ορθογραφικά 

φαινόµενα, ή και φαινόµενα που αφορούν το όνοµα, το ρήµα και την σύνταξη και τα οποία 

µας επέβαλλαν να προχωρήσουµε σε συγκεκριµένες εκδοτικές επιλογές. Στη συνέχεια 

παρουσιάζουµε έναν κατάλογο µε παραδείγµατα για διευκρινιστικούς, επεξηγηµατικούς 

λόγους και µόνο, αναβάλλοντας µία ευρύτερη και πιο ολοκληρωµένη συζήτηση επί του 

θέµατος σε µία προσεχή έκδοση. 

 

A. Φωνητικά και ορθογραφικά φαινόµενα 

1) Στα ιταλο-ελληνικά κείµενα συχνά εµφανιζόµενη σύγχυση µεταξύ [ο] που 

παριστάνεται µε όµικρον ή µε ωµέγα και ου (π.χ. ἰούµενος [117.2], σύµβουλον [123.5], 

προπετοῦς [203.1], δεσµωµένους [211.2])· από τους κριτικούς εκδότες δίδεται στη σωστή 

µορφή in textu, ενώ ο τρόπος ανάγνωσης του κώδικα σύµφωνα µε τον αντιγραφέα 

αναφέρεται στη σηµείωση. 

 

2) Οι περιπτώσεις µεταβολής του ήχου [ι] (που εκφράζεται µε ι ή µε η άτονο σε ε, 

όπως, µεσεµβρινός και παρόµοιες (56.2, 105.2, 118.2, 257.2, [αλλά σε σύγκριση 

µεσηµβρία, 115.2]) και κυρίως ἐπετιµήσας  (181.3) περιορίζονται σε αναφορά τους στο 

υπόµνηµα. 

 

3) Αντίθετα η µεταβολή του άτονου η σε ε πριν ή µετά από ρ (όπως ἀνεπερέαστον, 

διάσπαρτα στο κείµενο, συγχωρεθῆναι [287.4]), αναφέρεται παροµοίως στη σηµείωση, 

αλλά στο 150.20 βρίσκουµε φυγαδευτετηριον, όπου είναι εµφανής η προσπάθεια να 

διορθωθεί το φαινόµενο. 
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4) Η µεταβολή του ήχου [ε] σε [ι], όπως στην περίπτωση ἀπήργασαι (24.2) αντί 

ἀπέργασαι, η οποία δεν επισηµαίνεται στις γραµµατικές, αναφέρεται στο υπόµνηµα. 

 

5) Όσο για την οµάδα -γχν- σε λέξεις όπως σπλάγχνον και σχετικά σύνθετα, 

διατηρείται πάντοτε η γραφή -χν- του χειρογράφου . 

 

6) H πτώση του –γ- όταν αυτό βρίσκεται ανάµεσα σε δύο φωνήεντα π.χ. 

καταύασον (43.2, 128.2) αντί καταύγασον,  καταφύον (150.2) αντί καταφύγον, 

επισηµαίνεται στη σηµείωση. 

 

7) Στις περιπτώσεις ορθογραφικής ανοµοίωσης του ν στις οµάδες -γγ-, -γκ-, -γχ- 

και -γξ-· -λλ-, -ρρ-· -µπ-, -µψ-, -µβ-, -µµ-, διατηρείται η γραφή του κώδικα εκτός από την 

περίπτωση σύγζευξον (252.2) και ἐγτυγχάνη (122.2) που έχουν τεθεί στη σηµείωση, 

παροµοίως η αντίθετη περίπτωση  ἀγγίστρω αντί ἀγκίστρω (257.2). 

 

8) Η απλογραφία των διπλών συµφώνων, όπως για παράδειγµα ἐπερίφηµεν 

(226.2), ἀνάρυσαι (284.2), επισηµαίνεται στη σηµείωση. Όσον αφορά τον όρο πανυχίς, ο 

οποίος αναφέρεται δύο φορές στον κώδικα (135.1 και 154.2), διατηρείται ως έχει, για τον 

λόγο ότι µαρτυρείται ευρέως από την χειρόγραφη παράδοση. 

 

9) Τα φαινόµενα διπλασιασµού συµφώνων (όπως νόσσος και παρόµοια, καµµάραν 

[257.2], ἑκκατέρωθεν [152.4] κ.λ.π.) επισηµαίνονται στη σηµείωση. 

 

10) Διατηρείται σύµφωνα µε τον κώδικα η εισπνοή (προφορά των δασέων;) στα 

σύνθετα του ρήµατος ἰδεῖν, όπως, ἐφιδ-, ἀφιδ- (13.2, 23.1, 39.4 κ.λ.π., (αλλά βλ. ἔπιδε στο 

60.2, 64.3, 106.2, 171.3), και η εκπνοή στην µορφή ἀπορκισµός 115.1, 116.1, 117.1). 

 

11) Σύγχυση µεταξύ τ και θ, όπως δεδόξασθαι αντί δεδόξασται (διάσπαρτα στό 

κείµενο), η οποία αναφέρεται στη σηµείωση. Στην ίδια περιπτωσιολογία ανήκει και η 

περίπτωση  του ἐπισθάµβωνος  (21.2) / ἐπιστάµβωνος  (274.1, 275.1, 276.1, 281.1, 

282.1, 283.1) / ὀπιστάµβωνος (273.1, 285.1), καθώς όµως πρόκειται για έναν τεχνικό όρο, 

προτιµήσαµε να τηρήσουµε την γραφή του χειρογράφου. 
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12) Σε µια µόνο περίπτωση, η οποία και επισηµαίνεται στο υπόµνηµα, 

παρατηρείται η µεταβολή του ήχου [λ] σε [ρ]: καριεργούντων αντί καλλιεργούντων (37.7). 

 

Β. Κλίση ονοµάτων 

13) Μαζί µε την συνηθισµένη µορφή διάκονος, -ου,  χρησιµοποιείται και η 

εναλλακτική διάκων, -ονος, µορφές τις οποίες διατηρήσαµε αµφότερες στο κείµενο. 

 

14) Το επίθετο πλήρης εµφανίζεται πάντοτε σε άκλιτη µορφή και έτσι έχει 

διατηρηθεί ( 192.2, 198.2, 280.2 ). 

 

15) Η αιτιατική σε -ν της τρίτης κλίσης: 

α) οι µορφές νύκταν και σάρκαν, που συναντώνται τόσο µε το νῦ όσο και δίχως, 

διατηρούνται στις αντίστοιχες µορφές (64.2, 138.2, σε αντιπαραβολή 57.2· 186.10, σε 

αντιπαραβολή 189.2). 

β) η αιτιατική του µονογενής που παρουσιάζεται δύο φορές µε την µορφή 

τριτόκλιτου µονογενῆ (28.3, 215.2) και έξι φορές µε την µορφή πρωτόκλιτου µονογενήν 

(33.2, 138.2, 143.17, 177.3, 196.2, 220.2) δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την γραφή του 

κώδικα. 

γ) το επίθετο ἐκτενής εµφανίζεται να κλίνεται µόνο µία φορά σύµφωνα µε την 3η 

κλίση (ἐκτενῆ, αιτιατική .sg.  85.2), ενώ δύο φορές σύµφωνα µε την 1η (ἐκτενήν, 8.2, 

27.2)·  εµφανίζεται επίσης το νέο ουσιαστικό ἡ ἐκτενή, -ῆς (γενική  τῆς ἐκτενῆς, 8.1, 

27.1). Όλες αυτές οι µορφές έχουν διατηρηθεί σύµφωνα µε την γραφή του κώδικα. 

 

16) Οι συγκεκοµµένες µορφές που εµφανίζονται µαζί µε τις υπόλοιπες κοινές, 

όπως τροπάριν αντί του τροπάριον (π.χ. 132.5, 156.5, σε αντιπαραβολή µε 156.3), και οι 

περιπτώσεις όπως καινουργίν (152.3) διατηρούνται στην έκδοση αυτή. 

 

Γ. Κλίση ρηµάτων 

17) Οι τύποι των ρηµάτων σε -αν- (λαµβάνω και σύνθετα, ἀυξάνω, µανθάνω, 

ἁµαρτάνω) παρουσιάζουν συχνά τύπους µε διπλό ν (λαµβάννω, κ.λ.π.). Τέτοιες 

περιπτώσεις αναφέρονται πάντοτε στη σηµείωση. 

 

18) Περιπτώσεις εξοµοίωσης µεταξύ 2ης και 1ης συζυγίας (όπως ὑποστρώννουσιν, 

130.2g) θεωρούνται συνήθεις και διατηρούνται στην έκδοση. 
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19) Οι ανώµαλοι τύποι της ενεργητικής µετοχής του αορίστου (άσιγµος) στις 

πλάγιες πτώσεις, φαινοµενικά επηρεασµένοι από ένα παρακείµενο (όπως τα σύνθετα του 

πεσῶτος και ἐλθῶτος, λαβῶτος και παρόµοια για τα αντίστοιχα πεσόντος, ἐλθόντος και 

λαβόντος), που εµφανίζονται µαζί µε τους οµαλούς τύπους, αναφέρονται στη σηµείωση. 

 

20) Διατηρείται ο άσιγµος αόριστος σε -α (όπως στο γενάµενος και στα σύνθετα 

και κάποιες φορές στο βουλάµενος [60.2]), καθώς θεωρείται συνήθης. 

 

21) Φαινόµενα αναδιπλασιασµού και αύξησης: 

α) Ο παρακείµενος δίχως αναδιπλασιασµό και ο παρατατικός και ο αόριστος δίχως 

αύξηση (τόσο συλλαβική όσο και χρονική) φαινόµενα συχνά, ήδη από την µετακλασσική 

εποχή, και που εµφανίζονται τακτικά στον κώδικα µαζί µε τύπους µε αναδιπλασιασµό και 

αύξηση, διατηρούνται πάντα σύµφωνα µε τη γραφή του χειρογράφου. 

β) Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις διπλής αύξησης (όπως, ἐπροεφήτευσαν, 

226.2). 

 

22) Οι παραλλαγές γινοµ-/γενοµ-  τόσο στον ενεστώτα όσο και στον αόριστο του 

ρήµατος γίνοµαι διατηρούνται και οι δύο στην έκδοση σύµφωνα µε την γραφή του 

κώδικα. 

 

Δ. Σύνταξη 

23) Το ρήµα δέοµαι στο χειρόγραφο συντάσσεται τόσο µε γενική όσο και µε 

δοτική. Για λόγους οµοιοµορφίας διατηρήσαµε σε όλες τις περιπτώσεις την γενική, 

επισηµαίνοντας την δοτική στο υπόµνηµα.   

 

24) Η χρήση της οριστικής στη θέση της υποτακτικής µετά από ἵνα ή ὅπως, κάτι 

πολύ συχνό στον κώδικα, επισηµαίνεται στη σηµείωση στην περίπτωση που επιφέρει 

ποιοτική αλλαγή του φωνήεντος (δοξάζεται [131.1, αντί δοξάζηται κ.λ.π.). Αντίθετα, όταν 

πρόκειται αποκλειστικά για ποσοτική αλλαγή, δίνεται αυτοµάτως η οµαλοποιηµένη 

µορφή.



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣTO YΠOMNHMA 

 

 

1) Barberini gr. 336 (VIII αιώνας)                BAR 

 Το χειρόγραφο θα είναι το αντικείµενο µιας ιδιαίτερης µελέτης η οποία θα 

εµφανιστεί σε έναν ξεχωριστό τόµο.  

 

2) Barberini gr. 329 (XII αιώνας)                                  B329 

 Περγαµηνή, πάχους 188-145 mm., απόσπασµα 120. Ευχολόγιο σχετικό µε τους 

πρεσβυτέρους, αντεγραµµένο σε ένα γραφικό στυλ το οποίο πλησιάζει κατά πολύ το 

ροσσανέζε 

 

3) Oxford, Bodleian Library, Auctor E. 5. 13             BOD  

(στα. 1121/2-1132) 

Περγαµηνή πάχους 155/157 Χ 100 mm., απόσπασµα II + 253  

Ευχολόγιο του µοναστηρίου του Σωτήρος στη Μεσσήνη, το οποίο αντιγράφηκε 

κάνοντας ευρεία χρήση από πηγές Κωνσταντινουπολίτικες αρχαίας βιβλιοκριτικής 

 

4) Grottaferrata Γ. β. Ι (ΧΙΙΙ αιώνας)                              G01 

Περγαµηνή πάχους 161 Χ 117 mm., απόσπασµα I-II + 153 ( 148-153: 

µεταγενέστερη προσθήκη η οποία εµπεριέχει την µοναστική οµολογία της θρησκευτικής 

πίστης) ακρωτηριασµένη στην αρχή . Ευχολόγιο το οποίο είναι αντεγραµµένο σε «στυλ 

µίµησης» σε περιφεριακό περιβάλλον, µε τη χρήση διαφόρων πηγών οι οποίες 

προέρχονται από το «ευχολόγιο του πατριάρχη» - ἐκ τοῦ εὐχολογίου τοῦ πατριαρχικοῦ 

 

5) Grottaferrata Γ. β. ΙΙ (ΧΙΙ αιώνας)                         G02  

Περγαµηνή, πάχους 172 x 138 mm., απόσπασµα I + 154 . Το χειρόγραφο χρωστάει 

την ύπαρξή του στην συνεργασία των δύο αντιγραφέων – µιµητών, ο πρώτος εκ των 

οποίων χρησιµοποιεί το στυλ του Reggio, ενώ ο δεύτερος το στυλ ροσανέζε . 

 

6) Grottaferrata Γ. β. IV (αιώνας Χ)                                            G04 

Περγαµηνή, πάχους 90 x 122 mm., απόσπασµα 141. Η σειρά των τευχών είναι 

προς αποκατάσταση. Έχει γραφεί µε µια πολύ µικρή νιλιανή γραφή «µε ποδαράκια» . 
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Προέρχεται από την Καµπάνια. Το αρχαίο χειρόγραφο έχει αποτελέσει και το αντικείµενο 

µιας προγενέστερης µελέτης του S.Parenti.  

 

7) Grottaferrata Γ.β. V+ Γ. α. XXV (στα 1018/1019)                      G05 

Περγαµηνή πάχους 160 x 120 mm., απόσπασµα 124· Διάγραµµα µε τις επικήδειες 

λειτουργίες, ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και στο τέλος, πρέπει να συµπεριληφθεί 

στη «νιλιανή σχολή».  

 

8) Grottaferrata Γ.β. VI (XI/XII αιώνας)                                   G06 

Περγαµηνή, πάχους 180 x 120 mm. Ευχολόγιο το οποίο δηµιουργήθηκε από 

περισσότερους του ενός συγγραφείς και είναι σε ορισµένα µέρη του σβησµένο το αρχικό 

κείµενο και γραµµένο από την αρχή. Α) απόσπασµα 1-60 από την αρχή του ΧΙΙ έως το 

τέλος του ΧΙ αιώνα. Β) 60ν – 70 rC) απόσπασµα 88r – 97r r. 5D) απόσπασµα 71v – 85r r. 9, 

97 r r. 6-98r r. 11 E) 87v. Δευτερεύουσες γραφές του ΧΙΙ αιώνα: 98r r. 12-101v, 74. Η 

απαρχή του, οι ρίζες του, αναζητούνται στα σύνορα Καλαβρίας – Λουκάνο. 

 

9) Grottaferrata Γ. β. VII (X/XI αιώνας)                                  G07 

Περγαµηνή, πάχους 170X 135 mm., απόσπασµα 174. Ευχολόγιο το οποίο 

δηµιουργήθηκε από περισσότερους του ενός συγγραφείς, ένας εκ των οποίων 

χρησιµοποίησε τη γραφή «µικροσκοπικά ποδαράκια» όπως και στην Grottaferrata Γ.β. 

IV. Το αρχαίο χειρόγραφο έχει εκδοθεί σχεδόν ολόκληρο από τον G. Passarelli.  

 

10) Grottaferrata Γ.β. VIIIA (XII Αιώνας)             G08  

 Περγαµηνή, πάχους 233 x 155 mm., απόσπασµα 145. Μοναστικό ευχολόγιο µε 

πιθανές µυστικές ρίζες που όµως εµφανίζει σηµάδια παραµονής στην Grottaferrata, 

ξεκινώντας από το δεύτερο µισό του ΧΙΙΙ αιώνα. 

 

11) Grottaferrata, Γ.β. Χ (Χ/ΧΙ αιώνας)                   G10 

Περγαµηνή, πάχους  190X140 mm., απόσπασµα 115, ακρωτηριασµένη στην αρχή καθώς 

και στο τέλος, προέρχεται από τον Carbone και παρουσιάζει διάφορες ευχολογικές 

συγκλήσεις µε την Grottaferrata Γ.β. ΙV και Γ.β. VII, όπως και µε το Vaticano gr. 1833. Το 

αρχαίο χειρόγραφο έχει περιγραφεί από τον A.Rocchi.  

 

12) Grottaferrata Γ.β. ΧΙΙ (ΧΙΙΙ αιώνας)                                           G12  



 

 

132 

Περγαµηνή, πάχους 150 x 115 mm., απόσπασµα 98, έχει ρίζες στην Καλαβρία και 

είναι γραµµένη στο χέρι σε στυλ του Ρέτζιο.  

 

13) Grottaferrata Γ.β. XXXV (XII αρχές αιώνα)                       G35 

 Περγαµηνή, πάχους 193 x 160 mm., απόσπασµα I + 83 + I . Λειτουργικό 

συνονθύλευµα του µοναστηριού του Πατρός του Ροσσάνο, το οποίο αποδίδεται στην πένα 

του αντιγραφέα Βαρθολοµαίου.  

 

14) Grottaferrata Ζ.δ. ΙΙ (χρονολογία 1090)                            GZd2  

Περγαµηνή, πάχους 90 x 61 mm. Διπλό αρχαίο χειρόγραφο το οποίο συνοδεύουν 

δύο χειρόγραφα, ένα ετερόκλιτο σύµπλεγµα (ff. 1-58) και ένα λειτουργικό (απόσπασµα 

59-136r), αντεγραµµένο το 1090 από τον ιεροµόναχο Κοσµά ο οποίος και υπογράφει τόσο 

στο πρώτο όσο και στο δεύτερο µέρος. Τα βιβλιo–τεχνικά στοιχεία καθώς και η 

διακόσµηση, παραπέµπουν στην Βόρεια Σικελία. 

 

15) Messina gr. 153 (τέλος XI αιώνα)                                    Μ153 

Περγαµηνή πάχους 140Χ106 mm., απόσπασµα 168. Διάγραµµα ιταλο- ελληνικό µε 

τις επικήδειες λειτουργίες.  

 

16) Messina gr. 160 (XI αιώνας)                       Μ160  

Περγαµηνή πάχους 170 x 130 mm., απόσπασµα 63. Χειρόγραφο ακρωτηριασµένο 

στην αρχή καθώς και στο τέλος, το οποίο περιέχει: α) Εσπερινούς της Γονυκλισίας της 

Πεντηκοστής β) Αναγνώσµατα γ) Λειτουργία του Χρυσοστόµου δ) Μια προσευχή του 

άµβωνα ε) Λειτουργία του Βασιλείου. Η παλαιογραφική µορφή του αρχαίου χειρογράφου 

προδίδει µια καταγωγή νοτιο-καλαβρέζικη η οποία και επιβεβαιώνεται στο λειτουργικό 

επίπεδο από την οµοιότητα µε την Grottaferrata Γ.β. ΙV καθώς και το Vaticano gr. 1833.  

 

17) Messina gr. 172 (στα 1178/1179)                                      M172 

Περγαµηνή πάχους 210 x 150 mm.,απόσπασµα 196. Διάγραµµα µε τις επικήδειες 

λειτουργίες, αντεγραµµένο σε στυλ του Ρέτζιο.  

 

18) Μόσχα, Κρατική Βιβλιοθήκη, Sevastianov 474                     MOS  

(Rumjantsev 27) (X αιώνας) 
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Περγαµηνή πάχους 115 x 101 mm., απόσπασµα 256, ακρωτηριασµένη στην αρχή 

καθώς και στο τέλος, µε πάρα πολλά κενά, ενώ τα αποσπάσµατα 78-79, 83-88, 132-140 

και 189-256 είναι του ΧΙΙ αιώνα. Είναι ένα ευχολόγιο που ίσως ήταν προς χρήση ενός 

µοναστηριού, µε παλαιστινιακές και αγιοπολίτικες προσευχές. Τα αποσπάσµατα 170-189 

από το αυθεντικό χειρόγραφο, περιέχουν αναγνώσµατα.  

 

19) Ottoboni gr. 43 (XI αιώνας)                                                   O43  

Περγαµηνή πάχους 335 x 259 mm., απόσπασµα 107. Συνονθύλευµα ιστορικό-της 

µελέτης των Πατέρων της εκκλησίας, µε ανατολικές ρίζες.   

 

20) Ottoboni gr. 175 (XI αιώνας)                 Ο175 

Περγαµηνή πάχους 242 x 180 mm., απόσπασµα 70. Ανάγνωσµα των ευαγγελικών 

περικοπών οι οποίες απευθύνονται στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, µε το 

κείµενο της Κατήχησης της Μεγάλης Παρασκευής καθώς και την Καθολική Λειτουργία 

για την Ινδικτιώνα (1η Σεπτεµβρίου).  

 

21) Ottoboni gr. 344 (στα 1177)               Ο344 

Περγαµηνή πάχους 223 x 146 mm., απόσπασµα 236. Ευχολόγιο αντεγραµµένο από 

τον Galaktion, πρεσβύτερο και δεύτερο ψάλτη του Καθεδρικού Ναού του Otranto .  

 

22) Ottoboni gr. 434 (στα 1174/1175)                              Ο434 

Περγαµηνή πάχους 200 x 155 mm., απόσπασµα 135. Επισκοπικό ευχολόγιο 

κωνσταντινουπολίτικο το οποίο περιέχει σπάνιες περιφερειακές επιρροές, οι οποίες 

προέρχονται από τη χερσόνησο του Sinai, και είναι χρονολογήσιµο χάρη στους 

πασχαλινούς  πίνακες. Είναι προϊόν της συνεργασίας τριών γραµµατέων σε στυλ «έψιλον 

στρογγυλό». Μεταγενέστερα, το ευχολόγιο ενώθηκε µε διάφορο περιφερειακό 

παλαιστινιακό υλικό.  

 

23) Paris, Coislin 213 (στα 1027)                                            PC213 

Περγαµηνή πάχους 255 x 200 mm., απόσπασµα 211. Κενά µεταξύ των 

αποσπασµάτων 23 και 24, 40 και 41, 73 και 74, 191 και 192, 202 και 203, 210 και 211. Τα 

αποσπάσµατα 1-2 προέρχονται από ένα απόσπασµα του αναγνώσµατος των Ευαγγελίων, 

το απόσπασµα 7ν είναι λευκό. Είναι το πιο παλαιό ευχολόγιο της Κωνσταντινούπολης, το 

οποίο έφτασε µέχρι εµάς. Είναι αντεγραµµένο σε µαργαρώδη «κλασσική» από τον 
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Thyepolos  προς χάρη ενός κάποιου Strateghios, επικεφαλής ιερέας του Καθεδρικού Ναού 

της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης το 1027, τον καιρό του Πατριάρχη Alessio 

Studita (15/XII/1025-20/II/1043), του οποίου το όνοµα έχει συνδεθεί µε ένα πολύ γνωστό 

και ονοµαστό Typikon, καθώς και µε τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον VIII (1025-

1028). Ο κώδικας, παρόλο που είχε χρησιµοποιήσει πατριαρχικές πηγές, έχει ωστόσο 

γραφτεί και συνταχθεί για ιδιωτική χρήση, όπως διαφαίνεται από µια µακριά σειρά 

προσευχών και παρακλήσεων. Η ίδια αφθονία αναλυτικών ευρετηρίων που συνοδεύουν 

και άλλα λειτουργικά βιβλία όπως αυτό το Praxapostolos, αποδεικνύει αρκετά τον 

ανθολογικό χαρακτήρα του έργου. 

 

24) Paris, Suppl. gr. 476 (XV αιώνας)                                  PS476 

Χειρόγραφο το οποίο περιέχει τις Λειτουργίες του Πέτρου και του Ιακώβου, 

αγορασµένο από τον Mynoides Mynas κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στο Άγιον όρος, 

τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες.  

 

25) S. Peterburg, Δηµόσια Κρατική Βιβλιοθήκη, gr. 226 (Χ αιώνας)                 PET 

Περγαµηνή πάχους 115 Χ 110 mm., απόσπασµα 173. Ευχολόγιο «ενοριακό» 

αντεγραµµένο από ένα κείµενο σε στρογγυλόσχηµη γραφή χειρογράφων. Η γραφή είναι 

πολύ υποκειµενική και αποκλείει µια σίγουρη τοποθεσία προέλευσης στα γεωγραφικά 

όρια της Νότιας Βυζαντινής  Ιταλίας. 

 

26) Vat. Regina di Svezia gr. 75 (χρονολογία 982/983)               R75 

Περγαµηνή πάχους 195 Χ 149 mm., απόσπασµα 8. Απόσπασµα ενός ευχολογίου 

µε τον Αγιασµό των Θεοφανίων καθώς και τις γαµήλιες τελετές, αποτελεί µέρος του πιο 

γνωστού προφητολογίου, το οποίο γράφτηκε από έναν γραφέα ιταλό αρχαϊστή στο 

Malvito (Cosenza).  

 

27) Sinai gr. 956 (X αιώνας)                                                 S956  

Ρολό περγαµηνής, πάχους 7750 x 240 mm., ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και 

στο τέλος, ένα απόσπασµα αδηµοσίευτο, εκ του οποίου όµως έχει βρεθεί ένα απόσπασµα 

πρόσφατα στο Σινά. H γραφή µοιάζει πολύ µε τη συλλογή των µοναστηριακών 

χειρογράφων που αντιγράφτηκαν από το µοναχό Πάολο στο Gerusalemme Haghios 

Stauros 55 του 927 . Είναι ένα κλασσικό κοντάκιον που χρησιµοποιείται σαν εορταστικό 
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και ενδείκνυται γενικά σαν  αρχιερεύς, µα και που έχει διαµορφωθεί ξεκινώντας από ένα 

πρωτότυπο Κωνσταντινουπολίτικο.  

 

28) Sinai gr. 957 (X αιώνα)                                                         S957  

Περγαµηνή πάχους 123 x 87 mm., απόσπασµα 85. Παπικό ευχολόγιο 

ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και στο τέλος, εκ του οποίου τα αποσπάσµατα 41-69 

και 79-85 παραπέµπουν στα αναγνώσµατα. Για την ουσία του ζητήµατος εξαρτάται 

σίγουρα από µια βυζαντινή πηγή όπως και το έχουν αποδείξει οι οδηγίες για τον Αγιασµό 

των Θεοφανείων. Παρόλα αυτά, σε περισσότερες από µία περιπτώσεις το 

Κωνσταντινουπολίτικο διάγραµµα έχει συσσωµατωθεί µε τα τοπικά ευχολόγια, πιθανόν 

στην Παλαιστίνη. 

 

29) Sinai gr. 958 (XI αιώνας)                                          S958                                           

Περγαµηνή πάχους 188 x 157 mm., απόσπασµα 118. Πρεσβυτεριανό  ευχολόγιο µε 

παλαιστινιακές ρίζες, µε ένα κενό µεταξύ των αποσπασµάτων 96 και 97, καθώς και µε µια 

σειρά από αναγνώσµατα. Πολλά είναι τα περιφερειακά ή τα τοπικά στοιχεία που 

συµπλέκονται στη βυζαντινή δοµή του βιβλίου, και τα οποία γίνονται αισθητά ιδιαίτερα 

στις γαµήλιες  τελετές καθώς και στην Γονυκλισία της Πεντηκοστής.  

 

30) Sinai gr. 959 (XI αιώνας)                                                 S959  

Περγαµηνή πάχους 147 x 120 mm., απόσπασµα 152, ακρωτηριασµένο στην αρχή 

καθώς και στο τέλος και επίσης εµφανίζει πάρα πολλά κενά. Είναι ένα πρεσβυτεριανό 

ευχολόγιο µε επισκοπικές πηγές της Kωνσταντινουπολίτικης παράδοσης καθώς και πάρα 

πολλές επιρροές ευχολογικές παλαιστινιακές, που θεωρούνται και σαν ο πιθανότερος 

τόπος προέλευσης.  

 

31) Sinai gr. 961 (XI/XII αιώνας)                                                 S961 

Περγαµηνή πάχους 156 x 128 mm., απόσπασµα 100. Πρεσβυτεριανό ευχολόγιο µε 

επισκοπικές και παλαιστινιακές πηγές µέρος των οποίων έχουµε ήδη συναντήσει στα 

προγενέστερα ευχολόγια. 

 

32) Sinai gr. 962 (XI/XII αιώνας)                                               S962  

Περγαµηνή, πάχους 140 x 112 mm., απόσπασµα 202. Πρεσβυτεριανό Ευχολόγιο 

ακρωτηριασµένο στην αρχή όπου σε αυτό  συνειπάρχουν παλαιστινιακές προσευχές. 
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33) Sinai gr. 973 (χρονολογία 1152/1153)                                     S973  

Μεταξωτό χαρτί, πάχους 170 x 132 mm., απόσπασµα ΙΙΙ, 168. Έχει γραφτεί από 

τον πρεσβυτέριο Aussenzio. 

 

34) Vaticano gr. 1552 (XII αιώνας)                                    V1552                                  

Περγαµηνή, 190 x 149, απόσπασµα 40. Ευχολόγιο το οποίο αποδίδεται από τον 

Gianelli στη Νότια Ιταλία, και το οποίο φαίνεται όµως να έχει προέλευση περισσότερο 

ανατολική.  

 

35) Vaticano gr. 1554 (ΧΙΙ αρχές αιώνα)                                   V1554 

Περγαµηνή, πάχους 195 x 135 mm., απόσπασµα ΙΙ + 214 + 181Α . Ιταλο–ελληνικό 

ευχολόγιο αντεγραµµένο από τον πρεσβύτερο Ιωάννη. 

 

36) Vaticano gr. 1811 (χρονολογία 1147)                                   V1811 

Περγαµηνή, πάχους 200 x 155 mm., απόσπασµα 171. Βoρειο–καλαβρέζικο 

ευχολόγιο αντεγραµµένο από τον πρεσβύτερο Πέτρο.  

 

37) Vaticano gr. 1833 (τέλος Χ αιώνα)                                  V1833 

Περγαµηνή, πάχους 190 x 155 mm., απόσπασµα 71. Μοναστηριακό ευχολόγιο 

ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και στο τέλος, που ήδη ανήκει στη Βιβλιοθήκη της 

Grottaferrata, και έχει αξιολογηθεί και καταταχθεί ανάµεσα σε εκείνα τα χειρόγραφα τα 

οποία έχουν χαρακτηριστεί γενικά «campaniens», και τα οποία είναι συνδεδεµένα µε το 

µοναστηριακό νιλιανό κίνηµα. Το αρχαίο χειρόγραφο έχει περιγραφεί από τον G. Canart.  

 

38) Vaticano gr. 1836 (11ος/12ος αιώνας)            V1970 

Περγαµηνή, πάχους 180 × 136, απόσπασµα 145 +58Α, 94 Α, 97Α, 135Α. 

Διάγραµµα µε τις επικήδειες λειτουργίες το οποίο έχει αντιγραφεί σε  στυλ του Ρέτζιο. 

 

39) Vaticano gr.1872 (12ος αιώνας)                       V1872 

Περγαµηνή, πάχους 155 x 120, απόσπασµα 146. Το ευχολόγιο προέρχεται µε µία 

καλή προσέγγιση από την βόρεια Καλαβρία και χρησιµοποιεί Κωνσταντινουπολίτικη 

γραφή µε νέα κριτική έκδοση. 

 

40) Vaticano gr. 1970 (στα µέσα του 12ου αιώνα)                              V1970 
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Περγαµηνή, πάχους 160 × 120, απόσπασµα 242. Ευχολόγιο το οποίο έχει 

αντιγραφεί στο µοναστήρι του πατρός του Ροσσάνο, γνωστό για την µεγάλη του σχέση µε 

τις µορφές της Θείας Ευχαριστίας, και επεξεργάστηκε σε ένα σηµαντικό µέρος του από 

ένα Κωνσταντινουπολίτικο πρωτότυπο του 11ου αιώνος.- 
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΗΜΑΔΙΩΝ 

 

( )     για την διπλωµατική µεταγραφή των σηµειώσεων του περιθωρίου 

 

<>     για να συµπληρωθούν βασικά κοµµάτια που λείπουν ή για να προστεθεί 

κάποιο στοιχείο σε υποθετική µορφή 
!   

{}     για να διαγραφούν στοιχεία διπλά ή περιττά 

 

  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

METAΦPAΣH  ΤΗΣ EIΣAΓΩΓHΣ TOY ΒΑΡΒΕΡΙΝΟΥ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΥ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 2000 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Με εφόδια την εκτίµηση, τις συµβουλές αλλά και αρκετές επικρίσεις φίλων και 

συναδέλφων από διαφορετικά µέρη, παρουσιάζουµε τώρα, τέσσερα χρόνια µετά την 

έκδοση του Ευχολογίου – Βαρβερινός Κώδικας, µία νέα έκδοση, η οποία βρισκόταν στα 

σκαριά ήδη από τα τέλη του 1996 µε την πρόθεση να δοθεί προς εκτύπωση όταν οι 

συνθήκες θα το επέτρεπαν. 

Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερα πολύπλοκο, το οποίο περιλαµβάνει µια νέα 

µεταγραφή του ελληνικού κειµένου, διότι το απαρχαιωµένο σύστηµα κειµενογράφου που 

χρησιµοποιήθηκε κατά την πρώτη έκδοση απεδείχθη ασύµβατο µε τις σύγχρονες 

τυπογραφικές απαιτήσεις. Εκτός αυτού, ο προσανατολισµός για µεταφραστική προσέγγιση 

των αρχαίων λειτουργικών κειµένων σε συνδυασµό µε τις πολυάριθµες και επίµονες 

παρακλήσεις που δεχθήκαµε προς αυτή την κατεύθυνση, µας έπεισαν να προβλέψουµε για 

το ευχολόγιο µία ιταλική µετάφραση. 

Όπως ακριβώς η πρώτη έκδοση, έτσι και η παρούσα αποτελεί προϊόν µελέτης και 

απευθύνεται στους ιστορικούς της λειτουργίας, και µε βάση αυτή την οπτική, επιλέχθηκε η 

δηµοσίευση του ευχολογίου στα Subsidia της Bibliotheca Ephemerides Liturgicae και 

εµπλουτίστικε η έκδοση απο τις ατοµικές ευχές µε βιβλιογραφικές αναφορές. Το ελληνικό 

κείµενο αναθεωρήθηκε και διορθώθηκαν τα λάθη κατά τη δακτυλογράφηση και οι 

ατέλειες κατά την έκδοση. Αναφορές που θεωρήθηκαν περιττές ή λανθασµένες 

αφαιρέθηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά σε παραποµπές στη Βίβλο, και κάποιες µεταβολές 

στην αρίθµηση των υποπαραγράφων κρίθηκαν απαραίτητες. Στην εισαγωγή, πέρα των 

ποικίλων βελτιώσεων, συµπεριελάβαµε ένα πίνακα µε το περιεχόµενο του ευχολογίου, µε 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να καθίσταται ευκολότερη η µελέτη του. Νέα είναι και τα κριτήρια 

έκδοσης που κατέστησαν δυνατή την αφαίρεση µιας σειράς σηµαντικών πληροφοριών από 

το κείµενο, οι οποίες όµως οργανώθηκαν στο εξής ξεχωριστά ως παρατηρήσεις επί του 

κειµένου ενώ τα ευρετήρια αναθεωρήθηκαν, και σε µερικές περιπτώσεις, εµπλουτίστηκαν. 
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Δεν µας αποµένει τίποτα άλλο πλέον εκτός από το να ευχαριστήσουµε όλους 

εκείνους που εξέφρασαν ενδιαφέρον και ευµένεια για το έργο αυτό, ξεκινώντας από την 

Αυτού Αγιότητα τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο Ι, συνεχίζοντας 

µε τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Σουηδίας, Παύλο, γνωστό ερευνητή µελετών της 

Λειτουργικής, και καταλήγοντας στα έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, τα οποία συνεισέφεραν 

αδιαµφισβήτητα στην διάδοση του βιβλίου. Ευχαριστούµε όλους εκ βαθέων, κυρίως για 

τις κριτικές, και θα το πράτταµε ονοµαστικά αν αρκετοί δεν µας είχαν ζητήσει να 

παραµείνουν ανώνυµοι, και οφείλουµε να κρατήσουµε τις υποσχέσεις µας. Εν τέλει, η 

αναθεώρηση της πρώτης έκδοσης του Βαρβερινού Κώδικα, µε την υπογραφή του André 

Jacob, µας επέτρεψε την εισαγωγή διορθώσεων σε κάποια σηµεία που µας είχαν, µέχρι 

εκείνη τη στιγµή, ξεφύγει ή των οποίων την αναγκαιότητα δεν είχαµε συνειδητοποιήσει. 

Για το λόγο αυτό, ευχαριστούµε θερµά τον Συγγραφέα αλλά και τις Συναδέλφους και τους 

Συναδέλφους, οι οποίοι µε διάφορο τρόπο ενστερνίστηκαν και προήγαγαν τη δηµοσίευση. 

Όπως έγραψε ο Robert Taft στην Εισαγωγή του έργου του Collected Studies, το 

οποίο δηµοσιεύτηκε από το Variorum: «Στην ακαδηµία υπάρχουν δύο είδη κριτικής: αυτές 

οι οποίες κριτικάρουν για να βοηθήσουν, και αυτές οι οποίες κριτικάρουν για να 

δυσφηµήσουν και να µειώσουν . Ο πρώτος αξίζει την ευγνωµοσύνη µας». 

 

 

Ρώµη, 11 Νοεµβρίου 1999 

 

 

Stefano Parenti και Elena Velkovska 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Το Barberini gr. 336 είναι το παλαιότερο και αναµφίβολα το πιο διάσηµο 

χειρόγραφο του βυζαντινού ευχολογίου, το λειτουργικό βιβλίο το οποίο παραθέτει τα 

κείµενα των Θείων Λειτουργιών, τις Ευχές του προεστώτος της Λειτουργίας των Ωρών, 

την τέλεση των θείων µυστηρίων και µια σειρά, από περισσότερο ή λιγότερο εκτεταµένες, 

από ανάλογες κατά περίσταση ευλογίες και ευχές για διάφορες συνθήκες και ανάγκες. Το 

µεγαλύτερο µέρος των κειµένων αυτών, φυσικά κάτω από διαφορετική κριτική έκδοση, 

είνα ακόµα και σήµερα σε χρήση στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης  καθώς και σε 

όλες τις Εκκλησίες που συνδέονται µε αυτή την λειτουργική παράδοση, και που 

επιστηµονικά ονοµάζεται βυζαντινή. 

Αποτελώντας µάρτυρα της µετανάστευσης προς την Ιταλία των χριστιανικών 

αποικιών της Μέσης Ανατολής, όπως έγραψε η Enrica Follieri, «αυτό το λειτουργικό 

βιβλίο ενσωµατώνεται, ως εκ τούτου, σε ένα από τα πιο δραµατικά κεφάλαια της ιστορίας 

των µεσογειακών λαών κατά την µεσαιωνική περίοδο». Για αυτό το λόγο, ο κώδικας 

αξίζει φυσικά µια εισαγωγή ευρύτερη της παρούσης που σε κάθε περίπτωση προβλέπεται 

σε ένα δεύτερο τόµο του παρόντος εγχειρήµατος, ο οποίος βρίσκεται υπό προετοιµασία. 

Εντούτοις, δεν παραλείπεται η ανακεφαλαίωση όλων όσων έχουν έως τώρα ειπωθεί, 

σωστά ή λανθασµένα, για την ιστορία του, τα βασικά χαρακτηριστικά και το περιεχόµενο. 

 

1. Χρονολόγηση 

Όλοι οι ιστορικοί που άδραξαν την ευκαιρία να καταπιαστούν µε το  Βαρβερινό 

Ευχολόγιο, ξεκινώντας από τον Έλληνα λόγιο, Λέοντα Αλλάτιο που πρώτος αντελήφθη 

την αξία του, συναινούν σχεδόν οµόφωνα ότι ο κώδικας ανέρχεται στον 8ο αιώνα. 

Συγκεκριµένα, ο Brightman, βασιζόµενος σε σειρά δεδοµένων που προέκυψαν από την 

ερµηνευτική κριτική, πρότεινε µία πιο συγκεκριµένη χρονολόγηση, υπογραµµίζοντας την 

επίκληση ὑπὲρ τῶν πιστοτάτων βασιλέων, τῆς φιλοχρίστου βασιλίσσης (§ 37.4) στην 

αναφορά του Χρυσοστόµου. Σύµφωνα µε τον Brightman,  οι εν λόγω βασιλείς θα έπρεπε 

να συνταυτιστούν µε τον Κωνσταντίνο Στ΄ της συριακής δυναστείας (780 – 797) και τη 

Μαρία, την οποία παντρεύτηκε το 788, ή τη δεύτερή του σύζυγο, Θεοδότη, την οποία 

παντρεύτηκε το 795, ενώ η βασίλισσα δεν µπορεί να είναι άλλη από την Ειρήνη, σύζυγο 
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του Λέοντα Δ΄ (775 -780). Εποµένως, ο κώδικας θα έπρεπε να είχε αντιγραφεί µεταξύ του 

788 και του 797. 

Εντούτοις, αυτός ο τρόπος τεκµηρίωσης τέθηκε υπό αµφισβήτηση. Στην 

πραγµατικότητα, ο πληθυντικός αριθµός του όρου βασιλεῖς δεν αναφέρεται στον 

αυτοκράτορα και τη σύζυγό του, αλλά στον αυτοκράτορα και τους συνεργάτες του στην 

διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας. Παρόλα αυτά, είναι, ούτως ή άλλως, δυνατό να 

αποσπάσουµε από τον κώδικα λεπτοµέρειες, για να ορίσουµε µια χρονολόγηση, φυσικά 

λιγότερο ακριβή σε σχέση µε αυτή που προτείνει ο Brightman, αλλά πιο αξιόπιστη 

αντίστοιχα. 

Το 1953 ο Χ. Κωνσταντινίδης, πρώτος προσέδωσε τη δέουσα έµφαση στο γεγονός 

ότι µία τέτοιου είδους προσευχή, “του άµβωνα”, δεύτερη στη συλλογή που αντιγράφηκε 

προς το τέλος του κώδικα (§ 274.1), φαίνεται να αποδίδεται στον «πατριάρχη Γερµανό», 

προς ταυτοποίηση µε το Γερµανό Α΄ από την Κωνσταντινούπολη (715–730), αποθανόντα 

το 733, χρονολογία που θεµελιώνει έναν ακριβή terminus ante quem non («όχι πριν από»). 

Εντούτοις, ένας πιθανός terminus post quem non («όχι µετά από»)  προέρχεται από µία 

άλλη προσευχή, αυτή τη φορά στη λατινική γλώσσα και σε σκανδιναβική µετάφραση, 

αντιγραµµένη όπισθεν του φ. 279. Η ευχή «insérée par une main grecque», η οποία 

αναφέρεται στην ευλογία του γάλακτος και του µελιού, χρονολογείται από τον A. Wilmart 

γύρω στο έτος 800, θεωρώντας παρόλα αυτά λογική µία απόκλιση εικοσαετίας (795–815). 

Η χρονολόγηση του κώδικα στο δεύτερο µισό του 8ου αιώνα φαίνεται, λοιπόν, να είναι 

σωστή. 

2. Προέλευση 

Η ρωµαϊκή ευχή για την ευλογία του γάλακτος και του µελιού, η οποία επέτρεψε 

στον Wilmart να προάγει ένα τόσο σηµαντικό στοιχείο όσον αφορά στη χρονολόγηση του 

ευχολογίου, σύµφωνα µε τον ίδιο το συγγραφέα θα έπρεπε να είχε αντιγραφεί σε ιταλικό 

έδαφος. Ακόµα και αν, η προσθήκη χρονολογείται µερικά χρόνια µετά τη σύνταξη του 

χειρογράφου, θα ήταν λογικό να δεικνύεται η Ιταλία ως πατρίδα του Βαρβερινού κώδικα, 

εντούτοις ο Wilmart, «όπως και όλοι οι προγενέστεροί του, όντας πεπεισµένος ότι το 

χειρόγραφό δεν ήταν δυνατόν να είχε γραφτεί παρά µόνο στην Κωνσταντινούπολη, εξηγεί 

µε τον ακόλουθο τρόπο την παρουσία του στην Ιταλία»: 
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La copie à peine achevée, l’ouvrage fut apporté en Italie, pour être offert                  

vraisemblement à quelque dignitaire ecclésiastique, puisque le cadeau de ce livre élégant – 

non pas somptueus, – ne  pouvait être fait au premier venu. 

Ωστόσο, η τεκµηρίωση του Wilmart δεν αποτελεί απόλυτο προϊόν φαντασίας, 

δεδοµένου ότι εκείνη την εποχή και για περισσότερο από µία εικοσαετία, κανείς – ούτε ο 

Strittmatter – δεν είχε συµφωνήσει µε κάποιο άλλο πιθανό ενδεχόµενο. Εντούτοις, στη 

έρευνά του, όσον αφορά στη Liturgie d’Hippolyte που παρουσιάστηκε το 1959, ο Jean 

Marie Hanssens εµφάνιζε ήδη ως γνωστή την ιταλό – βυζαντινή   προέλευση του 

Βαρβερινού ευχολογίου στους κύκλους των ερευνητών και συγκεκριµένα έγραφε: 

Le plus ancien [...] est le célèbre Barber. graec. 336 de la Vaticane (anciennement 

III, 55) lequel, comme on sait, représente le rite byzantin tel qu’il était pratiqué dans l’Italie 

méridionale aux alentours de l’an 800. 

Ωστόσο, επανεξετάστηκε ο ισχυρισµός του A. Jacob, ο οποίος λανθασµένα 

µετέθετε χρονικά την νότιο – ιταλική προέλευση του κώδικα, ενώ ακόµα και το 1967, 

άδραξε της ευκαιρίας να γράψει ότι «jusqu’à présent personne n’a jamais mis en doute son 

origine constantinopolitain». Σε κάθε περίπτωση, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ο 

Βαρβερινός Κώδικας εκτός του ότι αποτελεί αδιαµφισβήτητα το πιο παλαιό βυζαντινό 

ευχολόγιο που έχει βρεθεί έως σήµερα, αποτελεί ταυτόχρονα και τον πιο παλαιό µάρτυρα 

της ιταλό – ελληνικής ανασκόπησης της βυζαντινής τελετής, η οποία τελούνταν σε 

κάποιες περιοχές της νότιας Χερσονήσου έως τα τέλη του 16ου αιώνα, ενώ τελείται ακόµα 

και σήµερα στο ιταλό–βυζαντινό µοναστήρι της Grottaferrata, στα προάστια της Ρώµης. 

3. Ιστορική ανασκόπηση του κώδικα 

Δεν γνωρίζουµε πότε το Βαρβερινό ευχολόγιο αφαιρέθηκε από τη λειτουργική 

χρήση για να γίνει βιβλίο της βιβλιοθήκης. Οι ελάχιστες σηµαντικές σηµειώσεις στο 

περιθώριο του 9ου και 10ου/11ου αιώνα δεικνύουν µια περιορισµένη χρονικά χρήση που 

φυσικά επηρέασαν η προοδευτική εγκατάλειψη της µεγαλογράµµατης γραφής και η 

ανάπτυξη νέων τύπων. 

Στο φ. 263v (στο πρωτότυπο αποτελούσε το τελευταίο φύλλο του κώδικα) στην 

κορυφή και αριστερά, βρίσκεται τυπωµένο ένα σήµα βιβλιοθήκης αποτελούµενο από ένα 

µεγάλο «Τ» και επικαλυπτόµενο από ένα σταυρό, το οποίο ο Wilmart, µη µπορώντας να 

εντοπίσει την προέλευση, χρονολογεί όχι πριν τον 11ο αιώνα, ακόµα και αν «elle peut 
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aussi ne remonter qu’au XIII ou au XIV». Εντούτοις, ένα πράγµα είναι σίγουρο: τον 14ο 

αιώνα ο Βαρβερινός Κώδικας βρισκόταν στη καλλιεργηµένη και εξευγενισµένη 

Φλωρεντία των Μεδίκων. Στο εσώφυλλο ΙΙv είναι πράγµατι καταχωρηµένο ένα σχόλιο, 

πιθανώς, µε το χέρι του Ζenobi Acciaiuoli, OP (1461–1519), βιβλιοθηκάριου του 

µοναστηρίου του San Marco έως το 1513: Orationes misse et tocius officii s(e)c(un)d(u)m 

basilium co(n)uentus s(an)c(t)i marci de florentia ordinis fr(atr)um p(re)dicatorum de 

hereditate nicholay de nicholis, επίσης, λίγο πιο πάνω, βρίσκουµε την αρίθµηση και την 

τοποθεσία που είχε λάβει ο κώδικας: 33. De p(rim)o banco ex p(ar)te orientis, και ακόµα 

στο φ. 1r: orationes misse sancti basilii et or(ati)o(n)es super totum officium et modum 

recuperandi hereticos, και στο φ. 17r το µεταγενέστερο σχόλιο: officiu(m) grecor(um). 

Η υπέροχη συλλογή κωδίκων του ουµανιστή και βιβλιόφιλου Niccolὸ Niccoli 

(1363-1437), σύµφωνα µε την επιθυµία του ιδίου που διατυπώθηκε στην διαθήκη του  

πέρασε το 1441 στη φλωρεντιανή µονή του Αγίου Μάρκου των Δοµινικανών Μοναχών 

όπου ο Cosimo de Medici (1389-1464) ίδρυσε την πρώτη δηµόσια βιβλιοθήκη των 

νεότερων χρόνων. Κατά τον 17ο αιώνα το ευχολόγιο αλλάζει ξανά ιδιοκτήτη και 

καταλήγει στην Βαρβερινιανή Βιβλιοθήκη της Ρώµης (Biblioteca Barberiniana di Roma), 

η οποία ενσωµατώθηκε το 1902 στην Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού (Biblioteca 

Apostolica Vaticana), όπου και βιβλιοδετήθηκε το 1627. 

Πολλοί από τους κώδικες της σηµερινής συλλογής Barberini της Vaticana φέρουν 

ένα σήµα κατοχής του φλωρεντιανού γερουσιαστή Carlo Strozzi (1587-1670) και µεταξύ 

αυτών, υπάρχουν µερικοί οι οποίοι προέρχονται από την Βιβλιοθήκη της µονής του Αγίου 

Μάρκου και, όπως το ευχολόγιο Barberini, είχαν φθάσει εκεί δια µέσου του 

κληροδοτήµατος του Niccole Niccoli Σε αναφορά του ο G. Mercati, µε µετέπειτα οπαδό 

του τον A. Dillier, υπέθεσε ότι, δεδοµένου των δεσµών φιλίας που διατηρούσαν ο Strozzi 

και η αριστοκρατική ρωµαϊκή οικογένεια των Βαρβερινών – η οποία καταγόταν από την 

Φλωρεντία – , το ευχολόγιο βρέθηκε σε εκείνη τη βιβλιοθήκη µέσω αυτής της οδού. Εν 

τούτοις, αυτή η αναφορά του Mercati είναι µία υπόθεση που πρέπει ακόµα να 

επαληθευτεί. Με την ένταξή του στη βιβλιοθήκη των Βαρβερινών, το ευχολόγιο αποκτά 

νέα χρήση, ως πηγή λειτουργικών µελετών. 

4. Ανασκόπηση της έκδοσης 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές που σε αυτή την έκδοση περιβάλλουν κάθε ατοµική 

προσευχή, οι πλούσιες βιβλιογραφίες του Βατικανού και άλλες δηµοσιεύσεις 
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αποδεικνύουν την έντονη χρήση του κώδικα στη Liturgiewissenschaft. Ωστόσο, στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πρόσβαση στην πηγή πραγµατοποιούνταν 

µέσω της τµηµατικής έκδοσης και των variae lectiones που εκδόθηκαν στη µνηµειώδη 

συλλογή ευχολογικών κειµένων του Γάλλου δοµινικανού J. Goar. 

Το 1933, σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Α. Strittmatter, η Βιβλιοθήκη του 

Βατικανού ετοιµαζόταν να δηµιουργήσει µια πανοµοιότυπη έκδοση, εγχείρηµα που όµως 

δεν επετεύχθη. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1953, ένα ίδρυµα των Η.Π.Α. παρείχε κονδύλι 

500 δολαρίων στον ίδιο τον Strittmatter, ο οποίος αυτή τη φορά εµφανίζεται ως 

επιµελητής της κριτικής έκδοσης. Εν τούτοις, ο αµερικανός ερευνητής δεν καταφέρνει να 

φέρει εις πέρας το εγχείρηµα και το 1964 – τριάντα τέσσερα χρόνια πριν – ο H. 

Engberding διέδωσε ότι η έκδοση του Βαρβερινού κώδικα θα δηµοσιευόταν υπό την 

επιµέλεια του A. Jacob. Ο ίδιος, το 1966, παρουσίαζε την έκδοση «en préparation» και το 

ίδιο έκανε και το 1974, ανακοινώνοντας και τις δύο φορές τη δηµοσίευση στη σειρά Studi 

e Testi της Αποστολικής Βιβλιοθήκης του Βατικανού. 

Έκτοτε, σε καµµία από τις µεταγενέστερες δηµοσιεύσεις του Βέλγου ερευνητή δεν 

δίνονταν πληροφορίες όσον αφορά την πορεία του έργου και την τύχη της έκδοσης. Εν τω 

µεταξύ, χάρη στην εξάπλωση των µικροφίλµ και των εκτυπώσεων του κώδικα που 

διάφορες Βιβλιοθήκες και πολιτιστικά Ιδρύµατα διέθεταν ελεύθερα, δηµοσιεύτηκαν ή 

αναδηµοσιεύτηκαν δεκάδες και δεκάδες ευχές του διάσηµου ευχολογίου. 

Αντιµετωπίζοντας αυτή τη δύσκολη κατάσταση και απουσία – µεταξύ άλλων – επίσηµης 

ανάληψης του εγχειρήµατος από άλλους για λογαριασµό της σειράς Studi e Testi, ο πατήρ 

Leonard Boyle, τότε Διοικητής του Βατικανού, παραχώρησε στους συγγραφείς την άδεια 

δηµοσίευσης του κώδικα (επιστολή της 21ης Οκτωβρίου 1994). 

5. Κωδικολογικές και παλαιογραφικές πληροφορίες 

Σε όσους το ζητήσουν στην Βιβλιοθήκη του Βατικανού, (έχει στην 

πραγµατικότητα αποθηκευθεί στη Riserva) ο κώδικας µε την ένδειξη Barberini gr. 336 

παρουσιάζεται ως ένας ογκώδης τόµος περγαµηνής βιβλιοδετηµένος µε δερµάτινη καφέ 

επένδυση του 1827 και ένα χρυσό περίγραµµα µε γεωµετρικά σχήµατα αποτυπωµένο και 

στα δύο εξώφυλλα. Στη ράχη, µε κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, αναγράφεται (σε 

φόντο κόκκινο) "Βasilii Liturgia" και (σε φόντο πράσινο) "Canones Graeci". Οι διαστάσεις 

της βιβλιοδεσίας είναι 189×140 χιλιοστά για τα φύλλα και 75 χιλιοστά πλάτος για τη 

σειρά. 
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Ο κώδικας φέρει δύο είδη συνεχούς αρίθµησης: µία – παλαιότερη – ανά σελίδες 

(IV. 563) και µία – νεότερη – ανά φύλλα (ΙΙ. 279 + 52a και 233a) µε µηχανική σφραγίδα 

στο µέσο. Επιπλέον, τα φ. 1 – 23 φέρουν στην πρόσθια όψη µία τρίτη αρίθµηση στο µέσον 

του επάνω περιθωρίου, η οποία ανήκει στην πένα του ιεροµονάχου της Grottaferrata, 

Filippο Vitali ( + 1771), βιβλιοθηκαρίου για αρκετό καιρό στη Barberiniana. Τέλος, είναι 

καταγεγραµµένη στην κάτω δεξιά γωνία µία τέταρτη αρίθµηση µόνο στο τεύχος 36 (φ. 

272–279). 

Στην παρούσα κατάσταση, ο κώδικας αποτελείται από 36 τεύχη, όλα σε τετράδες, 

µε εξαίρεση µία κατεστραµµένη δυάδα (φ. 41–43) που υπολείπεται του πρώτου φύλλου, 

χωρίς παρόλα αυτά ο κώδικας να έχει υποστεί ασυνέχειες, και µία τετράδα µειωµένη σε 

τριάδα πλέον εξαιτίας της καταστροφής του δεύτερου δίφυλλου (φ. 266–271). Όπως 

ακριβώς οι µονές σελίδες ή φύλλα, έτσι και τετράδια παρουσιάζουν διαφορετικά είδη 

αρίθµησης. Η παλαιότερη είναι τοποθετηµένη στην εξωτερική γωνία του πρώτου φύλλου 

κάθε τεύχους, µε ελληνικά γράµµατα και µαύρο µελάνι, εν τούτοις, διασώζονται ελάχιστα 

δείγµατα εξαιτίας της κοπής φύλλων που υπέστη ο κώδικας. Ωστόσο, η αρίθµηση, αν και 

ατελής, είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς από τη αλληλουχία των αριθµηµένων τετράδων 

18 (φ. 83–90), 19 (φ. 91–98) και 23 (φ. 123–130), είναι δυνατό να καθοριστεί ο αρχικός 

αριθµός των τευχών σε 40. Από αυτά χάθηκαν τα τεύχη 1, 2, 3 και 8 ενώ τα τεύχη 4 και 5 

βρίσκονται επί του παρόντος βιβλιοδετηµένα στο τέλος του κώδικα, µετά το φ. 263. Με 

αυτό τον τρόπο, το τελευταίο φύλλο (279v) βρισκόταν απέναντι µε το τρέχον φ. 1r. 

Στα εσώφυλλα Ι και ΙΙ αναγιγνώσκονται στην πίσω σελίδα (η πρόσθια σελίδα 

παρέµεινε λευκή) οι σηµειώσεις Num(er)o ant(i)co e Legato nel 1827 (φ. Ιv) και η ένδειξη 

της αρίθµησης και της τοποθεσίας µε τη σχετική σηµείωση κατοχής του µοναστηρίου S. 

Marco di Firenze µαζί µε την αρίθµηση και την τοποθεσία Α. 77 και ΙΙΙ.55 που υπήρχαν 

στον κώδικα προγενέστερα. 

Τα φύλλα έχουν διαστάσεις κατά µέσο όρο mm 190 x 132/3 και αποτελούνται από 

21 έως 23 σειρές ανά σελίδα, ενώ η επιφάνεια γραφής καταλαµβάνει κατά µέσο όρο mm 

135 x 80/85. Το είδος της γραµµής είναι το πολύ διαδεδοµένο 20C1 σε σύστηµα 2, ανά 

σελίδα στο εσωτερικό µέρος. Η περγαµηνή παρουσιάζεται, στο σύνολό της, σε καλή 

κατάσταση παρόλο που δεν είναι αξία λόγου και έχει ανοµοιόµορφο πάχος. 

Η γραφή του Βαρβερινού κώδικα είναι µεταγενέστερη βιβλική µεγαλογράµµατη 

δυτικού τύπου, η οποία συναντάται σε διάφορα παλίµψηστα νότιο – ιταλικής προέλευσης. 
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Πρόσφατα, σηµειώθηκε ως επιβεβληµένο σηµείο σύγκρισης ο παλίµψηστος του Vaticano 

gr. 1456, ένας κώδικας µε καλλιγραφική γραφή του 11ου αιώνα, ο οποίος – σύµφωνα µε 

τον J. Irigoin – «παρουσιάζει την ίδια βιβλική µεγαλογράµµατη γραφή µεµονωµένου και 

µεταγενέστερου είδους». Ωστόσο, από τη βιβλιογραφία των αντιτύπων που έχει 

προσαρτηθεί στις ποικίλες σηµειώσεις του G. Gavallo, είναι δυνατό να προκύψουν άλλες 

πιο ενδιαφέρουσες συγκρίσεις. 

6. Περιεχόµενο 

Στο Βαρβερινό Κώδικα βρίσκονται σήµερα συγκεντρωµένα τρία είδη κειµένων: α) 

το Βυζαντινό ευχολόγιο (φ. 1–263), β) αποσπάσµατα των Κανόνων (φ. 266–269) και του 

VIIIου βιβλίου των Αποστολικών Διαταγών (φ. 266–279), γ) η λατινική προσευχή για την 

ευλογία του γάλακτος και του µελιού (φ. 279v), για την οποία έχουµε ήδη µιλήσει, ενώ τα 

φύλλα 264 και 265 είναι λευκά. Η αρχική σειρά περιλάµβανε πρώτα τους Κανόνες και τις 

Διαταγές και πιθανά τον πίνακα περιεχοµένων ολόκληρου του τόµου. 

Το ευχολόγιο 

Το “περιεχόµενο” του ευχολογίου αποτελείται από µια σχετικά ετερογενή 

συλλογή, στην οποία ο συντάκτης παρέθεσε µαζί ιερατικό και µη ιερατικό υλικό, 

διαφορετικής προέλευσης. Δίπλα στις ιδιαίτερες ευχές που απευθύνονται όχι µόνο σε ένα 

γενικό ιερουργό (ἱερεύς) αλλά µερικές φορές σε µητροπολίτη, αρχιεπίσκοπο ή ακόµα και 

πατριάρχη, βρίσκουµε επίσης ενδείξεις ρουµπρίκων και µερικές σειρές διακονικών 

παραγγελµάτων (διακονικά), χωρίς να λείπουν παρόλα αυτά µεγάλες ενότητες και 

ατοµικές ευχές αποκλειστκά µοναστηριακής φύσης. Ετερογενής είναι και η ίδια η 

προέλευση των προσευχών: πέρα από τη βυζαντινή παράδοση της Κωνσταντινουπόλεως, 

από την οποία αντλούµε ένα παράδειγµα, αν και δεν είναι το µοναδικό, όσον αφορά την 

τελετή στέψης του αυτοκράτορα (§§ 171–172), παρουσιάστηκαν επίσης µε σαφήνεια οι 

λειτουργικές παραδόσεις των πατριαρχών της Δύσης, όπως για παράδειγµα στην τελετή 

του Νιπτήρος (πλύσιµο των ποδιών) ( §§ 222 – 225) και η παραδοσιακή ειδικά ιταλό – 

ελληνική παράδοση που µέσω του συνόλου της σύνθεσης αυτών των στοιχείων εξέφρασε 

µια πραγµατική ανασκόπηση της βυζαντινής τελετής. (Λειτουργία Αγίου Ιωάννη 

Χρυσοστόµου). 

Όλα αυτά τα στοιχεία καταµετρήθηκαν σταδιακά και προέκυψε ένα σύνολο 244 

«κοµµατιών». Η αρίθµηση παρουσιάζει ανωµαλίες, κάποιες είναι πραγµατικές, ενώ άλλες 

απλά φαινοµενικές. Πιο συγκεκριµένα, στις Λειτουργίες του Βασιλείου και του 
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Χρυσοστόµου οι ευχαριστήριες ευχές δεν αριθµήθηκαν κατ’ εξαίρεση του πρώτου 

στοιχείου, της εὐχῆς τῆς προσκοµιδῆς, σε σύγκριση µε το ανάλογο τµήµα της Λειτουργίας 

των Προηγιασµένων Τιµίων Δώρων. Χωρίς αρίθµηση παρουσιάζονται και οι Ευχές τῆς 

κεφαλοκλισίας των Εσπερινών (§ 64), του Όρθρου (§ 84), της Τρίτης (§ 91), Έκτης (§ 96) 

και Ενάτης Ώρας (§ 101), της Τρίτης – Έκτης της Σαρακοστής (§ 111) και εκτός της 

Λειτουργίας των Ωρών, στη µοναδική τελετή Καθαγιασµού του Ναού (§ 153). Χωρίς 

αρίθµηση παρουσιάζονται και µη παρακλητικά στοιχεία όπως τα διακονικά 

παραγγέλµατα, η διδαχή για την παρασκευή του Αγίου Μύρου (§ 140) και η διατύπωση 

αποκήρυξης της µανιχαϊστικής αίρεσης (§ 148). 

Παρακάτω, παρουσιάζεται σχηµατικά το περιεχόµενο του ευχολογίου, διαιρεµένο 

σε κεφάλαια, µε παραποµπές στην αρίθµηση που υιοθετήθηκε σε αυτή την έκδοση (µε 

έντονους χαρακτήρες) αλλά και στην αρχική αρίθµηση του κώδικα. 

1. Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου 1-22 

 

2. Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου 23-41 

 

3. Λειτουργία των Προηγιασµένων Δώρων 42-48 

 

4. Λειτουργία των Ωρών ( Ι ) 49-111 

Εσπερινός 49-64 

Μεσονυκτικό 65-69 

Όρθρος 70-84 

Πρώτη Ώρα 85-86 

Τρίτη Ώρα 87-91 

Έκτη Ώρα 92-96 

Ενάτη Ώρα 97-101 
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Μεσώριο (Τρίτης – Έκτης) της Τεσσαρακοστής 102-111 

 

5. Χριστιανική Κατήχηση 112-126 

Ευχή την όγδοη ηµέρα από της γεννήσεως 112 

Ευχή την τεσσαρακοστή ηµέρα από της γεννήσεως 113 

Εις το ποιήσαι κατηχούµενον 114-119 

Βάπτισµα-Χρίσµα-Ευχαριστία 120-125 

Απόλουση µετά από οκτώ ηµέρες 126 

 

6. Αγιασµός του νερού των Θεοφανείων 127-133 

       Αγιασµός του νερού 127-131 

       Άλλος τύπος ευχής για το νερό των βαπτισµάτων 132-133 

 

7. Λειτουργία των Ωρών ( ΙΙ ) 134-139 

Αγρυπνία 134-139 

 

8. Προπαρασκευή και καθαγιασµός του µύρου 140-142 

 

9. Πατριαρχική κατήχηση στους κατηχουµένους προς το Βάπτισµα 143-145 

 

10. Συµφιλίωση των αιρετικών 146-148 

Τύπος και τελετουργία για διάφορες κατηγορίες 146-147 

Έγγραφος αναθεµατισµός των Μανιχαίων 148 
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11. Θεµελίωση, καθιέρωση και εγκαίνεια µιάς εκκλησίας 149-156 

Θεµελίωση 149 

Καθιέρωση του Ναού και της Αγίας Τραπέζης 150-153 

Εγκαίνεια 154-156 

 

12. Χειροτονίες 157-168 

Επίσκοπος 157-158 

Πρεσβύτερος 159-160 

Διάκονος 161-162 

Διακόνισσα 163-164 

Υποδιάκονος 165 

Αναγνώστης/Ψάλτης 166 

Ηγούµενος 167-168 

 

13. Μοναχικό σχήµα ( I ) 169-170 

Περί του λαµβάνειν σχήµα µοναχός 169 

Περί του λαµβάνειν σχήµα µοναχή 170 

 

14. Τυπικό και Ευχές επί προχειρίσεως Βασιλέως 171-181 

Στέψη του Βασιλέως 171-172 

Για τη συνάντηση µεταξύ του Βασιλέως και του Πατριάρχου 173-174 

Άλλη προσευχή για τον Βασιλέα 175-176 
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Προσευχή για την τρύγη του Βασιλέως 177-178 

Προαγωγή των αρχόντων 179-180 

Για την ευλογία της επιβίβασης του Βασιλέως 181 

 

15. Ευχές για διάφορες ανάγκες ( I ) 182-183 

Για την προσφορά των απαρχών 182 

Ευλογία ενός οίκου 183 

 

16. Τυπικό γάµων 184-189 

Μνηστεία 184-185 

Γάµους 186-188 

Άλλη προσευχή για τους γάµους 189 

 

17. Ευχές για διάφορες ανάγκες (II) 190-195 

Πριν και µετά τα γεύµατα 190-191 

Για όποιον ταξιδεύει 192 

Για όποιον ταξιδεύει δια θαλάσσης 193 

Για την ανοµβρία 194-195 

 

18. Ευχές για τους ασθενείς 196-200 

Για τους ασθενείς 196-198 

Για το λάδι των ασθενών 199-200 
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19. Ευχές Εξοµολόγησης 201-205 

Για εκείνους οι οποίοι µετανοούν 201 

Για εκείνους οι οποίοι εξοµολογούνται 202 

Για εκείνους οι οποίοι ορκίζονται µε ευκολία 203 

Για εκείνον ο οποίος είναι αναγκασµένος να γευθεί απαγορευµένες τροφές 204 

Για εκείνους οι οποίοι έχουν γευθεί απαγορευµένες τροφές 205 

 

20. Εξορκισµοί ( I ) 206-207 

Για αυτούς οι οποίοι βασανίζονται από ακάθαρτα πνεύµατα 206 

Για αυτούς οι οποίοι υποφέρουν εξ᾽ αιτίας των δαιµόνων 207 

 

21. Ευχές για διάφορες ανάγκες (III) 208-219 

Για την κουρά της κώµης ενός παιδίου (2 ) 208-209 

Για την πωγωνοκουρίαν 210 

Για την αδελφοποίησιν 211 

Μία άλλη για την κουρά της κώµης ενός παιδίου 212 

Για το ποίµνιο 213 

Για τους ψυχορραγούντες 214 

Για τον τρύγο 215 

Στην αρχή της σποράς 216 

Για την ηπιότητα του κλίµατος 217 

Για αυτούς που προσφέρουν φρούτα 218 

Για το θερισµό 219 
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22. Ευχές και τυπικό συνδεδεµένα µε το λειτουργικό έτος 220-228 

Ευλογία των κλάδων βαΐων 220-221 

Πλύσιµο των ποδιών 222-225 

Γονυκλισία της Πεντηκοστής 226-228 

 

23. Ευχές για διάφορες ανάγκες ( IV ) 229-256 

Για τα κόλλυβα προς τιµή των αγίων 229 

Για την θυσία των βοών 230 

Για την κολυµβήθρα 231 

Για την οικοδόµηση ενός οίκου 232              

Για τους σεισµούς 233 

Για την ανάληψη διακονίας (σε µοναστήρι) 234 

Για την προσφορά νέων καρπών 235 

Για τα κόλλυβα 236 

Για την νυχτερινή ονείρωξη 237 

Για την ευλογία µολυσµένου ύδατος 238 

Για την προσφορά αµνού 239 

Για την είσοδο λαϊκού σε κληρικό 240 

Για την ευλογία ενός οίκου 241 – 242 

 

24. Εξορκισµός (II) 243 

 

25. Τυπικό του Μοναχικού σχήµατος (II) 244-256 



	 154	

Διακονικά και Ευχές για το ῾῾µικρό σχήµα ᾽᾽ 244-248 

Διακονικά και Ευχές για το ῾῾µεγάλο σχήµα ᾽᾽ 249-254 

Για την αποκουκούλλισιν µετά 8 ηµέρες 255 

Αναγνώσµατα για την Λειτουργία για τις 8 ηµέρες 256 

 

26. Εξορκισµός ( III ) 257 

 

27. Τυπικό του Μοναχικού σχήµατος (III) 258 – 263 

Τυπικό για την οµολογία πίστεως των µοναχών 258 - 263 

 

28. Ευχές για τους κοιµηθέντας 264-270 

 

29. Ευχές για διάφορες ανάγκες (V) 271-272 

Προσευχή για έναν ασθενή ασκητή 271 
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Διακονικά για τους κοιµηθέντες 287 

Διακονικά για τους ασθενείς 288 

 

Κανόνες και Αποστολικές Διαταγές 

Τα εν λόγω τελευταία δύο τεύχη του κώδικα (στο πρωτότυπο το τέταρτο και το 

πέµπτο) παραθέτουν, όπως προαναφέρθηκε, µέρη των Κανόνων και τις ευχές χειροτονίας 

των Αποστολικών Διαταγών, δυστυχώς όµως είναι ελλιπή εξαιτίας της απώλειας των 

προηγούµενων τευχών και την αποκοπή του δεύτερου δίφυλλου από το πέµπτο τεύχος. Σε 

σχέση µε τα δύο αυτά έργα, ο Βαρβερινός κώδικας αποτελεί την πιο παλιά ελληνική 

µαρτυρία, όπως γίνεται αντιληπτό από την χρονολογική αναφορά των πηγών που συνέταξε 

ο M. Metzger, ο οποίος τον ταξινοµεί µε το γράµµα f στην οικογένεια Ν. Σε αυτή την 

οικογένεια ανήκουν άλλες τρεις µαρτυρίες: η Vaticano gr. 1506 του 1024 (πλέον 

Cryptensis 47), η Vaticano gr. 2089 + 2115 και η Αθήνα Εθν. Βιβλιοθ. 1435, αµφότερες 

του 12ου αιώνα που µετέπειτα στην έκδοση του Metzger αποδόθηκαν από τον S. Lucà στο 

Rossano ή γενικότερα στην «σχολή του s. Nilo». Τελικά, όσον αφορά τους Κανόνες, ο 

Βαρβερινός Κώδικας και οι άλλες µαρτυρίες της οικογένειας Ν αποκαλύπτουν στενότατες 

κειµενικές σχέσεις µε το λατινικό Fragmentum Veronense του 5ου/6ου αιώνα, µε τρόπο 

τέτοιο ώστε να επιβεβαιώνεται η χρονολόγηση του πρωτότυπου κειµένου του Βαρβερινού 

κώδικα στον 5ο αιώνα. 

Η παρουσία ευχών των Αποστολικών Διαταγών σε βυζαντινά ευχολόγια είναι κάθε 

άλλο παρά σποραδική. Εκτός από το Βαρβερινό, ας ανατρέξουµε π.χ. στην «ευχή του 

αποστόλου Ματθαίου» όσον αφορά στην ευλογία του κρασιού, του λαδιού και του µελιού 

στα ιταλό – ελληνικά ευχολόγια Vaticano gr. 1833 (10ος αιώνας) και Barberini gr. 345 

(12ος αιώνας), και σε µια ευχή για τους αποθανόντες, διαδεδοµένη στην χερσόνησο 

Σαλέντο, αλλά ας ανατρέξουµε επίσης και στο αρχιερατικό ευχολόγιο Napoli gr. II.C.21 – 

επίσης ιταλο – ελληνικής προέλευσης – µε τις ευχές για τη χειροτονία του υποδιακόνου, 

του διακόνου και πρεσβυτέρου, οι οποίες συναντώνται αργότερα στο κυπριακό ευχολόγιο 

Barberini gr. 390 (a. 1575/6), γνωστότερο στο κοινό ως ευχολόγιο Allaziano. 

Συνοψίζουµε λοιπόν στο εξής το περιεχόµενο τόσο των Κανόνων όσο και των 

Διαταγών µε παραποµπές στην κριτική έκδοση του Metzger: 
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1. (f. 266rv) Κανόνες αποστολικοί : από τον κανόνα LXV : Εἴ τις κληρικὸς ἢ 

λαϊκός...στην αρχή του κανόνα LXX : Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ ἄλλος κληρικὸς νηστεύει µετὰ 

Ἰουδαίων ἢ ἑορτάζεται...> (= METZGER, III, n.47, rr. 300-320). 

Το κενό ενός φύλλου. 

(ff. 267r -269r)  Κανόνες αποστολικοί : LXXIV [ …] κερδαίνειν φυγοδικῶν 

… σε όλο τον κανόνα LXXXIV : des. ἀφοριζέσθω ( METZGER, III, n. 47, rr. 339-382). 

Λείπει ο κανόνας LXXXV παραβάλλοντας τα κανονικά βιβλία και ακολουθεί αµέσως η 

περάτωση της σύνταξης σε µορφή βραχεία : Ταῦτα καὶ περὶ κανόνων ... τιννῦντες, νῦν τε 

καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν (METZGER, III, n. 48, rr. 1-5, 12-13). 

2. (ff. 269r-270v) Διάταξις Αποστόλων : Διάταξις ἁγίων ἀποστόλων µυστικῆς 

λατρείας. Προεισαγωγή στην επισκοπική διάταξη (Βιβλίο VIII, 4,1-5) συµπ. : Ἅµα τοίνυν  

ὑπάρχοντες ἡµεῖς οἱ ιβ´ τοῦ Κυρίου Ἀπόστολοι …  des. Λεγέτω πρὸς θεόν ( METZGER, 

III,4, rr. 1-32). 

Το κενό ενός φύλλου. 

(φ. 271r – 279r) Αποστολικές Διαταγές: Ευχή για τη χειροτονία του επισκόπου, 

συµπ. […] καί Ἐλεαζάρ και Φινεές … τῆς διδασκαλίας λόγον (METZGER, III, 5, rr. 20 – 

62 – 6, r. 1). Χειροτονία του πρεσβυτέρου, του διακόνου, της διακόνισσας, του 

υποδιακόνου και του αναγνώστη. Διδαχές για το λειτούργηµα των εξοµολογητών, των 

παρθένων των χήρων και των εξορκιστών. Κανόνας που αφορά τις χειροτονίες του 

επισκόπου, des. πλειόνων ἐπισκόπων. Διάταξις ἀποστόλων µυστικῆς λατρείας 

(METZGER, III, 16, r. 1 – 27, r. 8). 

Κενά, προσθήκες, διορθώσεις και σηµειώσεις στο περιθώριο 

Η απώλεια του όγδοου τεύχους (µεταξύ των φ. 16 και 17) θεωρείται εξαιρετικά 

µεγάλης σηµασίας διότι µας στερεί τους ψαλµούς µετά τον Επινίκιο ύµνο, τις αναµνήσεις, 

τις επικλήσεις και ένα µεγάλο τµήµα των επικλήσεων της  αναφοράς του Αγίου 

Βασιλείου. 

Πέρα από τη λατινική ευχή για την ευλογία του γάλακτος και του µελιού που 

αντιγράφηκε στο τελευταίο φύλλο (επί του παρόντος φ. 279v) και δηµοσιεύτηκε από τον 

Wilmart, κατά µήκος των περιθωρίων του κώδικα βρίσκονται δύο συνακόλουθες 

λειτουργικές προσαρτήσεις σχετικές µε τα  τυπικά του αγιασµού του ύδατος [ § 127] και 
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του καθαγιασµού του ναού [ §§ 151.5, 152.3 – 6]. Οι ακολουθίες αυτές, οι οποίες είναι 

αρχαιότερες και γραµµένες σε ευθεία σιγµοειδή γραφή, δίνουν το εναρκτήριο σύνθηµα για 

τους προκαθορισµένους ψαλµούς της ακολουθίας, ενώ το πρωτότυπο κείµενό της 

περιορίζεται στη αναφορά του αριθµού: 

f.151r : ως αγαπιτα.....κ.λ.π. 

Στο κατώτερο περιθώριο του φ. 106v, σε µικρογράµµατη γραφή, αυτή τη φορά, που 

χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα, αναφέρονται τα εναρκτήρια λόγια ( 

χαρακτηριστικά ) των τροπαρίων προς ψαλµό και τα περιληπτικά σηµεία των βιβλικών 

αναγνώσεων που κηρύσσονται στην αρχή της ακολουθίας του αγιασµού του ύδατος των 

Θεοφανίων [§ 127]: 

Τρωπ( αριον )    κ.λ.π. 

Τέλος, αναφέρουµε δύο αποδείξεις για καλλωπισµό του λόγου σε στρογγυλόσχηµη 

γραφή στο φ. 26v (οτι πρεπισ) και στο φ. 114r (δοξα ψω). Στο κατώτερο περιθώριο του φ. 

16 v ένα όψιµο χέρι σηµείωσε κάτω από την τελευταία γραµµή ένα ...κατὰ... σε 

µικρογράµµατη γραφή που παραπέµπει στις πρώτες λέξεις (κατὰ τὰς αὐτοῦ ἐντολάς κτλ.) 

του χαµένου τεύχους. 

Οι λίγες διορθώσεις στο κείµενο οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στον ίδιο 

αντιγραφέα: 

-µε την επικάλυψη του ω πάνω στο όµικρον η λέξη φελονην διορθώνεται σε 

φελωνην [ §§ 160.11 και 162.11 ], διεγείρον σε διεγείρων [ § 193.2 ] και συνευχοµένο(ν) 

σε συνευχοµένω(ν) [ § 222.5 ]. 

-στην πρόθεση ἀπὸ γῆς περάτων [ § 249.2 ] γῆς είναι γραµµένη πάνω στη γραµµή. 

Εν τούτοις, από άλλο χέρι διορθώθηκε η απλογραφία σαρκαι πνεύµατος [ § 199.2 ] 

σὲ σαρκὸς καί πνεύµατος προσθέτοντας - κος πάνω στη γραµµή. 

7. Εκδοτικά κριτήρια Όπως ήδη είχε παρατηρήσει ο M.I.Orlov το 1909, η έκδοση 

ενός ευχολογίου, το οποίο από τη φύση του είναι κυρίως προφορικό, δεν είναι δυνατόν να 

αντιµετωπιστεί µε τα ίδια κριτήρια βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η κριτική έκδοση 

ενός κλασσικού κειµένου. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το δεδοµένο, αξίζει να θυµηθούµε µε 

τον Langlois τη µεγάλη διαφορά που υπάρχει µεταξύ ενός φιλολογικού κειµένου και ενός 

λειτουργικού κειµένου: το τελευταίο είναι ανώνυµο και ο “καθένας” µπορεί να επέµβει, 
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εντούτοις, την ίδια στιγµή βιώνει, περισσότερο από άλλα κείµενα, την ίδια την ένταση 

µεταξύ της θρησκευτικής πιστότητας στο πρότυπο και στις µεταβολές που αντιµετωπίζει 

ένα ζωντανό κείµενο. 

Τα λιγοστά ευχολογικά κείµενα που έχουν δηµοσιευτεί επί του παρόντος δεν 

παρουσιάζουν µια οµοιογενή µεθοδολογία και, ελλείψει σαφών αρχών όσον αφορά στην 

υιοθετούµενη εκδοτική µεθοδολογία, οι περιστασιακοί εκδότες «αντιγράφουν» κατά 

κάποιο τρόπο το µοναδικό διαθέσιµο µοντέλο, το οποίο υιοθετείται για την έκδοση 

φιλολογικών κειµένων. 

Σκοπός του έργου µας αποτελεί η παρουσίαση, όχι τόσο της έκδοσης του 

χειρoγράφου Barberini gr. 336, όσο και αν είναι ενδιαφέρουσα, αλλά το κείµενο του 

ευχολογίου που έχει µεταγραφεί, και που οι ιστορικοί της λειτουργίας θεωρούν µείζονος 

σηµασίας: Η έκδοση που ακολουθεί, λοιπόν, δεν αποτελεί κριτική έκδοση µε την στενή 

έννοια του όρου. Δεδοµένου, όµως, ότι πρόκειται για ένα κείµενο που αποδίδεται στα τέλη 

του 8ου αιώνα, φροντίσαµε να σηµειώσουµε στην παραποµπή της έκδοσης ή στην παρούσα 

εισαγωγή διάφορες φωνητικές και ορθογραφικές ιδιαιτερότητες. 

Στο παρόν έργο, το περιεχόµενο του ευχολογίου του Βαρβερινού Κώδικα, σε 

πρώτο επίπεδο, έλαβε αρίθµηση προοδευτικά σύµφωνα µε ένα κριτήριο που 

χρησιµοποιείται στη µεθοδολογία των λειτουργικών ενοτήτων και δοµών, ένα σύστηµα 

αρίθµησης, σαφώς διαφορετικό από αυτό που υιοθετήθηκε από τον αντιγραφέα του 

κώδικα, και το οποίο σήµερα χρησιµοποιείται, τηρουµένων των αναλογιών, και στις 

εκδόσεις των λατινικών θείων µυστηρίων. Κάθε ανεξάρτητη και συστηµατοποιηµένη 

ενότητα – δηλαδή οι ευχές, οι οποίες προηγούνται ή έπονται από ενδεχόµενες ρουµπρίκες, 

διακονικά παραγγέλµατα, τα οποία δεν συνδέονται άµεσα µε µία ευχή, η υλική 

προετοιµασία του αγίου µύρου (§ 140), η διατύπωση αποκήρυξης της µανιχαϊστικής 

αίρεσης (§ 148), τα βιβλικά εναρκτήρια αρχικά λόγια συνθήµατα/λήξεις όσον αφορά στο 

οκταήµερο της µοναστικής άσκησης  (§ 256) – σηµειώθηκε µε έναν έντονο αραβικό 

αριθµό που θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε αριθµό τµήµατος, ο οποίος ακολουθείται 

από µία δεύτερη αρίθµηση του κάθε στοιχείου των ρουµπρικών και του Ευχολογίου του 

ιδίου του τµήµατος. 

Σε κάθε τµήµα παραθέτονται αναφορές στην Αγία Γραφή και στους ψευδο – 

επιγραφικούς συγγραφείς του ΑΤ, είτε αυτές είναι άµεσες είτε απλοί υπαινιγµοί. Όπως 

είναι σύνηθες µεταξύ των εκδοτών των λατινικών λειτουργικών πηγών, παρέχεται και µια 
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βιβλιογραφική παραποµπή στην οποία εισάγονται δύο γραφικές ενδείξεις = και +, όπου η 

ένδειξη = παραπέµπει στα έργα που αναφέρουν εξ᾽ ολοκλήρου ή αρχικά το κείµενο της 

ευχής από το ίδιο το Βαρβερινό ευχολόγιο, ενώ η ένδειξη + παραπέµπει σε παράθεση µε 

έργα που δηµοσιεύουν ή δηλώνουν την παρουσία της ίδιας ευχής από και σε διαφορετικές 

ευχολογικές πηγές. Για να µην υπερφορτώσουµε τις βιβλιογραφικές παραποµπές 

υιοθετήσαµε ένα σύστηµα συντοµογραφιών µε τη βοήθεια αρκτικόλεξων λίγων 

γραµµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται και από άλλους Συγγραφείς. Οι αριθµοί που 

ακολουθούν τις συντοµογραφίες που αναφέρονται στις παραποµπές σχετίζονται 

αποκλειστικά µε τις ακολουθίες που δηµοσιεύτηκαν εκεί. Όσον αφορά στις παραποµπές, 

περιοριστήκαµε στη χρήση των έργων εκείνων που προσφέρουν ολόκληρα κείµενα µε τις 

πιο πρόσφατες περιγραφές και εκδόσεις. Όσον αφορά στις ρουµπρίκες και τα διακονικά 

δεν παραθέσαµε περιγραφές διότι έχουν την δική τους φυσιογνωµία. Οι βιβλιογραφικές 

παραποµπές έχουν οργανωθεί κατά χρονολογική σειρά: προηγούνται οι αναφορές 

επιστηµονικών δηµοσιεύσεων και έπονται, πάντα κατά χρονολογική σειρά, εκείνες του 

textus receptus (= αποδεκτά βιβλία) σύµφωνα µε τις ρωµαϊκές και βενετο – αθηναϊκές 

εκδόσεις. Το τελευταίο µέρος περιλαµβάνει τα ευρετήρια διαιρεµένα ανά θεµατική 

ενότητα. 

 

Μέθοδος έκδοσης 

Η ορθογραφία του κώδικα τυποποιήθηκε σύµφωνα µε τη γραφή που έχει 

συγκεντρωθεί στα υπάρχοντα λεξικά, εν τούτοις, τα πολυάριθµα λάθη ιωτακισµού και 

ισοφωνίας διορθώθηκαν αυτόµατα, ενώ διατηρήθηκε το µεταβλητό ny σύµφωνα µε τη 

γραφή του χειρογράφου. 

Προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στα ιερά ονόµατα, στις συντοµογραφίες 

(συµπεριλαµβανοµένων των βραχυγραφιών και ταχυγραφιών) κυρίως όµως στα άρθρα και 

στο καί, το ωµέγα στο τέλος της λέξεως τοποθετηµένο ως συντοµογραφία της κατάληξης 

της γενικής πτώσης πληθυντικού αριθµού (ων) , και οι πιο κοινοί τεχνικοί όροι, των 

οποίων ακολουθεί ο κατάλογος, θεωρούνται άµεσα λυµένα : ἀντίφωνον...κ.λ.π. 

Ο όρος των προθέσεων στα παραγγέλµατα των λιτανιών (δεηθῶµεν), ο οποίος 

εκφράζεται ενίοτε στον κώδικα, ιδιαίτερα στο τέλος της σειράς, µε δε(ηθῶµεν), 

δεηθ(ῶµεν), δ(εη)θ(ῶµεν), όντας πρότυπη λειτουργική διατύπωση, αναλύεται πάντα. Η 

συντοµογραφία εκφω., η οποία στο τέλος της ακολουθίας µπορεί να αντικατασταθεί από 
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το ἐκφώ(νησις), ἐκφώ(νως) και ἐκφω(νεῖ) προσδιορίζεται µέσω στρογγυλών παρενθέσεων 

σε ἐκφώ(νησις) ή, σύµφωνα µε το συγκείµενο, σε ἐκφω(νεῖ), ενώ όταν η αρχική 

ρουµπρίκα (οδηγία) προβλέπει τη χρήση του επιρρήµατος µυστικῶς, στην τελική 

δοξολογία υιοθετήθηκε η αναλογική χρήση του ἐκφώ(νως) [ βλ. §§33.1.3.5, 34.1.3, 35.1, 

36.2, 37.6.7, κ.λ.π.], τέλος σε µία µόνο περίπτωση (§ 91.1) προτάθηκε το ἐκφω(νοῡντος). 

Η πιο περίπλοκη συντοµογραφία διαφυθ. [§ 225.1] αναλύθηκε σε διαφυ(λαχ)θ(ῶµεν) µε 

βάση ανάλογες µορφές απόλυσης που χρησιµοποιούνται στην αγιοπολίτικη παράδοση. 

Όσον αφορά το ὁ δεῖνα στην έκδοση διατηρούνται οι επιλογές του αντιγραφέα που 

το εκφράζει κυρίως µε τους αντίστοιχους τύπους της δεικτικής αντωνυµίας ὁδε, ἡδε τόδε, 

σύµφωνα µε τη χρήση που παρατηρήθηκε στο κείµενο της Καινής Διαθήκης, 

Με σκοπό την ανάγνωση και µετάφραση των συντοµογραφιών που εκφράζουν 

µονάδες µέτρησης στον κατάλογο των συστατικών για την παρασκευή του Αγίου Μύρου 

[§ 140] ανατρέξαµε στα κλασσικά έργα των B. De Montfaucon, Ch. Du Cange, στα 

εγκόλπια των Thompson και Schilbach και στον κατάλογο του Zuretti, ενώ για τα βιβλικά 

ονόµατα λάβαµε υπόψη µας την ορθογραφία που χρησιµοποιήθηκε στο παράρτηµα της 

αντιστοιχίας του Hatch-Redpath. 

Η στίξη έχει αποκατασταθεί ακολουθώντας τα κριτήρια των νεότερων κριτικών 

εκδόσεων˙ δεν ακολουθεί το περίπλοκο σύστηµα σηµείων του χειρογράφου, το οποίο 

σύστηµα όµως, λαµβάνεται υπόψη για την επίλυση κάποιων αµφισβητήσιµων 

περιπτώσεων. Όσον αφορά τον τονισµό, οι Εκδότες επιφυλάχθηκαν να υπογραµµίσουν µε 

ένα τόνο της προσωπικές αντωνυµίες σοῦ σοί, σέ, όταν απαιτείται από την λογική της 

φράσης. 

Οι συγκεκριµένες εκδοτικές επιλογές αιτιολογούνται κάθε φορά στις «σηµειώσεις 

επί της έκδοσης» που αναφέρονται στο τέλος του κειµένου (σελ. 249 – 259), µε εξαίρεση 

τα εµφανή λάθη αντιστοιχίας, σύγχυσης χειρογράφων γραµµάτων και λανθασµένης 

ανάγνωσης των ιερών ονοµάτων που χωρίς ιδιαίτερο σχολιασµό, αναφέρονται ούτως ή 

άλλως σε παραποµπή. 

Ορθογραφικά και φωνητικά φαινόµενα στην έκδοση 

Στην έκδοση του κειµένου συναντήσαµε µια σειρά φωνητικών και ορθογραφικών 

φαινοµένων που αφορούν το ουσιαστικό, το ρήµα και την σύνταξη, τα οποία επέβαλλαν 
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συγκεκριµένες εκδοτικές επιλογές: παραθέτουµε στο εξής τον κατάλογο µε παραδείγµατα 

µε βάση τον επεξηγηµατικό τίτλο. 

-Φωνήεντα και δίφθογγοι 

Υπενθυµίζουµε ότι στην ορθογραφία του κώδικα καταγράφονται ουσιαστικά όλοι 

οι πιθανοί συνδυασµοί ιωτακισµού και ισοφωνίας, οι οποίοι διορθώνονται αυτόµατα, ενώ 

αναφέρονται σε παραποµπή 

α) Η σύγχυση, που δεν συναντάται µόνο στα ιταλό – ελληνικά κείµενα, µεταξύ του 

[ο] που εκφράζεται µε όµικρον ή µε ωµέγα και του ου, π.χ. ϊουµενος [§ 117.2], συµβουλον 

[§ 123.4], Βοδδαν [§ 148.2], προπετους [§ 203.1], δεσµωµέονους [§ 211.2 Α], κορευσαι [§ 

212.1]. 

β) Οι περιπτώσεις µεταβολής του ήχου [ι] (που εκφράζεται µε ι ή µε η άτονο σε ε, 

όπως, µεσεµβρία και παράγωγα [56.2, 105.2, 118.2, 257.2], [αλλά σε σύγκριση 

µεσηµβρινοῦ, µεσηµβρία στα §§ 93.2 και 115.2) και κυρίως ἐπετηµησας  [181.3] . 

γ) Ο µετασχηµατισµός του η άτονο σε ε πριν ή µετά από ρ όπως στις (εξής 

περιπτώσεις) ἀνεπερεαστον  [ §§ 68.2, 72.2, 177.2, 209.2, 215.2 ] , κύπερ ιν  [ § 140.2 

], ξυλοκαρεοφυλλον  [ § 140.5 ], χερωθεσ ία  [ § 144.12 ] ρεθηνα ι  [ 160.13 ], 

συνχωρεθηνα ι  [ § 287.4 ]˙ αλλά έχουµε επίσης φυγαδευτετηρ ιον  [§  150 .20]  

χ [ [ε ] ]ηρας  [§  182 .2 ]  όπου είναι προφανής η τάση να διορθώνεται το φαινόµενο, και 

επιπροσθέτως σηµειώνεται η αποκλίνουσα µορφή ερρήνης  σε εἰρήνης [§ 75.2]. 

δ) Η µεταβολή του ήχου [e] που εκφράζεται µε ε, του [ι] που εκφράζεται µε η, 

όπως στο απηργασε [24.2] αντί ἀπέργασαι, εκτιθέντα  [148.2] αντί ἐκτεθέντα. 

 

- Σύµφωνα 

α) Είναι επίσης αξιοσηµείωτο και έχει επισηµανθεί η απλογραφία των διπλών 

συµφώνων όπως στην περίπτωση του κεκρυµενον [§ 118.4], ἀπηλαγµενους [§ 141.6], 

ἐπεριφηµεν  [§ 226.2], πληµεληµα [§ 198.2], ἀρωστου [§ 199.1], πληµεληθεντα [§ 201.2], 

θαρουντες [§ 226.2], αναρυσαι [§ 284.2], ενώ ο λειτουργικός όρος πανυχίς [ §§ 135.1 

και 154.2], διατηρείται στο κείµενο σε αυτή την λανθασµένη µορφή, χωρίς διόρθωση σε 

παννυχίς  για τον λόγο ότι µαρτυρείται ευρέως από την χειρόγραφη παράδοση. 

β) Σηµειώνονται στο υπόµνηµα τα φαινόµενα του διπλασιασµού, π.χ. νόσσος και 

τα παράγωγα [ § § 39.4, 110.2, 117.2, 150.15, 196.2, 197.1, 198.1, 200.2, 231.2, 261.2, 

271.2 ], πολλυοµµατα [ § § 14.9, 115.2 και 122.2 ], πολλυεὐσπλαγχνε [ § 125.2 ], ράκκη [ 
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§ 130.2r ], βδελλύξει [ 150.20 ], βδελλυκτον [ § 189.2 ], εκκατερωθεν [ § 152.4 ], ἐσσω [ § 

224.2 ], πολλυελεε [ § 237.2], καµµάραν [ § 257.2 ]� στην µοναδική περίπτωση 

πολλυωµατα [ § 131.1 ] διπλασιασµός και απλογραφία συνυπάρχουν σε µία µόνο λέξη. 

γ) Για την ορθογραφική ανοµοίωση του ν στις οµάδες -γγ-, -γκ-, -γχ- και -γξ-· -λλ-, 

-ρρ-· -µπ-, -µψ-, -µβ-, -µµ- ,αντίθετα µε αυτά τα οποία εφαρµόσαµε στην πρώτη έκδοση, 

δεν διατηρούµε την γραφή του κώδικα η οποία παρέµεινε στο υπόµνηµα, προσαρµόζοντας 

έτσι το κριτήριο το οποίο ήδη εφαρµόσαµε για τις περιπτώσεις της ανοµοίωσης όπως 

ἀγγίστρω [ § 257.2 ], εγγειρη [ 187.3 ] και συµ πασιν [ § 261.2 ]. 

δ) Εχει σηµειωθεί στο υπόµνηµα η πτώση του -γ- µεταξύ δύο φωνηέντων, π.χ. 

εναυασε [§118.2 ], εναυαζειν [ § 126.2 ], καταυαζεται [ §130.2c ], καταυαζωµεθα [ § 

130.2k ], ἀπαυασµα [ § 15.2 ], καταυασον [ §§ 43.2, 128.2 ], καταυαζόµενοι [ §§ 45.2, 

63.2 ], καταφύον [ §150.20 ], καταφευοντα [ § 252.2 ] καταφεύοµεν [ §83.2 ] · το ίδιο 

ισχύει επίσης για το σπλαγχνον ( κωδ. σπλάχνον ) και σχετικά σύνθετα. 

ε) Η επαναλαµβανόµενη σύγχυση µεταξύ στ και σθ , π.χ. στο δεδόξασθαι αντί 

δεδόξασται [ §§ 23.1,67.2, 87.2,96.2, 98.2, 103.2, 109.2, 115.2, 126.2, 135.2, 147.2, 

160.10, 169.2, 170.2,182.2,188.2,190.2, 218.2, 258.2, 275.2, 283.2 ], σηµειώνεται στο 

υπόµνηµα, αλλά διατηρείται για τους τεχνικούς όρους ἐπιστάµβωνος [ §§ 21.2, 274.1, 

275.1, 276.1, 281.1,282.2, 283.1 ] και ὀπιστάµβωνος [ §§ 273.1, 285.1 ]. 

στ) Διατηρείται σύµφωνα µε τον κώδικα η σύγχυση ανάµεσα στις µορφές που 

προφέρονται µε εισπνοή και στις µορφές που προφέρονται µε εκπνοή στις συνθέσεις του 

ρήµατος ἰδεῖν, π.χ. ἐφιδ-, ἀφιδ- [ §§ 13.2, 23.1, 39.4, 46.2, 47.5, 163.3, 170.2, 232.2, 240.3, 

258.2 (αλλά σε σύγκριση ἔπιδε στις §§ 60.2, 64.3, 106.2, 171.4 ] και στον τεχνικό όρο 

ἀπορκισµός [ 115.1, 116.1, 117.1 ] άλλες περιπτώσεις µε εισπνοή και άλλες περιπτώσεις 

µε εκπνοή όπως κατεικετευοµεν [ § 238.3 ] και οὐχ αντί οὐκ [ §152.10 ] διατηρούνται στο 

υπόµνηµα. 

ζ) Η µεταβολή του ήχου [ λ ] σε [ ρ ] : καριεργουντων αντί καλλιεργούντων 

εµφανίζεται µόνο µία φορά [ § 37.7 ] και αναφέρεται στη σηµείωση. 

 

-Κλίση ονοµάτων 
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α) Μαζί µε την συνηθισµένη µορφή διάκονος, -ου,  χρησιµοποιείται και η 

εναλλακτική διάκων, -ονος, µορφές τις οποίες διατηρήσαµε αµφότερες στο κείµενο . 

β) Το επίθετο πλήρης εµφανίζεται πάντοτε σε άκλιτη  µορφή και έτσι έχει 

διατηρηθεί (192.2, 198.2, 280.2) 

γ) Οι  αιτιατικές νύκταν [§§ 63.2, 64.3, 138.2, 228.2 ] και σάρκαν [ § 186.2], οι 

οποίες εµφανίζονται στον κώδικα επίσης στις ποιο συνηθισµένες µορφές νύκτα [ § 57.2 ] 

και σάρκα [ § 189.2 ], διατηρούνται. 

δ) η αιτιατική του µονογενής που παρουσιάζεται δύο φορές µε την µορφή 

τριτόκλιτου µονογενῆ  [ §§28.2, 215.2] και έξι φορές µε την µορφή πρωτόκλιτου 

µονογενήν [ §§ 33.2, 138.2, 143.16, 177.3, 196.2, 220.2 ] διατηρείται σύµφωνα µε την 

γραφή του κώδικα. 

ε) Ανάλογη είναι η περίπτωση του επιθέτου ἐκτενής το οποίο εµφανίζεται να 

κλίνεται µόνο µία φορά σύµφωνα µε την 3η κλίση [ ἐκτενῆ, αιτιατική .sg. § 85.2]‧ και δύο 
φορές σύµφωνα µε την 1η (ἐκτενήν, 8.2, 27.2) · εµφανίζεται επίσης το νέο ουσιαστικό ἡ 

ἐκτενή, -ῆς [§§ 8.1, 27.1, 286.5 ] : επίσης εδώ έχει διατηρηθεί η χρήση του κώδικα. 

στ) Οι συγκεκοµµένες µορφές που εµφανίζονται µαζί µε τις υπόλοιπες κοινές, 

όπως τροπάριν αντί του τροπάριον  (π.χ. §§ 132.5, 156.3, σε αντιπαραβολή µε 156.2, 

244.2), και οι περιπτώσεις όπως καινουργίν [ §152.3] διατηρούνται στην έκδοση αυτή. 

ζ) Διατηρείται επίσης στο κείµενο η ασυνήθιστη µορφή της αλλαγής της κλήσης σε 

αἱ σαὶ δουλίδαι [ § 257.2]. 

 

-Κλίση ρηµάτων 

α) Οι τύποι των ρηµάτων σε -ανω- (π.χ. λαµβάνω και σύνθετα,  ἀυξάνω, µανθάνω, 

ἁµαρτάνω) παρουσιάζουν συχνά τύπους µε διπλό ν : τυγχαννωτες [§ 117.2 ], λαµβαννη [ § 

124.4 ], µεταλαµβάννουσιν  κ.λ.π.). Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται πάντοτε στη 

σηµείωση. 

β) Περιπτώσεις εξοµοίωσης µεταξύ 2ης και 1ης συζυγίας (όπως ὑποστρώννουσιν, 

130.2g) θεωρούνται συνήθεις και διατηρούνται στην έκδοση. 
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γ) Οι ανώµαλοι τύποι της ενεργητικής µετοχής του αορίστου (άσιγµος) στις 

πλάγιες πτώσεις, φαινοµενικά επηρεασµένοι από ένα παρακείµενο (όπως π.χ. τα σύνθετα 

του πεσῶτος και ἐλθῶτος, λαβῶτος και παρόµοια για τα αντίστοιχα πεσόντος, ἐλθόντος 

και λαβόντος), π.χ. παραπεσωτας [ § 32.10], ἐνβαλότι [ § 70 ], παρελθωτι [ § 75 ], 

περιπεσωτα [ § 98], τυγχαννωτες [§ 117 ], ἐκπεσωτα [ §§ 118.2, 252], µενοτος [ § 150.3 ], 

εἰσιωτων [ § 150.20 ], συνελθωτας [ § 212], λαβοτες [ § 220 ], κατελθωτα [ § 226 §], 

εµπεσωτος [ § 238.1 ],  προσελθωτος/προσελθοτος/προσελθοτων [ §§ 244.6, 246, 249.5, 

250 ], κατελθωτι [ § 252 ], ἀναλαβώτα [ § 255.2 ] και άλλα, τα οποία εµφανίζονται µαζί µε 

τους οµαλούς τύπους ( εἰσελθόντος [ § 110 ], περιπεσόντα [ § 204 ], συνελθόντας [ § 268 ] 

και άλλα), αναφέρονται στη σηµείωση. Η µεµωνοµένη αυτή περίπτωση  θα µπορούσε να 

µας απαλλάξει της τάσης πού παρατηρείται να χάνεται το ν στο χειρόγραφο όπου ακόµη 

και σε περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ρηµατικό τύπο, όπως για παράδειγµα, πατος 

αντί για παντός [ § 150.9 ]. 

δ) Διατηρείται ο άσιγµος αόριστος σε -α (όπως στο γενάµενος και στα σύνθετα και 

κάποιες φορές στο βουλάµενος [60.2])  καθώς θεωρείται συνήθης. 

ε) Ο παρακείµενος δίχως αναδιπλασιασµό, ο παρατατικός και ο αόριστος δίχως 

αύξηση (τόσο συλλαβική όσο και χρονική), φαινόµενα συχνά, είδη από την µετακλασσική 

εποχή  και που εµφανίζονται τακτικά στον κώδικα µαζί µε τύπους µε αναδιπλασιασµό και 

αύξηση, διατηρούνται σύµφωνα µε τη γραφή του χειρογράφου, το ίδιο ισχύει και για τις 

περιπτώσεις διπλής αύξησης (όπως, ἐπροεφήτευσαν, 226.2) 

στ) Οι παραλλαγές γιν-γεν- τόσο στον ενεστώτα όσο και στον αόριστο του ρήµατος 

γίνοµαι διατηρούνται και οι δύο στην έκδοση σύµφωνα µε την γραφή του κώδικα. 

 

- Σύνταξη 

α) Το ρήµα δέοµαι στο χειρόγραφο συντάσσεται τόσο µε γενική όσο και µε δοτική 

[ §§ 66.2 191.2, 210.2, 213.2 ], µία χρήση την οποία ο Γιάνναρης θεωρεί « µακαρονισµό »  

Για λόγους οµοιοµορφίας διατηρήσαµε σε όλες τις περιπτώσεις την γενική, 

επισηµαίνοντας την δοτική στο υπόµνηµα. 

β) Η χρήση της οριστικής στη θέση της υποτακτικής µετά από ἵνα ή ὅπως, κάτι 

πολύ συχνό στον κώδικα, επισηµαίνεται στη σηµείωση στην περίπτωση που επιφέρει 

ποιοτική αλλαγή του φωνήεντος (δοξάζεται [ § 131.1 ], αντί δοξάζηται κ.λ.π.)‧αντίθετα, 
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όταν πρόκειται αποκλειστικά για ποσοτική αλλαγή, δίνεται αυτοµάτως η οµαλοποιηµένη 

µορφή. 



ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣTO YΠOMNHMA 

 

1) Barberini gr. 336 (VIII αιώνας)                                                        BAR 

Το χειρόγραφο θα είναι το αντικείµενο µιας ιδιαίτερης µελέτης η οποία θα 

εµφανιστεί σε έναν ξεχωριστό τόµο. 

2) Barberini gr. 329 ( XII αιώνας)                                                                   B329 

Περγαµηνή, πάχους 188-145 mm., απόσπασµα 120. Ευχολόγιο σχετικό µε τους 

πρεσβυτέρους, αντεγραµµένο σε ένα γραφικό στυλ το οποίο πλησιάζει κατά πολύ το 

ροσσανέζε. 

3) Oxford, Bodleian Library, Auctar E. 5. 13 (στα. 1121/2-1132)                     BOD 

Περγαµηνή, πάχους 155/157 Χ 100 mm., απόσπασµα II + 253  

Ευχολόγιο του µοναστηρίου του Σωτήρος στη Μεσσήνη, το οποίο αντιγράφηκε 

κάνοντας ευρεία χρήση από πηγές Κωνσταντινουπολίτικες αρχαίας βιβλιοκριτικής. 

4) Grottaferrata Γ. β. Ι (ΧΙΙΙ αιώνας)                                                          G01 

Περγαµηνή, πάχους 161 x 117 mm., απόσπασµα I-II + 153 (148-153: 

µεταγενέστερη προσθήκη η οποία εµπεριέχει την µοναστική οµολογία της θρησκευτικής 

πίστης) ακρωτηριασµένη στην αρχή. Ευχολόγιο το οποίο είναι αντεγραµµένο σε «στυλ 

µίµησης» σε περιφεριακό περιβάλλον, µε τη χρήση διαφόρων πηγών οι οποίες 

προέρχονται από το «ευχολόγιο του πατριάρχη». 

5) Grottaferrata Γ. β. ΙΙ (ΧΙΙ αιώνας)                                               G02 

Περγαµηνή, πάχους 172 x 138 mm., απόσπασµα I + 154. Το χειρόγραφο χρωστάει 

την ύπαρξή του στην συνεργασία των δύο αντιγραφέων – µιµητών, ο πρώτος εκ των 

οποίων χρησιµοποιεί το στυλ του Reggio, ενώ ο δεύτερος το στυλ ροσανέζε. 

6) Grottaferrata Γ. β. IV (αιώνας Χ)                                                         G04 
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Περγαµηνή, πάχους 90 x 122 mm., απόσπασµα 141. Ευχολόγιο Μοναστηριακό  

προέρχεται από την Καµπάνια και έχει γραφεί µε µια πολύ µικρή νιλιανή γραφή «µε 

ποδαράκια». 

7) Grottaferrata Γ.β. V+ Γ. α. XXV (στα1018/1019)                                            G05 

Περγαµηνή, πάχους 160 x 120 mm., απόσπασµα 124. Διάγραµµα µε τις επικήδειες 

λειτουργίες, ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και στο τέλος, να αποδοθεί στη  “νιλιανή 

σχολή”. 

8) Grottaferrata Γ.β. VI (XI/XII αιώνας)                                                         G06 

Περγαµηνή, πάχους 180 x 120 mm. Ευχολόγιο το οποίο δηµιουργήθηκε από 

περισσότερους του ενός συγγραφείς και είναι σε ορισµένα µέρη του σβησµένο το αρχικό 

κείµενο και γραµµένο από την αρχή. Α) απόσπασµα 1-60 από την αρχή του ΧΙΙ έως το 

τέλος του ΧΙ αιώνα. Β) 60ν – 70 r . C) απόσπασµα 88r – 97r r. 5. D) απόσπασµα 71v – 85r r. 

9, 97 r r. 6-98r r. 11. E) 87v. Δευτερεύουσες γραφές του ΧΙΙ αιώνα: 98r r. 12-101v, 74. Η 

απαρχή του, οι ρίζες του, αναζητούνται στα σύνορα Καλαβρίας – Λουκάνο. 

9) Grottaferrata Γ. β. VII ( X/XI αιώνας )                                                        G07 

Περγαµηνή, πάχους 170X 135 mm., απόσπασµα 174. Ευχολόγιο το οποίο 

δηµιουργήθηκε από περισσότερους του ενός συγγραφείς, ένας εκ των οποίων 

χρησιµοποίησε τη γραφή «µικροσκοπικά ποδαράκια» όπως και στην Grottaferrata Γ.β. IV. 

Το αρχαίο χειρόγραφο έχει εκδοθεί σχεδόν ολόκληρο από τον G. Passarelli. 

10) Grottaferrata Γ.β. VIIIA ( XII Αιώνας )                                                        G08 

Περγαµηνή, πάχους 233 x 155 mm., απόσπασµα 145  . Μοναστικό ευχολόγιο µε 

πιθανές µυστικές ρίζες που όµως εµφανίζει σηµάδια παραµονής στην Grottaferrata, 

ξεκινώντας από το δεύτερο µισό του ΧΙΙΙ αιώνα. 

11) Grottaferrata, Γ.β. Χ (Χ/ΧΙ αιώνας)                                  G10 

Περγαµηνή, πάχους  190X140 mm., απόσπασµα 115, ακρωτηριασµένη στην αρχή 

καθώς και στο τέλος, προέρχεται από τον Carbone και παρουσιάζει διάφορες ευχολογικές 

συγκλήσεις µε την Grottaferrata Γ.β. ΙV και Γ.β. VII, όπως και µε το Vaticano gr. 1833. 

12) Grottaferrata Γ.β. ΧΙΙ (ΧΙΙΙ αιώνας)                                                        G12 
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Περγαµηνή, πάχους 150 x 115 mm., απόσπασµα 98, έχει ρίζες στην Καλαβρία και 

είναι γραµµένη στο χέρι σε στυλ του Ρέτζιο. 

13) Grottaferrata Γ.β. XXXV (XII αρχές αιώνα)                                  G35 

Περγαµηνή πάχους 193 x 160 mm., απόσπασµα I + 83 + I. Λειτουργικό 

συνονθύλευµα του µοναστηριού του Πάτερ του Ροσσάνο, το οποίο αποδίδεται στην πένα 

του αντιγραφέα Βαρθολοµαίου ο οποίος πάνω στο φύλο 52r έχει προσθέσει τη 

χαρακτηριστική φράση δόξα τῷ πληρωτῇ τῶν καλῶν. 

14) Grottaferrata Ζ.δ. ΙΙ (χρονολογία 1090)                                                     GZd2 

Περγαµηνή πάχους 90 x 61 mm. Διπλό αρχαίο χειρόγραφο το οποίο συνοδεύουν 

δύο χειρόγραφα, ένα ετερόκλιτο σύµπλεγµα (ff. 1-58) και ένα λειτουργικό (απόσπασµα 

59-136r), αντεγραµµένο το 1090 από τον ιεροµόναχο Κοσµά ο οποίος και υπογράφει τόσο 

στο πρώτο όσο και στο δεύτερο µέρος. Τα βιβλιo–τεχνικά στοιχεία καθώς και η 

διακόσµηση, παραπέµπουν στην Βόρεια Σικελία. 

15) Messina gr. 153 (τέλος XI αιώνα)                                                     Μ153 

Περγαµηνή πάχους 140Χ106 mm., απόσπασµα 168. Διάγραµµα ιταλο- ελληνικό µε 

τις επικήδειες λειτουργίες. 

16) Messina gr. 160 (XI αιώνας)                                 Μ160 

Περγαµηνή πάχους 170 x 130 mm., απόσπασµα 63. Χειρόγραφο ακρωτηριασµένο 

στην αρχή καθώς και στο τέλος, το οποίο περιέχει: α) Εσπερινούς της Γονυκλισίας της 

Πεντηκοστής· β) Αναγνώσµατα· γ) Λειτουργία του Χρυσοστόµου· δ) Μια προσευχή του 

άµβωνα· ε) Λειτουργία του Βασιλείου. Η παλαιογραφική µορφή του αρχαίου χειρογράφου 

προδίδει µια καταγωγή νοτιο-καλαβρέζικη η οποία και επιβεβαιώνεται στο λειτουργικό 

επίπεδο από την οµοιότητα µε την Grottaferrata Γ.β. ΙV καθώς και το Vaticano gr. 1833. 

17) Messina gr. 172 (στα 1178/1179)                                                                 M172 

Περγαµηνή πάχους 210 x 150 mm.,απόσπασµα 196. Διάγραµµα µε τις επικήδειες 

λειτουργίες, αντεγραµµένο σε στυλ του Ρέτζιο. 

18) Μόσχα, Κρατική Βιβλιοθήκη, gr.27 (X αιώνας)                                          MOS 
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Περγαµηνή πάχους 115 x 101 mm., απόσπασµα 256, ακρωτηριασµένη στην αρχή 

καθώς και στο τέλος, µε πάρα πολλά κενά, ενώ τα αποσπάσµατα 78-79, 83-88, 132-140 

και 189-256 είναι του ΧΙΙ αιώνα. Είναι ένα ευχολόγιο που ίσως ήταν προς χρήση ενός 

µοναστηριού, µε παλεστινιακές και αγιοπολίτικες Ευχές· τα αποσπάσµατα 170-189 από το 

αυθεντικό χειρόγραφο, περιέχουν αναγνώσµατα. 

19) Ottoboni gr. 43 (XI/XII αιώνας)                                                                    O43 

Περγαµηνή πάχους 335 x 259 mm., απόσπασµα 107. Συνονθύλευµα ιστορικό-της 

µελέτης των Πατέρων της εκκλησίας, µε ανατολικές ρίζες. 

20) Ottoboni gr. 175 (XI αιώνας)                                             Ο175 

Περγαµηνή πάχους 242 x 180 mm., απόσπασµα 70. Ανάγνωσµα των ευαγγελικών 

περικοπών οι οποίες απευθύνονται στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, µε το 

κείµενο της Κατήχησης της Μεγάλης Παρασκευής καθώς και την Καθολική Λειτουργία 

για την Αρχή της Ινδίκτου (1η Σεπτεµβρίου).  

21) Ottoboni gr. 344 (στα 1177)                                  Ο344 

Περγαµηνή πάχους 223 x 146 mm., απόσπασµα 236. Ευχολόγιο αντεγραµµένο από 

τον Galaktion, Πρεσβύτερο και δεύτερο ψάλτη του Καθεδρικού Ναού του Otranto. Είναι 

το πιο πλήρες και αδιαµφισβήτητου κύρους Ευχολόγιο κατά την βιβλιοκριτική του 

σαλέντο για το βυζαντινό τυπικό. 

22) Ottoboni gr. 434 (στα 1174/1175)                                                      Ο434 

Περγαµηνή πάχους 200 x 155 mm., απόσπασµα 135. Επισκοπικό ευχολόγιο 

Κωνσταντινουπολίτικο το οποίο περιέχει σπάνιες περιφερειακές επιρροές, οι οποίες 

προέρχονται από τη χερσόνησο του Sinai, και είναι  χρονολογήσιµο χάρη στους 

πασχαλινούς  πίνακες. Είναι προϊόν της συνεργασίας τριώνγραµµατέων σε στυλ «έψιλον 

στρογγυλό». Μεταγενέστερα, το ευχολόγιο ενώθηκε µε διάφορο περιφερειακό 

παλαιστινιακό υλικό. 

23) Paris, Coislin 213 (στα 1027)                                                                PC213 

Περγαµηνή πάχους 255 x 200 mm., απόσπασµα 211. Κενά µεταξύ των 

αποσπασµάτων 23 και 24, 40 και 41, 73 και 74, 191 και 192, 202 και 203, 210 και 211. Τα 

αποσπάσµατα 1-2 προέρχονται από ένα απόσπασµα του αναγνώσµατος των Ευαγγελίων , 
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το απόσπασµα 7ν είναι λευκό. Είναι το πιο παλαιό ευχολόγιο της Κωνσταντινούπολης, το 

οποίο έφτασε µέχρι εµάς. Είναι αντεγραµµένο σε µαργαρώδη «κλασσική» από τον 

Thyepolos προς χάρη ενός κάποιου Strateghios, επικεφαλής ιερέας του Καθεδρικού Ναού 

της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης το 1027, τον καιρό του Πατριάρχη Alessio 

Studita (15/XII/1025-20/II/1043), του οποίου το όνοµα έχει συνδεθεί µε ένα πολύ γνωστό 

και ονοµαστό Typikon, καθώς και µε τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον VIII ( 1025-

1028 ). Ο κώδικας, παρόλο που είχε χρησιµοποιήσει πατριαρχικές πηγές, έχει ωστόσο 

γραφτεί και συνταχθεί για ιδιωτική χρήση, όπως διαφαίνεται από µια µακριά σειρά 

προσευχών και παρακλήσεων. Η ίδια αφθονία αναλυτικών ευρετηρίων που συνοδεύουν 

και άλλα λειτουργικά βιβλία όπως αυτό το Praxapostolos, αποδεικνύει αρκετά τον 

ανθολογικό χαρακτήρα του έργου. 

24) S. Peterburg, Δηµ. Κρατική Βιβλιοθήκη, gr. 226 (X αι)                              PET 

Περγαµηνή πάχους 115Χ110 mm., απόσπασµα 173. Ευχολόγιο «ενοριακό» 

αντεγραµµένο από ένα κείµενο σε στρογγυλόσχηµη γραφή χειρογράφων. Η γραφή είναι 

πολύ υποκειµενική και αποκλείει µια σίγουρη τοποθεσία προέλευσης στα γεωγραφικά 

όρια της Νότιας Βυζαντινής Ιταλίας. 

25) Vat. Regina di Svezia gr. 75 (χρονολογία 982/983)                                R75 

Περγαµηνή πάχους 195Χ149 mm., απόσπασµα 8. Απόσπασµα ενός ευχολογίου µε 

τον Αγιασµό των Θεοφανίων καθώς και τις γαµήλιες τελετές, αποτελεί µέρος του πιο 

γνωστού προφητολογίου, το οποίο γράφτηκε από έναν γραφέα ιταλό αρχαϊστή στο 

Malvito (Cosenza). 

26) Sinai gr. 956 (X αιώνας)                                                                               S956 

Ρολό περγαµηνής, πάχους 7750 x 240 mm., ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και 

στο τέλος. H γραφή µοιάζει πολύ µε τη συλλογή των µοναστηριακών χειρογράφων που 

αντιγράφτηκαν από το µοναχό Πάολο στο Gerusalemme Haghios Stauros 55 του 927. 

Είναι ένα κλασσικό κοντάκιον που χρησιµοποιείται σαν εορταστικό και ενδείκνυται 

γενικά σαν ἀρχιερεύς µα και που έχει διαµορφωθεί ξεκινώντας από ένα πρωτότυπο 

Κωνσταντινουπολίτικο . 

27) Sinai gr. 957 (X αιώνας)                                                                               S957 
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Περγαµηνή πάχους 123 x 87 mm., απόσπασµα 85. Παπικό ευχολόγιο 

ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και στο τέλος, εκ του οποίου τα αποσπάσµατα 41-69 

και 79-85 παραπέµπουν στα αναγνώσµατα. Για την ουσία του ζητήµατος εξαρτάται 

σίγουρα από µια βυζαντινή πηγή όπως και το έχουν αποδείξει τα ευρετήρια για τον 

Αγιασµό των Θεοφανείων. Παρόλα αυτά, σε περισσότερες από µία περιπτώσεις το 

Κωνσταντινουπολίτικο διάγραµµα έχει συσσωµατωθεί µε τα τοπικά ευχολόγια, πιθανόν 

στην Παλαιστίνη. 

28) Sinai gr. 958 (XI αιώνας)                                                                               S958 

Περγαµηνή πάχους 188Χ157 mm., απόσπασµα 118. Πρεσβυτεριανό ευχολόγιο µε 

παλαιστινιακές ρίζες, µε ένα κενό µεταξύ των αποσπασµάτων 96 και 97, καθώς και µε µια 

σειρά από αναγνώσµατα. Πολλά είναι τα περιφερειακά ή τα τοπικά στοιχεία που 

συµπλέκονται στη βυζαντινή δοµή του βιβλίου, και τα οποία γίνονται αισθητά ιδιαίτερα 

στις γαµήλιες λειτουργίες καθώς και στην Γονυκλισία της Πεντηκοστής. 

29) Sinai gr. 959 (XI αιώνας)                                                                               S959 

Περγαµηνή πάχους 147Χ120 mm., απόσπασµα 152 ακρωτηριασµένο στην αρχή 

καθώς και στο τέλος και επίσης εµφανίζει πάρα πολλά κενά. Είναι ένα πρεσβυτεριανό 

ευχολόγιο µε επισκοπικές πηγές της Κωνσταντινουπολίτικης παράδοσης καθώς και πάρα 

πολλές επιρροές ευχολογικές παλαιστινιακές που θεωρούνται και σαν ο πιθανότερος τόπος 

προέλευσης. 

30) Sinai gr. 961 (XI/XII αιώνας)                                                                   S961 

Περγαµηνή πάχους 156 x 128 mm., απόσπασµα 100. Πρεσβυτεριανό ευχολόγιο µε 

επισκοπικές και παλαιστινιακές πηγές µέρος των οποίων έχουµε ήδη συναντήσει στα 

προγενέστερα ευχολόγια. 

31) Sinai gr. 962 (XI/XII αιώνας)                                                                   S962 

Περγαµηνή πάχους 140 x 112 mm., απόσπασµα 202. Πρεσβυτεριανό Ευχολόγιο 

ακρωτηριασµένο στην αρχή όπου σε αυτό συνειπάρχουν παλαιστινιακές προσευχές. 

32) Sinai gr. 973 (χρονολογία 1152/1153)                                                       S973 
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Μεταξωτό χαρτί, πάχους 170Χ132 mm., απόσπασµα ΙΙΙ, 168. Έχει γραφτεί από τον 

πρεσβυτέριο Aussenzio µε σηµαντικές παραδοσιακές προσευχές για την χριστιανική 

κατήχηση, τα τυπικά των γάµων και την αλοιφή των ασθενών (Ευχέλαιο). 

33) Sinai gr (XIII αιώνας)                                                                                  S982 

Μεταξωτό χαρτί, πλάτους 240 × 150, απόσπασµα II, 196.  Ευχολόγιο το οποίο 

προέρχεται από τη µέση Ανατολή γραµµένο από διαφορετικά χέρια, ένα Ευχολόγιο εκ των 

υπολοίπων του Ιεροµονάχου Μακαρίου (f. 81v). Είναι σίγουρα γραµµένο χρησιµοποιώντας 

ένα ευχολόγιο ιταλο-ελληνικό από την Τοσκάνη ή από την βόρεια καλαβρία, από τα οποία 

επαναλαµβάνονται η λατινική προσευχή του αγίου χρίσµατος µετά το βάπτισµα, το 

τελετουργικό της χειραφέτησης του δούλου και η πολύ ασυνήθιστη κατήχηση στους 

νεοβαπτισθέντες της Grotaferrata Γ. β. IV. 

34) Vaticano gr. 1552 (XII αιώνας)                                                                V1552 

Περγαµηνή 190 x 149, απόσπασµα 40. Ευχολόγιο το οποίο αποδίδεται από τον 

Gianelli στη Νότια Ιταλία, και το οποίο φαίνεται όµως να έχει προέλευση περισσότερο 

ανατολική. 

35) Vaticano gr. 1554 (ΧΙΙ αρχές αιώνα)                                                    V1554 

Περγαµηνή πάχους 195 x 135 mm., απόσπασµα ΙΙ + 214 + 181Α. Ιταλο–ελληνικό 

ευχολόγιο αντεγραµµένο από τον πρεσβύτερο Ιωάννη, το οποίο αποδίδεται στην βόρεια 

καλαβρία. 

36) Vaticano gr. 1811 (χρονολογία 1147)                                                    V1811 

Περγαµηνή πάχους 200Χ155 mm., απόσπασµα 171. Βoρειο–καλαβρέζικο 

ευχολόγιο αντεγραµµένο από τον πρεσβύτερο Πέτρο, και φαίνεται να έχει ισχυρές 

οµοιότητες µε το κείµενο των σύγχρονων ευχολογίων «rossanesi» BOD και GO2. 

37) Vaticano gr. 1833 (τέλος Χ αιώνα)                                                    V1833 

Περγαµηνή πάχους 190 x 155 mm., απόσπασµα 71. Μοναστηριακό ευχολόγιο 

ακρωτηριασµένο στην αρχή καθώς και στο τέλος, ήδη Cryptensis 42, και έχει καταταχθεί 

ανάµεσα σε εκείνα τα χειρόγραφα και τα οποία είναι συνδεδεµένα µε το µοναστηριακό 

νιλιανό κίνηµα. 

38) Vaticano gr. 1836 (11ος/12ος αιώνας)                              V1970 
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Περγαµηνή πάχους 180 × 136, απόσπασµα 145 +58a ,94 a, 97a, 135a.   Διάγραµµα 

µε τις επικήδειες λειτουργίες το οποίο έχει αντιγραφεί .σε  στυλ του Ρέτζιο. 

39) Vaticano gr.1872 (12ος αιώνας)                               V1872 

Περγαµηνή, πάχους 155 x 120, απόσπασµα 146. Το ευχολόγιο προέρχεται µε µία 

καλή προσέγγιση από την βόρεια Καλαβρία και χρησιµοποιεί Κωνσταντινουπολίτικη 

γραφή µε νέα κριτική έκδοση. 

40) Vaticano gr. 1970 (στα µέσα του 12ου αιώνα)                                          V1970 

Περγαµηνή πάχους 160 × 120, απόσπασµα 242. Ευχολόγιο το οποίο έχει 

αντιγραφεί στο µοναστήρι του πατρός του Ροσσάνο, γνωστό για την µεγάλη του σχέση µε 

τις µορφές της Θείας Ευχαριστίας, και επεξεργάστηκε σε καθαρό αντίγραφο από ένα 

Κωνσταντινουπολίτικο πρωτότυπο του 11ου αιώνος.



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Cf. Σύγκριση, παραβολή 

Cod. Κώδικας 

f. Φύλλο 

ff. Φύλλα 

( ) Παρενθέσεις στρογγυλές: χρησιµοποιούνται για να εξηγήσουν τις βραχυγραφίες 

για συναίρεση και για αναστολή 

[ ] Παρενθέσεις τετράγωνες: δείχνουν κοµµάτια του κειµένου τα οποία έχουν 

υποστεί βλάβη από φυσική αιτία 

< > Παρενθέσεις µε γωνίες: περιέχουν γράµµατα ή λέξεις οι οποίες προστίθενται 

στο κείµενο υποθετικά 

{ } Παρενθέσεις κλιπ: περιλαµβάνουν αυτά τα κοµµάτια του  κειµένου τα οποία 

παραµένουν στο κείµενο ενώ θα έπρεπε να εχουν σβηστεί 

〖〗 διπλές παρενθέσεις τετράγωνες: περιλαµβάνουν κοµµάτια του κώδικα τα 

οποία έχουν σβηστεί ή διαγραφεί από τον αντιγραφέα ή από χέρια µεταγενέστερα από 

αυτόν 

Γ µισές τετράγωνες παρενθέσεις: για να οριοθετήσουν το κοµµάτι του κειµένου το 

οποίο 

υποµνηµατίζεται 

α β γράµµατα τα οποία εικάζονται κατά την ερµηνεία 

....... γράµµατα που επί του παρόντος είναι δυσανάγνωστα 

 

 

 


