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Το Άγιο Πνεύμα εικονίζεται, μερικές φορές, σαν περιστέρι. Και όπως το περιστέρι αγα-
πά τον τόπο που γεννήθηκε, έτσι και το Άγιο Πνεύμα που γεννήθηκε μέσα στην Εκκλη-
σία του Κυρίου μας, αγαπά αυτήν και ποτέ δεν την εγκαταλείπει.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η κατανόηση του τυπικού μερικών ιερών ακολουθιών και κυρίως του 

τυπικού του Όρθρου είναι δύσκολη υπόθεση για όσους θέλουν να ασχολη-
θούν σαν ψάλτες. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές μορφές που έχουν αυ-
τές οι ιερές ακολουθίες και κυρίως του Όρθρου. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
Όρθρων. Εκτός από τους τρεις βασικούς τύπους που είναι: Όρθρος απλής 
Κυριακής, Όρθρος καθημερινής και Όρθρος με μεγάλο εορταζόμενο Άγιο, 
έχουμε και άλλους Όρθρους που διαφοροποιούνται ακόμη πιο πέρα από 
τους τρεις βασικούς αυτούς τύπους, αλλά επιπλέον έχουμε και συνδυα-
σμούς αυτών των παραπάνω περιπτώσεων. Έτσι, όταν υπάρχει συνδυασμός 
των παραπάνω περιπτώσεων, π.χ. Όρθρος καθημερινής με Θεομητορική 
Εορτή, ή Όρθρος Κυριακής με Δεσποτική Εορτή κλπ, έχουμε πάλι ξεχωρι-
στά πράγματα να προσθέσουμε την κάθε φορά. Ο Όρθρος, τότε, γίνεται πο-
λύπλοκη υπόθεση ως προς την κατανόηση του τυπικού του.  

Οι λόγοι που με ανάγκασαν να γράψω αυτό το βιβλίο είναι:  
1. Η γνώση του τυπικού του Όρθρου δίνει στον ψάλτη την ασφάλεια και 

την αυτοπεποίθεση που χρειάζεται για να σταθεί και να αποδώσει στο 
αναλόγιο. Ο ψάλτης πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά, κάθε φορά το τυπικό 
του Όρθρου, πρέπει να γνωρίζει ποια σειρά πρέπει να ακολουθήσει στην 
κάθε μια ξεχωριστά περίπτωση που θα συναντήσει. Αυτό τον βοηθάει να 
μη είναι συνέχεια εξαρτημένος από τον διπλανό του, παλιό συνήθως 
ψάλτη, ώστε γνωρίζοντας την σωστή σειρά του τυπικού, να μπορεί να 
αισθάνεται ασφαλής για το τυπικό τουλάχιστον μέρος. Διαφορετικά, δεν 
μπορεί να αποδώσει όπως πρέπει. Δεν αισθάνεται ελεύθερος και δεν έχει 
τον βαθμό της αυτοπεποίθεσης που του είναι απαραίτητος για να κάνει 
προόδους στο έργο του. 

2. Η πολυπλοκότητα της ιερής ακολουθίας του Όρθρου που κάνει δύσκολη 
την κατανόησή του. Οι τρεις βασικοί τύποι του Όρθρου μαζί με τους 
συνδυασμούς των, τον κάνουν δυσκολονόητο για τους νέους κυρίως 
ψάλτες. Λόγω των διαφορετικών αυτών περιπτώσεων (λόγω της διαφο-
ροποίησης) του τυπικού του Όρθρου σε επιμέρους περιπτώσεις και συν-
δυασμούς, δεν δυσκολεύεται μόνον ο νέος ψάλτης, αλλά και ο κάπως 
προχωρημένος. Μερικοί μάλιστα δεν προλαβαίνουν να αποχωρήσουν 
από το αναλόγιο λόγω γήρατος και ακόμη δεν … έχουν καταλάβει το τυ-
πικό του Όρθρου. Αυτό εξηγείται, επειδή το τυπικό του Όρθρου που υ-
πάρχει σήμερα στην εκκλησία μας, γράφει για την κάθε ημέρα ξεχωρι-
στά την σειρά που πρέπει να ακολουθήσει ο ψάλτης. Έτσι ο κάθε νέος, 
κυρίως, ψάλτης πρέπει να παρακολουθήσει όλο το έτος αρκετές φορές 
για να μπορέσει να καταλάβει την κάθε περίπτωση. Ακόμη παραπέρα, 
χρειάζεται να παρακολουθήσει επιπλέον έτη το τυπικό αυτό για να μπο-
ρέσει να καταλάβει τους συνδυασμούς των παραπάνω περιπτώσεων του 
Όρθρου που θα συναντήσει την κάθε φορά. Επειδή λοιπόν ο τρόπος αυ-



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

6

τός κατανόησης του τυπικού είναι δύσκολος, αποθαρρύνει πρόσθετα τον 
νέο να προχωρήσει γρήγορα και με αυτοπεποίθεση στην ψαλτική (γιατί 
τουλάχιστον δεν του εμπνέει ασφάλεια και σιγουριά το αναλόγιο όταν 
αυτός δεν γνωρίζει το τυπικό). Το ηθικό του κάμπτεται, δυσανασχετεί 
και εύκολα τώρα μπορεί τα παρατήσει τον αγώνα του. 

3. Είναι ασέβεια προς τον Θεό και προς τους Αγίους όταν κάποιος με ελα-
φρά την καρδία του παραλείπει από το τυπικό της εκκλησίας μας ή κάνει 
λάθη. Στον Ιερό Ναό, τέτοιες παραλείψεις αποτελούν, τουλάχιστον, α-
σέβεια. Εκτός από τους παραπάνω λόγους της ασφάλειας και της σι-
γουριάς, που πρέπει να έχει ο κάθε ψάλτης, το να μη ψάλλεις (ή άλλοτε 
να μη διαβάζεις) με την κανονική-σωστή σειρά τα τροπάρια, τους ψαλ-
μούς, τους ύμνους γενικά της εκκλησίας είναι, τουλάχιστον, ασέβεια 
προς τον Θεό και προς τον τιμώμενο Άγιο-Αγία, γιατί δεν τους απονέ-
μεις την τιμή και την προσκύνηση που τους πρέπει (δεν τους δίνεις την 
ανάλογη σημασία) και τους αδικείς. Αυτό δείχνει έλλειμμα ευλάβειας 
και βαραίνει την καθαρότητας της ψυχής.  

4. Υπάρχουν ελλείψεις σε ψάλτες στους ιερούς ναούς στις μέρες μας, και 
μερικοί παρότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν, δεν μπορούν, όταν βλέ-
πουν το τυπικό του Όρθρου σαν έναν …λαβύρινθο, σαν κάτι πολύ δύ-
σκολο και περίπλοκο. Βλέπουμε δηλαδή ότι μερικοί χριστιανοί θα ήθε-
λαν να είναι ψάλτες και να βοηθήσουν το λειτουργό ιερέα για να τελέσει 
τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία, αλλά δεν αποτολμούν, γιατί δεν 
γνωρίζουν από την εργασία του ψάλτη, δεν γνωρίζουν κατ’ αρχήν το τυ-
πικό της εκκλησίας για να ξεκινήσουν κι έτσι αποθαρρύνονται. Αλλά και 
στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ψάλτες για να ξελειτουργήσουν τον 
ιερέα, εκεί υποβαθμίζεται η όλη διαδικασία της κάθε ιερής ακολουθίας.  
Αυτό λοιπόν, το βιβλίο, περιγράφει ξεχωριστά την καθεμιά περίπτωση 

του Όρθρου που θα συναντήσει κανείς. Περιλαμβάνει δηλαδή όλες τις μορ-
φές-τύπους των Όρθρων που υπάρχουν στα ιερά βιβλία της εκκλησίας μας. 
Η περιγραφή αυτή γίνεται στην αρχή βήμα-βήμα και αναλυτικά, τόσο ανα-
λυτικά ώστε να μπορέσει να την καταλάβει και ο πιο απλός άνθρωπος που 
δεν έχει ξανασχοληθεί με το θέμα αυτό της ψαλτικής. Αργότερα, καθώς ο 
αναγνώστης προχωρεί πιο κάτω στο βιβλίο, εκεί περιγράφουμε συνοπτικά 
τις κύριες μορφές του Όρθρου. Τότε ο καθένας μπορεί να καταλάβει και 
συνοπτικά την σειρά που πρέπει να ακολουθήσει και ποια βιβλία πρέπει να 
χρησιμοποιήσει κάθε φορά.  

Ο καθένας, λοιπόν, μόλις τελειώσει το βιβλίο αυτό, είναι σε θέση να τα-
ξινομήσει την κάθε περίπτωση Όρθρου και να εφαρμόσει το τυπικό του 
στην ανάλογη περίπτωση που θα συναντήσει.  

Η ιδιαιτερότητα και το χαρακτηριστικό του παρόντος βιβλίου είναι ότι 
μπορεί να σταθεί μόνο του, μπορεί δηλαδή ο καθένας που θέλει να το δια-
βάσει, στη συνέχεια να είναι σε θέση να βγάλει σε πέρας κάθε τύπο Όρθρου 
που θα συναντήσει στην περίοδο που ισχύει το Μηνιαίου και ένα τέτοιο βι-
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βλίο έλειπε πραγματικά από την εκκλησία μας. Έτσι, δημιουργείται ένα ε-
ντελώς αυτόνομο βιβλίο του Όρθρου. Ο κάθε τύπος Όρθρου έχει γραφεί έ-
τσι, ώστε να είναι πλήρης και αυτοτελής και ο ψάλτης να έχει πλέον την σι-
γουριά και τον έλεγχο ότι προχωρεί κανονικά στην εργασία του στο ανα-
λόγιο. Δεν τρέχει πλέον σε μια σειρά βιβλίων και πάντοτε με το ερωτημα-
τικό μέσα του και την αμφιβολία αν πήρε τη σωστή σειρά ή τι επακολουθεί 
στην πορεία της τέλεσης της ακολουθίας του Όρθρου, αλλά μπορεί να στη-
ρίζεται με βεβαιότητα και σιγουριά σε στέρεα βάση, σε σταθερό έδαφος. Το 
μόνο που χρειάζεται ο ψάλτης να έχει στο αναλόγιό του είναι: η Παρακλη-
τική, το Μηνιαίο και ένα Εγκόλπιο του Αναγνώστη.  

Το τυπικό του Όρθρου στην εκκλησία μας, διακρίνεται στο Μοναστη-
ριακό τυπικό και στο Ενοριακό τυπικό. Το Μοναστηριακό τυπικό είναι αυ-
τό που χρησιμοποιείται από τα Μοναστήρια. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
του Μοναστηριακού και του Ενοριακού Τυπικού στον Όρθρο. Στο Μονα-
στηριακό τυπικό έχουμε π.χ. τον Πολυέλεο ή τον Άμωμο στην αρχή του 
Όρθρου, έχουμε επίσης εννέα Κανόνες αντί για εξ (τις Κυριακές) που χρη-
σιμοποιούμε στο Ενοριακό τυπικό. Υπάρχουν και άλλες διαφορές μεταξύ 
Μοναστηριακού και Ενοριακού τυπικού στον Όρθρο. Στο παρόν βιβλίο πε-
ριγράφουμε το Ενοριακό τυπικό του Όρθρου, αυτό το τυπικό δηλαδή που 
εφαρμόζουμε και ακολουθούμε στους Ιερούς Ναούς στις ενορίες της Εκ-
κλησίας μας. 

Θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια αποτελεί σημαντική βοήθεια για τον κάθε 
νέο που θέλει να ασχοληθεί με την ψαλτική. 

Γράφηκε στις 3 Μαρτίου 2002. 
στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας 
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Απαγορεύεται η φωτοτυπία ή ανατύπωση μέρους ή όλου του βιβλίου, 

για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την άδεια του συγγραφέα. 
 

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα. 
 

      Έκδοση Πρώτη 
     Θεσπρωτικό 3 Μαρτίου 2002 

 
 
 
 
 
 
 
Έκδοση Δεύτερη-Βελτιωμένη 
Θεσπρωτικό 12 Ιανουαρίου 2003 

     
   Ο συγγραφέας 

 
 

     …………….. 
        
       Χαράλαμπος Θ. Δράκος 
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Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 
Η απόφασις βάσει της οποίας κατεδικάσθη ο 

Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τον σταυρικόν 
θάνατον, παρέμεινε μέχρι το 1309 μ.Χ. τελείως 
άγνωστη. Το 1309, όμως εις την Άκουλαν της Ιτα-
λίας ανευρέθη μέσα σε σιδερένιο κιβώτιο γραμμέ-
νη στα εβραϊκά. Το 1381 μετεφέρθη εις την Κων-
σταντινούπολι επί των ημερών του Πατριάρχου 
Ιερεμίου. Μετεφράσθη δε από τον Παναγιώτατον 
Οικουμενικόν Πατριάρχην Διονύσιον, κατά το έ-
τος 1643. Η απόφασις έχει ως εξής: 

 
«Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίω Καίσαρος, Βασιλέως Ρωμαίων, μονάρ-

χου ανικήτου, Ολυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης, Ηλιάδος ογδόης από κτί-
σεως κόσμου, κατά τον ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετρακισχίλια και 
εκατόν εβδομήκοντα τέσσαρα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας 
έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερίας της δουλωσύνης Βαβυλώνος 
έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού βασιλείου έτη ε-
νενήκοντα και επτά, επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζονίου 
και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλλιρικού Παλιστέρα, κοινού διοι-
κητού της χώρας των Ιουδαίων Κουίντου Φλαβίου, επί της διοικήσεως Ιε-
ρουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, επιστάτου της κάτω Γα-
λιλαίας Ηρώδου του Αντιπάτρου, της άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καϊ-
άφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν, Ραμπάλ Αμαμπέλ Πιο-
κτένου εκατοντάρχου, υπάτου Ρωμαίων της πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπι-
μασαξίου Ποπιλίου Ρούφου. 

«Εγώ Πόντιος Πιλάτος, ηγεμών δια της βασιλείας των Ρωμαίων, επί του 
Πραιτωρίου της αρχιηγεμονίας, κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις 
θάνατον σταυρικόν τον Ιησούν λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν, και 
από πατρίδος Γαλιλαίας, άνθρωπον στασιώτη κατά τον Νόμον του Μωσαϊ-
κού και εναντίον του μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσα-
ρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλ-
λων κατά το σύνηθες των καταδίκων επεί συνοίθροισεν αυτός πλήθος αν-
θρώπων πλουσίων και φτωχών, ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλείν την 
Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα της Ιερουσαλήμ, απειλών 
φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού απαρνούμενος τον φόρον του 
Καίσαρος και τολμήσας εισελθείν μετά βαΐων θριαμβευτής και πλείστου 
όχλου ώσπερ τις Ρήξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ ως τον Ι. Ναόν και διο-
ρίζομεν τον ημέτερον πρώτον εκατόνταρχον Κουΐντον Κορνήλιον περιάξαι 
τούτον παρρησία εις την χώραν Ιερουσαλήμ δεδεμένον, μαστιζόμενον και 
ενδεδυμένον πορφύραν, εστεφανωμένον ακανθίνω στεφάνω και βαστάζο-
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ντα τον ίδιον σταυρόν επί ώμου αυτού ίνα ή παράδειγμα τοις άλλοις και 
πάσι τοις κακοποιοίς μεθ’ ού βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και 
εξέρχεσθαι δια της πύλης Γιαμπαρόλας, της νυν Αντωνιανής αναχθήναι δε 
Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακούργων ονόματι Κολβά-
ριον, ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώ-
ρημα πάντων των κακούργων, και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γε-
γραμμένου τρισί γλώσσας τόν  

ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ (Εβραϊστί) 
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ (Ελληνιστί) 
ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΙΟΥΣ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ (Ρωμαϊστί) 
»Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινοσούν τάξεις και ποιότητος τολμήσαι 

απερισκέπτως την τοιαύτην εμποδίσαι δίκην, ως υπ’ εμού ωρισμένην μετά 
πάσης σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου, Εβραίου όντος, κατά 
τα ψηφίσματα και τους Νόμους της των Ρωμαίων Βασιλείας.  

 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  

 
- Από της φυλής Ισραήλ….: 
 
 
- Από της Βασιλείας και ηγε-

μονίας Ρωμαίων………: 
 
- Από των Φαρισαίων…….: 
 
- Από των υπάτων και δικα-

στών των Ρωμαίων……...: 
 
- Από της αρχιερωσύνης….: 
 
- Νομικός δημόσιος από των 

εγκλημάτων των Εβραίων.: 
 

Ρωδιέ, Δανιήλ, Ραμπινήλ, Ιονακείν, 
Μπανικάν, Ροτάμ, Ιουταβέλ, και Περ-
κουλάμ. 
 
Λούκιος, Σεξτίλιος, και Μαξιμίλιος. 
 
Μπαρμπάς, Συμεών, και Μπονέλη. 
 
 
Λούκιος, Μπαντάνης, και Μακαρόλας. 
 
Ρωάν, Ιουάδους και Μπουκασόλης. 
 
 
Μπουτάν». 
 

 
 
 

  
 
 
Σημείωση: Την παραπάνω απόφαση πήρα από το «Λαογραφικό Μουσείο ΛΑΚΚΑΣ 

ΣΟΥΛΙ» του Γιώργο-Γιάννου που βρίσκεται στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας 
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ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΑΛΤΗ 
 

ΒΙΒΛΙΟ 1o. 

 

«Ο ΟΡΘΡΟΣ – ΜΕΡΟΣ Α΄: 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ 

 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΡΩΝ 

 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ» 



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

13

 

 
Α.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  

 
 

ΤΥΠΙΚΟ 
 
 

ΟΛΩΝ 
 

 
ΤΩΝ ΟΡΘΡΩΝ 

 

 
 
 

ΣΕ  ΠΕΡΙΟΔΟ  ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
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1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

 
ΤΟΥ 

 

 
ΟΡΘΡΟΥ 

 
 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 
 
 

ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖ. ΑΓΙΟ 
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1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ. 

 
Σημείωση: 
Ο παραπάνω Όρθρος είναι κάπως σπάνιος, γιατί κάθε Κυριακή κάτι 
έχει και από το Μηνιαίο. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι στο Μηνιαίο, τότε 
παίρνουμε και από το Μηνιαίο. Την Κυριακή πρώτα παίρνουμε από 
την Παρακλητική και στη συνέχεια, συμπληρώνουμε από το Μηνιαίο, 
όπως ανάλογα γίνεται και στην περίπτωση μικρού εορταζόμενου Αγί-
ου σε Κυριακή ημέρα.  

 
1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος («Εγκόλπιο του Αναγνώστου»).  
2. Ακολουθεί η Μεγάλη Συναπτή ή «Ειρηνικά» («Εν ειρήνη του Κυρίου 

δεηθώμεν…». Συναπτή = δέηση).  
3. «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο («Εγκόλπιο Αναγνώστη»). 
4. Τα Απολυτίκια, το α΄ άνευ στίχου, του β΄ προτάσσεται το «Δόξα Πα-

τρί…» και πριν το  γ  ́(πριν του Θεοτοκίου), το «Και νυν…». 
 Τα Απολυτίκια είναι τα ίδια ακριβώς όπως στον Εσπερινό της προη-

γούμενης ημέρας. Το Αναστάσιμο Απολυτίκιο το βρίσκουμε στον Ε-
σπερινό του Σαββάτου της εβδομάδας που διανύουμε (Εσπερινό του 
Σαββάτου που πέρασε. Αυτός ο Εσπερινός όμως λέγεται Εσπερινός 
Κυριακής, βλέπε σε άλλο βιβλίο: «Ο ΟΡΘΡΟΣ: ΜΕΡΟΣ Β΄ - Επε-
ξηγήσεις στο τυπικό των  Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου»). Το απολυ-
τίκιο του τυχόντος αγίου (όχι εορτάζοντος μεγάλου Αγίου), το βρί-
σκουμε στο τέλος του Εσπερινού που πέρασε την προηγούμενη μέρα.  

5. Ακολουθεί η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»...). 
6. Ψάλλονται τα Καθίσματα του ήχου (αναγράφονται στην αρχή της Πα-

ρακλητικής, εκεί που γράφει «Μετά την α΄ Στιχολογία» και «Μετά την 
β  ́Στιχολογία». Πρέπει να γνωρίζω, επομένως, τον ήχο της συγκεκρι-
μένης Κυριακής που ψάλλω). Το κάθισμα της α΄ ή της β΄ Στιχολογίας 
μπορεί να έχει δύο ή τρία τροπάρια και οπωσδήποτε ένα Θεοτοκίο στο 
τέλος του (κλείνει και συμπεριλαμβάνει στο τέλος του ένα Θεοτοκίο).  

7. Ακολουθούν τα Αναστάσιμα Ευλογητάρια («Ευλογητός εί, Κύριε, δί-
δαξόν με τα δικαιώματά σου» κλπ., ψαλτά από το βιβλίο «Εγκόλπιο 
του Αναγνώστου»).  

8. Ακολουθεί η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
9. Μετά η Υπακοή (διαβαστά από Παρακλητική). 

10. Οι Αναβαθμοί του ήχου (ψαλτά από την Παρακλητική).  
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11. Ακολουθεί το «Προκείμενο» (ψαλτά από Παρακλητική) τρεις φορές. 
Την τρίτη φορά με τον στίχο του που έχει εκεί η Παρακλητική. 

12. Ψάλλουμε τις Ωδές. Τις Κυριακές τις Ωδές τις ψάλλουμε. 
 Α  ́Ωδή από Παρακλητική – Α΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 Γ  ́Ωδή από Παρακλητική – Γ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 
 (Αν το Μηνιαίο δεν έχει Ωδές, δεν ψάλλουμε από το Μηνιαίο). 

Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής από την Παρακλητική, ψάλλουμε το: 
«Δόξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε».  
Η κάθε Ωδή των Κανόνων της Παρακλητικής αρχίζει με έναν ΕΙΡΜΟ. 
Πριν τον Ειρμό δεν λέμε, δεν προτάσσουμε τίποτε. Δεν λέμε π.χ. πριν 
τον Ειρμό το: «Δόξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε» κλπ. 

 Όταν ψάλλουμε Ωδές από το Μηνιαίο, τότε:  
 ι) Πριν από τον Ειρμό δεν ψάλλουμε τίποτε.  
 ιι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου, ψάλλουμε το: «Άγιε 

του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ η-
μών» ή «Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ., ανάλογα αν ο 
εορταζόμενος είναι Άγιος, Όσιος, Προφήτης κλπ.  

 Στο προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μηνιαίο), ψάλ-
λουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά ψάλ-
λουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής.  

 ιιι) Πριν το τελευταίο τροπάριο της Ωδής ψάλλουμε το: «Και νυν και 
αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν» και στη συνέχεια ψάλ-
λουμε το τελευταίο τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 
ιv) Πριν από το Θεοτοκίο (στις Ωδές τόσο από την Παρακλητική όσο 
και από το Μηνιαίο), ψάλλουμε το: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
Μερικές Ωδές που λέγονται «Σταυρώνυμα» ψάλλονται μόνο στο Μο-
ναστηριακό τυπικό κι όχι στο Ενοριακό τυπικό).  
Μετά και τον Ειρμό της Γ  ́Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη για να καταλάβει ο ιερέας.  

13. Ακολουθεί η μικρή Συναπτή από τον ιερέα «Έτι και έτι εν ειρήνη … 
Ότι συ εί ο Θεός ημών…».  

14. Μετά, ψάλλουμε από το Μηνιαίο τα Καθίσματα του Αγίου, εφόσον 
υπάρχουν. 
(Μεσώδια Καθίσματα και Δοξαστικό. Πριν το Δοξαστικό, έχει «Δόξα, 
και νυν»).   
(Αν δεν υπάρχουν τέτοια προχωρούμε στις Ωδές).  

15. Πάμε πάλι στις Ωδές και τις ψάλλουμε ως εξής: 
Δ΄ Ωδή από Παρακλητική – Δ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
Ε΄ Ωδή από Παρακλητική – Ε΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
ΣΤ΄ Ωδή από Παρακλητική – ΣΤ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
Μόλις τελειώσουμε και τον Ειρμό της ΣΤ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, στα-
ματάμε και κρατάμε κατάληξη.  
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16. Ο ιερεύς εκφωνεί την μικρή Συναπτή: «Συ γαρ εί ο Βασιλεύς της ειρή-
νης… ».  

17. Διαβάζουμε το Αναστάσιμο Κοντάκιο και τον Οίκο, από την Πα-
ρακλητική (βρίσκονται μετά το τέλος της ΣΤ΄ Ωδής). 

18. Ακολουθεί το Συναξάριο (ή Μηνολόγιο) από το Μηνιαίο. 
Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 

19.  Μετά τις Ωδές ακολουθούν οι Καταβασίες της περιόδου (υπάρχουν στο 
«Εγκόλπιο του Αναγνώστη» στο τέλος). Η κάθε Καταβασία έχει 8 (ο-
κτώ) Ωδές από Ωδή Α΄ έως και Ωδή Θ΄ (δεν υπάρχει η Ωδή Β΄). Ψάλ-
λουμε μέχρι και την 8η Ωδή των Καταβασιών.  

 Πριν την Η΄ (όγδοη) Ωδή των Καταβασιών, ψάλλουμε το «Αινούμεν, 
ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον» και στη συνέχεια ψάλ-
λουμε τον Ειρμό της Η΄ Ωδής (ο Ειρμός της Θ΄ Ωδής ψάλλεται όταν 
ακριβώς τελειώσουν τα Μεγαλυνάρια ή όταν ψαλλεί και το τελευταίο 
Μεγαλυνάριο και μάλιστα όταν μετά από αυτά ψαλλεί και το τελευ-
ταίο: «Την Τιμιωτέραν των Χερουβείμ…», βλέπε παρακάτω).  

20.   Η τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου, (μετά τις Καταβασίες).  
Μετά τον Η΄ Ειρμό των Καταβασιών,  ακολουθεί η τάξη του Εωθινού 
Ευαγγελίου, ως εξής:  
Ο Διάκονος, «Του Κυρίου δεηθώμεν». 
Ο ιερέας. «Ότι Άγιος εί ο Θεός ημών και εν Αγίοις επαναπαύει…». 
Οι Χοροί. «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» (γ΄). 
Ο Διάκονος. «Και υπέρ του καταξιωθήναι…» κλπ. 
Και ο ιερέας διαβάζει το ορισμένο Εωθινό Ευαγγέλιο στεκόμενος στην 
δεξιά πλευρά της Αγίας Τράπεζας (για την τάξη του Εωθινού Ευαγγε-
λίου, βλέπε σε άλλο βιβλίο: «Ο ΟΡΘΡΟΣ: ΜΕΡΟΣ Β΄ - Επεξηγήσεις 
στο τυπικό των  Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου»). 

21.   Μετά το τέλος του Ευαγγελίου και το «Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα 
σοι», ο Αναγνώστης διαβάζει : «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι» (α-
πό το βιβλίο «Εγκόλπιο του Αναγνώστη»). 

22. Οι χοροί ψάλλουν τον Ν΄ Ψαλμό «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα 
έλεός σου,…» αργά και μεγαλόπρεπα (από το βιβλίο «Εγκόλπιο του 
Αναγνώστη»). 

23.  Μετά ψάλλουμε σε ήχο Β΄: «Δόξα…» και «Ταις των Αποστόλων πρε-
σβείαις…». Και συνέχεια «Και νυν…» και «Ταις της Θεοτόκου Πρε-
σβείαις…». Στο Στίχο: «Ελέησόν με ο Θεός… Αναστάς ο Ιησούς από 
του τάφου», από το «Εγκόλπιο του Αναγνώστη». 

24. Ο Διάκονος «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…». Οι χοροί το «Κύριε ε-
λέησον» 12 φορές, από τρεις φορές ο κάθε ψάλτης, εναλλάξ (3Χ4). 

25. Ο ιερέας: «Την Θεοτόκον και Μητέρα του φωτός…» και αμέσως, 
26. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια: «Μεγαλύνει η ψυχή μου…» και το «Την 

Τιμιωτέραν…» (από Εγκόλπ. του Αναγν.). 
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27. Ψάλλουμε εδώ τώρα τον τελευταίο Ειρμό της Θ΄ Ωδής των Καταβα-
σιών (που είχαμε αφήσει παραπάνω, μόλις τελειώσαμε το Συναξάριο ή 
Μηνολόγιο. Τον Ειρμό αυτό τον βρίσκουμε στο Εγκόλπιο του Ανα-
γνώστη).  

28. Η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν…»).  
29. Ψάλλουμε το: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών» δύο φορές και το: «Υψού-

ται Κύριον τον Θεόν ημών, και προσκυνείτε τω υποποδίω των ποδών 
αυτού», προτασσομένου του στίχου του «Ελεήμον, ελέησόν με ο 
Θεός…» (ψαλτά)  και στο τέλος: «ότι άγιος εστί» (Εγκόλπιο του Ανα-
γνώστη). 

30. Ψάλλουμε το Αναστάσιμο-Εωθινό Εξαποστειλάριο και στην συνέχεια 
το Θεοτοκίο του, που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου της Παρα-
κλητικής, και τα οποία είναι για την συγκεκριμένη Κυριακή που δια-
νύουμε. Αυτά τα Εξαποστειλάρια λέγονται Αναστάσιμα επειδή βρί-
σκονται στο βιβλίο της Παρακλητικής ή Εωθινά επειδή ψάλλονται 
στον Όρθρο. Είναι 11 τον αριθμό και αλλάζουν κάθε Κυριακή, ψάλ-
λονται με την σειρά (και επαναλαμβάνονται πάλι από την αρχή).  

31. Ψάλλουμε τους Αίνους. Αυτοί είναι το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον 
Κύριον …» + «Αινείτε αυτόν πάντες οι Άγγελοι αυτού…» (από Ε-
γκόλπιο του Αναγνώστη). Συνέχεια ψάλλουμε και τα «Στιχηρά των Αί-
νων» από το βιβλίο της Παρακλητικής. Πριν από κάθε τροπάριο των 
Στιχηρών, προτάσσουμε και έναν στίχο από το βιβλίο «Εγκόλπιο του 
Αναγνώστου».  

32. Ψάλλουμε το Δοξαστικό Εωθινό που ακολουθεί τους Αίνους (από το 
βιβλίο «Παρακλητική» αργά και μεγαλόπρεπα. Αυτό βρίσκεται μετά 
τα Αναστάσιμα-Εωθινά Εξαποστειλάρια και ακριβώς μετά από αυτά, 
στο τέλος του βιβλίου της Παρακλητικής). Πριν από αυτό ψάλλουμε 
το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίων Πνεύματι». 

33. Ψάλλουμε το Θεοτοκίο «Υπερευλογημένη υπάρχεις, Θεοτόκε…» (βρί-
σκεται στο Εγκόλπιο του Αναγνώστου). Πριν από αυτό ψάλλουμε το: 
«Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν». 

34. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπιο του Αναγνώστου). 
35. Ψάλλουμε το Απολυτίκιο του Όρθρου της Κυριακής: «Σήμερον σωτη-

ρία τω κόσμω γέγονε…». 
36. Τέλος του Όρθρου. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Τις ημέρες των Κυριακών ισχύει το βιβλίο της Παρακλητικής. Η Κυ-

ριακή είναι ημέρα αφιερωμένη στον Κύριο πρώτα απ’ όλα, είναι Αναστά-
σιμη ημέρα. Και είναι η εορτή του Κυρίου, η Κυριακή, μεγαλύτερη απ’ ό-
λες τις άλλες εορτές (εκτός από τις Δεσποτικές) και γι’ αυτό αν συμπέσει 
μια εορτή μεγάλου Αγίου ή και Θεομητορική εορτή την ημέρα της Κυ-
ριακής, δεν καταργείται το βιβλίο της Παρακλητικής. 

Αν όμως έχουμε μια καθημερινή (=όχι Κυριακή) και υπάρχει σ’ αυτή 
την ημέρα εορτή μεγάλου Αγίου, τότε, καταργείται η Παρακλητική και αντί 
αυτής τα παίρνουμε όλα από το Μηνιαίο.  

Να κάνουμε όμως μια ερώτηση για να θυμηθούμε καλύτερα το θέμα: 
Πώς όμως θα γνωρίζουμε αν υπάρχει εορταζόμενος μικρός ή μεγάλος 

Άγιος; 
Στην παραπάνω ερώτηση, μια πολύ απλή απάντηση είναι η εξής:  
Κάθε φορά που έχουμε εορταζόμενο μικρό Άγιο (τους μεγάλους εορ-

ταζόμενους Αγίους τους γνωρίζουμε), τότε στο βιβλίο του Μηνιαίου έχουμε 
πάντοτε το κύριο Δοξαστικό του εορταζόμενου Αγίου, που βρίσκεται στον 
Εσπερινό που προηγήθηκε. Μπορεί όμως να μη έχει κύριο Δοξαστικό, αλλά 
να έχει Δοξαστικό και Θεοτοκίο μαζί («Δόξα… Και νυν») καθώς και (να 
έχει επίσης)  Εξαποστειλάριο στο τέλος του Όρθρου. Αλλά περισσότερα για 
το πότε είναι εορταζόμενος και πότε όχι ένας Άγιος, βλέπε στο επόμενο βι-
βλίο: «Επεξηγήσεις στο τυπικό του Όρθρου σε περίοδο Μηνιαίου».  
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2. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
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ΟΡΘΡΟΥ 

 

 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
 
 
 
 

ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ Ή  
 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΟΡΤΑΖ. ΑΓΙΟΥ 
 
 
 



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

21

 
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ Ή ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΟΡΤΑΖ. ΑΓΙΟΥ. 

 
Η Παρακλητική ισχύει εδώ, γιατί η ημέρα της Κυριακής είναι αφιερω-

μένη στον Κύριο που υπερισχύει έναντι της εορτής των άλλων αγίων. 
Το Μόνο που αλλάζει σε σχέση με τον Κανονικό Όρθρο της Κυριακής, 

είναι ότι:  
 
 
Α.  Αν είναι μεγάλος ο εορταζόμενος Άγιος: 
Ι) Στα Καθίσματα (που ακολουθούν μετά τα Απολυτίκια και το Θεός 

Κύριος), δεν παίρνουμε μόνο εκείνα της Παρακλητικής, αλλά παίρνουμε 
και του εορταζόμενου Αγίου από το Μηνιαίο.  

ΙΙ) Στις Ωδές. Ψάλλουμε την κάθε Ωδή κανονικά από το βιβλίο της Πα-
ρακλητικής και μετά πάμε στην ίδια Ωδή από το βιβλίο Μηνιαίο.   

ΙΙΙ) Στο Εξαποστειλάριο, θα ψάλλουμε και το Εξαποστειλάριο του εορ-
ταζόμενου μεγάλου Αγίου, μετά το Εξαποστειλάριο της Κυριακής (και πριν 
από το Θεοτοκίο του Αναστάσιμου Εξαποστειλαρίου της Κυριακής). Επί-
σης, σε εορταζόμενο μεγάλον Άγιο, μετά το Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο, 
συνέχεια θα ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο του εορταζόμενου μεγάλου Αγί-
ου και στην συνέχεια, αντί για το Αναστάσιμο Θεοτοκίο (που ακολουθεί το 
Αναστάσιμο Εξαποστειλάριο) θα ψάλλουμε στην θέση του Αναστάσιμου 
Θεοτοκίου το απλό Θεοτοκίο (Εξαποστειλάριο) που είναι στον ίδιο ήχο με 
το Εξαποστειλάριο του Αγίου. Στην περίπτωση αυτή ψάλλουμε το Θεοτο-
κίο του τελευταίου Εξαποστειλάριου. Αυτό σημαίνει ότι ψάλλουμε το απλό 
Θεοτοκίο (εφόσον το Εξαποστειλάριο του Αγίου ακολουθεί το Αναστάσιμο 
Εξαποστειλάριο) και μάλιστα να είναι στον ίδιο ήχο (ομόηχο) Θεοτοκίο με 
τον ήχο του τελευταίου Εξαποστειλάριου.  

ΙV) στους Αίνους προστίθενται για τον μεγάλο Άγιο τέσσερα τροπάρια 
του εορταζόμενου μεγάλου αγίου ή αγίων την ημέρα αυτή. Αν είναι λιγό-
τερα (στο Μηνιαίο) π.χ. αν είναι τρία, διπλασιάζουμε το πρώτο. Πριν από 
τα τροπάρια του εορταζόμενου μεγάλου Αγίου ψάλλουμε και τους ανάλο-
γους στίχους που αρμόζουν στον Άγιο (π.χ. στίχοι Ιεραρχών, Οσίων, Μαρ-
τύρων κλπ).  

V) Το Δοξαστικό που ακολουθεί τους Αίνους, το παίρνουμε από το βι-
βλίο του «Μηνιαίου» για την γιορτή του εορταζόμενου (ή των εορταζόμε-
νων) Αγίου (Αγίων). Αν δεν έχουμε όμως εορταζόμενο Άγιο, τότε το Δο-
ξαστικό το παίρνουμε από την Παρακλητική και αυτό το Δοξαστικό της 
Παρακλητικής, λέγεται Δοξαστικό Εωθινό τότε.  

Όλα τα άλλα είναι τα ίδια.  
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Β.  Αν είναι μικρός ο εορταζόμενος Άγιος: 
Σε σύγκριση-σχέση με τον Όρθρο της απλής Κυριακής, όταν έχουμε μι-

κρό εορταζόμενο Άγιο, το τυπικό του Όρθρου, πολύ λίγο αλλάζει. Η Κυρι-
ακή με μνήμη μικρού εορταζόμενου Αγίου είναι η απλή Κυριακή πλήρης, 
όταν δηλαδή έχει όλα τα βασικά γνωρίσματα μιας πλήρους και Κανονικής 
Κυριακής από πλευράς τυπικού και δεν της λείπει κανένα βασικό στοιχείο 
από πλευράς τυπικού.  

Συγκεκριμένα, τέτοιες αλλαγές (ως προς την απλή Κυριακή) θα δούμε 
όπως π.χ.: 

Ι) στους Αίνους προστίθενται για τον μικρό εορταζόμενο Άγιο δύο τρο-
πάρια Αίνων  την ημέρα αυτή. 

ΙΙ) Στις Ωδές. Έχουμε Ωδές και από τον μικρό Άγιο.  
Σε μερικές περιπτώσεις όμως έχουμε και κάτι άλλο από την παραπάνω 

περίπτωση του μεγάλου εορταζόμενου Αγίου. Αν δηλαδή ο Άγιος δεν μι-
κρός εορταζόμενος Άγιος αλλά θεωρείται κάτι παραπάνω από τους μικρούς, 
χωρίς να έχει και την μνήμη του μεγάλου Αγίου, τότε ανάλογα θα δούμε 
υπάρχουν στην μνήμη του επιπλέον ένα Εξαποστειλάριο κλπ, κάτι επιπλέον 
δηλαδή που υπάρχει στην μνήμη του μεγάλου εορταζόμενου Αγίου.  

Για τον λόγο αυτό, την περίπτωση του Όρθρου της Κυριακής με Μνήμη 
μικρού εορταζόμενου Αγίου, μικροαλλαγές θα έχουμε στο τυπικό, που είναι 
τότε το εξής: 
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ  Ή  ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΟΡΤΑΖ. ΑΓΙΟΥ. 

 
 
1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (από το Εγκόλπ. Αναγνώστη). 
2. Μεγάλη συναπτή-ιερέας. 
3. Θεός Κύριος (Εγκόλπ. Αναγν.). 
4. Απολυτίκια, όπως στον  Εσπερινό. 
5. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
6. Αναστάσιμα Καθίσματα (από την Παρακλητική ψαλτά) + Καθίσματα 

του εορταζόμενου μεγάλου Αγίου (από το Μηνιαίο ψαλτά). 
7. Ευλογητάρια (Εγκόλπ. Αναγν.). 
8. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
9. Η Υπακοή (από την Παρακλητική-διαβαστά). 

10. Οι Αναβαθμοί του Ήχου (Παρακλητική-ψαλτά). 
11. Προκείμενο (Παρακλητική-ψαλτά). Το ψάλλουμε τρεις (3) φορές. 

Την τρίτη φορά με τον στίχο του που έχει πριν από αυτό. 
12. Ψάλλουμε τις Ωδές.  
 Α  ́Ωδή από Παρακλητική – Α΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 Γ  ́Ωδή από Παρακλητική – Γ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 

Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής από την Παρακλητική, ψάλλουμε το: 
«Δόξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε». Η κάθε Ωδή των Κανόνων της 
Παρακλητικής αρχίζει με έναν ΕΙΡΜΟ. Πριν τον Ειρμό δεν λέμε, δεν 
προτάσσουμε τίποτε. Δεν λέμε π.χ. πριν τον Ειρμό το: «Δόξα τη αγία 
αναστάσει σου Κύριε» κλπ. 

 Όταν ψάλλουμε Ωδές από το Μηνιαίο, τότε: 
 ι) Πριν από τον Ειρμό, δεν ψάλλουμε τίποτε.  

ιι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου, λέμε το: «Άγιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» 
ή «Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ., ανάλογα αν ο ε-
ορταζόμενος είναι Άγιος, Όσιος, Προφήτης κλπ. 

 ιιι) Στο προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μηνιαίο) ψάλ-
λουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά ψάλ-
λουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής.  

 ιv) Στο τελευταίο τροπάριο της Ωδής ψάλλουμε το: «Και νυν και αεί 
και εις τους αιώνες των αιώνων, Αμήν» και στη συνέχεια ψάλλουμε 
το τελευταίο τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 
Πριν από το Θεοτοκίο (στις Ωδές τόσο από την Παρακλητική όσο και 
από το Μηνιαίο), λέμε το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
Μερικές Ωδές που λέγονται «Σταυρώνυμα» διαβάζονται μόνο στα 
μοναστήρια κι όχι στους ναούς πόλεων και των άλλων ενοριών.  
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Μετά και τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη.  

13. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
14. Κοντάκιο και Οίκος της εορτής (διαβαστά από το Μηνιαίο). Το Ανα-

στάσιμο Κοντάκιο και ο Οίκος τα οποία υπάρχουν στην Παρα-
κλητική θα τα διαβάσουμε μετά την ΣΤ  ́Ωδή. Ο λόγος είναι ότι προ-
ηγούνται (Κοντάκιο και Οίκος) τα λιγότερα σοβαρά μετά την Γ΄ Ωδή 
και τα περισσότερο σοβαρά (όπως εδώ είναι Αναστάσιμη η ημέρα 
και προηγούνται αυτά του Κυρίου και Θεού των όλων) τα διαβάζου-
με μετά την ΣΤ΄ Ωδή. Δεν διαβάζουμε Κοντάκιο και Οίκο του μικρού 
Αγίου την Κυριακή, αλλά μόνο του μεγάλου Αγίου.  

15. Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά)- Μεσώδια Καθίσματα + Θεοτο-
κίο.     

16. Πάμε πάλι στις Ωδές και τις ψάλλουμε ως εξής: 
 Δ΄ Ωδή από Παρακλητική – Δ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 Ε΄ Ωδή από Παρακλητική – Ε΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 ΣΤ΄ Ωδή από Παρακλητική – ΣΤ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 

Μετά τον Ειρμό της ΣΤ  ́Ωδής κάνουμε κατάληξη. 
17. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
18. Αναστάσιμο Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Παρακλητική).  
19. Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  

Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
20. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (Εγκόλπ. Αναγν.). Ψάλ-

λουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών (προτάσσοντας 
προ της 8ης Ωδής το «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον 
Κύριον»). 

21. Ο ιερέας αρχίζει την τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου («Πάσα 
πνοή…») και όταν τελειώνει η τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου,  

22. «Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι …», (διαβαστά από Εγκόλπ. Α-
ναγν.). 

23. «Ελέησόν με ο Θεός…», ψαλτά (Εγκόλπ. Αναγν.), αργά και μεγα-
λόπρεπα (τότε έχουμε Έξοδο του Ευαγγελίου στον χώρο του Ναού). 

24. «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις της Θεοτόκου…», «Αναστάς ο Ιη-
σούς…» (ψαλτά από Εγκόλπ. του Αναγν.) προτάσσοντας μπροστά 
από αυτά ό,τι γράφει το «Εγκόλπιο του Αναγνώστη». 

25. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός …». Στο τέλος τού: «Ελέει και οικτιρ-
μοίς…» ψάλλουμε 12 φορές το: «Κύριε Ελέησον» από τρεις φορές ο 
κάθε ψάλτης εναλλάξ.  

26. Ο ιερέας: «Την Θεοτόκον και μητέραν του φωτός…» και αμέσως: 
27. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια «Μεγαλύνει η ψυχή μου….» και το: 

«Την Τιμιωτέραν των Χερουβείμ….» (Εγκόλπ. Αναγν.). 
28. Ψάλλουμε εδώ τον Θ΄ Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που εί-

χαμε αφήσει, από Εγκόλπιο του Αναγνώστη). 
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29. Μικρή Συναπτή – ο ιερέας.  
30. Ψάλουμε το «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών…» (Εγκόλπ. Αναγν.). 
31. Ψάλλομε τα Εξαποστειλάρια. Τα Εξαποστειλάρια αυτά λοιπόν στην 

περίπτωση του εορταζόμενου μεγάλου Αγίου είναι: ι) το Αναστά-
σιμο-Εωθινό Εξαποστειλάριο, που βρίσκεται στο βιβλίο της Παρα-
κλητικής, στο τέλος της. Αμέσως μετά, ψάλλουμε ιι) το Εξαποστει-
λάριο του μεγάλου Αγίου που εορτάζει (π.χ. των Αγίων Πατέρων ή 
του Αγίου Χαραλάμπους κλπ) και το οποίο αυτό Εξαποστειλάριο του 
Αγίου βρίσκεται στο βιβλίο Μηνιαίο, λίγο πριν από τους Αίνους. Α-
μέσως μετά από τα δύο παραπάνω αυτά Εξαποστειλάρια ψάλλουμε: 
ιιι) το Θεοτοκίο που ακολουθεί το Εξαποστειλάριο του Αγίου από το 
βιβλίο «Μηνιαίο».  

32. Ψάλλουμε τους Αίνους το «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και 
τα στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο Ε-
γκόλπιο του Αναγνώστη). Η επιλογή των Στιχηρών των Αίνων είναι 
η εξής: Τα πρώτα τρία Στιχηρά των Αίνων τα ψάλλουμε από την Πα-
ρακλητική. Στη συνέχεια: ι) αν είναι μεγάλος ο εορταζόμενος Άγιος 
(π.χ. άγιος Χαράλαμπος) ακολουθούν άλλα δύο από το Τριώδιο και 
τέλος άλλα δύο από το Μηνιαίο (του Αγίου). ιι) αν είναι μικρός ο ε-
ορταζόμενος Άγιος, ακολουθούν τρία από το Τριώδιο και άλλα δύο 
από το Μηνιαίο (από τον μικρό Άγιο). Στο σύνολό τους οι Αίνοι (=τα 
Στιχηρά των Αίνων είναι όλοι οκτώ). 
Επίσης, αν ο εορταζόμενος μεγάλος Άγιος είναι π.χ. Ιερομάρτυρας, 
σαν στίχο για να ψάλλουμε τα τροπάριά του δεν θα πάρουμε τους 
στίχους της Κυριακής αλλά αυτούς που αρμόζουν στον Άγιο (που 
βρίσκονται στο «Εγκόλπιο του Αναγνώστη». Αν, δηλαδή, ο Άγιος εί-
ναι π.χ. Ιερομάρτυρας, όπως ο άγιος Χαράλαμπος θα πούμε τους στί-
χους των Ιεραρχών, κ.ο.κ.  

33. Ψάλλουμε το Δοξαστικό του Τριωδίου, που ακολουθεί τους Αίνους 
αργά και μεγαλόπρεπα (από το βιβλίο του Τριωδίου). Μετά ψάλλου-
με το Θεοτοκίο «Υπερευλογημένη υπάρχεις…» (από το Εγκόλπιο 
του Αναγνώστη). 

34. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. Αναγν.). 
35. Κλείνουμε τον Όρθρο με το Απολυτίκιο: «Σήμερον σωτηρία τω κό-

σμω γέγονεν…» (Εγκόλπ. Αναγν.).  
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
ΜΕ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΕΟΡΤΗ. 

 
 

Αν τύχει μια Θεομητορική Εορτή να πέσει σε ημέρα Κυριακή, τότε ι-
σχύει η Κυριακή, που έχει την δική της τάξη. Ισχύει, δηλαδή, το βιβλίο της 
Παρακλητικής και του Μηνιαίου, κανονικά όπως και τις άλλες Κυριακές. Η 
Παρακλητική ισχύει εδώ, γιατί η ημέρα της Κυριακής είναι αφιερωμένη 
στον Κύριο και έχει τον Αναστάσιμο-σωτήριο χαρακτήρα. Είναι αφιερω-
μένη ημέρα στον Κύριό μας Ιησού Χριστό που είναι ο Μεγαλύτερος όλων 
και Θεός Μόνον Αυτός. Υπερέχει επομένως ο Αναστάσιμος χαρακτήρας 
της Κυριακής (= Εορτής του Κυρίου) έναντι όλων των άλλων εορτών (και 
επομένως και των Θεομητορικών). 

Όταν πέσει λοιπόν μια Θεομητορική εορτή σε ημέρα Κυριακής, μερικές 
μικροαλλαγές μπορεί να έχουμε, όπως π.χ. στα Καθίσματα, στις Ωδές, στα 
Μεγαλυνάρια και στις Καταβασίες, στα Εξαποστειλάρια, στους Αίνους,  
στο τελευταίο Δοξαστικό του Όρθρου.    

Κατά την Κυριακή, ισχύει η Τάξη της Κυριακής που έχει τον Αναστά-
σιμο Χαρακτήρα και χρησιμοποιούμε το βιβλίο της Παρακλητικής κανο-
νικά, όπως και τις άλλες Κυριακές (Παρακλητική + Μηνιαίο).  

Δεν καταργείται δηλαδή η Παρακλητική στην παραπάνω περίπτωση, αλ-
λά ισχύει κανονικά.  

Στις Θεομητορικές Εορτές (όπως και στις Δεσποτικές και σε αυτές των 
μεγάλων Αγίων), στο Όρθρο,  έχουμε πάντοτε Καταβασίες, Αίνους, Εξα-
ποστειλάρια και Μεγάλη Δοξολογία.  

Στις Θεομητορικές Εορτές (όπως και στις Δεσποτικές), έχουμε και τα 
Μεγαλυνάρια της Θ΄ Ωδής των Καταβασιών. Τα ψάλλουμε στην Θ΄ Ωδή 
των Καταβασιών μαζί με τις Καταβασίες. Προηγείται το Μεγαλυνάριο και 
ακολουθεί η Καταβασία. Οι Καταβασίες στις Θεομητορικές Εορτές είναι οι 
μονές. Οι Καταβασίες, όπως επίσης και τα Μεγαλυνάρια των Θε-
ομητορικών Εορτών, είναι διαφορετικά την ημέρα αυτή της Θεομητορικής 
Εορτής σε σύγκριση με τις άλλες Κυριακές.  

Το τυπικό λοιπόν της παρούσης περίπτωσης είναι της Κυριακής και συ-
μπληρώνεται, όπου χρειάζεται με αυτό του Μηνιαίου. Πρώτα δηλαδή παίρ-
νουμε σαν βάση την Κυριακή και την Παρακλητική και μετά το Μηνιαίο.  
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 

ΜΕ  ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ. 
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπ. Αναγνώστη). 
2. Μεγάλη Συναπτή-ιερέας. 
3. Θεός Κύριος (Εγκόλπ. Αναγν.). 
4. Απολυτίκια, όπως στον  Εσπερινό.  
5. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
6. Αναστάσιμα Καθίσματα (από Παρακλητική ψαλτά) + τα Καθίσματα 

της Θεομητορικής εορτής (από το Μηνιαίο ψαλτά). (Τα Καθίσματα 
της Θεομητορικής Εορτής από το Μηνιαίο είναι εδώ αντί του Θεοτο-
κίου). 

7. Αναστάσιμα Ευλογητάρια (Εγκόλπ. του Αναγνώστη, ψαλτά). 
8. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
9. Η Υπακοή (από την Παρακλητική διαβαστά). 

10. Οι Αναβαθμοί του Ήχου της τρέχουσας Κυριακής (από την Παρα-
κλητική ψαλτά).   

11. Προκείμενο (Παρακλητική-ψαλτά). Το ψάλλουμε τρεις φορές. Την 
τρίτη φορά με τον στίχο του που έχει πριν.  

12. Ψάλλουμε τις Ωδές.  
 Α  ́Ωδή από Παρακλητική – Α΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 Γ  ́Ωδή από Παρακλητική – Γ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 

 Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής από την Παρακλητική, ψάλλουμε το: 
«Δόξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε». Η κάθε Ωδή των Κανόνων της 
Παρακλητικής αρχίζει με έναν ΕΙΡΜΟ. Πριν τον Ειρμό δεν λέμε, δεν 
προτάσσουμε τίποτε.  

 Όταν ψάλλουμε Ωδές από το Μηνιαίο, τότε:  
 ι) Πριν από τον Ειρμό, δεν ψάλλουμε τίποτε.  
 ιι) Πριν από το κάθε τροπάριο Ωδής της Θεομητορικής Εορτής από 

το Μηνιαίο, ψάλλουμε το: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
 ιιι) Αν τύχει και συνεορτάζει και άλλος Άγιος την ίδια ημέρα, τότε 

και γι’ αυτόν ισχύουν όπως: Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Αγί-
ου, ψάλλουμε το: «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ.,  

 ιv) Πριν από το προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μη-
νιαίο) ψάλλουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και 
μετά ψάλλουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής.  

 v) Πριν από το τελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής ψάλλουμε το: 
«Και νυν και αεί…Αμήν» και στη συνέχεια ψάλλουμε το τελευταίο 
τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 
Πριν από το Θεοτοκίο (στις Ωδές τόσο από την Παρακλητική όσο και 
από το Μηνιαίο), λέμε το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
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Μετά και τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη.  

13. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
14. Κοντάκιο και Οίκος της Θεομ. Εορτής (διαβαστά από «Μηνιαίο»). 

Το Αναστάσιμο Κοντάκιο και ο Οίκος τα οποία υπάρχουν στην Πα-
ρακλητική θα τα διαβάσουμε μετά την ΣΤ΄ Ωδή (προηγούνται τα λι-
γότερα σοβαρά και τα ψάλλουμε μετά την Γ  ́Ωδή).  

15. Καθίσματα (από το Μηνιαίο, ψαλτά)- Μεσώδια Καθίσματα (της Θε-
ομητορικής εορτής). Ως Θεοτοκίο, είναι το τελευταίο τροπάριο.  

16. Πάμε πάλι στις Ωδές και τις ψάλλουμε ως εξής: 
 Δ΄ Ωδή από Παρακλητική – Δ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 Ε΄ Ωδή από Παρακλητική – Ε΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
 ΣΤ΄ Ωδή από Παρακλητική – ΣΤ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 

 Μετά τον Ειρμό της ΣΤ  ́Ωδής κάνουμε κατάληξη. 
17. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
18. Αναστάσιμο Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Παρακλητική).  
19. Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  

           Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
20. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (Εγκόλπ. του Αναγν.). 

Ψάλλουμε μέχρι και την 8η Ωδή των Καταβασιών (προτάσσοντας 
προ της 8ης Ωδής το «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον 
Κύριον»). Η Θεομητορική Εορτή έχει Καταβασίες δικές της, που 
ψάλλουμε την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου και η εορτή. 

21. Ψάλλουμε το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές. 
22. Ο ιερέας αρχίζει το Εωθινό Ευαγγέλιο και, όταν τελειώνει η τάξη του 

Εωθινού Ευαγγελίου, 
23. «Ελέησόν με ο Θεός…» (Εγκόλπ. του Αναγν. –ψαλτά. Έχουμε έξοδο 

του Ευαγγελίου στον χώρο του Ναού). 
24. Ψάλλουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ …» και συνέχεια το: «Ταις της 

Θεοτόκου πρεσβείαις Ελεήμον, …» (από Εγκόλπ. του Αναγν.). Ακο-
λουθεί το: «Και νυν και αεί…» και πάλι το ίδιο: «Ταις της Θεοτόκου 
πρεσβείαις Ελεήμον,…». Στη συνέχεια, αφού πούμε τον στίχο: «Ε-
λεήμον, ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός σου…» ψάλλουμε το 
Ιδιόμελο που ακολουθεί από το βιβλίο του Μηνιαίου.  

25. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός …». Στο τέλος τού: «Ελέει και οικτιρ-
μοίς…», ψάλλουμε 12 φορές το «Κύριε ελέησον» από τρεις φορές ο 
κάθε ψάλτης εναλλάξ. 

26. Ο ιερέας λέγει το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  

27. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια, καθώς και τις Καταβασίες που τα ακο-
λουθούν. Στην Θεομητορική Εορτή ψάλλουμε ένα Μεγαλυνάριο και 
αμέσως μετά μια Καταβασία. Οι Καταβασίες στην Θεομητορική Ε-
ορτή είναι οι μονές (δεν έχουμε δηλαδή τις διπλές-Ιαμβικές Κατα-
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βασίες όπως είναι εκείνες των Δεσποτικών Εορτών). Τα Μεγαλυνά-
ρια στις Θεομητορικές Εορτές είναι διαφορετικά, σε σύγκριση με τις 
άλλες Κυριακές. Αντί δηλαδή για τα συνηθισμένα Μεγαλυνάρια που 
έχουμε τις άλλες Κυριακές (ακολουθούμενα από το: «Την τιμιωτέραν 
των Χερουβείμ …» κλπ), έχουμε άλλα Μεγαλυνάρια, τα Μεγα-
λυνάρια της Θεομητορικής Εορτής. Αν δεν υπάρχει Μεγαλυνάριο, 
αντί Μεγαλυναρίου ψάλλουμε το: «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς» 
και αμέσως ακολουθεί μια Καταβασία. 

28. Ψάλλουμε εδώ τον Θ΄  Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που εί-
χαμε αφήσει πιο πάνω, από το Εγκόλπ. του Αναγν.). Πριν από κάθε 
Καταβασία της Θ΄ Ωδής ψάλλουμε ένα Μεγαλυνάριο ή αν δεν έχει 
Μεγαλυνάρια, όπως π.χ. στις 8 Σεπτεμβρίου, Γέννηση της Θεοτόκου, 
τότε χρησιμοποιούμε το: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  

29. Μικρή Συναπτή από τον ιερέα.  
30. Ψάλλουμε το: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών» κλπ.  
31. Ψάλλουμε τα Εξαποστειλάρια: Πρώτα το Αναστάσιμο της Κυριακής 

(από την Παρακλητική). Μετά το Εξαποστειλάριο της Θεομητορικής 
εορτής (από το Μηνιαίο). Στις Θεομητορικές εορτές αντί Θεοτοκίου 
έχει, συνήθως ένα «έτερο» Εξαποστειλάριο. Συνολικά θα ψάλλουμε 
τρία Εξαποστειλάρια: Το Αναστάσιμο (από Παρακλητική), της Θεο-
μητ. Εορτής (από Μηνιαίο) κι αν δεν έχει άλλο, επαναλαμβάνουμε 
αυτό της εορτής (ώστε όλα μαζί να είναι τρία). 

32. Ψάλλουμε τους Αίνους, το: «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και 
τα Στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο «Ε-
γκόλπ. του Αναγν.»). Τα πρώτα τέσσερα Στιχηρά των Αίνων από την 
Παρακλητική και τα άλλα τέσσερα της Θεομητορικής εορτής τα 
παίρνουμε από το Μηνιαίο. 

33. Ψάλλουμε το Εωθινό Δοξαστικό που ακολουθεί τους Αίνους αργά 
και μεγαλόπρεπα (από το βιβλίο της «Παρακλητικής» στο τέλος της. 
Προηγείται η Εορτή της Κυριακής έναντι της Θεομητορικής και γι’ 
αυτό παίρνουμε το Εωθινό Δοξαστικό κι όχι αυτό της Πα-
ρακλητικής). Μετά ψάλλουμε το Θεοτοκίο «Υπερευλογημένη υπάρ-
χεις…» (από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη). 

34. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. Αναγν.). 
35. Κλείνουμε τον Όρθρο με το Απολυτίκιο της Κυριακής: «Σήμερον 

σωτηρία τω κόσμω γέγονεν…» (Εγκόλπ. Αναγν.). 
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ΜΕ  ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
ΜΕ  ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ. 

 
 

Αν τύχει μια Δεσποτική Εορτή να πέσει σε ημέρα Κυριακή, τότε ισχύει 
το Μηνιαίο, γιατί η τρέχουσα Εορτή που είναι αφιερωμένη στον Κύριο την 
συγκεκριμένη ημέρα, έχει να μας διδάξει κάτι από την ζωή του και τότε δεν 
ισχύει το βιβλίο της Παρακλητικής, αλλά το Μηνιαίο. Καταργείται τότε το 
βιβλίο της Παρακλητικής.  

Όταν λοιπόν, μια Δεσποτική Εορτή πέσει Κυριακή (π.χ. Γέννηση του 
Χριστού, Βάπτιση του Χριστού κλπ) δεν ισχύει η Παρακλητική όπως τις 
άλλες Κυριακές (Παρακλητική + Μηνιαίο), αλλά καταργείται η Παρα-
κλητική και χρησιμοποιούμε μόνο το Μηνιαίο. 

Σε μερικά Τυπικά, βλέπουμε όμως να γίνεται εξαίρεση, π.χ. στην περί-
πτωση της Εορτής της Υπαπαντής του Σωτήρα Χριστού, όταν πέσει σε Κυ-
ριακή. Στην Εορτή αυτή η Εκκλησία μας τιμά-εορτάζει την Υπαπαντή του 
Σωτήρα Χριστού. Βλέπουμε όμως ότι σε μερικά Τυπικά η ακολουθία αυτής 
της Δεσποτικής Εορτής αντί να έχει το τυπικό της καθαρά Δεσποτικής Εορ-
τής, ακολουθεί το τυπικό Θεομητορικής Εορτής σε ημέρα Κυριακή (βλέπε 
σχετικά). Όμως, το σωστό είναι ότι η Υπαπαντή είναι πρώτα απ’ όλα Δε-
σποτική Εορτή και έχει το δικό της τυπικό της Δεσποτικής Εορτής που κυ-
ριαρχεί έναντι του τυπικού οιασδήποτε άλλης εορτής (Τυπικά 2 Φεβρουα-
ρίου 2003 ή 2 Φεβρουαρίου 1997 κλπ).  

Στις Δεσποτικές Εορτές (όπως και στις Θεομητορικές αλλά και σε αυτές 
των μεγάλων Αγίων), στο Όρθρο,  έχουμε πάντοτε Αίνους, Καταβασίες, 
Εξαποστειλάρια και Μεγάλη Δοξολογία.  

Στις Δεσποτικές Εορτές (όπως και στις Θεομητορικές) έχουμε και τα 
Μεγαλυνάρια της Θ΄ Ωδής των Καταβασιών (τα ψάλλουμε στην Θ΄ Ωδή 
των Καταβασιών της Δεσποτικής Εορτής). Οι Καταβασίες στις Δεσποτικές 
Εορτές είναι διπλές: έχουμε δηλαδή μια μονή-πεζή Καταβασία και αμέσως 
μετά την διπλή ή Ιαμβική Καταβασία. Οι Καταβασίες, όπως και τα Μεγα-
λυνάρια των Δεσποτικών Εορτών είναι διαφορετικά την ημέρα αυτή της 
Δεσποτικής Εορτής σε σύγκριση με τις άλλες Κυριακές. 

Αν τύχει «Προεόρτια Δεσποτικής Εορτής» να πέσει Κυριακή, π.χ. αν τύ-
χει η εορτή «Κυριακή προ των Φώτων» (Προεόρτια των Θεοφανείων) να 
πέσει Κυριακή (π.χ. 5 Ιανουαρίου 2003), τότε ισχύει η Κυριακή, ισχύει η 
Παρακλητική κι όχι το Μηνιαίο. Λειτουργούμε κανονικά σαν τις άλλες Κυ-
ριακές με εορτή (Προεόρτια των Θεοφανείων). Ανάλογα ισχύει για την 
«Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως» (είναι η πρώτη Κυριακή προ των 
Χριστουγέννων) ή «Κυριακή μετά την Χριστού Γέννησιν» (όπως στις 29 
Δεκεμβρίου 2002, ημέρα Κυριακή), ισχύει πάλι το τυπικό της Κυριακής. 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

 
ΜΕ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ. 

 
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Μεγάλη συναπτή-ιερέας. 
3. Θεός Κύριος (Εγκόλπ. Αναγν.). 
4. Απολυτίκια, όπως στον  Εσπερινό. 
5. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
6. Καθίσματα της Δεσποτικής Εορτής (Μηνιαίο-ψαλτά). 
7. Αναβαθμοί. Το Α΄ αντίφωνο του δ΄ Ήχου (από «Εγκόλπ. Αναγν.» ή 

από την «Παρακλητική», βλέπε Κυριακή πρωί, Ήχος Δ ,́ Αναβαθμοί, 
Αντίφωνον Α΄). 

8. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Προκείμενον». 
9. Ψάλλουμε το Προκείμενο τρεις φορές (από το Μηνιαίο). Την τρίτη 

φορά με τον στίχο που έχει εκεί το Μηνιαίο. 
10. Ο ιερέας εκφωνεί την μικρή Συναπτή. 
11. Ψάλλουμε το «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές, και 
12. Ακολουθεί η τάξη του Ευαγγελίου της Δεσποτικής Εορτής. 
13. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός…» ψαλτά (από Εγκόλπ 

του Αναγν.). 
14. Στις Δεσποτικές Εορτές, αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις 

της Θεοτόκου…», «Αναστάς ο Ιησούς…» ψαλτά (από Εγκόλπ. του 
Αναγν.) προτάσσοντας μπροστά από αυτά ό,τι γράφει το Εγκόλπιο του 
Αναγνώστη, λέμε το: «Δόξα…» και ψάλλουμε το τροπάριο που ακο-
λουθεί, όπως το αναφέρει το Μηνιαίο στην θέση αυτή. Αμέσως μετά, 
ψάλλουμε το: «Και νυν…» και ψάλλουμε πάλι το ίδιο τροπάριο, όπως 
γράφει το ίδιο το βιβλίο του «Μηνιαίου». Την τρίτη φορά προτάσσο-
ντας το στίχο: «Ελεήμον, Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός 
σου…» ψάλλουμε το Ιδιόμελο που ακολουθεί στην θέση αυτή από το 
βιβλίο του Μηνιαίου.  

15. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…» και ψάλλουμε 12 φορές το 
«Κύριε ελέησον», εναλλάξ οι δύο χοροί, από τρεις φορές ο κάθε χο-
ρός. 

16. Ψάλλουμε τις Ωδές μόνον από το Μηνιαίο (όχι από Παρακλητική σή-
μερα). 

 Α  ́Ωδή από το Μηνιαίο. 
 Γ  ́Ωδή από το Μηνιαίο. 
 Όταν ψάλλουμε Ωδές από το Μηνιαίο, τότε:  
 ι) Η κάθε Ωδή των Κανόνων του Μηνιαίου αρχίζει με έναν ΕΙΡΜΟ. 

Πριν τον Ειρμό δεν ψάλλουμε, δεν προτάσσουμε τίποτε.  
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 ιι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής από το Μηνιαίο ψάλλουμε το: «Δόξα 
σοι ο Θεός ημών δόξα σοι».  

 ιιι) Στο προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μηνιαίο) ψάλ-
λουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά ψάλ-
λουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής. Στο τελευταίο τροπάριο 
της Ωδής ψάλλουμε το: «Και νυν και αεί…Αμήν» και στη συνέχεια 
ψάλλουμε το τελευταίο τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 

 ιv) Αν η Δεσποτική εορτή είναι σκέτη, χωρίς δηλαδή άλλη εορτή μι-
κρού ή μεγάλου Αγίου (όπως π.χ. στις 25 Δεκεμβρίου, των Χριστου-
γέννων) τότε δεν ακολουθεί Θεοτοκίο στο τέλος της κάθε Ωδής. Αν 
όμως συνεορτάζεται και άλλος Άγιος την ίδια ημέρα (όπως π.χ. στις 1 
Ιανουαρίου), τότε ακολουθεί και δεύτερη Ωδή Α΄ αφιερωμένη προς 
τον εορταζόμενο Άγιο (ακολουθεί επίσης και δεύτερη Ωδή Γ΄, δεύτερη 
Ωδή Δ΄, δεύτερη Ωδή Ε΄, δεύτερη Ωδή ΣΤ΄). Επίσης ακολουθεί και 
δεύτερη Ωδή Γ΄ και στο τέλος της δεύτερης Ωδής Α΄(ή της δεύτερης 
Ωδής Γ  ́ κλπ) ακολουθεί ένα Θεοτοκίο. Πριν το Θεοτοκίο αυτό ψάλ-
λουμε το: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  

 v) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Αγίου, στην περίπτωση που συ-
νεορτάζει ο Άγιος με την Δεσποτική Εορτή, ψάλλουμε το: «Άγιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» 
ή «Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Ιεράρχα του Θεού 
πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ., ανάλογα αν ο εορταζόμενος είναι Άγιος, 
Όσιος, Προφήτης, Ιεράρχης κλπ.  
Μετά τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής (ή αν δεν έχει Ειρμό, μετά το Θεοτοκίο 
της Γ  ́Ωδής) κάνουμε κατάληξη. 

17. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
18. Η Υπακοή διαβαστά από το «Μηνιαίο».  
19. Καθίσματα της Εορτής, αν έχει (από το «Μηνιαίο» - Μεσώδια καθί-

σματα + Θεοτοκίο). Δεν έχουμε πάντοτε Μεσώδια Καθίσματα στις 
Δεσποτικές Εορτές (όπως π.χ. δεν έχουμε τέτοια τα Χριστούγεννα και 
τα Φώτα. Στις 1 Ιανουαρίου όμως έχουμε).  

20.  Ψάλλουμε την Δ΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  
Ψάλλουμε την Ε΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  
Ψάλλουμε την ΣΤ΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  
Μετά την ΣΤ  ́Ωδή από το «Μηνιαίο», κάνουμε κατάληξη. 

21.  Ο ιερέας: μικρή Συναπτή.  
22.  Κοντάκιο και Οίκος της Εορτής (διαβαστά από «Μηνιαίο»). Στην Δε-

σποτική Εορτή, μετά την ΣΤ΄ Ωδή διαβάζουμε το Κοντάκιο και τον 
Οίκο από το Μηνιαίο (και όχι από την Παρακλητική). 

22. Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από το Μηνιαίο).  
Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα.. 

23. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε ( από Εγκόλπ. Αναγν.). Όλες 
οι Δεσποτικές Εορτές έχουν Καταβασίες. Όταν οι Καταβασίες είναι 
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διπλές (π.χ. Χριστουγέννων, Περιτομής Ιησού Χριστού, Θεοφανείων), 
τότε ψάλλουμε όλα τα τροπάρια-Καταβασίες, ψάλλουμε και τις 14 
πρώτες Καταβασίες.   
Ψάλλουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών. Πριν την 8ης 
Ωδή των Καταβασιών, προτάσσουμε το: «Αινούμεν, ευλογούμεν και 
προσκυνούμεν τον Κύριον». Μετά το τέλος της τελευταίας διπλής Κα-
ταβασίας της Η  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη.  

24. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  

25. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια (από το Μηνιαίο). Αυτά βρίσκονται στην 
Θ  ́Ωδή των Καταβασιών. Οι Δεσποτικές Εορτές έχουν δικά τους Με-
γαλυνάρια, π.χ. τα Μεγαλυνάρια  των Θεοφανείων  αρχίζουν: «Μεγά-
λυνον ψυχή μου, την Τιμιωτέραν των άνω στρατευμάτων». Επίσης: 
«Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εν Ιορδάνη ελθόντα βαπτισθήναι» κλπ. 
(από το βιβλίο Μηνιαίο). Τα Μεγαλυνάρια δεν ψάλλονται το ένα πίσω 
από το άλλο, αλλά αμέσως μετά από κάθε Μεγαλυνάριο ακολουθεί και 
ένα τροπάριο, που λέγεται Καταβασία της Θ  ́Ωδής.  

26. Ψάλλουμε εδώ την Θ΄ Ωδή των Καταβασιών της περιόδου, που είχαμε 
αφήσει πιο πάνω (από το Εγκόλπ. Αναγν. ή από το Μηνιαίο). Στις Δε-
σποτικές Εορτές είναι διπλές αυτές οι Καταβασίες ή έχουμε δύο τρο-
πάρια-Καταβασίες στο σημείο αυτό να ψάλλουμε. Πριν από την κάθε 
Καταβασία όμως, προηγείται και από ένα Μεγαλυνάριο, π.χ.: πρώτα 
το Μεγαλυνάριο  των Θεφανείων: «Μεγάλυνον ψυχή μου, την Τιμιω-
τέραν των άνω στρατευμάτων» και μετά η Καταβασία «Απορεί πάσα 
γλώσσα…» (βλέπε από Εγκόλπιο του Αναγνώστη), και το Μεγαλυνά-
ριο επίσης: «Μεγάλυνον ψυχή μου, την λυτρωσαμένην …» και αμέ-
σως μετά η Καταβασία: «Ώ των υπέρ νουν, του τόκου σου …». Προη-
γούνται δηλαδή των δύο αυτών τελευταίων Καταβασιών, τα παραπάνω 
Μεγαλυνάρια που έχει το Μηνιαίο. 

27. Μικρή Συναπτή - ο ιερέας.  
28. Ψάλλομε το Εξαποστειλάριο της Δεσποτικής Εορτής, που βρίσκεται 

στο βιβλίο του «Μηνιαίου» τρεις φορές (δεν ψάλλουμε πριν απ’ αυτό 
το γνωστό στις Κυριακές: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών»). 

29. Ψάλλουμε τους Αίνους το «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και τα 
Στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο Εγκόλπ. 
Αναγν.). Τα Στιχηρά των Αίνων από το «Μηνιαίο».  

30. Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τους Αίνους, από το βιβλίο 
«Μηνιαίο», αργά και μεγαλόπρεπα. Πριν από αυτό ψάλλουμε το: «Δό-
ξα Πατρί…». Μετά ψάλλουμε και το δεύτερο Δοξαστικό που ακολου-
θεί αυτό, προτάσσοντας προ του δευτέρου το «Και νυν…». 

31. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (από Εγκόλπ. Αναγν.). 
32. Ψάλλουμε το Απολυτίκιο της Δεσποτικής Εορτής μια φορά και τέλος 

του Όρθρου. 
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4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΜΕ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ. 

 
Παράδειγμα: Τα Άγια Θεοφάνια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτους 

2002, ημέρα Κυριακή.  
 
 

1.   Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2.  Ακολουθεί η μεγάλη Συναπτή (Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…). 

Συναπτή = δέηση. 
3.  «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4.  Το Απολυτίκιο των Φώτων, όπως στον Εσπερινό, τρεις φορές: «Εν Ι-

ορδάνη βατιζομένου σου, Κύριε,…» (είναι το ίδιο ακριβώς όπως στον 
Εσπερινό της προηγούμενης ημέρας). 

5.   Μετά η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6.  Ψάλλονται τα Καθίσματα της Εορτής που βρίσκονται στην αρχή του 

«Μηνιαίου». Λόγω της Δεσποτικής εορτής το «Μηνιαίο» έχει δικά του 
Καθίσματα (αναγράφονται στην αρχή του «Μηνιαίου» πρώτα-πρώτα, 
εκεί που γράφει «Μετά την α΄ Στιχολογία» και «Μετά την β΄ Στιχο-
λογία».  

7. Οι Αναβαθμοί. Για τους Αναβαθμούς π.χ. στις 6 Ιανουαρίου, των Αγίων 
Θεοφανείων: «το Α΄ αντίφωνο του δ΄ Ήχου» ή ψάλλουμε: «Εκ νεότη-
τός μου, …», «Οι μισούντες Σιών,…», μετά: «Δόξα...» και το: «Αγίω 
Πνεύματι, πάσα ψυχή…». Τέλος: «Και νυν…» και «Αγίω Πνεύματι, 
αναβλύζει τα της χάριτος…» (από το Εγκόλπ. του Αναγν. ή στο βιβλίο 
της «Παρακλητικής» βλέπε Κυριακή πρωί, Ήχος Δ  ́ , Αναβαθμοί, Α-
ντίφωνον Α΄).  

8. Ο ιερέας εκφωνεί: «Προκείμενον».  
9. Ψάλλουμε το Προκείμενο (από το Μηνιαίο) τρεις φορές. Την τρίτη 

φορά το ψάλλουμε με τον στίχο που έχει εκεί το «Μηνιαίο». 
10. Ο ιερέας εκφωνεί την μικρή Συναπτή. 
11. Ψάλλουμε  το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές, και  
12. Ακολουθεί το Ευαγγέλιο της Δεσποτικής Εορτής.  
13.  Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» διαβαστά (από Ε-

γκόλπ. του Αναγν.).  
14.   Στις Δεσποτικές Εορτές, αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις 

της Θεοτόκου…», «Αναστάς ο Ιησούς…» (ψαλτά από Εγκόλπ. του 
Αναγν.) προτάσσοντας μπροστά από αυτά ό,τι γράφει το «Εγκόλπιο 
του Αναγνώστη», ψάλλουμε το: «Δόξα Πατρί …» και «Τα σύμπαντα 
σήμερον, αγαλλιάσθω· Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη», μετά το: «Και 
νυν…» και το ίδιο πάλι, όπως γράφει το ίδιο το βιβλίο του Μηνιαίου: 
«Τα σύμπαντα σήμερον αγαλλιάσθω· Χριστός εφάνη εν Ιορδάνη» κα-
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νονικά, και στο τρίτο λέμε «Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός…» και μετά 
το Ιδιόμελο που ακολουθεί και είναι το: «Θεός Λόγος επεφάνη εν 
σαρκί, τω γένει των ανθρώπων· ίστατο βαπτισθήναι εν Ιορδάνη,….» 
(βλέπε Μηνιαίο στις 6 Ιανουαρίου, Άγια Θεοφάνεια).  

15. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…» και ψάλλουμε 12 φορές το 
«Κύριε ελέησον», εναλλάξ οι δύο χοροί, από τρεις φορές ο κάθε χο-
ρός. 

16. Ψάλλουμε τις Ωδές.  
Ωδή Α΄ από το Μηνιαίο.  
Ωδή Γ΄ από το Μηνιαίο. 
Πριν από τον κάθε τροπάριο Ωδής από το Μηνιαίο: 
ι) Πριν από τον Ειρμό δεν ψάλλουμε τίποτε (ο Ειρμός είναι το πρώτο 
τροπάριο κάθε Ωδής). 
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο της Ωδής του Μηνιαίου ψάλλουμε το: «Δό-
ξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι». 
ιιι) Πριν από το προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής προτάσσουμε το 
«Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και  
ιv) Πριν από το τελευταίο τροπάριο της Ωδής προτάσσουμε το: «Και 
νυν και αεί…».  
(Αν όμως, ακολουθεί και άλλη Ωδή Α΄ προς τιμήν ενός Αγίου,  τότε 
λέμε κανονικά το «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» πριν από τα 
τροπάρια αυτής της Ωδής.) 
(Οι Κανόνες στις Δεσποτικές Εορτές ψάλλονται). 

 Μετά τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής (ή αν δεν έχει Ειρμό, μετά το Θεοτοκίο    
της Γ  ́Ωδής) κάνουμε κατάληξη. 

17.  Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
18.  Η Υπακοή διαβαστά από το «Μηνιαίο»: «Ότε τη Επιφανεία σου εφώτι-

σας τα σύμπαντα, …», και συνέχεια,  
 Σήμερα, δεν έχει Καθίσματα (από το «Μηνιαίο» - Μεσώδια καθίσματα 

+ Θεοτοκίο). Έχει μόνον Ωδές. 
19. Δ΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  

  Ε΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  
 ΣΤ΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  

  Μετά την ΣΤ  ́Ωδή από το «Μηνιαίο», κάνουμε κατάληξη. 
20.   Μικρή Συναπτή-ιερέας.             
21.   Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από το Μηνιαίο).  
22.   Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από το Μηνιαίο).  

Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
23. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (ψαλτά από Εγκόλπ. Αναγν.). 

Όλες οι Δεσποτικές και οι Θεομητορικές Εορτές έχουν Καταβασίες. 
Σήμερα οι Καταβασίες είναι διπλές, ψάλλουμε δηλαδή όλα τα τροπά-
ρια-Καταβασίες, σε πρώτη φάση τις 14 πρώτες Καταβασίες.  



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

38

Ψάλλουμε, στη συνέχεια, μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών. 
Πριν την 8ης Ωδή των Καταβασιών, προτάσσουμε το: «Αινούμεν, ευ-
λογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον». Στην τελευταία διπλή Κα-
ταβασία της Η  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη.  

23. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  

24. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια των Θεοφανείων από το «Μηνιαίο» που 
αρχίζουν, όπως: «Μεγάλυνον ψυχή μου, την Τιμιωτέραν των άνω 
στρατευμάτων». Επίσης: «Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εν Ιορδάνη ελ-
θόντα βαπτισθήναι» κλπ. από το βιβλίο Μηνιαίο. Τα Μεγαλυνάρια δεν 
ψάλλονται το ένα πίσω από το άλλο, αλλά πρώτα ψάλλουμε ένα Με-
γαλυνάριο και μετά μια Καταβασία. Υπάρχει συνδυασμός των Μεγα-
λυναρίων με ποια τροπάρια-με ποιες Καταβασίες θα ψάλλονται μαζί 
(στο κάθε τροπάριο-Καταβασία δηλαδή, προτάσσεται ένα Με-
γαλυνάριο).  

26.  Ψάλλουμε εδώ τον Θ΄  Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που είχαμε 
αφήσει,  από το Εγκόλπ. Αναγν.). Κλείνουμε την Θ΄ Ωδή  αφού ψάλ-
λουμε τα δύο Μεγαλυνάρια: α) «Μεγάλυνον ψυχή μου, την Τι-
μιωτέραν των άνω στρατευμάτων», και β) «Μεγάλυνον ψυχή μου, την 
λυτρωσαμένην …» και μετά το καθένα από αυτά προηγείται και ν α-
ντίστοιχη Καταβασία της Θ΄ Ωδής (πάλι κάθε Μεγαλυνάριο προηγεί-
ται της κάθε Καταβασίας). Τα Μεγαλυνάρια τα έχει το Μηνιαίο αλλά 
και το Εγκόλπιο του Αναγνώστη. 

27.   Μικρή Συναπτή - ο ιερέας.  
28.  Ψάλλομε το Εξαποστειλάριο, που βρίσκεται στο βιβλίο του «Μη-

νιαίου», τρεις φορές και είναι το: «Επεφάνη ο Σωτήρ, η χάρις η αλή-
θεια, εν ρείθροις του Ιορδάνου…» (δεν ψάλλουμε πριν απ’ αυτό το 
γνωστό στις Κυριακές: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών»).  

29.  Ψάλλουμε τους Αίνους το «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και τα 
Στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο Εγκόλπ. 
Αναγν.). Τα Στιχηρά των Αίνων από το «Μηνιαίο». Σήμερα έχει 5 Αί-
νους που είναι και ιδιόμελα. Τον πρώτο αίνο τον ψάλλουμε δύο φορές 
και έτσι οι 5 γίνονται 6 αίνοι.  

30.  Ψάλλουμε το Δοξαστικό της Εορτής που ακολουθεί τους Αίνους (από 
το βιβλίο «Μηνιαίο») αργά και μεγαλόπρεπα. Πριν από αυτό ψάλ-
λουμε το «Δόξα Πατρί…». Μετά ψάλλουμε και το δεύτερο Δοξαστικό 
που ακολουθεί αυτό, προτάσσοντας προ του δευτέρου το «Και νυν…». 

31.   Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. Αναγν.). 
32.  Απολυτίκιο της ημέρας μια φορά και το οποίο είναι: «Εν Ιορδάνη βα-

πτιζομένου σου, Κύριε…» και τέλος του Όρθρου. 
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5. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

 

ΤΟΥ 
 
 

ΟΡΘΡΟΥ 
 
 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ  
 

ΧΩΡΙΣ  
 

ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ 
 

 ΑΓΙΟ 
 
 

-ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. 
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5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. 

 
Σημείωση: 
Ο παρών Όρθρος είναι κάπως σπάνιος, γιατί κάθε καθημερινή κάτι έχει 

και από το Μηνιαίο. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι στο Μηνιαίο, τότε παίρνουμε 
από το Μηνιαίο πρώτα και στη συνέχεια, συμπληρώνουμε από την Παρα-
κλητική, όπως ανάλογα γίνεται και στην περίπτωση μικρού εορταζόμενου 
Αγίου σε καθημερινή ημέρα.  

Στις «Παρατηρήσεις» του Κεφαλαίου «1. Αναλυτικό Τυπικό του Όρ-
θρου Κυριακής Χωρίς εορταζόμενο Άγιο» εξηγήσαμε πότε είναι και πότε 
όχι ένας Άγιος εορταζόμενος (βλέπε σχετικά). 

 
 
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Ακολουθεί η μεγάλη συναπτή ή Ειρηνικά («Εν ειρήνη του Κυρίου δε-

ηθώμεν…»).  
3. «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο («Εγκόλπ. του Αναγν.»). 
4. Τα Απολυτίκια (όπως ακριβώς στον Εσπερινό που προηγήθηκε).  
5. Η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6. Ψάλλονται τα Καθίσματα του ήχου (Αναγράφονται στην αρχή της Πα-

ρακλητικής πρώτα-πρώτα, εκεί που γράφει «Μετά την α΄ Στιχολογία» 
και «Μετά την β΄ Στιχολογία». Πρέπει να γνωρίζω, επομένως, τον ήχο 
της συγκεκριμένης ημέρας που ψάλω). Το Κάθισμα της α  ́ ή της β΄ 
Στιχολογίας μπορεί να έχει ένα, δύο ή τρία τροπάρια και οπωσδήποτε 
ένα Θεοτοκίο στο τέλος του (κλείνει και συμπεριλαμβάνει στο τέλος 
του ένα Θεοτοκίο).  
Ψάλλουμε επίσης το Δοξαστικό και το Θεοτοκίο (που υπάρχουν στο 
τέλος των Καθισμάτων). 
Όλα τα παραπάνω Καθίσματα-Δοξαστικά- Θεοτοκία τα παίρνουμε 
από την Παρακλητική (δεν παίρνουμε από το Μηνιαίο, γιατί δεν υπάρ-
χει Άγιος μικρός ή μεγάλος εορταζόμενος την τρέχουσα ημέρα). 

7. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» διαβαστά (Εγκόλπ. 
του Αναγν.). 

8. Μετά πάμε  στις Ωδές και τις ψάλλουμε. 
Α  ́Ωδή από Παρακλητική - Α΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
Γ  ́Ωδή από Παρακλητική - Γ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 
(Αν δεν υπάρχουν Ωδές στο Μηνιαίο, προχωρούμε). 
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής της Παρακλητικής: 
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ι) Η κάθε Ωδή των Κανόνων της Παρακλητικής αρχίζει με έναν ΕΙΡ-
ΜΟ. Πριν τον Ειρμό δεν λέμε, δεν προτάσσουμε τίποτε. Δεν λέμε π.χ. 
πριν τον Ειρμό το: «Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι» κλπ. 
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής της Παρακλητικής, λέμε το: «Δόξα 
τη αγία αναστάσει σου Κύριε». 
ιιι) Αν η Παρακλητική έχει «Μαρτυρικά», πριν από αυτά διαβάζουμε 
το: «Πρεσβείαις των Μαρτύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας 
ψυχάς των δούλων σου». 
ιv) Πριν από το Θεοτοκίο (στο τέλος των Ωδών από την Παρακλη-
τική), λέμε το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου: 
ι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου, λέμε το: «Άγιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών». 
Αν δηλαδή ο εορταζόμενος άγιος την σημερινή ημέρα είναι όσιος, π.χ. 
ο όσιος, προφήτης, μάρτυρας κλπ λέμε το «Όσιε του Θεού πρέσβευε 
υπέρ ημών» ή «Προφήτα του Θεού…» ή «Άγιε του Θεού πρέσβευε 
υπέρ ημών» κλπ.  
ιι) Πριν από το προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής από το Μηνιαίο, 
ψάλλουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά 
ψάλλουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής.  
ιιι) Πριν από το τελευταίο τροπάριο της Ωδής του Μηνιαίου, ψάλ-
λουμε το: «Και νυν και αεί …, Αμήν» και μετά ψάλλουμε το τελευταίο 
τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 
Μετά και τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη. 

9. Ακολουθεί η μικρή Συναπτή - αίτηση του ιερέα («Έτι και έτι του Κυ-
ρίου δεηθώμεν…»). 

10. Μεσώδια Καθίσματα. Αν δεν υπάρχουν, πάμε συνέχεια στις Ωδές. 
11. Ψάλλουμε: Δ  ́Ωδή από την Παρακλητική - Δ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 

Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής της Παρακλητικής, ψάλλουμε το: «Δό-
ξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε». 
Μόλις τελειώσουμε και την Δ΄ Ωδή από το Μηνιαίο, σταματάμε και 
κρατάμε κατάληξη. 
[Μπορεί όμως να μη τελειώσουμε εδώ τις Ωδές. Αυτό εξαρτάται από 
τις ευχές που διαβάζει μέσα στο ιερό ο ιερέας κλπ.  Έτσι μπορεί αν 
χρειαστεί να ψάλλουμε συνέχεια: 
Ε΄ Ωδή από την Παρακλητική - Ε΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
ΣΤ΄ Ωδή από την Παρακλητική - ΣΤ΄ Ωδή από Μηνιαίο]. 

12. Ακολουθεί η μικρή συναπτή - Αίτηση ιερέα (Έτι και έτι του Κυρίου 
δεηθώμεν…). 

13. Κοντάκιο και τον Οίκο από το Μηνιαίο, μετά το τέλος της ΣΤ΄ Ωδής. 
Αν δεν υπάρχουν από το Μηνιαίο, διαβάζουμε όμως το Κοντάκιο και 
τον Οίκο της ημέρας, από το βιβλίο της Παρακλητικής (ή από το Ε-



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

42

γκόλπιο του Αναγνώστη). Η κάθε ημέρα της εβδομάδας δηλαδή είναι 
αφιερωμένη σ’ ένα τιμώμενο Πρόσωπο (π.χ. η Πέμπτη είναι αφιε-
ρωμένη στους αγίους Αποστόλους και στον Άγιο Νικόλαο κλπ).  Την 
Πέμπτη λοιπόν διαβάζουμε το Κοντάκιο των αγίων Αποστόλων.  

14. Συναξάριο (ή Μηνολόγιο) από το Μηνιαίο της τρέχουσας ημερομη-
νίας, από το βιβλίο Μηνιαίο. Αν δεν υπάρχει προχωράμε. Συνήθως 
κάποιος άγιος υπάρχει κάθε μέρα. 
Στο σημείο αυτό, χτυπά η 2η καμπάνα. 

15. Ψάλλουμε το: «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο». 
16. Ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον πρώτο κατά σειρά Ειρμό μετά το Συναξά-

ριο) από το Μηνιαίο, που είναι στο τέλος της Η΄ Ωδής. Αν δεν υπάρ-
χει, προχωράμε.  

17. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά ο ψάλτης ψάλλει τα Μεγα-
λυνάρια με τους στίχους των πριν από αυτά, όπως αμέσως παρακάτω: 

18. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» και το: «Την  τιμιωτέραν των 
Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθό-
ρως Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν» 
(«Εγκόλπ. του Αναγν.»). 

19. Ψάλλουμε το «Άξιον εστίν ως αληθώς, …» (Εγκόλπ. του Αναγν.»). 
20. Ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον δεύτερο κατά σειρά Ειρμό μετά το Συνα-

ξάριο) από το βιβλίο Μηνιαίο, που είναι στο τέλος της Θ΄ Ωδής. Αν 
δεν υπάρχει προχωράμε.  

21. Ακολουθεί ο ιερέας - μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώ-
μεν…»). 

22. Ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο της ημέρας και στη συνέχεια το Θεοτο-
κίο του. Στην καθημερινή δεν ψάλλουμε πριν από το Εξαποστειλάριο 
το: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών», αλλά κατευθείαν το ψάλλουμε. Τα 
Εξαποστειλάρια της ημέρας βρίσκονται στο τέλος της Παρακλητικής 
(βρίσκονται στο τέλος της και λέγει η Παρακλητική στο τέλος της: 
«Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος»). Είμαστε στην περίπτωση 
που δεν υπάρχει Εξαποστειλάριο στο Μηνιαίο και τότε παίρνουμε το 
Εξαποστειλάριο της ημέρας (στο τέλος της Παρακλητικής).  

23. Λέμε διαβαστά το: «Σοι δόξα πρέπει …..» και αμέσως στην συνέχεια 
λέμε την μικρή δοξολογία διαβαστά πάλι: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ..» 
(από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη).  

24. Ακολουθεί ο ιερέας: «Πληρώσωμεν την εωθινήν δέησιν … Σον γαρ 
εστί το ελεείν …» και αμέσως μετά «Αμήν» και: 

25. Μετά ψάλλουμε τα «Απόστιχα» από την Παρακλητική.  
ι) Το πρώτο δεν έχει στίχο, τα άλλα όμως δύο έχουν στίχους που τους 
παίρνουμε από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη (το πρώτο τροπάριο των 
Αποστίχων των Αίνων δεν έχει στίχο πριν από αυτό.  
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ιι) Το δεύτερο τροπάριο έχει πριν από αυτό τον εξής στίχο, που τις κα-
θημερινές και το Σάββατο είναι: «Ενεπλήσθημεν το πρωί του ελέους 
σου, Κύριε, και ηγαλλιασάμεθα και ευφράνθημεν. Εν πάσαις ταις ημέ-
ραις…» και το ψάλλομε.  
ιιι) Το τρίτο τροπάριο έχει πριν από αυτό τον εξής στίχο για τις κα-
θημερινές και το Σάββατο «Και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού 
ημών εφ’ ημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ’ η-
μάς…». 

26. Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τα Απόστιχα από την Παρα-
κλητική (στο τέλος της) και το Θεοτοκίο (αν δεν έχει Θεοτοκίο τότε το 
ίδιο τροπάριο έχει πάνω του το «Δόξα…» και μετά συνέχεια γράφει 
«Και νυν…» και σημαίνει ότι είναι το ίδιο τροπάριο για δοξαστικό και 
Θεοτοκίο.  

27. Ο ιερέας λέγει: «Αγαθόν το εξομολογείσθε τω Κυρίω….». 
28. Ακολουθεί διαβαστά ο Τρισάγιος Ύμνος, «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυ-

ρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς κλπ» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
29. Το Απολυτίκιο της ημέρας και το Θεοτοκίο. Αφού, όμως, δεν υπάρχει 

καθόλου απολυτίκιο εορταζόμενου μικρού ή μεγάλου Αγίου, ψάλλου-
με το Απολυτίκιο της ημέρας. Αυτό βρίσκεται στο τέλος της Παρα-
κλητικής (βλέπε «Απολυτίκια της Όλης Εβδομάδας»). Στην συνέχεια, 
θα βρούμε και το Θεοτοκίο του ίδιου Ήχου (στα Θεοτοκία  από το βι-
βλίο της Παρακλητικής, «Εις Έκαστον  Ήχον» και εκεί που λέγει «Στο 
τέλος του Όρθρου»). 

30. Τέλος του Όρθρου. 
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6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ. 

 
 
Το τυπικό της Καθημερινής με μνήμη μικρού εορταζόμενου Αγίου μοιά-

ζει με αυτό της απλής Καθημερινής χωρίς εορταζόμενο Άγιο. Συνήθως, ό-
λες οι Καθημερινές έχουν σχεδόν μικρούς εορταζόμενους Αγίους και έτσι ο 
Όρθρος της απλής Καθημερινής τροποποιείται.  

Το βιβλίο που αρχικά χρησιμοποιούμε για τον Όρθρο Καθημερινής με 
εορταζόμενο μικρό (ή μικρούς) Άγιο (Αγίους) είναι το Μηνιαίο. Αλλά, ο 
Όρθρος της Καθημερινής με μνήμη μικρού εορταζόμενου Αγίου μερικές 
φορές είναι ελλιπής, όταν π.χ. του λείπει κάτι, είτε Καθίσματα, είτε Ωδές, 
είτε Εξαποστειλάριο, είτε κάτι άλλο, στην περίπτωση που είναι ελλιπής, θα 
αναπληρώσουμε αυτά που λείπουν από την Παρακλητική (θα πάρουμε από 
την Παρακλητική το Εξαποστειλάριο της ημέρας ή το Κοντάκιο της ημέρας 
ή τα Καθίσματα της ημέρας κλπ).  

Συνήθως, το Μηνιαίο στην περίπτωση που αναλύουμε, έχει Αίνους, Δο-
ξαστικό, Εξαποστειλάριο, Καθίσματα στην αρχή του (τα αρχικά Καθίσματα 
που είναι μετά την α΄ και β΄ Στιχολογία) κλπ. Με άλλα λόγια παίρνουμε την 
ίδια σειρά με το τυπικό της απλής Καθημερινής χωρίς εορταζόμενο Άγιο, 
αλλά όπου έχει το Μηνιαίο, παίρνουμε από το Μηνιαίο κι αφήνουμε από 
την Παρακλητική (αυτά που ήδη πήραμε από το Μηνιαίο).  

Μερικές φορές, σε μερικούς Αγίους, μπορεί να είναι πολλά αυτά που έ-
χει το Μηνιαίο και τότε η ακολουθία αυτή του μικρού Αγίου μοιάζει σαν 
μια ελλιπής ακολουθία μεγάλου Αγίου. Σαν βάση όμως θα παίρνουμε το 
τυπικό της απλής καθημερινής και όχι το τυπικό της ακολουθίας του με-
γάλου Αγίου. Και μεγάλος Άγιος είναι, όπως γνωρίζουμε, όταν στο τέλος 
του Όρθρου του Μηνιαίου αναγράφεται  «Μεγάλη δοξολογία».  
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6.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ. 

 
 
1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Ακολουθεί η μεγάλη Συναπτή ή Ειρηνικά («Εν ειρήνη του Κυρίου δε-

ηθώμεν…»). 
3. «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4. Τα Απολυτίκια (όπως ακριβώς στον Εσπερινό που προηγήθηκε). 
5. Μετά η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6. Ψάλλονται τα Καθίσματα του ήχου (Αναγράφονται στην αρχή της Πα-

ρακλητικής πρώτα-πρώτα, εκεί που γράφει «Μετά την α΄ Στιχολογία» 
και «Μετά την β΄ Στιχολογία». Πρέπει να γνωρίζω, επομένως, τον ήχο 
της συγκεκριμένης ημέρας που ψάλλω). Το Κάθισμα της α΄ ή της β΄ 
Στιχολογίας μπορεί να έχει ένα, δύο ή τρία τροπάρια και οπωσδήποτε 
ένα Θεοτοκίο στο τέλος του (κλείνει και συμπεριλαμβάνει στο τέλος 
του ένα Θεοτοκίο).  
Στην συνέχεια ψάλλουμε «Έτερα Καθίσματα». Αν στα «Έτερα Καθί-
σματα» έχει «Νεκρώσιμα», τα ψάλλουμε και αυτά.  
Στην συνέχεια ψάλλουμε το Δοξαστικό και το Θεοτοκίο (που έχουν 
στα τέλος τους τα «Έτερα Καθίσματα»). 
Όλα τα παραπάνω Καθίσματα-Δοξαστικά- Θεοτοκία τα παίρνουμε 
από την Παρακλητική. 

7. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» διαβαστά (Εγκόλπ. 
του Αναγν.). 

8. Μετά πάμε  στις Ωδές: 
Α  ́Ωδή από την Παρακλητική – Α΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
Γ  ́Ωδή από την Παρακλητική – Γ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής από την Παρακλητική, ψάλλουμε το: 
«Δόξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε».  
Η κάθε Ωδή των Κανόνων της Παρακλητικής αρχίζει με έναν ΕΙΡΜΟ. 
Πριν τον Ειρμό δεν λέμε, δεν προτάσσουμε τίποτε. Δεν λέμε π.χ. πριν 
τον Ειρμό το: «Δόξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε» κλπ. 
Όταν ψάλλουμε Ωδές από το Μηνιαίο, τότε: 
ι) Πριν από τον Ειρμό, δεν ψάλλουμε τίποτε.  
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου, λέμε το: «Άγιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» 
ή «Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ., ανάλογα αν ο εορ-
ταζόμενος είναι Άγιος, Όσιος, Προφήτης κλπ. 



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

47

ιιι) Στο προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μηνιαίο) ψάλ-
λουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά ψάλ-
λουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής.  
ιv) Στο τελευταίο τροπάριο της Ωδής ψάλλουμε το: «Και νυν και αεί 
και εις τους αιώνες των αιώνων, Αμήν» και στη συνέχεια ψάλλουμε το 
τελευταίο τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 
v) Πριν από το Θεοτοκίο (στις Ωδές τόσο από την Παρακλητική όσο 
και από το Μηνιαίο), λέμε το «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
Μερικές Ωδές που λέγονται «Σταυρώνυμα» διαβάζονται μόνο στα μο-
ναστήρια κι όχι στους ναούς πόλεων και των άλλων ενοριών.  
Αν, τέλος, η Παρακλητική (όπως τις μέρες του Σαββάτου κλπ) έχει:  
ι) «Μαρτυρικά», πριν από αυτά διαβάζουμε το: «Πρεσβείαις των μαρ-
τύρων σου, Χριστέ ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου». 
ιι) «Νεκρώσιμα», πριν από αυτά διαβάζουμε το: «Αι ψυχαί αυτών εν 
αγαθοίς αυλισθήσονται». 
ιιι) «Κανών εις κεκοιμημένους», πριν από κάθε τέτοιο τροπάριο λέμε 
το: «Μακάριοι ούς εξελέξω και προσελάβου Κύριε».  
Μετά και τον Ειρμό της Γ  ́Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη (για να καταλάβει ο ιερέας).   

9. Ακολουθεί η μικρή Συναπτή - Αίτηση ιερέα («Έτι και έτι του Κυρίου 
δεηθώμεν…»). 

10. Τα Καθίσματα από το Μηνιαίο ψαλτά (Μεσώδια Καθίσματα). Ψά-
λουμε το Κάθισμα, καθώς  και το Θεοτοκίο που το ακολουθεί και πριν 
από αυτό έχει το «Δόξα, και νυν». 

11. Μετά πάμε πάλι στις Ωδές: 
Δ΄ Ωδή από την Παρακλητική – Δ  ́Ωδή από το Μηνιαίο. 
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής της Παρακλητικής ή του Μηνιαίου, 
προτάσσουμε-ψάλλουμε  ό,τι εξηγήσαμε παραπάνω (βλέπε παρα-
πάνω). 
Συνήθως μόλις τελειώσουμε και την Δ΄ Ωδή από το Μηνιαίο, σταμα-
τάμε και κρατάμε κατάληξη. 
[Μπορεί όμως να μη τελειώσουμε εδώ το διάβασμα των Ωδών. Αυτό 
εξαρτάται από τις ευχές που διαβάζει μέσα στο ιερό ο ιερέας κλπ.  Έ-
τσι μπορεί αν χρειαστεί να διαβάσουμε συνέχεια: 
Ε΄ Ωδή από την Παρακλητική και μετά - Ε΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
ΣΤ΄ Ωδή από την Παρακλητική και μετά - ΣΤ΄ Ωδή από Μηνιαίο]. 

12. Ακολουθεί η μικρή Συναπτή - Αίτηση ιερέα («Έτι και έτι του Κυρίου 
δεηθώμεν…»). 

13. Διαβάζουμε το Κοντάκιο και τον Οίκο που ακολουθεί από το Μηνιαίο, 
στο τέλος της ΣΤ΄ Ωδής. Πριν από αυτά δεν λέμε, δεν προτάσσουμε 
τίποτε. 

14. Διαβάζουμε το Συναξάριο (ή  Μηνολόγιο) από το Μηνιαίο της τρέχου-
σας ημερομηνίας, από το βιβλίο Μηνιαίο. 
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 Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
15. Ψάλλουμε το: «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο». 
16. Στην συνέχεια ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον πρώτο κατά σειρά ειρμό 

μετά το Συναξάριο) από το Μηνιαίο, που είναι στο τέλος της Η΄ Ωδής. 
17. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 

τιμώντες μεγαλύνομεν» και, αμέσως μετά:   
18. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια με τους στίχους των πριν από αυτά, όπως 

αμέσως παρακάτω: 
«Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» και το: «Την  τιμιωτέραν των 
Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθό-
ρως Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν» (Ε-
γκόλπ. του Αναγν.). 

19. Ψάλλουμε το «Άξιον εστίν ως αληθώς, …» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
20. Αμέσως μετά, ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον δεύτερο κατά σειρά ειρμό 

μετά το Συναξάριο) από το βιβλίο Μηνιαίο, που είναι στο τέλος της Θ΄ 
Ωδής. Κάνουμε κατάληξη. 

21. Ακολουθεί ο ιερέας - μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώ-
μεν…»). 

22. Ψάλλουμε το «Εξαποστειλάριο» από το Μηνιαίο και στην συνέχεια το 
Θεοτοκίο (αυτά βρίσκονται μετά τον Ειρμό της Θ  ́ Ωδής του Μη-
νιαίου. Στην καθημερινή δεν ψάλλουμε πριν από το Εξαποστειλάριο 
το: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών», αλλά κατευθείαν το ψάλλουμε. Ε-
ξαποστειλάριο μπορεί να είναι 1 ή 2 ανάλογα αν είναι ένας, ή δύο εορ-
ταζόμενοι Άγιοι, που έχουν Εξαποστειλάριο, την ίδια ημέρα που λει-
τουργούμε). Αν όμως, δεν υπάρχει Εξαποστειλάριο στο βιβλίο του 
Μηνιαίου την ημέρα που ψάλλουμε, τότε παίρνουμε το Εξαπο-
στειλάριο (και στη συνέχεια το Θεοτοκίο του) από το βιβλίο της Πα-
ρακλητικής (όταν είναι ελλιπής η ακολουθία του μικρού εορταζόμενου 
Αγίου). Αυτά βρίσκονται στο τέλος της Παρακλητικής (βρίσκονται 
στο τέλος της, όπου η Παρακλητική λέγει: «Εξαποστειλάρια της όλης 
Εβδομάδος»).   

23. Λέμε διαβαστά το: «Σοι δόξα πρέπει …..» και αμέσως στην συνέχεια 
λέμε την μικρή δοξολογία διαβαστά πάλι: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ ….» 
(από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη).  

24. Ακολουθεί ο ιερέας («Πληρώσωμεν την εωθινήν δέησιν … Σον γαρ 
εστί το ελεείν …») και αμέσως μετά το: «Αμήν», 

25. Ψάλλουμε τα «Απόστιχα» από την Παρακλητική. Το πρώτο δεν έχει 
στίχο, τα άλλα όμως δύο έχουν στίχους που τους παίρνουμε από το 
Εγκόλπιον του Αναγνώστη (το πρώτο τροπάριο των απόστιχων των 
Αίνων δεν έχει στίχο πριν από αυτό. Το δεύτερο τροπάριο έχει πριν 
από αυτό τον εξής στίχο, που τις καθημερινές και το Σάββατο είναι: 
«Ενεπλήσθημεν το πρωί του ελέους σου, Κύριε, και ηγαλλιασάμεθα 
και ευφράνθημεν. Εν πάσαις ταις ημέραις…» και το ψάλλομε. Το τρί-
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το τροπάριο έχει πριν από αυτό τον εξής στίχο για τις καθημερινές και 
το Σάββατο «Και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού ημών εφ’ ημάς, 
και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφ’ ημάς…» 
Αν η Παρακλητική έχει Νεκρώσιμα, στα Απόστιχα των Αίνων της 
Παρακλητικής, το πρώτο το ψάλλουμε χωρίς στίχο, το δεύτερο το 
ψάλλουμε με τον εξής στίχο πριν από αυτό: «Μακάριοι ους εξελέξω 
και προσελάβου Κύριε» και το τρίτο το ψάλλουμε με τον εξής στίχο 
πριν από αυτό: «Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται».Τους στί-
χους αυτούς τους αναφέρει τότε και η Παρακλητική (αλλά και το Ε-
γκόλπιο του Αναγνώστη).  

26. Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τα Απόστιχα από την Παρα-
κλητική (στο τέλος της) και το Θεοτοκίο. (Αν δεν έχει Θεοτοκίο τότε 
το ίδιο τροπάριο έχει πάνω του το «Δόξα» και μετά συνέχεια γράφει 
«Και νυν» και σημαίνει ότι είναι το ίδιο τροπάριο για Δοξαστικό και 
Θεοτοκίο.  

27. Ο ιερέας λέγει: «Αγαθόν το εξομολογείσθε τω Κυρίω….». 
28. Ακολουθεί διαβαστά ο Τρισάγιος Ύμνος, «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυ-

ρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς κλπ» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
29. Το Απολυτίκιο της ημέρας και το Θεοτοκίο. Ψάλλουμε το Απολυτίκιο 

του μικρού Αγίου (από το Μηνιαίο, στο τέλος του Εσπερινού που 
προηγήθηκε) και στη συνέχεια ψάλλουμε το Θεοτοκίο (το μικρό Θεο-
τοκίο κι όχι το Αναστάσιμο Θεοτοκίο. Το μικρό αυτό Θεοτοκίο βρί-
σκεται στο τέλος της Παρακλητικής, εκεί που λέγει «Θεοτοκία εις έ-
καστον ήχον». Θα ψάλλουμε όχι το Θεοτοκίο της ημέρας που είμαστε, 
αλλά το Θεοτοκίο που είναι Ομόηχο με το Απολυτίκιο του μικρού Α-
γίου που ψάλλαμε).  

30. Τέλος του Όρθρου. 
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7. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

 

ΤΟΥ 
 
 

ΟΡΘΡΟΥ 
 
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΕ ΜΝΗΜΗ  ΜΕΓΑΛΟΥ 
 

ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ 
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7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ. 

 
Στην περίπτωση αυτή παίρνουμε όλα από το βιβλίο Μηνιαίο κι όχι από 

την Παρακλητική.  
Υπάρχει, επίσης, ξεχωριστό τυπικό για την Εορτή μεγάλου Εορταζό-

μενου Αγίου.  
Στην περίπτωση αυτή το Μηνιαίο έχει τα Καθίσματα της Α΄ και Β΄ στι-

χολογίας (που σε άλλες περιπτώσεις έχει η Παρακλητική), έχει Εξαπο-
στειλάριο του Εορταζόμενου Αγίου, έχει Αίνους του Αγίου και γενικά όλα 
όσα πρέπει να υπάρχουν ώστε το Μηνιαίο να είναι πλήρες, αφού δεν χρησι-
μοποιούμε την Παρακλητική. Στους μεγάλους εορταζόμενους Αγίους, έ-
χουμε πλήρη και ιδία (=δική τους) τυπική διάταξη της ακολουθίας των. Τέ-
τοιοι Άγιοι είναι π.χ. ο άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο άγιος Σπυρίδων, η 
αγία Βαρβάρα, ο άγιος Νικόλαος κλπ και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι 
το βιβλίο Μηνιαίο στο τέλος του Όρθρου αναφέρει: «Μεγάλη Δοξολογία». 

Στις Εορτές αυτές των μεγάλων Αγίων (όπως και στις Δεσποτικές και 
Θεομητορικές Εορτές), στο Όρθρο,  έχουμε πάντοτε Αίνους, Καταβασίες, 
Εξαποστειλάριο (από το Μηνιαίο) και Μεγάλη Δοξολογία.  

Στο παρακάτω παράδειγμά μας, εορταζόμενος μεγάλος Άγιος είναι ο ά-
γιος Σπυρίδωνας, που γιορτάζει στις 12 Δεκεμβρίου.  
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7. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ. 

 
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Ακολουθεί η μεγάλη συναπτή ή Ειρηνικά («Εν ειρήνη του Κυρίου δε-

ηθώμεν…»). 
3. «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο (Εγκόλπ. του Αναγνώστη). 
4. Τα Απολυτίκια, το α΄ άνευ στίχου, του β΄ προτάσσεται το: «Δόξα Πα-

τρί» και του γ΄ το: «Και νυν» (το απολυτίκιο, το Δοξαστικό και το Θε-
οτοκίο είναι τα ίδια ακριβώς όπως στον Εσπερινό που προηγήθηκε).  

5. Η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6. Ψάλλουμε τα Καθίσματα που είναι στην αρχή του Μηνιαίου (αναγρά-

φονται στην αρχή του Μηνιαίου πρώτα-πρώτα, εκεί που γράφει «Μετά 
την α  ́Στιχολογία» και «Μετά την β΄ Στιχολογία»).  

7. Οι Αναβαθμοί (από το «Εγκόλπιο του Αναγνώστη» ψαλτά). Για τους 
Αναβαθμούς π.χ. στις 12 Δεκεμβρίου, του Αγ. Σπυρίδωνα λέγει το 
Μηνιαίο: «το Α΄ αντίφωνο του δ΄ Ήχου» που, όπως το γράφει το «Ε-
γκόλπιο του Αναγνώστη», είναι το εξής: «Εκ νεότητός μου, …», «Οι 
μισούντες Σιών,…», τα οποία και ψάλλουμε Μετά ψάλλουμε το: «Δό-
ξα...» και «Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή…» και τέλος: «Και νυν και 
αεί…» και «Αγίω Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος…» (από Ε-
γκόλπ. του Αναγνώστη ή από το Βιβλίο «Παρακλητική», βλέπε Κυ-
ριακή πρωί, Ήχος Δ ,́ Αναβαθμοί, Αντίφωνον Α΄). 

8. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Προκείμενον». 
9. Ψάλλουμε το Προκείμενο (από το Μηνιαίο-ψαλτά) τρεις φορές. Την 

τρίτη με τον στίχο του που έχει το Μηνιαίο εκεί.  
10. Ψάλλουμε  το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές.  
11. Ακολουθεί το Ευαγγέλιο του Όρθρου της τρέχουσας εορτής.  
12. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» (διαβαστά από Ε-

γκόλπ. του Αναγνώστη). 
13. Αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις της Θεοτόκου…», «Ανα-

στάς ο Ιησούς…» ψαλτά (βλέπε «Εγκόλπ. του Αναγν.») λέμε το: «Δό-
ξα…» και «Ταις του Ιεράρχου, πρεσβείαις Ελεήμον, …», μετά «Και 
νυν…» και «Ταις της Θεοτόκου…» και στο τρίτο λέμε «Ελεήμον, ε-
λέησόν με ο Θεός…» και το Ιδιόμελο που ακολουθεί και είναι στο πα-
ράδειγμά μας: «Πατέρων αγλάϊσμα, Σπυρίδων σοφέ, και ακροθίνιον, 
τη των θαυμάτων σου αίγλη…..» (βλέπε το Μηνιαίο στις 12 Δεκεμ-
βρίου, Αγ. Σπυρίδωνα).   

14. Ψάλλουμε τις Ωδές.  
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Α  ́Ωδή από το Μηνιαίο. 
Γ  ́Ωδή από το Μηνιαίο. 
Όταν ψάλλουμε Ωδές από το Μηνιαίο, τότε: 
ι) Πριν από τον Ειρμό, δεν ψάλλουμε τίποτε.  
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου, λέμε το: «Άγιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» 
ή «Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ., ανάλογα αν ο εορ-
ταζόμενος είναι Άγιος, Όσιος, Προφήτης κλπ. 
ιιι) Στο προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μηνιαίο) ψάλ-
λουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά ψάλ-
λουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής.  
ιv) Στο τελευταίο τροπάριο της Ωδής ψάλλουμε το: «Και νυν και αεί 
και εις τους αιώνες των αιώνων, Αμήν» και στη συνέχεια ψάλλουμε το 
τελευταίο τροπάριο (είναι πριν το Θεοτοκίο). 
v) Πριν από το Θεοτοκίο (στις Ωδές από το Μηνιαίο), ψάλλουμε το: 
«Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς».  
Μετά και τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη (για να καταλάβει ο ιερέας).   

15. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
16. Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά)- Μεσώδια Καθίσματα. 
17. Δ΄ Ωδή από το Μηνιαίο.  

Μετά την Δ  ́Ωδή από το Μηνιαίο, κάνουμε κατάληξη. 
18. Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
19. Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Μηνιαίο).  
20. Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  

Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
21. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (Εγκόλπ. του Αναγν.). Ψάλ-

λουμε πάντα Καταβασίες στην εορτή μεγάλου Αγίου. 
Ψάλλουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών (προτάσσοντας 
προ της 8ης Ωδής το «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον 
Κύριον»). 

22. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  

23. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια με τους στίχους των πριν από αυτά, όπως 
παρακάτω: 
«Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» και το: «Την  τιμιωτέραν των 
Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθό-
ρως Θεόν Λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν» (α-
πό Εγκόλπ. του Αναγνώστη).  

24. Ψάλλουμε το: «Άξιον εστίν ως αληθώς…» (Εγκόλπιο Αναγνώστη).  
25. Ψάλλουμε εδώ την Θ΄  Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που εί-

χαμε αφήσει, από Εγκόλπ. Αναγνώστη).  
26. Μικρή Συναπτή – ο ιερέας.  
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27. Ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο (ή Εξαποστειλάρια) του Αγίου και το 
Θεοτοκίο του, που βρίσκονται στο βιβλίο του Μηνιαίου. Στην καθη-
μερινή δεν ψάλλουμε πριν από το Εξαποστειλάριο το: «Άγιος Κύριος 
ο Θεός ημών», αλλά κατευθείαν το ψάλλουμε.  

28. Ψάλλουμε τους Αίνους (ή Στιχηρά των Αίνων) με τον στίχο τους (ο 
στίχος τους είναι στο «Εγκόλπ. του Αναγν.»). Τα Στιχηρά των Αίνων 
από το Μηνιαίο. Αν  ο εορταζόμενος μεγάλος Άγιος είναι π.χ. Ιεράρ-
χης ή Όσιος ή Μάρτυρας κλπ, τότε έχουμε και ειδικούς στίχους για 
την κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις. Έτσι, αν ο εορταζόμενος 
μεγάλος Άγιος είναι ο Ιερομάρτυρας άγιος Χαράλαμπος, τότε οι στίχοι 
που θα πούμε πριν από τα τροπάρια των Αίνων θα τους πάρουμε και 
από τους στίχους των Ιεραρχών (βρίσκονται στο βιβλίο «Εγκόλπιο του 
Αναγνώστη»).  

29. Ψάλλουμε το Δοξαστικό του Αγίου που ακολουθεί τους Αίνους, από 
το βιβλίο «Μηνιαίο», αργά και μεγαλόπρεπα. Μετά ψάλλουμε το δεύ-
τερο Δοξαστικό που ακολουθεί, προτάσσοντας προ του δευτέρου Δο-
ξαστικού-Θεοτοκίου το «Και νυν …». 

30. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
31. Απολυτίκιο του μεγάλου Αγίου, και τέλος του Όρθρου.      
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8. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

 

ΤΟΥ 
 
 

ΟΡΘΡΟΥ 
 
 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
    

ΜΕ  ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ  Ή 
 
 

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ  ΕΟΡΤΗ 
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8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΩΝ Ή ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ. 

 
 

Στην περίπτωση αυτή που μια Δεσποτική ή Θεομητορική Εορτή πέσει σε 
καθημερινή ημέρα, τότε καταργείται το βιβλίο της Παρακλητικής. Τότε 
χρησιμοποιούμε μόνο το βιβλίο του Μηνιαίου. 

Στην Δεσποτική ή Θεομητορική λοιπόν Εορτή σε Καθημερινή ημέρα, 
πρέπει να έχουμε σαν κανόνα ότι θα ακολουθούμε το Μηνιαίο και αυτό θα 
μας οδηγεί. 

Εξαίρεση αποτελεί αν η Απόδοση μιας Δεσποτικής ή Θεομητορικής Ε-
ορτής πέσει σε ημέρα Κυριακή (η Απόδοση της Εορτής πέσει σε Κυριακή 
και όχι η ίδια η Εορτή), οπότε την Κυριακή εκείνη χρησιμοποιούμε πρώτα 
την Παρακλητική και μετά το Μηνιαίο (περισσότερα βλέπε «Απόδοση Εορ-
τής» στην συνέχεια στον Όρθρο).  

Στις Δεσποτικές και Θεομητορικές Εορτές (όπως και σε αυτές των με-
γάλων Αγίων), στο Όρθρο,  έχουμε πάντοτε Αίνους, Καταβασίες, Εξαπο-
στειλάριο (από το Μηνιαίο) και Μεγάλη Δοξολογία. Οι Καταβασίες των 
Δεσποτικών Εορτών είναι διπλές (πεζές ή μονές και Ιαμβικές), ενώ οι Κα-
ταβασίες των Θεομητορικών Εορτών είναι μονές (πεζές).  

Οι Δεσποτικές και οι Θεομητορικές Εορτές στην Θ  ́ Ωδή των Καταβα-
σιών έχουν και Μεγαλυνάρια. Τα Μεγαλυνάρια τα ψάλλουμε στην Θ΄ Ωδή 
του Όρθρου, αλλά δεν τα ψάλλουμε ξεχωριστά τα Μεγαλυνάρια και μετά 
ξεχωριστά τις Καταβασίες. Ψάλλουμε ένα Μεγαλυνάριο και αμέσως μετά 
μια Καταβασία. 

Οι Καταβασίες Δεσποτικών και των Θεομητορικών Εορτών καλύπτουν 
όλο το έτος. Αρχίζουν από μια Δεσποτική ή Θεομητορική Εορτή και τε-
λειώνουν σε μια άλλη. Μετά, πάλι αρχίζουν οι Καταβασίες της επόμενης 
Δεσποτικής ή Θεομητορικής Εορτής και τελειώνουν σε μια άλλη Δεσποτική 
ή Θεομητορική Εορτή (που έχει τα δικά της) και έτσι έχουμε όλο το έτος 
Καταβασίες (βλέπε περισσότερα στις Καταβασίες στο Β΄ βιβλίο του Όρ-
θρου: «Επεξηγήσεις στον Όρθρο»). 
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8Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ. 

 
Έστω η Δεσποτική Εορτή των Χριστουγέννων, 25η Δεκεμβρίου, ημέρα 

Τρίτη 2001. Το τυπικό είναι το εξής:  
 
1.   Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2.  Ακολουθεί η μεγάλη συναπτή (Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…). 

(Συναπτή = δέηση). 
3.  «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4.  Το Απολυτίκιο της Δεσποτικής Εορτής (των Χριστουγέννων), τρεις φο-

ρές (είναι το ίδιο ακριβώς όπως στον Εσπερινό που προηγήθηκε). 
5.   Η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6.  Ψάλλονται τα Καθίσματα στην αρχή του Μηνιαίου (αναγράφονται 

στην αρχή του Μηνιαίου πρώτα-πρώτα, εκεί που γράφει «Μετά την α΄ 
Στιχολογία» και «Μετά την β  ́Στιχολογία».  

7. Οι Αναβαθμοί (από το Μηνιαίο – ψαλτά). Για τους Αναβαθμούς π.χ. 
στις 25 Δεκεμβρίου, της Γέννησης του Ιησού Χριστού λέγει το Μη-
νιαίο: «το Α΄ αντίφωνο του δ΄ Ήχου» ή ψάλλουμε: «Εκ νεότητός μου, 
…», «Οι μισούντες Σιών,…», μετά: «Δόξα Πατρί...» «Αγίω Πνεύματι, 
πάσα ψυχή…» και τέλος: «Και νυν…» και «Αγίω Πνεύματι, αναβλύ-
ζει τα της χάριτος…» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 

8. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Προκείμενον».  
9. Ψάλλουμε το Προκείμενο (από το Μηνιαίο-ψαλτά) τρεις φορές. Την 

τρίτη φορά το ψάλλουμε με τον στίχο που έχει εκεί το Μηνιαίο. 
10. Μικρή Συναπτή - ιερέας. 
11. Ψάλλουμε  το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές, και  
12. Ακολουθεί το Ευαγγέλιο της Δεσποτικής Εορτής.  
13. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» διαβαστά (Εγκόλπ. 

του Αναγν.). 
14. Αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις της Θεοτόκου…», «Ανα-

στάς ο Ιησούς…» ψαλτά (από Εγκόλπ. του Αναγν.), ψάλλουμε το: 
«Δόξα…» και «Τα σύμπαντα σήμερον, χαράς πληρούνται. …», μετά 
το: «Και νυν…» και το ίδιο πάλι, όπως γράφει το ίδιο το βιβλίο του 
Μηνιαίου: «Τα σύμπαντα σήμερον, χαράς πληρούνται.…» κανονικά 
και στο τρίτο λέμε «Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός…» και το Ιδιόμελο 
που ακολουθεί και είναι το: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη. 
Σήμερον δέχεται η Βηθλεέμ, τον καθήμενον ….» (βλέπε το Μηνιαίο 
στις 25 Δεκεμβρίου, Γέννηση του Ιησού Χριστού). 

15. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…» 
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16. Ψάλλουμε τις Ωδές.  
Ωδή Α΄ από το Μηνιαίο.  
Ωδή Γ΄ από το Μηνιαίο. 
Πριν από τον κάθε τροπάριο Ωδής από το Μηνιαίο: 
ι) Πριν από τον Ειρμό δεν ψάλλουμε τίποτε (ο Ειρμός είναι το πρώτο 
τροπάριο κάθε Ωδής). 
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο της Ωδής του Μηνιαίου ψάλλουμε το: «Δό-
ξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι». 
ιιι) Πριν από το προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής προτάσσουμε το 
«Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και  
ιv) Πριν από το τελευταίο τροπάριο της Ωδής προτάσσουμε το: «Και 
νυν και αεί…».  
(Αν όμως, ακολουθεί και άλλη Ωδή Α΄ προς τιμήν ενός Αγίου,  τότε 
λέμε κανονικά το «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ, πριν από 
τα τροπάρια αυτής της Ωδής. Στην περίπτωση αυτή-εορταζόμενου Αγί-
ου-  υπάρχει και Θεοτοκίο, πριν από το οποίο ψάλλουμε το: «Υπεραγία 
Θεοτόκε σώσον ημάς»). 
Οι Κανόνες στις Δεσποτικές Εορτές ψάλλονται. 
Μετά τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής (ή αν δεν έχει Ειρμό, μετά το Θεοτοκίο    
της Γ  ́Ωδής) κάνουμε κατάληξη 

17.   Μικρή Συναπτή - ιερέας. 
18.   Η Υπακοή διαβαστά από το Μηνιαίο, και συνέχεια 
19. Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά) - Μεσώδια Καθίσματα. 
20. Ψάλλουμε την Δ΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  

  Ψάλλουμε την Ε΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  
 Ψάλλουμε την ΣΤ΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  

  Μετά το τέλος της ΣΤ  ́Ωδής από το Μηνιαίο, κάνουμε κατάληξη. 
21.   Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
22.   Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Μηνιαίο).  
23.   Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  

Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
24.  Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (από Εγκόλπ. Αναγν. ή από το 

«Μηνιαίο»). Όλες οι Δεσποτικές και οι Θεομητορικές Εορτές έχουν 
δικές τους Καταβασίες. Σήμερα οι Καταβασίες είναι διπλές, ψάλλουμε 
δηλαδή όλα τα τροπάρια-Καταβασίες, ή ψάλλουμε και τις 14 Καταβα-
σίες, που είναι: οι επτά μονές, όπως «Χριστός γεννάται δοξάσατε…» 
και οι επτά ιαμβικές, όπως «Έσωσε λαόν θαυματουργών Δεσπότης…». 
Την 2η ημέρα των Χριστουγέννων (και ειδικότερα από 26-30 Δεκεμ-
βρίου) ψάλλουμε μόνο τις τις Ιαμβρικές, όπως «Έσωσε λαόν θαυμα-
τουργών Δεσπότης…» ή μόνον τις επτά. 
Ψάλλουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών. 
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Πριν την 8η Ωδή των Καταβασιών, προτάσσουμε το: «Αινούμεν, ευ-
λογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον». Στην τελευταία διπλή Κα-
ταβασία της Η  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη.  

25. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  

26. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια της Δεσποτικής Εορτής (εδώ, των Χρι-
στουγέννων) από το βιβλίο «Μηνιαίο» που αρχίζουν, όπως: «Μεγά-
λυνον ψυχή μου, την τιμιωτέραν και ενδοξοτέραν των άνω στρατευ-
μάτων». Επίσης: «Μεγάλυνον ψυχή μου, τον εκ της Παρθένου, Θεόν 
σαρκί τεχθέντα» κλπ. Πρώτα ψάλλουμε ένα Μεγαλυνάριο και μετά 
ακολουθεί μια Καταβασία. Δεν ψάλλουμε δηλαδή ξεχωριστά τα Με-
γαλυνάρια και ξεχωριστά τις Καταβασίες, αλλά ένα Μεγαλυνάριο της 
Θ΄ Ωδής και αμέσως μετά μια Καταβασία της Θ΄ Ωδής που υπάρχει 
εκεί.  

27.  Ψάλλουμε εδώ την Θ  ́ Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που είχαμε 
αφήσει πιο πάνω από το «Εγκόλπ. του Αναγν.»). Ψάλλουμε ένα Μεγα-
λυνάριο, όπως π.χ. το: «Μεγάλυνον ψυχή μου των υπό των Μάγων, 
Θεόν προσκυνηθέντα και αμέσως μετά μια Καταβασία. Επειδή έχουμε 
διπλή Καταβασία, θα έχουμε και δύο Μεγαλυνάρια ώστε το καθένα 
από τα Μεγαλυνάρια να προηγείται σε μια Καταβασία. 
Μετά και την τελευταία (από τις διπλές) Καταβασία της Θ΄ Ωδής, κά-
νουμε κατάληξη.  

28.   Μικρή Συναπτή - ο ιερέας.  
29.  Ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο, που βρίσκεται στο βιβλίο του Μηνιαίου, 

τρεις φορές  και είναι το: «Επεσκέψατο ημάς…» (στην καθημερινή δεν 
ψάλλουμε πριν από το Εξαποστειλάριο το: «Άγιος Κύριος ο Θεός η-
μών», αλλά κατευθείαν το ψάλλουμε). 

30.  Ψάλλουμε τους Αίνους το «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και τα 
στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο «Ε-
γκόλπ. Αναγν.»). Τα Στιχηρά των Αίνων από το Μηνιαίο. Σήμερα έχει 
4 Αίνους (το ορίζει το τυπικό) που είναι και ιδιόμελα. 

31. Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τους Αίνους (από το Μηνιαίο), 
αργά και μεγαλόπρεπα και πριν από αυτό ψάλλουμε το «Δόξα πα-
τρί…». Μετά ψάλλουμε και το δεύτερο Δοξαστικό που ακολουθεί αυ-
τό προτάσσοντας προ του δευτέρου το «Και νυν…». 

32.  Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. Αναγν.). 
33.  Απολυτίκιο της ημέρας μια φορά και το οποίο είναι: «Η Γέννησίς 

σου…» και τέλος του Όρθρου. 
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8Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ. 

 
Έστω Πρωτοχρονιά, 1 Ιανουαρίου,  ημέρα Τρίτη 2002. Το τυπικό είναι 

το εξής:  
 
1.   Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2.  Ακολουθεί η μεγάλη Συναπτή (Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν…).  
3.  «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4.  Τα Απολυτίκια της Εορτής (Περιτομής Ιησού Χριστού και μεγάλου 

Βασιλείου), όπως στον Εσπερινό που προηγήθηκε.  
5.   Η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6.  Ψάλλονται τα Καθίσματα στην αρχή του Μηνιαίου. (Αναγράφονται 

στην αρχή του Μηνιαίου πρώτα-πρώτα, εκεί που γράφει «Μετά την α΄ 
Στιχολογία» και «Μετά την β  ́Στιχολογία»).  

7. Οι Αναβαθμοί (από το Μηνιαίο – ψαλτά). Για τους Αναβαθμούς π.χ. 
στις 1 Ιανουαρίου, της Περιτομής του Ιησού Χριστού λέγει το Μη-
νιαίο: «το Α΄ αντίφωνο του δ΄ Ήχου» ή ψάλλουμε: «Εκ νεότητός μου, 
…», «Οι μισούντες Σιών,…», μετά : «Δόξα Πατρί...» και «Αγίω 
Πνεύματι, πάσα ψυχή…» και τέλος: «Και νυν…» και «Αγίω Πνεύματι, 
αναβλύζει τα της χάριτος…» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 

8. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Προκείμενον».  
9. Ψάλλουμε το Προκείμενο (από το Μηνιαίο-ψαλτά) τρεις φορές. Την 

τρίτη φορά το ψάλλουμε με τον στίχο που έχει εκεί το Μηνιαίο. 
10. Ο ιερέας εκφωνεί την μικρή Συναπτή. 
11. Ψάλλουμε  το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές, και  
12. Ακολουθεί το Ευαγγέλιο της Δεσποτικής Εορτής.  
13.  Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» (διαβαστά από Ε-

γκόλπ. του Αναγν.). 
14.   Αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις της Θεοτόκου…», «Ανα-

στάς ο Ιησούς…» ψαλτά (βλέπε «Εγκόλπ. του Αναγν.») ψάλλουμε το: 
«Δόξα…» και «Ταις του Ιεράρχου, πρεσβείαις Ελεήμον. …», μετά το: 
«Και νυν…» και ψάλλουμε: «Ταις της Θεοτόκου, πρεσβείας Ελεήμον» 
και στο τρίτο λέμε «Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός…» και το Ιδιόμελο 
που ακολουθεί και είναι το: «Εξεχύθη η χάρις εν χείλεσί σου, Όσιε 
Πάτερ· και γέγονας ποιμήν…» (βλέπε το Μηνιαίο στις 1 Ιανουαρίου, 
Περιτομή του Ιησού Χριστού και μνήμη μεγάλου Βασιλείου). 

15.   Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…» 
16.   Ψάλλουμε τις Ωδές.   

Ωδή Α΄ από το Μηνιαίο.  
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Ωδή Γ΄ από το Μηνιαίο. 
Πριν από τον κάθε τροπάριο Ωδής από το Μηνιαίο: 
ι) Πριν από τον Ειρμό δεν ψάλλουμε τίποτε (ο Ειρμός είναι το πρώτο 
τροπάριο κάθε Ωδής). 
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο της Ωδής του Μηνιαίου ψάλλουμε το: «Δό-
ξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι». 
ιιι) Πριν από το προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής προτάσσουμε το 
«Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και  
ιv) Πριν από το τελευταίο τροπάριο της Ωδής προτάσσουμε το: «Και 
νυν και αεί…».  
(Αν όμως, ακολουθεί και άλλη Ωδή Α΄ προς τιμήν ενός Αγίου,  τότε 
λέμε κανονικά το «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ, πριν από 
τα τροπάρια αυτής της Ωδής. Στην περίπτωση αυτή-εορταζόμενου Αγί-
ου-  υπάρχει και Θεοτοκίο, πριν από το οποίο ψάλλουμε το: «Υπεραγία 
Θεοτόκε σώσον ημάς»).  
Οι Κανόνες στις Δεσποτικές Εορτές ψάλλονται. 
Μετά τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής (ή αν δεν έχει Ειρμό, μετά το Θεοτοκίο    
της Γ  ́Ωδής) κάνουμε κατάληξη. 

17.   Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
18.   Η Υπακοή διαβαστά από το Μηνιαίο και συνέχεια, 
19.   Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά)- Μεσώδια Καθίσματα. 
20.   Ψάλλουμε την Δ΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  

  Ψάλλουμε την Ε΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  
 Ψάλλουμε την ΣΤ΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  

  Μετά το τέλος της ΣΤ  ́Ωδής από το Μηνιαίο, κάνουμε κατάληξη. 
21.   Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
22.   Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Μηνιαίο).  
23.   Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  

Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
24.  Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (από το «Εγκόλπ. Αναγν.» ή 

το «Μηνιαίο»). Όλες οι Δεσποτικές Εορτές έχουν Καταβασίες. Σήμερα 
οι Καταβασίες είναι διπλές, ψάλλουμε δηλαδή όλα τα τροπάρια-
Καταβασίες ή ψάλλουμε και τις 14 πρώτες Καταβασίες. Οι πρώτες λέ-
γονται πεζές και οι αμέσως επόμενές τους λέγονται Ιαμβικές, αλλά 
ψάλλονται όλες. Ψάλλουμε δηλαδή τις επτά μονές (ή πεζές, όπως: 
«Βυθού ανεκάλυψε πυθμένα, …» και επίσης τις επτά ιαμβικές όπως: 
«Στείβει θαλάσσης, κυματούμενον σάλον,…».  

 Ψάλλουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών. 
 Πριν την 8η Ωδή των Καταβασιών, προτάσσουμε το: «Αινούμεν, ευλο-

γούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον»). Στην τελευταία διπλή Κατα-
βασία της Η  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη.  

25.  Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις 
τιμώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  
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26.  Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια της Εορτής της Περιτομής του Κυρίου (α-
πό το Μηνιαίο) που βρίσκονται στην Θ΄ Ωδή των Καταβασιών. Αυτά 
αρχίζουν, όπως: «Μεγάλυνον ψυχή μου, την τιμιωτέραν των άνω 
στρατευμάτων». Επίσης: «Μεγάλυνον ψυχή μου, τον κατά τον Νόμον, 
σαρκί περιτμηθέντα» κλπ. από το βιβλίο Μηνιαίο.  Πρώτα ψάλλουμε 
ένα Μεγαλυνάριο και μετά ακολουθεί μια Καταβασία. Δεν ψάλλουμε 
δηλαδή ξεχωριστά τα Μεγαλυνάρια και ξεχωριστά τις Καταβασίες, 
αλλά ένα Μεγαλυνάριο της Θ΄ Ωδής και αμέσως μετά μια Καταβασία 
της Θ΄ Ωδής που υπάρχει εκεί.  

27.  Ψάλλουμε εδώ τον Θ΄  Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που είχαμε 
αφήσει, «Εγκόλπ. Αναγν.»). Και εδώ ισχύει ότι πρώτα ψάλλουμε ένα 
Μεγαλυνάριο και αμέσως μετά την Καταβασία. Επειδή έχουμε διπλή 
Καταβασία, θα έχουμε και δύο Μεγαλυνάρια ώστε το καθένα από τα 
Μεγαλυνάρια να προηγείται σε μια Καταβασία.  

 Μετά την Θ΄ Ωδή των Καταβασιών και ειδικότερα μετά την τελευταία 
διπλή που είναι: «Ώ των υπέρ νουν, του τόκου σου θαυμάτων…», κά-
νουμε κατάληξη. 

28.   Μικρή Συναπτή - ο ιερέας.  
29.  Ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο (ή Εξαποστειλάρια), που βρίσκονται στο 

βιβλίο του «Μηνιαίου». Στην καθημερινή δεν ψάλλουμε πριν από το 
Εξαποστειλάριο το: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών», αλλά κατευθείαν το 
ψάλλουμε.  

30.  Ψάλλουμε τους Αίνους, το: «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και 
τα στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο Ε-
γκόλπ. του Αναγνώστη). Τα Στιχηρά των Αίνων από το Μηνιαίο. Σή-
μερα έχει 4 Αίνους. 

31.  Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τους Αίνους (από το βιβλίο 
Μηνιαίο), αργά και μεγαλόπρεπα. Πριν από αυτό ψάλλουμε το: «Δόξα 
πατρί…». Μετά ψάλλουμε και το δεύτερο Δοξαστικό που ακολουθεί 
αυτό προτάσσοντας προ του δευτέρου το «Και νυν…». 

32.   Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. Αναγν.). 
32. Απολυτίκιο της ημέρας και τέλος του Όρθρου.  

 
Παρατήρηση. 
Έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ ότι, παρότι η Δεσποτική Εορτή είναι 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη εορτή οιουδήποτε Αγίου, και επομένως και 
από αυτή του αγίου Βασιλείου, πολλά τυπικά θεωρούν ότι το Απολυ-
τίκιο της ημέρας κλπ. πρέπει να είναι αυτά του αγίου Βασιλείου κλπ, 
αλλά η τυπική και κανονική σειρά και τάξη είναι ότι προηγούνται της 
Δεσποτικής Εορτής όλα έναντι αυτής του οποιουδήποτε άλλου Αγίου.  
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8Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ. 

 
Έστω 21η Νοεμβρίου 2001, ημέρα Τετάρτη. Θεομητορική Εορτή των 

Εισοδίων της Υπεραγίας Δέσποινάς μας Θεοτόκου και αειπάρθενου Μα-
ρίας. Ήχος εβδομάδας: Βαρύς. Όλα τα παίρνουμε από το Μηνιαίο. Το τυ-
πικό είναι το εξής:  
 
1.   Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2.  Ακολουθεί η μεγάλη συναπτή ή Ειρηνικά («Εν ειρήνη του Κυρίου δεη-

θώμεν…»). 
3.  «Θεός Κύριος» τετράκις, το πρώτο άνευ στίχου, τα υπόλοιπα τρία με 

στίχο (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4.  Το Απολυτίκιο της Θεομητορικής Εορτής «Σήμερον της ευδοκίας Θεού 

το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν Ναώ 
του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται…» τρεις φορές (όπως ακρι-
βώς στον Εσπερινό που προηγήθηκε). 

5.   Μετά η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
6.  Ψάλλονται τα Καθίσματα (από το Μηνιαίο). Αναγράφονται στην αρχή 

του Μηνιαίου πρώτα-πρώτα, εκεί που γράφει «Μετά την α΄ Στιχολο-
γία» και «Μετά την β΄ Στιχολογία».  

7. Οι Αναβαθμοί (από το Μηνιαίο – ψαλτά). Για τους Αναβαθμούς π.χ. 
στις 21 Νοεμβρίου, των Εισοδίων της Θεοτόκου Μαρίας στον Ναό, 
λέγει το Μηνιαίο: «το Α  ́ αντίφωνο του δ΄ Ήχου» ή ψάλλουμε: «Εκ 
νεότητός μου, …», «Οι μισούντες Σιών,…», μετά: «Δόξα Πατρί...» 
«Αγίω Πνεύματι, πάσα ψυχή…» και τέλος: «Και νυν…» και «Αγίω 
Πνεύματι, αναβλύζει τα της χάριτος…» (Εγκόλπ. του Αναγνώστη). 

8. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Προκείμενον».  
9. Ψάλλουμε το Προκείμενο (από το Μηνιαίο-ψαλτά) τρεις φορές. Την 

τρίτη φορά το ψάλλουμε με τον στίχο που έχει εκεί το Μηνιαίο (είναι 
το «Άκουσον θύγατερ, και ίδε, και κλίνον το ούς σου, και επιλάθου του 
λαού σου, …»). 

10. Ο ιερέας εκφωνεί την μικρή Συναπτή.  
11. Ψάλλουμε  το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» τρεις φορές, και  
12. Ακολουθεί το Ευαγγέλιο της Θεομητορικής εορτής.  
13. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» (διαβαστά από το 

Εγκόλπ. του Αναγνώστη). 
14. Αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις της Θεοτόκου…», «Ανα-

στάς ο Ιησούς…» ψαλτά (βλέπε «Εγκόλπ. του Αναγν.»), ψάλλουμε το: 
«Δόξα…» και «Σήμερον ο ναός ο έμψυχος, του μεγάλου Βασιλέως, εν 
Ναώ εισέρχεται…», μετά το: «Και νυν…» και το ίδιο πάλι, όπως γρά-
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φει το ίδιο το βιβλίο του Μηνιαίου: «Σήμερον ο ναός ο έμψυχος, του 
μεγάλου Βασιλέως, εν Ναώ εισέρχεται…» κανονικά και στο τρίτο λέμε 
«Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός…» και το Ιδιόμελο που ακολουθεί και 
είναι το: «Σήμερον ο θεοχώρητος ναός, η Θεοτόκος εν Ναώ Κυρίου 
προσάγεται, και Ζαχαρίας ταύτην υποδέχεται. Σήμερον τα των Αγίων 
Άγια αγάλλονται, και ο χορός των Αγγέλων, μυστικώς πανηγυρί-
ζει·….» (βλέπε το Μηνιαίο στις 21 Νοεμβρίου, Εισόδια της Θεοτόκου 
Μαρίας στον Ναό). 

15. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…» 
16. Ψάλλουμε τις Ωδές. 

Ωδή Α΄ από το Μηνιαίο.  
Ωδή Γ΄ από το Μηνιαίο. 
Πριν από τον κάθε τροπάριο Ωδής από το Μηνιαίο: 
ι) Πριν από τον Ειρμό δεν ψάλλουμε τίποτε (ο Ειρμός είναι το πρώτο 
τροπάριο κάθε Ωδής). 
ιι) Πριν από κάθε τροπάριο της Ωδής του Μηνιαίου, ψάλλουμε το: «Υ-
περαγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Αυτό γίνεται επειδή όλες οι Ωδές στις 
Θεομητορικές Εορτές αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο Μαρία. (Ε-
πειδή όλες οι Ωδές στις Θεομητορικές Εορτές είναι αφιερωμένες στην 
Θεοτόκο Μαρία, δεν υπάρχουν, συνήθως, τροπάρια προς τον Κύριο 
ώστε να ψάλλουμε το: «Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι» ή πριν από το 
προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής να προτάξουμε το «Δόξα Πατρί 
και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» ή τέλος πριν από το τελευταίο τροπάριο 
της Ωδής να προτάξουμε το: «Και νυν και αεί…»).  
(Αν όμως, ακολουθεί και άλλη Ωδή Α΄ προς τιμήν ενός Αγίου,  τότε 
λέμε κανονικά το «Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ, πριν από 
τα τροπάρια αυτής της Ωδής του Αγίου.) 
Οι Κανόνες στις Θεομητορικές Εορτές ψάλλονται. 
Μετά τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής (ή αν δεν έχει Ειρμό, μετά το Θεοτοκίο    
της Γ  ́Ωδής) κάνουμε κατάληξη. 

17.   Μικρή Συναπτή - ιερέας. 
18.   Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά) - Μεσώδια Καθίσματα. 
19.   Ψάλλουμε την Δ΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  

  Ψάλλουμε την Ε΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  
 Ψάλλουμε την ΣΤ΄ Ωδή (από Μηνιαίο).  

  Μετά το τέλος της ΣΤ  ́Ωδή από το Μηνιαίο, κάνουμε κατάληξη. 
20.   Μικρή Συναπτή-ιερέας. 
21.   Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Μηνιαίο).  
22.   Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  

Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 
23. Καταβασίες της Θεομητορικής Εορτής (ή από το Εγκόλπ. Του Ανα-

γνώστη ή από το Μηνιαίο). Η κάθε Θεομητορική Εορτή έχει τις δικές 
της Καταβασίες. Οι Καταβασίες της Θεομητορικής Εορτής είναι μονές 
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(οι πεζές). Ψάλλουμε δηλαδή τις επτά μονές (ή πεζές) Καταβασίες της 
Θεομητορικής Εορτής.  
Ψάλλουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών. 
Πριν την 8η Ωδή των Καταβασιών, προτάσσουμε το: «Αινούμεν, ευ-
λογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον». Στην τελευταία διπλή Κα-
ταβασία της Η  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη.  

24. Ο ιερέας λέγει το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνοις τι-
μώντες μεγαλύνομεν» και αμέσως μετά,  

25. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια της Θεομητορικής Εορτής που είναι στο 
τέλος της  Θ  ́Ωδής των Καταβασιών και αμέσως μετά  ψάλλουμε την 
Καταβασία που ακολουθεί (από το «Εγκόλπ. του Αναγν.» ή από το 
Μηνιαίο). Πριν λοιπόν από κάθε Καταβασία ψάλλουμε ένα Με-
γαλυνάριο. Τα Μεγαλυνάρια όμως προηγούνται των Καταβασιών και 
βρίσκονται στο βιβλίο του Μηνιαίου. Πρώτα ψάλλουμε ένα Με-
γαλυνάριο και αμέσως μετά  μια Καταβασία.  

26.   Μικρή Συναπτή - ο ιερέας.  
27.  Ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο της Θεομητορικής Εορτής, που βρίσκε-

ται στο βιβλίο του Μηνιαίου, τρεις φορές  και είναι το: «Ην πάλαι 
προκατήγγειλε, των προφητών ο σύλλογος, στάμνον και ράβδον και 
πλάκα, και αλατόμητον όρος…». Πριν από το Εξαποστειλάριο σε κα-
θημερινή ημέρα, δεν ψάλλουμε το : «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών». 

28.  Ψάλλουμε τους Αίνους το «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» και τα 
στιχηρά των Αίνων με τον στίχο τους (ο στίχος τους είναι στο «Ε-
γκόλπ. Αναγν.»). Τα Στιχηρά των Αίνων από το Μηνιαίο. Σήμερα έχει 
4 Αίνους, που είναι και ιδιόμελα. 

30.  Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τους Αίνους (από το βιβλίο 
«Μηνιαίο») αργά και μεγαλόπρεπα. Μετά ψάλλουμε και το δεύτερο 
Δοξαστικό που ακολουθεί αυτό προτάσσοντας προ του δευτέρου το 
«Και νυν…». 

31.  Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. του Αναγνώστη). 
32.  Απολυτίκιο της Θεομητορικής Εορτής μια μόνο φορά, και το οποίο εί-

ναι: «Σήμερον της ευδοκίας…» και τέλος του Όρθρου. 
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9. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 
 

ΤΟΥ 
 
 

ΟΡΘΡΟΥ 
 
 
 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
 
 

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
 
 

 
ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ  

 
ΑΓΙΟ 
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9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ  ΟΡΘΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ 

 
ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ. 

 
Ειδικά για την ημέρα του Σαββάτου, αν δεν έχουμε μνήμη εορταζόμενου 

Αγίου (μικρού ή μεγάλου Αγίου), έχουμε διαφοροποίηση του Όρθρου, σε 
σύγκριση με τον Όρθρο της απλής Καθημερινής χωρίς εορταζόμενο Άγιο 
(βλέπε και « Όρθρο 5», που περιγράψαμε παραπάνω).  

Ο παρών Όρθρος είναι κάπως σπάνιος, γιατί κάθε καθημερινή κάτι έχει 
και από το Μηνιαίο. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι στο Μηνιαίο, τότε παίρνουμε 
από το Μηνιαίο πρώτα και στη συνέχεια, συμπληρώνουμε από την Παρα-
κλητική, όπως ανάλογα γίνεται και στην περίπτωση μικρού εορταζόμενου 
Αγίου σε καθημερινή ημέρα.  

Στις «Παρατηρήσεις» του Κεφαλαίου «1. Αναλυτικό Τυπικό του Όρ-
θρου Κυριακής Χωρίς εορταζόμενο Άγιο» εξηγήσαμε πότε είναι και πότε 
όχι ένας Άγιος εορταζόμενος (βλέπε σχετικά). 

Ο χαρακτήρας του Σαββάτου, όταν δεν έχουμε μνήμη Αγίου (μικρού ή 
μεγάλου) είναι αφιερωμένος στην σωτηρία των κεκοιμημένων (βλέπε και 
πιο κάτω στο κεφάλαιο των Ωδών, για το ίδιο θέμα). Αυτός είναι ο λόγος 
που έχουμε και την διαφοροποίηση του Όρθρου στην παραπάνω περίπτωση 
και συγκεκριμένα έχουμε την διαφοροποίηση του Όρθρου, σε σύγκριση και 
σε σχέση με τον απλό Όρθρο της Καθημερινής (Όρθρος Χωρίς μνήμη εορ-
ταζόμενου Αγίου). 

Στο ενοριακό τυπικό, λοιπόν, όταν δεν έχουμε εορταζόμενο μικρό ή με-
γάλο Άγιο, τότε το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους νεκρούς αδελφούς 
μας, γιατί και αυτούς θέλουμε να θυμόμαστε και να τους αναπαύει ο Θεός, 
αλλά και όταν έρθει η σειρά μας και βρεθούμε στην θέση εκείνων, να προ-
σεύχονται οι ζώντες επί γης αδελφοί μας για μας. 

Τέτοιους Όρθρους, όμως, καθημερινής ημέρας Σαββάτου και χωρίς εορ-
ταζόμενο Άγιο, σπάνια συναντούμε στην περίοδο όπου ισχύει το Μηνιαίο. 
Αυτού του τύπου οι Όρθροι πιο συχνά απαντώνται την περίοδο της μεγάλης 
Σαρακοστής. 

Η διαφοροποίηση λοιπόν του Όρθρου του Σαββάτου χωρίς εορταζόμενο 
Άγιο σε σύγκριση με τον Όρθρο όπου υπάρχει και τιμάται εορταζόμενος 
Άγιος μικρός ή μεγάλος, είναι στα εξής σημεία: 

 
1. Αντί του «Θεός Κύριος…» ψάλλουμε το «Αλληλουλάριο» (η ημέρα του 

Σαββάτου είναι αφιερωμένη στους νεκρούς και για τον λόγο αυτό είναι 
και ξεχωριστός ο χαρακτήρας του τυπικού του σε σχέση με το τυπικό 
της Καθημερινής Χωρίς εορταζόμενο Άγιο). Το Αλληλουλάριο, λοιπόν, 
με το ξεχωριστό περιεχόμενό του αναφέρεται στην συγχώρηση των νε-
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κρών αδελφών μας. Έτσι το ψάλλουμε εδώ και όχι π.χ. και σε Καθημε-
ρινή Χωρίς εορταζόμενο Άγιο.  

2. Αντί για τα Απολυτίκια που ακολουθούν το «Θεός Κύριος…», που στην 
περίπτωση αυτή (ημέρας χωρίς εορταζόμενο Άγιο) είναι της ημέρας 
(βλέπε ειδικότερα: «Όρθρο καθημερινής χωρίς εορταζόμενο Άγιο»), έ-
χουμε την ημέρα του Σαββάτου χωρίς εορταζόμενο Άγιο, συγκεκριμένα 
απολυτίκια που είναι τα εξής: 

 Το πρώτο:  
 «Απόστολοι, Μάρτυρες, και Προφήται, Ιεράρχαι, Όσιοι και Δίκαιοι, οι 

καλώς τον αγώνα…».  
Ψάλλουμε το «Δόξα Πατρί…» και το δεύτερο που είναι: 
«Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου, και όσα εν βίω ήμαρτον 
συγχώρησον· ουδείς γάρ αναμάρτητος, ειμή σύ, ο δυνάμενος, και τοις 
μεταστάσι, δούναι την ανάπαυσιν». 
Μετά, ψάλλουμε το «Και νυν και αεί…» και το τρίτο που είναι: 
«Μήτερ αγία, η του αφράστου φωτός, αγγελικοίς σε ύμνοις τιμώντες, 
ευσεβώς μεγαλύνομεν». 

3. Στην περίπτωση του Σαββάτου χωρίς εορτή μικρού ή μεγάλου Αγίου, 
ψάλλουμε μετά τα παραπάνω τρία Απολυτίκια, τον «Άμωμο» που απο-
τελείται εδώ από τα εξής Νεκρώσιμα Ευλογητάρια: 
«Των Αγίων ο χορός, εύρε πηγήν της ζωής, ….». 
«Οι τον Αμνόν, του Θεού κηρύξαντες, και σφαγιασθέντες…». 
«Οι την οδόν, την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμμένην πάντες,…». 
«Εικών ειμί, της αρρήτου δόξης σου, ει και στίγματα ….». 
«Ο πάλαι μεν, εκ μη όντων πλάσας με, και εικόνι σου ….». 
«Ανάπαυσον ο Θεός, τους δούλους σου, και κατάταξον…». 
Σε καθένα από τα παραπάνω τροπάρια ψάλλουμε το: «Ευλογητός εί, 
Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου», πριν από αυτό. 
«Δόξα Πατρί…» και αμέσως το: «Το τριλαμπές της μιας Θεότητος..». 
«Και Νυν και αεί…» και το: Χαίρε σεμνή, η Θεόν σαρκί τεκούσα…». 

4. Μετά τον Άμωμο, ακολουθεί η μικρή συναπτή από τον ιερέα και στην 
συνέχεια ψάλλουμε τα παρακάτω Νεκρώσιμα Καθίσματα (αντί για τα 
Αναστάσιμα Καθίσματα που αναγράφονται στην αρχή της Παρακλη-
τικής, εκεί που λέγει: Μετά την α  ́Στιχολογία και Μετά την β  ́Στιχο-
λογία»: 
Το πρώτο Νεκρώσιμο Κάθισμα: 
«Ανάπαυσον, Σωτήρ ημών, μετά Δικαίων τους δούλους σου, και τού-
τους κατασκήνωσον εν ταις αυλαίς σου,…». 
Το δεύτερο Νεκρώσιμο κάθισμα:  
«Δόξα Πατρί…» και το: «Παρορών ως Αγαθός τα πλημμελήματα αυ-
τών, τα εκούσια και τα ακούσια, και πάντα τα εν αγνοία και γνώσει Φι-
λάνθρωπε» 
Το τρίτο Νεκρώσιμο Κάθισμα: 
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«Και νυν…» και το: «Ο εκ Παρθένου ανατείλας τω κόσμω, Χριστέ ο 
Θεός, υιούς φωτός δι’ αυτής αναδείξας, ελέησον ημάς».  

5. Στις Ωδές. Όταν η Παρακλητική έχει Τροπάρια που λέγονται «Μαρτυ-
ρικά», πριν από κάθε τέτοιο τροπάριο ψάλλουμε το: «Μακάριοι ους εξε-
λέξω και προσελάβου Κύριε». Αν έχει Τροπάρια που λέγονται «Νε-
κρώσιμα» ή  «Κανών εις κεκοιμημένους», ψάλλουμε πριν από αυτά, το: 
«Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται». 

6. Όταν τελειώσουμε και την Δ΄ Ωδή, και φτάσουμε στο Κοντάκιο και 
στον Οίκο (λίγο πριν το Συναξάρι), και δούμε ότι δεν υπάρχει Κοντάκιο 
και Οίκος, γιατί δεν έχουμε εορταζόμενο Άγιο. Τότε θα διαβάσουμε μό-
νο το Κοντάκιο της ημέρας (π.χ. της ημέρας του Σαββάτου το Κοντάκιο 
είναι το:  
«Ως απαρχάς της φύσεως, τω φυτουργώ  της Κτίσεως,………».  
και στην συνέχεια, διαβάζουμε και το Νεκρώσιμο Κοντάκιο που ακο-
λουθεί και είναι το:  
«Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου…» 
(αυτά τα κοντάκια της ημέρας βρίσκονται στο βιβλίο της «Παρακλητι-
κής» στο τέλος της, αλλά και στο «Εγκόλπιο του Αναγνώστη»).  

7. Στα Εξαποστειλάρια. Δεν υπάρχει Εξαποστειλάριο στο «Μηνιαίο», για-
τί δεν έχουμε εορταζόμενο Άγιο, αλλά ούτε και στην «Παρακλητική». 
Τότε, ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο της ημέρας του Σαββάτου που είναι 
το: 
«Ο και νεκρών και ζώντων, εξουσιάζων ως Θεός, και δια των σών Αγί-
ων, πάσαν την γην φωταγωγών, Δημιουργέ των απάντων, τους ανυ-
μνούντάς σε σώζε». 
Και το Θεοτοκίο που ακολουθεί: 
«Ημείς εν σοί καυχώμεθα, Θεοτόκε, και προς Θεόν σε…».  

8. Ψάλλομε από την «Παρακλητική» τα Μαρτυρικά Στιχηρά αντί των Αί-
νων. 

9. Ψάλλουμε τα Νεκρώσιμα Απόστιχα Προσόμοια από την Παρακλητική. 
Όταν η «Παρακλητική» έχει Νεκρώσιμα, στα Απόστιχα των Αίνων της, 
το πρώτο τροπάριο, το ψάλλουμε χωρίς στίχο, το δεύτερο το ψάλλουμε 
με τον εξής στίχο πριν από αυτό: «Μακάριοι ους εξελέξω και προσελά-
βου Κύριε» και το τρίτο το ψάλλουμε με τον εξής στίχο πριν από αυτό: 
«Αι ψυχαί αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται».Τους στίχους αυτούς τους 
αναφέρει τότε η Παρακλητική.  
 
Έτσι, η Ακολουθία του Όρθρου του Σαββάτου Χωρίς εορταζόμενο Άγι-

ο, είναι η εξής: 
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9. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ  ΟΡΘΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΤΟΥ 
 

ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ. 
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Ακολουθεί η μεγάλη συναπτή ή Ειρηνικά («Εν ειρήνη του Κυρίου δε-

ηθώμεν…»).  
3. «Αλληλούϊα, Αλληλούϊα, Αλληλούϊα» τέσσερις φορές. Τα πρώτα δύο 

χωρίς στίχο, τα υπόλοιπα δύο με στίχο (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4. Τα Απολυτίκια (από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη ή από την Παρακλη-

τική στο τέλος της, «Θεοτοκία της όλης εβδομάδος», Ήχος Β΄). 
5. Το πρώτο Απολυτίκιο είναι το Μαρτυρικό (χωρίς στίχο):  

«Απόστολοι, Μάρτυρες, και Προφήται, Ιεράρχαι…».  
Ψάλλουμε το «Δόξα Πατρί…» και το δεύτερο Απολυτίκιο, το Νε-
κρώσιμο που είναι: 
«Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου, και όσα …». 
Μετά, ψάλλουμε το «Και νυν και αεί…» και το τρίτο που είναι: 
«Μήτερ αγία, η του αφράστου φωτός, αγγελικοίς σε ύμνοις…». 

6. Η μικρή Συναπτή («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν»…). 
7. Ψάλλουμε τα Καθίσματα του ήχου (βρίσκονται στην αρχή της Παρα-

κλητικής, εκεί που γράφει: «Μετά την α΄ Στιχολογία» και «Μετά την 
β  ́Στιχολογία»).  
Επίσης, ψάλλουμε τα: «Έτερα Καθίσματα».  
Τα Καθίσματα αυτά του Σαββάτου από την Παρακλητική ονομάζονται 
εκεί Μαρτυρικά τα πρώτα, και Νεκρώσιμα τα δεύτερα που ακο-
λουθούν (βρίσκονται στην αρχή του βιβλίου της Παρακλητικής την 
ημέρα του Σαββάτου, στον Όρθρο). 
Στην συνέχεια ψάλλουμε το Δοξαστικό και το Θεοτοκίο.  
Όλα τα παραπάνω Καθίσματα -Δοξαστικά- Θεοτοκία τα παίρνουμε 
από την Παρακλητική.  

8. Ψάλλουμε τον Άμωμο. 
Ο Άμωμος είναι τα εξής Νεκρώσιμα Ευλογητάρια: 
«Των Αγίων ο Χορός, εύρε πηγήν της ζωής….». 
«Οι τον Αμνόν, του Θεού κηρύξαντες, …». 
«Οι την οδόν, την στενήν βαδίσαντες,…». 
«Εικών ειμί, της αρρήτου δόξης σου, ει και στίγματα…». 
«Ο πάλαι μεν, εκ μη όντων πλάσας με, και εικόνι σου ….». 
«Ανάπαυσον, ο Θεός, τους δούλους σου, και κατάταξον …». 
Πριν από καθένα από τα παραπάνω τροπάρια ψάλλουμε το: «Ευλο-
γητός εί Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου». 
«Το τριλαμπές, της μιας Θεότητος, ευσεβώς…». Προηγείται το: «Δόξα 
Πατρί….». 
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Χαίρε σεμνή, η Θεόν σαρκί τεκούσα, εις πάντων σωτηρίαν, δι’ ής…». 
Προηγείται το: «Και νυν και αεί…». 

9. Μνημόνευση των κεκοιμημένων από τον ιερέα.  
10. Ψάλλουμε τα Νεκρώσιμα Καθίσματα (από το Εγκόλπιο του Αναγνώ-

στη) που είναι: 
«Ανάπαυσον, Σωτήρ ημών, μετά Δικαίων τους δούλους σου, …». 
Το δεύτερο, αφού προηγηθεί το: «Δόξα Πατρί…», είναι: 
«Παρορών ως Αγαθός τα πλημμελήματα αυτών, τα εκούσια…». 
Το τρίτο, αφού προηγηθεί το: «Και νυν και αεί…», είναι: 
«Ο εκ Παρθένου ανατείλας τω κόσμω, Χριστέ….». 

11. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» διαβαστά (Εγκόλπ. 
του Αναγν.). 

12. Μετά πάμε  στις Ωδές και τις ψάλλουμε ως εξής: 
Α  ́Ωδή από Παρακλητική – Α΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
Γ  ́Ωδή από Παρακλητική – Γ  ́Ωδή από Μηνιαίο. 
(Ωδές από το Μηνιαίο, θα ψάλλουμε εφόσον έχει την ημέρα αυτή Ω-
δές το Μηνιαίο).  
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής της Παρακλητικής, ψάλλουμε το: «Δό-
ξα τη αγία αναστάσει σου Κύριε». Η κάθε Ωδή των Κανόνων της Πα-
ρακλητικής αρχίζει με έναν ΕΙΡΜΟ. Πριν τον Ειρμό δεν ψάλλουμε τί-
ποτε. Δεν ψάλλουμε π.χ. πριν τον Ειρμό το: «Δόξα τη αγία αναστάσει 
σου Κύριε» κλπ  
Πριν από το Θεοτοκίο (στις Ωδές τόσο από την Παρακλητική όσο και 
από το Μηνιαίο), ψάλλουμε το: «Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». 
Σήμερα ειδικά, η Παρακλητική (στην περίπτωση δηλαδή του Σαββά-
του χωρίς εορταζόμενο μικρό ή μεγάλο Άγιο) έχει ειδικά μερικούς 
πρόσθετους Κανόνες, όπως «Κανών εις πάντας τους Αγίους, ού η α-
κροστιχίς μετά των Νεκρωσίμων και των Θεοτοκίων» ή «Κανών εις 
Κοιμηθέντας». Επίσης έχει στις Ωδές της σήμερα και τα «Μαρτυρικά» 
τροπάρια ή αλλιώς τα: «Νεκρώσιμα Μαρτυρικά» που είναι πρώτα στη 
σειρά της κάθε Ωδής.  
Πριν από τα «Νεκρώσιμα Μαρτυρικά» τροπάρια της κάθε Ωδής της 
Παρακλητικής, ψάλλουμε το: «Πρεσβείαις των μαρτύρων σου, Χριστέ 
ο Θεός, ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου».  
Πριν από κάθε τροπάριο Νεκρώσιμης Ωδής από την Παρακλητική 
(που ανήκουν στον «Κανών εις πάντας τους Αγίους, ού η ακροστιχίς 
μετά των Νεκρωσίμων και των Θεοτοκίων»), ψάλλουμε το: «Αι ψυχαί 
αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται». 
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής της Παρακλητικής που ανήκουν στον 
«Κανών εις Κοιμηθέντας»), ψάλλουμε το: «Μακάριοι ους εξελέξω και 
προσελάβου Κύριε». 
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(Παίρνουμε και την περίπτωση ότι το Μηνιαίο έχει κι αυτό Ωδές. Αν 
δεν έχει δεν ψάλλουμε από το Μηνιαίο και προχωρούμε παρακάτω). 
Αν το Μηνιαίο έχει Ωδές, τότε ισχύει: 
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής του Μηνιαίου ψάλλουμε το: «Άγιε του 
Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» ή «Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» 
ή «Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» κλπ., ανάλογα αν ο εορ-
ταζόμενος είναι Άγιος, Όσιος, Προφήτης κλπ. 
Στο προτελευταίο τροπάριο της κάθε Ωδής (από το Μηνιαίο) ψάλ-
λουμε το: «Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι» και μετά ψάλ-
λουμε το προτελευταίο τροπάριο της Ωδής. Στο τελευταίο τροπάριο 
της Ωδής ψάλλουμε το: «Και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αι-
ώνων, Αμήν» και στη συνέχεια ψάλλουμε το τελευταίο τροπάριο (είναι 
πριν το Θεοτοκίο). 
Μετά και τον Ειρμό της Γ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, σταματάμε και κά-
νομε κατάληξη.  
(Μόλις ψάλλουμε και την Γ΄ Ωδή από το Μηνιαίο, μετά διαβάζουμε 
και τον Ειρμό του που ακολουθεί. Στο τέλος του Ειρμού κρατάμε λίγο 
τον ήχο παρατεταμένο, κάνουμε δηλαδή κατάληξη, για να καταλάβει ο 
ιερέας να κάνει αίτηση. Πριν από τον Ειρμό του Μηνιαίου, δεν ψάλ-
λουμε τίποτε. Αν το Μηνιαίο δεν έχει Ωδές, τότε σταματάμε στην Γ΄ 
Ωδή της Παρακλητικής και κάνουμε εκεί την κατάληξη).  

13. Ακολουθεί η μικρή συναπτή - Αίτηση ιερέα («Έτι και έτι …»). 
14. Τα Καθίσματα από το Μηνιαίο ψαλτά (Μεσώδια καθίσματα), αν υ-

πάρχουν στο Μηνιαίο. Ψάλουμε το Κάθισμα και το Θεοτοκίο που το 
ακολουθεί και πριν από αυτό έχει το «Δόξα, και νυν» (αν δεν υπάρ-
χουν Μεσώδια Καθίσματα στο Μηνιαίο, προχωράμε παρακάτω στις 
Ωδές πάλι).  

15. Πάμε στις Ωδές και τις ψάλλουμε ως εξής: 
Δ΄ Ωδή από Παρακλητική – Δ΄ Ωδή από Μηνιαίο. 
(Ωδή από το Μηνιαίο, θα ψάλλουμε εφόσον έχει την ημέρα αυτή Ωδή 
το Μηνιαίο).  
Πριν από κάθε τροπάριο Ωδής από την Παρακλητικής ή του Μηνιαίου, 
προτάσσουμε αντίστοιχα το: «Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι» ή το: 
«Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών» (αντίστοιχα). 
Ισχύουν επίσης, όσα αναφέραμε και πιο πάνω τόσο για τα Μαρτυρικά 
τροπάρια των Ωδών, για τα Νεκρώσιμα τροπάρια των Ωδών και για τα 
τροπάρια προς τους Κοιμηθέντες, όσο και για τον στίχο τους που ψάλ-
λουμε πριν από αυτά.  
Μόλις τελειώσουμε και την Δ΄ Ωδή από το Μηνιαίο, σταματάμε και 
κρατάμε κατάληξη. 

16. Ακολουθεί η μικρή συναπτή - Αίτηση ιερέα («Έτι και έτι …»). 
Μόλις φτάσουμε στο «Κοντάκιο» και τον «Οίκο», και δούμε ότι δεν 
υπάρχουν αυτά στο βιβλίο του «Μηνιαίου» (επειδή δεν έχουμε εορτα-
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ζόμενο Άγιο), τότε θα διαβάσουμε μόνο το Κοντάκιο της ημέρας του 
Σαββάτου, που είναι το: 
«Ως απαρχάς της φύσεως, τω φυτουργώ...» (Εγκόλπ. Αναγνώστη).  
Στην συνέχεια, διαβάζουμε και το Νεκρώσιμο Κοντάκιο που ακο-
λουθεί και είναι το:  
«Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου...» 
(αυτά τα Κοντάκια της ημέρας βρίσκονται στο βιβλίο της «Παρακλητι-
κής» στο τέλος της, ή στο «Εγκόλπιο του Αναγνώστη»).  

17. Διαβάζουμε το Συναξάριο (ή  Μηνολόγιο) από το βιβλίο Μηνιαίο στην 
τρέχουσα ημερομηνία, αν υπάρχει. Συναξάριο μπορεί να έχουμε ακό-
μη και αν δεν έχουμε εορταζόμενο Άγιο.  
Στο σημείο που διαβάζεται το Συναξάριο, χτυπά η 2η καμπάνα. 

18. Ψάλλουμε το: «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο». 
19. Ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον πρώτο κατά σειρά Ειρμό μετά το Συναξά-

ριο) από το Μηνιαίο, που είναι στο τέλος της Η΄ Ωδής (αν δεν έχει το 
Μηνιαίο αυτό τον Ειρμό, προχωράμε). 

20. Ο ιερέας εκφωνεί το: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός» και 
21. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια μαζί με τους στίχους των πριν από αυτά. 

«Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» και το: «Την  τιμιωτέραν των 
Χερουβείμ και ενδοξοτέραν,…» (από Εγκόλπ. του Αναγνώστη). 

22. Ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον δεύτερο κατά σειρά Ειρμό μετά το Συνα-
ξάριο) από το βιβλίο Μηνιαίο, που είναι στο τέλος της Θ΄ Ωδής (αν 
δεν έχει το Μηνιαίο αυτό τον Ειρμό, προχωράμε). 

23. Ψάλλουμε το «Άξιον εστίν ως αληθώς, …» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
24. Η μικρή Συναπτή- ο ιερέας («Έτι και έτι του Κυρίου δεηθώμεν…»). 
25. Όταν φτάσουμε στο Εξαποστειλάριο και δούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο 

ούτε στο Μηνιαίο ούτε και στην Παρακλητική, τότε θα πάρουμε και 
θα ψάλλουμε το Εξαποστειλάριο της ημέρας του Σαββάτου (αυτό βρί-
σκονται στο τέλος της Παρακλητικής και εκεί που λέγει η Παρακλητι-
κή: «Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος»).  
Είμαστε στην περίπτωση που δεν υπάρχει Εξαποστειλάριο ούτε από 
την Παρακλητική ούτε από το Μηνιαίο και τότε παίρνουμε το Εξαπο-
στειλάριο της ημέρας, που για το Σάββατο είναι: 
«Ο και νεκρών και ζώντων, εξουσιάζων ως Θεός, …».     
Και το Θεοτοκίο που ακολουθεί:     
«Ημείς εν σοί καυχώμεθα, Θεοτόκε, και προς Θεόν σε …».  
(Πριν από το Εξαποστειλάριο τις καθημερινές δεν ψάλλουμε το: «Άγι-
ος Κύριος ο Θεός ημών»). 

26. Λέμε διαβαστά το: «Σοι δόξα πρέπει …..» και αμέσως στην συνέχεια 
λέμε την μικρή δοξολογία διαβαστά πάλι: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ..» 
(από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη). 

27. Πληρωτικά- ο ιερέας: («Πληρώσωμεν την εωθινήν δέησιν … Σον γαρ 
εστί το ελεείν …»). Αμέσως μετά: «Αμήν» και στη συνέχεια, 
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28. Μετά ψάλλουμε στους Αίνους τα «Μαρτυρικά Στιχηρά» και στην συ-
νέχεια τα «Νεκρώσιμα Απόστιχα» (από την «Παρακλητική»).  
Στα «Μαρτυρικά Στιχηρά» των Αίνων της Παρακλητικής: 
ι) Το πρώτο τροπάριο δεν έχει στίχο, τα άλλα όμως δύο έχουν στίχους 
που τους παίρνουμε από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη.  
ιι) Το δεύτερο τροπάριο έχει πριν από αυτό τον εξής στίχο, που τον 
ψάλλουμε τις καθημερινές και το Σάββατο, και είναι: «Ενεπλήσθημεν 
το πρωί του ελέους σου, Κύριε, και ηγαλλιασάμεθα …». 
ιιι) Το τρίτο τροπάριο έχει πριν από αυτό τον εξής στίχο για τις κα-
θημερινές και το Σάββατο «Και έστω η λαμπρότης Κυρίου του Θεού 
ημών εφ’ ημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον …». 
Στα «Νεκρώσιμα Απόστιχα» των Αίνων της Παρακλητικής: 
ι) το πρώτο το ψάλλουμε χωρίς στίχο,  
ιι) το δεύτερο το ψάλλουμε με τον εξής στίχο πριν από αυτό: «Μα-
κάριοι ους εξελέξω και προσελάβου Κύριε» και  
ιιι) το τρίτο το ψάλλουμε με τον εξής στίχο πριν από αυτό: «Αι ψυχαί 
αυτών εν αγαθοίς αυλισθήσονται».  

29. Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τα Απόστιχα (από την Παρα-
κλητική στο τέλος της) και το Θεοτοκίο (αν δεν έχει Θεοτοκίο τότε το 
ίδιο τροπάριο έχει πάνω του το «Δόξα… Και νυν» και είναι δοξαστικό 
και Θεοτοκίο μαζί.  

30. Ο ιερέας λέγει: «Αγαθόν το εξομολογείσθε τω Κυρίω….». 
31. Ο Τρισάγιος Ύμνος, «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος 

ελέησον ημάς κλπ» διαβαστά (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
32. Το Απολυτίκιο της ημέρας και το Θεοτοκίο. Αν δεν υπάρχει καθόλου 

Απολυτίκιο Αγίου, ψάλλουμε το Απολυτίκιο της ημέρας του Σαββάτου 
(αυτό βρίσκεται στο τέλος της Παρακλητικής, βλέπε «Απολυτίκια της 
Όλης Εβδομάδας» ή στο Εγκόλπιο του Αναγνώστη). Στην συνέχεια, 
θα βρούμε και το Θεοτοκίο του ίδιου Ήχου με το Απολυτίκιο (στα Θε-
οτοκία «Εις Έκαστον Ήχον» και εκεί που λέγει «Στο τέλος του Όρ-
θρου», πάλι από την Παρακλητική στο τέλος της). 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Απολυτίκιο στο Μηνιαίο, το Απο-
λυτίκιο της σημερινής ημέρας είναι το Μαρτυρικό Απολυτίκιο, που 
αποτελείται από τρία τροπάρια: 
«Απόστολοι, Μάρτυρες, και Προφήται, Ιεράρχαι…», το α  ́τροπάριο. 
«Μνήσθητι, Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου,…», το β΄ τροπάριο. 
Πριν από το β΄τροπάριο ψάλλουμε το: «Δόξα πατρί…» 
«Μήτερ αγία, η του αφράστου φωτός, αγγελικοίς σε …», το γ΄ τρο-
πάριο. Πριν από το γ΄ τροπάριο, ψάλλουμε το: «Και νυν...».  

33. Τέλος του Όρθρου. 
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1. ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΡΑ-

ΤΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ 
ΕΓΙΝΑΝ.  

 
Μια Δεσποτική ή Θεομητορική Εορτή δεν κρατά μόνον μία ημέρα, αλλά 

εκτός από την τρέχουσα ημέρα, κρατά άλλες επτά ημέρες μετά την εορτή 
(επτά ημέρας μετά, εκτός της ημέρα της εορτής ή 1 + 7 = 8 ημέρες διαρκεί 
συνολικά).  

Αυτό σημαίνει ότι η Δεσποτική Εορτή ή η Θεομητορική εξακολουθεί να 
είναι δεσπόζουσα εορτή για τις άλλες επόμενες επτά ημέρες, εκτός αν, εν 
τω μεταξύ, ξεκινήσει άλλη Δεσποτική Εορτή. Έτσι έχουμε την Κανονική 
Απόδοση της Εορτής (όταν η Απόδοσή της διαρκεί κανονικά άλλες επτά 
ημέρες μετά την εορτή) και την Σύντομη Απόδοση της Εορτής, όταν η Α-
πόδοση της Εορτής δεν διαρκεί άλλες επτά ημέρες αλλά λιγότερες. 

 
Παράδειγμα 1ο. Κανονική Απόδοση της Εορτής.   
Περίπτωση 1η. 
Έστω  λοιπόν η Δεσποτική Εορτή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα Χρι-

στού στις 6 Αυγούστου. Η Απόδοση της Εορτής κρατά άλλες 7 επιπλέον 
ημέρες ή είναι: 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8. Στις 13 Αυγούστου λοι-
πόν γίνεται η Απόδοση της Εορτής και το Τυπικό τότε είναι το ίδιο με αυτό 
της 6ης Αυγούστου. 

Αφού περάσουν οι 7 ημέρες, π.χ. στις 13 Αυγούστου, γίνεται η Απόδοση 
της εορτής. Τότε στον Εσπερινό ακολουθείται το ίδιο τυπικό με εκείνο του 
Εσπερινού της 6ης Αυγούστου με μόνη την διαφορά ότι δεν διαβάζουμε τα 
αναγνώσματα. Στον Όρθρο επίσης έχουμε το ίδιο τυπικό με εκείνο του Όρ-
θρου της 6ης Αυγούστου. 

Περίπτωση 2η.  
Η Εορτή των Θεοφανίων είναι στις 6 Ιανουαρίου. Εκκλησιαστικά λοιπόν, 

η Εορτή αυτή διαρκεί μέχρι και την 14η Ιανουαρίου.  
Τότε, στις 14 Ιανουαρίου ισχύει το Τυπικό όπως και στις 6 Ιανουαρίου. 
 
Παράδειγμα 2ο: Σύντομη Απόδοση της Εορτής.  
Όταν είμαστε στο διάστημα (στο χρονικό διάστημα) που διαρκεί η Από-

δοση μιας Δεσποτικής Εορτής και πλησιάζει άλλη μια Δεσποτική Εορτή, 
τότε συντομεύεται η Απόδοση της Εορτής.  

Περίπτωση 1η.  
Έστω η Δεσποτική Εορτή της Γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 

στις 25 Δεκεμβρίου. 
Κανονικά, η Απόδοση της Εορτής, πρέπει να γίνει μετά ημέρες μετά την 

ημέρα της Εορτής ή στις 2 Ιανουαρίου. Όμως, στις 1 Ιανουαρίου έχουμε 
άλλη, επίσης Δεσποτική Εορτή. Τότε λοιπόν, η Απόδοση της Εορτής των 



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

77

Χριστουγέννων γίνεται ενωρίτερα, πριν κλείσει στον κανονικό χρόνο της 
ομαλά. Έτσι η Απόδοση της Εορτής της Γέννησης του Χριστού γίνεται τότε 
στις 31 Δεκεμβρίου.  

Περίπτωση Ι1η.  
Η Θεομητορική Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου Μαρίας στον Ναό 

του Θεού εορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου κάθε έτος.  
Η απόδοση όμως της Θεομητορικής αυτής Εορτής κανονικά πρέπει να 

γίνει άλλες επτά ημέρες μετά την Εορτή ή πρέπει να γίνει στις 28 Νοεμ-
βρίου. Όμως η Απόδοση της Θεομητορικής αυτής Εορτής γίνεται πιο σύ-
ντομα, επειδή βαίνουμε προς τα Χριστούγεννα και στις 25 Νοεμβρίου απο-
μένει ένας μόλις μήνας πριν αρχίσουν οι μεγάλες Δεσποτικές Εορτές των 
Χριστουγέννων, της Περιτομής του Κυρίου μας και της Φανέρωσης της Α-
γίας Τριάδας κατά την βάπτιση του Ιησού Χριστού. Για τον λόγο αυτό η 
Απόδοση της Θεομητορικής Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου γίνεται 
ένα μήνα πριν από τις τρεις μεγάλες αυτές Δεσποτικές Εορτές ή γίνεται στις 
25 Νοεμβρίου κάθε έτος. Έτσι έχουμε σύντομη την Απόδοση της Θεομητο-
ρικής αυτής Εορτής.  

 
 
 
2. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΟΡΤΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΣ ΤΙΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ.  
 
Αν η ημέρα κατά την οποία γίνεται η Απόδοση της Δεσποτικής  Εορτής 

τύχει να πέσει σε μια καθημερινή ημέρα, τότε ο Όρθρος την ημέρα της Α-
πόδοσης της Εορτής τελείται όπως και κατά την ημέρα της ίδιας της Εορ-
τής. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το βιβλίο Μηνιαίο μόνον (με Αίνους, δοξολο-
γία μεγάλη κλπ). Η Απόδοση της Εορτής είναι Εορτή και χρησιμοποιούμε 
το Μηνιαίο. Έτσι, π.χ. το διάστημα από 20 Δεκεμβρίου μέχρι 8 Ιανουαρίου 
(εορτές Χριστουγέννων και Θεοφανίων-Δεσποτικές Εορτές), χρησιμοποι-
ούμε μόνο το Μηνιαίο και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ την Παρακλητική στις 
καθημερινές αυτό το διάστημα. 

Το τυπικό δηλαδή του Όρθρου στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται 
Απόδοση Εορτής σε καθημερινή ημέρα, είναι το ίδιο με το τυπικό του Όρ-
θρου που ίσχυε την ημέρα της Εορτής (για την οποία τώρα γίνεται η Από-
δοσή της).  

Μπορεί όμως η ημέρα της Απόδοσης της Εορτής να πέσει σε ημέρα Κυ-
ριακή. Την ημέρα της Κυριακής, ισχύει ήδη η Εορτή του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού. Στην περίπτωση αυτή, που η Απόδοση της Εορτής πέφτει σε Κυ-
ριακή, τότε υπερισχύει η τρέχουσα (σημερινή) Εορτή της Κυριακής (Κυρι-
ακή = Εορτή του Κυρίου μας) έναντι του Μηνιαίου την ημέρα που ήταν η 
Δεσποτική ή Θεομητορική Εορτή. Αυτό σημαίνει ότι προηγείται-υπερισχύει 
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η Παρακλητική έναντι του Μηνιαίου και της Δεσποτικής ή της Θεομητορι-
κής Εορτής.  

 
 
 
 
3. ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗΣ Ή ΔΕΣΠΟΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΣΕ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ  Ή  ΣΕ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
 

3Α. Απόδοση της Θεομητορικής Εορτής σε Καθημερινή ή Κυριακή. 
i) Αν η ημέρα κατά την οποία γίνεται η Απόδοση της Θεομητορικής  

Εορτής τύχει να πέσει σε μια καθημερινή, τότε ο Όρθρος την ημέρα της 
Απόδοσης της εορτής τελείται όπως και κατά την ημέρα της ίδιας της εορ-
τής. Έτσι, αν π.χ. η Απόδοση της Θεομητορικής εορτής των Εισοδίων της 
Θεοτόκου πέσει σε καθημερινή ημέρα (η Απόδοσή της γίνεται στις 25 Νο-
εμβρίου) τότε (για την λειτουργία του Όρθρου στις Καθημερινές σε Απόδο-
ση Εορτής), χρησιμοποιούμε μόνο το Μηνιαίο και δεν χρησιμοποιούμε πο-
τέ την Παρακλητική αυτό το διάστημα.  

ii) Αν όμως η Απόδοση της Θεομητορικής Εορτής πέσει σε ημέρα Κυ-
ριακή, τότε υπερισχύει η τρέχουσα εορτή της Κυριακής έναντι της εορτής 
της Απόδοσης της Θεομητορικής εορτής. Με άλλα λόγια υπερισχύει το βι-
βλίο της Παρακλητικής έναντι του Μηνιαίου που χρησιμοποιήσαμε στην 
Θεομητορική Εορτή. Παράδειγμα:  

Έστω 25 Νοεμβρίου 2001, ημέρα Κυριακή. Είναι η Απόδοση της Θεο-
μητορικής Εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου Μαρίας. Η Θεομητορική 
εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου έτους 2001 έπεφτε Τετάρτη, 21 Νοεμ-
βρίου 2001 (Για την σύντομη Απόδοση της Θεομητορικής αυτής εορτής 
βλέπε σε άλλο βιβλίο: «Ο ΟΡΘΡΟΣ: ΜΕΡΟΣ Β΄- Επεξήγηση του τυπικού 
όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου»). 

Αν πάμε να συγκρίνουμε το τυπικό της Απόδοσης της Θεομητορικής ε-
ορτής (που πέφτει σε ημέρα Τετάρτη 25/11, με εκείνο το τυπικό της ίδιας 
της Θεομητορικής εορτής στις 21/11 που έπεφτε Κυριακή), θα δούμε ότι 
δεν είναι καθόλου το ίδιο, αλλά έχουμε μεγάλες διαφορές. Αυτό συμβαίνει, 
επειδή η Απόδοση της Θεομητορικής εορτής γίνεται σε ημέρα Κυριακής 
και την Κυριακή ισχύει η Παρακλητική και γενικά υπερέχει η Εορτή του 
Κυρίου μας (Κυριακή = Εορτή του Κυρίου) έναντι των άλλων Εορτών. Α-
ντίθετα, αν ήταν η Απόδοση της Θεομητορικής εορτής τις 21 Νοεμβρίου, 
πέσει άλλη ημέρα πλην Κυριακής, τότε ισχύει κανονικά το Μηνιαίο και το 
τυπικό του Όρθρου της είναι το ίδιο με εκείνο της ημέρας της Θεομητορι-
κής Εορτής.  

Στην Θεομητορική εορτή λοιπόν όταν πέφτει σε καθημερινή, εξηγήσαμε 
ότι χρησιμοποιούμε μόνο το Μηνιαίο (όχι την Παρακλητική). Τώρα όμως 
που η Απόδοση της Θεομητορικής εορτής πέφτει σε ημέρα Κυριακή, θα 
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χρησιμοποιήσουμε αναγκαστικά το βιβλίο της Παρακλητικής, επειδή υπε-
ρισχύει η τρέχουσα εορτή του Κυρίου μας (που είναι η ημέρα της Κυρια-
κής) έναντι της Θεομητορικής εορτής. Επομένως, στην Απόδοση της Θε-
ομητορικής εορτής, όταν αυτή πέφτει Κυριακή, όχι μόνον δεν καταργείται η 
Παρακλητική, αλλά υπερισχύει έναντι του Μηνιαίου. 

Αυτού του τύπου το τυπικό της Απόδοσης της Θεομητορικής εορτής σε 
ημέρα Κυριακή, είναι τότε όπως το τυπικό της «Κυριακή με Θεομητορική 
εορτή» που αναπτύξαμε και αναλύσαμε πιο πάνω.  

 
 

3Β. Απόδοση της Δεσποτικής Εορτής σε Καθημερινή ή σε Κυριακή. 
i) Αν η ημέρα κατά την οποία γίνεται η Απόδοση της Δεσποτικής  Εορ-

τής τύχει να πέσει σε μια καθημερινή ημέρα, τότε ο Όρθρος την ημέρα της 
Απόδοσης της Εορτής τελείται όπως ακριβώς και κατά την ημέρα της ίδιας 
της Εορτής. Έτσι, αν π.χ. η Απόδοση της Δεσποτικής Εορτής του Σταυρού 
(Της Παγκόσμιας Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού) πέσει σε καθημερινή ημέ-
ρα (η Εορτή αυτή διαρκεί το διάστημα από 14 Σεπτεμβρίου έως 21 Σεπτεμ-
βρίου και η Απόδοση γίνεται στις 21 Σεπτεμβρίου κάθε έτος) τότε για την 
λειτουργία του Όρθρου στις καθημερινές, χρησιμοποιούμε μόνο το Μηνιαίο 
και δεν χρησιμοποιούμε ποτέ την Παρακλητική στις καθημερινές αυτό το 
διάστημα.  

ii) Αν όμως η Απόδοση της Δεσποτικής Εορτής πέσει σε ημέρα Κυ-
ριακή, τότε υπερισχύει η τρέχουσα εορτή της Κυριακής έναντι της εορτής 
της Απόδοσης της Δεσποτικής εορτής. Με άλλα λόγια υπερισχύει το βιβλίο 
της Παρακλητικής έναντι του Μηνιαίου που χρησιμοποιήσαμε στην Θεο-
μητορική Εορτή. Παράδειγμα:  

Έστω 14 Ιανουαρίου 2001, ημέρα Κυριακή. Είναι η Απόδοση της Δε-
σποτικής Εορτής των Θεοφανίων. Η Δεσποτική Εορτή των Θεοφανίων του 
έτους 2001 έπεφτε ημέρα Σάββατο, στις 6 Ιανουαρίου 2001.  

Αν δούμε λοιπόν το τυπικό της ημέρας αυτής της 14ης Ιανουαρίου στον 
Όρθρο και το συγκρίνουμε με το τυπικό της ημέρας της Δεσποτικής εορτής 
της 6ης Ιανουαρίου πάλι στον Όρθρο, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι ακρι-
βώς το ίδιο, αλλά μάλλον έχουμε μεγάλες διαφορές. Αυτό συμβαίνει, επειδή 
η Απόδοση της Δεσποτικής Εορτής πέφτει σε Κυριακή. Ενώ δηλαδή, όταν 
η ίδια η Δεσποτική Εορτή πέφτει την Κυριακή ισχύει το Μηνιαίο και κα-
ταργείται η Παρακλητική, τώρα, με την Απόδοση της Δεσποτικής Εορτής 
σε Κυριακή βλέπουμε να ισχύει πρώτα η Παρακλητική (γιατί την Κυριακή 
υπερισχύει η τρέχουσα Εορτή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού) και μετά το 
Μηνιαίο. Υπερισχύει δηλαδή η τρέχουσα Εορτή της Κυριακής έναντι της 
Εορτής της Απόδοσης της Δεσποτικής Εορτής. Για τον λόγο αυτό ψάλ-
λουμε: τα Αναστάσιμα Καθίσματα από την Παρακλητική πρώτα, τους Αί-
νους τους ψάλλουμε πρώτα από την Παρακλητική κλπ. (υπερισχύει-προη-
γείται η Παρακλητική έναντι του Μηνιαίου).  
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Το τυπικό του Όρθρου λοιπόν, στην περίπτωση της Απόδοσης της Δε-
σποτικής Εορτής, όταν η Απόδοσή της πέσει σε ημέρα Κυριακή, δεν είναι 
το ίδιο με εκείνο το τυπικό της Κυριακής με Δεσποτική Εορτή, γιατί υπε-
ρισχύει η Κυριακή έναντι της Απόδοσης. Στην περίπτωση αυτή το τυπικό 
της Απόδοσης σε Κυριακή είναι σαν το τυπικό της Κυριακής με μνήμη εορ-
ταζόμενου μεγάλου Αγίου σε ημέρα Κυριακή (υπερισχύει η Παρακλητική 
ως πιο επίκαιρη η Εορτή της Κυριακής σε σχέση με την Εορτή της Απόδο-
σης της Δεσποτικής Εορτής από το Μηνιαίο). 

 
 
4. ΟΡΘΡΟΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ Ή 

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ. 
 
Έστω, ο Όρθρος μιας ημέρας, που βρίσκεται μεταξύ μιας Δεσποτικής 

Εορτής και πριν από την Απόδοσή της. Έστω π.χ. ο Όρθρος στις 28 Δε-
κεμβρίου 2002, ημέρα Σάββατο. Είναι μνήμη μικρών εορταζόμενων Αγίων, 
των αγίων Δισμυρίων των εν Νικομηδεία καέντων. 

Στην περίπτωση αυτή ακολουθούμε κανονικά το τυπικό του Όρθρου την 
τρέχουσα ημέρα. Στο παράδειγμά μας, έχουμε ένα τυπικό Όρθρου με μι-
κρούς Αγίους σε ημέρα καθημερινή και ακολουθούμε τον Όρθρο με μικρό 
Άγιο σε Καθημερινή ημέρα. Το μόνο που αλλάζει είναι το Απολυτίκιο της 
Δεσποτικής (ή Θεομητορικής Εορτής σε άλλη περίπτωση) που μπαίνει στο 
τέλος του Εσπερινού, αλλά και στο «Θεός Κύριος» στον Όρθρο θα μπει (θα 
ακολουθήσει) το τρέχον Απολυτίκιο των μικρών Αγίων (ή των εορταζόμε-
νων μικρών ή μεγάλων Αγίων). Έτσι: 
1. Ψάλλουμε το Απολυτίκιο των μικρών Αγίων, που είναι: «Αθλοφόροι 

Κυρίου, μακαρία η γη, η πιανθείσα τοις αίμασιν υμών…». 
2. Ψάλλουμε το «Δόξα Πατρί…» και «Και νυν και αεί..» και μετά το Απο-

λυτίκιο της Δεσποτικής (ή Θεομητορικής) Εορτής που μέχρι την Απόδο-
σή της (στην προκειμένη περίπτωση των Χριστουγέννων και από 25 Δε-
κεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου) είναι το: «Η γέννησίς σου Χριστέ ο 
Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω…».  
Κατά τα άλλα, δεν έχουμε καμία άλλη αλλαγή στο τυπικό του Όρθρου. 

Ακολουθούμε κανονικά τυπικό Όρθρου Καθημερινής με μνήμη-εορτή μι-
κρών εορταζόμενων Αγίων (δεν έχουμε Καταβασίες, ούτε μεγάλη δοξο-
λογία κλπ). Επίσης, αν υπάρχει Κυριακή το ίδιο αυτό διάστημα, τότε στη 
σειρά των Απολυτίκιων, θα έχουμε μετά τα Αναστάσιμα Απολυτίκια της 
Κυριακής στο «Θεός Κύριος» και το Απολυτίκιο της Εορτής. 

Το ίδιο ισχύει και με μεγάλο Άγιο ή χωρίς καθόλου εορταζόμενο Άγιο, 
όταν κάνουμε Όρθρο, μεταξύ Δεσποτικής ή Θεομητορικής Εορτής και πριν 
την Απόδοση της Εορτής αυτής, σε καθημερινή ή σε Κυριακή. Θα έχουμε 
το αντίστοιχο τυπικό προσθέτοντας το Απολυτίκιο της Εορτής. 
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5. ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ  

 
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ. 

 
 

Αφού λοιπόν γνωρίσαμε πότε και πως πρέπει να γίνεται η Απόδοση των 
Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, καλά είναι να θυμηθούμε λίγο αυ-
τές τις Εορτές για τις οποίες μιλάμε. Μερικές από αυτές πέφτουν σε περίοδο 
Τριωδίου (25η Μαρτίου ή 2α Φεβρουαρίου) ή Πεντηκοσταρίου (Πάσχα, 
Ανάληψης, Πεντηκοστής, Αγίου Πνεύματος), αλλά το θέμα αυτό θα αναλυ-
θεί σε άλλο κεφάλαιο.  

Αυτές, οι κύριες Δεσποτικές και Θεομητορικές Εορτές σε περίοδο Μη-
νιαίου είναι: 

 
Α.  ΟΙ ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ: 

 
 Στις 14 Σεπτεμβρίου: Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού 

Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.  
 Στις 25 Δεκεμβρίου: Η Γέννηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας 

Ιησού Χριστού. 
 Στις 1 Ιανουαρίου: Η κατά σάρκα Περιτομή του Κυρίου και Θεού μας 

Ιησού Χριστού. 
 Στις 6 Ιανουαρίου: Τα Άγια Θεοφάνεια και η Βάπτιση του Κυρίου μας 

Ιησού Χριστού.  
 Στις 2 Φεβρουαρίου: Η Υπαπαντή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού (όχι 

πάντοτε, αλλά μόνον όταν δεν έχει αρχίσει ακόμη το Τριώδιο). 
 Στις 6 Αυγούστου: Η Μεταμόρφωση του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. 

 
 

Β. ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ:  
 

 Στις 8 Σεπτεμβρίου: Η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας. 
 Στις 21 Νοεμβρίου: Τα Εισόδια της Θεοτόκου στο Ναό του Θεού. 
 Στις 15 Αυγούστου: Η Κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας.  
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Β.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  
 

 
ΤΥΠΙΚΟ 

 

 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 

 

 
ΟΡΘΡΩΝ 

 
 
 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
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1. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

 

ΤΟΥ 
 
 

ΟΡΘΡΟΥ 
 
 

ΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 

ΧΩΡΙΣ 
 

ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

 
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟ ΑΓΙΟ. 

 
Στην παρούσα περίπτωση, εξηγήσαμε ήδη («Κεφάλαιο 1. Αναλυτικό τυ-

πικό του Όρθρου της Κυριακής Χωρίς εορταζόμενο Άγιο») ότι, συνήθως, ο 
τύπος αυτός είναι σπάνιος στην περίπτωση που ισχύει το Μηνιαίο. Όταν 
λοιπόν προβλέπεται να πάρουμε κάτι το Μηνιαίο, παίρνουμε-συ-
μπληρώνουμε και από το Μηνιαίο (βλέπε και στο παραπάνω Κεφάλαιο 1).  

Έτσι:  
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος («Εγκόλπιο του Αναγνώστου»).  
2. Μεγάλη συναπτή-ιερέας.  
3. «Θεός Κύριος» («Εγκόλπιο Αναγνώστη»). 
4. Τα Απολυτίκια, όπως στον Εσπερινό. 
5. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
6. Αναστάσιμα Καθίσματα (Παρακλητική-ψαλτά).  
7. Αναστάσιμα Ευλογητάρια («Εγκόλπιο του Αναγνώστου»-ψαλτά).  
8. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
9. Η Υπακοή (Παρακλητική-διαβαστά). 

10. Οι αναβαθμοί του ήχου (Παρακλητική-ψαλτά).  
11. Ακολουθεί το «Προκείμενο» (Παρακλητική-ψαλτά). 
12. Ωδές Α  ́και Γ  ́(η κάθε Ωδή ψάλλεται πρώτα από Παρακλητική, μετά 

από Μηνιαίο). Μετά τον Ειρμό της Γ  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη. 
13. Μικρή συναπτή-ιερέας.  
14. Καθίσματα (από το Μηνιαίο-ψαλτά) - Μεσώδια Καθίσματα + Θεοτο-

κίο. 
15. Ωδές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ (πρώτα από Παρακλητική και μετά από Μη-

νιαίο). Μετά τον Ειρμό της ΣΤ  ́Ωδής κάνουμε κατάληξη. 
16. Ο ιερεύς εκφωνεί: «Συ γαρ εί ο Βασιλεύς της ειρήνης…».  
17. Αναστάσιμο Κοντάκιο και Οίκος (διαβαστά από Παρακλητική).  
18. Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από το Μηνιαίο). 
19. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε («Εγκόλπιο του Αναγνώ-

στη»). Ψάλλουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών (προ-
τάσσοντας πριν την 8η Ωδή το: «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυ-
νούμεν τον Κύριον»). 

20. Η τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου, (μετά τις Καταβασίες). «Πάσα 
πνοή…» και όταν τελειώνει, 

21. Μετά το τέλος του Ευαγγελίου διαβάζομε: «Ανάστασιν Χριστού θεα-
σάμενοι» («Εγκόλπιο του Αναγνώστη»). 
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22. Ψάλλουμε τον Ν  ́Ψαλμό: «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεός 
σου,…», αργά και μεγαλόπρεπα («Εγκόλπιο του Αναγνώστη»). Έ-
χουμε έξοδο του ιερού Ευαγγελίου στον Ναό.  

23. «Ταις των Αποστόλων πρεσβείαις…», «Ταις της Θεοτόκου Πρεσβεί-
αις…», «Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου», προτάσσοντας μπροστά 
από αυτά ό,τι γράφει το Εγκόλπιο του Αναγνώστη. 

24. Ο ιερέας: «Σώσον ο Θεός τον λαόν σου…Ελέει και οικτιρμοίς….». 
Στο τέλος του, 12 φορές το: «Κύριε ελέησον», από τρεις φορές ο κά-
θε ψάλτης, εναλλάξ (3Χ4). 

25. Τα Μεγαλυνάρια. «Μεγαλύνει η ψυχή μου…» και το: «Την Τιμιωτέ-
ραν των Χερουβείμ…» («Εγκόλπ. του Αναγν.»). 

26. Ψάλλουμε εδώ την Θ΄ Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που εί-
χαμε αφήσει παραπάνω, από το «Εγκόλπ. του Αναγνώστη»).   

27. Μικρή συναπτή-ιερέας.  
28. Ψάλλουμε το: «Άγιος Κύριος ο Θεός ημών…» («Εγκόλπιο του Ανα-

γνώστη»). 
29. Ψάλλομε το Αναστάσιμο-Εωθινό Εξαποστειλάριο και το Θεοτοκίο 

του (από την Παρακλητική. Βρίσκονται στο βιβλίο της Παρακλητι-
κής, στο τέλος της).  

30. Ψάλλουμε τους Αίνους το: «Πάσα πνοή…» + «Αινείτε αυτόν…» (α-
πό Εγκόλπιο του Αναγνώστη) και τα «Στιχηρά των Αίνων» (από την 
Παρακλητική. Ο στίχος από το «Εγκόλπιο του Αναγνώστου»).  

31. Ψάλλουμε το Δοξαστικό Εωθινό που ακολουθεί τους Αίνους, (από το 
βιβλίο «Παρακλητική»), αργά και μεγαλόπρεπα (αυτό βρίσκεται με-
τά τα Αναστάσιμα-Εωθινά Εξαποστειλάρια και ακριβώς μετά από 
αυτά στο τέλος της Παρακλητικής). Πριν από αυτό ψάλλουμε το: 
«Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι». 

32. Ψάλλουμε το Θεοτοκίο: «Υπερευλογημένη υπάρχεις, Θεοτόκε…» 
(βρίσκεται στο «Εγκόλπιον του Αναγνώστου»). Πριν από αυτό ψάλ-
λουμε το: «Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, Αμήν». 

33. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία («Εγκόλπιο του Αναγνώστου»). 
34. Ψάλλουμε το Απολυτίκιο της Κυριακής που είναι το: «Σήμερον σω-

τηρία τω κόσμω γέγονε…» («Εγκόλπιο του Αναγνώστη»),  
35. Τελειώνει  Όρθρος και αρχίζει η Θεία Λειτουργία.  
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2. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

 

ΤΟΥ 
 
 

ΟΡΘΡΟΥ 
 
 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ 
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2.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΙΚΡΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ. 

 
 
1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Μεγάλη συναπτή-ιερέας. 
3. Θεός Κύριος (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4. Απολυτίκια, όπως στον Εσπερινό που προηγήθηκε. 
5. Μικρή συναπτή-ιερέας.  
6. Αναστάσιμα Καθίσματα (Παρακλητική-ψαλτά). 
7. Δοξαστικό & Θεοτοκίο, (μετά τα παραπάνω Καθίσματα και συνέχεια 

από αυτά, από Παρακλητική). 
8. Ακολουθεί ο Ν΄ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» διαβαστά (Εγκόλπ. 

του Αναγν.). 
9. Ωδές Α΄ και Γ  ́ ψαλτά (η κάθε Ωδή πρώτα από Παρακλητική, μετά 

από Μηνιαίο). Μετά τον Ειρμό της Γ  ́Ωδής, κάνουμε κατάληξη. 
10. Μικρή συναπτή - ιερέας. 
11. Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά) - Μεσώδια Καθίσματα + Θεοτο-

κίο.  
12. Ωδή Δ΄ πρώτα από Παρακλητική και μετά Ωδή Δ΄ από το Μηνιαίο, 

ψαλτά. Μετά τον Ειρμό της Δ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, κάνουμε κατά-
ληξη. 

13. Μικρή συναπτή - ιερέας. 
14. Κοντάκιο και Οίκος, (βρίσκονται πριν από το Συναξάριο ή μετά την 

ΣΤ΄ Ωδή - διαβαστά από το Μηνιαίο). 
15. Συναξάριο ή  Μηνολόγιο (διαβαστά από το Μηνιαίο). 
16. «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον» (ψαλτά) και 

συνέχεια, 
17. Ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον πρώτο κατά σειρά ειρμό μετά το Συναξά-

ριο, στο τέλος της Η΄ Ωδής, από το «Μηνιαίο»). 
18. Ο ιερέας: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός …» 
19. Τα Μεγαλυνάρια: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» και το: 

«Την  τιμιωτέραν των Χερουβείμ…» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
20. Ψάλλουμε το «Άξιον εστίν ως αληθώς, …» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
21. Ψάλλουμε τον «Ειρμό» (τον δεύτερο κατά σειρά ειρμό μετά το Συνα-

ξάριο, στο τέλος της Θ  ́Ωδής, από το Μηνιαίο). 
22. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
23. Ψάλλουμε το «Εξαποστειλάριο» (από το Μηνιαίο) και στην συνέχεια 

το Θεοτοκίο (αυτά βρίσκονται μετά τον Ειρμό της Θ΄ Ωδής του Μη-
νιαίου. Αν όμως, δεν υπάρχει Εξαποστειλάριο στο βιβλίο του Μη-
νιαίου την ημέρα που ψάλλουμε, τότε παίρνουμε το Εξαποστειλάριο 
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(και στη συνέχεια το Θεοτοκίο του) από το βιβλίο της Παρακλητικής 
(αυτά βρίσκονται στο τέλος της Παρακλητικής και συγκεκριμένα εκεί 
που λέγει : «Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος»).   

24. Ψάλλουμε τους Αίνους («Πάσα πνοή…» + «Αινείτε τον Κύριον…» 
από Εγκόλπ. του Αναγν.).  

25. «Σοι δόξα πρέπει …..» (διαβαστά την μικρή δοξολογία από «Εγκόλπιο 
του Αναγνώστη»). 

26. Ο ιερέας: «Πληρώσωμεν την εωθινήν δέησιν … Σον γαρ εστί το ελεείν 
…») και αμέσως μετά το: «Αμήν» και ακολουθούν τα Απόστιχα των 
Αίνων. 

27. Ψάλλουμε τα «Απόστιχα των Αίνων» (από την Παρακλητική). Το 
πρώτο δεν έχει στίχο, τα άλλα όμως δύο έχουν στίχους που τους παίρ-
νουμε από το Εγκόλπιο του Αναγνώστη. 

28. Ψάλλουμε το Δοξαστικό που ακολουθεί τα Απόστιχα (από την Παρα-
κλητική στο τέλος της) και το Θεοτοκίο (αν δεν έχει Θεοτοκίο τότε το 
ίδιο τροπάριο έχει πάνω του το «Δόξα» και μετά συνέχεια γράφει «Και 
νυν» και σημαίνει ότι είναι το ίδιο τροπάριο Δοξαστικό και Θεοτοκίο).  

29. Ο ιερέας λέγει: «Αγαθόν το εξομολογείσθε τω Κυρίω….». 
30. Ο Τρισάγιος Ύμνος, «Άγιος ο Θεός…» (διαβαστά). 
31. Το Απολυτίκιο του μικρού Αγίου και το ομόηχό του Θεοτοκίο (το Α-

πολυτίκιο από το Μηνιαίο, από τον Εσπερινό που προηγήθηκε. Το 
Θεοτοκίο, το παίρνουμε από την Παρακλητική «Θεοτοκία εις έκαστον 
ήχον». Ψάλλουμε το μικρό Θεοτοκίο κι όχι το Αναστάσιμο).   

32. Τέλος του Όρθρου. 
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3. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ 

 
ΜΕ ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ. 

 
 

1. Εισαγωγικά και Εξάψαλμος (Εγκόλπιο Αναγνώστη). 
2. Μεγάλη συναπτή-ιερέας.  
3. Θεός Κύριος (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
4. Απολυτίκια, όπως στον Εσπερινό που προηγήθηκε. 
5. Μικρή συναπτή-ιερέας 
6. Καθίσματα (Μηνιαίο-ψαλτά).  
7. Αναβαθμοί (Εγκόλπιο του Αναγνώστη-ψαλτά).  
8. Προκείμενο (από το Μηνιαίο-ψαλτά). 
9. Ψάλλουμε  το: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον», τρεις φορές. 

10. Ακολουθεί το Ευαγγέλιο του Όρθρου της εορτής της τρέχουσας ημέ-
ρας.  

11. Ο Ν  ́ Ψαλμός «Ελέησόν με ο Θεός….» (διαβαστά από Εγκόλπ. του 
Αναγν.). 

12. Αντί των: «Ταις των Αποστόλων…», «Ταις της Θεοτόκου…», «Ανα-
στάς ο Ιησούς…» (ψαλτά από Εγκόλπ. του Αναγν.), ό,τι ορίζει το Μη-
νιαίο και τον στίχο: «Ελεήμον, ελέησόν με ο Θεός…» πριν από το Ι-
διόμελο που ακολουθεί.  

13. Ωδές Α΄ και Γ΄ (η κάθε Ωδή ψάλλεται από το Μηνιαίο. Δεν χρησιμο-
ποιούμε τις Ωδές της Παρακλητικής στην περίπτωση μεγάλου Αγίου 
σε Καθημερινή ημέρα, μόνο από το Μηνιαίο παίρνουμε). Μετά τον 
Ειρμό της Γ΄ Ωδής κάνουμε κατάληξη.  

14. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
15. Καθίσματα (από το Μηνιαίο ψαλτά)- Μεσώδια Καθίσματα. 
16. Ωδή Δ΄ (από Μηνιαίο). Μετά τον Ειρμό της Δ΄ Ωδής από το Μηνιαίο, 

κάνουμε κατάληξη. 
17. Μικρή συναπτή-ιερέας. 
18. Κοντάκιο και Οίκος (βρίσκονται πριν από το Συναξάριο ή μετά την 

ΣΤ΄ Ωδή - διαβαστά από Μηνιαίο).  
19. Συναξάριο ή Μηνολόγιο (διαβαστά από Μηνιαίο).  
20. Καταβασίες της περιόδου που διανύουμε (Εγκόλπ. του Αναγν.). Ψάλ-

λουμε μέχρι και την Η΄ (8η) Ωδή των Καταβασιών (προτάσσοντας προ 
της 8ης Ωδής το «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύρι-
ον»). 

21. Ο ιερέας: «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός …» και αμέσως,  
22. Ψάλλουμε τα Μεγαλυνάρια. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον…» 

και το: «Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ…» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
23. Ψάλλουμε το «Άξιον εστίν ως αληθώς, …» (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
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24. Ψάλλουμε την Θ  ́Ωδή των Καταβασιών της περιόδου (που είχαμε α-
φήσει, από Εγκόλπ. Αναγν.).  

25. Μικρή συναπτή-ιερέας.  
26. Ψάλλομε το Εξαποστειλάριο του Αγίου και το Θεοτοκίο του (από το 

Μηνιαίο.   
27. Ψάλλουμε τους Αίνους («Πάσα πνοή…» + «Αινείτε τον Κύριον…» 

από το Εγκόλπ. του Αναγν.) + «Στιχηρά των Αίνων» (από το Μη-
νιαίο).  

28. Ψάλλουμε το Δοξαστικό του Αγίου που ακολουθεί τους Αίνους, από 
το βιβλίο «Μηνιαίο», αργά και μεγαλόπρεπα, ψάλλοντας πριν από αυ-
τό το: «Δόξα Πατρί…». Μετά ψάλλουμε το Θεοτοκίο που ακολουθεί, 
ψάλλοντας πριν από αυτό το: «Και νυν …». 

29. Ψάλλουμε την μεγάλη Δοξολογία (Εγκόλπ. του Αναγν.). 
30. Απολυτίκιο του μεγάλου Αγίου,  και  
31. Τέλος του Όρθρου.      
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1. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Για την συγγραφή αυτού του βιβλίου οφείλω να ευχαριστήσω τους πα-

ρακάτω για τη βοήθειά τους, τούς οποίους αναφέρω με την χρονολογική 
σειρά που με βοήθησαν: 

Κατ’ αρχήν τον παπα-Γιώργη, ιερέα Γεώργιο Παπαχρήστο, της ενορίας 
του αγίου Γεωργίου Θεσπρωτικού. Πενήντα περίπου χρόνια παπάς, προερ-
χόμενος από την ιερατική σχολή Βελλάς Ιωαννίνων. Πενήντα χρόνια παπάς 
και στέκεται αλώβητος στην ενορία του. Δεν τον άκουσα ποτέ του να πει 
κουβέντα εναντίον άλλου συνανθρώπου του. Ο παπα-Γιώργης είναι, κατά 
γενική ομολογία, ένας σεβάσμιος ιερέας, κυριολεκτικά Λευίτης, σωστός 
υπηρέτης του Θεού. Το καλό του αυτό ιστορικό δεν το γράφω για να τον 
εξυψώσω, γιατί δεν είμαι εγώ κανένας που θα απονείμω εύσημα, αλλά επει-
δή ο καλός βίος τού καθενός είναι η μαρτυρία και το εχέγγυο προκειμένου 
να αναπτύξεις μια καλή σχέση με τον ιερέα αλλά και με τον κάθε άνθρωπο. 
Η αγάπη του προς τους ανθρώπους, η πραότητά του και τόσες άλλες αρετές, 
είναι η βάση και το θεμέλιο για να αναπτύξεις μια καλή σχέση με τον ιερέα. 
Αυτό έχει τεράστια σημασία, επειδή άνθρωπο που δεν τον εμπιστεύεσαι, 
δεν μπορείς να συνεργαστείς μαζί του ούτε δέχεσαι να πάρεις κάτι από αυ-
τόν. Ο παπα-Γιώργης, από τον Οκτώβριο 2001, με κάλεσε σαν ψάλτη στον 
άγιο Γεώργιο Θεσπρωτικού (νομού Πρέβεζας). Εκεί, βλέποντας τις δυσκο-
λίες του έργου του ψάλτη, ασχολήθηκα για να τις ξεπεράσω. Η βοήθεια του 
παπά-Γιώργη υπήρξε πολύτιμη. Ο καλός του τρόπος επιτάχυνε πάρα πολύ 
την εκμάθησή μου στο παρόν τυπικό που έγραψα. Η συνεργασία μου μαζί 
του έθεσε τα θεμέλια να προχωρήσω. Ακόμη κι όταν στην αρχή έκανα λά-
θος, ως νέος ψάλτης, με κυττούσε επίμονα, σημάδι ότι κάτι δεν είπα καλά κι 
αν δεν εύρισκα το λάθος, ερχόταν έξω στο αναλόγιο και με διόρθωνε.  

Γιάτση Βασίλειο του Νικολάου, συνταξιούχο δάσκαλο, από το Θεσπρω-
τικό. Μου έδωσε κάθε σχετική πληροφορία για τον Όρθρο που αυτός γνώ-
ριζε, με μεγάλη προθυμία.  

Ζήση Δημήτριο του Θεοτόκη, ψάλτη του Ιερού Ναού της ενορίας του 
αγίου Γεωργίου Θεσπρωτικού. Κάθε φορά που είχα απορίες και τον ρω-
τούσα κάτι, μου το έδειχνε και μου το εξηγούσε πάνω στο αναλόγιο.  

Γιάννο Γεώργιο του Δημοσθένη, ψάλτη της κεντρικής ενορίας Παναγίας 
της Λαμποβίτισσας, πολιούχου του Θεσπρωτικού. Από την πείρα του έμαθα 
πολλά πράγματα.  

Παπαδημητρίου Δημήτριο, δάσκαλο και ψάλτη της κεντρικής ενορίας 
Παναγίας της Λαμποβίτισσας, πολιούχου του Θεσπρωτικού, απόφοιτο της 
σχολής Βελλάς Ιωαννίνων. Με παρότρυνε να προχωρήσω στην ολοκλή-
ρωση της εργασίας μου και με τις συμβουλές του με βοήθησε στην προ-
σπάθεια να το τελειώσω.  
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Η ευλογία του Κυρίου μας και του παπα-Γιώργη να μας σκέπει πάντοτε. 
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3. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

 
Στην εικόνα του μπροστινού Εξώφυλλου βλέπουμε ένα τέμπλο σ’ έναν 

Ιερό Ναό.  
Το τέμπλο έχει στηθεί στην θέση του, μεταξύ του Ιερού Βήματος και 

του Κυρίως Ναού, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εικόνες σε αυτό. Το τέμπλο 
είναι ακόμη ελλιπές.  

Αυτή την εικόνα έχει το παρόν βιβλίο. Το παρόν βιβλίο αναφέρεται στον 
Όρθρο της περιόδου του Μηνιαίου, Αναλυτικά και Συνοπτικά. Όμως ενώ 
έχουμε περιγράψει τον Όρθρο (όπως έχουμε «στήσει» το τέμπλο στην εικό-
να του Εξώφυλλου), για να είναι πλήρης ο ψάλτης, πρέπει να ολοκληρώσει 
ακόμη τις βασικές γνώσεις του.  

 Πρέπει να μάθει βασικά ακόμη πράγματα, όπως: 
 Την σειρά των Απολυτίκιων, μετά το «Θεός Κύριος», σε κάθε περί-

πτωση Όρθρου όπως π.χ. Όρθρος χωρίς εορταζόμενο Άγιο, Όρθρος κα-
θημερινής με μικρό ή με μεγάλο εορταζόμενο Άγιο, Όρθρος Κυριακής, 
Όρθρος Κυριακής με Δεσποτική ή Θεομητορική Εορτή, Απόδοση Εορ-
τής.  

 Ενημέρωση πάνω στις Ωδές και στους Κανόνες, επίσης σε κάθε περί-
πτωση.  

 Την τάξη του Κοντάκιου και του Οίκου στις διάφορες περιπτώσεις. 
 Την τάξη του Εωθινού Ευαγγελίου. 
 Την τάξη των Μεγαλυναρίων καθώς και τον συνδυασμό Μεγαλυναρίων 

και Καταβασιών στην Θ΄ Ωδή των Καταβασιών (στις Δεσποτικές και 
Θεομητορικές Εορτές).  

 Την τάξη των Εξαποστειλαρίων στις διάφορες περιπτώσεις των,  
 Τον Όρθρο σε περίοδο Τριωδίου και σε περίοδο Πεντηκοσταρίου. 

Αλλά, πέραν των παραπάνω θα πρέπει να κατανοήσει και μια σειρά βα-
σικών θεμάτων από την υμνογραφία της Εκκλησίας μας που σχετίζεται με 
την ακολουθία του Όρθρου.  

Γενικά ν’ αποκτήσει, μια ευρεία και εκλαϊκευμένη ενημέρωση πάνω σε 
όλα τα θέματα του Όρθρου, ώστε ο καθένας που θέλει να ασχοληθεί με την 
ψαλτική να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη άποψη και γνώση πάνω σ’ αυτή. 

Έτσι προκύπτει η ανάγκη για άλλο ένα συμπληρωματικό βιβλίο που θ 
έχει σαν τίτλο: «Επεξηγήσεις στο Τυπικό των Όρθρων σε περίοδο Μη-
νιαίου». Θα επεξηγείται, επιπλέον, με κάθε λεπτομέρεια όλη η δομή και η 
τεχνική των Ενοτήτων του Όρθρου. Αυτό θα αποτελεί το δεύτερο στάδιο 
για όσους θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους πάνω στον Όρθρο και για 
όσους θέλουν να αισθάνονται πλήρεις και ανεξάρτητοι στο αναλόγιο. Σε 
άλλη φάση, ελπίζω να κάνουμε πράξη αυτό το βιβλίο.  
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4.  ΑΠΟΨΕΙΣ 

 
 

ΓΙΑ 
 
 

ΤΟ 
 

 
ΠΑΡΟΝ 

 

 
ΒΙΒΛΙΟ 

 
 
 

που γράφηκαν κατά χρονολογική σειρά 

 



 
«Ο ΟΡΘΡΟΣ» - ΜΕΡΟΣ Α΄: «Αναλυτικό Τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου» 

 

___________________________________________________________ 
«Για τον Ψάλτη: Βιβλίο 1ο» - Χαράλαμπος Θ. Δράκος - Θεσπρωτικό Πρέβεζας 

97

 
α. του πατέρα Γεώργιου Παπαχρήστου,  
    Ιερέα του ενοριακού ναού 
   «Αγίου Γεωργίου» Θεσπρωτικού 
    Πρωτοπρεσβύτερου και Πνευματικού. 

 
 

 Στον αγαπητό ανηψιό μου Χαράλαμπο Θ. Δράκο, που συνέγραψε και 
επιμελήθηκε την εργασία του για το τυπικό της Εκκλησίας μας, ειλικρινά 
και εγκάρδια συγχαρητήρια. Το βιβλίο του: «Ο ΟΡΘΡΟΣ - Αναλυτικό τυπι-
κό όλων των Όρθρων σε περίοδο Μηνιαίου», αποτελεί ένα φωτεινό φάρο  
και οδηγό για όλους τους ιεροψάλτες παλιούς και νέους. Αποτελεί έναν 
Κώδικα και μια βάση για όλο τον ιεροψαλτικό κόσμο. Γνώρισα από κοντά, 
στην πράξη την εργασία του αυτή, όταν τον κάλεσα να αναλάβει υπεύθυνη 
θέση Ιεροψάλτη, στο Αναλόγιο του Ιερού Ναού του αγίου Γεωργίου Θε-
σπρωτικού, όπου υπηρετώ ως Εφημέριος από 40ετίας. Εκεί άρχισε να πρω-
τογράφει συστηματικά, να ταξινομεί τα θέματα των ενοτήτων του και να 
δημιουργεί αυτό το βιβλίο. Μάρτυρας της συγγραφής του και της σωστής 
εφαρμογής του έγινα ο ίδιος, γιατί έβλεπα την εφαρμογή του και την τελει-
οποίησή του. Θαύμασα την μεθοδικότητά του, την υπομονή του, την σχο-
λαστική του προσπάθεια για να παραδώσει ένα έργο άριστο, ένα μοναδικό 
τυπικό, αυτοτελές και πλήρες καθόλα, ένα τυπικό ικανό να εφαρμόζεται σε 
όλους τους Ενοριακούς Ναούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Έμεινα έκ-
πληκτος από την ανεξάντλητη δύναμη και θέλησή του να δημιουργήσει κά-
τι που θα έμενε στην Εκκλησία, κάτι που θα είχε την σφραγίδα του τέλειου 
οδηγού και του μόνιμου έργου. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα μνημείο πίστης 
του για ένα καλύτερο και αναβαθμισμένο Ιεροψαλτικό κόσμο. 

Η κλίση του για τα ιερά γράμματα φαινόταν από παλιά, όταν ήταν μι-
κρός ακόμη. Από το Δημοτικό και αργότερα από το Γυμνάσιο, με βοηθούσε 
ως Ιερέα στο Αναλόγιο. Πάντοτε πρόθυμος, ακούραστος και δυνατός, ερχό-
ταν στο αναλόγιο όταν τον καλούσα για να τελέσουμε τις Ιερές Ακολουθίες 
της Εκκλησίας μας. Και χαίρομαι γιατί, την κλίση του εκείνη που είχε από 
παιδί την καλλιέργησε, την ανέπτυξε και σήμερα με το έργο του δρέπει τους 
ώριμους καρπούς των κόπων του. Μπράβο του! Ο Κύριός μας Ιησούς Χρι-
στός να του χαρίζει μισθό για την βοήθειά του που προσφέρει ενεργά πλέον 
στην Εκκλησία μας και να τον ενισχύει και να τον φωτίζει για να συνεχίσει 
ακόμη παραπέρα αυτό το μεγάλο και θεάρεστο έργο του που άρχισε. Είθε ο 
Θεός να χαρίζει στην Εκκλησία μας και άλλους τέτοιους πνευματικούς αν-
θρώπους που με το φως τους μένουν οδηγοί μας και θα μας βοηθούν στο 
έργο της Ιεροσύνης μας.  

  Θεσπρωτικό 24 Μαΐου 2002 
Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Παπαχρήστος 
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    β. του Γιώργου Γιάννου, 
     Ιεροψάλτη του ενοριακού ναού 
    «Γενέσιον της Θεοτόκου» Θεσπρωτικού 

 
Η εργασία αυτή του βιβλίου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΟΡΘΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ», είναι πράγματι ένας πιστός οδηγός 
για τους ιεροψάλτες, και περισσότερο για τους αρχάριους και φίλους του 
αναλογίου. Διακρίνεται για την απλή και εύκολη γραφή του, ώστε ο ψάλτης 
να βοηθείται κατά την τάξη στις ιερές ακολουθίες και να αποφεύγεται η δυ-
σκολία στην κατανόηση του τυπικού.  

Είναι πράγματι ένας απαραίτητος οδηγός για όλους τους ψάλτες. 
Σύντομα εύχομαι όπως ολοκληρώσετε με τον ίδιο τρόπο και την περίοδο 

του Τριωδίου και την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 
Θεσπρωτικό 30 Μαΐου 2002 

Γεώργιος Γιάννος 
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                                             γ. του Δημήτρη Παπαδημητρίου, 

   Πρωτοψάλτη &  
Δ/ντή της Χορωδίας Παραδοσιακού  
Δημοτικού Τραγουδιού Θεσπρωτικού. 

Πρώην Πρωτοψάλτη Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Πρέβεζας 
Πρώην Πρωτοψάλτη Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Πρέβεζας 
Πρώην Πρωτοψάλτη Ι.Ν. Γενέσιον της Θεοτόκου 

Θεσπρωτικού. 
συνταξιούχου δάσκαλου.  

 
«Γίνεται η των ύμνων ευταξία και δι-
ατύπωσις και η εκάστου ακολουθία, 
ως εν τω της Εκκλησίας Τυπικώ γέ-
γραπται». 

(Συμεών Θεσσαλονίκης, Migne P.G 155.553). 
 

Είχα την ευκαιρία παλιότερα να συνεργασθώ με τον λίαν αγαπητό φίλο 
και συγχωριανό μου κ. Χαράλαμπο Δράκο, όταν πληκτρολογούσε στον η-
λεκτρονικό υπολογιστή το κείμενο από «Τα τραγούδια της Λαμπρής», για 
λογαριασμό της Χορωδίας μας. Κι έτσι διαπίστωσα από πρώτο χέρι την 
προθυμία του, την υπομονή του, την επιμονή του και την αντοχή του. Όταν 
την περασμένη Άνοιξη μου εμπιστεύθηκε δειλά-δειλά την τυπική διάταξη 
της Ιερής Ακολουθίας του Όρθρου, για να τον «κοιτάξω», είδα με πολλή-
πολλή χαρά πως επρόκειτο για ένα πολύτιμο για τους νέους ψάλτες βοή-
θημα, προϊόν κι αυτό και γέννημα του μυστικού του ενθουσιασμού, για την 
τυπική τάξη και ευκοσμία του Ιερού Αναλογίου. Σήμερα δε που βλέπω ο-
λοκληρωμένο τον «Όρθρο», πιστεύω πως αποτελεί τυφλοσύρτη για την κα-
θημερινή ορθρινή Ακολουθία, μοναδική και ασφαλή πυξίδα τυπικής τάξης 
για τους ιεροψάλτες παλιούς και νέους.  

Φίλε Μπάμπη, σ’ ευχαριστώ και σε συγχαίρω για την τόσο λεπτομερή 
δουλειά σου. Με το βιβλίο σου αυτό θα σ’ ευγνωμονεί, για τη σιγουριά που 
εξασφαλίζει, ο Ιεροψαλτικός Κόσμος.  

Πρέβεζα, 3 Ιουνίου 2002 
Δημήτρης Παπαδημητρίου 
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δ. του Νίκου Παπαβασιλείου, 
   συνταξιούχου δάσκαλου και συγγραφέα. 
    

 
Αγαπητέ Μπάμπη, 
με εντυπωσίασε το βιβλίο σου «Ο Όρθρος» με περιεχόμενο την τυπική 

διάταξη της ιερής ακολουθίας του όρθρου και τις πολλές ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζει. 

Ένα τόσο, σαν αυτό, χρήσιμο κατά τη γνώμη μου, βιβλίο δεν υπήρχε ως 
τώρα, γι’ αυτό και θεωρώ τον ερχομό του κατάλληλο για να καλύψει το κε-
νό που υπήρχε ίσαμε σήμερα. 

Σου αξίζει κάθε έπαινος. Διαπίστωσα, διαβάζοντάς το, ότι είναι ένας κα-
ταπληκτικός πρακτικός οδηγός ψαλτικής, απαραίτητος για όλους όσους α-
σχολούνται μ’ αυτή, είτε συστηματικά είτε ερασιτεχνικά από μεράκι. 

Εργάστηκες πολύ μεθοδικά και με ευσυνειδησία αλλά και με μεγάλη ε-
πιμονή, αψηφώντας και κόπους αφάνταστους και χρόνο απεριόριστο. Και 
πέτυχες πραγματικά με το βιβλίο σου τούτο εκείνο ακριβώς που στόχευες, 
να γίνει δηλαδή ένας τέλειος οδηγός ιεροψάλτη, ικανού και άξιου ν’ αντα-
ποκρίνεται σωστά στην αποστολή του ψάλλοντας από τη θέση του αναλο-
γίου της εκκλησίας. 

Με την πολλή απλή και σαφή διατύπωση που σε διακρίνει, αλλά και με 
τα κατάλληλα και πολλά παραδείγματα που παραθέτεις για κάθε περί-
πτωση, κατορθώνεις να γίνεσαι κατανοητός από αναγνώστες οποιασδήποτε 
γραμματικής παιδείας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο σου τούτο έρχεται σε μια χρονική πε-
ρίοδο που η ειδικότητα του ιεροψάλτη, επαγγελματία ή ερασιτέχνη αρχίζει 
να σπανίζει, με κίνδυνο να μείνουν κάποια μέρα κλειστές οι εκκλησίες μας 
λόγω μη ύπαρξης ιεροψαλτών. Γι’ αυτό θεωρώ πως το βιβλίο σου αποτελεί 
σοβαρότατο συντελεστή αναγέννησης της ιεροψαλτικής τεχνογνωσίας. 
Τολμώ λοιπόν να χαρακτηρίσω τον ερχομό του βιβλίου σου έργο της θείας 
Πρόνοιας, προστατευτικό της θρησκείας μας. 

Έτσι, έχω τη βεβαιότητα ότι το βιβλίο σου είναι ένα εργαλείο-τυφλο-
σύρτης για όσους φλέγονται από την επιθυμία και μεράκι να γίνουν ιερο-
ψάλτες. Το δύσκολο πρόβλημα της εκμάθησης και εφαρμογής του «Τυπι-
κού» της εκκλησίας, απλουστεύεται πάρα πολύ με τη δική σου συγγραφική 
προσφορά που σε τιμάει ιδιαίτερα. 

Σε συγχαίρω και πάλι, φίλε συμπατριώτη μου, και σε διαβεβαιώ ότι, σαν 
Λελοβίτης και συμπατριώτης σου, νοιώθω περήφανος για σένα και για το 
χωριό μας.  

  Με πολλή εκτίμηση 
Αθήνα 10 Ιανουαρίου 2003 

 Νίκος Παπαβασιλείου. 
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του προηγούμενου, Νίκου Παπαβασιλείου 

απόσπασμα από το βιβλίο του …. 
 
 

«Γλυκιές αναμνήσεις. 
 
Όταν ήμουν 12 χρονών, μαθητής του Σχολαρχείου, ο παππούς μου που 

ήταν παπάς, μ’ έπαιρνε επί 1-2 χρόνια πάντοτε μαζί του στα ξωκκλήσια που 
«άνοιγε» για να τον ξελειτουργώ, κάνοντας τον ψάλτη. Δεν υπάρχει ξωκ-
κλήσι στην περιοχή που δεν έχω πάει. 

Ξυπνούσαμε πριν ξημερώσει και με την αστροφεγγιά παίρναμε το δρόμο 
για το ξωκκλήσι που θα «ανοίγαμε». Ο τρανός μου -έτσι τον έλεγα τον 
παππού μου- βάδιζε μπροστά με το μπαστούνι του για στήριγμα και στην 
πλάτη του τον ντρουβά με τα χρειαζούμενα της λειτουργίας (λειτουργιά, 
ανάμα, κεριά, λιβάνι, άμφια, πετραχείλι), κι εγώ τον ακολουθούσα πίσω 
κρατώντας σαν μπαστούνι ένα ξύλο, για φόβο των κοπαδιάρικων σκυλιών 
που συναντούσαμε πολλές φορές περνώντας κοντά από διάφορα γρέκια. Το 
χειμώνα, με τα νερά, τις λάσπες και τα κρύα, υποφέραμε πολύ, πάρα πολύ. 
Το καλοκαίρι όμως ο δρόμος ήταν ένας ευχάριστος περίπατος. Η διαδρομή 
μέχρι να φτάσουμε στο ξωκκλήσι ήταν απολαυστική. Δεν ένιωθα καθόλου 
κούραση. Αντίθετα, μ’ ευχαριστούσε το πρωϊνό δροσερό αεράκι, γεμάτο 
ευωδιά, και με γοήτευαν τα κελαηδήματα των πουλιών, τα κουδουνίσματα 
των κοπαδιών, που είχαν σκαρίσει για βοσκή και το αδιάκοπο νανούρισμα 
των τριζονιών. Ήταν πολύ όμορφα. 

Πριν φέξει ακόμα φτάναμε στην εκκλησία. Ο τρανός μου έκανε τις σχε-
τικές προετοιμασίες για τη λειτουργία κι εγώ άναβα τα καντήλια και τα κε-
ριά. Ύστερα αρχίζαμε τη λειτουργία. Ο τρανός έβγαινε συχνά απ’ το Ιερό 
και με βοηθούσε στο ψάλσιμο, όταν έβρισκα δυσκολία στους ήχους, και ι-
δίως στο Τυπικό, που μπέρδευα τη σειρά που έπρεπε ν’ ακολουθήσω. Γι’ 
αυτό και στενοχωριόμουν, όταν ερχόταν στη λειτουργία και κάποιοι απ’ την 
οικογένεια που «άνοιγε» την εκκλησία ή κάποιος άλλος τυχαία. Τους ντρε-
πόμουν γιατί σαν αρχάριος δεν είχα μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.» 

 
 … απόσπασμα από το βιβλίο του  

«ΜΝΗΜΕΣ Από τα Παραδοσιακά Λέλοβα» 
Α  ́έπαινος Ακαδημίας Αθηνών 
Οκτώβριος 1995, σελ. 252-253 

 
Αισθάνομαι την ανάγκη να παραθέσω αυτό το απόσπασμα, επειδή κι ο 

ίδιος έχω προσφέρει παρόμοια τις υπηρεσίες μου στον θείο μου παπα-
Γιώργη (πατέρα Γεώργιο Παπαχρήστο), απ’ όταν ήμουν  μικρό παιδί.  
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                                    ε. του Γεώργιου Αλ. Αναγνωστόπουλου, 

     συνταξιούχου δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, 
Νομικού Συμβούλου του Συνδέσμου Ιεροψαλ-
τών Ελλάδας,  
Πρωτοψάλτη Αγίου Σπυρίδωνα Παγκρατίου 
& Πρωτοψάλτη Ι. Ναού Χρυσοσπηλιώτισσας  
Αθηνών (οδός Αιόλου). 

 
 
Αγαπητέ Χαράλαμπε, 
Έλαβα το βιβλίο σου με τον λιτό τίτλο «Για τον Ψάλτη - Όρθρος» και το 

πλούσιο και κατατοπιστικό, συνάμα, περιεχόμενό του. 
Με την εργασία σου αυτή καλύπτεις ένα κενό στην τυπική διάταξη της 

Ιεράς ακολουθίας του Όρθρου, κατά τις ποικίλες, στη διάρκεια του έτους, 
περιπτώσεις του. 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή -και υποθέτω και άλλες Ιερές Μητροπόλεις- εκδί-
δουν, κατ’ έτος, τα λεγόμενα «Δίπτυχα», τα οποία όμως δεν καλύπτουν και 
την πάσα περίπτωση, όπως, π.χ. όταν μια οικογένεια θέλει να «ανοίξει» την 
εκκλησία, για κάποιο «τάμα» της και τυχαίνει καθημερινή με «μικρό» άγιο! 

Η ηλικία μου δεν μου επιτρέπει  πια, να υπηρετήσω υπεύθυνα θέση ψαλ-
τικού αναλογίου, για να γευθώ, στην πράξη, τους καρπούς της πολύτιμης 
προσφοράς σου. 

Πλην όμως, θα συνιστώ το πόνημά σου στους, εν προκειμένω, αρμοδί-
ους. 

Συγχαρητήρια και σε άλλα με υγεία. 
 

Χαλάνδρι, 27 Ιανουαρίου 2003 
Γεώργιος Αλ. Αναγνωστόπουλος 
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 στ. του πατέρα Γεώργιου Ι. Τουφεκλή,  

    Πρωτοπρεσβύτερου & Διευθυντή 
   του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ THNOY 

    
Αγαπητέ κύριε Χαράλαμπε, 
αν και προσωπικά δεν σας γνωρίζω, σας έμαθα από την εργασία σας την 

οποία είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε. Εν πρώτοις σας ευχαριστώ πο-
λύ για την αγάπη σας, αφ’ ετέρου σας συγχαίρω για την λεπτομερή και α-
ξιόλογη δουλειά που κάνατε. Νομίζω όλοι και ιδιαίτερα η τάξις των Ιερο-
ψαλτών θα αισθάνεται ευγνωμοσύνη για την μεγάλη αυτή προσφορά. 

«Ο Όρθρος» διακρίνεται για την απλότητα, εύκολη κατανόηση, λεπτομε-
ρή και εις βάθος ανάλυση που εξασφαλίζουν την σιγουριά και την αυτοπε-
ποίθεση του ψάλτη στο αναλόγιο. Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και την 
ενίσχυση και τον φωτισμό του Κυρίου σε καινούργιες καλλίτερες εργασίες. 

Ο Θεός και η Μεγαλόχαρη να είναι μαζί σας. 
Με αγάπη Χριστού 

π. Γεώργιος 
 

Τήνος 2 Φεβρουαρίου 2003 
 

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Ι. Τουφεκλής 
Δ/ντής Εκκλησιαστικού Λυκείου Τήνου 
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  ζ. του Λεωνίδα Χρ. Παπακώστα, 
      Πρωτοψάλτη και  
      συνταξιούχου δασκάλου 

 
 

   Αγαπητέ μου φίλε και Συνάδελφε «εν ψαλτηρίοις», Μπάμπη Δράκο 
σε χαιρετώ θερμά. 

 
Με μεγάλη προσοχή και χαρά, διάβασα το βιβλίο σου «Ο Όρθρος – 

Μέρος Α΄», που είχες την καλοσύνη να μου ταχυδρομήσεις. 
Οι εντυπώσεις μου; Άριστες!  
Η ακολουθία του ΟΡΘΡΟΥ αλλά και των άλλων ακολουθιών (Εσπερι-

νού, Θείας Λειτουργίας, κλπ) είναι για τους ιερείς και τους ιεροψάλτες -
ιδίως για τους αρχάριους- ένα μεγάλο πρόβλημα κατά την διάρκεια του «Ε-
νιαυτού» με τις κινητές, ακίνητες, Δεσποτικές, Θεομητορικές και άλλες Ε-
ορτές. Για τον λόγο αυτό, βρίσκω το βιβλίο σου «Ο ΟΡΘΡΟΣ» θαυμάσιο 
αλλά και πρωτότυπο. Θαυμάσιο, γιατί κατέβαλες και μόχθο και χρόνο για 
να το ολοκληρώσεις. Πρωτότυπο δε, γιατί έτσι συγκροτημένο, αναλυτικό 
και Ενιαίο, δεν υπάρχει, μέχρι σήμερα άλλο σχετικό. 

Συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο σου! 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2003 

Λεωνίδας Παπακώστας 
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 η. του Ιωάννη Τζίμα, Ιωάννινα. 
     Πρωτοψάλτη Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνων 
   και καθηγητή της Βυζαντινής Μουσικής  
       (Μουσικοδιδάσκαλος). 

 
 
 

Αγαπητέ κ. Δράκο  
       Χαίρε!  
Έλαβα το πόνημά σας και σας συγχαίρω για την εξειδικευμένη εργασία 

σας. 
Είναι ένα απαραίτητο και ίσως σπάνιο βοήθημα, για τα πρώτα και σο-

βαρά βήματα των υποψηφίων Ιεροψαλτών. 
Η τυπική διάταξη στο αναλόγιο της Εκκλησίας μας, είναι ένα από τα 

δύσκολα μαθήματα των Εκκλησιαστικών Σχολών και Ωδείων. 
Η εργασία σας αυτή κοπιώδης και σοβαρή, συμβάλλει κατά πολύ στην 

απαλλαγή από το άγχος, την αβεβαιότητα, την ανησυχία του νέου Ιεροψάλ-
τη και τον καθιστά σταθερό, σοβαρό, αξιόπιστο, ψάλτη με γνώση και προ-
σωπικότητα για να ψάλλει με ψυχή και καρδιά τον Θεό μας. 

Γιάννινα 16 Απριλίου 2003 
Ιωάννης Τζίμας 
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θ. του Μητροπολίτη Νικοπόλεως & Πρεβέζης. 
           κ. Μελέτιου 

 
 
 
 

Ιερά Μητρόπολις Νικοπόλεως και Πρεβέζης 
 

Κον 
Δράκον Χαράλαμπο 

  Ι ε ρ ο ψ ά λ τ η 
 

Αξιότιμε κ. Δράκο, 
 
Χ ρ ι σ τ ό ς   α ν έ σ τ η. 

Πέθανε στο σταυρό για μας ο Χριστός∙ και στον άδη κατέβηκε για μας ο 
Χριστός∙  και ανάστησε τον Αδάμ και τους νεκρούς. 

Χ ρ ι σ τ ό ς   α ν έ σ τ η. 
Με το κερί της ανάστασης στο χέρι∙ και με το ανέσπερο φως στην καρ-

διά συνεορτάζομε και μεις το Πάσχα το άγιο. 
Χ ρ ι σ τ ό ς   α ν έ σ τ η. 

Όλοι την ανάσταση ζητάμε∙ και ζωή. Καλή Ανάσταση λοιπόν. Καλό 
Πάσχα. Και ζωή γεμάτη φως, ελπίδα και χαρά. 

Με αγάπη εν Χριστώ αναστάντι, 
 
 
συγχαρητήρια για τον κόπο σας να γράψετε το βιβλίο «ΟΡΘΡΟΣ»- Μέ-

ρος Α΄, και θερμές ευχές. 
  Πάσχα 2003 
Ο Νικοπόλεως  
    Μελέτιος 
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ι.  του Θανάση Παπαθανασίου 
     συνταξιούχου δάσκαλου, συγγραφέα 
     & Εκκλησ. Επιτρόπου του Ιερού Ναού 

       «Γενέσιον της Θεοτόκου» Θεσπρωτικού. 
 
    

 
Αγαπητέ Μπάμπη, 
σε ευχαριστώ που είχες την καλοσύνη να μου χαρίσεις το βιβλίο σου «Ο 

ΟΡΘΡΟΣ», καρπό σοβαρής και μεθοδικής εργασίας. 
Η αλληλουχία στη δομή, η σαφήνεια, η επιμέλεια, οι φωτογραφίες, όλα 

συνθέτουν ένα συγκροτημένο, ευχάριστο και κατανοητό σύνολο. 
Το βιβλίο σου, αγχολυτικό για τους νέους ψάλτες και για όσους επι-

θυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη της ψαλτικής, αποτελεί προσφορά 
στην Εκκλησία, γιατί η θέση του ιεροψάλτη είναι μεν τιμητική, όμως απαι-
τεί και κατάρτιση.  

Εύχομαι και πιστεύω να σταθεί πολυχρόνιο και τυχερό το βιβλίο σου. 
Του αξίζει, όπως αξίζουν και σε σένα θερμά συγχαρητήρια. 

Με αγάπη 
Θεσπρωτικό 23 Ιουνίου 2003 

Αθανάσιος Παπαθανασίου 
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ια. του Αριστείδη Αποστόλου. 

           Ιεροψάλτη, 
 συνταξιούχου Θεολόγου &  

      επίτιμου Διευθυντή Λυκείου. 
 
 

Αγαπητέ Χαράλαμπε,  
Με συγκίνησες ιδιαίτερα με την προσφορά σου, όταν μου παρέδωσες το 

πόνημά σου «Ο ΟΡΘΡΟΣ – ΜΕΡΟΣ Α΄». 
Η εργασία σου αυτή δείχνει πόσο βαθειά και εμπεριστατωμένα μελέ-

τησες το θέμα, δείχνει πόσο κοπίασες κι’ αξιοθαύμαστη επιμονή και υπο-
μονή έδειξες, πόσο πολύ χρόνο χρησιμοποίησες παρ’ όλες τις ιδιαιτε-
ρότητες του θέματος για να προσφέρεις σ’ όλους μας και ιδιαίτερα στους 
νέους, που διψούν και θέλουν να ασχοληθούν με την ιεροψαλτική και δεν 
γνωρίζουν τίποτα από το τυπικό και ξέχωρα του Όρθρου, λόγω της δυ-
σκολίας που έχει αυτό. 

Πολλές φορές σκέφτηκα, τι ήταν εκείνο που σε ώθησε, ώστε ν’ απο-
φασίσεις και στη συνέχεια μετά από άοκνη και επισταμένη μελέτη και προ-
σπάθεια να υλοποιήσεις το έργο αυτό, που ως τώρα κανένας άλλος δεν κα-
ταπιάστηκε.  

Ασφαλώς η αγάπη προς κάθε τι που αναφέρεται στην λατρεία του αλη-
θινού Θεού μας και η δυσκολία που αντιμετωπίζει κάθε αρχάριος της ιερο-
ψαλτικής στο τυπικό του Όρθρου. 

Με το πόνημά σου αυτό «Ο ΟΡΘΡΟΣ – ΜΕΡΟΣ Α΄» που είναι εργα-
λείο απαραίτητο, ευκολύνεις κάθε νέο, του λύνεις κάθε δυσκολία και κάθε 
προβληματισμό και του δίνεις την δυνατότητα να προχωρήσει με ικανοποί-
ηση στη συνέχεια.  

Η γνώση του τυπικού είναι απαραίτητη για όλους. 
Παρακαλώ να δεχθείς τα θερμά μου συγχαρητήρια. 
Εύχομαι ολόψυχα ο Κύριός μας να σε χαριτώνει και να σου χαρίζει κα-

λή υγεία, ώστε να συνεχίζεις το έργο σου. Έχεις πολλές δυνατότητες. Ευελ-
πιστώ δε, ότι με τη χάρη του θα δούμε προσεχώς κι’ άλλο έργο σου. 

Με πολλή εκτίμηση 
Θεσπρωτικό 12 Δεκεμβρίου 2003 

Αριστείδης Αποστόλου 
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ιβ.  του Αθανάσιου Κίτσου. 

           Πρωτοψάλτη,  
Ιερού Ναού Αγ. Διονυσίου Πατρών,  

πρώην Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Λάγκουρας Πατρών, 
 πρώην Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Κοίμισης Θεοτόκου Πατρών 

καθηγητή Φιλόλογου και  
καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Πατρών 

          (Μουσικοδιδάσκαλος). 
 
 

Αγαπητέ μου Χαράλαμπε,  
Με χαρά έλαβα το βιβλίο σου ο «Όρθρος» και με μεγαλύτερη χαρά το 

διάβασα μέχρι τέλους. 
Σου πρέπει έπαινος για την προσπάθειά σου και εύχομαι να συνεχίσεις 

με τον ίδιο ζήλο και για τα υπόλοιπα ….. 
Λυπάμαι που δεν σε θυμάμαι, αλλά σεμνύνομαι σαν Ηπειρώτης που 

βρήκες τη δύναμη και την ακαταμάχητη θέληση να προβείς στη συγγραφή 
ενός πονήματος, που μαζί του εύκολα κανείς δεν καταπιάνεται. 

Πέραν όλων των άλλων πλούτισες και τη θρησκευτική σου σελίδα, με 
μια πράξη θεάρεστη, που επίσης εύχομαι να βρει και μιμητές. 

Προσωπικά σε ευχαριστώ και ιδιαίτερα, γιατί με έκανες και κατά τι σο-
φότερο, αφού ειλικρινά αγνοούσα τη σχετική με την καταδίκη του Ιησού 
μας απόφαση. 

Διακαώς επιθυμώ να σε γνωρίσω από κοντά με πρώτη ευκαιρία και δια 
ζώσης να σε συγχαρώ για την κατά πάντα επαινετή πρωτοβουλία σου. 

Εύχομαι ο Θεός να σου χαρίζει υγεία και χαρά και μέσα σου να γεννιού-
νται παρόμοιες επιθυμίες επ’ αγαθώ των αγαπώντων και υμνούντων τον 
Πανάγαθον Θεόν. 
       Με αγάπη πολλή 

Πάτρα 11- 09 - 2004 
Θανάσης Κίτσος 
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ιγ. του Χρήστου Γκέτση. 

συνταξιούχου κτηνίατρου, 
πρώην Διευθυντή 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πρέβεζας 

 
 
 

Αγαπητέ μου Μπάμπη,  
Ξεφυλλίζοντας τον «Όρθρο» σου, αισθάνθηκα δέος με την υπομονή 

σου, την επιμονή σου και το μεράκι σου για την τυπική διάταξη της Ακο-
λουθίας. 

Αν και δεν είμαι ειδικός, είμαι σίγουρος πως το δημιούργημά σου βγά-
ζει πολλούς ιερείς και ψάλτες από την δύσκολη θέση της άγνοιας, της σύγ-
χυσης και της αμηχανίας. Γι αυτό: Θερμά συγχαρητήρια και από μένα. 

Με εκτίμηση 
Θεσπρωτικό 16 Ιουλίου 2005 

Χρήστος Γκέτσης 
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ιδ. του Δημήτριου Χρ. Γύρα. 

Πρώην Διευθυντού Αγροτικής Τράπε-
ζας. 

 
 
 

Αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε,  
με πολύ ενδιαφέρον και αγάπη εντρύφησα στο περιεχόμενο του πο-

νήματός σου περί το τυπικό της Εκκλησίας «Ο Όρθρος - Μέρος Α΄». 
Παρότι δεν ανήκω «εις τους τρίβωνας και ειδημονεστέρους της τυπικής 

εκκλησιαστικής τάξεως», τολμώ ταπεινώς να ομολογήσω τη διαπίστωσή 
μου, ότι τούτο είναι προϊόν πολλού μόχθου και κοπιώδους εργασίας σου 
αφενός, πολύτιμο αφετέρου βοήθημα του ιεροψάλτη, στους τυχόν δισταγ-
μούς του περί την τήρηση της τυπικής κατά περίπτωση τάξεως, ώστε «μή 
ατάκτως βοάν».   

Είθε να έχεις υγεία και όρεξη για περισσότερη δημιουργία και προ-
σφορά στο έργο της Εκκλησίας. 
          με άπειρη φιλική αγάπη  

Ιωάννινα, Αύγουστος 2005 
Δημήτριος Χρ. Γύρας. 
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ιε. του Κων/νου Φρύδα. 
 Ιεροψάλτη  

Συνταξιούχου Ιδιωτ. υπαλλήλου 
 

Αγαπητέ κ. Δράκο,  
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσφορά του βιβλίου σας «Ο 

ΟΡΘΡΟΣ - ΜΕΡΟΣ Α΄». 
Εντυπωσιάστηκα από την επιμελημένη εργασία σας. Είναι 

σπουδαίο εργαλείο για κάθε ψάλτη και πολύ περισσότερο για νέους 
ψάλτες. 

Το άρτιο περιεχόμενο μαρτυρεί τη βαθιά γνώση του αντι-
κειμένου και το μεγάλο μεράκι που διαθέτετε. Μπράβο σας!  

Με αγωνία περιμένω και τη συνέχεια της αξιόλογης προ-
σπάθειάς σας. 

Με πολλή εκτίμηση 
Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου 2005 

Κων/νος Φρύδας  
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        ιστ. του Ευθύμιου Γιάκαλη. 
Πρωτοψάλτη  
του Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Αττικής 
& Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής. 

 
 
 

Αγαπητέ κ. Χαράλαμπε,  
Νομίζω ότι σε ξέρω χρόνια, έπειτα από τόσα καλά που μου 

είπε ο φίλος Χρήστος Γκέτσης για σένα.  
Λαμβάνοντας το αγχολυτικό σου βιβλίο «Ο ΟΡΘΡΟΣ - ΜΕ-

ΡΟΣ Α΄», ένα βιβλίο για όλους τους ψάλτες και ιδίως για τους αρ-
χαρίους, έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Συγχαρητήρια και ευ-
χαριστήρια για το πόνημά σου. 

Είναι ένα νέο νήμα μιας νέας Αριάδνης που οδηγεί τους ψάλ-
τες από τον Λαβύρινθο του Όρθρου στη Λεωφόρο της Θείας Λει-
τουργίας.  

Μεγάλη δουλειά να νιώθεις ελεύθερος στο αναλόγιο και σί-
γουρος γι’ αυτό που κάνεις. 

Το επέτυχες, συγχαρητήρια. 
 

Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2005 
     Ευθύμιος Γιάκαλης 
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ιζ. του Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και 

πάσης Αλβανίας. 
              κ. Αναστάσιου 

 
 
 

+Αναστάσιος  
 Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας 
 

Τίρανα, Χριστούγεννα 2005 
Αρ. πρωτ: 870 
 
 
 

«Τον Υιόν αυτού τον μονογενή αλέσταλκεν ο Θεός» (Α΄ Ιω. 4:9) 

Ο Υιός και Λόγος και Λόγος του Θεού, ο εν πλήρει υπακοή προς το θέ-
λημα του Πατρός σαρκωθείς δι’ ημάς, ας μας αξιώσει να δεχόμαστε με χα-
ρά και να εκτελούμε με εμπιστοσύνη το οποιοδήποτε θέλημά Του στη διάρ-
κεια του νέου έτους και έως τα τέλη της επίγειας ζωής μας.  

Με βαθειά αγάπη εν Χριστώ Ιησού, 
Ο Τιράνων Αναστάσιος 

 
ΤΓ. Ευχαριστούμεν θερμώς για την αποστολή αντιτύπου του πονήματός 

σας «ο Όρθρος» - Μέρος Α΄. Συγχαίρω για τη σοβαρότητα της εργασίας και 
εύχομαι πολλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. 
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ιη. του Κων/νου Γιάντζα 
           Ιεροψάλτη 

  ελεύθερου επαγγελματία 
 

 
Αγαπητέ Μπάμπη, 
Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί σου, όταν μαζί υπηρετούσαμε ως 

ψάλτες στον Ναό του Αγίου Γεωργίου Θεσπρωτικού. 
Για να τελέσουμε τον Όρθρο, είχαμε ως οδηγό το βιβλίο σου: «Ο ΟΡ-

ΘΡΟΣ – ΜΕΡΟΣ Α΄» - Αναλυτικό τυπικό όλων των Όρθρων σε περίοδο 
Μηνιαίου. 

Ανοίγαμε το βιβλίο αυτό και βγάζαμε πέρα όλες τις ακολουθίες των Όρ-
θρων, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Προχωρούσαμε με ασφάλεια, 
χωρίς λάθη και χωρίς άγχος την τυπική τάξη της ακολουθίας του Όρθρου. 

Αυτό το βιβλίο αποδείχθηκε και στην πράξη ότι είναι ένας οδηγός σί-
γουρος, ασφαλής και πλήρης. Δοκιμάστηκε πάρα πολλές φορές πάνω στο 
Αναλόγιο πριν ακόμη ολοκληρωθεί στην τελική του μορφή. Βήμα-βήμα 
ακολουθήσαμε τις ενότητές του και ποτέ δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. 
Προσωπικά έχω ωφεληθεί πάρα πολύ και χωρίς αυτό δεν γνωρίζω αν θα 
μπορούσα να καταλάβω ποτέ την πολύπλοκη τυπική τάξη του Όρθρου έτσι 
απλά και να σταθώ μόνος μου ως ψάλτης μη έχοντας πλέον βοήθεια από 
κανέναν άλλο.  

Το βιβλίο σου περιέχει κάθε μορφή Όρθρου που θα συναντήσει κανείς 
και την περιγράφει με τέτοια σαφήνεια, απλότητα και ανάλυση, ώστε και ο 
πιο αρχάριος ψάλτης να μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε θέμα που τον εν-
διαφέρει. 

Μετά το βιβλίο αυτό, δεν υπάρχουν πλέον στα Αναλόγια ερωτήσεις, ό-
πως: «τι θα ψάλλω ή τι διαβάσω τώρα» ή «τι θα ψάλλω ή τι θα διαβάσω με-
τά;» ή «που θα βρω το τάδε ή το δείνα» κλπ. Ερωτήσεις τέτοιου είδους έ-
χουν καταργηθεί με την εμφάνιση αυτού του βιβλίου. Ο καθένας μας αι-
σθάνεται αισιόδοξα και άνετα μιας και έχει λύσει όλα τα θέματα της τυπι-
κής τάξης στο Αναλόγιό του ως ψάλτης.  

Ο κόσμος των ιεροψαλτών ήρθε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. 
Γι’ αυτό σου αξίζουν συγχαρητήρια κι εύχομαι να προχωρήσεις ακόμη 

παραπέρα και σε άλλες τέτοιες εργασίες. 
Θεσπρωτικό 2 Φεβρουαρίου 2006 

Κων/νος Γιάντζας 
πρώην Ιεροψάλτης Ι. Ναού 

 Αγίου Γεωργίου Θεσπρωτικού 
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ιθ. του Μιχάλη Αγάθου 
           Ιεροψάλτη 

Λαμπαδάριου Μητροπολιτικού Ναού 
          Αγίου Χαραλάμπους Πρέβεζας   

Γεωπόνου Γεωργ. Ανάπτυξης Πρέβεζας 
 
 

 
«Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν», 

και με τους ψαλμούς και ύμνους του Όρθρου αινείτε τον Κύριον. 

Το πόνημα «Ο ΟΡΘΡΟΣ» του Χαράλαμπου Δράκου, εκ Θεσπρωτικού, 

παρουσιάζει τη μεγαλόπρεπη και Θεόπνευστη Τυπική Διάταξη των ψαλμών 

και ύμνων του όρθρου, δημιουργώντας ένα υπέροχο βοήθημα για κάθε ιε-

ροψάλτη και αναγνώστη. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον φίλο μας Χαράλαμπο 

Δράκο. 

Πρέβεζα 2 Μαρτίου 2006 
Μιχάλης Αγάθος 

Ιεροψάλτης - Λαμπαδάριος 
Μητροπολιτικού Ναού  

Αγ. Χαραλάμπου Πρέβεζας 
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Σκέπασον ημάς τη σκέπη των πτερύγων σου. 

 
 
 
 
 

 
Συγγραφή - επιμέλεια : Χαράλαμπος Θ. Δράκος      

 
 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 483 00 - Θεσπρωτικό  
 
 
 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.drakosxar.gr 
 

 


