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ΠΕΡΙ EΟPTΩN, ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΩΝ

1. Έκτος της Κυριακής εορτάζει ή ημετέρα 'Εκκλη-
σία και αλλας πολλάς εορτάς, at όποιαι αναφέρονται εις
τα κυριώτερα συμβάντα του βίου 1) τοΰ Ίησοΰ Χρί-
στου 2) της Θεοτόκου και. 3) των 'Αγίων. Κατά ταύτα
δυνάμεθα να διαιρέσωμεν τάς εορτάς εις έορτάς άναφε-
ρομένας 1) εις τον δεσπότην ημών, τον Κύριον Ίησοΰ ν
Χριστόν, 2) εις την μητέρα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, την
θεομήτορα και 3) εις τους 'Αγίους Κα\ τάς μεν εορτάς,
πάς άναφερομένας εις τον Ίησοΰν Χριστόν καλοϋμεν
δεσποτικάς εορτάς, τάς εις την Θεομήτορα, θεομητο-
ρικάς και τάς εις τους 'Αγίους εορτάς των Άγιων.

Κατά τάς έορτάς πρέπει 1 ) να καταπαύωμεν των- έρ -
γασιών ημών, όπως οΰτω άναπαΰωμεν τό τε σώμα και
το πνεΰμα ημών, τα όποια δεν δύνανται να έργάζωνται
διαρκώς, και άνατείνωμεν εύχολώτίρον το πνεΰμα ημών
εις τον Θεόν, 2) Να μεταβαίνωμεν εις τους ιερούς ναούς
και προσευχώμεθα μετά τών άλλων άνθριοπων άκροώ-
μενοι μετά προσοχής την ϋείαν λειτουργίαν, ο) Νά άνα-
γινώσκωμεν θρησκευτικά καΐ ηθικά βιβλία και 4) Νά
βοηθώ μεν τον πλησίον ημών.

2. 'Αγίους καλοΰμεν τούς ιερούς εκείνους άνδρας, οί
οποίοι διαπρέι^αντες επί αρετή κατά τον έπίγειον αυτών
βίον έδοξάσθησαν υπό τοΰ Θεοΰ Οί άγιοι πλησίον τοΰ
Θεοΰ ιστάμενοι παρακαλοΰσι τον Θεόν δι' ημάς, πρε-
σβεΰουσιν υπέρ ημών. Κατά ταΰτα παρακαλοΰμεν τούς
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άγιους ουχί δποχ αυτοί οι 'ίδιοι δώσωσιν εις ημάς αγαθά
ή άπομακρύνωσιν από ημάς κακά, αλλ' όπως μεσιτεύ-
σωσι παρά τω Θεώ, όστις μόνος δύναται να δώσν] εις
ημάς αγαθά και άπομακρΰνη κακά. 'Ως δε τους αγίους
παρακαλοΰμεν να μεσιτεύσωσι παρά ιφ Θεφ υπέρ ημών,
οΰτο3 και την Θεοτόκον, την οποίαν Ιδιαζόντως τιμώ μεν
ώς μητέρα τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστού.

3· 'Απολυτίκια καλούνται τα εκκλησιαστικά εκείνα
άσματα, τα όποια ψάλλονται εν τη Εκκλησία ημών κατά
το τέλος της εσπερινής προσευχής, τοΰ εσπερινού, ότε
γίνεται ή άπόλυοις τοΰ λαοΰ εκ τοΰ έσπερινοΰ. Τα απο-
λυτίκια ψάλλονται και κατά τό τέλος τής πρωινής προσευ
χής, ήτις προηγείται τής ?^,ειτουργίας, τοΰ καλουμένου
όρθρου, καΐ ενίοτε κατά την ?.ειτουργίαν, περιέχουσι δε
πάντοτε την ύπόθεσιν τής εορτής, κατά την οποίαν
ψάλλονται.

Ή εκκλησιαστική μουσική εχε'. οκτώ ήχους ήτοι τον
πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, πλάγιον τοΰ πρώ-
του, πλάγιον τοΰ δευτέρου, πλάγιον τοΰ τρίτου (τον
συνήθως βαρύν καλοΰμενον) και πλάγιον τοΰ τετάρτου.
Ή Εκκλησία εχει ορίσει τον ήχον, κατά τον όποιον πρέ-
πει νά "ψάλλονται εν τή Εκκλησία τά απολυτίκια.
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΏΝ ΕΟΡΤΩΝ

Tà άπολυτίκιον τής γεννήσεως της Θεοτόκου.

(8 Σεπτεμβρίου).

Κατά άρχαίαν παράδοσιν της εκκλησίας ή Θεοτόκος
ήτο Ουγάτηρ τοΰ 'Ιωακείμ και της Άννης. Ούτοι μή
έχοντες τέκνα προσηΰχοντο και παρεκάλουν τον Θεον να
δώση εις αυτούς τέκνον υποσχόμενοι νά άίριερώσωσι
τοΰτο εις τον Θεόν. Ή προσευχή των ευσεβών καΐ δι-
καίων τούτων ανθρώπων ε'ισηκοΰσθη και ούτοί απέκτη-
σαν τέκνον, δπερ έκάλεσαν Μαριάμ.

Την γέννησιν τής Θεοτόκου εορτάζει ή ημετέρα εκ-
κλησία τή 8 Σεπτεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής ε'.νε το εξής.

fH γενν^σες σου, Οεοτόκε, χαράν εμ,ήνυσε
πάβ*) -cri οικουμένη· έκ σοϋ γάρ άνέτε&λεν ό ηλοος
της SScxacoaSv/js, Χωστός ό Οεος ήμ,ών· καΐ λύ·
σας τήν κατάραν έδωκε τήν εύλογίαν καΐ καταργή-
οας τον θάνατον έδωρήσατο ζωήν τήν a&<imov.

Το άπολυτίκιον των είαοδίων της Θεοτόκου.

( 21 Νοεμβρίου ).

Κατά την αυτήν άρχαίαν παράδοσιν τής εκκλησίας
ό 'Ιωακείμ και ή "Αννα, οι γονείς τής Θεοτόκου, έκπλη-



οοΰντες την δοθεΐσαν τφ Θεφ ύπόσχεσιν αφιέρωσαν την
Θεοτόκον μικράν ετι την ήλικίαν εις τον ναόν.

Την εϊσοδον ταύτην και άφιέροοσιν τής Θεοτόκου εις
τον ναόν εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τ ή -1 Νοεμβρίου.

Το άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής.

ϋ-ήμ-ερον τής ευδοκίας τό π^οοίμοον καΐ της
των ανθρώπων αωτηρεας ή προκήρυξες- έν ναω
τοΰ ©εοΰ τρανώς ή παρθένος δε£κνυτα& καΐ τον
^ρςστον τοος πασ& προκαταγγελλεταε. Αύτ^ και
ήμ,ε&ς μ-εγαλοφώνως βοήσωμ.εν-Χαερε της οικονο-
μίας το$ κτίστου ή εκπλήρωσες.

Τό άπολυτίκιον τον Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

( 25 Μαρτίου )

"Εξ μήνας μετά την σύλληψιν 'Ιωάννου τοΰ Προ-
δρόμου απεστάλη υπό τοΰ Θεοΰ ο άγγελος Γαβριήλ
προς την Θεοτόκον εύρισκομένην έν Ναζαρέτ, δποίς
άναγγείλη αυτή ότι 8ά γέννηση υ ιόν, όστις θ ά σώση τον
κόσμον. Ή παρθένος απορεί κατ' αρχάς και εροοτά τον
άγγελον πώς εινε δυνατόν νά γείνη τοΰτο, άψοΰ εινε
παρθένος, άκοΰσασα όμοος παρ' αύτοΰ ότι θα ελθη επ' αυ-
τήν Πνεΰμα άγιον και δύναμις Υψίστου Οά επισκιάσω
αυτήν και διά τοΰτο τό τέκνον, όπερ θά γεννηθή εξ αυ-
τής, θά κληθή υιός τοΰ Θεοΰ, υποτάσσει εαυτήν εις τό
θέλημα τοΰ Θεοΰ /λέγουσα «'Ιδού ή δούλη τοΰ Θεοΰ
γενηθήτω κατά τό ρήμα σου».

Την εύχάριστον ταύτην άγγελίαν τοΰ αγγέλου πρός
την Θεοτόκον, ότι θά γέννηση τον Σωτήρα τοΰ κόσμου,
τον Εύαγγελισμόν τοΰτον τής Θεοτόκου, εορτάζει ή ήμε-



τέρα εκκλησία τη 25 Μαρτίου. Ή εορτή αΰτη τοΰ Ευ-
αγγελισμού εορτάζεται παρ' ήμΐν και ώς εθνική εορτή,
διότι κατ' αυτήν ύψώθη ή σημαία τής έ?^ευθερίας κατά
τό 1821.

Το άπολυτίκιον τής εορτής εινε το εξής.

Χήμερον τΐ^ς σωχηρεας ήμών το κεφάλαοον χαΐ
τοΰ in' αεώνος μ.υστν}ρεουή φανέρωσες* ο υεός τού
θεοΰ υεος της ΙΙαρβενου γόνεταε χαΐ Γαβριήλ τήν
χάριν εύαγγελίζετας. A to *ac ήμεις σύν αύτω τ^
Θεοτόχω βοήσωμ,εν· Χαίρε χεχαρετωμ,ένη ό Κύ-
ρεος μ,ετα σοϋ.

Τό άηολυτίκίον τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου.

(15 Αύγουστου).

Κατ' άρχαίαν παράδοσιν τής εκκλησίας ή Θεοτόκος
προαισθανθείσα το τέλος αυτής άνέβη εις το όρος των
Έλαιών, ένθα συχνάκις προσηύχετο, όπως προσευχηθή.
Μετά ταΰτα έπιστρέψασα εις τον οίκον αυτής ήτοίμασε τα
τής κηδείας αυτής.Έπειτα δ' εύλογήσασα τούς εις τον οί-
κον αυτής συνελθόντας αποστόλους και εύχηθεΐσα υπέρ
τής ειρήνης τοΰ κόσμου παρέδωκε τό πνεΰμα εις τον υίόν
αυτής καΐ Θεόν, τον Ίησοΰ ν Χριστόν. Οί απόστολοι
τότε εκήδευσαν εύλαβώς τό σώ£ια αυτής εν Γεθσημανή·
την τρίτην δμο^ς .μετά τήν ταορήν ήμέραν μετέστη αύτη
σωματικώς είς τούς ουρανούς.

Τον θάνατον τής Θεοτόκου εορτάζει ή ημετέρα εκ-
κλησία τή 15 Α ύγουστου προτάσσουσα τής εορτής ταύ-
της νηστείαν δέκα πέντε ημερών-

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής.



Έν γεννήσεε την παρΟεν&αν έφύλαξας, εν τή
κοιμήοει τον κόσμον ού κατελεπες, Οεοτόκε· μ,ε-
τέστης προς την ξωήν μ,ήτηρ υπάρχουσα τής Ceo ή ς
καΐ ταος πρεσβε&αες τα&ς σαες λυτρονμιενη εκ θα-
νάτου τάς ψυχας ημών.

It

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΕΟΡΤΠΝ ΤΩΝ ΑΓΙΠΝ

Τό άηολντίκιον της μεταοτάαεως τοΰ Εναγγελιοτοϋ 'Ιωάννου.

(26 Σεπτεμβρίου)

Ό Ευαγγελιστής 'Ιωάννης καταγόμενος εκ Βηθσαϊδά
ήτο υιός τοΰ Ζεβεδαίου και τής Σαλώμης, άδελ<:ρός δε
τοΰ 'Ιακώβου. 'Ασχολούμενος μετά τοΰ πατρός και αδελ-
φού αύτοΰ περί την αλιεία ν έγένετο κατ' αρχάς μαθη-
τής τοΰ Ιωάννου τοΰ Προδρόμου (Ίωάν. 1, 35), έπειτα
δε τοΰ Ίησοΰ Χριστού καταλαβών διακριτικήν θέσιν
μεταξύ τών μαθητών αύτοΰ. Ή αγάπη τοΰ Ιωάννου
προς τον Χριστόν και τοΰ Χριστού προς τον Ίωάννην
ήτο εξαιρετική. Κατά τον μυστικόν δεΐπνον εκάθητο ό
Ιωάννης πλ,ησίον τοΰ Ίησοΰ, αυτός 0έ μετά παράκλη-
σιν τοΰ Πέτρου πεσών εις τό στήθος τοΰ 'Ιησού ήρώτη-
σεν αυτόν περί τοΰ προδότου ('Icoàv. Ιο, 13 — 26), ό δε
Ίησοΰς Χριστός ένεπιστεύθη από τοΰ σταυρού είς τον
Ίωάννην την εαυτού μητέρα. Μετά τον θάνατον τού
αποστόλου Παύλου, μετά δήλα δή τό 67 μ.Χ. εύρίσκομεν
αυτόν εν Έφέσω, ενθα εμεινε μέχρι τέλους τής ζοοής
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αύτοΰ. Κατά τούς διωγμούς τοΰ Δομιτιανοΰ έξωρίσθη
εις την Πάτμον, ένθα είδε την Άποκάλυψιν, ήν εγρα-
ψεν επειτα έν 'Ecpéocp. Έκτος τής Άποκαλύψεως έγρα·
ψεν ό 'Ιωάννης τό Εύαγγέλιον και τρείς επιστολάς. Τα
συγγράμματα ταΰτα τοΰ Ίίοάννου σώζονται έν τω κα-
νόνι τής καινής Διαθήκης. Ό Ιωάννης άπέθανεν έν
βαθεΐ γήρατι εν Έφέσω. Κατά τινα παράδοσιν δεν άπέ-
θανεν, άλλα μετέστη εις τούς ουρανούς, εντεύθεν δε και
ή εορτή τής μεταστάσεως τοΰ 'Ιωάννου.

Τήν εις τούς ουρανούς μετάστασιν τοΰ 'Ιωάννου τοΰ
Εύαγγελιστοΰ έορτάζεί ή ημετέρα εκκλησία τή 26 Σε-
πτεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής,

Απόστολε Xfjtoxi» τω Θεω ηγαπημένε επιτάχυ-
ναν pîieat λαόν άναπολόγηχον δέχεται σε προσπί-
πτοντα, 6 επιπεσόντα τω στήΟει καταδεξάμ,ενος· ον
ικέτευε, θεολόγε, και έπίμονον νέφος εθνών δια-
σκεδάσαι, αιτούμενος ήμ.ιν ειρήνην κ<*ι τό μέγα
ελεος.

Τ à άπολυτίκιον του Εύαγγελιστοΰ Λουκά.

( 18 'Οκτωβρίου ).

Ό Ευαγγελιστής Λουκάς κατήγετο πιθανώς εξ 'Αν-
τιοχείας, ήτο δε ιατρός τό επάγγελμα. Προσαχθείς ε'ις
τον χριστιανισμόν υπό τοΰ άποστόλου Παύλου παρηκο-
λοΰθησεν επειτα αυτόν γενόμενος τακτικός αύτοΰ μαθη-
τής. Ό Λουκάς έγραψε τό Εύαγγέλιον καΐ τάς Πράξεις
των άποστόλοτν, άτινα σα^ζονται εν τω κανόνι τής καινής
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Διαθήκης. Κατά τινα παράδοσιν απέθανε μαρτυρικόν
θάνατον εν 'Αχαΐα.

Τήν μνήμην τοΰ Εύαγγελιστοΰ Λουκά εορτάζει ή
ημετέρα εκκλησία τή 18 'Οκτωβρίου

Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής.

'Λποοτολε αγιε /ai εύαγγελιβτά Λουκά «ρε-
αοευε τω έλεήμονε Θεώ, ένα πταισμάτων αφεσεν
παράοχϊ] ταες ψυχαες ημών.

Τό άπολυτίκιον τοΰ άγιου Γερασίμου.

( 20 'Οκτωβρίου ).

Ό όσιος Γεράσιμος κατήγετο εκ Τρικκάλων τής Κο-
ρινθίας εκ τής οικογενείας Νοταρά. Άφοΰ εδ ι δ άχθη τα
πρώτα γράμματα εν τή πατρίδι αύτοΰ, άνεχώρησεν εξ
αυτής και ήλθεν είς άγιον "Ορος, 'Ιεροσόλυμα, Σινά
και πολλά άλλα μέρη. Έλθω ν τέλος είς Κεφαλληνίαν
ίδρυσε π/^ησίον τοΰ χωρίου 'Ομαλών, εύρων έκει άρχαίαν
τινά εκκλησίαν, ίεράν μονήν. 'Εκεί θεοφιλώς ζήσας και
πλείστα έπιτε?\,έσας θαύματα έτελεύτησε τή 15 Αύγου-
στου τοΰ 1579. Τό ιερόν αύτοΰ λείψανον σώζεται έν τή
εν Κεφαλληνία ιερά μονή, τή φερούση τό έαυτοΰ όνομα?
καΐ θεωρείται θαυματουργόν.

Τήν μνήμην τοΰ αγίου Γερασίμου, τοΰ πολιούχου τής
Κεφαλληνίας, εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 20 'Οκτω-
βρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής.

Των ύρθοδόξων προστάτην καε έν βαρκε αγγε-
λον, καε Οαυματουργάν Οεοφόρον νεοφανεντα
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ήμ,Ιν έπαινέσωμεν πιστοί βειον Γεράσιμο ν οτι
άξίως παρά θεοΰ άπείληφε ίαμάτων τήν άέναον
χάριν* ρώννυσι τοί*ς νοσοΰντας, δαιμονιώντας ιά-
ται* διό και τοις τιμώσιν αύτόν βρύει ΐάματα.

Τό άηολντίκιον του άγιου Δημητρίου.

(26 'Οκτωβρίου).

Ό άγιος Δημήτριος κατήγετο εκ Θεσσαλονίκης. Το)
290 μ. Χ. ελθόντος τοΰ «ύτοκράτορος Μαξιμιλιανοΰ εις
Θεσσαλονίκην ερρίφθη τή διαταγή αύτοΰ ώς χριστιανός
εις τάς φυλακάς, επειτα δέ και έφονεύθη δια λόγχης
ενεκα τής ακολούθου αιτίας. Τελουμένων αγώνων έν
Θεσσαλονίκη επί παρουσία και τοΰ Μαξιμιλιανοΰ βάρ-
βαρος τις και διάσημος παλαιστής φίλος τοΰ αύτόκράτο
ρος, Λυαΐος καλούμενος, προσεκάλει πάντας να άγω*
νισ&ώσι πρός αυτόν και τούς άγωνιζομένους ένίκα. Τότε
ό Νέστωρ, όστις ήτο χριστιανός και ορίλος τοΰ αγίου Δη-
μητρίου, άποφασίζει νά παλαίση προς υόν Αυαίον, depot)
πρότερον ζητήση και λάβη τήν εύλογίαν τοΰ έν τή φυ-
λακή ευρισκομένου αγίου Δημητρίου. "Ερχεται λοιπόν εις
τάς φύλακας και λαβών τάς εύχάς τοΰ άγιου Δημητρίου
μεταβαίνει εις τό στάδιον, παλαίει πρός τον Αυαίον και
νικά αύτόν και φονεύει. Ό Μαξιμίανός λυπηθείς σφόδρα
επί τω θανάτω τοΰ φίλου αύτοΰ και τήν αίτίαν μαθών
διατάσσει όπως παρευθύς τόν μεν Δημήτριον φονεύσω-
σιν έν τή φυλακή δια λόγχης, τόν δέ Νέστορα δια τοΰ
ιδίου αύτοΰ ξίφους εν τω σταδίω.

Τήν μνήμην τοΰ αγίου Δημητρίου εορτάζει ή ήμε^



— 12 —

τέρα εκκλησία τη 26 'Οκτωβρίου, καθ' ήν έορτάζομεν
και τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης, τήν γενομένην υπό
τοΰ έλληνικαΰ στρατού τή 26 'Οκτωβρίου 1912-
Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής·

Μέγ»ν ευρατο έν τοες χενδΰνοες σέ υπέρμαχο ν
■η οεχουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον, Ί4ς
ούν Λυαίου χαΟεελες τήν επαρσεν έν χω σταδεω
Οαρρύνας τον Λίέστορα, οΰτως, αγεε, "Χρεστόν τον
Οεόν εκέτευε δωρήσασθαε ήμεν τό μέγα ελεος.

Τύ άπολυτίκιον των άγιων Αναργύρων Κοσμά και
Δαμιανού.

( L Νοεμβρίου).

Οΰτοι κατήγοντο εξ 'Ασίας καΐ άνετράφησαν θεο-
πρεπώς υπό τής μητρός αυτών Θεοδότης. Σπουδάσαντες
τήν ίατρικήν μετήρχοντο ταύτην δωρεάν, διό και άνάρ-
γυροι εκλήθησαν, πολλούς θεραπεύοντες τή βοήθεια» και
τής θείας χάριτος και θαύματα ποιοϋντες, διό και θαυ-
ματουργοί έκλήθ ησαν.

Τήν μνήμην τών αγίων 'Αναργύρων Κοσμά και Δα-
μιανού εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 1 Νοεμβρίου.

Τύ άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής.

"Λγεοε Άνάργυροε καε θαυματουργοί έπεσκέ·
ψαβΟε τοτς ασϋενεεας ήμών* δωρεάν έλάβετε, δω-
ρεάν δότε ήμεν.



Τό άπολυτίκιον της συνάψεως των 'Αρχαγγέλων
Μιχαήλ καϊ Γαβριήλ.

( 8 Νοεμβρίου ).

Οι άγγελοι είναι όντα πνευματικά. Δημιουργηθέντες
υπό τοΰ Θεοΰ πάντες αγαθοί διηρέθησαν επειτα είς αγα-
θούς και πονηρούς, διότι τίνες τούτων επανεστάτησαν
κατά τοΰ Θεοΰ και άπομακρυνΜέντες εγένοντο κακοί.
Έργον των μεν αγαθών αγγέλων εινε να ΰπηρετώαι τον
Θεόν καΐ βοηθώσι τους αγαθούς ανθρώπους, τών δε
κακών να διαβάλλωσι τους ανθρώπους και πρβτρέπωσιν
αυτούς είς τό κακόν. Ύπάρχουσι πολλοί αγαθοί άγγελοι
αποτελούντες διαφόρους τάξεις άνωτέρας και κατωτέρας.
Μιας τών ανωτέρων τάξεων προϊστάμενοι είνε οί αρχάγ-
γελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ.

Σύναξις καλείται ή συνάΟροισις τών πιστών εις τήν
εκκλησίαν προς τιμήν άγίου τινός προσώπου.

Τήν σύναξιν τών αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ
εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 8 Νοεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής.

Τών ουρανίων βτρατεών αρχιστράτηγοι, δυβω·
ποΰμεν ύμας ήμε?ς oc ανάξεοε, cva ταες υμών δεή-
σεσε τεδχόσητε ήμας σκέπη τών πτερύγων τής
α,ΰλου υμών δόξης, φρουροϋντες ημάς προσπί-
πτοντας εκτενώς και βοώντας* εκ τών κινδύνων
λύτρωσασΟε ήμας, ώς ταξιάρχαι τών ανω δυνά-
μεων.

Τό άπολυτίκιον του αγίου 'Ιωάννου τοΰ Χρυαοοτόμου.

( 13 Νοεμβρίου )

Ό 'Ιωάννης ό-Χρυσόστομος εγεννήθη εν 'Αντιόχεια
τω 344 μ. Χ. εξ ευσεβών γονέων τοΰ Σεκούνδου και
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τής Άνϋούσης. Ένω έσπούδαζε, νεαρότατος ετι ών,
εκλήθη δια τήν μεγάλην αύτοΰ άρετήν να διαδεχθή τόν
αποθανόντα μητροπολίτην 'Αντιοχείας Μελέτιον, αλλ'
ήρνήθη φυγών. Γενόμενος μετά ταύτα πρεσβύτερος èv
'Αντιόχεια ήρχισε νά κηρύττη τούς περιφ»ήμους αύτοΰ
λύγους τούς θαυμαζομένους μέχρι τής σήμερον δια τήν
θερμότητα τής πίστεως καΐ τό κάλλος τής γλώσσης. Τω
397 άναβιβάζεται εις τόν άρχιεπισκοπικόν θρόνον τής
Κωνσταντινουπόλεως, ενθαεξηκολούθει διακρινόμενος δια
τήν εύγλωττίαν αύτοΰ, τήν πρός τούς πτωχούς άγάπην
και τό θάρρος πρός τούς Ισχυρούς τής γής και μάλιστα
πρός την αύτοκράτειραν Εύδοξίαν, τής όποιας τά διε-
φθαρμένα ήθη ήλεγχε Τή ενεργεία αυτής έξωρίσθη δις
εκ Κωνσταντινουπόλεως, κατά δέ τήν δευτέραν έξορίαν
απέθανε καθ' όδόν έκ τών κακουχιών τής όδοιπορίας τω
407. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος κατέλιπε πλείστα συγ-
γράμματα, τά όποια διακρίνει ή βαθύτης τών εννοιών,
ή θερμότης και τό κάλλος τοΰ λόγου, διά τό όποιον οι
μεταγενέστεροι εκάλεσαν αύτόν Χρυσόστομον.

Τήν μνήμην τοΰ αγίου Χρυσοστόμου εορτάζει ή ημε-
τέρα εκκλησία τή 13 Νοεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής.

'II τοΰ στόματος σον> καθάπερ πυ^οος έκλάμ.·
ψασα. χάρις τήν οικουμένην εφώτισεν, «.φιλαργυ-
ρίας θησαυρούς έπι τής γής έναπέΟετο, τό υψος
ύμϊν τής ταπεινοφροσύνης ύπέδενξεν. Άλλά σοΐς
λόγοις παιδεύων, πάτερ Μίοάννη Χρυοόσΐομε,
πρέσβευε τω γ%.όγω Χ,ριστω τω Οεω σωθ'ήναι τάς
ψυχάς ήμ.ών.
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Τό άηολυτίκιον τοΰ αγίου Φιλίηπου.

( 14 Νοεμβρίου )

Ό άγιος Φίλιππος κατήγετο εκ Βισθαϊδά. Γενόμε-
νος κατ' αρχάς μαθητής τοΰ 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου
ήκολούθησεν επειτα τον Χριστόν γενόμενος εις τών δώ-
δεκα αΰιοΰ αποστόλων. Κατά τήν παράδοσιν μετά τον
θάνατον τοΰ Κυρίου εκήρυξεν είς πολλά μέρη τής Ά -
σίας και απέθανε μαρτυρικόν θάνατον έν Τεραπό/απ
τής Φρυγίας.

Τήν μνήμην τοΰ άγιου Φιλίππου εορτάζει ή ημετέρα
έκκλησία τή 14 Νοεμβρίου.

Το άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής

Απόστολε ΐγίε Φίλιππε πρέσβευε τω έλεή-
jxovt Θεώ, cva πταεσμ,άτων άφεσεν παράσχη τοιΕς
ψυχαϊς ήμ,ών.

Τό αηολυτίκιον του Εύαγγελιστοϋ Ματ&αίου.

( 16 Νοεμβρίου )

Ό Ματθαίος, όστις εκαλεΐτο και Λευΐ, ήτο υιός τοΰ
ΆλΓραίου, κατήγετο δε εκ Γαλιλαίας και ήτο τελώνης
τό επάγγελμα. Κληθείς υπό τοΰ Κυρίου άορήκε τό τε-
λωνείον και ήκολούθησεν τον Χριστόν γενόμενος είς τών
δώδεκα μαθητών αύτοΰ. Κατ' αρχάς εκήρυξεν εν Τερο-
σολύμοις και Παλαιστίνη, επειδή όμως οί 'Ιουδαίοι δεν
επείθοντο είς τήν διδασκαλίαν αύτοΰ έγκαιέλιπεν τήν
Παλαιστίνην και ήλθε ν καϊ εκήρυξεν εις άλλους λαούς,
κατά τινα παράδοσιν είς τούς Αιθίοπας καϊ Πάρθους.
Προ τής άναχωρήσεώς του εκ Παλαιστίνης εγραψε τό
υπ' αύτοΰ κηρυττόμενον Εύαγγέλιον ελληνιστί-και άρα-
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μαΐστι (έν τή νεωτέρα δηλαδή εβραϊκή γλώσση). Και τό
μεν άραμαϊκόν κείμενον τοΰ Ευαγγελίου άπωλέσθη σώ-
ζεται δέ τό έλληνικόν έν τω κανόνι τής καινής Διαθή-
κης. Κατά τήν παράδοσιν άπέθανεν ό Ματθαίος θά-
νατον μαρτυρικόν.

Τήν μνήμην τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ματθαίου εορτάζει ή
ημετέρα εκκλησία τή 16 Νοεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής·

Απόστολε άγιε και εύαγγελιστά Ματθαίε πρέ-
σβευε τω έλεήμονι Θεω, ί'να πταισμάτων αφεσιν
παράσχ^ ταις ψυχαΞς ήμών.

Τό άπολυτίκιον τον άγιου Άνδρέον.

( 30 Νοεμβρίου ).

Ό άγιος 'Ανδρέας κατήγετο εκ Βηθσαϊδσ. και ήτο
αδελφός τοΰ άποστόλου Πέτρου- Κληθείς πρώτος υπό.
τοΰ Ίησοΰ Χριστού εγένετο μαθητής αύτοΰ προσαγα-
γών έπειτα αύτώ και τόν άδελφόν αύτοΰ Πέτρον. Κατά
τήν παράδοσιν έκήρυξεν ε'ις πολλά μέρη τόν χριστιανι-
σμόν και μάλιστα έν Θράκη, Σκυθία και Ελλάδι, απέ-
θανε δέ μαρτυρικόν θάνατον εν Πάτραις.

Την μνήμην τοΰ άγιου 'Ανδρέου εορτάζει ή ημετέρα
εκκλησία τή 30 Νοεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής.

'ϋς τών αποστόλων πρωτόκλητος και τοΰ κο-
ρυφαίου αύτάδελφος, τω δεσπότη τών όλων, Αν-
δρέα, ικέτευε ειρήνην τ/) οικουμένη δωρήσασϋαι,
και ταις ψυχαΐς ήμών τό μέγα ελεος.
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Tà άπολυτίκιον τον αγίου Νικολάου.

(6 Δεκεμβρίου) ^

Ό άγιος Νικόλαος ήτο επίσκοπος Μύρων τής Λυκίας,
ήκμασε δε επί τών αύτοκρατόρων Διοκλητιανοΰ και Μά-
ξι μιαν οϋ. Κατά τούς διωγμούς τους γενομένους επί τών
αύτοκρατόρων τούτων συλληφθείς ό Νικόλαος ερρίφθη
εις τάς φύλακας 'Απελευθερωθείς έπειτα επί του μεγά-
λου Κωνσταντίνου και λαβών μέρος εις τήν πρώτην
οίκουμενικήν σύνοδον τήν γενομένην έν Νικαία τής Βυ-
θηνίας τω ■ "32Γ» απέθανε κατά τό 330.

Τήν μνήμην του άγιου Νικολάου θεοορουμένου ιδία
ώς προστάτου τών ναυτιλλομένων εορτάζει ή ήμ.ετέρα εκ-
κλησία τή G Δεκεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό έξης.

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότατος, έγκρα-
τεεας δίδάβκαλον άνέδεοξέ σε τή ποίμ.νν) σου ή τών
πραγμάτων αλήθεια· δια τοΰτο έκτήσω τή ταπεε-
νώσεε τα υψηλά, τή πτωχεία τα πλούσια. ΙΙάτερ,
ίεράρχα Γ^ίδκόλαε, πρέσβευε "Χροστώ τώ θεώ
σωΟήνας τ<* ψυχάς ημών.

Τό αηολυτίκιον τοϋ άγιου Σπυρίδωνος-

( 2 Δεκεμβρίου)

Ό άγιος Σπυρίδων κατήγετο εκ Κύπρου, ήκμασε δε
έπι τής εποχής τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου. Άπό ποιμήν
προβάτων γενόμενος επίσκοπος . Τριμυθοΰντος τής.Κύ-
πρου διεκρίθη ιδία έν τή πρώτη οικουμενική συνόδφ,

2
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έν τή οποία κατεπολέμησε τήν αϊρεσιν τοΰ 'Αρείου διά
τε τοΰ λόγου και δια θαυμάτων. Έν τή συνόδω ταύτη
θέλων να απόδειξη ό άγιος Σπυρίδων τό σοραλερόν τής
αίρέσεως τοΰ 'Αρείου και τό δυνατόν τής υπάρξεως
τώντριών ύποστάσεων έν τω ένΐ θεώ έ'λαβε κέραμον και
συνέθλιψεν αύτήν δια τής χειρός και τό μεν ύδωρ έρρευσε
κάτω, τό πΰρ δι' ού ειχεν έψηθή άνήλθεν άνω ώς κα-
πνός και τό χώμα εμεινεν εις τάς χείρας τοΰ αγίου. Και
άλλα δέ θαύματα έποίησεν ό άγ. Σπυρίδων, εξ ών τά
ακόλουθα δύο εινε άξια 'ιδιαιτέρας μνείας, διότι και νπο
τοΰ άπολυτικίου αύτοΰ άναφέρονται· Γυνή τις εχαοε
πολύτιμόν τι άντικείμενον δπερ ή πρό τίνος άποθανοΰσα
θυγάτηρ αύτής ειχεν άποκρύψει εις άγνωστον διά τήν
μητέρα μέρος. 'Η μήτηρ τότε παρεκά?^εσε τόν άγιον
Σπυρίδωνα, όπως βοηθήση αύτήν, ούτος δε έρωτήσας
τήν έν τω τάορω θυγατέρα καΐ μαθών παρ' αύτής τό
μέρος, ενθα εύρίσκετο τό. πολύτιμον άντικείμενον, άνε-
κοίνωσε τούτο εις τήν μητέρα, ήτις ούτως εύρεν αύτό.
"Αλλοτε πάλιν, δτε πτωχός τις έζήτησεν ελεημοσύνην παρά
τοΰ άγιου, ούτος στερούμενος χρημάτων μετέβαλε διά προ
σευχής ocpiv, δν εύρε καθ'όδόν, εις χρυσοΰν τοιούτον και
οΰιω έβοήθησε τόν πτοοχόν. Διά τήν αγιότητα τέλος τοΰ
βίου λέγεται ότι οί άγγελοι συνελειτούργουν μετ' αυτού
Τω ο;"0 άπεδήμησεν ό άγ. Σπυρίδων εις Κύριον Τό
λείψανον τοΰ αγίου εύρίσκεται εν Κέρκυρα, ής θεωρεί-
ται 6 πολιούχος.

Τήν μνήμην τοΰ αγίου Σπυρίδωνος εορτάζει ή ημε-
τέρα εκκλησία τή 12 Δεκεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής

Της συνόδου της πρώτης άνν.δείχΟης υπέρμα-
χος Βαυματουγός, Θεοφόρε Σπυρίδων, πατήρ
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ημών. Jkto νέκρα συ εν τάφω προσφωνείς, καϊ όφιν

χρυσοϋν μετέβαλες* καϊ έν τω μέλπειν τάς
αγίας σου εύχάς, αγγέλους εσχες συλλε&τουργοΰν-
τάς οοί, εερώτατε. Αόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα
τω σέ στεφανώσαντς, δόξα τω ενεργόΰντ& δια σου
πάιιν οάματα.

Τό άπολυτίκιον τον αγίου Διονυσίου.

( L7 Δεκεμβρίου )

Ό άγιος Διονύσιος κατήγετο εκ Ζακύνθου υιός ών
γονέων πλουσίων και ευσεβών. Νεαρός τήν ήλικίαν έγέ-
νετο μοναχός εις τήν ίεράν μονήν τών Στροφάδων, απέ-
ναντι τής Ζακύνθου κειμένων, μετά ιινα δ' έτη επίσκο-
πος Αϊγίνης. Θεοφιλώς ποιμάνας τήν εαυτού επισκοπή ν
έτελεύτησε τώ 1624. Τό λείψανον τού αγίου Διονυσίου
ευρίσκεται εν Ζακύνθω, ής θεωρείται ό πολιούχος.

Τήν μνήμην τού αγίου Διονυσίου εορτάζει ή ημετέρα
εκκλησία τή 17 Δεκεμβρίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής

ΤΓης Ζακύνθου τον γόνον καϊ Λ^ςγίνης τον πρόε-
δρον καϊ φρουρόν της μονής τών 2-τροφάδων,
Jkcovùotov, απαντες τιμήσωμεν συμφώνω^ οι «ι-
στοί, βοώντες προς αυτόν ειλικρινώς* σαις λιταΕς
τους τήν σήν μνήμην έπιτελοϋντας σώσον και βοών-
τας σοι* δόξα τω σέ δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τώ
σε Οχυματώσαντι, δόξα τώ δωρησαμένω σε ημίν
πρέσβυν ακοίμητον.

Τό άπολυτίκιον τον μεγάλου Βασιλείου.

(, 1 Ιανουαρίου )

Ό μέγας Βασίλειος έγεννήθη τώ 329 έν Καισαρεία
τής Καππαδοκίας. 'Ανατραφείς υπό τής ευσεβούς αύτοΰ
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μητρός Έμμελείας, έσπούδασεν επειτα έν Καισαρεία,
Κωνσταντινουπόλει και εν 'Αθήναις, ενθα συνεδέθη δια
στενής φιλίας μετά τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, τοΰ
σπουδάζοντος τότε έν 'Αθήναις. Άπελθών μετά ταΰτα
ε'ις ΓΤόντον, εις τινα πατρικήν εξοχήν, άφιερώθη μετά
τοΰ φίλου αύτοΰ Γρηγορίου είς τήν μελέτην τής αγίας
Γραφής και τών συγγραμμάτων τών πατέρων και ιδία
τοΰ Ώριγένους. Κατά τό 370 εξελέγη μητροπολίτης Και-
σαρείας. Διακριθείς διά υήν παιδείαν αύτοΰ, τό θάρρος
πρός τούς 'ισχυρούς τής γής και τήν άγάπην πρός τόν
πλησίον έτελεύτησε τή 1 'Ιανουαρίου τοΰ 3 79. Ό μέγας
Βασίλειος, ένώ ώς έπίσκοπος είχε μεγάλα εισοδήματα.,
απέθανε πτο^χός ενεκα τής μεγά?νης αύτοΰ προς τούς πτω-
χούς άγάπης. Αύτός ίδρυσε τό περίψημον πτωχοκομείον,
τήν Βασιλειάδα καλουμένην, ήν δι' έξόδωλ' του συνετή -
ρει, και έν καιρώ λιμού έτρεφεν εκατοντάδα πτωχών έν
τή ιδία αύτοΰ τραπέζη. Τά περισωθέντα συγγράμματα
τοΰ μεγάλου Βασιλείου, δογματικά, ηθικά και ερμηνευ-
τικά άποδεικνύουσι τήν μεγάλην αυτού παιδείαν και εύ-
σέβειαν.

Τήν μνήμην τοΰ μεγάλου Βασιλείου εορτάζει ή ημε-
τέρα εκκλησία τή 1 'Ιανουαρίου

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό έξης

Εις πάβαν τήν γήν έξηΧΟεν ό φθόγγος σου, ώς
δεξαμένην τόν λόγον σου· δι* ού Οεοπρεπώς έδογ-
[Αάτχιας, τήν φύσιν τών όντων ετράνωβας, τά τών
ανθρώπων ήθη χατεκόσμ,ησας, βασίλεεον £ερά-
τευμ,α, πάτερ όσιε πρέσβευε "Χριστώ χω Βεώ σω-
βήναε τάς ψυχάς ήμ,ών
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Τό άπολυτίκιον της οννάξεως τοΰ προδρόμου καϊ
βαπτιατοϋ 'Ιωάννου.

( 7 'Ιανουαρίου ).

"Ο 'Ιωάννης ήτο υιός τοΰ Ζαχαρίου και τής Ελι-
σάβετ, οϊτινες άτεκνοι όντες μετά θερμάς προς τον Θεό ν
παρακλήσεις απέκτησαν τέκνον, όπερ έκάλεσαν Ίωάννην.
"Ο 'Ιωάννης δια τοΰ κηρύγματος του ανήγγειλε τήν
ελευσιν τοΰ Χριστού και προητοίμασε πολλούς να δε-
χθώσι τήν διδασκαλίαν τοΰ Χριστού και πιστεύσωσιν ε'ις
αυτόν. "Ενεκα τούτου εκλήθη πρόδρομος, ένφ βαπτιστής
εκλήθη επειδή έβάπτιζε τούς προς αύτύν προσερχομέ-
νους- Ό 'Ιωάννης έζή βίον άσκητικόν διακρινόμενος δια
τύ πρΐχρητικόν αύτοΰ χάρισμα, τήν άρετήν και τύ θάρρος
πρύς τούς Ισχυρούς τής γής. Ό Ηρώδης τού οποίου
μετά θάρρους ήλεγχε τάς παρεκτροπάς ό 'Ιωάννης êcpu-
λάκισεν αύτόν έπειτα δε έκπληρών ύπόσχεσιν δοθεϊσαν
κατά τήν έορτήν τών γενεθλίων του είς τήν Σαλώμην,
τήν θυγατέρα τής Ήρωδιάδος, διέταξε καϊ άπεκεφάλισαν
αυτόν. Ό 'Ιησούς Χριστός έτίμα μεγάλως τύν Ίωάννην
θεωρών αυτόν ενα τών μεγαλειτέρων προφητών. Όμι-
λών ποτε προς τύν λαό ν περι αύτοΰ ελεγε μεταξύ άλλων·
« Άλλα τί έξήλθετε ίδεΐν ; Προφήτην ; Ναι λέγω ύμϊν
και περισσότερον προφήτου* ούτος γάρ εστι περί ού γέ-
γραπται* ιδού εγώ άποστέ/ιλω τον άγγελόν μου πού
προσώπου σου, ός κατασκευάσει τήν όδόν σου έμπρο-
σθεν σου. 'Αμήν λέγω ύμιν ούκ έγήγερται έν γεννητοΐς
γυναικών μείζων 'Ιωάννου τοΰ βαπτιστούν (Ματθ. 11, 9).

Σύναξις καλείται ή συνάθροισις τών πιστών έν τω
ναώ προς τιμήν άγιου τινός. Τήν έπομένην τής εορτής
τών Θεοφανείων, καθ'ήν έορτάζομεν τήν βάπτισιν τοΰ



Ίησοΰ Χριστοΰ υπό τοΰ Ιωάννου τοΰ προδρόμου, ήτοι
τήν 7 Ιανουαρίου, εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία, τήν
σύναξιν τοΰ Ιωάννου τοΰ βαπτιστοΰ

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό έξης.

ΛΙνήμη δεκαίου με^ εγκωμίων· σοΙ οέ άρκεσες
ή μαρτυρία τοϋ Ι*.υρ£ον, Ιϊρόδρομε- ανεδείχθης
γαρ όντως καΐ προφητών σεβασμεώτερος, ότε καε
έν ρεεΟροες βαπτεσαε κατηξεώβης τόν κηρυττόμε-
νον. "ΟΟεν τής αληθείας ύπεραθλήσας, χαίρων
εύηγγελε'σω καε τοες έν "Αδ/] θεόν φανερωΟέντα
έν σαρκέ, τόν αεροντα τήν άμαρτεαν του κόσμου
*αε παρέχοντα ήμ2ν τό μέγα ελεος.

Το άπολυτίκιον τοϋ μεγάλου 'Αντωνίου.

(17 Ιανουαρίου)

Ό μέγας Αντώνιος εγεννήθη έν Αιγύπτιο τω 251
εξ ευσεβών γονέων. 'Ακολουθών το ευαγγελικό ν ρητόν
«εί θέλεις τέλειος είναι, ΰπαγε, πώλησόν σοι τά υπάρ-
χοντα και διάδος πτωχοϊς» έμοίρασε τοις πτωχοΐς τά
υπάρχοντα αύτοΰ και μετέβη εις τήν έρημον· Έκεΐ διά
τού αύστηροΰ αύτοΰ ασκητικού βίου καΐ τής θαυμαστής
ύπερνικήσεως τών πειρασμών απέκτησε μεγάλη ν φήμη ν
ασκητού καΐ προσείλκυσε πλείστους μιμητάς ούτως ώστε
ή έρημος έπληρώθη ανθρώπων. Κατά τούς διωγμούς
τών χριστιανών υπό τοΰ Μαξιμίνου (ο 12 μ. Χ.) εδειξε
μέγα θάρρος μεταβαίνων και παραμυθών τούς διωκόμε-
νους χριστιανούς, κατά δέ τάς ταραχάς, τάς ύπό τών Ά-
ρειανών προκληθείσας κατήλθε ν εις Άλεξάνδρειαν κα
ήγωνίσθη ύπέρ τής ορθοδοξίας κατορθο':>σας πολλούς έκ-
των Άρειανών νά προσέλκυση εις τήν όρθοδοξίαν και
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πολ?ν,ούς των εθνικών εις τον χριστιανισμόν. Τή 17 Ία
νουαρίου 856 μετέστη εις Κύριον γενόμενος τύπος αρε-
τής και εύσεβείας και αρχηγός και υπόδειγμα του μονα-
χικού βίου.

Την μνήμην του μεγάλου 'Αντωνίου εορτάζει ή ημε-
τέρα έκκλ/ησία τη 17 'Ιανουαρίου.

Τό άπολυτίκιον της εορτής εινε τύ εξής.

ΊΓον ζηλωτήν Ήλίαν τοος τρόπους μΛμ.ούμ,ενος,
τω βατττεστγΐ εύΟε£α.&ς τχςς τρόβοος επόμενος, πά-
τε^, Άντώνοε, -ϊής ερήμου γέγονας oc/ίβτής, xal
τήν ο&χουμιένην έστήρε,'ξας εύχαις σου. Ato πρέ-
σβευε tto Οεω «stoOrjvac τάς ψυχάς ήμ,ών.

Το άηολντίκιον τοϋ αγίου Ά&ανασΙου καϊ Κυρίλλου

( 1S 'Ιανουαρίου )

Αμφότεροι ol πατέρες ούτοι της εκκλησίας κατήγοντο
εξ 'Αλεξανδρείας και διεκρίθησαν διά τους αγώνας αυ-
τών υπέρ της ορθοδοξίας, τους διωγμούς, ους υπέστη-
σαν αγωνιζόμενοι υπέρ της ορθοδοξίας και τα πολλά και
oocpà αυτών συγγράμματα.

Ό μέγας 'Αθανάσιος έγεννήθη τω 296. Διάκονος
ήδη ών έ'λαβε μέρος εν τη πρώτη οικουμενική συνόδφ,
τη γ'ενομένη έν Νικαία τής Βηθυνίας τω 325, εν ή
κατεπολέμησε την αϊρεσιν τοϋ 'Αρείου υπερασπισθείς
μετά θερμοΰ ζήλου και ισχυρών επιχειρημάτων την ορ-
θοδοξίαν. Γενόμενος έπειτα τω 328 αρχιεπίσκοπος 'Αλε-
ξανδρείας κατέστη εις τών θερμοτέρων υπερασπιστών
τής ορδοδοξίας και άμειλικτοοτέρων διωκτών του Αρεια-
νισμού". Τούτου ένεκα δεκάκις έξωρίσ&η καϊ επί εΐκοσιν
έτη εμεινεν έν τή εξορία επανερχόμενος μόνον όταν
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υπερίσχυαν οί ορθόδοξοι Τφ 37ο άνεπαύθη εν Κυρίίο.
Ό μέγας 'Αθανάσιος συνέγραψε πλείστα συγγράμματα
διακρινόμενα δια την βαθύτητα των εννοιών αυτών.

Ό δέ Κύριλλος εγένετο αρχιεπίσκοπος Ά?.εξαν-
δρείας τω 412 διαδεχθείς τον θείον αύτοΰ Θεόίρι?^υν.
Έν τη τρίτη οικουμενική συνόδω, τη συνελθούση τω 4ο 1
έν Έφέσφ και μετ' αυτήν κατεπολέμησε σφοδρώς την αϊ-
ρεσιν των Νεστοριανών, τούτου δε ενεκα εξωρίσϋη τη
ενεργεία των Νεστοριανών. Μετ' ολίγον όμως επανελ-
Οών ανέλαβε τον άρχιεπισκοπικόν θρόνον και ποιμάνας
έπι τριάκοντα δύο όλα ετη θεοφιλώς την ποίμνην αύτοΰ
έτελεύτησε τω 444. Και ό Κύριλλος συνέγραψε πλείστα

συγγράμματα διακρινόμενα δια την βαθύτητα των
εννοιών.

Την μνήμην του αγίου 'Αθανασίου και Κυρίλλου
εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τη 1S 'Ιανουαρίου.

Το άπολυτίκιον της εορτής εινε το έξης.

'Έργο&ς λάμ,ψαντες ορθοδοξίας, πασαν α€έ«
σχντες κα,χοδοξίαν, νικ/^αί τροπαιοφόροι γεγό-
νατε, εύσεβεόα, τά πάντα, πλουτ&σαντες· τήν έ*
χληβίαν μεγάλως *οσμ.ήαντες, άξέως ευρατε ^Lpt-
στον τον θεον, δωρούμ,ενον πασι το μ,έγα. έ'λεος.

Το άπολντίκίον τοϋ άγίον Γρηγορίου τοϋ θεολόγον.

( 25 'Ιανουαρίου )

Ό μέγας Γρηγύριος έγεννήθη έν Άρειανζω, κώμη
της Καπαδοκίας, κειμένη πλησίον της Νανζιανζοϋ, κατά
το 329. Ό πατήρ του, Γρηγόριος καΐ ούτος καλούμενος,
έχρημάτισεν επίσκοπος Νανξιανζοΰ, ή δέ μήτηρ του
Νόννα διεκρίνετο επ εύσεβεία και αρετή. Σπουδάσας εν
Καισαρεία, Άλεξανδρεία και 'Αθήναις, ενθα συνεδέθη
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διά στενής φιλίας προς τόν μέγαν Βασίλειον έπα-
νήλθον επειτα εις τόν Πόντυν, ΰπυυ έζων άσκητι
κόν βίον καταγινόμενοι εις τήν άνάγνωσιν τής αγίας
Γραφής, και τών συγγραμμάτων τών πατέρων, ιδία
δέ τών τοΰ "Ωριγένους. "Επειια έγένετο πρεσβύτερος
έν Νανζιανζω και βοηθός έπίσκοπος βοηθών τόν γέ-
ροντα ήδη πατέρα αύτοΰ, τόν έπίσκοπον Νανζιανζοΰ.
Προαχθείς τέλος εις έπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως
διεκρίθη διά τούς σφοδρούς κατά τών Λρειανών και
τών όμοφρονούντων αύτοις άγώλ'άς του έκφοονήσας τάς
θαυμασίας αύτοΰ ομιλίας. Τή ενεργείς* αύτοΰ συνεκλήθη
ή δευτέρα οικουμενική σύνοδος έν Κωνσταντινουπύλει
τω 381 μ. Χ. τής όποιας έγένετο πρόεδρος. Μετά την
έπικράτησιν τής ορθοδοξίας παραιτηθείς τοΰ επισκοπικού
θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως ήλθεν εις Νανζιανζυν,
ένθα άνεπεύθη έν Κυρίω τω 390. Ή εκκλησία διά τάς
σοφάς αύτοΰ συγγραφάς, και τούς μεγάλους αύτοΰ αγώ-
νας πρός καταπολέμησιν τών Άρειανών και τών όμο-
φρονούντων αύτοΐς και τήν ύποστήριξιν και άπόδειξιν
τής θεότητος τοΰ Λύγου τοΰ Θεοΰ, τοΰ Ίησοΰ Χριστού,
έκάλεσεν αύτόν θεολόγον.

Τήν μνήμην τοΰ άγίου Γρηγορίου τοϋ θεολόγου
εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 25 Ιανουαρίου.

.. Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό εξής.

Ό ποιμενικός αύλός τής θεολογίας σου τάς
τών ρητόρων ένίκησε σάλπιγγας- ώς γαρ τά βάθη
τοϋ πνεύματος έκζητήσαντι, καΐ τό κάλλη τοϋ φΟέγ
ματος προσετέθη σοι. Άλλα πρέσβευε Χριστώ
τω θεώ, πάτερ Γρηγόριε, σοίΟήναι τάς ψυχάς
ημών.
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Τύ άπολυτίκιον τών Τριών 'Ιεραρχών.

( οϋ 'Ιανουαρίου )

Ή ημετέρα εκκλησία εορτάζει την μνήμην τοΰ με
γάλου Βασιλείου τή 1 'Ιανουαρίου, τοΰ Γρηγορίου τοΰ
θεολόγου τήν 25 'Ιανουαρίου και τήν τοΰ 'Ιωάννου τοΰ
Χρυσοστόμου την Ιο Νοεμβρίου 1. 'Επειδή όμως ήγέρί) ή-
σαν έριδες μεταξύ τών χριστιανών, τίς τών τριών τού-
τιον -πατέρων εινε ό μεγαλείτερος, άπεφάσισεν ή εκκλη-
σία κατά τύν ένδέκατον αιώνα νά έορτάζη δια μιας
εορτής και τους τρεις όμοΰ, πρύς κατάπαυσιν τών ερί-
δων τυύτων και άντεγκλήσεων.

Την μνήμην τών τριών ιεραρχών Βασιλείου, τοΰ μεγά-
λου, Γρηγορίου τοΰ θεολόγου και 'Ιωάννου τοΰ Χρυσο-
στόμου εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 30 'Ιανουαρίου.

Τύ άπολυτίκιον τής εορτής είνε τύ εξής

Χους τρεις μέγιστους φωστήρας τής τρισηλίου
Θεότητος, τούς τήν οικουμένην άκτισι δογμάτων
θείων πυραεύσαντας, τούς μελιρρύτους ποταμούς
τής σοφίας, τούς τήν κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νά-
μχσι καταρδεύσαντας, Κασίλεςον τον μέγαν, καϊ
τον Οεολόγον Γρηγόριον σύν τω κλείνω 'Ιωάννη,
τω τήν γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι τών λό-
γων αυτών έρασταί. συνελβόντες ύμνοι ς τιμήσω-
μεν αύτοι γαρ τή ΤΓριάδι υπέρ ημών αει πρε-
σοεύουσιν.

Τό άπολυτίκιον τοΰ ay ίου Γεωργίου.

( 23 "Απριλίου ).

Ό άγιος Γεώργιος κατήγετο έκ Καππαδοκίας και
ήκμασε κατά τούς χρόνους τοΰ αύτοκράτορος Λιοκλητι-

1. 'Ως -phç τους β'.ους ~ρο. ~xc ίδιας αυτών έοοτάς.
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ανοΰ Νεαρός καταταχθείς εις τον στρατόν άνήλθεν εις
το αξίωμα τοϋ χιλιάρχου διακριθείς εις πολλας μάχας,
διό και τροπαιούχος εκλήθη. Κατά ταύς διωγμούς τοϋ
Διοκλητιανοΰ ύποστάς πολλάς βασάνους μετά θάρρους
και καρτερίας άξιοθαυμάστου έμαρτύρησε τω 206.

Την μνήμην τοϋ αγίου Γεωργίου εορτάζει ή ημε-
τέρα εκκλησία τ ή 23 'Απριλίου.

Το άπολυτίκιον τής εορτής εινε το· εξής.

'ίΐς των α£χιχιλώτων ελευθερωτής χαί των πτω-
χών υπερασπιστής, άσΟενούντων ιατρός, βασιλέων
υπέρμαχος, τροπαιοφόρε, μεγιλομάρτυς Ρεώρ-
γιε, πρέσβευε ΙΙ^ριστω τω Οεω σωΟήναι τάς ψυ-
χάς ήμ,ών.

Τό άπολυτίκιον των αγίων Κωνσταντίνου και 'Ελένης.

(21 Μαΐου)

Ό μέγας Κωνσταντίνος, υ υιός τοΰ Κωνσταντίνου
τοϋ Χλωρού, έγεννήθη τω 272. Παιδευτείς εύσεβώς υπό
τής μητρός αύτοΰ Ελένης έκηρύχθη ιδία υπέρ τοΰ χρι-
στιανισμού, δτε κατά τό 312 πολέμων εναντίον τοΰ Mu-
ξεντίου και ιδών έν τω ούρανώ τό σημείον του σταυρού
και κάτα>Θι τάς λέξεις " έν τούτω νίκα », άπέδωκε την
νίκη ν εις την βοήθειαν τοΰ Χρίστου και τοΰ σταυρού,
ον εκτοτε έθηκεν ώς σύμβολον των πολεμικών αύτοΰ ση-
μαιών, των λαβάρου ν καλουμένων. Τω 313 εξέδωκε νό-
μον περί θρησκευτικής ελευθερίας, καθ' δν και οί χρι-
στιανοί ήδύναντο να άσκώσιν ελευθέρως τα τής λα-
τρείας αυτών ώς οι εθνικοί. Έκτοτε δια πολλών νόμων
ύπεστήριζε την χριστιανικήν θρησκείαν. Τώ 325 συνε-
κάλεσε την προοτην οικουμενική ν σΰνοδον, τω δε 328 με-
τέορερε την πρωτεύουσαν τοΰ ρωμαϊκού κράτους εις τό
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Βυζάντιον, ενι)α ή χριστιανική θρησκεία εύκόλως ήδύ-
νατο να διαδοθη. Τω 3ο7 νοσήσας έτελεύτησεν έν Νι-
κομήδεια, αφού πρότερον εδέχθη το χριστιανικον βάπτι-
σμα. Τον μέγαν Κωνσταντΐνον μετά της μητρός αύτοΰ
Ελένης, τους συντελέσαντας εις την διάδοσιν και έπικρά-
τησιν του χριστιανισμού, τιμά ή εκκλησία ιδιαζόντως
θεωρούσα αυτούς αγίους και ίσαποστόλους-

Την μνήμην .των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
εορτάζει η ημετέρα εκκλησία ιή 21 Μαΐου.

Το άπολυτίκιον της εορτής εινε τύ εξής·

Toù Σταυροί) σου τον :ύ«ον έν ούρανώ Οεααά·
μένος και ώς ο Ιΐαϋλος τήν χλήυιν ουκ εξ άνΟριό
πων δε£άμενoc, ο έν βασ&λεί>σ&ν απόστολος σου,
14ύνοιε, βα-ηλεύουσαν πόλιν έν τή χε&ρί σου παρέ-
Οετο, :ήν πε^^ωζε δια παντός έν ειρήνη πρεσβείαες
της Οεοτόχου μόνε φιλάνθρωπε.

Το άπολυνίχιον τοϋ γενεθλίου τοϋ Προδρόμου
και Βτ,ητίστοϋ 3Ιωάννου.

( "24 'Ιουνίου )

"Οτε έγεννήθη ό Ίοίάννης ό πρόδρομος, ό υιός της
Ελισάβετ και τοΰ Ζαχαρίου, οι συγγενείς και οι φίλοι
ήρχυντυ εις την οίκίαν και συνέχαιρον την 'Ελισάβετ,
διότι ηύδόκησεν ό Θεός να καταστήση αυτήν μητέρα,
ένω ήτο στείρα. Κατά την όγδόην ήμέραν άπό της
γεννήσεως κατά τον νόμον επρεπε να γείνη ή περιτομή
και δοθή εις τό παιδίον όνομα. Και οι μεν συγγενείς
και φίλοι ήΟελον καπά τήν συνήθειαν την Ίουδαϊκήν
να διόσοοσιν εις τό παιδίον τό όνομα τοΰ πατρός, να
όνομάσο)σι δήλα δή αυτό Ζαχαρίαν, ή μήτηρ δμο^ς τοΰ
παιδιού επέμενε να κληΟή 'Ιωάννης. Τότε οι συγγενείς



και φίλοι ή ρώτησαν τον κωφόν και άλαλον Ζαχαρίαν
πώς θελει να όνομασθή τό παιδίον, ούτος δε ζητήσας
πινακίδιον εγραψε έπ' αύτοΰ τό όνομα 'Ιωάννης κάι
αμέσως ήρχισε νά όμιλή καϊ προφητεύη περί τοΰ μέλ-
λοντος τοΰ παιδίου λέγων ότι θά γείνη μέγας προφήτης

και θά πορευθή ενώπιον τοΰ Χριστού, όπως έτοιμάση
τήν οδόν αύτοΰ.

Τό γενέθλιον τού 'Ιωάννου τοΰ Προδρόμου εορτά-
ζει ή ημετέρα εκκλησία τή 24 'Ιουνίου, εξ δήλα δή μή-
νας προ τής εορτής τής γεννήσεως τοΰ Ίησο$ Χριστού
(2Γ> Δεκεμβρίου), όστις ήτο εξ μήνας μικρότερος τοΰ
Προδρόμου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής.

Π^οφήτα κν.ι πρόδρομε τής παρουσίας "Χρι-
στοί*, αξίως εύφημήσαι σε ουκ ευπορούμεν ημείς,
οι πόθω τιμώντες σε· στείρωσες γαρ τεκούσης καϊ
πατρός αφωνία λελυνται τή ένδόξω καϊ σεπτή σου
γεννήσει, καϊ σάρκωσες υιού τοΰ θεοΰ κόσμο»
κηρύττεται.

Τό άπολυτίκιον τών αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου.

( 29 "Ιουνίου )

Σίμο^ν ό υπό τοΰ Χριστού κληθείς Πέτρος, άραμαϊ-
στί Κηφάς, ήτο υιός τού Ίωνά, κατήγετο δε εκ Βηθ-
σαϊδά και ήτο άλιεύς έν Καπερναούμ!, όπου είχεν ιδίαν
οίκίαν έγγαμος ών. Γενόμενος μαθητής τού Χριστού
κατέλαβεν εξαιρετικΐρ θέσιν μεταξύ τών μαθητών αύτοΰ,
ήν έτήρησε και μετά ταύτα έν τή εκκλησία. 'Αφού μετά
τήν άνάστασιν τοΰ Χριστού έπανέκτησε τό άποστολικόν
αξίωμα (Ίωάν. 21, 15), όπερ ειχεν απολέσει ενεκα τής
αρνήσεως τού Χριστού (Ματθ. 26, 69), όμιλε! κατά τήν
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ήμέραν τής Πεντηκοστής έν Ίεροσολύμοις και προσελ-
κύει εις τόν χριστιανισμόν τρεις χιλιάδας ανθρώπων. "Ε-
πειτα μετά διαμονήν έν Ίεροσολΰμοις εύρίσκομεν αυτόν
έν Λύδδί), Ίόππη και Καισαρεία και μετά ταΰτα έν τή
συνάδω τών άποστόλων έν Ίερσσολΰμοις κατά τό 51
μ. Χ. Κατά τό τέλος τής ζωής αύτοΰ μετέβη εις Ρώ-
ιιην ή μετάβασις δμοος αύτη έγένετο μετά τήν μετάβα-
σιν τοΰ Παύλου και μάλιστα κατά τό τέλος τής δευτέ-
ρας αύτοΰ φυλακίσεως. Έν Ρώμη κατά τό 6 7 απέθανε
μαρτυρικόν θάνατον μετά τοΰ αποστόλου Παΰ?ιθυ. Έν τω
κανόνι τής καινής Διαθήκης σώζονται δύο έπιστολαι αύτοΰ.

Ό Παύλος έβραΐστι καλούμενος Σαούλ έγεννήθη έν
Ταρσω τής Κιλικίας και έξεπαιδεύθη έν Ίεροσολύ'μοις
παρά τώ περιφήμω Γαμαλιήλ μαθών κατά τήν τότε
συνήθειαν τών Ιουδαίων και έργον τι, τό τοΰ σκηνο-
ποιοΰ. Ήτο κατ' άρχος σφοδρός διώκτης τοΰ χριστια-
νισμοΰ τοσούτον.ώστε, άφοΰ έπί ίκανόν χρόνον κατεδί-
ωξε τούς χριστιανούς έν Ίεροσολύμοις λαβών ένεργόν
μέρος και κατά τόν λιΟοβολισμόν τοΰ στεφάνου, έπεισε
τόν άρχιερέα και τούς πρεσβυτέρους τών 'Ιεροσολύμων
να δώσωσιν εις αυτόν συστατικάς έπιστολάς καΐ τήν
άδειαν νά έλθΐ] εις Δαμασκό ν και φέρη τούς εκεί χριστι-
ανούς αιχμαλώτους ε'ις Ιεροσόλυμα. Καθ' όδόν δμως
ένω έπλησίαζεν ε'ις Δαμασκόν είδε φώς λαμπρότερον τοΰ
ηλιακού και ήκουσε φωνήν « Σαούλ, Σαούλ, τί με διώ-
κεις ; Σκληρόν σοι προς κέντρα λακτίζειν» . Τυφλωθείς
ήλθε χειραγωγούμένος ε'ις Δαμασκόν, ενθα ό Άνανίας,
ό προϊστάμενος τής έν Δαμασκω έκκλησίας, διά τής επι-
θέσεως τών χειρών ίάτρευσεν αύτόν και μετά ταύτα έβά-
πτισεν. Ούτω ό Παύλος, 6 πριν διώκτης τοΰ χριστιανι-
σμού γίνεται νΰν χριστιανός και μάλιστα ένθερμος ύπερατ



σπιστής τοΰ χριστιανισμού. Ή επιστροφή τοΰ αποστόλου
Παύλου εγένετο τω 37 μ.Χ. "Εκτοτε 5 απόστολος IIαυ-
λός δια διαφόρων πορειών κηρύττει πολλαχοϋ τοΰ ρω-,
μαϊκοΰ κράτους τον χριστιανισμύν και ιδρύει εκκλησίας.
Ούτω ήλθεν εις τήν Κύπρον, είς πολλάς πόλεις τής 'Α-
σίας, εις τήν Θεσσαλονίκην, Βέρροιαν, 'Αθήνας, Κό-
ρινθον και πολλαχοϋ άλλαχοΰ. Τέλος φυλακισθείς έν
Ρώμη απέθανε μαρτυρικόν θάνατον κατά τούς διωγμούς
τοΰ Νέρωνος τφ 67 μετά τοΰ άποστόλου Πέτρου. Έν

τω κανόνι τήν καινής Διαθήκης σώζονται δέκα τέσσαρες
έπιστολαι αύτοΰ. .

Τήν μνήμην τών άποστόλων Πέτρου και Παύλου
εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 29 'Ιουνίου Τής εορτής
ταύτης προηγείται νηστεία άρχομένη άπό τής Δευτέρας
μετά τήν Κυριακήν τών άγίων Πάντων.

Ί ό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τύ εξής'

Oc τών 'Αποστόλων πρωτόθρονοι και τής οικου-
μένης διδάσκαλοι τω δεσπότη τών όλων πρεσβεύ-
σατε ειρήνην τή οικουμένη δωρήσασΟαι καϊ τα£ς
ψυχαϊς ημών τό μέγα ελεος.

Τό άπολυτίκιον τοΰ Προφήτου Ήλιοϋ.

(2 ) 'Ιουλίου )

Ό προφήτης Ηλίας ήτο είς τών διαπρεπεπεστέρίον
και άσκητικωτέρων προφητών τής παλαιάς διαθήκης.
Ένδεδυμένος μηλωτήν και έζωσμένος τήν όσφύν δια
ζώνης δερμάτινης έδίδασκε και μετά θάρρους και αύ-
στηοότητος ήλεγχε τάς παρανομίας και τήν άσέβείαν
τοΰ βασιλέας 'Λχάαβ και τής συζύγου αύτοΰ Ίεζάβελ.
Πλείστα θαύματα ποιήσας άνηρπάγη ύπύ πυρίνου άρ-
ματος ζών ενώ συνωμίλει μετά τοΰ μαθητοΰ αύτοΰ Έλισ-



σαίου, και άνελήψθη* εις τους ουρανούς τώ 895 π Χ.
Κατά τήν μεταμόρφωσιν τοϋ Ίησοΰ Χρίστου επι τοϋ
ορούς αυτός μετά τοϋ Μωσέως εμφανίζονται και συνο-
μιλοΰσι μετά τοΰ Κυρίου.

Τήν μνήμην τοϋ προφήτου Ήλιου εορτάζει ή ημε-
τέρα εκκλησία τή 20 'Ιουλίου

Τό άπολυτίκιον τής εορτής είνε τό έξης.

Ό ενσαρκος άγγελος, των προφητών ή κρηπίς,
Λ δεύτερος πρόδρομος τής παρουσίας XfjtoxoO,
ΊΙλίας ό ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας Έλ'.σοαίω
τήν χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρί-
ζει· διό και τοις τιμώσιν αυτόν βρύει ιάματα.

Τό άηολντίκιον τον άγίον μεγαλομάρτνρος
και ιαματικού Παντελεήμονος.

( 27 Ιουλίου)

Ό άγιος Παντελεήμων κατήγετο εκ Νικομήδειας.
Τα τοΰ χριστιανισμού έδιδάχθη παρά τής εύσεβοΰς αύ -
τοΰ μητρός Εύβοΰλης, ήτις ήτο χριστιανή. Διδαχθείς
την ίατοικήν μετήρχετο τό επάγγελμα αύτοΰ δωρεάν θε-
ραπεύων δια τής χάριτος τοΰ θεοΰ πολλούς ασθενείς. Τού-
του ενεκα, ένω πρότερον έκαλείτο Παντολέων, εκλήθη
Παντελεήμων, ώς τούς πάντας ελεών. Κατά τό 305 απέ-
θανε μαρτυρικόν θάνατον, διό και αθλοφόρος καλείται.

Τήν μνήμην τοΰ μεγαλόμάρτυρος, Παντελεήμονος
εορτάζει ή ημετέρα εκκλησία τή 27 'Ιουλίου.

Τό άπολυτίκιον τής εορτής εινε τό εξής.

Αθλοφόρε άγιε και, ιαματ&κέ ΙΙαντελεήμον,
πρέσβευε τω έλεήμονι Θεώ, ί'να πταισμάτων άφ&-
σιν παράσχη ταις ψυχαις ήμών.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ή διδασκαλία των άπολυτικίων των θεομητορικών εορτών
και των εορτών των άγιων εν τη πρώτη του ελληνικού σχολείου
δύναται νά γείνν) ώς έξης'

Προκαλούνται κατ' αρχάς οί μαθηται ύπο τοϋ διδασκάλου να
ειπωσιν δ,τι γνωοίζουσίν σχετικον περί της εορτής. Τάς γνώσεις
των μαθητών συ μ πληροί ό διδάσκαλος προκειμένου μάλιστα πεοι
των εορτοίν των άγίίον^ περί ών ελάχιστα γνωοίζουσίν οί μαθη-
ται της πρώτης τάξεως τοΰ ελληνικού σχολείου. Έν τη προπα-
ρασκευή ταύτη προσέχει ο διδάσκαλος νά καταστηοη τοις μαθ/·-
ταΐς γνωστά και τα γεγονότα εκείνα, άτινα αναφέρονται εν τώ
άπολυτικίω. Οΰτω π. χ. προκείμενου περί του απολυτίκιου του
άγ. Σπυρίδωνος αναφέρει ό διδασκαλος τά θαύματα, περί ών
γίνεται λόγος έν τω άπολυτικίω, Τνα ούτω η έξηγησις καϊ κα-
τανόησις τοϋ απολυτίκιου καταστίί ευχερεστέρα.

Μετά την προπκρασκευην ταύτην άναγινώτκεΐ ό διδάσκαλος
βραδέως και εύκρινώς το άπολυτίκ·ον. Έπειτα εξηγεί τάς λέ-
ξεις, τάς οποίας άγνοοϋσιν οί μαθηται, και προκαλεί μετά
τοϋτο τους μ.αθητάς νά άποδώσοοσι τ6 άπολυτίκιον εις την δμι-
λουμ.ένην ημών γλώσσαν βοηθών αυτούς ώς προς την τακτοποίησιν
ιδία των λέξεοον.

Μετά τοϋτο γίνεται ή πραγματική επεξεργασία τοϋ άπολυ-
τικίου, ητις πολλα^οϋ δύναται νά λείπγι, εάν έν τη προπαρα-
σκευή εχο>σιν άναπτυχθη άοκούντίος τα πράγματα.

'Ακολούθως ευρίσκεται τη οδηγία τοϋ διδασκάλου ύπο των
μ,αθη -ών 7) κυρία τοϋ απολυτίκιου ιδέα.

"Επειτα προκαλούνται τίνες τών μαθητών ύπο τοϋ διδασκά-
λου νά άναγνώσωσι μεγαλοφώνως και κατ' έννοιαν το άπο-
λυτίκιον.
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Έ άνάγνωσις αυτη συντελεί κζί εις άπομντμόνευσιν τοΰ
άκολυτίκίου. Ά<ρ°ΰ άναγνώσωσι το άπολυτίκιον πέντε η £ξ μα-
Οηταί, κλείουσιν οί μαθηταί τά βιβλία αυτών και προκαλούν-
ται τίνες τούτων ύπο τοΰ διδασκάλου νά εΓπωσι το άπολυτίκιον
άπό μνημ.ης. Τον άπο μνημης λέγοντα το άπολυτίκιον μαθητην
βοηθουσιν έν άνάγκη οί άλλοι μαθηται ύπο του διδασκάλου ερω-
τώμενοι και έν άνάγκη αυτός ό διδάσκαλος. Έάν το άπολυτί-
κιον είναι μακρόν καΐ δυσχερές προς ά π ο μ. ν η μ ό ν ε υ σ ι ν δύναται νά
διαιρεθ'?) ύπο τοΰ διδασκάλου εις δύο jxépvj και ουτω κατά τον
αύτον ώ; άνο> τρόπον νά άπομνημ,ονευθ-?5 ύπο τών. μαθητών.
Τέλος εάν μάλιστα 6 διδάσκαλος γνωρίζη έκκλησιαστικην μου-
σική ν δύναται νά ψάλη μετά τών μαθητών το άπολυτίκιον.
Άφοΰ οΰτω ψαλη τρίς η τετράκις το άπολυτίκιον ποοκαλουνταί
τίνες τών μαθητών και ψάλλουσι τοΰτο.

ΓΩ; πους τον χρόνον της διδασκαλίας τών απολυτίκιων τών
θεομητορικών εορτών και τών εορτών τών αγίων πα οα τηρώ ότι
ταΰτα πρέπει να διδάσκωνται κατά το ποο της σχετικής εορτής
μάθημα. Οΰτω και το ενδιαφέρον τών μαθητών θέλει εισθαι
μείζον Ααι η κατά την εορτην πν.ρακολούθησις και κατανόησις
εν τη εκκλησία τοϋ τε απολυτίκιου και τών σχετικών τροπά-
ριο) ν πληρεστέρα.



A'

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΏΝ ΕΟΡΤΏΝ

Tà άηολντίκιον της γεννήσεως τής Θεοτόκου.

( Ήχος δ' )

Χαράν εμήνυσε nàarj τη οίκονμέντ]. Άνηγγειλεν εΐ; ολον
τό\ κοσμον χαράν, εγένετο αφορμή χαράς εις ολους τους ανθρώ-
πους.

Άνέτειλεν ό ήλιος τής δικαιοσύνης. Έγεννηθη δ κατ'
εξοχήν δίκαιος, ό Χριστός.

ϋΓαΙ λν<7ας τήν «ατάραν. Ό Χριστός άφοΰ ελυτε την κα-
τάρα ν ύπο την οποίαν ενεκα του προπατορικού αμαρτήματος
εστέναζεν ή άνθρο^πότης.

iifai καταργήσας τόν θάνατον. Και άροΰ κατηργησεν ό
Χριστός τον θάνατον δια τής έκ νεκρών αναστάσεως αύτοΰ.

Το άηολντίκιον των είσοδίων τής Θεοτόκον.

(Ήχος δ')

Σήμερον τής ευδοκίας τά ηροοίμιον. Ή à ρχή της απο-
φάσεως τοΰ Οεοΰ, η κατά χάριν βουλή τοΰ θεοΰ περι της σωτη-
ρίας των ανθρώπων σηαερον δια της εισόδου της Θεοτόκου εις
τον ναον άοχεται εκπληρουμένη.

Καϊ τής των άν&ρώηων σωτηρίας ή προκήρυξες. Και
προκηρύσσεται η σωτηρία των άνθρώπίον.

'iJr τω ναφ τοΰ Θεοί5 τρανως ή Παρ&ένος δείκνυται.
Η Παρθένος αποδεικνύεται τρανώς έν τω ναω τοΰ θεοΰ δτι
viva ι '/] προωρισμένη μνίτηρ τοΰ Σωτήοος.



Καϊ τον Χριστόν τοϊς πασι προκαταγγέλλεται. Και προ-
αναγγέλλε: είς ολους τον Χρ-.στόν, οτι έξ αύτη; θ χ γεννηθη ό
Χριστός.

Τής οικονομίας. Της βουλής τοΰ Θεοΰ πεοι της σο>τηριας
του ανθρώπου δια τχς ενανθρωπήσεως του Χρίστου. Λιά της Θεο-
τόκου έξεπληρώθτ, ή θεία οικονομία, διότι ές αύτης έγεννηθη ό
Χρίστος ό άπολυτρώσας τούς ανθρώπους έκ της αμαρτίας.

Τό άπολυτίκιον τοΰ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

(Ήχος δ')

Σήμερον τής σωτηρίας ημών το κεψάλαιον. Στήμεοον
εκδηλουται το ολον τ?ις σωτηρίας 7)|Αών, έν τη σημεοινη εορτή
τυγκεντροΰταΐ, συγκεραλαιουται η σωτηρία ημών, ητις επέρχε-
ται δια τοΰ Χρίστου.

ίΓαί τοΰ απ' αιώνος μυστηρίου ή φανέρωσις. Καϊ <ρανε-
ροΟται η αιωνία μυστηριώδης και ακατάληπτος βουλή τοΰ Θεοΰ
πεοι σωτηρίας τοΰ άνθρωπου δια της αποστολής τοΰ 'Ιησοΰ
Χρίστου.

Ό υιός τοΰ Θεοϋ. Ό άΐδιο, υιός κα: λό-{ος τοΰ Θεοΰ.

Τήν χάριν ευαγγελίζεται. 'Αναγγέλλει την εύ^άριστον
ταύτην ειδησιν είς την Θεοτόκον.

Κεχαριτωμένη. Ή πληρης χάριτος.

Τό άπολυτίκιον τής κοιμήσεως τής Θεοτόκον.

("Ηχος α')

'Εν τή γεννήσει τήν παρ&ενίαν έφύλαζας. Έ Θεοτόκος
γεννήσασα τον Χριστόν εμεινε πάλιν παρθένος.

Τόν κόσμον ου κατέλιπες. Λεν έγκατέλιπες τον κόσίΛον,
τους'ανθρώπους, απροστάτευτους, αλλά πάντοτε ποεσβεύεις κ α)
μεσιτεύεις υπέρ αύιων παρά τώ υίω σου.
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Προς τήν ζωήν. LI ρος τον Χριστόν, όστις ζ ω η ών δίδει τω
κοσμώ την ζ ω ην.

Τήίς ζωής. Του Χο'.στοϋ.

Καϊ ταϊς πρεσβείαις ταϊς σαΐς λντρουμένη έκ θανάτου
τάς ψνχάς ημών. Καϊ δι à των δεήσεων σου και πρεσβειών προς
τον υίόν σου και σωτήρα τοΰ κο'σμου σώζεις τάς ψυχάς μας ΐκ του
θανάτου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ

Τό άηολυτίκιον τής μετασνάσεως τον Εναγγελιστου

Ιωάννου.

( Ήχος β' ) ·

Έπιτάχυνον ρϋσαι λιόν άναπολόγητον. Σπείσον νά σω·
σης τον λαόν, τους χριστιανούς, οΐτινες καταδκόκονται και κατα-
δικάζονται ύπο τών εθνικών άνευ απολογίας.

Δέχεται σε προσπίητοντα ό έηιηεσόντα τω βτή&ει κατα-
δεξάμενος. Ό Χριστός, όστις σέ κατεδέχθ/·, πεσόντα εις το
στηθός του κατά τον μυστικόν δεΐπνον, δέχεται σε παρακα-
λούντα ύπερ του λαοϋ.

Έηίμονον νέφος έ&νών διασκεδάσαι. Νά δ.ασκορπίσν) το
νέφος, το πλήθος τών εθνικών, οΐτινες έπιμένουσιν έν τοις
δκογμοΐς και τη εθνική θρησκεία.

Αιτούμενος ήμΐν. Ζητών δι' ημάς, τους πιστούς.

Τό άηολντίκιον τοϋ άγιου Γερασίμου.

(Ήχος α')

Έν σαρκΐ άγγελον. "Αγγελον έν σώμ.ατι.

β'

ΕΟΡΤΠΝ ΤΠΝ ΑΓΙΠΝ



Θεοφόρον· Φέροντα έν έαυτω τον θεόν.
Νεοφανέντα ήμιν. Φανέντα εις η μ. ας νείοστί.

παρά #εοί/ άπείληφεν ίαμάτων τήν άμέναον χά-
ριν. λάβει παοά ούτ θεοΰ επαξίους την άμέναον χάριν της
θεραπείας, ν* θεραπεύη.

Ρώννυοι τούς νοσοϋντας. Θεραπεύει τούς κσθενουντας.
Βρνεΐ ίάματα. Παρέχει άφθόνο); θεο-χπείαν και χάριν.

Το άπολυτίκιον τοϋ αγίου Δημητρίου.

(Ήχος, γ')

Μέγαν εϋρατο έν τοις κινδύνοις αε ύπέρμαχον ή οικου-
μένη. Οί χριστιανοί εύρόν σε μέγαν ύπερασπιστην εις τούς κιν-
δύνου:.

Τα ¥·&νη τροπούμενον. Κατατροπώνοντα τούς εθνικούς.
.ΚαΦείλες τήν &παρσιν. Κατέρριψας, κατέβαλες την ύτερη·

φάνΐίαν, την άλαζονείαν.

Τό άπολυτίκιον τών αγίων Αναργύρων Κοσμά και
Δαμιανού.

(*Ηχος πλάγιος δ')

Έπισκέψασ&ε τάς άσΰ'ενείας ημών. Βοηθησατε ήμ-ac,
θεραπεύσατε τάς ασθενείας ήμ.ών.

Δωρεάν έλάβατε. Δωρεάν έλάβατε ττ.ν χάριν της θεραπείας
τών ασθενειών.

Τό άπολυτίκιον τής συνάξεως τών Αρχαγγέλων
Μιχαήλ καΐ Γαβριήλ.

("Ηχος δ')

Τών ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγοι. Ο'ι αρχηγοί τών
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ουρανίων στρατευμάτ6>ν, τών αγγέλων.
Δνσωπονμεν. Παρακαλοϋμεν θερμώς.
Τειχίσητε ημάς. Περιφρουρήσατε ημάς.
£κέπη τών πτερύγων. Διά της σκέπης, σχέποντες ημάί
δ'à τών πτερύγων.

Προσπίπτοντας. Οί όποιοι ποοσπίπτομ.ΐν, παρακαλοϋμεν
ήΐ'-άς επίμονους.

τΩς Ταξιάρχαι τών άνω δυνάμεων. Ώ; άρχηγοί τώ; ου-
ρανίων δυνάμεων, τών αγγελικών τάξεων.

Τ à άπολυτίκιον τοϋ αγίου ' Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου.

('Ηχος πλάγιος δ')

Ή τοϋ στόματος σου κα&άπερ πυρσός έκλάμψασα χάρις.

Ή χάρις, η θεία σοφία τοϋ στόμ.ατός σου η ώ; δαυλός, φανός
έκλάμψασα.

Έπϊ τής γής εναπέΦετο. Έναπέθεσεν εις τον κόσμον θη-
σαυρού; άφιλαργυρίας.

Τά ϋψος. Την άξίαν.

Τό άπολυτίκιον τοϋ αγίου Ανδρέου.

(Ήχος δ')

• Πρωτόκλητος. Ώ; κληθείς πρώτος.

Τον κορυφαίου αύτάδελφος. 'Αδελφός τοϋ αποστόλου
Πέτρου,

Τό άπολυτίκιον τοϋ άγιου Νικολάου.

ΓΗχος δ')

Κανόνα πίστεως. Ύποδε·.γμ.α, ποότυπον πίστεο)ί>
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Εικόνα πραότητος. Εικόνα, υπόδειγμα πραότατος.

Ή των πραγμάτων άλή&εια. Ή αλήθεια των πραγμάτων,
αυτά τα πράγματα, η διδασκαλία και ό βίος σου.

Τχι ταπεινώσει τά υψηλά. Δια της ταπεινώτεως τα ου-
ράνια.

Tfj πτώχεια τα πλούσια. Αιά της πτώχειας τά ούράνια
πλούτη.

Τό άπολυτίκιον τοϋ αγίου Σπυρίδωνος.

(Ήχος α')

Τής συνόδου τής πρώτης άνεδείχ-δ'ης υπέρμαχος. Της

πρώτης οικουμενικής συνόδου ύπερησπισας την διδασκαλί α ν.

Νεκρά èv τάφω προσφωνείς. Πρόκειται περι τοϋ εν τω
βίο) μνημονευθέντος θχύματος, δ-.' ου εύρε το κεκρυμμ.ένον εοω-
τησας την νεκράν θυγατέρα.

Καϊ δφιν εις χρυσοϋν μετέβαλες. Πρόκειται περι του εν
τω βίω μνημονευθέντος θαύματος, δι' ου μετέβαλε τον οφ.ν εις
χρυσοϋν, ούτω δέ έβοηθησε τον πτωχόν.

Αγγέλους ϊσχες συλλειτουργοϋντας. Πρόκειται περί της
διηγησεως, καθ' ην, οτε εψαλλε τας ιεράς εύχάς, συν-λειτούργουν
μετ' αυτού άγγελοι.

Τό άπολυτίκιον τοϋ αγίου Διονυσίου.

(Ήχος α')

Τόν γόνον Ζακύνθου. Τον εκ Ζακύνθου καταγόμενον.
Καϊ Αίγίνης τον πρόεδρον. Τον έπίσκοπον Αίγίνης.
Φρουρόν. Φύλακα.

Συμψώνως. "Ολοι όμοϋ, πάντες έκ συμ,φώνου.

ΣαΤς λιταΐς. Δια των ΰμνων σου, των παρακλήσεων σου.



Θαυματώααντι. Τόν ποιησαντά σε θαυμαστόν.
Πρέσβυν άποίμητον Τον άκοίμητον, τον διαρκή πρεσβευ-
τών, μεσίτην.

Τό άπολυτίκιον τοϋ μεγάλου Βασιλείου.

("Ηχος α')

Είς πάσαν τήν γήν έξήλ&εν ό φθόγγος σου. Ό λόγος
σου, η διδασκαλία σου, μέγα Βασίλειε, διεδόΟτ, είς όλον τον
κο'σμον.

Ώς δεξαμένην τόν λόγον σου. "Οστις ρ.ετά /αράς εδέχθη
τον λόγον σου, το κηρυγμά σου.

AC οϋ Ό'εοπρεπώς έδογμάτιαας. Δια τοϋ όποιου λόγου σου
εδογμάτισας περί της θεότητος ώς αρμόζει είς ταύτην.

Τήν φύσιν τών όντων έτράνωσας. Δ'.ευκρίνησας την φύσιν
τών όντων, τα μυστήρια της φύσεως τών ο*των.

Τα τών άν&ρώπων ή&7} έκόσμησας. Έχόσμησας τά ήθη
τών ανθρώπων, διέπλασας τά ηθη τών ανθρώπων διά της διδα-
σκαλίας σου.

Βααίλειον ίεράχευμα. Βαοιλικον ίερατεΐον, Βασίλειε άρ-
χιερευ.

Ήρέσβευε. ΙΙαρακάλει, μεσίτευε παοά τω Χριστώ.

Τό άπολυτίκιον τής οννάξεως τον προδρόμου καϊ
βαπτιστοϋ Ιωάννου.

("Ηχος β')

Μνήμη δικαίων μετ' έγκωμίων. Ή μ ν η μη του δικαίου
εγκωμιάζεται, ό δίκαιος μνημονεύεται μετ' έγκωμίοον, επαι-
νείται.
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Ή μαρτυρία του Κυρίου. Πρβλ. ΜατΟ. 1 1 7—1G,

Έν ρεί&ροις. Έν τοις ύδασι τοΰ Ίορδάνου.

Τον κηρνττόμενον. Έβάππσας εκείνον, τον όποιον έ*η-
ρυτ -ες.

Της άλη&είας νηερα&λήσας. 'Αγωνισθείς υ7ςέρ της αλη-
θείας καϊ υ.ίοτυοησα'ς Οπερ αυτής

Εύηγγελίοω καϊ τοις έν "Aôy. Έκηρυξας καϊ είς τάς ψυ-
χάς, τάς εύρΐ-σκομένας εν τω "Αδη.

Θεόν φανερω&έντα έν σαρκί. Θεον εμφανισθέντα έν τη γη
ώ; άνθρωπον.

!Γόν αΧροντα τήν άμαρτίαν τον κόσμον. Τον έξαλείφοντα
την άμαρτίαν τοΰ κόσιχου.

Το άηολντίκιον τον μ&γάλον 'Αντωνίου ■

(Ήχος δ')

Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος. Μιμούμε-
νος κατά τους τρόπους τον ύπο ζήλου ύπερ της δόξης τοΰ θεοΰ
κατεχόμε/ον προφητών Ήλίαν.

Τω βαητιστΐ] εύ&είαις ταΐς τρίβοις έηόμενος. Επόμενος
ακολουθών κα»τ' εύθεια ν, ακριβώς, τον βαπτιστην Ίίυάννην.

Τής έρημου γέγονας οικιστής. Λιά της συναθροίσεως μονα-
χών περι σε έχεις γείνει οικιστ/,ς της έρημου.

Και τήν οίκουμένην έστήριξας ενχαΐς σον. Καϊ δια τών
ευχών σου εστηριξας τον κόσμ.ον.

Το άηολντίκιον τον αγίου 'Αθανασίου καϊ Κνρίλλον

(Ήχος δ')

Έργοις λάμψαντος ορθοδοξίας. Άφοΰ έλάμ.ψατε, διεκρί-
θητε δια τών έργων, τών άγώ/ων σκς ύπερ τη; ορθοδοξίας.



Πασαν σβέσαντες κακοδοξίαν. Κα! έσβέσατε πασαν κ.ακ,ο-
δοξίαν αίρετικην.

Γί) εύσεβεία τά πάντα πλουτήοαντες. Πλουτίσαντες τα
πάντα δια της ευσεβείας σας.

Τήν έκκλησίαν μεγάλως κοομήοαντες. Δια τών άοετών
σας άξίως, επαξίως τών αρετών σας κ αϊ τών άγώνων σας.

Τό άπολντόαον τοΰ άγιου Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου.

ΓΗχος α')

Ό ποιμενικός αυλός τής θεολογίας σου. Ό αυλός, η δύ-
ναμ.ις και ό τρόπος της θιολογίας, της θεολογικής γνώσεως σου,
του ποιμένος της εκκλησίας.

-Σάλπιγγας. Την σοφίαν και έπιδεικτικην ρητορείαν.

Γα βά'&η τοϋ πνεύματος εκζητήσαντι. Ε'ς σέ, δστις έζη-
τησας να έξερευνησης, νά είσδυσης ε'.ς τα βάθη του πνεύμ.χτος,
εις την βαθύτητα τών δογμάτων.

Καϊ τά κάλη τοϋ πνεύματος προσετέ&η σοι Προσιτέθη
καΐ η εύγλωττία, η χάρις να άναπτύσσγις ταύτα εύφραδώί.

Τά άπολυτίκιον τών τριών cΙεραρχών.

(Ήχος α')

Τούς τρεις μέγιστους φωστήρας. Τούς τρεις μέγιστους
πατέρας της εκκλησίας, οΐτινες ώ; άλλοι φωστήρες έφώτισαν διά
της διδασκαλίας των.

Τής τρισηλίου Φεότητος. Της άγίας τριάδος, της τριαδι-
κής θεότητος.

Τους τήν οίκουμένην άκνΐσι δογμάτων Ό'είων πυρσεύ-
σαντας. Οίτινες έφώτισαν την οίκουμένην δια τών άκτίνων τών
θείων δογμάτων.



— 44 —

Τους μελιρρύτους ποταμούς τής σοφίας. Τους γλυκείς
ποταμούς της σοφίας, τους εύφοαδεΐς καϊ σοφού; διδασκάλους.

Τους τήν κτήσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύ-
σαντας. Τους ποτίσαντας ολον τον κόσμον δια των υδάτων της
θεογνωσίας.

Χρυσορρήμονι. Τω Χουσοστόμω.

01 των λόγων αυτών έραοταϊ. Οί άγαπώντες και θαυμά-
ζοντες τους λόγους αυτών.

"Υμνοις τιμήσωμεν. *Λς τιμ.ησωμ.εν δι' ύμ.νων, ας ύμ.νή-
σωμεν.

Τό άπολυτίκιον τοϋ αγίου Γεωργίου.

(Ήχος δ')

'Υπέρμαχος βασιλέων. Γ ϊ'περασπιστής των βασιλέων.
Τροπαιοφόρε. Νικηφόρε.

Τό άπολυτίκιον των άγιων Κωνσταντίνου και Ελένης■
( Ηχος πλάγιος δ )

Τοϋ σταυρού σου τόν τύπον έν ούρανω ·&εασάμενος·

Άφοΰ είδεν ό Κωνσταντίνος έν τω ούοχνω το σ/ΐμεΐον του σταυ-
οού.

Καϊ ώς ό Παύλος τήν κλήσιν ουκ έξ άν&ρώπων δεξά-
μενος. Και ώ; δ απόστολος Παύλος εδέχθη την κλησιν, δπο>ς
γείνν; χριστιανός, ουχί έκ των ανθρώπων, αλλά παρά του Θεοΰ.

Ό έν βασιλεϋσιν άπόστολος σου. Ό μ.έγας Κο>νσταν-
τινος, όστις είνε ό μεταξύ των βασιλέων άπόστολος σου, του
Χριστού.

Βασιλεύουσαν πόλιν, έν τή χειρί σου παρέ&ετο. Την
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πρωτεύουσα ν πάλιν, δηλαδη το Βυζάντίον, εθηκεν εΐ; την χειρά
σου, είς την κυριότητα σου, καταστησας αύτην χοιστιανικην.

Το άπολυτίκιον τον γενε&λίον τοϋ Προδρόμου
καϊ Ήαπτιστοϋ 3Ιωάννου.

(Ήχο; δ')

Προφητα καϊ πρόδρομε της παρουσίας Χριατοϋ. Ό Ιω-
άννης εινε προφητης και ποόδρομος της εμφανίσεω; τοϋ Χρίστου,
της ενανθρωπήσεως αύτοΰ.

Οί πό&ω τιμών τές σε. Ή μ εις ο'ι τιμώντές σε μετά πόθου
δεν δυνάμεθα να σέ έπαινέσωμεν επαξίους.

Τή ένδόξω και σεπτή σου γεννήσει. Δια της σεπτής σου
γεννήσεως εχουσι λυθη ή αφωνία τοΰ πατρός σου x.al /) στείρωσις
της μητρός σου.

Σάρκωσις. Ή ένανθρώπησις.

Το άπολυτίκιον τών άγιων άποστόλων Πέτρου και Παύλου.

(Ήχος β')

Πρωτόθρονοι. Οί κορυφαίοι τών αποστόλων.
Τώ δεσπότη τών δλων. Τω Ίησου Χριστώ.

Τό άπολυτίκιον τοϋ Προφήτου Ήλιου.

(Ήχος δ')

Ό Μνσαρκος άγγελος. Ό 'Ηλίας θεωρείται ώς άγγελος φε'·
οων σάρκα, άνθρώπινον σώμα.
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Τών προφητών ή κρηπίς. Ή βάσις το στήριγμα τών προ·

«ρητών.

Ό δεύτερος πρόδρομος. Ό δεύτερος πρόδρομος τοΰ Χρί-
στου, πρώτου ό'ντος τοΰ Ιωάννου τοΰ βαπτιττοΰ.
Βρύει ίάματα. Παρέχει άφθονο); θεραπείας.
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