Γενικὴ Τυπικὴ διάταξις Ἑσπερινοῦ μετὰ Προηγιασμένης θείας Λειτουργίας
Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου (23/2/08), analogion.net/forum
Μεςὰ ςὴμ θ’ ὥοαμ· Δὐλξγημέμη ἡ Βαριλεία. Ἀμήμ.
Δεῦςε ποξρκσμήρχμεμ (γ’). Ποξξιμιακόπ Ψαλμόπ (ογ’).
Μεγάλη Σσμαπςή (ἤςξι ςὰ Δἰοημικά).
Σςιχξλξγία ςξῦ Ψαλςηοίξσ· ΙΗ’ Κάθιρμα (ςὰ Ποὸπ Κύοιξμ) εἰπ ρςάρειπ γ’·
o Α’ ρςάριπ. Δόνα, Καὶ μῦμ, Ἀλληλξύψα, ἀλληλξύια, ἀλληλξύια, δόνα Σξι, ὁ Θεόπ ἐκ γ’.
Κύοιε ἐλέηρξμ γ’. Δόνα, ὁ ἱεοεὺπ ςὴμ Μικοὰμ Σσμαπςήμ.
o Καὶ μῦμ, β’ ρςάριπ. Δόνα..., ὡπ ἀμωςέοω.
o Καὶ μῦμ, γ’ ρςάριπ. Δόνα, Καὶ μῦμ, Ἀλληλξύψα, ἀλληλξύια, ἀλληλξύια, δόνα Σξι, ὁ
Θεόπ (ἐμμελῶπ) ἐκ γ’. Ἡ ἐλπὶπ ἡμῶμ, Κύοιε, δόνα Σξι. Μικοὰ Σσμαπςή.
Κύοιε ἐκέκοανα, Καςεσθσμθήςω. Θξῦ, Κύοιε, τσλακὴμ ςῷ ρςόμαςί μξσ.
ρπέοια1· ἱρςῶμεμ ρςίχξσπ ι’, ψάλλξμςεπ ἕν ςξῦ Τοιῳδίξσ καὶ δ’ ςξῦ Μημαίξσ.
Δξναρςικόμ(ά).
Δἴρξδξπ (μεςὰ θσμιαςξῦ καὶ κηοξῦ).
Φῶπ ἱλαοόμ (χῦμα).
Ποξκείμεμξμ, καὶ Ἀμάγμωριπ ςξῦ α’ ἀμαγμώρμαςξπ.
Τὸ ἕςεοξμ Ποξκείμεμξμ, Κέλεσρξμ (ἐμμελῶπ).
Σξτία. Ὀοθξί. Φῶπ Χοιρςξῦ ταίμει πᾶριμ.
Ἀμάγμωριπ ςξῦ β’ ἀμαγμώρμαςξπ.
Καςεσθσμθήςχ, πεμςάκιπ (ξἱ ρςίχξι καὶ ςὸ ποῶςξ Καςεσθσμθήςχ ἀπὸ ςὸμ ἱεοέα). Ὁ ἱεοεὺπ
πάλιμ, Καςεσθσμθήςχ ἡ ποξρεσυή μξσ, ὡπ θσμίαμα ἐμώπιόμ Σξσ, καὶ ὁ δενιὸπ χξοὸπ ἔπαοριπ
ςῶμ υειοῶμ μξσ, θσρία ἑρπεοιμή.
(ὰμ ςύυει Ἅγιξπ ἑξοςαζόμεμξπ εἰπ η’, ἀμαγιμώρκεςαι Ἀπόρςξλξπ καὶ Δὐαγγέλιξμ καςὰ ςὴμ
ρσμήθη ςάνιμ· ςὶπ ςοεῖπ ποώςεπ ἡμέοεπ ςῆπ Μ. βδξμάδξπ, ἀμαγιμώρκεςαι μόμξ Δὐαγγέλιξμ).
Ἡ κςεμήπ, κςλ..
Ἀμςί Χεοξσβικξῦ: Νῦμ αἱ Δσμάμειπ ἄχοι ςξῦ ὁ Βαριλεὺπ ςῆπ δόνηπ (ἐμςαῦθα γίμεςαι ἡ
Μεγάλη Δἴρξδξπ ςῶμ Ποξηγιαρμέμχμ Ἁγίχμ, ἅςιμα τέοει ἐπὶ κεταλῆπ ὁ ἱεοεύπ. Πάμςεπ δὲ
κύπςξμεμ ἕχπ ἐδάτξσπ, ἀρκεπεῖπ ὄμςεπ, μέυοι ξὗ διέλθχρι ςὰ Ποξηγιαρμέμα Δῶοα, διόςι ἡ
θσρία ἐρςὶ ςεςελιχμέμη καὶ ςὰ τεοόμεμα εἶμαι αὐςὸ ςὸ Σῶμα καὶ Αἷμα ςξῦ Κσοίξσ ἡμῶμ
Ἰηρξῦ Χοιρςξῦ).
Δἰρελθόμςξπ ςξῦ ἱεοέωπ ρςὸ ἅγιξμ βῆμα, ὁ ψάλςηπ ςὸ ἐπίλξιπξμ: Ἰδξὺ θσρία μσρςική.
Δέηριπ (ἤςξι ςὰ Πληοωςικά).
Πάςεο ἡμῶμ.
Ποόρυχμεμ. Τὰ ποξηγιαρμέμα Ἅγια ςξῖπ Ἁγίξιπ.
Ὁ δενιὸπ χξοόπ, Δἷπ Ἅγιξπ, μεθ’ ὃ ὁ ἀοιρςεοὸπ χξοὸπ ςὸ Κξιμωμικόμ, Γεύραρθε καὶ ἴδεςε.
Μεςὰ τόβξσ Θεξῦ... Σῶρξμ ὁ Θεὸπ ςὸμ λαόμ Σξσ.
Δὐλξγήρχ ςὸμ Κύοιξμ ἐμ παμςὶ καιοῷ (εἰπ ἤυξμ β’).
Ὀπιρθάμβωμξπ εὐχή (Δέρπξςα Παμςξκοάςξο, ὁ πᾶραμ ςὴμ κςίριμ).
Δἴη ςὸ ὄμξμα Κσοίξσ ἐκ γ’.
Δὐλξγία Κσοίξσ, καὶ ἡ Ἀπόλσριπ.
Διαμξμή ἀμςιδώοξσ ἀπὸ ςὸμ ἱεοέα, ἐμῶ ἀμαγιμώρκξμςαι ξἱ Ψαλμξί λγ’ (Δὐλξγήρχ ςὸμ
Κύοιξμ) καὶ ομδ’ (Ὑφώρχ Σε ὁ Θεόπ μξσ).
Δι’ εὐυῶμ ςῶμ Ἁγίχμ. Ἀμήμ.
Ἀναφορές·
ΤΜΔ Τσπικὸμ ςῆπ Μεγάληπ ςξῦ Χοιρςξῦ κκληρίαπ (Γεωογίξσ Βιξλάκη, 1888).
ΤΔ
Τσπικὴ Διάςανιπ ςῶμ Ἱεοῶμ Ἀκξλξσθιῶμ ςξῦ ἔςξσπ 2008, Ἀπξρςόλξσ Δ. Παπαχοήρςξσ.
ΤΓΡ
Τσπικὸμ Οἰκξμόμξσ Γεωογίξσ Ρῆγα.
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Ἐμ ταῖς Προηγιασμέμαις τῆς α’, ε’ καὶ ς’ Παρασκευῆς, καὶ ταῖς τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὡς καὶ ταῖς ἐμ ταῖς
μμήμαις τῶμ ἑορταζομέμωμ Ἁγίωμ τελουμέμαις, τὰ στιχηρὰ ἑσπέρια ψάλλομται ὡς οἰκείως διατάσσομται.

