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Τάξις Ἀρχιερατικῆς Χοροστασίας 

εἰς τὸν Ὄρθρον 

Παν. Δ. Παπαδημητρίου, 15/9/2022 

Α. «Γεροντικά» 

 Ὁ Ἀρχιερεύς στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου λέγει τὰ «Γερον-

τικά» (ἀντιστοίχως, ἐὰν χοροστατεῖ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Ἀκολουθί-

ας, ἢ ἔρθει καθ’ ἣν ὥραν ἀναγινώσκεται τὸ Συναξάριον), τὰ 

ὁποῖα εἶναι τὰ ἑξῆς· 

 Βασιλεῦ Οὐράνιε 

 Ἑξάψαλμος 
 (Εὐλογητάρια, Ἀναβαθμοί, Πᾶσα πνοή πρὸ τοῦ Εὐαγγελίου)163 

 Ἀνάστασιν Χριστοῦ (ὅταν ἀναγινώσκεται) 

 Νʹ Ψαλμός (ὅταν ἀναγινώσκεται) 

 Καταβασίαι164 (ἐὰν ἔχει ἡ ἀκολουθία· ψάλλει ὡς αʹ) 

 Τιμιωτέρα, θʹ ᾨδή, Καταβασία θ´ Ωδῆς (ψάλλει ὡς αʹ) 

 Ἐξαποστειλάρια/Φωταγωγικά (ψάλλει ὡς αʹ) 

 (ἐὰν ἔχει ἡ ἀκολουθία· 

 Σοὶ δόξα πρέπει... Μικρὰ Δοξολογία 

 Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι 

 Στερεώσαι Κύριος ὁ Θεός [ἢ τό· Ἐπουράνιε Βασιλεῦ]) 

 

Β. Λήψις «Καιροῦ» 

 Μέλλων ὁ Ἀρχιερεὺς νὰ λειτουργήσει, λαμβάνει «Καιρόν» 

(ἤτοι χρόνον), γιὰ μίαν ἐνδιάτακτη προσευχή. 

 α´. Ἐὰν ὁ Ἀρχιερεὺς λάβει Καιρὸν μετὰ τοὺς Αἴνους, μετὰ 

τὸ «Αἰνεῖτε Αὐτόν», ψάλλεται ἀργὰ τὸ «Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρ-

χιερέα». Μὲ τὸ τέλος τοῦ Καιροῦ, ὁ Ἀρχιερεὺς εὐλογεῖ τὸν λαόν, 

 
163 Εἰς τὰς Ἱερὰς Μονάς συνήθως, [ΑΤ, σ. 65]. 
164 Οἱ Καταβασίες κανονικά, δὲν εἶναι «γεροντικές» (ὅταν φυσικὰ ἐλέγοντο 

εἰς τὴν θέσιν των, στὸ τέλος τῶν ῲδῶν), ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Καταβασία τῆς θ´ 

ᾠδῆς, [ΑΤ, σ. 26]. 
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καὶ ὁ β´ Χορὸς ψάλλει «Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα»165. Ὁ Ἀρχιε-

ρεὺς εἰσέρχεται στὸ Ἱερόν, ἐνδύεται167 τὴν στολήν του, καὶ ἐξέρχε-

ται ψαλλομένης τῆς Μεγάλης Δοξολογίας. 

 β´. Ἐὰν ὁ Ἀρχιερεὺς λάβει Καιρὸν μετὰ τὸ τέλος τῆς Δο-

ξολογίας (μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τοῦ Ὄρθρου)166, ψάλλεται ἀργὰ τὸ 

«Τὸν Δεσπότην καὶ Ἀρχιερέα». Ἐνδυομένου τοῦ Ἀρχιερέως 

ἐκτὸς τοῦ Βήματος167, ὁ Χορὸς ψάλλει τὸ «Ἄνωθεν οἱ Προφῆται» 

ἢ τὸ «Περίζωσαι τὴν ῥομφαίαν σου». Εἰς τὸ τέλος εὐλογεῖ τὸν 

λαόν, καὶ ὁ β´ Χορὸς ψάλλει «Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα». 

 

Γ. Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα 

 Ὅταν ὁ Ἀρχιερεύς εὐλογεῖ τὸν λαόν,  

 α. Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς Ἀκολουθίας, 

 β. Πρὸ τῶν Καταβασιῶν (ἐὰν τότε ποιήσει εἴσοδο), 

 γ. Ἐὰν ψάλλεται ὁ Ν´ Ψαλμός, στὸν ἀσπασμὸν τοῦ Εὐαγγε-

λίου (στὸ «Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν...» ποὺ ψάλλεται ἀργόν), 

 δ. Εἰς τὸ τέλος τῆς λήψεως τοῦ «Καιροῦ», ὡς ἀνωτέρω ἀνε-

λύθη, ἢ  

 ε. ἐὰν δὲν λάβει «Καιρόν», καὶ ὑπάρξει ἀσπασμὸς τῶν εἰκό-

νων· μετὰ τὸν ἀσπασμὸν τῶν εἰκόνων τῶν Διπτύχων168, ψαλλο-

μένου ὑπὸ τοῦ β´ Χοροῦ τοῦ ἀργοῦ «Αἰνεῖτε»169. 

 
165 Μετὰ τὸ τέλος τοῦ «Τὸν Δεσπότην», οἱ Χοροὶ συνεχίζουν μὲ τὴν Στιχολο-

γίαν, καὶ τὰ Στιχηρὰ τῶν Αἴνων. 
166 Συνήθως εἰς πανηγυρικὰς Λειτουργίας, καὶ εἰς Ἀκολουθίας χωρὶς Στιχηρὰ 

Αἴνων. 
167 Κατὰ ἄλλην διάταξιν, ὁ Ἀρχιερεὺς λαμβάνει «Καιρόν» ὡς εἰς τό α´. ἐξετέ-

θη, ἐπανέρχεται στὸν θρόνο, καὶ μετὰ τὸ πέρας τῆς Δοξολογίας κατέρχεται 

εἰς τὸ μέσον τοῦ Σωλέα διὰ τὴν ἔνδυσιν τῆς στολῆς αὐτοῦ, [ΤΑΡ, σ. 40]. 
168 βλ. [ΤΔΠΝ, σ. 449]. 
169 πρβλ. [ΑΤ, σσ. 82-83]· Στὴν ἁγιορείτικην τάξιν ἑορταζομένου εἰς η´ Ἁγίου 

(δι’ «Ὄρθρου βαθέος», βλ. Πίνακα 3), μετὰ τὸ «Αἰνεῖτε», ὁ ἡγούμενος ἁσπά-

ζεται τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου καὶ ἐκτεθὲν ἅγιον λείψανον, καὶ ἀκολουθεῖ χρίσις 

δι’ ἐλαίου ἀπὸ τὴν κανδήλα τοῦ Ἁγίου. 
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λέγει ὁ αʹ Χορὸς τὸ «Εἰς πολλὰ ἔτη Δέσποτα» (ἐκτὸς ἐὰν ἤδη 

ψάλλει ὁ αʹ Χορός, ὁπότε τὸ λέγει ὁ βʹ Χορός170). Λέγεται σύν-

τομα, ἐκτὸς μετὰ τὴν εἴσοδον τοῦ Ἀρχιερέως, ποὺ λέγεται ἀρ-

γῶς. 

 Στὸ «Εἰρήνη πᾶσι» τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ Χοροὶ ἁπλῶς ποιοῦ-

σι σχῆμα ὑποκλινόμενοι πρὸς τὸν Ἀρχιερέα (ὅπως καὶ ὁ λαός), 

ἄνευ «Εἰς πολλά». 

 

Δ. Κέλευσον, Δέσποτα Ἅγιε 

Μετὰ τὰ Ἐξαποστειλάρια, δύο Κανόναρχοι ἢ βοηθοί λαμ-

βάνουν θέσιν κατέναντι τοῦ θρόνου ἐν τῷ κέντρῳ τοῦ Σωλέος. 

Ἀτενίζοντες τὸν Ἀρχιερέα ποιοῦσι σχῆμα (ὑπόκλισιν) συγχρό-

νως, καὶ ὁ πρῶτος ἐξ αὐτῶν ἀναφωνεῖ τό «Κέλευσον Δέσποτα 

Ἅγιε, ἦχος τάδε» σὲ ἁπλὸ σοβαρὸ ὕφος (τοῦ δὲ Ἀρχιερέως ἐπι-

νεύσαντος, ὁ α´ Χορός ἄρχεται τὸ «Πᾶσα πνοῆ»). Ἐπὶ τόπου, εἰς 

τὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον» τοῦ «Πᾶσα πνοή», ποιοῦσι σχῆμα (ὑπό-

κλισιν) καὶ μετάνοια, καὶ ἀνὰ εἷς πηγαίνουν ἀσπάζονται τὴν 

δεξιὰν τοῦ Ἀρχιερέως καὶ ἐπιστρέφουν στὸ ἴδιο σημεῖο. Ἀφοῦ 

ποιήσουν πάλι (συγχρόνως) σχῆμα καὶ μετάνοια, ἀπέρχονται εἰς 

τὰ ἀναλόγια αὐτῶν171. 

 

 
  

 
170 Ὅπως ὅταν ψάλλει ὁ αʹ Χορὸς «Τὸν Δεσπότην», μετὰ τὸ «Αἰνεῖτε Αὐτόν». 
171 βλ. [ΤΠΧ]. Σύμφωνα μὲ τό [ΤΔΠΝ, σσ. 441, 448-449], ποιοῦσι σχῆμα, 

μετὰ «Κέλευσον», καὶ στὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον» ποιοῦσι σχῆμα καὶ μετάνοι-

αν καὶ ἀπέρχονται ἄνευ χειροφιλήματος. Σύμφωνα δέ μὲ τό [ΤΑΡ, σ. 11], 

ποιοῦσι σχῆμα, μετά «Κέλευσον», καὶ στὸ «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον» προσέρχον-

ται (ξεχωριστά) στὸν Ἀρχιερέα, ποιοῦσι μίαν μετάνοιαν καὶ ἀσπάζονται τὴν 

δεξιὰν αὐτοῦ, ποιοῦσι σχῆμα, καὶ ὀπισθοβατοῦν (ξεχωριστά) εἰς τὴν προη-

γουμένην θέσιν των, καὶ τέλος, συγχρόνως ποιοῦσι σχῆμα καὶ ἀπέρχονται. 
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