
Η ακολουθία των «Μεγάλων και Βασιλικών 

Ωρών» 

«Μεγάλες Ώρες» ονομάζονται οι ακολουθίες των ωρών όπως τελούνται σε 

τρείς διακεκριμένες ημέρες του λειτουργικού έτους, συγκεκριμένα την 

Μεγάλη Παρασκευή, την παραμονή των Χριστουγέννων και την 

παραμονή των Θεοφανείων. Κατά βάση αποτελούν μία σταδιακή εξέλιξη 

των κανονικών ακολουθιών των ωρών των υπολοίπων ημερών του 

χρόνου, ωστόσο συγκρινόμενες με αυτές είναι μεγαλύτερες σε έκταση με 

εκλεκτό περιεχόμενο. Αυτό που τις διαφοροποιεί ιδιαίτερα είναι η 

προσθήκη τριών ιδιομέλων και τριών αναγνωσμάτων, της Προφητείας, 

του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, τα οποία αναφέρονται στην 

επικείμενη εορτή.  

Όσον αφορά τη εορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων, η 

ακολουθία των Μεγάλων Ωρών τελείται, όπως επικράτησε στην πράξη, 

την παραμονή το πρωί ως μέρος του συνόλου των ακολουθιών, Όρθρος – 

Ώρες – Εσπερινός και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Ωστόσο 

υπάρχει διαφοροποίηση όταν η εορτή είναι Κυριακή ή Δευτέρα και η 

παραμονή είναι αντίστοιχα Σάββατο ή Κυριακή. Τότε η τέλεση των 

ακολουθιών των Μεγάλων Ωρών κατά το Τυπικό της Εκκλησίας 

μεταφέρεται την Παρασκευή μετά τον Όρθρο χωρίς όμως την τέλεση 

Θείας Λειτουργίας. 

 

Η ακολουθία των Μεγάλων Ωρών δίνει την αφορμή και την ευκαιρία 

στους πιστούς να μετέχουν στα εορταζόμενα αυτά σημαντικά γεγονότα 

της θείας Οικονομίας, της Σταύρωσης, της Γέννησης και της Βάπτισης. Η 

επιλογή συγκεκριμένων ψαλμών και βιβλικών αναγνωσμάτων στην κάθε 

γιορτή υπογραμμίζει ότι ο Χριστός είναι ο Σωτήρας που προφήτευσαν οι 

προφήτες, είναι η πραγμάτωση της υπόσχεσης του Θεού και η 

ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου. Είναι η γέννηση, η βάπτιση και η 

σταύρωση του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου. 

 

Τις άγιες ημέρες του δωδεκαημέρου που πλησιάζουν, από τα 

Χριστούγεννα μέχρι τα Θεοφάνεια, έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε 

στις ακολουθίες των Μεγάλων Ωρών των Χριστουγέννων και των 

Θεοφανείων. Η συμμετοχή μας γενικά στις ιερές ακολουθίες είναι πολύ 

σημαντική για να μπορέσουμε εισχωρήσουμε στο νόημα των αγίων 



αυτών ημερών. Για τον λόγο αυτό η παρουσία μας στην Εκκλησία δεν 

πρέπει να είναι τυπική. Οι ιερές ακολουθίες δεν είναι απλώς και μόνο μία 

ανάμνηση αυτών των γεγονότων, αλλά όταν συμμετέχουμε συνειδητά 

και με πίστη τότε βιώνουμε τα σπουδαία αυτά γεγονότα της θείας 

Οικονομίας. 


