Κυριακὴ 10 Φεβρουαρίου. Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρυρος
Χαραλάμπους τοῦ θαυματουργοῦ. Ἦχος γ΄. Ἑωθινὸν γ΄.
Τυπικαὶ διατάξεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
Ἐν τῷ μικρῷ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸν προοιμιακόν, εἰς τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…ἰστῶμεν στίχους δ΄
καὶ ψάλλομεν τὰ γ΄ ἀναστάσιμα στιχηρὰ∙ Τῷ σῷ Σταυρῷ Χριστὲ Σωτήρ…

Πεφώτισται τὰ σύμπαντα…Δοξάζω τοῦ Πατρὸς…δευτεροῦντες τὸ α΄.
Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἡ Ἐκκλησία σήμερον πανηγυρίζει μυστικῶς…
Καὶ νῦν…τὸ δογματικὸν θεοτοκίον∙ Μέγιστον θαῦμα!…Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…

τὸ Προκείμενον τῆς ἡμέρας μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἰς τὸν στίχον
ψάλλομεν τὸ ἀναστάσιμον στιχηρὸν∙ Ὅ τῳ πάθει σου Χριστὲ…εἴτα τὰ
γ΄ προσόμοια τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Σύμπασα ἡ Ἑλλάς…Ὢ θαύματος φρικτοῦ!…Στίφη νῦν τῶν πιστῶν…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἱερομάρτυρος∙

Τὸν νοερὸν ἀδάμαντα…ὃ ζήτει ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ. Καὶ νῦν…τὸ
ἐγκωμιαστικὸν θεοτοκίον τοῦ δ΄ ἤχου∙ Ὁ σῦν Πατρὶ καὶ Πνεύματι δοξολογούμενος Υἱὸς…Τὸ∙ Νῦν Ἀπολύεις…Τὸ τρισάγιον καὶ τὸ ἀναστάσιμον
ἀπολυτίκιον∙ Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ὡς
στῦλος ἀκλόνητος…Καὶ νῦν…τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Τὸ ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…Ἀπόλυσις.
Ἐν τῷ ἀποδείπνῳ
Ἐν τῷ μικρῷ ἀποδείπνῳ, ψάλλομεν τὸν κανόνα τῆς Θεοτόκου κατ’
ἦχον καὶ ἡμέραν∙ Τὸν βυθὸν ὡς τεκούσα…(ἐκ τοῦ Θεοτοκαρίου τοῦ
ἁγίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου). Εἰς δὲ τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ
ἤχου∙ Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει…Ἐν τέλει, μετὰ τὸ∙ Τῇ Ὑπερμάχῳ…οἱ κδ΄
οἶκοι τῆς Θεοτόκου.
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Ἐν τῷ μεγάλῳ ἐσπερινῷ
Μετὰ τὸν προοιμιακόν, στιχολογοῦμεν τὸ α΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου, ἤτοι τὸ∙ Μακάριος ἀνήρ…ὅλον. Εἰς δὲ τὸ∙ Κύριε ἐκέκραξα…ἱστῶμεν στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν στιχηρὰ ἀναστάσιμα γ΄∙ Τῷ σῷ Σταυρῷ
Χριστὲ Σωτήρ… Πεφώτισται τὰ σύμπαντα…Δοξάζω τοῦ Πατρὸς…ἀνατολικὸν στιχηρόν ἕν∙ Τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον…τοῦ ἱερομάρτυρος
προσόμοια

Ϟ΄∙

Ὅλος ἐκ νεότητος…Ἥλοις προσηλούμενος…Χαρὰν τὴν

ὑπέρλαμπρον…Ἔδωκας τὸ σῶμά σου…Ἔδωκας τοῖς δούλοις σου…Χάριν ἤν
περ εἴληφας…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἔθυσας τῷ Θεῷ

θυσίαν αἰνέσεως…Καὶ νῦν…τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ ἤχου∙ Πῶς μὴ θαυμάσωμεν…Εἴσοδος. Τὸ∙ Φῶς ἱλαρόν…τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας∙ Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ. Εἰς τὴν λιτήν, τὸ στιχηρὸν
τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς. Εἶτα τὰ στιχηρὰ τῆς λιτῆς
τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Εὐφραίνεσθε ἐν Κυρίῳ…Τὸν θεῖον ἀγῶνα καλῶς ἀγωνισάμενος…Πίστει καὶ πόθῳ ἀναφλεχθείς…Τά του πονηροῦ ἠκονημένα
βέλη…Μεγαλομάρτυς ἀθλητά…Ῥωμαλεότητι φρενῶν ὠχυρωμένος θεσπέσιε…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Δεῦτε φιλομάρτυρες πάντες…Καὶ νῦν,
τὸ θεοτοκίον∙ Σὲ δυσωποῦμεν ὡς Θεοῦ Μητέρα…Εἰς τὸν στίχον, τὸ ἀνα-

στάσιμον στιχηρὸν∙ Ὅ τῳ πάθει σου Χριστὲ…εἶτα τὰ γ΄ στιχηρὰ, τὰ κατ’
ἀλφάβητον∙ Ἡ ζωοδόχος σου ἔγερσις Κύριε…Θεὸς ὑπάρχων ἀναλλοίωτος…Ἵνα τὸ γένος ἡμῶν…Δόξα…τὸ ἰδιόμελον τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Τὸν
νοερὸν ἀδάμαντα…Καὶ νῦν…τὸ θεοτοκίον∙ Νεῦσον παρακλήσεσι…Τό∙
Νῦν ἀπολύεις…καὶ τὸ τρισάγιον. Ἀπολυτίκιον, τὸ ἀναστάσιμον∙ Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια…Δόξα… τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ὡς στῦλος ἀκλόνητος…
Καὶ νῦν…τὸ∙ Θεοτόκε Παρθένε…Ἡ εὐλόγησις τῶν ἄρτων καὶ ἡ ἀνάγ-

νωσις εἰς τὰς ἐπιστολάς, αἱ δὲ ἕτεραι τοῦ ἱερομάρτυρος.
Μὴ τελουμένης ἀγρυπνίας, ἀπολυτίκια εἰς τὸν μέγαν ἐσπερινὸν
(καταλιμπανομένου τοῦ μικροῦ) λέγομεν, ὡς ἐσημειώθησαν ἐν τῷ
μικρῷ. Τῇ δὲ Κυριακῇ πρωῒ, ἐν τῷ μεσονυκτικῷ, ὁ τριαδικὸς κανὼν
τοῦ ἤχου∙ Ἀκατάληπτε μόνη κυριαρχία…Τὰ Ἄξιόν ἐστιν…Τρισάγιον, καὶ

ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

3

ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει…καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ μεσονυκτικοῦ.
Ἐν τῷ ὄρθρῳ
Εἰς τὸ∙ Θεὸς Κύριος…τὸ ἀναστάσιμον ἀπολυτίκιον∙ Εὐφραινέσθω τὰ
οὐράνια…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ὡς στῦλος ἀκλόνητος…Καὶ νῦν…τὸ

ὁμόηχον θεοτοκίον∙ Τὸ ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…Εὐθὺς ἡ στιχολογία τοῦ
Ψαλτηρίου ὡς ἐξῇς: ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν…
Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Β΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ
λέγει∙ Δόξα, καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα σοι, ὁ Θεός.
Ἐκ γ΄. Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς∙ μικρὰ συναπτὴ καί∙ Ὅτι
σὸν τὸ κράτος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα∙ Χριστὸς ἐκ νεκρὼν ἐγήγερται…Δόξα∙ Σαρκὶ τοῦ θανάτου γευσάμενος Κύριε…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας
σου…Εἶτα ὁ ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ Γ΄ κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ λέγει∙ Δόξα,
καὶ νῦν. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα δόξα σοι, ὁ Θεός. Ἐκ γ΄. Ἡ
ἐλπὶς ἡμῶν Κύριε δόξα σοι. Ὁ ἱερεύς∙ μικρὰ συναπτὴ καί∙ Ὅτι ἀγαθὸς
καὶ φιλάνθρωπος…Ὁ χορός∙ Ἀμήν, καὶ ψάλλονται τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα∙ Τὸ ἀναλλοίτωτον…Δόξα∙ Τὸ ἀκατάληπτον τὸ τῆς σταυρώσεως…

Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Τὸν ἀκατάληπτον καὶ ἀπερίγραπτον…Εἶτα ὁ
ἀναγνώστης∙ Κύριε, ἐλέησον γ΄, Δόξα, καὶ νῦν. Καὶ ἀναγινώσκει τὸ ΙΖ΄
κάθισμα τοῦ Ψαλτηρίου. Εἰς τὸ τέλος αὐτοῦ ψάλλονται τὰ Εὐλογητάρια. Αἴτησις καὶ ἡ Ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει…Εἶτα ὁ
πολυέλεος. Μεθ΄ ὁ ψάλλομεν τὸ κάθισμα μετὰ τὸν πολυέλεον τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Τὴν καθαρότητα Μάρτυς τοῦ βίου σου…Δόξα∙ τὸ αὐτό…Καὶ
νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Τὴν ἀπειρόγαμον Θεογεννήτριαν…Εὐθὺς οἱ ἀναβαθμοὶ τοῦ ἤχου, τὸ προκείμενον αὐτοῦ καὶ ἅπασα ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ
γ΄ Εὐαγγελίου. Εἶτα τὸ· Ἀνάστασιν Χριστοῦ…Ὁ ν΄ ψαλμός. Δόξα· Ταῖς
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τῶν Ἀποστόλων…Καὶ νῦν· Ταῖς τῆς Θεοτόκου…Εἰς τὸν στίχον τὸ· Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς…
Εἶτα οἱ κανόνες∙ ὁ ἀναστάσιμος, μετὰ τῶν εἱρμῶν, εἰς δ΄ τροπάρια, ὁ
ὁ τῆς θεοτόκου, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς β΄ τροπάρια, ὁ πρῶτος τοῦ ἱερομάρτυρος, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς δ΄τροπάρια καὶ ὁ δεύτερος, ἄνευ εἱρμῶν, εἰς
δ΄τροπάρια. Λέγομεν δὲ καὶ τοὺς ιβ΄ στίχους τῆς στιχολογίας ἐν ἑκάστῃ ᾠδῇ, εἰς δὲ τὰ δύο τελευταῖα τὸ· Δόξα…καὶ τὸ· Καὶ νῦν…Καταβασίαι· Ἀνοίξω τὸ στόμα μου…Ἀπὸ γ΄ ᾠδῆς, τὸ ἀναστάσιμον κοντάκιον· Ἐξανέστης σήμερον…καὶ οἶκος· Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χορευέτωσαν…Εἶτα τὸ κάθισμα τοῦ ἱερομάρτυρος· Στῦλος ἄσειστος…
Δόξα, τὸ ἕτερον· Τὰ στίφη τῶν πιστῶν…Καὶ νῦν, τὸ θεοτοκίον∙ Μαρία τὸ
σεπτὸν…Ἀφ’ ἕκτης τὸ κοντάκιον τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Θησαυρὸν πολύ-

τιμον…καὶ ὁ οἶκος∙ Τὸν στεῤῥὸν ὁπλίτην…Συναξάριον. Ἡ τιμιωτέρα
στιχολογείται.
Τὸ· Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν…ἐκ γ΄ καὶ τὸ· Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν
ἡμῶν…εἶτα τὸ ἑξαποστειλάριον, τὸ γ΄ ἀναστάσιμον∙ Ὅτι Χριστὸς ἐγήγερται…τοῦ ἱερομάρτυρος· Ἐνθέως πυρσευόμενος…καὶ τὸ θεοτοκίον
αὐτοῦ· Μαρία καταφύγιον…Εἰς τοῦ αἴνους, ἱστῶμεν στίχους η΄ καὶ ψάλλομεν ἀναστάσιμα στιχηρὰ δ΄∙ Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη…Διηγήσαντο
πάντα τὰ θαυμάσια…Χαρὰς τὰ πάντα πεπλήρωται…Ἐν τῷ φωτί σου Δεσπότα…τοῦ ἱερομάρτυρος προσόμοια γ΄∙ Οἱ τῆς Ἑλλάδος νῦν παῖδες…

Τοῖς οὐρανίοις ἀγγέλοις…Λαμπροφανὴς καὶ πανένδοξος…τὸ δοξαστικὸν
ἰδιόμελον τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ὥσπερ ἀλάβαστρον πλῆρες…Δόξα…τὸ γ΄
Ἑωθινὸν ἰδιόμελον∙ Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας…Καὶ νῦν∙ Ὑπερευλογημένη…Δοξολογία μεγάλη…καὶ τὸ ἀναστάσιμον τροπάριον μόνον∙
Σήμερον σωτηρία…Ἐκτενής, ἀπόλυσις. Ἡ α΄ ὥρα ἐν τῷ νάρθηκι.
Ἐν ταῖς ὥραις
Λέγομεν δὲ ἐν ταῖς ὥραις ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον∙ Εὐφραινέσθω
τὰ οὐράνια…Δόξα…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ὡς στῦλος ἀκλόνητος…Καὶ νῦν∙ τὸ
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θεοτοκίον τῶν ὡρῶν. Εἰς τὸ τρισάγιον, ἡ ὑπακοὴ τοῦ ἤχου∙ Ἐκπλήττων
τῇ ὁράσει…
Εἰς τὴν Λειτουργίαν
Τὰ τυπικά. Οἱ μακαρισμοὶ τοῦ ἤχου εἰς δ΄ τροπάρια καὶ ἐκ τῆς Ϟ΄ ᾠδῆς
τοῦ α΄ κανόνος τοῦ ἱερομάρτυρος, εἰς δ΄ τροπάρια. Εἰσοδικὸν τὸ∙ Δεῦτε
προσκυνήσωμεν…ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρών…Ἀπολυτίκια μετὰ τὴν Εἴσοδον,
τὸ ἀναστάσιμον∙ Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια…τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ὡς στῦλος
ἀκλόνητος…τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ ἢ τοῦ ἁγίου τῆς μονῆς…ἡ ὑπακοὴ τοῦ

ἤχου∙ Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει…Δόξα τὸ κοντάκιον τοῦ ἱερομάρτυρος∙
Θησαυρὸν πολύτιμον…Καὶ νῦν∙ Προστασία τῶν χριστιανῶν…Τρισάγιον.
Προκείμενον καὶ ἀλληλουϊάριον τοῦ ἱερομάρτυρος. Ἀπόστολος καὶ
Εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς καὶ ἱερομάρτυρος, ἤτοι: Ἀπόστολος∙ α’. τῆς
Κυριακῆς∙ Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς…(Τιμ. δ’ 9-15), ὁ ζήτει τῇ
λβ΄ Κυριακῇ τῶν Ἐπιστολῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καὶ β΄. τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ…(Τιμ. β΄ 1-10), ὁ

ζήτει τῇ κϞ΄ Ὀκτωβρίου. Εὐαγγέλιον∙ α΄. τῆς Κυριακῆς∙ Ἄνθρωπός τις ἀποδημῶν…(Ματθ. κε΄ 14-30), ὁ ζήτει τῇ ιϞ΄ Κυριακῇ τῶν κατὰ Ματθαίον
Εὐαγγελίων καὶ β΄. τοῦ ἱερομάρτυρος∙ Ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους…(Ἰωὰν. ιε΄ 17-27, ιϞ΄ 1-2), ὁ ζήτει τῇ κγ΄ τοῦ Ἀπριλίου.
Εἰς τὸ∙ Ἑξαιρέτως…τὸ∙ Ἄξιόν ἐστιν…Κοινωνικὸν∙ Αἰνεῖτε τὸν Κύριον…
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον… Εἴδομεν τὸ φῶς…Πληρωθήτω…Εἴη τὸ ὄνομα
Κυρίου…ἐκ γ΄, Δόξα…Kαὶ νῦν…οἱ δύο ψαλμοὶ· Εὐλογήσω τὸν Κύριον…
Ὑψώσω σὲ ὁ Θεός μου…καὶ ἡ ἀπόλυσις.

