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Τῌ ΚϚ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Μνήμη τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρί-

ου τοῦ Μυροβλύτου (†306)· καὶ ἡ Ἀνάμνησις 

τοῦ γεγονότος Σεισμοῦ (740). 

ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακόν,  

Συναπτὴ μεγάλη ὑπὸ τοῦ Διακόνου  

ΤΑ ΕΙΡΗΝΙΚΑ 

Ὁ διάκονος· Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν 

κτλ. 

Οἱ δὲ χοροὶ εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-

σον μέχρι καὶ τῆς Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

Η ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ 

Στιχολογοῦμεν τοῦ, Μακάριος ἀνήρ, τὴν α´ 

στάσιν. Εἶτα· 

ΟΙ ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΙ ΨΑΛΜΟΙ 

Ψαλμὸς ρμ´ (140). 

Ἦχος πλ. δ´. 

Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· εἰ-

σάκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς 

σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δε-

ήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. Εἰ-

σάκουσόν μου, Κύριε. 

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα 

ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία 

ἑσπερινή. Εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόματί μου, καὶ θύ-

ραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη μου. 

Μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πο-

νηρίας, τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁ-

μαρτίαις, 

Σὺν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν, 

καὶ οὐ μὴ συνδυάσω μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐ-

τῶν. 

Παιδεύσει με δίκαιος ἐν ἐλέει καὶ ἐλέγξει με, 

ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κε-

φαλήν μου. 

Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου ἐν ταῖς εὐδοκίαις 

αὐτῶν· κατεπόθησαν ἐχόμενα πέτρας οἱ κρι-

ταὶ αὐτῶν. 

Ἀκούσονται τὰ ῥήματά μου, ὅτι ἡδύνθησαν· 

ὡσεὶ πάχος γῆς ἐρράγη ἐπὶ τῆς γῆς, διεσκορ-

πίσθη τὰ ὀστᾶ αὐτῶν παρὰ τὸν ᾅδην. 

Ὅτι πρὸς σέ, Κύριε Κύριε, οἱ ὀφθαλμοί μου· ἐ-

πὶ σοὶ ἤλπισα, μὴ ἀντανέλῃς τὴν ψυχήν μου. 

Φύλαξόν με ἀπὸ παγίδος, ἧς συνεστήσαντό 

μοι, καὶ ἀπὸ σκανδάλων τῶν ἐργαζομένων 

τὴν ἀνομίαν. 

Πεσοῦνται ἐν ἀμφιβλήστρῳ αὐτῶν οἱ ἁμαρ-

τωλοί· κατὰ μόνας εἰμὶ ἐγώ, ἕως ἂν παρέλθω. 

Ψαλμὸς ρμα´ (141). 

Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου 

πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 

Ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν 

θλῖψίν μου ἐνώπιον αὐτοῦ ἀπαγγελῶ. 

Ἐν τῷ ἐκλείπειν ἐξ ἐμοῦ τὸ πνεῦμά μου, καὶ 

σὺ ἔγνως τὰς τρίβους μου. 

Ἐν ὁδῷ ταύτῃ, ᾗ ἐπορευόμην, ἔκρυψαν παγί-

δα μοι. 

Κατενόουν εἰς τὰ δεξιὰ καὶ ἐπέβλεπον, καὶ 

οὐκ ἦν ὁ ἐπιγινώσκων με. 

Ἀπώλετο φυγὴ ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ-

ζητῶν τὴν ψυχήν μου. 

Ἐκέκραξα πρὸς σέ, Κύριε· εἶπα· Σὺ εἶ ἡ ἐλπίς 

μου, μερίς μου εἶ, ἐν γῇ ζώντων. 

Πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώ-

θην σφόδρα. 

Ῥῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκρα-

ταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ. 
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Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου τοῦ ἐξο-

μολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. 

Ἐμὲ ὑπομενοῦσι δίκαιοι, ἕως οὗ ἀνταποδῷς 

μοι. 

Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· Κύριε, εἰσά-

κουσον τῆς φωνῆς μου. 

Γενηθήτω τά ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν 

φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 

Ἱστῶμεν στίχους Ϛ´, καὶ ψάλλομεν τὰ παρόν-

τα Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 

Στίχ. Ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύρι-

ε, τίς ὑποστήσεται; ὅτι παρὰ σοὶ ὁ ἱλασμός ἐ-

στιν. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν οὐρανῷ καὶ 

ἐν γῇ, ἀγαλλίαμα σήμερον, ἐν τῇ μνήμῃ ηὔ-

γασται, Δημητρίου τοῦ Μάρτυρος· ἐκ τῶν Ἀγ-

γέλων ἐπαίνοις στέφεται, καὶ ἐξ ἀνθρώπων 

ᾄσματα δέχεται. Ὢ οἶον ἤθλησε! πῶς καλῶς 

ἠγώνισται! δι᾿ οὗ ἐχθρός, πέπτωκεν ὁ δόλιος, 

Χριστοῦ νικήσαντος. 

Στίχ. Ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὑπέμεινά σε, 

Κύριε· ὑπέμεινεν ἡ ψυχή μου εἰς τὸν λόγον 

σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή μου ἐπὶ τὸν Κύριον. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ταῖς τῶν θαυ-

μάτων βολαῖς, τοῦ ἡλίου φανότερον, εἰς ἀεὶ 

Δημήτριος, διαλάμπει τοῖς πέρασιν, ἐξ ἀνε-

σπέρου φωτὸς λαμπόμενος, καὶ τῷ ἀδύτῳ 

φωτὶ τερπόμενος· οὗ ταῖς ἐλλάμψεσι, νέφη ἀ-

πηλάθησαν βαρβαρικά, νόσοι ἐδιώχθησαν, 

δαίμονες ἥττηνται. 

Στίχ. Ἀπὸ φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός, ἀπὸ 

φυλακῆς πρωΐας ἐλπισάτω Ἰσραὴλ ἐπὶ τὸν 

Κύριον. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ὑπὲρ Χριστοῦ 

λογχευθείς, ὁ τρισμάκαρ Δημήτριος πρὸς ἐ-

χθροὺς ἑκάστοτε, ῥομφαία ὤφθη δίστομος, ἀ-

ποθερίζων ἐχθρῶν γαυρίαμα, καὶ καταράσ-

σων δαιμόνων φρύαγμα. ᾯ ἐκβοήσωμεν· Ἅ-

γιε Δημήτριε, σκέπε ἡμᾶς, σοῦ τὴν ἀεισέβα-

στον, μνήμην γεραίροντας. 

Στίχ. Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ 

παρ᾿ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται 

τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνομιῶν αὐτοῦ. 

Πύργος εὐσεβείας πέφηνας, ἐρηρεισμένος 

στεῤῥῶς, ἐπὶ πέτραν τῆς πίστεως, πειρασμοῖς 

ἀνάλωτος, καὶ κινδύνοις ἀκλόνητος· μετὰ 

σφοδροῦ γὰρ σάλου καὶ κλύδωνος, σοὶ προσ-

ραγέντα, ἀθέων κύματα, σὴν οὐ κατέβαλον, 

ἀκλινῆ στεῤῥότητα· μαρτυρικῷ, στέφει γὰρ ἐ-

πόθησας, ἐγκαλλωπίζεσθαι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐ-

παινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί. 

Πάθει τὸ πάθος μιμούμενος, τὸ ζωηφόρον 

Χριστοῦ, παρ᾿ αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν, τῶν θαυ-

μάτων εἴληφας, Ἀθλοφόρε Δημήτριε· καὶ δια-

σῴζεις τοὺς σοὶ προστρέχοντας, πολλῶν κιν-

δύνων αὐτοὺς ῥυόμενος, ἔχων εὐάρεστον, 

παῤῥησίαν ἔνδοξε, πρὸς τὸν Χριστόν, ᾧ καὶ 

νῦν παρίστασαι, δόξης πληρούμενος. 

Στίχ. Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡ-

μᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν 

αἰῶνα. 

Αἵματι τῷ σῷ σταζόμενος, τῷ ζωοδότῃ Χρι-

στῷ, τῷ τὸ αἷμα τὸ τίμιον, διὰ σὲ κενώσαντι, 

προσηνέχθης Δημήτριε· καὶ κοινωνόν σε δό-

ξης εἰργάσατο, καὶ βασιλείας αὑτοῦ συμμέτο-

χον, ὡς ἀριστεύσαντα, κατὰ τοῦ ἀλάστορος, 

καὶ τὰ δεινά, τούτου μηχανήματα, τελείως 

σβέσαντα. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. Βυζαντίου. 

Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς, τοῦ Ἀθλοφόρου 

ἡ παγκόσμιος πανήγυρις. Δεῦτε οὖν φιλέορ-

τοι, φαιδρῶς ἐκτελέσωμεν τὴν μνήμην αὐτοῦ 

λέγοντες· Χαίροις ὁ τὸν χιτῶνα τῆς ἀσεβείας 

διαῤῥήξας, διὰ τῆς πίστεως, τὴν δὲ ἀνδρείαν 

τοῦ Πνεύματος σεαυτῷ περιθέμενος. Χαίροις, 

ὁ καταργήσας τὰς ἐπινοίας τῶν παρανόμων, 

τῇ ἰσχύι τῇ δοθείσῃ σοι, παρὰ τοῦ μόνου Θε-

οῦ. Χαίροις, ὁ λογχευθέντων τῶν μελῶν, τὸ 

μακάριον πάθος πνευματικῶς ἡμῖν ἀναζω-

γραφήσας τοῦ Χριστοῦ. Ὃν καθικέτευε, Ἀ-

θλητῶν ἐγκαλλώπισμα Δημήτριε, λυτρωθῆ-
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ναι ἡμᾶς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, καὶ 

σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.  

Πρὸς τό, Φοβερὸς εἶ Κύριε. 

Παναγία Δέσποινα, τοῦ κόσμου βοήθεια, καὶ 

ἐλπὶς χριστιανῶν· σὲ νῦν ἐκδυσωποῦμεν, καὶ 

σὲ παρακαλοῦμεν ἀγαθή, ὑπὲρ ἡμῶν ἡμαρ-

τηκότων καὶ ἀπεγνωσμένων, τὸν Υἱόν σου 

καὶ Κύριον, ἵλεων ποιῆσαι Θεοτόκε· ἔχεις γὰρ 

τὸ δύνασθαι, τῇ μητρικῇ σου πρὸς αὐτὸν χρω-

μένη παῤῥησίᾳ. Πρόφθασον Ἄχραντε, πρό-

φθασον μεσίτευσον, καὶ ῥῦσαι τὸν λαόν σου 

τῆς ἐνεστώσης ἀπειλῆς· διὰ σπλάγχνα ἐλέ-

ους, μὴ παρίδῃς τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

* * * 

ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ 

Ψαλλομένου τοῦ Καὶ νῦν γίνεται ἡ εἴσοδος ὑ-

πὸ τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ διακόνου. 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί. 

Ὁ προεστὼς ἢ ὁ ἀναγνώστης  

τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν χῦμα· 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, * ἀθανάτου Πατρός, 

* οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, * Ἰησοῦ Χριστέ, * 

ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, * ἰδόντες φῶς 

ἑσπερινόν, * ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, * καὶ ἅ-

γιον Πνεῦμα, Θεόν. * Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι και-

ροῖς * ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, * Υἱὲ Θεοῦ, 

ζωὴν ὁ διδούς· * διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει. 

Ἐὰν δὲ εἰσοδεύουν δύο ἢ περισσότεροι ἱερεῖς, 

ψάλλουν αὐτοὶ τὴν ἐπιλύχνιον εὐχαριστίαν. 

ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Ὁ διάκονος· Ἑσπέρας προκείμενον. 

Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας.  

Ἦχος πλ. α´. Ψαλμὸς νγ´. 

Ὁ Θεός, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν 

τῇ δυνάμει σου κρινεῖς με. (νγ´ 3) 

Στίχ. α´. Ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς 

μου, ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 
(νγ´ 4) 

Στίχ. β´. Ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι, καὶ ὁ Κύ-

ριος ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου. (νγ´ 6) 

ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(ξγ´ 15, ξδ´ 15 καὶ ἐκλογή). 

Ἐπίβλεψον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, Κύριε, καὶ ἴδε ἐκ 

τοῦ οἴκου τοῦ ἁγίου σου καὶ δόξης σου. Ποῦ ἐ-

στι τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους σου καὶ τῶν οἰκτιρ-

μῶν σου, ὅτι ἠνέσχου ἡμῶν Κύριε; Σὺ γὰρ εἶ 

Πατὴρ ἡμῶν, ὅτι Ἀβραὰμ οὐκ ἔγνω ἡμᾶς, καὶ 

Ἰσραὴλ οὐκ ἐπέγνω ἡμᾶς· ἀλλὰ σὺ Κύριε, 

Πατὴρ ἡμῶν, ῥῦσαι ἡμᾶς· ἀπ᾿ ἀρχῆς τὸ ὄνο-

μά σου ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐστι. Τί ἐπλάνησας ἡμᾶς, 

Κύριε, ἀπὸ τῆς ὁδοῦ σου; ἐσκλήρυνας τὰς 

καρδίας ἡμῶν, τοῦ μὴ φοβεῖσθαί σε; Ἐπίστρε-

ψον διὰ τοὺς δούλους σου, διὰ τὰς φυλὰς τῆς 

κληρονομίας σου, ἵνα μικρὸν κληρονομήσω-

μεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου. Οἱ ὑπεναντίοι 

ἡμῶν κατεπάτησαν τὸ ἁγίασμά σου· ἐγενό-

μεθα ὡς τὸ ἀπαρχῆς, ὅτε οὐκ ἦρξας ἡμῶν, 

οὐδὲ ἐπεκλήθη τὸ ὄνομά σου ἐφ᾿ ἡμᾶς. Ἐὰν 

ἀνοίξῃς τὸν οὐρανόν, τρόμος λήψεται ἀπὸ 

σοῦ ὄρη, καὶ τακήσονται, ὡσεὶ κηρὸς τήκεται 

ἀπὸ πυρός· καὶ κατακαύσει πῦρ τοὺς ὑπεναν-

τίους σου, καὶ φανερὸν ἔσται τὸ ὄνομά σου 

τοῖς ὑπεναντίοις σου· ἀπὸ προσώπου σου ἔ-

θνη ταραχθήσονται. Ὃταν ποιῇς τὰ ἔνδοξα, 

τρόμος λήψεται ἀπὸ σοῦ ὄρη. Ἀπὸ τοῦ αἰῶνος 

οὐκ ἠκούσαμεν, οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν εἶδον 

Θεὸν πλήν σου· καὶ τὰ ἔργα σου ἀληθινά, καὶ 

ποιήσεις τοῖς ὑπομένουσί σε ἔλεος. Συναντή-

σεται γὰρ ἔλεος τοῖς ποιοῦσι τὸ δίκαιον, καὶ 

τῶν ὁδῶν σου μνησθήσονται. Καὶ νῦν, Κύριε, 

Πατὴρ ἡμῶν σὺ εἶ· ἡμεῖς δὲ πηλός, καὶ σὺ ὁ 

Πλάστης ἡμῶν· ἔργα χειρῶν σου πάντες ἡ-

μεῖς. Μὴ ὀργίζου ἡμῖν Κύριε ἕως σφόδρα, καὶ 

μὴ ἐν καιρῷ μνησθῇς ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Καὶ 

νῦν ἐπίβλεψον, Κύριε, ὅτι λαός σου πάντες ἡ-

μεῖς. 

Προφητείας Ἱερεμίου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(β´ 1-12). 

Τάδε λέγει Κύριος· Ἐμνήσθην ἐλέους νεότη-

τός σου, καὶ ἀγάπης τελειώσεώς σου, τοῦ ἐ-

ξακολουθῆσαί σε τῷ ἁγίῳ Ἰσραήλ, λέγει Κύ-

ριος ὁ ἅγιος τοῦ Ἰσραήλ. Τῷ Κυρίῳ ἀρχὴ γεν-

νημάτων αὐτοῦ. Πάντες οἱ ἐσθίοντες αὐτὸν 
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πλημμελήσουσι· κακὰ ἥξει ἐπ᾿ αὐτούς, λέγει 

Κύριος· Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, οἶκος Ἰα-

κώβ, καὶ πᾶσα πατριὰ οἴκου Ἰσραήλ. Τάδε λέ-

γει Κύριος· Τί εὕροσαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐν ἐ-

μοὶ πλημμέλημα, ὅτι ἀπέστησαν μακρὰν ἀπ᾿ 

ἐμοῦ, καὶ ἐπορεύθησαν ὀπίσω τῶν ματαίων, 

καὶ ἐματαιώθησαν; καὶ οὐκ εἶπον· Ποῦ ἐστι 

Κύριος, ὁ ἀναγαγὼν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὁ 

καθοδηγήσας ἡμᾶς ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀπεί-

ρῳ καὶ ἀβάτῳ, ἐν γῇ ἀνύδρῳ καὶ ἀκάρπῳ, καὶ 

σκιᾷ θανάτου; ἐν γῇ, ἐν ᾗ οὐ διώδευσεν ἐν 

αὐτῇ ἀνήρ, οὐδὲ κατῴκησεν υἱὸς ἀνθρώπου 

ἐκεῖ; Καὶ εἰσήγαγον ὑμᾶς εἰς τὸν Κάρμηλον, 

τοῦ φαγεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ, καὶ τὰ ἀγα-

θὰ αὐτοῦ· καὶ εἰσήλθετε, καὶ ἐμιάνατε τὴν 

γῆν μου· καὶ τὴν κληρονομίαν μου ἔθεσθε εἰς 

βδέλυγμα. Οἱ ἱερεῖς οὐκ εἶπον· Ποῦ ἐστι Κύρι-

ος· καὶ οἱ ἀντεχόμενοι τοῦ νόμου οὐκ ἠπί-

σταντό με· καὶ οἱ ποιμένες ἠσέβουν εἰς ἐμέ· 

καὶ οἱ προφῆται προεφήτευον τῇ Βάαλ, καὶ ὀ-

πίσω ἀνωφελοῦς ἐπορεύθησαν. Διὰ τοῦτο ἔτι 

κριθήσομαι πρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος, καὶ 

πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν υἱῶν ὑμῶν κριθήσομαι. 

Διέλθετε εἰς νήσους Χεττιείμ, καὶ ἴδετε· καὶ 

εἰς Κηδάρ, καὶ ἀποστείλατε· καὶ νοήσατε 

σφόδρα, καὶ ἴδετε, εἰ γέγονε τοιαῦτα· εἰ ἀλλά-

ξωνται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ 

θεοί. Ὁ δὲ λαός μου ἠλλάξατο τὴν δόξαν αὑ-

τοῦ, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσονται. Ἐξέστη ὁ οὐ-

ρανὸς ἐπὶ τούτῳ, καὶ ἔφριξεν ἐπὶ πλεῖον σφό-

δρα, λέγει Κύριος. 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(γ´ 1-9) 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ οὐ μὴ ἅψη-

ται αὐτῶν βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀ-

φρόνων τεθνάναι, καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔ-

ξοδος αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ᾿ ἡμῶν πορεία, σύν-

τριμμα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄψει 

ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν 

ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες, 

μεγάλα εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπεί-

ρασεν αὐτούς, καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυ-

τοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν 

αὐτούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προσεδέ-

ξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 

ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάμῃ 

διαδραμοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατή-

σουσι λαῶν, καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς 

τοὺς αἰῶνας. Οἱ πεποιθότες ἐπ᾿ αὐτῷ συνή-

σουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προ-

σμενοῦσιν αὐτῷ· Ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς 

ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς 

αὐτοῦ. 

* * * 

ΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ 

Ὁ διάκονος τὴν ἐκτενῆ δέησιν· Εἴπωμεν πάν-

τες ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς κτλ. 

Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν τὸ Κύριε, ἐλέη-

σον τρίς, εἰς δὲ τὴν τελευταίαν ἅπαξ. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ προεστώς ἢ ὁ ἀναγνώστης· 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ἀνα-

μαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. Εὐλογητὸς εἶ, 

Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνε-

τὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 

αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου 

ἐφ᾿ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. Εὐλο-

γητὸς εἶ, Κύριε· δίδαξόν με τὰ δικαιώματά 

σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα· συνέτισόν με τὰ 

δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε· φώτισόν 

με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου 

εἰς τὸν αἰῶνα· τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ πα-

ρίδῃς. Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ 

δόξα πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ ἁγί-

ῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ διάκονος· Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέη-

σιν... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Ἀντιλαβοῦ, σῶσον... 

Ὁ χορός· Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ διάκονος· Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν... 
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Ὁ χορὸς εἰς ἑκάστην δέησιν· Παράσχου, Κύρι-

ε. 

Ὁ διάκονος· Τῆς Παναγίας, ἀχράντου... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Ὁ χορός· Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

Ὁ διάκονος· Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Σοί, Κύριε. 

Ὁ ἱερεὺς τὴν εὐχὴν τῆς κεφαλοκλισίας καὶ 

τὴν ἐκφώνησιν· Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας 

σου... 

Ὁ χορός· Ἀμήν. 

* * * 

Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. 

Ἦχος α´. Γεωργίου Σικελιώτου. 

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ πόλις Θεσσαλονίκη· ἀ-

γάλλου καὶ χόρευε, πίστει λαμπροφοροῦσα, 

Δημήτριον τὸν πανένδοξον ἀθλητήν, καὶ 

Μάρτυρα τῆς ἀληθείας, ἐν κόλποις κατέχου-

σα ὡς θησαυρόν· ἀπόλαβε τῶν θαυμάτων 

τὰς ἰάσεις καθορῶσα· καὶ βλέπε καταράσ-

σοντα τῶν βαρβάρων τὰ θράση, καὶ εὐχαρί-

στως τῷ Σωτῆρι ἀνάκραξον· Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ αὐτός. Ἀνατολίου. 

Τῇ τῶν ᾀσμάτων τερπνότητι, τὴν παροῦσαν 

φαιδρύνωμεν ἡμέραν, καὶ ἠχήσωμεν τὰ τοῦ 

Μάρτυρος ἀγωνίσματα· πρόκειται γὰρ ἡμῖν 

εἰς εὐφημίαν ὁ μέγας Δημήτριος. Καὶ γὰρ τὰς 

τῶν τυράννων ἐπιφορὰς ἀνδρείως ἑλών, πρὸς 

τὸ στάδιον προθύμως ἥλατο· καὶ τὰ νικητήρι-

α ἐνδόξως ἀπενεγκάμενος, τὸν Σωτῆρα δυ-

σωπεῖ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δόξα. Ἦχος β´. Γερμανοῦ. 

Εἰς τὰ ὑπερκόσμια σκηνώματα, τὸ πνεῦμά 

σου Δημήτριε Μάρτυς σοφέ, Χριστὸς ὁ Θεὸς 

προσήκατο ἀμώμητον· σὺ γὰρ τῆς Τριάδος 

γέγονας ὑπέρμαχος, ἐν τῷ σταδίῳ ἀνδρείως 

ἐναθλήσας ὡς ἀδάμας στεῤῥός· λογχευθεὶς 

δὲ τὴν πλευράν, τὴν ἀκήρατόν σου πανσεβά-

σμιε, μιμούμενος τὸν ἐπὶ ξύλου τανυσθέντα, 

εἰς σωτηρίαν παντὸς τοῦ κόσμου, τῶν θαυμά-

των εἴληφας τὴν ἐνέργειαν, ἀνθρώποις παρέ-

χων τὰς ἰάσεις ἀφθόνως. Διό σου σήμερον 

τὴν κοίμησιν ἑορτάζοντες, ἐπαξίως δοξάζο-

μεν, τὸν σὲ δοξάσαντα Κύριον. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὢ τοῦ μεγίστου μυστηρίου! βλέπων τὰ θαύ-

ματα, ἀνακηρύττω τὴν Θεότητα, οὐκ ἀρνοῦ-

μαι τὴν ἀνθρωπότητα· ὁ γὰρ Ἐμμανουήλ, φύ-

σεως μὲν πύλας ἤνοιξεν ὡς ἄνθρωπος, παρ-

θενίας δὲ κλεῖθρα, οὐ διέῤῥηξεν ὡς Θεός· 

ἀλλ᾿ οὕτως ἐκ μήτρας προῆλθεν, ὡς δι᾿ ἀκοῆς 

εἰσῆλθεν· οὕτως ἐσαρκώθη, ὡς συνελήφθη. 

Ἀπαθῶς εἰσῆλθεν, ἀφράστως ἐξῆλθε, κατὰ 

τὸν Προφήτην τὸν λέγοντα· Αὕτη ἡ πύλη κε-

κλεισμένη ἔσται, οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθη δι᾿ αὐ-

τῆς, εἰ μὴ Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραήλ, ὁ ἔχων τὸ 

μέγα ἔλεος. 

* * * 

Εἰς τὸν Στίχον,  

Στιχηρὰ ἰδιόμελα τοῦ Σεισμοῦ. 

Ἦχος β´. 

Τῆς γῆς συνταρασσομένης τῷ τῆς ὀργῆς σου 

φόβῳ, βουνοὶ καὶ τὰ ὄρη συσσείονται Κύριε· 

ἀλλ᾿ εὐσπλαγχνίας ὄμματι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐπιβλέ-

ψας, μὴ τῷ θυμῷ σου ὀργισθῇς ἡμῖν· ἀλλὰ 

σπλαγχνισθεὶς ἐπὶ τὸ πλάσμα τῶν χειρῶν 

σου, τῆς φοβερᾶς ἡμᾶς τοῦ σεισμοῦ ἀπειλῆς 

ἐλευθέρωσον, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. 

Ἦχος πλ. β´. 

Στίχ. Συνέσεισας τὴν γῆν καὶ συνετάραξας 

αὐτήν· ἴασαι τὰ συντρίμματα αὐτῆς ὅτι ἐσα-

λεύθη. (νθ´ 4) 

Φοβερὸς εἶ Κύριε, καὶ τίς ὑποστήσεται τὴν δι-

καίαν σου ὀργήν; ἢ τίς σε δυσωπήσει, ἢ τίς 

παρακαλέσει ἀγαθέ, ὑπὲρ λαοῦ ἡμαρτηκότος 

καὶ ἀπεγνωσμένου; τὰ οὐράνια τάγματα, Ἄγ-

γελοι Ἀρχαὶ καὶ Ἐξουσίαι, Θρόνοι Κυριότη-

τες, τὰ Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ, ὑπὲρ ἡμῶν 

σοι βοῶσιν· Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Κύριε· τὰ 
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ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς ἀγαθέ· διὰ 

σπλάγχνα ἐλέους, σῷζε πόλιν κινδυνεύου-

σαν. 

Στίχ. Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐ-

τὴν τρέμειν , ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ κα-

πνίζονται. (ργ´ 32) 

Νινευῖται τοῖς παραπτώμασι, τὴν διὰ τῆς τοῦ 

σεισμοῦ ἀπειλῆς κατάχωσιν ἤκουον· ἐν δὲ τῷ 

μεσιτεύοντι σημείῳ τοῦ κήτους, τὴν διὰ τοῦ Ἰ-

ωνᾶ ἀνάστασιν, ἡ μετάνοια παρακαλεῖ· ἀλλ᾿ 

ὡς ἐκείνους, βοῇ λαοῦ σου μετὰ νηπίων καὶ 

κτηνῶν, οἰκτείρας προσεδέξω, καὶ ἡμᾶς παι-

δευομένους, διὰ τῆς τριημέρου Ἀναστάσεως, 

φεῖσαι καὶ ἐλέησον. 

Δόξα. Τοῦ Ἁγίου.  

Ἦχος πλ. δ´. Ἀνατολίου. 

Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχὴ καὶ ἄμωμος, ἀ-

οίδιμε Δημήτριε, τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλὴμ 

κατοικητήριον, ἧς τὰ τείχη, ἐν ταῖς ἀχράντοις 

χερσὶ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ ἐζωγράφηνται. Ἔχει 

δὲ καὶ τὸ πανέντιμον, καὶ ἀθλητικώτατόν σου 

σῶμα, τὸν περίκλυτον τοῦτον ναὸν ἐπὶ γῆς, 

ταμεῖον ἄσυλον θαυμάτων, νοσημάτων ἀλε-

ξιτήριον· ἔνθα προστρέχοντες, τὰς ἰάσεις ἀ-

ρυόμεθα. Φρούρησον πανεύφημε, τὴν σὲ με-

γαλύνουσαν πόλιν, ἀπὸ τῶν ἐναντίων προ-

σβολῶν, παῤῥησίαν ὡς ἔχων, πρὸς Χριστὸν 

τὸν σὲ δοξάσαντα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀνύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν ἀφράστως 

συλλαβοῦσα σαρκί, Μῆτερ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου, 

σῶν οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου πανάμωμε· 

ἡ πᾶσι χορηγοῦσα, καθαρισμὸν τῶν πται-

σμάτων, νῦν τὰς ἡμῶν ἱκεσίας προσδεχομέ-

νη, δυσώπει σωθῆναι πάντας ἡμᾶς. 

* * * 

Τό, Νῦν ἀπολύεις... τὸ Τρισάγιον·  

καὶ τὰ Ἀπολυτίκια. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμα-

χον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπού-

μενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, 

ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, οὕτως 

Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τοῦ Σεισμοῦ. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν 

τρέμειν, ῥῦσαι ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ 

ἀπειλῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· καὶ κατάπεμ-

ψον ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου, πρεσβείαις 

τῆς Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Η ΑΠΟΛΥΣΙΣ 

Ὁ ἱερεύς· Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός... 

Ὁ ἀναγνώστης· Δόξα, καὶ νῦν. Κύριε, ἐλέη-

σον γ´. Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον. 

Ὁ ἱερεύς· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν… 

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν... 

Ὁ χορός· Ἀμήν.  

* * * * * 

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ 

Μετὰ τὸν ν´ ψαλμόν, τὰ διὰ τὴν λιτὴν στιχη-

ρὰ τοῦ Μηναίου, Καὶ νῦν, Δέσποινα, πρόσδε-

ξαι (Παρακλ. ἦχος πλ. δ´, Δευτ. πρωΐ),· τρισά-

γιον κ.λπ. καὶ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος γ´. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν· εὐλογημέ-

νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγα-

θός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ 

τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 
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Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν... 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμα-

χον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπού-

μενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, 

ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, οὕτως 

Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τοῦ Σεισμοῦ. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν 

τρέμειν, ῥῦσαι ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ 

ἀπειλῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· καὶ κατάπεμ-

ψον ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου, πρεσβείαις 

τῆς Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

* * * 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

[Τὸ Ψαλτήριον τῆς ἡμέρας  

καὶ ὁ πολυέλεος τοῦ ἁγίου] 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἡ μνήμη σου ἔνδοξε, Μάρτυς Δημήτριε, ἐ-

φαίδρυνε σήμερον, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ· 

καὶ πάντας συνήγαγεν, ᾄσμασιν ἐπαξίως, εὐ-

φημεῖν σε θεόφρον, ὡς ὄντως στρατιώτην, 

καὶ ἐχθρῶν καθαιρέτην· διὸ ταῖς ἱκεσίαις ταῖς 

σαῖς, ῥῦσαι ἡμᾶς πειρασμῶν. 

Δόξα. Ὅμοιον. 

Ἀθλήσεως καύχημα, Μάρτυς Δημήτριε, Χρι-

στὸν ἐνδυσάμενος, κατεπολέμησας, ἐχθρὸν 

τὸν ἀνίσχυρον· πλάνην γὰρ τῶν ἀνόμων, ἐν 

αὐτῷ καταργήσας, γέγονας τοῖς ἐν πίστει, εὐ-

σεβείας ἀλείπτης· διό σου καὶ τὴν μνήμην, 

σεπτῶς πανηγυρίζομεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐλπὶς ἀκαταίσχυντε, τῶν πεποιθότων εἰς σέ, 

ἡ μόνη κυήσασα, ὑπερφυῶς ἐν σαρκί, Χρι-

στὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· τοῦτον σὺν τοῖς Ἁγίοις, 

Ἀποστόλοις δυσώπει, δοῦναι τῇ οἰκουμένῃ, ἱ-

λασμὸν καὶ εἰρήνην, καὶ πᾶσιν ἡμῖν πρὸ τέ-

λους βίου διόρθωσιν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Ἀδιστάκτῳ τῇ πίστει ὁ Ἀθλοφόρος Χριστοῦ, 

τῶν τυράννων τὰ θράση καταβαλὼν ἀνδρι-

κῶς, ἀθλητικῶς τὸν πονηρὸν κατεπάλαισε· 

καὶ τῶν βασάνων ἀμοιβήν, τὴν τῶν θαυμά-

των παροχήν, ἐδέξατο ἐκ τοῦ μόνου, Θεοῦ 

τοῦ ἀγωνοθέτου· ᾧ καὶ πρεσβεύει ἐλεηθῆναι 

ἡμᾶς. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος· χαῖρε τεῖχος 

καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς σέ· χαῖρε 

ἀχείμαστε λιμὴν καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τεκοῦσα 

ἐν σαρκί, τὸν Ποιητήν σου καὶ Θεόν, πρε-

σβεύουσα μὴ ἐλλίπῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούν-

των, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 

Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸν συμπαθέστατον, Κυρίου Μάρτυρα, ἐκδυ-

σωποῦμέν σε πιστῶς Δημήτριε, ῥῦσαι ἡμᾶς 

παντοδαπῶν, κινδύνων ἐπερχομένων· ἴασαι 

ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σωμάτων τὰ τραύματα· 

θραῦσον τὰ φρυάγματα, τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν 

Ἅγιε· εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, ὅπως ἀεί σε 

δοξάζωμεν. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεομακάριστε, Μήτηρ ἀνύμφευτε, τὴν ἀσθε-

νοῦσάν μου, ψυχὴν θεράπευσον, ὅτι συνέχο-

μαι πολλοῖς, ἐν πταίσμασι Θεοτόκε· ὅθεν καὶ 

κραυγάζω σοι, στεναγμῷ τῆς καρδίας μου· 

Δέξαι με πανάχραντε, τὸν πολλὰ ἁμαρτή-

σαντα, ἵνα ἐν παῤῥησίᾳ κραυγάζω σοι· Χαῖρε 

ἡ Κεχαριτωμένη. 

* * * 
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ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου. 

Ἀντίφωνον Α´. 

Ἐκ νεότητός μου * πολλὰ πολεμεῖ με πάθη· * 

ἀλλ᾿ αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, * καὶ σῶσον Σωτήρ 

μου. (δίς) 

Οἱ μισοῦντες Σιών, * αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυ-

ρίου· * ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ * ἔσεσθε ἀπεξηρα-

μένοι. (δίς) 

Δόξα. 

Ἁγίῳ Πνεύματι * πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, * καὶ 

καθάρσει ὑψοῦται, * λαμπρύνεται, * τῇ τρια-

δικῇ μονάδι * ἱεροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 

Ἁγίῳ Πνεύματι, * ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος 

ῥεῖθρα, * ἀρδεύοντα, * ἅπασαν τὴν κτίσιν * 

πρὸς ζωογονίαν. 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ. 

Στίχ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμά-

στωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ 

ἐν αὐτοῖς. 

* * * 

ΤΑΞΙΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΡΘΡΟΥ 

Ὁ διάκονος· Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. 

Ὁ ἱερεύς· Ὅτι ἅγιος εἶ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ... 

Ἀμήν. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν στερεώματι τῆς δυνάμεως 

αὐτοῦ. 

Αἰνεσάτω πνοὴ… πᾶσα τὸν Κύριον. 

Ὁ διάκονος· Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι ἡ-

μᾶς τῆς ἀκροάσεως τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου 

Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν ἱκετεύσωμεν. 

Κύριε, ἐλέησον. (γ´) 

Ὁ διάκονος· Σοφία· ὀρθοί· ἀκούσωμεν τοῦ ἁ-

γίου Εὐαγγελίου. 

Ὁ ἱερεύς· Εἰρήνη πᾶσι. 

Καὶ τῷ Πνεύματί σου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῶν βημοθύρων ἀναγινώσκει 

τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου. 

Ὁ ἱερεύς· Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν ἁγίου Εὐαγγε-

λίου τὸ ἀνάγνωσμα. (κα´ 12-19). 

Ὁ διάκονος· Πρόσχωμεν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ Μαθηταῖς· Προσέ-

χετε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσιν γὰρ 

ἐφ᾿ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, πα-

ραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγο-

μένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ 

ὀνόματός μου· ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύ-

ριον. Θέτε οὖν εἰς τὰς καρδίαις ὑμῶν μὴ προ-

μελετᾶν ἀπολογηθῆναι· ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν 

στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν 

οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 

Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ συγ-

γενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώ-

σουσιν ἐξ ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κε-

φαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· ἐν τῇ ὑπομονῇ 

ὑμῶν κτήσασθε τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης  

τὸν ν´ ψαλμόν, χύμα. 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου 

καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξά-

λειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου 

καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁ-

μαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 
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Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν 

σου ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λό-

γοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁ-

μαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ 

τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι· 

πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην· ἀ-

γαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁ-

μαρτιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξά-

λειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 

πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις 

μου. 

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου, 

καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς 

ἀπ᾿ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου 

σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς 

ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σω-

τηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα 

μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου. 

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν· ὁλοκαυ-

τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον· καρ-

δίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 

Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σι-

ών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο-

ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους. 

Δόξα. 

Ταῖς τοῦ σοῦ Ἁγίου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, ἐ-

ξάλειψον τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 

σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´. 

Εἰς τὰ ὑπερκόσμια σκηνώματα, τὸ πνεῦμά 

σου Δημήτριε Μάρτυς σοφέ, Χριστὸς ὁ Θεὸς 

προσήκατο ἀμώμητον· σὺ γὰρ τῆς Τριάδος 

γέγονας ὑπέρμαχος, ἐν τῷ σταδίῳ ἀνδρείως 

ἐναθλήσας ὡς ἀδάμας στεῤῥός· λογχευθεὶς 

δὲ τὴν πλευράν, τὴν ἀκήρατόν σου πανσεβά-

σμιε, μιμούμενος τὸν ἐπὶ ξύλου τανυσθέντα, 

εἰς σωτηρίαν παντὸς τοῦ κόσμου, τῶν θαυμά-

των εἴληφας τὴν ἐνέργειαν, ἀνθρώποις παρέ-

χων τὰς ἰάσεις ἀφθόνως. Διό σου σήμερον 

τὴν κοίμησιν ἑορτάζοντες, ἐπαξίως δοξάζο-

μεν, τὸν σὲ δοξάσαντα Κύριον. 

Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέη-

σον (ιβ´). Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς... Ἀμήν. 

* * * 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

Εἶτα ἀναγινώσκονται ἢ ψάλλονται οἱ Κανό-

νες, ὁ μὲν τοῦ Σεισμοῦ μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς 

στ´, οἱ δὲ δύο τοῦ Ἁγίου εἰς η´. 

Ὁ Κανὼν τοῦ Σεισμοῦ, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Ὦ Χριστέ, τῆς γῆς τὸν κλόνον παῦσον τάχος. 

Ἰωσήφ. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ 

ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν ποντού-

μενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδὴν ἐβόα ᾄσωμεν. 

(δίς) 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὡς φοβερὰ ἡ ὀργή σου, ἐξ ἧς ἡμᾶς, ἐλυτρώσω 

Κύριε, μὴ συγχώσας ἐν τῇ γῇ, ἅπαν τὸ ἀνά-
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στημα ἡμῶν· εὐχαρίστως σε διὸ ἀεὶ δοξάζο-

μεν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Χαίρων ἀεὶ καθ᾿ ἑκάστην τῇ παντελεῖ, διορ-

θώσει Δέσποτα, ὥς περ φύλλον εὐτελές, δια-

σείεις ἅπασαν τὴν γῆν, εἰς τὸν φόβον σου πι-

στοὺς στηρίζων Κύριε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ῥῦσαι σεισμοῦ βαρυτάτου πάντας ἡμᾶς, καὶ 

μὴ δώῃς Κύριε, ἀπολέσθαι παντελῶς, τὴν 

κληρονομίαν σου πολλοῖς, παροργίζουσαν 

κακοῖς σὲ τὸν μακρόθυμον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἱκετικῶς σοι βοῶμεν Μῆτερ Θεοῦ, τὰ συνήθη 

σπλάγχνα σου, ἐπὶ πόλιν καὶ λαόν, συμπα-

θῶς δεικνύουσα σεισμοῦ, βαρυτάτου, καὶ 

φθορᾶς ἡμᾶς ἀπάλλαξον. 

Τοῦ Ἁγίου πρῶτος Κανών, ἔχων Ἀκροστιχίδα·  

Τῷ καλλινίκῳ προσλαλῶ Δημητρίῳ.  

Ποίημα Θεοφάνους. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Θαλάσσης, τὸ ἐρυθραῖον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν θεῖον, τοῦ μαρτυρίου στέφανον, ἀναδη-

σάμενος, περὶ Θεὸν χορεύεις ἀστραπαῖς, ταῖς 

ἐκεῖθεν λαμπόμενος, καὶ φωτισμοῦ πληρού-

μενος, Μάρτυς ἀοίδιμε Δημήτριε. 

Ὡς ὄντα, τῆς ἀληθείας Μάρτυρα, καὶ μέχρις 

αἵματος, ἠγωνισμένον μάκαρ καρτερῶς, στα-

θηράν τε τὴν ἔνστασιν, πρὸς τοὺς ἀγῶνας 

δείξαντα, σὲ ὁ Δεσπότης προσεδέξατο. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κακίας, τὸν εὑρετὴν κατέῤῥαξας, πρὸς γῆν 

Δημήτριε, μαρτυρικῇ σου λόγχῃ καθελών, θε-

ϊκῆς ἀγαθότητος, ταῖς ὑπὲρ νοῦν δυνάμεσιν, 

εἰς τοῦτο μάκαρ δυναμούμενος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀμήτωρ, καθ᾿ ὃ Θεὸς τὸ πρότερον, ὑπάρχων 

γέγονε, τὸ καθ᾿ ἡμᾶς ἀπάτωρ ὁ ἐκ σοῦ, Θεο-

τόκε πανύμνητε, σάρκα λαβὼν καθ᾿ ἕνωσιν, 

τὴν ὑπὲρ λόγον καὶ διάνοιαν. 

Δεύτερος Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς·  

Μύρῳ νοητῷ προσπλακείς, μύρον γίνῃ.  

Ἐν δὲ τοῖς Θεοτοκίοις· Φιλοθέου. 

Ποίημά ἐστιν οὗτος τοῦ ἁγιωτάτου καὶ οἰκου-

μενικοῦ Πατριάρχου κυρίου Φιλοθέου, ὑπό-

θεσιν ἔχων ἐγκωμίων ὁμοῦ καὶ δεήσεως εἰς 

τὸ ἱερὸν αὐτοῦ μύρον. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος ὁ αὐτός. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μερίς μου Δημήτριε, καὶ δόξα θεία γεγένη-

σαι· τῆς μάνδρας γὰρ πρόβατον, κἀγὼ τῆς φί-

λης σου· διὸ δέξαι μου, τὸν ὕμνον στεφηφόρε, 

κροτοῦντα τοῦ μύρου σου, τὴν χάριν σήμε-

ρον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπῆλθες Δημήτριε, λαμπρῶς Μαρτύρων τὸ 

στάδιον, ἐλαίῳ ἀλείψας σου, τῶν ἀρετῶν τὴν 

ψυχήν· καινῷ τρόπῳ δέ, πεσὼν νικᾷς γενναῖε· 

καὶ μύρου τὸ σῶμά σου, κρήνην ἀνέδειξας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥευμάτων βορβόρου με, καὶ δυσωδίας Δημή-

τριε, ἀπόσμηξον δέομαι, τῶν ἀκαθάρτων πα-

θῶν· καὶ τῷ μύρῳ σου, λαμπρῶς εὐωδιάσας, 

Χριστοῦ μύρου ποίησον, ἄξιον σκήνωμα. 

Δόξα. 

Ὡς μύρον μὲν ἔφησε, Δαυῒδ ὁ θεῖος ἐν Πνεύ-

ματι, τὴν ἕνωσιν ἔνδοξε, τῶν ἀδελφῶν τὴν 

τερπνήν· τὰ δὲ μύρα σου, σοφὲ τὴν νέαν κτί-

σιν, συνάγει πρὸς ἕνωσιν, μύρου τοῦ κρείττο-

νος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Φανεῖσαν Πανάμωμε, μύρου τοῦ θείου ἀλά-

βαστρον, καὶ σκεῦος ἐξαίρετον, τῆς εὐωδίας 

Χριστοῦ, ἱκετεύω σε, παθῶν τῆς δυσωδίας, 

βορβόρου τε λύτρωσαι, τῆς ἁμαρτίας με. 
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Καταβασία. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ γ´. Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ Θεός μου, ὁ ὑ-

ψώσας τὸ κέρας, τῶν πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ 

στερεώσας ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ, τῆς ὁμολογίας 

σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἡ γῆ μαστίζεται ἡμῶν, κακῶς διακειμένων, 

καὶ ἀεὶ τὴν ὀργήν σου, συγκινούντων καθ᾿ ἡ-

μῶν, οἰκτίρμον παμβασιλεῦ· ἀλλὰ φεῖσαι, Δέ-

σποτα τῶν δούλων σου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Συσσείσας Κύριε τὴν γῆν, ἐστερέωσας πάλιν, 

νουθετῶν ἐπιστρέφων, τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, 

στηρίζεσθαι ἐν τῷ σῷ, θείῳ φόβῳ, θέλων ὑ-

περάγαθε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Γεννώσας θάνατον πικρόν, καὶ σεισμοὺς βα-

ρυτάτους, καὶ πληγὰς ἀνηκέστους, ἁμαρτίας 

ἀδελφοί, ἐκφύγωμεν καὶ Θεόν, μετανοίας, 

τρόποις ἐκμειλίξωμεν. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἡ μόνη οὖσα ἀγαθή, τὸν πανάγαθον Λόγον, 

ἐκτενῶς ἐκδυσώπει, τῆς παρούσης τοῦ σει-

σμοῦ, ῥυσθῆναι πάντας ὀργῆς, Θεοτόκε, ἄ-

χραντε δεόμεθα. 

Τοῦ Ἁγίου. 

Πρῶτος Κανών. Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λελόγισται παρ᾿ οὐδέν, τὸ τῶν τυράννων πα-

ρὰ σοὶ πρόσταγμα· τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον γάρ, 

πάντων Ἀθλοφόρε προέκρινας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λυχνία φωτοειδής, τοῦ Μαρτυρίου ἐν σκηνῇ 

γέγονας, θείῳ φωτὶ λάμπουσα, Μάρτυς ἀ-

θλοφόρε Δημήτριε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἰώμενος τὴν μορφήν, τὴν σαθρωθεῖσαν τῶν 

βροτῶν Πάναγνε, ταύτην ἐκ σοῦ ἐνδύεται, 

μείνας ὅπερ ἦν ὁ φιλάνθρωπος. 

Δεύτερος Κανών. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ναμάτων ἐπέβης ζωηρρύτων, Βαπτίσματι 

θείῳ καθαρθείς· αἵματι δὲ λουσάμενος, μαρ-

τυρικῷ Δημήτριε, κρᾶσιν καινὴν τετέλεκας, 

πηγὴ τῶν μύρων γενόμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ μέγας φρουρὸς Θεσσαλονίκης, ὡς μέγας 

Κυρίου ποταμός, τέρπεις λαμπρῶς τὴν πόλιν 

σου, τοῦ μύρου τοῖς ὁρμήμασιν· ὡς θεῖα δὲ 

σκηνώματα, καθαγιάζεις τὰ σύμπαντα. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ πόλις σου Μάρτυς ὥς περ κρήνη, ναμάτων 

ὁρᾶται ζωτικῶν, ὡς ῥεύματα τὰ μύρα σου, 

ποταμηδὸν προχέουσα, θαλάσσας τῶν αἱρέ-

σεων, καὶ τῶν παθῶν κατακλύζοντα. 

Δόξα. 

Τὸ μύρον Χριστὸς ἐν τῇ ψυχῇ σου, Δημήτριε 

ῥεῦσαν νοητῶς, ὡς χείλεσι σοῖς μέλεσι, μύ-

ρου πηγὴν ἐξέχεε, τῆς χάριτος τοῦ Πνεύμα-

τος, σεπτὸν δεικνύων σε σκήνωμα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἰδού, ἡ Παρθένος ἀνακράζει, τῷ πάντων Δε-

σπότῃ καὶ Υἱῷ· Καλὸς εἶ ὁ Νυμφίος μου, ἰδοὺ 

καλὸς ὡραῖός τε· εἰς τὴν ὀσμὴν τοῦ μύρου 

σου, σπουδῇ δραμοῦμαι ὀπίσω σου. 

Καταβασία. Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

* * * 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

Κάθισμα τοῦ ἁγίου.  

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Εὐσεβείας τοῖς τρόποις καταπλουτῶν, ἀσε-

βείας τὴν πλάνην καταβαλών, Μάρτυς κατε-

πάτησας, τῶν τυράννων τὰ θράση· καὶ τῷ 

θείῳ πόθῳ, τὸν νοῦν πυρπολούμενος, τῶν εἰ-
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δώλων τὴν πλάνην, εἰς χάος ἐβύθισας· ὅθεν 

ἐπαξίως, ἀμοιβὴν τῶν ἀγώνων, ἐδέξω τὰ 

θαύματα, καὶ πηγάζεις ἰάματα, Ἀθλοφόρε 

Δημήτριε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτά-

ζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Ἕτερον τοῦ Ἁγίου. 

Βασιλεῖ τῶν αἰώνων εὐαρεστῶν, βασιλέως ἀ-

νόμου πᾶσαν βουλήν, ἐξέκλινας ἔνδοξε, καὶ 

γλυπτοῖς οὐκ ἐπέθυσας· διὰ τοῦτο θῦμα, σαυ-

τὸν προσενήνοχας, τῷ τυθέντι Λόγῳ, ἀθλή-

σας στεῤῥότατα· ὅθεν καὶ τῇ λόγχῃ, τὴν 

πλευρὰν ἐξωρύχθης, τὰ πάθη ἰώμενος, τῶν 

πιστῶς προσιόντων σοι, Ἀθλοφόρε Δημήτριε. 

Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων 

ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, 

τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Καὶ νῦν. Τοῦ Σεισμοῦ.  

Ἦχος δ´. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 

Τῆς ἐπελθούσης σου ὀργῆς ἀφορήτου, ὅτι ἠ-

λέησας ἡμᾶς καὶ ἐῤῥύσω, φιλανθρωπίας πέ-

λαγος δεικνύων Χριστέ, νῦν εὐχαριστοῦμέν 

σοι, παιδευθέντες ἐκκλῖναι, ἀπὸ τῶν κακῶν 

ἡμῶν, τῶν ἡμᾶς θανατούντων. Ἀλλ᾿ ἐπιβλέ-

ψας οἴκτειρον ἡμᾶς, ταῖς ἱκεσίαις Σωτὴρ τῆς 

τεκούσης σε. 

* * * 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ δ´. Ὁ εἱρμός. 

Χριστός μου δύναμις, Θεὸς καὶ Κύριος, ἡ σε-

πτὴ Ἐκκλησία θεοπρεπῶς, μέλπει ἀνακρά-

ζουσα, ἐκ διανοίας καθαρᾶς, ἐν Κυρίῳ ἑορτά-

ζουσα. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Σαλεύεις Κύριε, τὴν γῆν βουλόμενος, ἑδρα-

σμῷ ἀληθείας πάντας ἡμᾶς, Δέσποτα στηρί-

ζεσθαι, σαλευομένους προσβολαῖς, τοῦ δολί-

ου πολεμήτορος. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τῇ θείᾳ νεύσει σου, κλονεῖς τὰ σύμπαντα, καὶ 

δονεῖς τὰς καρδίας τῶν ἐπὶ γῆς, κατοικούν-

των Δέσποτα· τῆς οὖν δικαίας σου ὀργῆς, ἄ-

νες Κύριε τὰ κύματα. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Οὐδόλως ἔχοντας, εἰς νοῦν τὸν φόβον σου, 

ἐκφοβεῖς τῇ κινήσει πάσης τῆς γῆς, μόνε εὐ-

συμπάθητε· ἀλλὰ συνήθως ἐφ᾿ ἡμᾶς, τὰ ἐλέη 

σου θαυμάστωσον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ναόν σε Δέσποινα, Θεοῦ γινώσκοντες, ἐν ἁ-

γίῳ ναῷ σου χεῖρας οἰκτράς, αἴρομεν εἰς δέη-

σιν· ἴδε τὴν κάκωσιν ἡμῶν, καὶ παράσχου σὴν 

βοήθειαν. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ δ´. Ἦχος δ´. 

Πρῶτος Κανών. Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νενικητότα τὸ ψεῦδος τῆς ἀσεβείας, ὁ τοῦ 

Θεοῦ πανύψιστος, θεώμενος Λόγος, δόξῃ ἐ-

στεφάνωσε, Δημήτριε ψάλλοντα· Δόξα τῇ δυ-

νάμει σου Κύριε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἰθυνόμενος παλάμῃ τῇ ζωηφόρῳ, πρὸς τοὺς 

λιμένας ἔφθασας, τοὺς γαληνοτάτους, ἔνθα 

νῦν γηθόμενος, κραυγάζεις Δημήτριε· Δόξα 

τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κατὰ τῆς πλάνης τὸ τρόπαιον ἀναστήσας, νι-

κητικὸν διάδημα, τῆς δικαιοσύνης, εἴληφας 

Δημήτριε, κραυγάζων τῷ Κτίστῃ σου· Δόξα 

τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς τῶν κτισμάτων ἁπάντων ἱερωτέρα, Μή-

τηρ Θεοῦ γενέσθαι, μόνη ἠξιώθης· τοῦτον 

γὰρ γεννήσασα, τὸν κόσμον ἐφώτισας, τῆς 

θεογνωσίας τῇ χάριτι. 

Δεύτερος Κανών. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὥριμον ὡς βότρυν σε μάκαρ Χριστός, θείας 

ἐξ ἀμπέλου δρεψάμενος, ἐναποθλίβει, μαρ-
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τυρίου τοῖς ληνοῖς· τὸ καταῤῥεῦσαν γλεῦκος 

δέ, μύρου θείαν βρύσιν εἰργάσατο. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ποῦ μένεις Νυμφίε μου; ποῦ τὴν σκηνήν, σοῦ 

ἐν μεσημβρίᾳ κατέπηξας; ὁ στεφανίτης, ἀνε-

βόα τῷ Χριστῷ· εἰς τὴν ὀσμὴν τῶν μύρων σου, 

μύρον ἐκδραμοῦμαι ληψόμενος. 

Δόξα. 

Ῥεύματα Δημήτριε πλάνης δεινῆς, κλύσας 

τῶν αἱμάτων σου ῥεύμασιν, ἁμαρτιῶν μου, 

καὶ παθῶν τοὺς ποταμούς, εἰς τέλος ἀποξή-

ρανον, μύρων σου τοῖς ῥεύμασι δέομαι. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Λέγε μοι Νυμφίε μου, λέγε τρανῶς· Ποῦ ποτε 

ποιμαίνεις τὰ πρόβατα; ἡ Νύμφη κράζει, τῷ 

Νυμφίῳ καὶ Υἱῷ· ἡ ὀσμὴ γὰρ τῶν μύρων σου, 

πάντας τοὺς φιλοῦντάς σε εἵλκυσεν. 

Καταβασία. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ ε´. Ὁ εἱρμός. 

Τῷ θείῳ φέγγει σου Ἀγαθέ, τὰς τῶν ὀρθρι-

ζόντων σοι ψυχάς, πόθῳ καταύγασον δέομαι, 

σὲ εἰδέναι Λόγε Θεοῦ, τὸν ὄντως Θεόν, ἐκ ζό-

φου τῶν πταισμάτων ἀνακαλούμενος. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Καὶ σὺ καρδία σείσθητι νῦν, βλέπουσα Θεοῦ 

τὴν ἀπειλήν, ἐπικειμένην καὶ βόησον· Φεῖσαι 

τοῦ λαοῦ σου Δέσποτα Κύριε, καὶ παῦσον τὴν 

δικαίαν ὀργήν σου εὔσπλαγχνε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Λαὸν καὶ πόλιν ἥν περ τῷ σῷ, αἵματι ἐκτήσω 

Ἰησοῦ, μὴ παραδῷς εἰς ἀπώλειαν, ἐν τῷ συν-

ταράσσειν τὴν γῆν σεισμῷ φοβερῷ· χορὸς 

τῶν Ἀποστόλων καθικετεύει σε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁδούς σου Δέσποτα τὰς ὀρθάς, γνώμῃ ὑπεκ-

κλίνοντες στρεβλῇ, εἰς ἀγανάκτησιν τρέπο-

μεν, σὲ τὸν συμπαθῆ τε καὶ ἀμνησίκακον· 

ἀλλ᾿ ἵλεως οἰκτίρμον γενοῦ τοῖς δούλοις σου. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νῦν βοηθείας ἦλθε καιρός, νῦν καταλλαγῆς 

χρεία Ἁγνή, πρὸς τὸν Υἱόν σου καὶ Κύριον, ὅ-

πως οἰκτειρήσῃ προσκεκρουκότας ἡμᾶς, καὶ 

τῆς ἐπικειμένης ὀργῆς λυτρώσηται. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ε´. Ἦχος δ´.  

Πρῶτος Κανών. Σὺ Κύριέ μου φῶς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Πῦρ πόθου θεϊκοῦ, ἐν καρδίᾳ δεξάμενος, πῦρ 

ἔσβεσας τῆς ἀθέου, τῶν εἰδώλων μανίας, ἀοί-

διμε Δημήτριε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥυόμενος ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων ἐπίφανον, Δη-

μήτριε ταῖς εὐχαῖς σου, περισκέπων τοὺς πί-

στει, καὶ πόθῳ εὐφημοῦντάς σε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Οἱ πίστει πρὸς τὸ σόν, ἐπειγόμενοι τέμενος, 

Δημήτριε νοσημάτων, καὶ παθῶν ψυχοφθό-

ρων, συντόμως ἀπαλλάττονται. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Πατρὶ ὁμοούσιος, σὸς 

γίνεται Θεομῆτορ, ὑπὲρ νοῦν τε καὶ λόγον, 

Υἱός σοι ὁμοούσιος. 

Δεύτερος Κανών. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ μέγας ἐν Μάρτυσι, Δημήτριος τοῖς αἵμασιν, 

ἱδρῶτας κεράσας τῶν ἀγώνων, μύρον τὸ θεῖ-

ον ἡμῖν ἐσκεύασε, πυρὶ τῷ τοῦ Πνεύματος 

καλῶς, ἑψήσας τὸ φάρμακον, εἰς ψυχῶν και-

νὴν κάθαρσιν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σωμάτων τὰ τραύματα, καὶ τῶν ψυχῶν Δη-

μήτριε, ὥς περ ἀντιδότῳ δραστηρίῳ, μύρῳ 

καθαίρεις τῷ ἐκ τοῦ τάφου σου, ἰὸν ἀποπλύ-

νων νοητόν, ζήλῳ τοῦ Δεσπότου σου, στα-

λαγμοῖς τῶν αἱμάτων σου. 

Δόξα. 



 14 

Πυρὸς ἐνεργέστερον, τὸ μύρον σου Δημήτριε, 

πᾶσαν διατρέχον Ἐκκλησίαν, βλύζει πηγάζει, 

ζεῖ τε καὶ δρᾷ μυστικῶς, τοῖς πίστει προστρέ-

χουσιν αὐτῷ, φλέγον τὰ νοσήματα, καὶ διῶ-

κον τοὺς δαίμονας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ Λόγος ἐν μήτρᾳ σου, Κόρη σκηνώσας εἴρ-

γασται, ταύτην μυροθήκην καινοῦ μύρου· ὅ-

θεν Παρθένε Ἁγίων θείων ψυχαί, ὀπίσω σου 

ἔδραμον θερμῶς· Εἶ καλὴ βοῶσαί σοι, εἶ καλὴ 

Κόρη Δέσποινα. 

Καταβασία. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ στ´. Ὁ εἱρμός. 

Τοῦ βίου τὴν θάλασσαν, ὑψουμένην καθο-

ρῶν, τῶν πειρασμῶν τῷ κλύδωνι, τῷ εὐδίῳ λι-

μένι σου προσδραμών, βοῶ σοι· Ἀνάγαγε, ἐκ 

φθορᾶς τὴν ζωήν μου πολυέλεε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Οὐκ ἔχοντες Δέσποτα, παῤῥησίαν δυσωπεῖν, 

οἱ ταπεινοὶ τὸ ὕψος σου, τοὺς ἐκλεκτοὺς Ἀγ-

γέλους σου εἰς θερμήν, κινοῦμεν παράκλη-

σιν· δι᾿ αὐτῶν τῆς ὀργῆς σου ἐξελοῦ ἡμᾶς. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Νῦν ἔγνωμεν Κύριε, ὡς ἠθέλησας ἡμᾶς, καὶ 

οὐδαμῶς συνέχωσας, ὑπὸ τὴν γῆν συμπτώ-

μασι χαλεποῖς, πολλὰ πλημμελήσαντας· εὐ-

χαρίστως διό σε μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Προστάττεις σαλεύεσθαι, τὰ θεμέλια τῆς 

γῆς, ὅπως ἡμεῖς παυσώμεθα, οἱ ταπεινοὶ σα-

λεύεσθαι ἀρετῶν, τῆς κρείττονος στάσεως, 

καὶ τῷ φόβῳ σου Λόγε στηριζώμεθα. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἁγία Θεόνυμφε, ἀπορούμενον νυνί, τὸν σὸν 

λαὸν οἰκτείρησον· καὶ μητρικαῖς πρεσβείαις 

τὴν καθ᾿ ἡμῶν, Θεοῦ ἀγανάκτησιν, μεταποί-

ησον τάχος δυσωποῦμέν σε. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ Ϛ´. Ἦχος δ´.  

Πρῶτος Κανών. Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Συμφώνως, συνελθόντες ὑμνοῦμεν Δημήτρι-

ε, τὴν φωτοφόρον σου μνήμην, καὶ θαυμάτων 

πλήρη καὶ χαρισμάτων, τοῦ Ἁγίου, καὶ σε-

πτοῦ παμμακάριστε Πνεύματος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λῦσόν μου, τὰς σειρὰς τῶν πταισμάτων πρε-

σβείαις σου· ὡς γὰρ ἀήττητος Μάρτυς, παῤ-

ῥησίαν ἔχεις πρὸς τὸν Δεσπότην· καὶ γενοῦ 

μοι, καταφυγὴ καὶ σκέπη Δημήτριε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἄσπιλον, τῶν ἀκανθῶν ἐν μέσῳ εὑράμενος, 

ὡς καθαρώτατον κρίνον, καὶ κοιλάδων ἄνθος 

ὦ Θεομῆτορ, ὁ νυμφίος, ἐν τῇ γαστρί σου Λό-

γος ἐσκήνωσεν. 

Δεύτερος Κανών. Τὴν θείαν ταύτην. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λουτρὸν τοῦ θείου Βαπτίσματος, λουσάμενος 

ἐχρίσθης ἀοίδιμε, μύρῳ τοῦ Πνεύματος· ὃ τη-

ρηθέν σοι ἀμόλυντον, τῆς σῆς πλευρᾶς τὸ αἷ-

μα, μύρον εἰργάσατο. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἀνάστα δεῦρο πλησίον μου, ψυχῇ τοῦ Δημη-

τρίου προσφθέγγεται, νυμφίος Κύριος· οἶκον 

τοῦ νάρδου εἰσέλθωμεν, καὶ τῆς ὀσμῆς τοῦ 

μύρου μου μεταλάβωμεν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Καινὰ Δημήτριε κράζει σοι, νυμφίος ὁ Χρι-

στὸς τὰ τελούμενα· ὁ χειμὼν λέλυται, δεῦρο 

τὸ ῥόδον ἐξήνθησεν· εἰς τὴν ὀσμὴν ὡς φίλος, 

δράμε τῶν μύρων μου. 

Δόξα. 

Ἐγώ, φησὶν ὁ ἐρώμενος, ἐγὼ νυμφίε σπεύδω 

ὀπίσω σου· ὀσμὴ γὰρ μύρων σου, πάντων τῶν 

μύρων ὑπέρκειται, ἥτις ἡμῶν τὸ αἷμα, μύρον 

εἰργάσατο. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θανάτῳ θάνατος λέλυται, ζωὴ ἀπὸ τοῦ τά-

φου ἀνέτειλε, τῷ ξένῳ τόκῳ σου, νόμων λυ-

θέντων τῶν φύσεων· Μαρτύρων δὲ τὸ αἷμα, 

μύρον γεγένηται. 

Καταβασία. Τὴν θείαν ταύτην. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρήνης... 

* * * 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ, ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ 

Κοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 

Κοντάκιον. Αὐτόμελον. Ἦχος β´. 

Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις Δημήτριε, τὴν 

Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐπορφύρωσεν, ὁ δούς σοι τὸ 

κράτος ἀήττητον, καὶ περιέπων τὴν πόλιν 

σου ἄτρωτον· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις τὸ στήριγ-

μα. 

Ὁ Οἶκος. 

Τοῦτον τὸν μέγαν, πάντες συμφώνως οἱ πι-

στοὶ συνελθόντες, ὡς ὁπλίτην Χριστοῦ καὶ 

Μάρτυρα τιμήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἀ-

ναβοῶντες τῷ Δεσπότῃ καὶ Κτίστῃ τῆς οἰκου-

μένης· Ῥῦσαι ἡμᾶς τοῦ σεισμοῦ τῆς ἀνάγκης 

Φιλάνθρωπε, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ 

πάντων τῶν ἁγίων Μαρτύρων· εἰς σὲ γὰρ ἐλ-

πίζομεν, τοῦ ῥυσθῆναι κινδύνων καὶ θλίψε-

ων· ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἡμῶν τὸ στήριγμα. 

Συναξάριον. 

Τῇ ΚϚ´ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ 

ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ 

Μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ. 

Στίχ. Δημήτριον νύττουσι λόγχαι, Χριστέ μου,  

Ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου σῆς πάθος. 

Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ ἀνεῖλον. 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασι-

λέων, ἐκ τῆς Θεσσαλονικέων ὁρμώμενος πόλεως, εὐ-

σεβὴς ὢν ἄνωθεν καὶ τῆς εἰς Χριστὸν διδάσκαλος πί-

στεως. Ἐπιδημήσαντος δὲ τοῦ Μαξιμιανοῦ τῇ Θεσσα-

λονικέων, κατεσχέθη ὁ Ἅγιος, ὡς τῇ εὐσεβείᾳ διαβόη-

τος. Σεμνυνομένου δὲ τοῦ βασιλέως ἐπί τινι ἀνδρί, Λυ-

αίῳ τοὔνομα, καὶ προτρεπομένου τοὺς τῆς χώρας ἐ-

ξελθεῖν καὶ διαγωνίσασθαι πρὸς αὐτόν, (ἦν γὰρ ὁ Λυ-

αῖος μεγέθει σώματος καὶ ῥώμῃ τοὺς κατ᾿ αὐτὸν ὑπερ-

βάλλων)· νεανίας τις, τὴν πίστιν χριστιανός, τοὔνομα 

Νέστωρ, προσελθὼν τῷ ἁγίῳ Δημητρίῳ, ὄντι ἐν τῇ 

φρουρᾷ, ἔφη· «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ, βούλομαι συμπλακῆ-

ναι τῷ Λυαίῳ· ἀλλὰ εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ». Ὁ δέ, τῷ σημείῳ 

τοῦ Σταυροῦ κατασφραγίσας τὸ μέτωπον αὐτοῦ, «Καὶ 

τὸν Λυαῖον, φησί, νικήσεις καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρή-

σεις». Τούτοις ὁ Νέστωρ τοῖς ῥήμασι θαῤῥήσας, ἀντέ-

στη τῷ Λυαίῳ καὶ τὴν ἀλαζονείαν αὐτοῦ κατέβαλεν, 

ἀποκτείνας αὐτόν. 

Διὰ τοῦτο ὁ βασιλεὺς αἰσχυνθείς, ἐπεὶ καὶ ἐρευνήσας 

τὸ πρᾶγμα ἔμαθεν, ἐν ᾧ ἐφυλάττετο τόπῳ, λόγχαις 

τὴν πλευρὰν διαπαρῆναι ἐκέλευσε τὸν ἅγιον Δημήτρι-

ον πρῶτον, ὡς αἴτιον γενόμενον τῆς τοῦ Λυαίου σφα-

γῆς· καὶ τούτου γενομένου, εὐθέως ἀφῆκεν ὁ Ἅγιος 

τὴν ψυχήν, πολλῶν θαυμάτων καὶ ἰάσεων παραδόξων 

μετὰ τὴν τελευτὴν γενόμενος ποιητής. Εἶτα, τῇ τοῦ βα-

σιλέως κελεύσει, καὶ ὁ ἅγιος Νέστωρ ἀπετμήθη τὴν 

κεφαλήν. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ οἱ ἅγιοι Μάρτυρες Ἀρτεμίδω-

ρος καὶ Βασίλειος, ξίφει τελειοῦνται. 

Στίχ. Ἀρτεμίδωρος, ᾧ τέλους ψῆφος ξίφος,  

Σύναθλον εἶχε Βασίλειον πρὸς ξίφος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἡ ἁγία Μάρτυς Λεπτίνα, κατὰ 

γῆς συρομένη, τελειοῦται. 

Στίχ. Ἐν γῇ συρεῖσα χερσὶ δυσσεβοφρόνων,  

Ἀφῆκεν εἰς γῆν Λεπτίνα σαρκὸς πάχος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὁ ἅγιος Μάρτυς Γλύκων, ξίφει 

τελειοῦται. 

Στίχ. Ξίφει προτείνας Μάρτυς αὐχένα Γλύκων  

Σπονδὴν γλυκεῖαν αἷμά σου Χριστῷ χέεις. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ μεγάλου καὶ φρι-

κώδους σεισμοῦ. 

Στίχ. Ἔσεισας, ἀλλ᾿ ἔσωσας αὖθις γῆν, Λόγε·  

Τῆς σῆς γὰρ ὀργῆς οἶκτός ἐστι τὸ πλέον. 

Τῷ εἰκοστῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰ-

σαύρου, Ἰνδικτιῶνος ἐνάτης, εἰκοστῇ ἕκτῃ μηνὸς Ὀ-

κτωβρίου, ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ φοβερὸς ἐν Κων-

σταντινουπόλει, ὥστε τὰ ὑπερῷα καὶ τῶν ἄλλων ὡραι-

ότερα οἰκήματα καταπεσεῖν, καὶ πολλοὺς συγκατατα-

φῆναι τοῖς καταπεσοῦσι. Διὸ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ποιούμεθα καὶ τὴν μνή-

μην τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ, ἀπερ-

χόμενοι μετὰ Λιτῆς εἰς τὸν ἐν Βλαχέρναις ναὸν τῆς 

Πανάγνου καὶ ἁγίας ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτό-

κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἐκτελοῦντες ἐν αὐτῷ 

καὶ τὴν θείαν Μυσταγωγίαν. Ἧς ταῖς πρεσβείαις ῥυ-

σθείημεν ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς καὶ τύχοιμεν τῶν αἰωνί-
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ων ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν, ᾧ ἡ δόξα 

καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Μνήμη τοῦ ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἰωά-

σαφ, ξίφει τελειωθέντος ἐν Κωνσταντινουπό-

λει, ἐν ἔτει ͵αφλϚ´ (†1536). 

Στίχ. Μίξας ἀσκήσει τὴν ἄθλησιν, παμμάκαρ,  

Διπλοῦς στεφάνους λαμβάνεις, Ἰωάσαφ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφό-

ρου Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου, οἰκονόμου τῆς 

Μονῆς Μηδικίου ἐν Βιθυνίᾳ. (†814) 

Στίχ. Οἰκονομήσας, Ἀθανάσιε, βίον,  

Τὸν μισθὸν εἴληφας καλῶς ἐκ Κυρίου. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀπὸ Θεσσαλονί-

κης εἰς τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει Μονὴν 

τοῦ Παντοκράτορος διὰ βασιλικοῦ προστάγ-

ματος γενομένης εἰσελεύσεως τοῦ περιωνύ-

μου καὶ ἀηττήτου Δημητρίου, ἤτοι τῆς ἱερᾶς 

αὐτοῦ εἰκόνος, τῆς πρότερον ἐπικειμένης τῇ 

μυροβλύτῳ αὐτοῦ σορῷ καὶ σκεπούσης αὐ-

τήν, κατὰ τὸ ἔτος ͵αρμθ´ (1149), ἐπὶ βασιλέως 

Μανουὴλ Κομνηνοῦ. 

Στίχ. Σῆς οὐκ ἀποστάς, εἰς βασίλειον Πόλιν,  

Μάρτυς, μετέστης διὰ τῆς σῆς εἰκόνος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν Θεοφίλου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἐ-

πισκόπου Νόβγκοροντ καὶ Πσκώφ. (†1482) 

Στίχ. Ἐκ διακόνων ἐπίσκοπος ἐγένου,  

εοφιλῶς ποιμάνας σὴν ποίμνην, Πάτερ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς 

ἡμῶν Ἀντωνίου, Ἐπισκόπου Βολογκντά. 

(†1588) 

Στίχ. Ἀσκητὴς ὁμοῦ καὶ ποιμὴν χριστοφόρος,  

Φανεὶς Ἀντώνιος, ἐν οὐρανῷ χαίρει. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱ-

ερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρ-

τυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσαν-

τος, τοῦ θαυματουργοῦ. (1971) 

Στίχ. Ἐκ γῆς τὰ ὀστέα σου οἷά περ ἄνθη,  

Γεώργιε ὤφθησαν ἀθανασίας. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ ζ´. Ὁ εἱρμός. 

Δροσοβόλον μὲν τὴν κάμινον εἰργάσατο, Ἄγ-

γελος τοῖς ὁσίοις Παισί· τοὺς Χαλδαίους δὲ 

καταφλέγον πρόσταγμα Θεοῦ, τὸν τύραννον 

ἔπεισε βοᾶν· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πα-

τέρων ἡμῶν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὑπερύμνητος εἶ Κύριε μακρόθυμε, ὅτι οὐκ ἐ-

θανάτωσας τοὺς οἰκέτας σου, σπαραγμῷ καὶ 

κλόνῳ φοβερῷ, τῆς γῆς· ἀλλ᾿ ἐφόβησας ζη-

τῶν, τὸ ἐπιστρέψαι τῶν κακῶν, καὶ ζῆσαι 

πάντας ἡμᾶς. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Στεναγμὸν ἀπὸ καρδίας ἀναπέμψωμεν, καὶ 

δάκρυα προχέωμεν, ὅπως ἵλεων τὸν Δεσπό-

την εὕρωμεν Χριστόν, ἐκτρίψαι Σεισμῷ πάν-

τας ἡμᾶς, διὰ πληθὺν ἁμαρτιῶν, ἐπαπειλοῦν-

τα δεινῶς. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Οἴμοι! κράξωμεν, καὶ χεῖρας ἐκπετάσωμεν, 

πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ὕψιστον, καὶ παυσώμεθα 

τοῦ λοιποῦ, ποιεῖν τὸ πονηρόν· ἰδοὺ ὁ Σωτὴρ 

ἀγανακτῶν, σαλεύει ἅπασαν τὴν γῆν, στηρί-

ξαι θέλων ἡμᾶς. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Νεῦσον Ἄχραντε, σωθῆναι τοὺς οἰκέτας σου, 

ἀπολεσθῆναι μέλλοντας, ἐν ὀργῇ Θεοῦ, καὶ 

θυμῷ μεγάλῳ καὶ φρικτῷ, τῆς νῦν ἐπελθού-

σης ἀπειλῆς, διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολλῶν, ἁ-

μαρτημάτων ἡμῶν. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ ζ´. Ἦχος δ´.  

Κανὼν πρῶτος. Ἐν τῇ καμίνῳ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λελαμπρυσμένος, τῇ θείᾳ δόξῃ καὶ τῇ χάριτι, 

Μάρτυς ἀθλοφόρε, λάμπεις φωτοειδῶς, καὶ 

φωτίζεις τοὺς κραυγάζοντας· Εὐλογημένος εἶ 

ἐν τῷ ναῷ τῆς δόξης σου Κύριε. (δίς) 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 
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Ὡς πορφυρίδι, κεκοσμημένος τῷ σῷ αἵματι, ἔ-

χων ἀντὶ σκήπτρου ἔνδοξε τὸν σταυρόν, τῷ 

Χριστῷ συμβασιλεύεις νῦν. Εὐλογημένος εἶ ὁ 

Θεός μου, κραυγάζων καὶ Κύριος. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Δεδοξασμένη, πεφωτισμένη Μητροπάρθενε, 

πάντας τοὺς τιμῶντάς σε τὴν παναληθῆ, Θε-

οτόκον περιφρούρησον, εὐλογημένη σὺ ἐν 

γυναιξίν, ὑπάρχουσα Δέσποινα. 

Κανὼν δεύτερος. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἱερούργησας τὸ αἷμά σου Δημήτριε, σπείσας 

πανάριστε, τῷ Βασιλεῖ τοῦ παντός· πλευρὰν 

δὲ λελόγχευσαι, τοῦτον μιμούμενος· ὅθεν δί-

δωσι, τὴν ἀμοιβὴν κατάλληλον, μύρον ἄλ-

λοις δεδειχώς σε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Σεσωμάτωται τὸ μύρον τὸ οὐράνιον, Χριστὸς 

ὁ Κύριος, διὰ φιλίαν βροτῶν· αὐτὸν δὲ Δημή-

τριος, φιλήσας ἄριστα, χριστὸς γίνεται, μύρῳ 

καινῷ χρισάμενος, καὶ σαρκὸς ἐκβλύζει μύ-

ρα. 

Δόξα. 

Μύρῳ χρίσας με Χριστὸς ἀγαλλιάσεως, δου-

λείας ἔλυσε, καὶ τυραννίδος πικρᾶς· ἀλλ᾿ αὖ-

θις δεδούλωμαι, αἰσχίσταις πράξεσιν· ἐλευ-

θέρωσον, αἰσχρᾶς δουλείας Ἅγιε, σοῦ τῷ μύ-

ρῳ καταχρίσας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἐκλεξάμενος Νυμφίος ὁ ὡραῖός σε, Παρθένε 

Δέσποινα, τῶν γηγενῶν ἐκ φυλῆς, λαμπρῶς 

παρεστήσατο, ἐκ δεξιῶν αὑτοῦ· Δεῦρο Νύμφη 

μου, ἀπὸ Λιβάνου λέγων σοι, δεῦρο Νύμφη 

μου καὶ Μῆτερ. 

Καταβασία. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ η´. Ὁ εἱρμός. 

Ἐκ φλογὸς τοῖς Ὁσίοις δρόσον ἐπήγασας, καὶ 

δικαίου θυσίαν ὕδατι ἔφλεξας· ἅπαντα γὰρ 

δρᾷς, Χριστέ μόνῳ τῷ βούλεσθαι· Σὲ ὑπερυ-

ψοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Τῆς δικαίας σου ταύτης ὀργῆς φιλάνθρωπε, 

ἐπελθούσης ἀθρόως συνεταράχθημεν, καὶ ἀ-

πελπισμῷ παντελεῖ συνεσχέθημεν, προσα-

γανακτοῦντα, ὁρῶντες καθ᾿ ἡμῶν σε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἀνατείνωμεν χεῖρας πιστοὶ καὶ ὄμματα, πρὸς 

τὸν μόνον Δεσπότην σῴζειν δυνάμενον, κρά-

ζοντες· Χριστέ, τὸν θυμόν σου ἀπόστρεψον, 

ἀφ᾿ ἡμῶν ταχέως, φιλάνθρωπος ὑπάρχων. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Χιλιάδες Ἀγγέλων, Μαρτύρων σύλλογος, 

Προφητῶν Ἀποστόλων, Ὁσίων Ἱεραρχῶν, ἅ-

γιος χορός, ἱκετεύει σε Δέσποτα· Φεῖσαι τοῦ 

λαοῦ σου, τοῦ τεταπεινωμένου. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὁ γινώσκων Οἰκτίρμον τὸ ἀσθενὲς ἡμῶν, καὶ 

εὐόλισθον πάντῃ καὶ ἀδιόρθωτον, ἄνες τὴν 

ὀργήν, καὶ τὸν τάραχον κόπασον, καὶ τῷ σῷ 

ἐλέει, οἰκτείρησον τὸν κόσμον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Συμπαθὴς Θεοτόκε τὸν εὐσυμπάθητον, ἡ τε-

κοῦσα Σωτῆρα, ἴδε τὴν κάκωσιν, καὶ τὸν στε-

ναγμὸν τοῦ λαοῦ σου, καὶ τάχυνον, τοῦ πα-

ρακαλέσαι, ἡμᾶς οἰκτειρηθῆναι. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ η´. Ἦχος δ´.  

Κανὼν πρῶτος. Χεῖρας ἐκπετάσας Δανιήλ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡμαύρωσας πᾶσαν τοῦ ἐχθροῦ, μανίαν ἔνδο-

ξε, καὶ τὰ παλαίσματα, τὴν ἀκαθαίρετον δύ-

ναμιν, τοῦ Χριστοῦ περιζωσάμενος, καὶ νικη-

φόρος γεγονώς, Μάρτυς Δημήτριε, ἀνεβόας· 

Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μαρτύρων εὐστάθειαν δεικνύς, Μαρτύρων 

εὔκλειαν, ἔσχες Δημήτριε, λουτρὸν λουσάμε-

νος ἅγιον, ὃ δευτέραις οὐ μολύνεται, ἁμαρτη-
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μάτων προσβολαῖς, λόγχῃ νυττόμενος, καὶ 

κραυγάζων· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύρι-

ον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ τῶν θαυμασίων σου πληθύς, τὴν ὑπὲρ 

νοῦν δωρεάν, ἥν σοι παρέσχε Χριστός, τοῖς 

πᾶσιν ἔνδοξε δείκνυσι· καὶ ἡ χάρις τῶν ἰάσε-

ων, τὴν ὑπὲρ λόγον σοι σαφῶς, χάριν κηρύτ-

τει ἡμῖν, τοῖς βοῶσι· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε 

τὸν Κύριον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Τὴν μόνην ἐν πάσαις γενεαῖς, Παρθενομήτο-

ρα, καὶ Θεοτόκον Ἁγνήν, ὑμνολογήσωμεν· 

αὕτη γάρ, σωτηρίας ἡμῖν πρόξενος, ὡς τὸν 

τοῦ κόσμου Λυτρωτήν, Λόγον γεννήσασα, ᾧ 

βοῶμεν· Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν Κύριον. 

Κανὼν δεύτερος. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑψώσας Χριστὸν ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἀλήθειαν σοῦ 

ὁ λάρυγξ ἐμελέτησε· στόμα σὸν λελάληκε, 

σοφίας τὰ ῥήματα· τῶν ἀρωμάτων ὤφθησαν 

αἱ σιαγόνες σου, φιάλαι· διὰ τοῦτο Χριστός 

σε, μύρου θείου κρήνην, ἀνέδειξε τῷ κόσμῳ. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥημάτων ἰσχύν σου στεφηφόρε, ὡς βέλη τοῦ 

δυνατοῦ ὁ σὸς ἀντίπαλος, φρίττων ἀνὰ χεῖ-

ράς σου, πόῤῥωθεν στρεφόμενα, σοῦ τὴν 

πλευρὰν ἀνώρυξε, μυρίῳ δόρατι· ἣ μύρων ἀ-

ναδοῦσα θαλάσσας, ὡς τοὺς Αἰγυπτίους, αὐ-

τὸν καταβαπτίζει. 

Στίχ. Εὐλογοῦμεν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον 

Πνεῦμα τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυ-

ψοῦντες αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ὁ μέγας φρουρὸς Θεσσαλονίκης, ὁ ῥύστης ἐν 

τοῖς κινδύνοις ὁ ἐξαίρετος, πρόμαχος ὁ κράτι-

στος, πάσης Ἐκκλησίας τε, οἷα πατὴρ φιλό-

στοργος, τοῖς τέκνοις δίδωσι, θηλὴν αὐξητι-

κὴν ψυχοτρόφον, τὴν πλευρὰν ὡς γάλα, τὸ 

μύρον χορηγοῦσαν. 

Νόσων καὶ δεινῶν ἀῤῥωστημάτων, δαιμόνων 

ἐπιβουλῆς τε σὺ διέσωσας, μέγιστε Δημήτριε, 

μύρου ταῖς ἀρδείαις σου, τὴν πατρικὴν οἰκίαν 

μοι, ἥν περ ἐφίλησας, τιμῶν τὴν ἀρετὴν τῶν 

τεκόντων· οἷς ἡμᾶς συνάπτοις, ὑμνοῦντάς 

σου τὴν χάριν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὄλβον σε κοινόν, ὦ Θεοτόκε, καὶ δόξαν οἱ σὲ 

τιμῶντες πάντες ἔχοντες, πίστει σοι προστρέ-

χομεν, πόθῳ σου δεόμενοι, τῆς ἀδοξίας λύ-

τρωσαι, τῆς ἐν τῷ μέλλοντι, τρυφῆς τῆς αἰω-

νίου καὶ δόξης, ἐν σκηναῖς Δικαίων, ἡμᾶς κα-

ταξιοῦσα. 

Καταβασία. Παῖδας εὐαγεῖς. 

* * * 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Θεοτόκου. 

Ψάλλονται ἀπὸ τῆς 22ας Σεπτεμβρίου μέχρι τῆς 7ης Νοεμ-

βρίου, ἀπὸ τῆς 10ης Φεβρουαρίου μέχρι τῆς ἐνάρξεως τοῦ 

Τριῳδίου, τῇ Β´, Δ´ καὶ Ε´ Κυριακῇ τῶν νηστειῶν καὶ ἀπὸ τῆς 

Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων μέχρι τῆς 26ης Ἰουλίου. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου * καὶ πληρωθήσεται 

Πνεύματος * καὶ λόγον ἐρεύξομαι * τῇ βασι-

λίδι Μητρί· * καὶ ὀφθήσομαι * φαιδρῶς πανη-

γυρίζων * καὶ ᾄσω γηθόμενος * ταύτης τὰ 

θαύματα. 

ᾨδὴ γ´. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, * ἡ ζῶσα καὶ 

ἄφθονος πηγή, * θίασον συγκροτήσαντας * 

πνευματικόν, στερέωσον· * καὶ ἐν τῇ θείᾳ δό-

ξῃ σου * στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

ᾨδὴ δ´. 

Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν βουλὴν * τῆς ἐκ τῆς 

Παρθένου σαρκώσεως * σοῦ τοῦ ὑψίστου * ὁ 

προφήτης Ἀββακοὺμ * κατανοῶν ἐκραύγαζε· 

* Δόξα τῇ δυνάμει σου, Κύριε. 

ᾨδὴ ε´. 

Ἐξέστη τὰ σύμπαντα * ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ σου· * 

σὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, * ἔσχες ἐν μή-

τρᾳ * τὸν ἐπὶ πάντων Θεὸν * καὶ τέτοκας ἄ-
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χρονον Υἱόν, * πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε * σωτηρί-

αν βραβεύοντα. 

ᾨδὴ ς´. 

Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον * τελοῦντες 

ἑορτὴν οἱ θεόφρονες * τῆς Θεομήτορος * δεῦ-

τε τὰς χεῖρας κροτήσωμεν, * τὸν ἐξ αὐτῆς τε-

χθέντα * Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾨδὴ ζ´. 

Οὐκ ἐλάτρευσαν * τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες * 

παρὰ τὸν κτίσαντα· * ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλὴν * 

ἀνδρείως πατήσαντες * χαίροντες ἔψαλλον· * 

Ὑπερύμνητε, * ὁ τῶν πατέρων Κύριος * καὶ 

Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ η´. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυψοῦντες 

αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ * ὁ τόκος τῆς 

Θεοτόκου διεσώσατο, * τότε μὲν τυπούμενος· 

* νῦν δὲ ἐνεργούμενος * τὴν οἰκουμένην ἅπα-

σαν * ἀγείρει ψάλλουσαν· * Τὸν Κύριον ὑμνεῖ-

τε τὰ ἔργα * καὶ ὑπερυψοῦτε * εἰς πάντας 

τοὺς αἰῶνας. 

* * * 

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕμνοις μεγαλύ-

νομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Στίχ. α´. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ 

σωτῆρί μου. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέ-

ραν * ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδια-

φθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, * σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. β´. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν 

τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μα-

καριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. γ´. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατός, 

καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ· καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ 

εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις αὐ-

τόν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. δ´. Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ, 

διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας 

αὐτῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. ε.´ Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ 

ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγα-

θῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

Στίχ. Ϛ´. Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ 

μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς 

πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 

αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ... 

* * * 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ θ´. Ὁ εἱρμός. 

Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν ἀδύνατον, ὃν οὐ τολμᾷ 

Ἀγγέλων ἀτενίσαι τὰ τάγματα· διὰ σοῦ δὲ 

Πάναγνε, ὡράθη βροτοῖς, Λόγος σεσαρκωμέ-

νος· ὃν μεγαλύνοντες, σὺν ταῖς οὐρανίαις, 

στρατιαῖς σὲ μακαρίζομεν. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἰδοὺ οἱ πάντες ἡμεῖς ἐπταίσαμεν, καὶ φοβε-

ρῶς ἡ γῆ μηδὲν σφαλεῖσα κολάζεται· νουθε-

τῶν γὰρ ἡμᾶς ὁ φιλάνθρωπος, ὅλην αὐτὴν 

σαλεύει· λάβωμεν αἴσθησιν, καὶ τῆς σωτηρί-

ας ἑαυτῶν ἐπιμελώμεθα. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ὡρῶν καὶ χρόνων ὑπάρχων Κύριος, μιᾷ ῥοπῇ 

ἠθέλησας ἐκτρίψαι τοὺς δούλους σου· ὑπὸ δὲ 

τῆς πολλῆς εὐσπλαγχνίας σου, Δέσποτα ἐκω-

λύθης· εὐχαριστοῦμέν σοι, οἱ ἀναπολόγητοι 

ἡμεῖς, μόνε φιλάνθρωπε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Σεισμοῦ μαχαίρας, πικρᾶς ἁλώσεως, καὶ ἐ-

θνικῆς Χριστὲ ἐπιδρομῆς καὶ συμπτώσεως, 

καὶ λιμοῦ καὶ λοιμοῦ καὶ κακώσεως, πάσης 

ἄλλης οἰκτίρμον, ῥῦσαι τὴν πόλιν σου, ἅπα-
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σάν τε χώραν, τῶν πιστῶς ὑμνολογούντων 

σε. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 

Ἡ γῆ ἀγλώσσως βοᾷ στενάζουσα· Τί με κα-

κοῖς μιαίνετε πολλοῖς πάντες ἄνθρωποι; καὶ 

ὑμῶν ὁ Δεσπότης φειδόμενος, ὅλην ἐμὲ μα-

στίζει· λάβετε αἴσθησιν, καὶ ἐν μετανοίᾳ, τὸν 

Θεὸν ἐξιλεώσασθε. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Φθορὰν τῷ τίκτειν μὴ ὑπομείνασα, πάσης 

φθορᾶς Παρθένε ἐξελοῦ ἡμᾶς ἅπαντας, καὶ 

Σεισμοῦ βαρυτάτου καὶ θλίψεως, παύουσα 

τοῦ Δεσπότου τὴν ἀγανάκτησιν, ταῖς σαῖς 

μητρικαῖς καταλλαγαῖς θεοχαρίτωτε. 

Τοῦ Ἁγίου. ᾨδὴ θ´. Ἦχος δ´.  

Κανὼν πρῶτος. Λίθος ἀχειρότμητος ὄρους. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥῆξον τὰ δεσμὰ τῶν πταισμάτων, τῶν σὲ ὑ-

μνούντων Ἀθλοφόρε· παῦσον τῶν παθῶν τὰς 

προσβολάς· τὸν σάλον λῦσον τὸν τῶν αἱρέσε-

ων· τῶν πειρασμῶν κατεύνασον, τὴν καταιγί-

δα ταῖς πρεσβείαις σου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἴθυνον πρὸς τρίβους εὐθείας, τῆς οὐρανίου 

βασιλείας, τὴν ἱερωτάτην σου ποίμνην, στε-

φανηφόρε Μάρτυς Δημήτριε, ἐπὶ νομὴν σω-

τήριον, ἐπὶ τὸν τόπον τὸν αἰώνιον. 

Θεοτοκίον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. 

Ὡς ῥίζαν πηγὴν καὶ αἰτίαν, τῆς ἀφθαρσίας σε 

Παρθένε, πάντες οἱ πιστοὶ πεπεισμένοι, ταῖς 

εὐφημίαις καταγεραίρομεν· σὺ γὰρ τὴν ἐνυ-

πόστατον, ἀθανασίαν ἡμῖν ἔβλυσας. 

Κανὼν δεύτερος. Ἅπας γηγενής. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Γῆ καὶ οὐρανός, τὸ πρᾶγμα θαυμάζουσι τὸ 

σὸν Δημήτριε· τὴν γὰρ ἐν σαρκὶ ζωήν, καλῶν 

παντοίων κοσμήσας εἴδεσι, τὸ κατ᾿ εἰκόνα 

βέλτιστε, λαμπρῶς ἀπείληφας· τὸ δὲ σῶμα, 

βάψας σου τοῖς αἵμασι, βασιλεὺς ὡς λαμπρὸς 

μύρῳ κέχρισαι. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἵνα τὴν στολήν, ἐνδύσῃ Δημήτριε, ἣν ἐξεδύ-

σατο, πρὶν ὁ παλαιὸς Ἀδάμ, Ἀδὰμ τὸν νέον 

καλῶς ἐνδέδυσαι, καὶ τῆς σαρκὸς τὸ κώδιον, 

χαίρων ἀπέῤῥιψας· διὰ τοῦτο, μύροις τε καὶ 

στέμμασι, βασιλεία λαμπρά σοι μνηστεύεται. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. 

Νοῦς οὐκ ἐξαρκεῖ, καὶ λόγος ἀνθρώπινος ἐκ-

διηγήσασθαι, τὰς ὑπερφυεῖς τιμάς, καὶ δόξας 

Μάρτυς, ἅς περ ἀπείληφας, συμβασιλεύων ἄ-

ληκτα, Χριστῷ μακάριε· τὸ δὲ μύρον, σύμβο-

λον σαφέστατον, ὑπὲρ φύσιν ἐκβλύζον σῆς 

κόνεως. 

Δόξα. 

Ἥνπερ Ἀθλητά, Χριστὸς ἐξηγόρασε ποίμνην 

τῷ αἵματι, λόγοις ἱεροῖς καὶ σύ, καὶ νόμοις αἵ-

μασί τε συνέστησας· ἀλλὰ καὶ νῦν τοῖς μύ-

ροις σου τρέφων καὶ θαύμασιν, εἰς αἰῶνας, ἄ-

τρωτον συντήρησον, χαλεπῶν ἐξ αἱρέσεων 

μέγιστε. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὕμνους εὐτελεῖς, δεήσεις τε πρόσδεξαι τὰς ἡ-

μῶν Δέσποινα· λῦσον συμφορῶν πικρῶν, ἡ-

μῖν τὸ νέφος, κοινῶν ἰδίων τε· τῆς Ἐκκλησίας 

κοίμισον, Ἁγνὴ τὸν κλύδωνα· τῶν βαρβάρων, 

σκόρπισον τὰς φάλαγγας· καὶ μελλούσης κο-

λάσεως λύτρωσαι. 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 

Ἅπας γηγενὴς * σκιρτάτω τῷ πνεύματι * λαμ-

παδουχούμενος· * πανηγυριζέτω δὲ * ἀΰλων 

νόων * φύσις, γεραίρουσα * τὴν ἱερὰν πανή-

γυριν * τῆς Θεομήτορος, * καὶ βοάτω· * Χαί-

ροις, παμμακάριστε * Θεοτόκε ἁγνή, ἀειπάρ-

θενε. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις... 

* * * 
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ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Τοῦ Ἁγίου. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 

Μάρτυς Χριστοῦ Δημήτριε, ὡς ποτὲ τοῦ Λυαί-

ου, τὴν ὀφρὺν καὶ τὴν ἔπαρσιν, καὶ τὸ ἵππειον 

θράσος, καθεῖλες χάριτι θείᾳ, τὸν γενναῖον 

κρατύνας, ἐν τῷ σταδίῳ Νέστορα, τοῦ Σταυ-

ροῦ τῇ δυνάμει· οὕτω κἀμέ, ταῖς εὐχαῖς σου 

κράτυνον Ἀθλοφόρε, κατὰ δαιμόνων πάντο-

τε, καὶ παθῶν ψυχοφθόρων. 

Θεοτοκίον. 

Τὸν σαρκωθέντα Κύριον, ἐξ ἁγνῶν σου αἱμά-

των, Παρθενομῆτορ ἄχραντε, δυσωποῦσα μὴ 

παύσῃ, ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σῶν δούλων, ὅπως εὕ-

ρωμεν χάριν, καὶ εὔκαιρον βοήθειαν, ἐν ἡμέ-

ρᾳ ἀνάγκης, γένος βροτῶν· ἀπειλῆς σεισμοῦ 

τε τοῦ βαρυτάτου, κινδύνων τε ἐξαίρουσα, 

μητρικαῖς σου πρεσβείαις. 

* * * 

ΑΙΝΟΙ 

Ἦχος πλ. α´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰ-

νεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ 

πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ´) καί· 

Ἱστῶμεν στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν Στιχηρὰ 

προσόμοια γ´, δευτεροῦντες τὸ α´. 

Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν. 

Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς δυναστείαις 

αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν κατὰ τὸ πλῆθος τῆς με-

γαλωσύνης αὐτοῦ. 

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, σοῦ δεο-

μένους συμπαθοῦς ἐπισκέψεως· καὶ ῥῦσαι κε-

κακωμένους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ δεινῇ 

μανίᾳ τῆς αἱρέσεως· ὑφ᾿ ἧς ὡς αἰχμάλωτοι, 

καὶ γυμνοὶ διωκόμεθα, τόπον ἐκ τόπου, συνε-

χῶς διαμείβοντες, καὶ πλανώμενοι, ἐν σπη-

λαίοις καὶ ὄρεσιν. Οἴκτειρον οὖν πανεύφημε, 

καὶ δὸς ἡμῖν ἄνεσιν· παῦσον τὴν ζάλην καὶ 

σβέσον, τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἀγανάκτησιν, Θεὸν ἱ-

κετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔ-

λεος. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ σάλπιγγος· αἰ-

νεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς ἡμᾶς, ... 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τεῖχος ὠχυρωμένον ἡμῖν, τὰς ἑλεπόλεις τῶν 

ἐχθρῶν μὴ πτοούμενον, ἐδόθης τὰς τῶν βαρ-

βάρων, ἐπιδρομὰς καταργῶν, καὶ πασῶν τῶν 

νόσων τὰ συμπτώματα· κρηπὶς ἀκατάβλητος, 

καὶ θεμέλιος ἄῤῥηκτος, καὶ πολιοῦχος, οἰκι-

στὴς καὶ ὑπέρμαχος, ἐχρημάτισας, τῇ σῇ πό-

λει Δημήτριε· ἣν λυτρωθεῖσαν ἔνδοξε, Θεοῦ 

εὐδοκήσαντος, διὰ παντὸς ἐλευθέραν, ταῖς 

σαῖς πρεσβείαις διάσωσον, Χριστὸν ἱκετεύων, 

τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις· 

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶ-

σα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσαν τὴν ἀρετὴν συλλαβών, τῶν Ἀθλοφό-

ρων ὁ χορὸς ἀναδείκνυται· ἐντεῦθεν τῆς ἀκη-

ράτου, καὶ μακαρίας ζωῆς, τὴν τρυφὴν ἀξίως 

ἐκληρώσαντο· ἐν οἷς ἀξιάγαστε, διαπρέπων 

Δημήτριε, καὶ τῇ μιμήσει, τοῦ Χριστοῦ σεμνυ-

νόμενος, καὶ καυχώμενος, τῇ τῆς λόγχης ἰσό-

τητι, αἴτησαι ἐκτενέστερον, ἡμᾶς τοὺς τιμῶν-

τάς σε, τῶν παθημάτων ῥυσθῆναι, καὶ χαλε-

πῶν περιστάσεων, θερμῶς ἱκετεύων, τὸν πα-

ρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δόξα. Ἦχος δ´. Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου. 

Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον, τῆς σωτηρίου 

πλευρᾶς τὴν χάριν, τῆς νυγείσης τῇ λόγχῃ, ἐξ 

ἧς ἡμῖν πηγάζει ὁ Σωτήρ, ζωῆς καὶ ἀφθαρσί-

ας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν, τὸν σοφώ-

τατον ἐν διδαχαῖς, καὶ στεφανίτην ἐν Μάρτυ-

σι· τὸν δι᾿ αἵματος τελέσαντα, τὸν τῆς ἀθλή-

σεως δρόμον, καὶ θαύμασιν ἐκλάμψαντα πά-

σῃ τῇ οἰκουμένῃ· τὸν ζηλωτὴν τοῦ Δεσπότου, 

καὶ συμπαθῆ φιλόπτωχον· τὸν ἐν πολλοῖς καὶ 

πολλάκις κινδύνοις χαλεποῖς, τῶν Θεσσαλο-

νικέων προϊστάμενον· οὗ καὶ τὴν ἐτήσιον 
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μνήμην γεραίροντες, δοξάζομεν Χριστὸν τὸν 

Θεόν, τὸν ἐνεργοῦντα δι᾿ αὐτοῦ πᾶσι τὰ ἰά-

ματα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀναγκῶν ἡμῶν, Μῆτερ 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ τεκοῦσα τὸν τῶν ὅλων 

Ποιητήν, ἵνα πάντες κράζωμέν σοι· Χαῖρε ἡ 

μόνη προστασία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

* * * 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. * Δόξα ἐν ὑψί-

στοις Θεῷ * καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, * ἐν ἀνθρώ-

ποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, * εὐλογοῦμέν σε, * προσκυνοῦ-

μέν σε, * δοξολογοῦμέν σε, * εὐχαριστοῦμέν 

σοι * διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, * ἐπουράνιε Θεέ, * Πάτερ παν-

τοκράτορ· * Κύριε Υἱὲ μονογενές, * Ἰησοῦ Χρι-

στέ, * καὶ ἅγιον Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, * ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, * ὁ Υἱὸς τοῦ 

Πατρός, * ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

* ἐλέησον ἡμᾶς, * ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 

κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, * ὁ καθήμενος 

ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, * καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος ἅγιος, * σὺ εἶ μόνος Κύριος, * 

Ἰησοῦς Χριστός, * εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀ-

μήν. 

Καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε * καὶ αἰ-

νέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα * καὶ εἰς τὸν 

αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, * ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ * ἀ-

ναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, * ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡ-

μῶν, * καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνο-

μά σου * εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, * τὸ ἔλεός σου ἐφ᾿ ἡμᾶς, * κα-

θάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε· * δίδαξόν με τὰ δικαιώ-

ματά σου. (ἐκ γ´) 

Κύριε, * καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν * ἐν γενεᾷ 

καὶ γενεᾷ. * Ἐγὼ εἶπα· * Κύριε, ἐλέησόν με· * 

ἴασαι τὴν ψυχήν μου, * ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον· * δίδαξόν με τοῦ 

ποιεῖν τὸ θέλημά σου, * ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς· * ἐν τῷ φωτί σου ὀ-

ψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου * τοῖς γινώσκουσί 

σε. 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ´) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώ-

νων. Ἀμήν. 

Ἅγιος ἀθάνατος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ πάλιν ἰσχυροτέρᾳ φωνῇ· 

Ἅγιος ὁ Θεός, * ἅγιος ἰσχυρός, * ἅγιος ἀθάνα-

τος· * ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμα-

χον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπού-

μενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, 

ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, οὕτως 

Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Δίδοται καὶ ἅγιον Μύρον ἐκ τοῦ Ἁγίου, ψαλ-

λομένων τῶν Ἰδιομέλων αὐτοῦ. 

Καὶ Ἀπόλυσις. 

* * * * * 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Τὰ τυπικά, οἱ μακαρισμοί· εἰς δ´ ἐκ τῆ ςγ´ 

ᾠδῆς τοῦ α´ κανόνος καὶ δ´ ἐκ τῆς Ϛ´ ᾠδῆς τοῦ 

β´ κανόνος τοῦ Ἁγίου. 

Εἰ δὲ μή, τὰ Ἀντίφωνα. 

Ἀντίφωνον Α´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρβ´ (102). 

Στίχ. α´. Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * Σῶτερ, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ 

μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις 

αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. γ´. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν 

θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων 

δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Στίχ. δ´. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔρ-

γα αὐτοῦ, ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐ-

τοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. Ψαλμὸς ρμε´ (145). 

Στίχ. α´. Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον· αἰνέ-

σω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου· ψαλῷ τῷ Θεῷ μου 

ἕως ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν ἁγίοις θαυμα-

στός, * ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς 

αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐ-

τοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις ... 

Στίχ. γ´. Τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν, τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις ... 

Στίχ. δ´. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ 

Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, * ἀθά-

νατος ὑπάρχων * καὶ καταδεξάμενος * διὰ 

τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν * σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 

ἁγίας Θεοτόκου * καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, * 

ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, * σταυρωθείς τε, 

Χριστὲ ὁ Θεός, * θανάτῳ θάνατον πατήσας, * 

εἷς ὢν τῆς ἁγίας Τριάδος, * συνδοξαζόμενος 

τῷ Πατρὶ * καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, * σῶσον ἡ-

μᾶς. 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 

Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος ὁ τοῦ ἀπολυτικίου.  

Ψαλμὸς ξε´ (65). 

Στίχ. α´. Ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ Θεός, ἐπύρωσας 

ἡμᾶς, ὡς πυροῦται τὸ ἀργύριον. (ξε´ 10) 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμα-

χον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπού-

μενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, 

ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, οὕτως 

Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Στίχ. β´. Εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν παγίδα, ἔθου 

θλίψεις ἐπὶ τὸν νῶτον ἡμῶν. (ξε´ 11) 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 

Στίχ. γ´. Διήλθομεν διὰ πυρὸς καὶ ὕδατος, καὶ 

ἐξήγαγες ἡμᾶς εἰς ἀναψυχήν. (ξε´ 12) 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 

* * * 
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ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 

Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  
(Ἐὰν εἰσοδεύουν πολλοὶ ἱερεῖς, ψάλλουν αὐτοὶ τὸ εἰσοδικόν). 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν 

Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις 

θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

* * * 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Σεισμοῦ. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν 

τρέμειν, ῥῦσαι ἡμᾶς τῆς φοβερᾶς τοῦ σεισμοῦ 

ἀπειλῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· καὶ κατάπεμ-

ψον ἡμῖν, πλούσια τὰ ἐλέη σου, πρεσβείαις 

τῆς Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμα-

χον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπού-

μενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, 

ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, οὕτως 

Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν 

Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Εἶτα τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου τοῦ Ναοῦ. 

Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου. Ἦχος β´. 
(ψάλλεται ὑπὸ τῶν ἱερέων, ἐὰν τελεῖται συλλείτουργον) 

Προστασία * τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, * 

μεσιτεία * πρὸς τὸν ποιητὴν ἀμετάθετε, * μὴ 

παρίδῃς * ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, * ἀλ-

λὰ πρόφθασον ὡς ἀγαθὴ * εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, * τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· * Τά-

χυνον εἰς πρεσβείαν * καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσί-

αν, * ἡ προστατεύουσα ἀεί, * Θεοτόκε, τῶν τι-

μώντων σε. 

* * * 

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ 

* * * 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Ἀπόστολος. Πρὸς Τιμόθεον Β´ (β´ 1-10).  

(Ζήτει τῇ ΚϚ´ Ὀκτωβρίου, τοῦ ἁγ. Δημητρίου). 

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς. (Ψαλμὸς ξγ´). 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλπι-

εῖ ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ ἐπαινεθήσονται πάντες οἱ 

εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. 

Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου ἐν 

τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐ-

ξελοῦ τὴν ψυχήν μου. 

Πρὸς Τιμόθεον Β´ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνά-

γνωσμα. 

Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ 

πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς 

ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ ἑτέ-

ρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς 

στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευό-

μενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματεί-

αις, ἵνα τῷ στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ 

καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομί-

μως ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶ-

τον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. Νόει ἃ λέ-

γω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 

Μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον ἐκ 

νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγ-

γέλιόν μου, ἐν ᾧ κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς 

κακοῦργος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδε-

ται. Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλε-

κτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν 

Χριστῷ Ἰησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 

Ἀλληλούϊα (γ´). Ἦχος δ´. (Ψαλμὸς α´). 

Στίχ. Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡσεὶ ἡ κέ-

δρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται. 

Πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐ-

λαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ιε´ 17-27, ιστ´ 1-2).  

(Ζήτει τῇ ΚΓ´ Ἀπριλίου, εἰς τὴν Λειτουργίαν). 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ταῦτα 

ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. Εἰ ὁ 
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κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον 

ὑμῶν μεμίσηκεν. Εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κό-

σμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου 

οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 

κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. Μνη-

μονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔ-

στι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. Εἰ ἐμὲ ἐ-

δίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου 

ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν. Ἀλ-

λὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνο-

μά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. Εἰ 

μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ 

εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁ-

μαρτίας αὐτῶν. Ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα 

μου μισεῖ. Εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ 

οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· 

νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ 

καὶ τὸν πατέρα μου. Ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ ὁ λό-

γος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐ-

μίσησάν με δωρεάν. Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παρά-

κλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, 

τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ παρὰ τοῦ πατρὸς 

ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ· 

καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾿ ἐ-

μοῦ ἐστε. Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκαν-

δαλισθῆτε. Ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑ-

μᾶς· ἀλλ᾿ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας 

ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. 

Καὶ τὸ εἰς δὲ τὴν ἀνάμνησιν τοῦ Σεισμοῦ.  

(Ζήτει τῇ Πέμπτῃ τῆς β´ ἑβδομάδος Ματθαίου). 

(η´ 23-27) 

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβάντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὸ 

πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 

Καὶ ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσ-

σῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυ-

μάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. Καὶ προσελθόντες 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες· 

Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα. Καὶ λέγει 

αὐτοῖς· Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερ-

θεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, 

καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. Οἱ δὲ ἄνθρωποι 

ἐθαύμασαν λέγοντες· Ποταπός ἐστιν οὗτος, 

ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν 

αὐτῷ; 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ γίνεται τὸ κήρυγμα τοῦ θείου λόγου. 

* * * 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  

τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

* * * 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς * μακαρίζειν σε τὴν 

Θεοτόκον, * τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ-

μητον * καὶ μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. * Τὴν τι-

μιωτέραν τῶν Χερουβὶμ * καὶ ἐνδοξοτέραν * 

ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, * τὴν ἀδιαφθόρως * 

Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, * τὴν ὄντως Θεοτόκον, 

* σὲ μεγαλύνομεν. 

* * * 

Κοινωνικόν. 

Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος. Ἀλλη-

λούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, * ἐλάβομεν 

Πνεῦμα ἐπουράνιον, * εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, 

* ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες· * αὕτη 

γὰρ ἡμᾶς ἔσωσεν. 

Εἰς τό· Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί… 

Ἦχος β´. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν * αἰνέσεώς σου, 

Κύριε, * ὅπως ἀνυμνήσωμεν τὴν δόξαν σου, * 

ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς * τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν 

μυστηρίων· * τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγια-

σμῷ, * ὅλην τὴν ἡμέραν * μελετῶντας τὴν δι-

καιοσύνην σου. * Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, ἀλ-

ληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν. Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον * ἀπὸ τοῦ 

νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. (ἐκ γ´) 

Ἀπόλυσις· Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ... 

Δι᾿ εὐχῶν... Ἀμήν. 

* * * * * 

 


