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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος γ ΄. 
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 
Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν 
αἰῶνα τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ, β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 
ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 
αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.  

Ἦχος γ´. 
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, 

σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλο-
φόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν 
Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν 
τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, 
οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημή-
τριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.  

Δόξα. Τὸ ὡς ἄνω. 

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 φι-
λάνθρωπε 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…   

Μετὰ τὴν ά Στιχολογίαν, Κάθισμα. 
Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Ἡ μνήμη σου ἔνδοξε, Μάρτυς 
Δημήτριε, ἐφαίδρυνε σήμερον, τὴν 
Ἐκκλησίαν Χριστοῦ· καὶ πάντας 
συνήγαγεν, ᾄσμασιν ἐπαξίως, εὐ-
φημεῖν σε θεόφρον, ὡς ὄντως στρα-
τιώτην, καὶ ἐχθρῶν καθαιρέτην· διὸ 
ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς, ῥῦσαι ἡμᾶς 
πειρασμῶν. 

Δόξα. Ὅμοιον. 
Ἀθλήσεως καύχημα, Μάρτυς 

Δημήτριε, Χριστὸν ἐνδυσάμενος, 
κατεπολέμησας, ἐχθρὸν τὸν ἀνί-
σχυρον· πλάνην γὰρ τῶν ἀνόμων, 
ἐν αὐτῷ καταργήσας, γέγονας τοῖς 
ἐν πίστει, εὐσεβείας ἀλείπτης· διό 
σου καὶ τὴν μνήμην, σεπτῶς πανη-
γυρίζομεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἐλπὶς ἀκαταίσχυντε, τῶν πε-

ποιθότων εἰς σέ, ἡ μόνη κυήσασα, 
ὑπερφυῶς ἐν σαρκί, Χριστὸν τὸν 
Θεὸν ἡμῶν· τοῦτον σὺν τοῖς Ἁγίοις, 
Ἀποστόλοις δυσώπει, δοῦναι τῇ οἰ-
κουμένῃ, ἱλασμὸν καὶ εἰρήνην, καὶ 
πᾶσιν ἡμῖν πρὸ τέλους βίου διόρ-
θωσιν. 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

26-10- 
† Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος 

Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου 
καὶ ἡ Ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ. 
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Ἦχος πλ. α´.  
Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Ἀδιστάκτῳ τῇ πίστει ὁ Ἀθλοφό-
ρος Χριστοῦ, τῶν τυράννων τὰ 
θράση καταβαλὼν ἀνδρικῶς, ἀθλη-
τικῶς τὸν πονηρὸν κατεπάλαισε· 
καὶ τῶν βασάνων ἀμοιβήν, τὴν τῶν 
θαυμάτων παροχήν, ἐδέξατο ἐκ 
τοῦ μόνου, Θεοῦ τοῦ ἀγωνοθέτου· 
ᾧ καὶ πρεσβεύει ἐλεηθῆναι ἡμᾶς. 

Δόξα. Τὸ αὐτό.  
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευ-
τος· χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν 
προστρεχόντων εἰς σέ· χαῖρε ἀχεί-
μαστε λιμὴν καὶ ἀπειρόγαμε· ἡ τε-
κοῦσα ἐν σαρκί, τὸν Ποιητήν σου 
καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλί-
πῃς, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ 
προσκυνούντων τὸν τόκον σου. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. 
Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Τὸν συμπαθέστατον, Κυρίου 
Μάρτυρα, ἐκδυσωποῦμέν σε πι-
στῶς Δημήτριε, ῥῦσαι ἡμᾶς παντο-
δαπῶν, κινδύνων ἐπερχομένων· ἴα-
σαι ψυχῶν ἡμῶν, καὶ σωμάτων τὰ 
τραύματα· θραῦσον τὰ φρυάγμα-
τα, τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν Ἅγιε· εἰρή-
νευσον ἡμῶν τὴν ζωήν, ὅπως ἀεί σε 
δοξάζωμεν. 

Δόξα. Τὸ αὐτό. Καὶ νῦν. Θεοτοκί-
ον. 

Θεομακάριστε, Μήτηρ ἀνύμφευ-
τε, τὴν ἀσθενοῦσάν μου, ψυχὴν θε-
ράπευσον, ὅτι συνέχομαι πολλοῖς, 
ἐν πταίσμασι Θεοτόκε· ὅθεν καὶ 
κραυγάζω σοι, στεναγμῷ τῆς καρ-
δίας μου· Δέξαι με πανάχραντε, 
τὸν πολλὰ ἁμαρτήσαντα, ἵνα ἐν 

παῤῥησίᾳ κραυγάζω σοι· Χαῖρε ἡ 
Κεχαριτωμένη. 

Τὸ ά 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 Κυρίου· ὡς χόρτος γάρ, 
πυρὶ  ἔσεσθε ἀπεξηραμένοι. (δίς) 

Δόξα. 
Ἁγίῳ Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζω-

οῦται,  καὶ καθάρσει ὑψοῦται,  λα-
μπρύνεται,  τῇ τριαδικῇ μονάδι  ἱε-
ροκρυφίως. 

Καὶ νῦν. 
Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ 

τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα,  
ἅπασαν τὴν κτίσιν πρὸς ζωο-
γονίαν. 

Προκείμενον. Ἦχος δ´. 
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγί-

οις αὐτοῦ. .(Δὶς) 
Στίχ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ 

αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, 
πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν αὐ-
τοῖς. 

Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγί-
οις αὐτοῦ. 

Ἡ Τάξις τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου 
Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον 
Ἐκ τοῦ κατὰ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς χῦμα.  



26-10-          ΟΡΘΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

3 
 

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον 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 ἁμαρτία μου 
ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 
ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 
ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 
σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθα-
ρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 
χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 
τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 
τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοὶ 
ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνι-
σον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου 
τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ 
σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλ-
λιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαι-
οσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ 
τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμ-
μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς 
οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 
σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω 
τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 
Ταῖς τοῦ Ἀθλοφόρου, πρεσβεί-

αις, Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη 
τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. Ἦχος β´. 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, 

Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 
τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλει-
ψον τὸ ἀνόμημά μου. 

Ἰδιόμελον. Ἦχος β´. 
Εἰς τὰ ὑπερκόσμια σκηνώματα, 

τὸ πνεῦμά σου Δημήτριε Μάρτυς 
σοφέ, Χριστὸς ὁ Θεὸς προσήκατο 
ἀμώμητον· σὺ γὰρ τῆς Τριάδος γέ-
γονας ὑπέρμαχος, ἐν τῷ σταδίῳ 
ἀνδρείως ἐναθλήσας ὡς ἀδάμας 
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στεῤῥός· λογχευθεὶς δὲ τὴν πλευ-
ράν, τὴν ἀκήρατόν σου πανσεβά-
σμιε, μιμούμενος τὸν ἐπὶ ξύλου τα-
νυσθέντα, εἰς σωτηρίαν παντὸς τοῦ 
κόσμου, τῶν θαυμάτων εἴληφας 
τὴν ἐνέργειαν, ἀνθρώποις παρέχων 
τὰς ἰάσεις ἀφθόνως. Διό σου σήμε-
ρον τὴν κοίμησιν ἑορτάζοντες, ἐπα-
ξίως δοξάζομεν, τὸν σὲ δοξάσαντα 
Κύριον. 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 
Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. 

Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 
Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 
Ὁ Κανὼν τοῦ Σεισμοῦ,  

ᾨδὴ ά.  
Ἦχος πλ. β´. Ὁ εἱρμός. 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσ-
ραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώ-
κτην Φαραώ, καθορῶν ποντούμε-
νον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδὴν ἐβόα ᾄσω-
μεν. (δίς) 

Τροπάρια. 
Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

δόξα σοι. 
Ὡς φοβερὰ ἡ ὀργή σου, ἐξ ἧς 

ἡμᾶς, ἐλυτρώσω Κύριε, μὴ συγχώ-
σας ἐν τῇ γῇ, ἅπαν τὸ ἀνάστημα 
ἡμῶν· εὐχαρίστως σε διὸ ἀεὶ δοξά-
ζομεν. 

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

Χαίρων ἀεὶ καθ᾿ ἑκάστην τῇ πα-
ντελεῖ, διορθώσει Δέσποτα, ὥς περ 
φύλλον εὐτελές, διασείεις ἅπασαν 
τὴν γῆν, εἰς τὸν φόβον σου πιστοὺς 
στηρίζων Κύριε. 

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

Ῥῦσαι σεισμοῦ βαρυτάτου πάν-
τας ἡμᾶς, καὶ μὴ δώῃς Κύριε, ἀπο-
λέσθαι παντελῶς, τὴν κληρονομίαν 
σου πολλοῖς, παροργίζουσαν κα-
κοῖς σὲ τὸν μακρόθυμον. 

Θεοτοκίον. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 
Ἱκετικῶς σοι βοῶμεν Μῆτερ Θε-

οῦ, τὰ συνήθη σπλάγχνα σου, ἐπὶ 
πόλιν καὶ λαόν, συμπαθῶς δεικνύ-
ουσα σεισμοῦ, βαρυτάτου, καὶ 
φθορᾶς ἡμᾶς ἀπάλλαξον. 

Τοῦ Ἁγίου πρῶτος Κανών,  
ᾨδὴ ά.  

Ἦχος δ´.  
Θαλάσσης, τὸ ἐρυθραῖον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Τὸν θεῖον, τοῦ μαρτυρίου στέ-
φανον, ἀναδησάμενος, περὶ Θεὸν 
χορεύεις ἀστραπαῖς, ταῖς ἐκεῖθεν 
λαμπόμενος, καὶ φωτισμοῦ πλη-
ρούμενος, Μάρτυς ἀοίδιμε Δημή-
τριε. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὡς ὄντα, τῆς ἀληθείας Μάρτυ-
ρα, καὶ μέχρις αἵματος, ἠγωνισμέ-
νον μάκαρ καρτερῶς, σταθηράν τε 
τὴν ἔνστασιν, πρὸς τοὺς ἀγῶνας 
δείξαντα, σὲ ὁ Δεσπότης προσεδέ-
ξατο. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Κακίας, τὸν εὑρετὴν κατέῤῥα-
ξας, πρὸς γῆν Δημήτριε, μαρτυρικῇ 
σου λόγχῃ καθελών, θεϊκῆς ἀγαθό-
τητος, ταῖς ὑπὲρ νοῦν δυνάμεσιν, 
εἰς τοῦτο μάκαρ δυναμούμενος. 
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Θεοτοκίον. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 
Ἀμήτωρ, καθ᾿ ὃ Θεὸς τὸ πρότε-

ρον, ὑπάρχων γέγονε, τὸ καθ᾿ ἡμᾶς 
ἀπάτωρ ὁ ἐκ σοῦ, Θεοτόκε πανύ-
μνητε, σάρκα λαβὼν καθ᾿ ἕνωσιν, 
τὴν ὑπὲρ λόγον καὶ διάνοιαν. 

Δεύτερος Κανών,  
ᾨδὴ ά.  

Ἦχος δ´.  
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Μερίς μου Δημήτριε, καὶ δόξα 
θεία γεγένησαι· τῆς μάνδρας γὰρ 
πρόβατον, κἀγὼ τῆς φίλης σου· διὸ 
δέξαι μου, τὸν ὕμνον στεφηφόρε, 
κροτοῦντα τοῦ μύρου σου, τὴν χά-
ριν σήμερον. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὑπῆλθες Δημήτριε, λαμπρῶς 
Μαρτύρων τὸ στάδιον, ἐλαίῳ ἀλεί-
ψας σου, τῶν ἀρετῶν τὴν ψυχήν· 
καινῷ τρόπῳ δέ, πεσὼν νικᾷς γεν-
ναῖε· καὶ μύρου τὸ σῶμά σου, κρή-
νην ἀνέδειξας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ῥευμάτων βορβόρου με, καὶ δυ-
σωδίας Δημήτριε, ἀπόσμηξον δέο-
μαι, τῶν ἀκαθάρτων παθῶν· καὶ 
τῷ μύρῳ σου, λαμπρῶς εὐωδιά-
σας, Χριστοῦ μύρου ποίησον, ἄξιον 
σκήνωμα. 

Δόξα. 
Ὡς μύρον μὲν ἔφησε, Δαυῒδ ὁ 

θεῖος ἐν Πνεύματι, τὴν ἕνωσιν ἔν-
δοξε, τῶν ἀδελφῶν τὴν τερπνήν· τὰ 

δὲ μύρα σου, σοφὲ τὴν νέαν κτίσιν, 
συνάγει πρὸς ἕνωσιν, μύρου τοῦ 
κρείττονος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Φανεῖσαν Πανάμωμε, μύρου 

τοῦ θείου ἀλάβαστρον, καὶ σκεῦος 
ἐξαίρετον, τῆς εὐωδίας Χριστοῦ, ἱ-
κετεύω σε, παθῶν τῆς δυσωδίας, 
βορβόρου τε λύτρωσαι, τῆς ἁμαρ-
τίας με. 

Τοῦ Σεισμοῦ. ᾨδὴ γ´.   
 Ἦχος πλ. β´.   Ὁ εἱρμός. 

Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ, Κύριε ὁ 
Θεός μου, ὁ ὑψώσας τὸ κέρας, τῶν 
πιστῶν σου Ἀγαθέ, καὶ στερεώσας 
ἡμᾶς, ἐν τῇ πέτρᾳ, τῆς ὁμολογίας 
σου. 

Τροπάρια. 
Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, 

δόξα σοι. 
Ἡ γῆ μαστίζεται ἡμῶν, κακῶς 

διακειμένων, καὶ ἀεὶ τὴν ὀργήν 
σου, συγκινούντων καθ᾿ ἡμῶν, οἰ-
κτίρμον παμβασιλεῦ· ἀλλὰ φεῖσαι, 
Δέσποτα τῶν δούλων σου. 

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

Συσσείσας Κύριε τὴν γῆν, ἐστε-
ρέωσας πάλιν, νουθετῶν ἐπιστρέ-
φων, τὴν ἀσθένειαν ἡμῶν, στηρίζε-
σθαι ἐν τῷ σῷ, θείῳ φόβῳ, θέλων 
ὑπεράγαθε. 

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

Γεννώσας θάνατον πικρόν, καὶ 
σεισμοὺς βαρυτάτους, καὶ πληγὰς 
ἀνηκέστους, ἁμαρτίας ἀδελφοί, 
ἐκφύγωμεν καὶ Θεόν, μετανοίας, 
τρόποις ἐκμειλίξωμεν. 

Θεοτοκίον. 
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Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Ἡ μόνη οὖσα ἀγαθή, τὸν πανά-
γαθον Λόγον, ἐκτενῶς ἐκδυσώπει, 
τῆς παρούσης τοῦ σεισμοῦ, ῥυσθῆ-
ναι πάντας ὀργῆς, Θεοτόκε, ἄχρα-
ντε δεόμεθα. 

Τοῦ Ἁγίου πρῶτος κανών. ᾨδὴ γ´.  
Ἦχος δ΄. Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λελόγισται παρ᾿ οὐδέν, τὸ τῶν 
τυράννων παρὰ σοὶ πρόσταγμα· 
τὸν τοῦ Θεοῦ Λόγον γάρ, πάντων 
Ἀθλοφόρε προέκρινας. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Λυχνία φωτοειδής, τοῦ Μαρτυ-
ρίου ἐν σκηνῇ γέγονας, θείῳ φωτὶ 
λάμπουσα, Μάρτυς ἀθλοφόρε Δη-
μήτριε. 

Θεοτοκίον. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 
Ἰώμενος τὴν μορφήν, τὴν σαθρω-

θεῖσαν τῶν βροτῶν Πάναγνε, ταύ-
την ἐκ σοῦ ἐνδύεται, μείνας ὅπερ 
ἦν ὁ φιλάνθρωπος. 

Δεύτερος Κανών.  
Ἦχος δ΄.  

 Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους. 
Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 

ὑπὲρ ἡμῶν. 
Ναμάτων ἐπέβης ζωηρρύτων, 

Βαπτίσματι θείῳ καθαρθείς· αἵμα-
τι δὲ λουσάμενος, μαρτυρικῷ Δη-
μήτριε, κρᾶσιν καινὴν τετέλεκας, 
πηγὴ τῶν μύρων γενόμενος. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ὁ μέγας φρουρὸς Θεσσαλονί-
κης, ὡς μέγας Κυρίου ποταμός, 
τέρπεις λαμπρῶς τὴν πόλιν σου, 
τοῦ μύρου τοῖς ὁρμήμασιν· ὡς θεῖα 
δὲ σκηνώματα, καθαγιάζεις τὰ σύ-
μπαντα. 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε 
ὑπὲρ ἡμῶν. 

Ἡ πόλις σου Μάρτυς ὥς περ 
κρήνη, ναμάτων ὁρᾶται ζωτικῶν, 
ὡς ῥεύματα τὰ μύρα σου, ποταμη-
δὸν προχέουσα, θαλάσσας τῶν αἱ-
ρέσεων, καὶ τῶν παθῶν κατακλύ-
ζοντα. 

Δόξα. 
Τὸ μύρον Χριστὸς ἐν τῇ ψυχῇ 

σου, Δημήτριε ῥεῦσαν νοητῶς, ὡς 
χείλεσι σοῖς μέλεσι, μύρου πηγὴν 
ἐξέχεε, τῆς χάριτος τοῦ Πνεύματος, 
σεπτὸν δεικνύων σε σκήνωμα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἰδού, ἡ Παρθένος ἀνακράζει, τῷ 

πάντων Δεσπότῃ καὶ Υἱῷ· Καλὸς εἶ 
ὁ Νυμφίος μου, ἰδοὺ καλὸς ὡραῖός 
τε· εἰς τὴν ὀσμὴν τοῦ μύρου σου, 
σπουδῇ δραμοῦμαι ὀπίσω σου. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 

ΜΕΣΩΔΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Κάθισμα τοῦ ἁγίου.  

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 
Εὐσεβείας τοῖς τρόποις κατα-

πλουτῶν, ἀσεβείας τὴν πλάνην κα-
ταβαλών, Μάρτυς κατεπάτησας, 
τῶν τυράννων τὰ θράση· καὶ τῷ 
θείῳ πόθῳ, τὸν νοῦν πυρπολούμε-
νος, τῶν εἰδώλων τὴν πλάνην, εἰς 
χάος ἐβύθισας· ὅθεν ἐπαξίως, ἀ-
μοιβὴν τῶν ἀγώνων, ἐδέξω τὰ θαύ-
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ματα, καὶ πηγάζεις ἰάματα, Ἀθλο-
φόρε Δημήτριε. Πρέσβευε Χριστῷ 
τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πό-
θῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Δόξα. Ἕτερον τοῦ Ἁγίου. 
Βασιλεῖ τῶν αἰώνων εὐαρεστῶν, 

βασιλέως ἀνόμου πᾶσαν βουλήν, ἐ-
ξέκλινας ἔνδοξε, καὶ γλυπτοῖς οὐκ 
ἐπέθυσας· διὰ τοῦτο θῦμα, σαυτὸν 
προσενήνοχας, τῷ τυθέντι Λόγῳ, 
ἀθλήσας στεῤῥότατα· ὅθεν καὶ τῇ 
λόγχῃ, τὴν πλευρὰν ἐξωρύχθης, τὰ 
πάθη ἰώμενος, τῶν πιστῶς προσιό-
ντων 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 ἀ-

φορήτου, ὅτι ἠλέησας ἡμᾶς καὶ ἐῤ-
ῥύσω, φιλανθρωπίας πέλαγος δει-
κνύων Χριστέ, νῦν εὐχαριστοῦμέν 
σοι, παιδευθέντες ἐκκλῖναι, ἀπὸ 
τῶν κακῶν ἡμῶν, τῶν ἡμᾶς θανα-
τούντων. Ἀλλ᾿ ἐπιβλέψας οἴκτειρον 
ἡμᾶς, ταῖς ἱκεσίαις Σωτὴρ τῆς τε-
κούσης σε. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Σὺ γὰρ εἶ ὁ Βασιλεύς...  

Κοντάκιον καὶ Οἶκος  
τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. 

Κοντάκιον. Αὐτόμελον. Ἦχος β´. 
Τοῖς τῶν αἱμάτων σου ῥείθροις 

Δημήτριε, τὴν Ἐκκλησίαν Θεὸς ἐ-
πορφύρωσεν, ὁ δούς σοι τὸ κράτος 
ἀήττητον, καὶ περιέπων τὴν πόλιν 
σου ἄτρωτον· αὐτῆς γὰρ ὑπάρχεις 

τὸ στήριγμα. 
Ὁ Οἶκος. 

Τοῦτον τὸν μέγαν, πάντες συμ-
φώνως οἱ πιστοὶ συνελθόντες, ὡς 
ὁπλίτην Χριστοῦ καὶ Μάρτυρα τι-
μήσωμεν, ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἀνα-
βοῶντες τῷ Δεσπότῃ καὶ Κτίστῃ 
τῆς οἰκουμένης· Ῥῦσαι ἡμᾶς τοῦ 
σεισμοῦ τῆς ἀνάγκης Φιλάνθρωπε, 
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ πάν-
των τῶν ἁγίων Μαρτύρων· εἰς σὲ 
γὰρ ἐλπίζομεν, τοῦ ῥυσθῆναι κιν-
δύνων καὶ θλίψεων· ὅτι σὺ ὑπάρ-
χεις ἡμῶν τὸ στήριγμα. 

Συναξάριον. 
Τῇ ΚϚ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη 

τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου Μεγαλο-
μάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυρο-
βλύτου καὶ θαυματουργοῦ. (†306) 

Στίχοι 
Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χρι-

στέ μου, 
Ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου 

σῆς πάθος. 
Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ 

ἀνεῖλον. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Μάρ-

τυρες Ἀρτεμίδωρος καὶ Βασίλειος, 
ξίφει τελειοῦνται. 

Στίχοι 
Ἀρτεμίδωρος, ᾧ τέλους ψῆφος 

ξίφος, 
Σύναθλον εἶχε Βασίλειον πρὸς 

ξίφος. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς 

Λεπτῖνα κατὰ γῆς συρομένη, τε-
λειοῦται. 

Στίχοι 
Ἐν γῇ συρεῖσα χερσὶ δυσσεβο-

φρόνων, 
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Ἀφῆκεν εἰς γῆν Λεπτῖνα σαρκὸς 
πάχος. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρ-
τυς Γλύκων ξίφει τελειοῦται. 

Στίχοι 
Ξίφει προτείνας Μάρτυς αὐχένα 

Γλύκων, 
Σπονδὴν γλυκεῖαν αἷμά σου Χρι-

στῷ χέεις. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 

μεγάλου καὶ φρικώδους σεισμοῦ. 
Στίχοι 

Ἔσεισας, ἀλλ' ἔσωσας αὖθις γῆν 
Λόγε. 

Τῆς σῆς γὰρ ὀργῆς οἶκτός ἐστι τὸ 
πλέον. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ 

ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Ἰωάσαφ 
ξίφει τελειωθέντος ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει ἐν ἔτει αφλς' (1536) 

Στίχοι 
Μίξας ἀσκήσει τὴν ἄθλησιν, 

παμμάκαρ 
Τῆς σῆς γὰρ ὀργῆς οἶκτός ἐστι τὸ 

πλέον. 
Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, 

ὁ Θεὸς, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου… 10/02 
Ὠδὴ α΄.  Ἦχος δ΄. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πλη-
ρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον 
ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι Μητρί, καὶ 
ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, 
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὰ 
θαύματα. 

ᾠδὴ γ’ 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θε-

οτόκε, ὡς ζῶσα καὶ ἄφθορος πηγή, 

θίασον συγκροτήσαντας πνευμα-
τικὸν στερέωσον, καὶ ἐν τῇ θείᾳ 
δόξῃ σου στεφάνων δόξης ἀξίω-
σον. 

ᾠδὴ δ’ 
Τὴν ἀνεξιχνίαστον θείαν 

βουλήν, τῆς ἐκ τῆς Παρθένου σαρ-
κώσεως, σοῦ τοῦ Ὑψίστου, ὁ 
Προφήτης, Ἀββακούμ, κατανοῶν 
ἐκραύγαζε. Δόξα τῇ δυνάμει σου 
Κύριε. 

ᾠδὴ ε’  
Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ 

θείᾳ δόξῃ σου, σὺ γὰρ ἀπειρόγαμε 
Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ τὸν ἐπὶ 
πάντων Θεόν, καὶ τέτοκας ἄχρονον 
Υἱόν, πᾶσι τοῖς ὑμνοῦσί σε, σω-
τηρίαν βραβεύοντα. 

ᾠδὴ Ϛ’ 
Τὴν θείαν ταύτην καὶ πάντιμον, 

τελοῦντες ἑορτὴν οἱ θεόφρονες, τῆς 
Θεομήτορος, δεῦτε τὰς χεῖρας κρο-
τήσωμεν, τὸν ἐξ αὐτῆς τεχθέντα 
Θεὸν δοξάζοντες. 

ᾠδὴ ζ’ 
Οὐκ ἐλάτρευσαν, τῇ κτίσει οἱ 

θεόφρονες, παρὰ τὸν κτίσαντα, 
ἀλλὰ πυρὸς ἀπειλήν, ἀνδρείως πα-
τήσαντες, χαίροντες ἔψαλλον, 
Ὑπερύμνητε, ὁ τῶν Πατέρων 
Κύριος, καὶ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ. 

ᾠδὴ η’ 
Στίχ. Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, καί 

προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον. 
Παῖδας εὐαγεῖς ἐν τῇ καμίνῳ, ὁ 

τόκος τῆς Θεοτόκου διεσώσατο, 
τότε μὲν τυπούμενος, νῦν δὲ ἐνερ-
γούμενος, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν, 
ἀγείρει ψάλλουσαν. Τὸν Κύριον 
ὑμνεῖτε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοῦτε, 
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εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 
Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 

φωτὸς… 
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ (Ἦχος δ’) 

Στίχ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά 
μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, 
καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 
Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 
Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτό-
κον, σὲ μεγαλύνομεν. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ 
γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με 
πᾶσαι αἱ γενεαί. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα 

ὁ Δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις 
αὐτόν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἐποίησε κράτος ἐν 

βραχίονι αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπε-
ρηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ 

θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς, 
πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ 
πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
Στίχ. Ἀντελάβετο ᾽Ισραὴλ παι-

δὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, κα-
θὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας 
ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι 
αὐτοῦ ἕως αἰῶνος. 

Τὴν Τιμιωτέραν… 
 

Καταβασία. ᾨδὴ θ΄. 
Ἅπας γηγενής, σκιρτάτῳ τῷ 

πνεύματι, λαμπαδουχούμενος, πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων Νόων, φύσις 
γεραίρουσα, τὰ ἱερὰ θαυμάσια, τῆς 
Θεομήτορος, καὶ βοάτω. Χαίροις 
παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνή, ἀει-
πάρθενε. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις… 
ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Τοῦ Ἁγίου. 
 Ἦχος β΄.  Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 
Μάρτυς Χριστοῦ Δημήτριε, ὡς 

ποτὲ τοῦ Λυαίου, τὴν ὀφρὺν καὶ 
τὴν ἔπαρσιν, καὶ τὸ ἵππειον θρά-
σος, καθεῖλες χάριτι θείᾳ, τὸν γεν-
ναῖον κρατύνας, ἐν τῷ σταδίῳ Νέ-
στορα, τοῦ Σταυροῦ τῇ δυνάμει· 
οὕτω κἀμέ, ταῖς εὐχαῖς σου κράτυ-
νον Ἀθλοφόρε, κατὰ δαιμόνων πά-
ντοτε, καὶ παθῶν ψυχοφθόρων. 

Θεοτοκίον. 
Τὸν σαρκωθέντα Κύριον, ἐξ ἁ-

γνῶν σου αἱμάτων, Παρθενομῆτορ 
ἄχραντε, δυσωποῦσα μὴ παύσῃ, ὑ-
πὲρ ἡμῶν τῶν σῶν δούλων, ὅπως 
εὕρωμεν χάριν, καὶ εὔκαιρον βοή-
θειαν, ἐν ἡμέρᾳ ἀνάγκης, γένος 
βροτῶν· ἀπειλῆς σεισμοῦ τε τοῦ 
βαρυτάτου, κινδύνων τε ἐξαίρου-
σα, μητρικαῖς σου πρεσβείαις. 

 
ΑΙΝΟΙ .  Ἦχος πλ. α΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ-
ριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 
ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ.  
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Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ Ἄγγε-
λοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ 
δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ.  

Ἱστῶμεν στίχους δ´, καὶ ψάλλομεν Στι-
χηρὰ προσόμοια γ´, δευτεροῦντες τὸ ά. 

Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς 
ἡμᾶς, σοῦ δεομένους συμπαθοῦς ἐ-
πισκέψεως· καὶ ῥῦσαι κεκακωμέ-
νους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ 
δεινῇ μανίᾳ τῆς αἱρέσεως· ὑφ᾿ ἧς 
ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ γυμνοὶ διωκό-
μεθα, τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς δι-
αμείβοντες, καὶ πλανώμενοι, ἐν 
σπηλαίοις καὶ ὄρεσιν. Οἴκτειρον 
οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν ἄνε-
σιν· παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον, 
τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἀγανάκτησιν, Θεὸν 
ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ κό-
σμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 
σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλ-
τηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρὸς 
ἡμᾶς, σοῦ δεομένους συμπαθοῦς ἐ-
πισκέψεως· καὶ ῥῦσαι κεκακωμέ-
νους, τυραννικαῖς ἀπειλαῖς, καὶ 
δεινῇ μανίᾳ τῆς αἱρέσεως· ὑφ᾿ ἧς 
ὡς αἰχμάλωτοι, καὶ γυμνοὶ διωκό-
μεθα, τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς δι-
αμείβοντες, καὶ πλανώμενοι, ἐν 
σπηλαίοις καὶ ὄρεσιν. Οἴκτειρον 
οὖν πανεύφημε, καὶ δὸς ἡμῖν ἄνε-
σιν· παῦσον τὴν ζάλην καὶ σβέσον, 
τὴν καθ᾿ ἡμῶν ἀγανάκτησιν, Θεὸν 

ἱκετεύων, τὸν παρέχοντα τῷ κό-
σμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπά-
νῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορ-
δαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Τεῖχος ὠχυρωμένον ἡμῖν, τὰς ἑ-
λεπόλεις τῶν ἐχθρῶν μὴ πτοούμε-
νον, ἐδόθης τὰς τῶν βαρβάρων, ἐ-
πιδρομὰς καταργῶν, καὶ πασῶν 
τῶν νόσων τὰ συμπτώματα· κρηπὶς 
ἀκατάβλητος, καὶ θεμέλιος ἄῤῥη-
κτος, καὶ πολιοῦχος, οἰκιστὴς καὶ 
ὑπέρμαχος, ἐχρημάτισας, τῇ σῇ πό-
λει Δημήτριε· ἣν λυτρωθεῖσαν ἔν-
δοξε, Θεοῦ εὐδοκήσαντος, διὰ πα-
ντὸς ἐλευθέραν, ταῖς σαῖς πρεσβεί-
αις διάσωσον, Χριστὸν ἱκετεύων, 
τὸν παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα 
ἔλεος. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰ-
νεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσαν τὴν ἀρετὴν συλλαβών, 
τῶν Ἀθλοφόρων ὁ χορὸς ἀναδεί-
κνυται· ἐντεῦθεν τῆς ἀκηράτου, 
καὶ μακαρίας ζωῆς, τὴν τρυφὴν ἀ-
ξίως ἐκληρώσαντο· ἐν οἷς ἀξιάγα-
στε, διαπρέπων Δημήτριε, καὶ τῇ 
μιμήσει, τοῦ Χριστοῦ σεμνυνόμε-
νος, καὶ καυχώμενος, τῇ τῆς λόγχης 
ἰσότητι, αἴτησαι ἐκτενέστερον, ἡ-
μᾶς τοὺς τιμῶντάς σε, τῶν παθη-
μάτων ῥυσθῆναι, καὶ χαλεπῶν πε-
ριστάσεων, θερμῶς ἱκετεύων, τὸν 
παρέχοντα τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλε-
ος. 

Δόξα. Ἦχος δ´.  
Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον, τῆς 

σωτηρίου πλευρᾶς τὴν χάριν, τῆς 
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νυγείσης τῇ λόγχῃ, ἐξ ἧς ἡμῖν πη-
γάζει ὁ Σωτήρ, ζωῆς καὶ ἀφθαρσί-
ας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν, 
τὸν σοφώτατον ἐν διδαχαῖς, καὶ 
στεφανίτην ἐν Μάρτυσι· τὸν δι᾿ αἵ-
ματος τελέσαντα, τὸν τῆς ἀθλήσε-
ως δρόμον, καὶ θαύμασιν ἐκλάμ-
ψαντα πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· τὸν ζη-
λωτὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ συμπαθῆ 
φιλόπτωχον· τὸν ἐν πολλοῖς καὶ 
πολλάκις κινδύνοις χαλεποῖς, τῶν 
Θεσσαλονικέων προϊστάμενον· οὗ 
καὶ τὴν ἐτήσιον μνήμην γεραίρον-
τες, δοξάζομεν Χριστὸν τὸν Θεόν, 
τὸν ἐνεργοῦντα δι᾿ αὐτοῦ πᾶσι τὰ 
ἰάματα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος δ´. 
Ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἀναγκῶν ἡ-

μῶν, Μῆτερ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ἡ 
τεκοῦσα τὸν τῶν ὅλων Ποιητήν, ἵνα 
πάντες κράζωμέν σοι· Χαῖρε ἡ μό-
νη προστασία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 

Ἦχος δ´. 
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν 
σε, εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν 
μεγάλην σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ μο-
νογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, 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. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω 
σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 
τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι 
ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν 
Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δε-
δοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ 
ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν με 
τὰ δικαιώματά σου. 

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 ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
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Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 

Πνεύματι. 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
Ἅγιος ὁ Θεός,  
Ἅγιος Ἰσχυρός,  
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Καὶ τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου.  
Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, 
σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλο-
φόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν 
Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν 
τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, 
οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημή-
τριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
ΑΝΤΙΦΩΝΑ 

 Ἀντίφωνον Α΄. Ἦχος β´. 
Στίχ.Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν 

Κύριον, καὶ πάντα τὰ ἐντός μου τὸ 
ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ.Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν 
Κύριον, καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας 
τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἡ 
βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Στίχ. Εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, 

πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἐν παντὶ 
τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-
οτόκου… 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 
Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θε-

οτόκου… 
Ἀντίφωνον Β΄. Ἦχος β´. 

Στίχ. Αἴνει, ἡ ψυχή μου τὸν 
Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ 
μου ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως 
ὑπάρχω. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.  Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς 
Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς 
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. Τὸν ποιήσαντα τὸν 
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, τὴν θάλασσαν 
καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ.. Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν 
αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γε-
νεὰν καὶ γενεάν. 

Σῶσον, ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν Ἁγί-
οις θαυμαστός, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ… Καὶ νῦν… 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ κα-
ταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς 
ἁγίας Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας, ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
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σταυρω-θείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 
θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν 
τῆς ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμε-
νος τῷ Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ 
Πνεύματι, σῶσον ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ´.  Ἦχος γ´.  
Στίχ. ά. Ἐδοκίμασας ἡμᾶς, ὁ Θε-

ός, ἐπύρωσας ἡμᾶς, ὡς πυροῦται 
τὸ ἀργύριον.  

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου.  
Ἦχος γ´. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, 
σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλο-
φόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν 
Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν 
τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, 
οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημή-
τριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Στίχ. β´. Εἰσήγαγες ἡμᾶς εἰς τὴν 
παγίδα, ἔθου θλίψεις ἐπὶ τὸν νῶτον 
ἡμῶν. Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, 
... 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου. 
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις,  

Μικρὰ Εἴσοδος. 
Εἰσοδικὸν Ἦχος β΄ 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 
Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἐν Ἁγίοις θαυμαστός,, ( 
ὁ β΄ χορὸς) ψάλλοντάς σοι, Ἀλλη-
λούϊα. 

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 φι-
λάνθρωπε. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου. Ἦχος γ´. 
Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, 

σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλο-
φόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν 
Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν 
τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, 
οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημή-
τριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, 
δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ 
Κοντάκιον τῆς Θεοτόκου.  

Ἦχος β´. 
Προστασία τῶν Χριστιανῶν 

ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν 
Ποιητὴν ἀμετάθετε, μὴ παρίδῃς 
ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ 
πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν 
βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-
γαζόντων σοι. Τάχυνον εἰς πρε-
σβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ 
προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν 
τιμώντων σε. 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. ( γ΄ 
) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 
Πνεύματι.  

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
Δύναμις. 
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς. 
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ 

Κυρίῳ.  
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Στίχ.  Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς 
φωνῆς μου.  

Πρὸς Τιμόθεον Β´ Ἐπιστολῆς 
Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

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 ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακο-
πάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμε-
νος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου 
πραγματείαις, ἵνα τῷ στρατολογή-
σαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, 
οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ νομίμως 
ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ 
πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβά-
νειν. Νόει ἃ λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ 
Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημό-
νευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον 
ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, 
κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ κα-
κοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦρ-
γος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέ-
δεται. Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω 
διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ 
σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ Ἰ-
ησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου. 

Ἀλληλούϊα ( γ´ ). Ἦχος Β́.  

Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡ-
σεὶ ἡ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πλη-
θυνθήσεται. 

Στίχ. β´. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴ-
κῳ Κυρίου, ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θε-
οῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.  

 Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱε-
ροῦ Χρυσοστόμου 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μα-
καρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀει-
μακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ 
μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιω-
τέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδο-
ξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σερα-
φείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 
μεγαλύνομεν. 

Κοινωνικὸν  
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται 

δίκαιος. Ἀλληλούϊα.    
ἦχος β’  

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν 
τὴν δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς 
τῶν ἁγίων σου μετασχεῖν μυστη-
ρίων· τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ 
ἁγιασμῷ, ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν 
τὴν δικαιοσύνην σου. Ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 
Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-

μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   
Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 
Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  
Κουλούρας Βέροιας. 


