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29 Ιαλνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Γθαγθαζηάζε, Γ. Ἀπνζηνιάθε 
 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί  ηφ Θεφο Κχξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζείο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

λ ηῶ Πιαηάλῳ ἀλεβιάζηεζαο κάθαξ, ὣζπεξ ηό θξίλνλ ἐλ 

ἐξήκῳ ηνπίῳ, ιακπξύλαο ηήλ ρνξείαλ ηλ ἁγίσλ ιεπτηλ· ὅζελ ζύ 

Δεκήηξηε, ηλ πηζηλ ηάο αἰηήζεηο, δέμνπ θαί πξνζάγαγε, ἐθηελο 

ηῶ Δεζπόηῃ· κή παξαβιέςῃο δέεζηλ ἡκλ,  ηλ πξνζθπλνύλησλ 

κπξίπλννλ θάξαλ ζνπ. 

Δόμα. Σό αὐηό. Καί λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηόθε, ηάο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη. Εἰ κή γάξ Σύ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐξξύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δέ δηεθύιαμελ ἓσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνύο γάξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄(50) Φαικόο. 

 

Εἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: ΠΡΔΒΔΤΔ ΤΠΔΡ ΔΜΟΤ 

ΟΙΔ ΠΑΣΔΡ ΓΗΜΗΣΡΙΔ. ΓΔΩΡ(ΓΙΟΥ). 

 

ᾨδή α΄. Ἦρνο πι. δ΄.  Ὑγξάλ δηνδεύζαο. 

Πεηζόκελνο θιήζεη ηῇ κπζηηθῇ, θαηέζηεο Κπξίῳ, ἀθξνζίληνλ 

ἱεξόλ,  θαί πξόηππνλ πᾶζη λῦλ παξέρεηο, ηνῖο Πξεζβπηέξνηο νὕο, 

Ἅγηε θώηηζνλ. 

 

Ῥεπκάησλ ηλ ζείσλ ὁ ἀγσγόο, ἰζάγγειε Πάηεξ, θαί ἡκλ ηλ 

ἁκαξησιλ, θαηάθιεμνλ πάζαο ἁκαξηίαο·  παξά Κπξίνπ γάξ ἔρεηο 

ηήλ δύλακηλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/10/blog-post_9.html
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λδόμνπ Κπξίνπ νἱ Ἱεξεῖο, ςπρλ λανδόκνλ, ἀδειθόλ θαί 

ζπιιεηηνπξγόλ, Δεκήηξηε Πάηεξ ζέ θαινῦζη, ὡο ἀληηιήπηνξα ζεῖνλ 

θαί ἄξηζηνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σπλήγνξνο νὖζα ἁκαξησιλ, Κεραξηησκέλε, Παληεπιόγεηε 

Μαξηάκ, πηθξᾶο ηπξαλλίαο δηαβόινπ,  ηάο δηαλνίαο ἡκλ 

ἀπνθάζαξνλ. 

 

ᾨδή γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Βεβαηώηαηνο θίινο, ηλ κνλαρλ γέγνλαο, κνλάο ἐληζρύσλ 

πνηθίισο·  ὅζελ πξνζηξέρεη λῦλ, ηῇ κεζηηείᾳ ηῇ ζῇ, ηλ κνλαζηλ ἡ 

ὁιόηεο, θαί κηγάδσλ ὅκηινο, Πάηεξ Δεκήηξηε. 

 

πί ζνί ἐγθαπρᾶηαη, θαί ζέ πινπηεῖ θύιαθα, Μνλή ζεβαζκία 

Κνξκπόβνπ, ἥλ ἐζηεξέσζαο· δηό βνᾶ ἐθηελο,  ηῇ παηξηθῇ ζνπ 

ἀγάπῃ, κνλαζηλ ὑπέξκαρνλ, κεῖλαη αἰώληνλ. 

 

κλσδεῖλ θαί ζπκςάιιεηλ,  ἀλειιηπο ἔζπεπδεο, ζύλ ηνῖο 

κνλαζηαῖο Μεηεώξσλ, ἔλζαξθε Ἄγγειε· ὅζελ πξνζηάηεπζνλ,  ηόλ 

ἱεξώηαηνλ ρξνλ, θαί γελνῦ ἐγγύεζηο,  ἡ ἀπαξάγξαπηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Εἰο ηήλ ζθέπελ Σνπ Μῆηεξ,  ὅζνη πηζηο  ἔδξακνλ, ηῇ Σῇ 

παῤῥεζίᾳ ρξσκέλε,  πάληαο πξνήγαγεο, ἐλ ηῇ ἀγάπῃ ηῇ Σῇ,  εἰο ηήλ 

ραξάλ ηνῦ Υἱνῦ Σνπ, ὡο ζεπηόλ Δεκήηξηνλ, ηέθλνλ Σνπ ἔλζεξκνλ. 

 

Δηάζσζνλ, ηνύο ηνῖο ἁγίνηο ιεηςάλνηο ζνπ πξνζηόληαο, ηνύο 

ηηκληαο παλεπιαβο ζε ζεῖε Δεκήηξηε, θαί δώξεζαη ἴαζηλ 

λνζεκάησλ. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ 

ραιεπήλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξαΰο, ηαπεηλόο θαί Ἄγγεινο ἐλ ζώκαηη, Φξηζηνῦ ιεηηνπξγόο, 

ἐδείρζεο ἱεξώηαηνο·  δηό ζνη πξνζθεύγνκελ, ζενθόξε Πάηεξ 

Δεκήηξηε· πάζεο ἀλάγθεο ιύηξσζαη ἡκᾶο, Κπξίῳ ηαρέσο 

ἐμαηηνύκελνο. 

 

ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

δσξ βιύζνλ ηῆο ράξηηνο, ἐπί ηλ ηεθλίσλ ἡκλ θηιόηεθλε, 

θαί ὁδήγεζνλ ηά βήκαηα,  εἰο ηήλ ζείαλ κάλδξαλ ἐμαηηνύκεζα. 

 

Πνιπηέθλσλ ηό θαύρεκα,  γέγνλαο καθάξηε ὡο πνιύηεθλνο· 

ὅζελ ηνύηνπο ἀεί θύιαηηε, πξνζβνιῆο ἁπάζεο θαί θαθώζεσο. 

 

λ ηῶ θόζκῳ ἐβίσζαο, ζθύβαια  ἡγνύκελνο ηά ἐγθόζκηα, 

ἁπινῦο ὤλ θαί ἀθηιάξγπξνο, νἰθηηξκλ ὡο θξήλε ἀλεμάληιεηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥήζεη ζείᾳ θπήζαζα, ηόλ Δεκηνπξγόλ ηλ ὅισλ θαί Κύξηνλ, 

πεηξαζκλ κε Κόξε ιύηξσζαη, ηλ πξνζγελνκέλσλ ηῇ θαξδίᾳ κνπ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ἒθνξνλ ζηεξξόλ, ηλ ζξεκκάησλ ζε ὁξίδνκελ, θαί 

πξνζηάηελ, ὦ Δεκήηξηε, ἀγξλ· γεσξγόο θαί θηελνηξόθνο γάξ 

ἐηέιεζαο. 

 

Μόρζνλ γεσξγλ, ζύ εὐιόγεζνλ Δεκήηξηε· ἐγλσθώο γάξ ηλ 

θακάησλ ὁξκαζόλ, ηλ θαξπλ ηήλ πξνζηαζίαλ ζύ αλάιαβε. 

 

Οἴθνπο ἀγξνηλ, θαί πνηκέλσλ ηά ἐθζξέκκαηα, ἐπνπηεύεηο 

ζπκπαζο ὡο ἐλ δσῇ,θαί πξεζβεύεηο ὑπέξ πάλησλ ηλ ηηκώλησλ ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑκλνο ὁ ἐκόο, Μαξηάκ ἐζηί ἀλάμηνο· ηόλ Σσηῆξα γάξ 

ἐθύεζαο Φξηζηόλ, ἀπεηξάλδξσο θαί ἀθξάζησο Μεηξνπάξζελε. 
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ᾨδή ζη΄. Σήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

δύξνκαη, ἀζζελείαο ἕλεθελ, θαί ἐιπίδα ζσηεξίαο νὐθ ἔρσ· 

δηό βν ὦ Δεκήηξηε κάθαξ, κή θαηαιείπῃο ἐκέ ἀπξνζηάηεπηνλ· 

ἰζρύεηο γάξ ηνῦ βνεζεῖλ,  παῤῥεζίαλ ὡο ἔρσλ πξόο Κύξηνλ. 

 

Σσκάησλ ηε, θαί ςπρλ ζεξάπνληα, θαί πλεπκάησλ πνλεξλ 

ζε δηώθηελ, ὁ Παληνθξάησξ ἀλέδεημελ Πάηεξ· ὅζελ ἡκᾶο ηῇ 

ἐλζέξκῳ πξεζβείᾳ ζνπ, ζσκαηηθάο θαί ςπρηθάο,  ἀιγεδόλαο ηαρέσο 

ζεξάπεπζνλ. 

 

Ἰάηξεπζνλ, ηόλ  ζόλ δνῦινλ Ἅγηε, θαί παξάζρνπ ηῆο ὑγείαο ηό 

δξνλ. πί ηό ηέθλνλ ζνπ βιέςνλ πακκάθαξ, θαί δόο ηνῦ πόλνπ 

ηαρεῖαλ ἀλάςπμηλ, ἳλα ζῳδόκελνο ὑκλ,  ηήλ πνιιήλ ζνπ πξόο 

πάληαο ζπκπάζεηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

πιήγελ, ηῇ δπζκελῇ ἀζζελείᾳ, θαί πξνζώδεζα ηνῖο κώισςη 

Μῆηεξ, ἀιιά ηῇ Σῇ κεζηηείᾳ πξνζθεύγσ, ἵλα ζσζ ηλ θαθλ θαί 

ηῆο κάζηηγνο, θαί βίνπ θξείηηνλνο θαιο, Σῇ πξεζβείᾳ Παλάκσκε 

ἄξμσκαη. 

 

Δηάζσζνλ, ηνύο ηνῖο ἁγίνηο ιεηςάλνηο ζνπ πξνζηόληαο, ηνύο 

ηηκληαο παλεπιαβο ζε ζεῖε Δεκήηξηε, θαη δώξεζαη ἴαζηλ 

λνζεκάησλ. 

 

Ἄρξαληε,  ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παῤῥεζίαλ.           

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Υξηζηηαλῶλ. 

Ὡο πξνζηάηελ ηλ Φξηζηηαλλ ἐπνπξάληνλ, θαί κεζίηελ πξόο 

ηόλ Πνηεηήλ ζηεῥεώηαηνλ, λῦλ θεθηήκεζα νἱ πηζηνί Δεκήηξηνλ 

ζεπηόλ· δηό πξόθζαζνλ ὡο ἀξσγόο, εἰο ηήλ ἐλίζρπζηλ ἡκλ,  ηλ 

δεόλησο θαινύλησλ ζε. Τάρπλνλ πξόο Δεζπόηελ, θαί αἴηεη ηήλ 

ζσηεξίαλ, ηλ πξνζθπλνύλησλ ηήλ ζσξόλ, ηλ ιεηςάλσλ ζνπ 

Δεκήηξηε. 
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Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς οσ, Κύριε, ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην 

και οἱ Ὅζιοί οσ ἀγαλλιάζονηαι. 

Ση. Σίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ θάναηος ηοῦ Ὁζίοσ Αὐηοῦ. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Εἶπελ ὁ Κχξηνο· ἐγώ εἰκη ἡ ζύξα· δη᾽ ἐκνῦ ἐάλ ηηο εἰζέιζῃ 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεύζεηαη θαὶ ἐμειεύζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζύζῃ θαὶ ἀπνιέζῃ· ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζηλ θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ 

θαιόο· ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ 

πξνβάησλ· ὁ κηζζσηὸο θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ ἔζηηλ ηὰ πξόβαηα 

ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαὶ ἀθίεζηλ ηὰ πξόβαηα θαὶ 

θεύγεη θαὶ ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηὰ θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξόβαηα.  δὲ 

κηζζσηὸο θεχγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηηλ θαὶ νὐ κέιεη αὐηῶ πεξὶ ηλ 

πξνβάησλ. γώ εἰκη ὁ πνηκὴλ ὁ θαιόο, θαὶ γηλώζθσ ηὰ ἐκὰ θαὶ 

γηλώζθνκαη ὑπὸ ηλ ἐκλ· θαζὼο γηλώζθεη κε ὁ Παηὴξ, θἀγὼ 

γηλώζθσ ηὸλ Παηέξα· θαὶ ηὴλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηλ 

πξνβάησλ. Καὶ ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο· 

θἀθεῖλα δεῖ κε ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζηλ θαὶ 

γελήζνληαη κία πνίκλε, εἷο πνηκήλ.  

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ ζνῦ Ἁγίνπ…  Καί λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η.  Ἐλέηζόν 

μ,ε ὁ Θεός..... 

Ἄξηζηα ἐθέξδεζαο, ηήλ ηνῦ Φξηζηνῦ Βαζηιείαλ, Ἱεξεῦ 

ζεζπέζηε· ὅζελ δέμαη δέεζηλ ηνῦ ἱθέηνπ ζνπ· ζιῖςηο γάξ ἔρεη κε, 

λόζνο ἀλίαηνο, ἐλ ὀδύλαηο κε πξνζβέβιεθε. Σθέπελ ζε θέθηεκαη, 

ὁκνίσο ἐλ γῇ ἀζζελήζαληα, πάληνζελ πνιεκνύκελνο, ζέ παξακπζίαλ 

θαηέρσ κόλνλ· Ἅγηε ηνῦ πόλνπ, ἐιπίο θαί πξνζηαζία ἀζζελλ, κή 

κνπ παξίδῃο ηήλ δέεζηλ, ἐκόλ πάζνο ἴαζνλ. 

 

ᾨδή δ΄.  Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Δεκεηξίνπ ηήλ κλήκελ, ηλ πηζηλ αἱ ρνξεῖαη, ιακπξο 

ὑκλήζσκελ, κεηά ηλ Ἀξραγγέισλ, θαί πάλησλ ηλ Ἀγγέισλ, 

θαζπκλνῦληεο ηόλ Κύξηνλ· ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εὐινγεηόο 

εἶ. 
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Ἡ πινπζία ζνπ ράξηο, Ἀξρηζηξάηεγε ζεῖε θαιο ἐθύιαηηελ, 

Δεκήηξηνλ θηλδύλσλ· δηό θαί ἐμαηηνῦκαη, ὁ ηαιαίπσξνο δνῦιόο ζνπ, 

ὅπσο πξεζβείᾳ ηῇ ζῇ, ζσζήζσκαη ἐλ Κξίζεη. 

 

Μειεηλ ηόλ ζόλ βίνλ, ἀπνξ θαί ζαπκάδσ, θιεηλέ Δεκήηξηε· 

Ταμηαξρλ δπάδνο, εἶρεο ηήλ πξνζηαζίαλ, δηαξθῆ θαί ἀόξαηνλ· θαί 

ζύλ αὐηνῖο λῦλ ἡκᾶο, πεξίζσζνλ θηλδύλσλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ Ἁγία Εἰθώλ Σνπ, Θενηόθε Παξζέλε, πνηεῖ ζαπκάζηα· θσηί 

γάξ ηῶ ἀυιῳ, ιακπξο θσηηδνκέλε, ζπλεπθξαίλεη ηνύο ςάιινληαο· 

ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ, Θεόο εὐινγεηόο εἶ. 

 

ᾨδή ε΄.  Σόλ Βαζηιέα. 

Τλ ἀθαζάξησλ, θαί πακπνλήξσλ πλεπκάησλ, ἀλεδείρζεο ὁ 

κέγαο δηώθηεο· ὅζελ ξῦζαη Πάηεξ, αὐηλ ηῆο ἐπεξείαο. 

 

Ῥζηλ ζσκάησλ, θαί ηλ ςπρλ ἀλαβιύδεη, ἡ θηιηάηε ἁγία 

ζνπ θάξα, ηνῖο ἀζπαδνκέλνηο, αὐηήλ βεβαίᾳ πίζηεη. 

 

Ἵιεσλ Πάηεξ,η νῖο ἀζζελνῦζη γελέζζαη, ηόλ Δεζπόηελ ἀεί 

ἐθδπζώπεη, πᾶζηλ αἰηνπκέλνηο, κεηάλνηαλ γλεζίαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἒρνπζα Μῆηεξ, πξόο Σόλ Υἱόλ παῤῥεζίαλ, ἐθ παληνίσλ 

θύιαηηε θηλδύλσλ, ηνύο ἐμαηηνπκέλνπο, ζεξκο Σήλ κεζηηείαλ. 

 

ᾨδή ζ΄.  Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Γαιήλεο αἰσλίνπ, λπλί ἐπαπνιαύσλ, ηῆο ἁκαξηίαο ηόλ λνῦλ 

ἡκλ θάζαξνλ, θαί ηλ παζλ ζεξαπείαλ παξάζρνπ Ἅγηε. 

 

γλώζζε Θεηηαιίᾳ, Δεκήηξηε πακκάθαξ, ζλ ἀξεηλ θαί 

ζαπκάησλ ηό πέιαγνο· δηό θαί ραίξεη πξνζηάηελ ζε ὀλνκάδνπζα. 

 

Ὦ πάλησλ εὐζεβνύλησλ, ἄγξππλε πξνζηάηα, θαί ηλ ςπρλ 

ὁδεγέ ζενπξόβιεηε, ηλ Ἱεξέσλ Κπξίνπ γελνῦ ηό ζηήξηγκα. 



[322] 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥζηλ θαί εὐινγίαλ, Κεραξηησκέλε, πᾶζη ηνῖο δνύινηο Σνπ 

δώξεζαη Ἂρξαληε, ὅπσο Φξηζηῶ ηῶ Σῶ Τόθῳ εὐαξεζηήζσκελ. 

 

Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηφθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακψκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζφξσο Θεφλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηφθνλ Σέ κεγαιχλνκελ. 

 

Φαίξνηο Θεηηαιίαο ζεῖνο βιαζηόο, θαί ηλ Ἱεξέσλ, 

ηειεηώηαηνο ὁδεγόο, ἐιεεκνζύλαηο, λεζηείαηο ἀγξππλίαηο, θαί 

πξνζεπραῖο ζρνιάδσλ, Πάηεξ Δεκήηξηε. 

 

Δεῦηε εὐθεκήζσκελ νἱ πηζηνί, ηόλ θαιόλ Παηέξα, ἱεξώηαηνλ 

θαί ζεπηόλ, ηλ ἐθεκεξίσλ ηό θιένο θαη ηήλ δόμαλ, Δεκήηξηνλ ηόλ 

κέγαλ, ἔλζενλ ἄλζξσπνλ. 

 

Γεσξγλ πξνζηάηελ θαί βνεζόλ, πνιπηέθλσλ νἴθσλ, ἀξσγόλ 

ηε θαί ζηηηζηήλ, κνλαδόλησλ θίινλ, θαί ἀζζελλ ζσηῆξα, 

θεθηήκεζά ζε Πάηεξ, ἡκλ Δεκήηξηε. 

 

Φαίξνηο Ἱεξέσλ ζεία θξεπίο· ραίξνηο ηλ Ἁγίσλ, ἡ ἐζράηε ἡ 

θνξσλίο· ραίξνηο Θενιόγνπ, Μνλῆο ζηεῤῥόο πξνζηάηεο, θαί ηλ 

ἐθεῖ βηνύλησλ, ζεκλόλ πξνζθύγηνλ. 

 

Τλ ἀζπαδνκέλσλ παλεπιαβο, ηήλ ζεπηήλ ζνπ θάξαλ, ὦ 

Δεκήηξηε ζαπκαζηέ, θύιαηηε ηνύο νἴθνπο, θαί δίδνπ εὐινγίαλ, πᾶζη 

ηνῖο αἰηνπκέλνηο, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη νἱ Πάληεο. κεηά ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηό ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Σό Σξηζάγηνλ … 



[323] 

 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο πι. α΄. Σόλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τνῦ Πιαηάλνπ ηόλ γόλνλ, ζεπηόλ Δεκήηξηνλ, ηόλ Ἱεξέα 

ςίζηνπ, Ταμηαξρλ ηηκεηήλ, καθαξίζσκελ θαηδξο θαί 

ζηεθαλώζσκελ, ὅηη παξέδσθελ ἡκῖλ, ζσηεξίνπο δηδαράο, ἐλ πξάμεη 

θαί ζεσξία, ἱθεηεύσλ λῦλ ηῶ Κπξίῳ,  ἐιεεζῆλαη ηάο ςπράο ἡκλ 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο ἐιεεῖο δνῦιε Φξηζηνῦ, ηνύο θαηαθπγόληαο  ἐλ πίζηεη,  

ηαῖο ζαῖο ἀόθλνηο ιηηαῖο· κέγαο πξέζβπο πέιεηο γάξ, ἡκλ πξόο 

Κύξηνλ· δηό θαί πίζηεη βνκέλ ζνη· ἐθ πάζεο ἀλάγθεο, πεηξαζκλ ηε 

ζιίςεσλ, ζνθέ Δεκήηξηε, ζζνλ ηνύο πηζηο ζε ηηκληαο, θαί ηῆο 

Βαζηιείαο γελέζζαη, ηνῦ Φξηζηνῦ κεηόρνπο θαηαμίσζνλ. 

 

 Δέζπνηλα πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνχισλ Σνπ, θαὶ 

ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θχιαμφλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 

 

 

 

  


