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27 Οθησβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Μπαζαξάκπε, Δξ. Υαξ. 

Μπνύζηα 
 

Εὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Χαικφο  θαί ηφ Θεφο 

Κχξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ 

ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ Σηαπξῷ. 

 

Παξὰ ηὰ ῥεχκαηα ηνῦ Λὼκ ὁ ἀζθήζαο, θαὶ πξνζεπρῇ 

λεζηείᾳ θαὶ ἀγξππλίᾳ, ἀλχζαο ηνῦ πξνζθαίξνπ ζνπ ηνῦ βίνπ 

θαιῶο, δίαπινλ Δεκήηξηε, θχιαμ Βνπθνπξεζηίνπ, θιεξνλφκε 

ηίκηε, νὐξαλῶλ Βαζηιείαο, ὑπὲξ ἡκῶλ δπζψπεη ἐθηελῶο, Θενῦ 

ηὸλ Λφγνλ ηνῖο πφζῳ ηηκῶζί ζε. 

Δφμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκέλ πνηε Θενηφθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ 

νἱ ἀλάμηνη· εἰκὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο ἡκᾶο 

ἐῤῥχζαην ἐθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Τίο δὲ δηεθχιαμελ, ἕσο λῦλ 

ἐιεπζέξνπο; Οὐθ ἀπνζηῶκελ Δέζπνηλα ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ 

δνχινπο ζψδεηο ἀεί, ἐθ παληνίσλ δεηλῶλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικφο. 

 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Δημήτριε Ὅσιε, πέμψον 

ἡμῖν σὴν χάριν. Χ. Μ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Δεκήηξηε Ὅζηε ηειαπγέο, ηῆο ράξηηνο ζέιαο, λῦλ ἐθδίσμε 

παληειῶο, ηὰ ζθφηε ηῶλ πίζηεη ζε ηηκψλησλ, θαὶ 

πξνζθεπγφλησλ ηῇ ζείᾳ ζνπ ράξηηη. 

 

Ἡ ράξηο ηνῦ Πλεχκαηνο ηνῦ ζεπηνῦ, Δεκήηξηε κάθαξ, 

ἐπεζθίαζε δαςηιῶο, ζὲ Πάηεξ ηὸλ ὅζηνλ θαὶ πξᾶνλ, θαὶ ζὲ 

ζαπκάησλ ἀλέδεημε ρείκαῤῥνλ. 

 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_71.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_71.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2019/03/blog-post_71.html
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Μὴ παχζῃ δεφκελνο ηνῦ Φξηζηνῦ, ὑπὲξ ηῶλ ηηκψλησλ, 

ζνῦ ηὴλ κλήκελ παλεπιαβῶο, Δεκήηξηε Ὅζηε θαὶ πίζηεη, 

ἀζπαδνκέλσλ ζνξὸλ ηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἡ πάλησλ κεξφπσλ θαηαθπγή, ζεκλὴ Θενηφθε, ῥχνπ 

πάληνηε ζπκθνξῶλ, θαὶ ζιίςεσλ Μῆηεξ θαὶ θηλδχλσλ, ηνὺο 

ἐθδεηνῦληαο Σὴλ ζείαλ ἀληίιεςηλ. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Τηκηψηαηε Πάηεξ, ηῆο ἀξεηῆο ἔθηππνλ, πξνζερῆο θαλὼλ 

θαὶ λεζηείαο, θξέαξ ἀθέλσηνλ, κὴ δηαιίπῃο Φξηζηφλ, ὑπὲξ 

ἡκῶλ ἱθεηεχσλ, ηῶλ ἀλεπθεκνχλησλ ζε, κάθαξ Δεκήηξηε. 

 

Ῥππηηθαῖο ζνπ πξεζβείαηο, ἡκῶλ ηαρὺ θάζαξνλ, ῥχπνλ 

ινγηζκῶλ ἀθαζάξησλ, θαὶ θαχισλ πξάμεσλ, ζθιεξαγσγίᾳ 

πνιιῇ, θαὶ πξνζεπρῇ ὁ θαζάξαο, λνῦλ ηὸλ ζὸλ Δεκήηξηε, 

ράξηηνο ζθήλσκα. 

 

Ἰακάησλ ηακεῖνλ, παληνδαπῶλ ἄζπινλ, ἐπνκθζεὶο 

Δεκήηξηε Πάηεξ, πᾶζηλ ἰάκαηα, δίδνπ ἡκῖλ ηνῖο πηζηῶο, 

ἐπηηεινῦζη ζὴλ κλήκελ, θαὶ ἐθζχκσο κέιπνπζη, πφλνπο ἀφθλνπο 

ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

ιενῦζα κὴ παχζῃ, ηνὺο ἀθιηλῶο ζπεχδνληαο, Σνῦ ηῇ 

ηαρηλῇ πξνζηαζίᾳ, θαὶ ζείᾳ ράξηηη, Θενγελλῆηνξ Σεκλή, 

θαηαθπγὴ ηῶλ ἐλ δίλαηο, θαὶ ηνῦ βίνπ θιχδσζη, Μῆηεξ 

Παλάρξαληε. 

 

Δεκήηξηε, ὁ ἀθαλῶο ἐλαζθήζαο ἐλ Ῥνπκαλίᾳ, θαὶ Ὁζίσλ 

πεξηθαλῶλ, ὀθζεὶο ἐγθαιιψπηζκα, ἡκῖλ ηὰ ἐιέε Κπξίνπ 

πέκςνλ. 
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πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζψκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ 

ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία Θεξκή. 

Ὁζίσλ θσζηὴξ, ἀθηῖζη ζαπκαζίσλ ζνπ, ὁ πᾶζαλ ηὴλ γῆλ 

θαηδξχλαο δηαζθέδαζνλ, ηῶλ παζῶλ ζθνηφκαηλαλ, ηῶλ πηζηῶλ 

πξνζθεπγφλησλ ζῇ ράξηηη, θαὶ ἐθδεηνχλησλ πφζῳ πξνζεπράο, 

ζεξκάο ζνπ πξὸο Κχξηνλ ηὸλ εὔζπιαγρλνλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰζαθήθνα Κύξηε. 

Ὁζηφηεηνο ζθήλσκα, ὁ ἐλ ηῷ ζπειαίῳ ὡο ζὴξ ηὸλ βίνλ 

ζνπ, δηαλχζαο ἐπεπιφγεη κε, ηὸλ ἀλεπθεκνῦληά ζε Δεκήηξηε. 

 

Σπκπαζείαο θεηκήιηνλ, θαὶ ρξεζηνεζείαο ἐπψκθζεο 

κάξγαξνλ, ζείαο ράξηηνο Δεκήηξηε, ζθεχνο θαζαξὸλ θαὶ 

δηαπγέζηαηνλ. 

 

Ἰακάησλ κπξφιεηπηνλ, θαὶ ζαπκάησλ μέλσλ βιαβὶο 

Δεκήηξηε, ἀιγεδφλαο θαηαπξάυλνλ, ηῶλ κεγαιπλφλησλ ζε 

ἀείπνηε. 

Θενηνθίνλ. 

θνξῶζα ηνὺο δνχινπο Σνπ, Δέζπνηλα κὴ παχζῃ ηνὺο 

εὐθεκνῦληάο ζε, θαὶ ηηκῶληαο ηὰ παιαίζκαηα, ζείνπ Δεκεηξίνπ 

ηὰ ζεάξεζηα. 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Πιῆζφλ κε ραξᾶο, θαὶ ἰζρχνο θαη δπλάκεσο, ηὸλ 

πξνζηξέρνληα Δεκήηξηε ηῇ ζῇ ἀξσγῇ, Βνπθνπξεζηίνπ 

ζεκλνιφγεκα. 

 

Εὗξφλ ζε ζεξκφλ, ἐλ ηαῖο δίλαηο ἀληηιήπηνξα, θαὶ 

πξνζηάηελ ἐλ θηλδχλνηο ηαρηλφλ, ἀγγειφκνξθε Δεκήηξηε 

ηξηζφιβηε. 
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Μέκλεζνλ ἡκῶλ, ηῶλ ηηκψλησλ ζε Δεκήηξηε θαὶ 

θαηάπεκςνλ ζὴλ ράξηλ ἐθ’ ἡκᾶο, πξνζθπλνῦληαο ηὴλ ζνξὸλ 

ζεπηῶλ ιεηςάλσλ ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Χάιινληεο ηῷ Σῷ, Τφθῳ πίζηεη κεγαιχλνκελ, Σὲ ὡο 

πάλησλ εὐζεβῶλ θαηαθπγήλ, Θενηφθε θαὶ ραξᾶο κεξφπσλ 

πξφμελσλ. 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ὁδήγεζνλ, ηνὺο ιακπξῶο ὑκλνῦληάο ζε, πξὸο ἐπάιμεηο 

νὐξαλίνπο ηξηζκάθαξ, Βνπθνπξεζηίνπ Δεκήηξηε θχιαμ, ὁ 

ἀθιηλῶο ὁδεγήζαο ηὰ ἴρλε ζνπ, δηὰ ὁζίαο βηνηῆο, πξὸο ὁιφθσηα 

πφινπ ζθελψκαηα. 

 

Νῦλ ζηέθσ ζε, κειηῤῥχηνηο ᾄζκαζηλ, ὡο εὐρῆο θαξδηαθῆο 

θαὶ λεζηείαο, θαλὸλ ηαῖο ζαῖο ἱθεζίαηο πξνζθεχγσ, ὁ ἐλ ζθηᾷ 

ἁκαξηίαο θαζήκελνο, Δεκήηξηε ζαπκαηνπξγέ, ἀζθεηῶλ 

ζενθφξσλ ἀπαχγαζκα. 

 

Ἡγίαζαο, ζπήιαηνλ ἀγψλσλ ζνπ, ἀεηῤῥχησλ ζνπ δαθξχσλ 

ῥαλίζη, θαὶ πνηακνῦ Λὼκ ηὰ ὕδαηα ζθήλεη, ραξηηνβξχηῳ ζνπ 

κάθαξ Δεκήηξηε, ὁ ἁγηάδσλ εὐζεβεῖο, πξὸο Θεὸλ ἱθεζίαηο 

ἐλζέξκνηο ζνπ. 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξφζεε, ζεῖνλ θαηαθχγηνλ, ηῶλ δεηλῶο ἐκπεξηζηάησλ 

Παξζέλε, θαὶ βαθηεξία ζηεῤῥὰ θινλνπκέλσλ, κὴ δηαιίπῃο Σνὺο 

δνχινπο ζηεξίδνπζα, ηνὺο κεγαιχλνληαο ιακπξῶο, Δεκεηξίνπ 

Ὁζίνπ ηὰ ζθάκκαηα. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Πεξηθαλὲο πνιηνῦρε θαὶ ἔθνξε, Βνπθνπξεζηίνπ ηξηζκάθαξ 

Δεκήηξηε, ὁ ἀζζελνῦληαο ηαρέσο ἰψκελνο, θαὶ πᾶζη λέκσλ 

Φξηζηνῦ ζεῖνλ ἔιενο, ἴζζη πηζηῶλ ἀξσγὸο θαὶ ὑπέξκαρνο. 
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Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ. 

Ση. Θασμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ. 

Εὐαγγέιηνλ, ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ Ὁζίνπ… 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηφθνπ… 

Ἰδηόκεινλ. Ἦρ. πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός… 

Ὅζηε Δεκήηξηε, Βνπθνπξεζηίνπ ἀθέζηνξ, Ῥνπκαλίαο 

βιάζηεκα, θαὶ Φξηζηνῦ ηῆο πίζηεσο ζεκλνιφγεκα, ζνῦ ζεπηὸλ 

ζθήλσκα, Ἱεξεῖο ἀλεῦξνλ, πνηακίνηο ἐλ ηνῖο ῥεχκαζη, ηπθιῆο 

ἱθέηηδνο, ζνῦ ηῇ ὑπνδείμεη παλεχθεκε, ἧο ἤλνημαο ηὰ βιέθαξα, 

ζαπκαζίσο Πάηεξ ζεηφηαηε, λῦλ ηὸ ἀλαβιῦδνλ, ἰάκαηα παληνῖα 

ηνῖο πηζηνῖο, ὡο πνηακὸο ζείαο ράξηηνο, ἀιεζῶο αζηείξεπηνο. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἱθεηεχσλ κὴ παχζῃ, ηὸλ εὐΐιαηνλ Κηίζηελ θαὶ 

πνιπεχζπιαγρλνλ, Θεὸλ ὑπὲξ ηῶλ πίζηεη, Δεκήηξηε 

ζπεπδφλησλ, ζαῖο ζεξκαῖο παξαθιήζεζη, θαὶ πξνζθπλνχλησλ 

ζνξφλ, ἁγίσλ ζνπ ιεηςάλσλ. 

 

Νῦλ Ὁζίσλ ρνξείαο, ηὸλ θνζκνῦληα ἐλ ὕκλνηο θαηδξνῖο 

ηηκήζσκελ, Δεκήηξηνλ ηὸλ ζεῖνλ, θξνπξὸλ Βνπθνπξεζηίνπ θαὶ 

πξνζηάηελ ἀλχζηαθηνλ, αὐηνῦ ζεξκὰο πξὸο Θεφλ, ιηηὰο 

ἐπηδεηνῦληεο. 

 

Σθέπε πάληαο θαὶ ῥχνπ, ἀπεηιῆο ηνῦ Βειίαξ ηνῦο 

εὐθεκνῦληάο ζε, Δεκήηξηε ὡο ιχρλνλ, ὑπέξθσηνλ ὁζίαο, βηνηῆο 

θαὶ θσηφιακπξνλ, ἀζηέξα δηαγσγῆο, ἀζθεηηθῆο ἀκέκπηνπ. 

Θενηνθίνλ. 

 

Ἡ θξνπξὸο θαὶ ἡ ζθέπε, θαὶ ἡ ῥῦζηηο Σῶλ δνχισλ 

Θενγελλήηξηα, Ὁζίνπ Δεκεηξίνπ, ζεπηνῦ Βνπθνπξεζηίνπ, 
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πνιηνχρνπ θαὶ θήξπθνο, δεήζεη πέκςνλ ἡκῖλ, ἐιεεηνῦ ηνῦ Υἱνῦ 

Σνπ. 

ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Νέθξσζνλ πάζε, ζαξθὸο ηῶλ ζνὶ πξνζηξερφλησλ, θαὶ 

ζνξὸλ πίζηεη ἀζπαδνκέλσλ, ηῶλ ζεπηῶλ ιεηςάλσλ, Δεκήηξηε 

πακκάθαξ. 

 

Φαξᾶο θαξδίαο, πιῆζνλ ἡκᾶο ηεζιηκκέλνπο, ὄληαο Πάηεξ 

Δεκήηξηε ηάρνο, Λὼκ ὁ ἁγηάζαο, ηὰ ῥεῖζξα ζῇ ἀζθήζεη. 

 

Ἀμίσζφλ κε, εὐθιείαο ηῆο νὐξαλίνπ, ἰζνζηάζηε ζείσλ 

Ἀγγέισλ, ἐλ ηνῦ πφινπ δφκνηο, Δεκήηξηε πακθψηνηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ῥῦζαη καλίαο, ἡκᾶο ἐρζξνῦ κηζνθάινπ, κεγαιχλνληαο 

Σῶλ ζαπκαζίσλ πιῆζνο, θαὶ αἰλνῦληαο Τφθνλ, ηὸλ Σὸλ 

Θενθπῆηνξ. 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰάζεσλ ηακεῖνλ, ἐλ Βνπθνπξεζηίῳ, ἐδείρζε ζθῆλνηο ζὸλ 

ζεῖνλ Δεκήηξηε, θαί ζαπκαζίσλ ρεηκάῤῥνπο Πάηεξ ἀείῤῥπηνο. 

 

Νηθήηνξαο ἐλ κάραηο, θαζ’ ἡκέξαο δεῖμνλ, ηνὺο 

ὑκλνπφινπο ζῆο δφμεο Δεκήηξηε, Βνπθνπξεζηίνπ πξνζηάηα, 

θξνπξὲ θαὶ ἔθνξε. 

 

Φαξίησζνλ εὐραῖο ζνπ, πξὸο ηὸλ Ζσνδφηελ, θαὶ Πνηεηὴλ 

ηνῦ παληὸο ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, Ὁζίσλ θιένο Παηέξσλ, ζεπηὲ 

Δεκήηξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μλεκφλεπε ἀπαχζησο, ηῶλ ὑκλνινγνχλησλ, ηνῦ 

ζαπκαζηνῦ Δεκεηξίνπ ηὰ ζθάκκαηα, εὐινγεκέλε Παξζέλε 

Θενγελλήηξηα. 
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Μεγαιπλάξηα. 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηφθνλ, 

ηήλ  ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακψκεηνλ  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  

ἡκῶλ.  Τήλ  ηηκησηέξαλ  ηῶλ  Φεξνπβείκ  θαί  ἐλδνμνηέξαλ  

ἀζπγθξίησο  ηῶλ  Σεξαθείκ, ηήλ  ἀδηαθζφξσο  Θεφλ  Λφγνλ  

ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο  Θενηφθνλ  Σέ  κεγαιχλνκελ. 

 

Φαίξνηο ζεῖε γφλε Μπαζαξακπφβ, ἀζθεηῶλ θαηδξφηεο, 

πνιηνῦρε θαὶ ἀξσγέ, ηνῦ Βνπθνπξεζηίνπ, Δεκήηξηε ηξηζκάθαξ, 

ὁ εἰιεθὼο πινπζίαλ ράξηλ ἰάζεσλ. 

 

Φαῖξε ηῶλ Ὁζίσλ πεξηθαλέο, θιένο ὁ ἀζθήζαο ἐλ ζπειαίῳ 

ζνπ ἀθαλῶο, θαὶ ἑιθχζαο ράξηλ, πινπζίσο Παξαθιήηνπ, 

Δεκήηξηε ηνῦ ζείνπ, Πάηεξ παλεχθεκε. 

 

Φαίξνηο ὁ ἀλνίμαο ὑπεξθπῶο, ἀνκκάηνπ θφξεο Πάηεξ 

βιέθαξα θαὶ αὐηῇ, ὑπνδείμαο ηφπνλ, θπιάμεσο ιεηςάλνπ, ηνῦ 

ζνῦ ραξηηνβξχηνπ, Πάηεξ Δεκήηξηε. 

Φαίξνηο ηαπεηλψζεσο πξνζεπρῆο, θαὶ ζθιεξαγσγίαο ηνῦ 

ζαξθίνπ, θῶο ηειαπγέο, ραίξνηο Ῥνπκαλίαο, ηὸ θιέτζκα ηὸ κέγα, 

θαὶ ἀζθεηῶλ Ὁζίσλ, εὖρνο Δεκήηξηε. 

 

Πξέζβεπε Κπξίῳ ὑπὲξ ἡκῶλ, ηῶλ ἀζπαδνκέλσλ, ηῶλ 

ιεηςάλσλ ζνπ ηὴλ ζνξφλ, ἐλ Βνπθνπξεζηίῳ, ζεκεηνθφξε 

Πάηεξ, ραξίησλ κπξνζήθε, ζείσλ Δεκήηξηε. 

 

Ἅπαζη θαηάπεκςνλ δαςηιῶο, νἰθηηξκνὺο ηνὺο ζείνπο, θαὶ 

ζὴλ ράξηλ ζαπκαηνπξγέ, ἀζθεηὰ ηνῖο πφζῳ, ζὲ ἀλπκλνινγνῦζηλ, 

ὡο θίινλ ηνῦ Υςίζηνπ κάθαξ Δεκήηξηε. 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηφισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο κεηά ηῆο Θενηφθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηφ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 
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Σό Σξηζάγηνλ θαὶ… 

 

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

Πξνζεπρῇ ἀζηηίᾳ εὐρῇ θαὶ δάθξπζηλ, ἐλ δπζπξνζίηῳ 

ζπειαίῳ παξὰ ηὰ ῥεῖζξα ηνῦ Λψκ, ἰζαγγέισο πνιηηείαλ ζνπ 

δηήλπζαο, ηὴλ ἐπὶ γῆο ζαπκαηνπξγέ, πνιηνῦρε θαὶ θξνπξέ, θαὶ 

θχιαμ Βνπθνπξεζηίνπ, ὁ λέκσλ πᾶζηλ εὐραῖο ζπ, Θενῦ ηὸ ἔιενο 

Δεκήηξηε. 

Εἶηα  40 Κύξηε ειέεζνλ θαη είηα 

ςάιινληαη ηὰ παξόληα Σξνπάξηα. Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ 

μύινπ. 

Δεῦηε ρξηζησλχκσλ νἱ ρνξνί, ὕκλνηο θαηαζηέςσκελ 

ζείνηο, ηὸλ ζεπαγὴ ἀζθεηήλ, ἀθαλῶο βηψζαληα θαὶ δηαλχζαληα, 

ἐλ ζπειαίῳ ηὴλ δχζβαηνλ, ζεψζεσο ηξίβνλ, ὡο ζαπκάησλ 

πξφμελνλ, παληνίσλ θξάδνληεο· πάλζνθε Δεκήηξηε ζθεῦνο, 

ἐθιεθηὸλ ηῆο ράξηηνο ῥχνπ, πάζεο δπζζπκίαο ηνὺο ἱθέηαο ζνπ. 

 

Δέζπνηλα πξφζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ 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. 

 

Δηεπρψλ… 


