
26η Ὄκτωβρίου

Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Δηµητρίου

τοῦ Μυροβλύτου.

καί ἡ ἀνάµνησις τοῦ ἐπί τῆς βασιλείας Λέοντος

τοῦ Ἰσαύρου γενοµένου ἐν Κωνσταντινουπόλει

µεγάλου σεισµοῦ (740).

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

και

για όσους αγαπάνε την πατριαρχική παράδοση.

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ - Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

Ἡ Ἀκολουθία ψάλλεται ὡς διαλαµβάνεται ἐν τῷ Μηναίῳ.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια:1.-Τό Απολυτίκιον του Αγίου: ʺΜέγαν εύρατο...ʺ

Δόξα: το αυτό,

Και νύν: Το τοῦ Σεισµοὔ: ʺΟ επιβλέπων επι την...ʺ

(Ψαλτήριον και ο Πολυέλεος)

Τα Καθίσµατα: Του Αγίου κατὰ σειραν, της αʹ και β΄ στιχολογίας και µετά τον

Πολυέλεον µετά των θεοτοκίων αυτών.

Αναβαθµοί: Το α’ Ἄντίφωνον τοὔ δ’ ήχου ʺΕκ νεότητός µου ...ʺ

Προκείµενον: ʺΘαυµαστός ο Θεός εν τοις Αγίοις αύτοῦʺ.

Στίχος: ʺτοις Αγίοις τοις εν τη γη αυτού εθαυµάστωσεν ο Κύριοςʺ.

Το Πάσα πνοή και το

Εὐαγγέλιον Όρθρου: Του Αγίου ʺΕίπεν ο Κύριος...Προσέχεται από των ανθρώπων...ʺ

(Λουκά ΚΑ΄12-19)

ο Ν΄ ψαλµός χὐµα,

Δοξα: ʺΤαἴς τοῦ Αθλοφόρου,...ʺ

Και νυν: Ταἴς της Θεοτόκου,

Στίχος: ʺΕλέησὀν µε ο Θεὸς...ʺ καί το Ιδιόµελον:

ʺΕἰς τὰ υπερκόσµια σκηνώµατα...ʺ (Ζήτει εις την Λιτήν).

Κανόνες: 1.- Ο του Σεισµού ʺΩς εν ηπείρω πεζεύσας...ʺ µετά των Ειρµών αυτού και

µετά στίχου ʺΔόξα σοι Θεὸς ηµων δόξα σοι.ʺ

κᾳι 2.- Ο του Αγίου: ʺΜερίς µου Δηµήτριε...ʺ

µετά στίχου ʺ΄Αγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ηµώνʺ

ἀπὸ γ’ Ωδής

Μεσώδια Καθίσµατα: 1.- Του Αγίου ʺΕυσεβείας τοις τρόποις...ʺ

και 2.- Δόξα και νύν το του Σεισµοὔ αντί Θεοτοκίου.

Άφ ΄Ωδής

Κοντάκιον, Οίκος: του Αγίου

Μηνολόγιον: της ηµέρας

Καταβασία: ʺΑνοίξω το στόµα µου...ʺ

Τιµιωτέρα:

Ειρµός θ΄ωδής: Ἁπας γιγενής...ʺ

Εξαποστειλάρια:1.- Του Αγίου ʺ Μάρτυς Χριστοῦ Δηµήτριε,...ʺ

και 2.- το θεοτοκίον αυτού.ʺ Τὸν σαρκωθέντα Κύριον,...ʺ

Εις τους Αίνους ιστώµεν Στίχους δ΄

Αίνοι: Τα γ΄ Προσόµοια: ʺΔεύρο µάρτυς Χριστού...ʺ

Τεῖχος ὠχυρωµένον ἡµῖν, ...

Πᾶσαν τὴν ἀρετὴν συλλαβών,...ʺ δευτερούντες το πρώτον.

Δόξα: Το ιδιόµελον των αίνων: Τον λόγχαις κληρωσάµενον...ʺ

Και νὑν: Το οµόηχον Θεοτοκίον αυτού: ʺΡῦσαι ηµάς εκ των αναγκὤν ηµάς...ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

και το Απολυτίκιον του Αγίου:ʺΜέγαν εύρατο...ʺ
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Ὁ Κανὼν τοῦ σεισμοῦ.
ᾨδὴ α'. Ἦχος πλ. β΄. Ὁ Εἱρμὸς.

Ήχος Βου

1) Στίχ.

Δ

(Μ) (Δ)↓

(Δ)↓

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

Χαίρων ἀεὶ καθ’ ἑκάστην τῇ παντελεῖ, διορθώσει

Δέσποτα, ὥς περ φύλλον εὐτελές, διασείεις ἅπασαν τὴν

γῆν, εἰς τὸν φόβον σου πιστοὺς στηρίζων ἡµᾶς.

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

Ῥῦσαι σεισµοῦ βαρυτάτου πάντας ἡµᾶς, καὶ µὴ δώῃς

Κύριε, ἀπολέσθαι παντελῶς, τήν κληρονοµίαν σου

πολλοῖς, παροργίζουσαν κακοῖς σὲ τὸν µακρόθυµον.

4) Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Θεοτοκίον.

Ἱκετευτικῶς σοι βοῶµεν Μῆτερ Θεοῦ, τὰ συνήθη

σπλάγχνα σου, ἐπὶ πόλιν καὶ λαόν, συµπαθῶς

δεικνύουσα σεισµοῦ, βαρυτάτου καὶ φθορᾶς ἡµᾶς

ἀπάλλαξον.
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Δεύτερος Κανών του Αγίου Δηµητρίου.

ᾨδή αʹ. Ἦχος δ΄.

Ἀνοίξω τὸ στόµα µου.

Ἦχος

1) Στίχ.

Μ

(Β)

(Β) (Δ)↓ (Β)

(Π)

(Ν) (Β)

2) 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.

3) Δόξα.

Ὡς µύρον µὲν ἔφησε, Δαυῒδ ὁ θεῖος ἐν Πνεύµατι, τὴν ἕνωσιν

Ἔνδοξε, τῶν ἀδελφῶν τὴν τερπνήν, τὰ δὲ µύρα σου, σοφὲ τὴν νέαν

κτίσιν, συνάγει πρὸς ἕνωσιν, µύρου τοῦ κρείττονος.

4) Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Φανεῖσαν Πανάµωµε, µύρου τοῦ θείου ἀλάβαστρον, καὶ σκεῦος

ἐξαίρετον, τῆς εὐωδίας Χριστοῦ, ἱκετεύω σε, παθῶν τῆς δυσωδίας,

βορβόρου τε λύτρωσαι, τῆς ἁµαρτίας µε.
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Τοῦ σεισµοῦ. ᾨδὴ γ΄.

Ἦχος δ΄.Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σύ.

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

Ἡ γῆ µαστίζεται ἡµῶν, κακῶς διακειµένων, καὶ ἀεὶ τὴν ὀργήν σου,

συγκινούντων καθ’ ἡµῶν, οἰκτίρµον Παµβασιλεῦ, ἀλλὰ φεῖσαι, Δέσποτα

τῶν δούλων σου.

2) 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 ὑπεράγαθε.

3) 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.

4) Στίχ.Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ἡ µόνη οὖσα ἀγαθή, τὸν πανάγαθον Λόγον, ἐκτενῶς ἐκδυσώπει,

τῆς παρούσης τοῦ σεισµοῦ, ῥυσθῆναι πάντας ὀργῆς, Θεοτόκε, ἄχραντε

δεόµεθα.

Δεύτερος Κανὼν του Αγίου Δηµητρέιου.

Ἦχος δ΄. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους.

1) Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ναµάτων ἐπέβης ζωηρύτων, Βαπτίσµατι θείῳ καθαρθεὶς αἵµατι, δὲ

λουσάµενος, µαρτυρικῷ Δηµήτριε, κρᾶσιν καινὴν τετέλεκας, πηγὴ τῶν

µύρων γενόµενος. (Δὶς)

2) 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.

3) 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.

4) Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.

Ἰδοὺ 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.
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