
ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝ ΤΗι ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑι

'Από της μαρτυρικής αΰτοΰ τελειώσεως έπί τής βασιλείας Μαξιμιανοΰ 
(286-305) μέχρι τοΰ νΐ5ν ό μεγαλομάρτυς Δημήτριος μεγάλης άξιοΰται τιμής 
και εΰλαβείας έν τφ χριστιανική) κόσμφ. Τό σκληρόν αΰτοΰ μαρτύρων, ή 
μετά πολλά έτη ύστερον παραδόξως έπακολουθήσασα τοΰ τιμίου αΰτοΰ σώμα
τος εΰρεσις διά τοΰ Ίλλυριοΰ 'Υπάρχου Λεοντίου, τά απειροπληθή αΰτοΰ 
θαύματα τά γινόμενα εν τή πόλει τοΰ μαρτυρίου και τφ τόπφ τής ταφής, έν 
Θεσσαλονίκη, τά μΰρα τά εκ τοΰ σώματος αΰτοΰ άναπηγάζοντα, ό τάφος καί 
ό περίδοξος καί περιλάλητος αΰτοΰ ναός, αί παραδόσεις καί διαδόσεις περί 
των τελουμένων ΰπ’ αΰτοΰ τεραστίων, πάντα ταΰτα έμεγάλυναν τό ό'νομα 
αΰτοΰ εις πάσαν την γήν καί κατέστησαν αυτόν τον δημοτικώτερον των 
αγίων, εις την χάριν καί βοήθειαν τοΰ οποίου κατέφευγον αί χριστιανικαί 
ψυχαι έπιζητοΰσαι ά'νεσιν. Οί συμπολΐται αΰτοΰ Θεσσαλονικεΐς εις τάς δια
φόρους κατά τής πόλεως αΰτών βαρβαρικάς έπιδρομάς, εις τους κίνδυνους, 
εις τάς παντοίας συμφοράς, είχον προστάτην καί βοηθόν τον μεγαλομάρτυρα 
έ'τοιμοτ', λυτρούμενον αΰτοΰς από παντός κακοΰ. ’Έξω από στόματος είς 
στόμα μεγαλόστομος ή φήμη διελάλει τά παράδοξα έν τάφφ τελούμενα καί 
έφαιδρΰνοντο τά πρόσωπα των πιστών καί έμεγαλύνετο τό ό'νομα αΰτοΰ 
κατά πάσαν την έκκλησίαν έσω ή εΰλάβεια καί πίστις των κατοίκων τής 
πόλεως έκόσμει τον τάφον τοΰ μάρτυρος καί άνεστήλου μνημεΐον τής εΰσε- 
βείας αοίδιμον καί περιβόητον, τον θαυμαστόν έν πάση τή γή ναόν- βασιλείς 
καί ά'ρχοντες γονυπετείς μετά δώρων προστρέχοντες έξητοΰντο θερμώς τήν 
άντίληψιν τοΰ αγίου είς πάσαν συμφοράν. Χριστιανοί από περάτων τής γής 
κατελάμβανον τον τάφον τοΰ μάρτυρος καί καθηγίαζον τάς ψυχάς καί τά 
σώματα έκ τοΰ έκπεμπομένου από τής σοροΰ αΰτοΰ μύρου' οί δέ τής έκκλη- 
σίας τών Θεσσαλονικέων προκαθήμενοι άγιοι καί λόγιοι ίεράρχαι, ό Εΰστά- 
θιος, δ Συμεών, δ Παλαμάς Γρηγόριος καί άλλοι όσοι έκλέϊσαν τον άποστο- 
λικόν τοΰτον θρόνον, διά λόγων καί εγκωμίων καί ύμνων έκόσμησαν καί 
έλάμπρυναν τήν μνήμην τοΰ μάρτυρος καί διελάλησαν όσα είδον καί όσα 
παρά τών παλαιών ήκουσαν καί έκίνησαν εις έγκώμια καί ύμνους τούς ποιη- 
τάς καί ρήτορας καί άπετελέσθη ούτω συν τφ χρόνφ μεγάλη καί πλούσια 
περί τον άγιον ρητορική καί ποιητική φιλολογία αξία πάσης προσοχής. Οί
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πατέρες και ποιηται τής Εκκλησίας από των σφζομένων υπομνημάτων και 
από τών διαλαλουμένων θαυμάτων έμπνεόμενοι και πυροΰμενοι εν εΰσεβεΐ 
έξάρσει Ιξυμνησαν την χάριν τοΰ διατρύτου μαρτυρικοί σώματος και έχάρα- 
ραξαν ΰψηλάς ωδάς είς τον συμπαθέστατον μάρτυρα. Τά χρυσά τής Εκκλησίας 
στόματα εκινήθησαν είς υμνους καί εδονοΰντο εκ συντριβής αί καρδίαι τών 
πιστών. ’Από τοΰ Βυζαντίου ό Ρωμανός1, ό πατριάρχης Γερμανός, ό αυτο- 
κράττορ Λέων ό Σοφός καί Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, οί πατριάρ- 
χαι ’Ισίδωρος καί Φιλόθεος (οί Θεσσαλονικείς), ’Ιωσήφ ό ΰμνογράφος, ό 
Βυζάντιος, ό Άνατόλιος, ό Εΰχαΐτων ’Ιωάννης, ό Σκυλίτζης Γεώργιος, ό ΓΙλα- 
νοόδης Μάξιμος, οί ποιηται Στουδΐται έψαλλον τά τρόπαια τοΰ ενδόξου 
μάρτυρος. Άπό τής Παλαιστίνης ό Θεοφάνης καί δ Σαβαιτης Στέφανος, 
από τής Σικελίας δ Σικελιώτης Γεώργιος, άπό τοΰ 'Αγίου ’Όρους δ Κουκου- 
ζέλης έμεγάλυναν διά τών ύμνων τον περιβόητον. Έν Θεσσαλονίκη οί αρχιε
πίσκοποι Ευστάθιος καί ’Ιωσήφ καί Συμεών, δ χαρτοφύλαξ Σταυράκιος καί 
άλλοι αΰτόπται καί μάρτυρες τών τελουμένων εξαίσιων υπό τοΰ αγίου έν τή 
πόλει αυτών εξύμνησαν μεγαληγόρως αυτά καί κατηρτίσθη οΰτω διά τών 
αιώνων ευρύς ποιητικός κύκλος πολλοί λόγου άξιος. Είς τά μέχρι τοΰδε 
άγνωστα έργα τών έξονομασθέντων ανωτέρω ποιητών εξυμνείται ώς άθλοφό- 
ρος καί αθλητών άκρότης, σημειοφόρος έμπρέπων μαρτυρικαΐς καλλοναίς, 
κλέος μαρτύρων καί ωράϊσμα, στρατιώτης φαιδρός τοΰ Χριστοί καί τρισα- 
ριστεύς μεγαλόδοξος, στρατιώτης τής αλήθειας κραταιός καί αήττητος, όπλί- 
της εΰσεβείας τό δυσσεβές καθελών τοΰ τυράννου, πύργος Θεσσαλονίκης 
δ άπόρθητος, στύλος τής Εκκλησίας ασάλευτος, άστήρ φωτεινότατος κατα- 
λαμπρύνων τήν ύφήλιον, ήλιος μέγας καί φωταυγής καί ύπέρφωτος έκπέμ- 
πων αΰγάς τών θαυμάτων είς τής γής τά πέρατα, διδάσκαλος θεοσεβείας, 
στήλη στηλιτεΰουσα εΰθαρσώς τά πονηρά, φωστήρ λογικός τής εΰσεβείας, 
στόμα Χριστοί άγιον, στόμα χρυσαυγέστατον τής σοφίας τοΰ Θεοί, κήρυξ 
τών δογμάτων τής εΰσεβείας, ποταμός πληρουμενος τών ναμάτων τοΰ πνεύ
ματος, προστάτης θερμός τών έν άνάγκαις καί θλίψεσιν, άνθος τερπνότατον 
καί άμάραντον μαρτυρικών κοιλάδων, στέλεχος μετάρσιον τής Εκκλησίας τοΰ 
Χριστοί, κλήμα τοΰ Χριστοί πολΰφορον, κλάδος τής Θεσσαλίας ήδύς καί 
εΰθαλέστατος, άμπελος κυπρίζουσα, ρόδον μυρίπνουν, φοίνιξ ΰτ|άκομος, νεα
νίας τερπνός καί πάγκαλος, στέφανος χρυσοΰς Θεσσαλονίκης έκ πολυχρόων 
λίθων, κλάδος εΰγενής τών Μακεδόνων, λειμών εΰωδιάζων τών ιαμάτων τά 
χαρίσματα, θησαυρός χαρισμάτων Χριστοί πολυτίμητος, βίβλος ζώσα Θεοί 
λαλοΰσα τά χρηστά, παρθενίας έμψυχον άγαλμα, στήλη τοΰ μαρτυρίου ήλειμ-

1 Κοντάκιον ίου Ρωμανού πλήρες είς τόν άγιον Δημήτριον σώζεται είς τόν Πατμια- 
κόν κώδ. 218 φ. 17 -19. Τέσσαρας δέ μόνον αύτοΰ σιροφάς έξέδωκεν ό Maas έν Byz.
Zeitscbrift 1906 σ. 20.
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μένη δι’ αγώνων μαρτυρικών, μυροβλύτης, μυρορρόας, μυροθήκη τοϋ νοη
τού μύρου, δνομα μέγα και θαυμαστόν έν πάση τή γή.

Εις έξύμνησιν τοϋ μεγάλου καί θαυμαστού τούτου ονόματος οϊ ποιηταί 
πάσης εποχής και παντός τόπου ηυτρέπισαν τούς αυλούς αυτών και παρέδω- 
καν εις ημάς τά γεννήματα τής μούσης των, θησαυρόν πνευματικόν σημαν
τικόν έσκορπισμένον και αφανή εις τάς Βιβλιοθήκας τής ’Ανατολής και τής 
Δύσεως. Καί τούτον τον πολύτιμον θησαυρόν τής προγονικής σοφίας έθεώ- 
ρησα καθήκον ιερόν νά περισυλλέξω, τό μέν διά τάς πολυειδεΐς πληροφορίας 
τάς διεσπαρμένος εις τά ποιητικά ταΰτα μνημεία καί άφορώσας τό μαρτύριον 
καί τά γενόμενα υπό τού μεγαλομάρτυρος θαύματα, τό δέ διά την φιλολογι
κήν αυτών αξίαν, ως έργα γνωστών καί δοκίμων ποιητών καί συγγραφέων, 
οιοι οί ανωτέρω μνημονευθέντες, καί τόσων ά'λλων αγνώστων, τών οποίων 
τά έργα άνωνύμως περιεσώθησαν. Έν τή καταρτισθείση συλλογή μου, ή 
οποία περικλείει εις 30 τόμους τά εύρεθέντα ά'γνωστα έργα τών ποιητών τής 
Εκκλησίας, ή άφορώσα τον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον ποίησις είναι αρκούν
τως πλούσια κατά ποσόν καί ποιόν, ώς μαρτυρεί ό κατωτέρω κατάλογος τών 
σχετικών ποιημάτων, τών οποίων σημειοΰνται μόνον αί άρχαί καί ή τούτων 
προέλευσις ύποδηλουμένη κάτωθεν δι’ αριθμού δηλωτικού τοϋ κώδικος τής 
Βιβλιοθήκης, έξ ής ταΰτα συνελέγησαν. Ή αναγραφή αυτή περιλαμβάνει 
μόνον τήν άγνωστον εις τά λειτουργικά βιβλία ποίησιν δπου δέ τινα τούτων 
έξεδόθησαν εις θρησκευτικά περιοδικά σημειοϋται προς πλήρη γνώσιν τών 
πραγμάτων. Εις τον κατάλογον τούτον δεν περιλαμβάνεται ή προεόρτιος 
ακολουθία τοϋ αγίου Δημητρίου, ή συνταχθεισα καί καθιερωθεΐσα υπό 
Συμεών τού Θεσσαλονίκης προς τιμήν τοϋ μάρτυρος. Ταύτην διά τήν προέ- 
λευσιν αυτής καί διά τήν επί τών ημερών τοϋ Συμεών συνήθειαν, νά έορ- 
τάζηται δηλονότι δι’ ιδιαιτέρας ’Ακολουθίας 6 άγιος τήν παραμονήν τής 
εορτής αυτού (ήτοι τήν 25 ’Οκτωβρίου), ήτις συνήθεια μετά τής ’Ακολου
θίας έξέπεσαν, δημοσιεύω έν τέλει μετά τοϋ συνταχθέντος υπό Ευσταθίου 
Θεσσαλονίκης επί τή εορτή τοϋ μάρτυρος ’Ιδιομέλου, δστις βεβαίως καί άλλα 
άσματα επί τή εορτή έποίησεν άτυχώς μή εύρεθέντα ή άνωνύμως φερόμενα.

Έν τή έν λόγφ προεορτίφ ’Ακολουθία τοϋ Θεσσαλονίκης Συμεών ανα
γράφεται νέα πληροφορία τέως άγνωστος άφορώσα τον τόπον τής ταφής 
τοϋ μεγαλομάρτυρος, περί τής οποίας ούδεμία τών γνωστών πηγών μνείαν 
ποιείται. Γνωρίζομεν έκ τών περισωθέντων υπομνημάτων δτι ό φόνος τοϋ 
αγίου Δημητρίου έλαβε χώραν εις τάς τοϋ δημοσίου λουτρού καμάρας τοϋ 
γειτονοΰντος εις τό στάδιον, δπου έφρουρεΐτο ό άγιος κατά προσταγήν τοϋ 
Μαξιμιανοϋ' «έκέλευσεν (ό βασιλεύς) έν αύτοΐς οΐς έφυλάττετο καμινίοις 
λόγχαις κατασφαγήναι». Άλλ’ ό Συμεών, άγνωστον ποιαν άκολουθών παρά- 
δοσιν,λέγει δτι ό μάρτυς λογχευθείς καί τελειωθείς έρρίφθη εις φρέαρ. ’Ιδού 
αί λέξεις του: «Μνήμα σόν άπεδείχθη καί τάφος σου τό φρέαρ φ έρρίφθης».
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(Κανόνος ωδή γ' τροπ. δ'). Και πάλιν εν τφ κοντακίφ (στίχ. 171) «ριφθείς δέ 
νεκρός τφ φρέατι συγκέκλεισται»- (ΐδ. και στίχ. 126). Ή τοιαύτη εΐδησις 
είναι παράδοξος και άγνωστος, διότι ούδείς των αρχαιότερων υπομνηματι
στών και ποιητών υπαινίσσεται καν τοΰτο, ούδ’ αυτός ό Σταυράκιος ό συνα- 
γαγών επί τό αυτό πάσας τάς περί τοΰ μάρτυρος παραδόσεις καί εμπεριστα
τωμένους εις τον λόγον αυτοΰ 1 τά κατ’αυτόν διεξελθών αναφέρει τοιοΰτόν τι. 
Ό "Υπαρχος Λεόντιος τό τοΰ αγίου λείψανον εΰρε «υπό γην κείμενον» καί 
παρέλαβε μεθ’ έαυτοΰ έπιστρέφων εις τά ϊδια την χλαμύδα αυτοΰ πεφοινι- 
γμένην εκ τών αγίων αιμάτων καί την ζώνην καί μέρος τών λειψάνων 
αυτοΰ, δπερ δεν θά ήτο δυνατόν, αν τό σώμα ήν ερριμμένον εις φρέαρ. Καί 
ό Σταυράκιος την παράδοσιν τών αρχαίων υπομνημάτων ακολουθών λέγει- 
«ήν μέν τό ίερώτατον εκείνο σώμα τοΰ μάρτυρος περί τάς τοΰ λουτροΰ στοάς, 
δπου δήτα καί τό μαρτυρικόν ε'μφρουρος ών διήνυσε στάδιον κείμενον 
κατά γης τοΐς εΰσεβέσι κρυπτόμενον, τοΐς χριστωνΰμοι.ς κατορυττόμενον, ως 
μή δοθείη τό άγιον τοΐς κυσί, μηδέ τοΐς χοίροις δ πολύτιμος μάργαρος». 
(Κώδ. Έθν. Βιβλ. Παρισίων Coislin 146 φ. 10α). Πιστεύει δέ καί ό την 
άλωσιν1 2 τής Θεσσαλονίκης (1430) έπιζήσας Συμεών, δτι τό σώμα τοΰ αγίου 
έτηρεΐτο ακόμη εις τάς ημέρας αυτοΰ άφθαρτον «έν τφ μικρφ τάφω»- (Στίχ. 
366) «’Όλβιος τάφος όντως δ σός, ώ Δη μητριέ, ό νεκρόν σου άφθαρτον 
πλουτών» (ΐδ. στίχ. 392 καί 208, 305, 321). 'Ως μόνον παραμύθημα διά την 
επελθοΰσαν συμφοράν παρέμεινεν εις τους χριστιανούς δ τάφος καί δ ναός 
τοΰ μεγαλομάρτυρος. Έκ τοΰ τάφου δέ τοΰ αγίου άρυόμενος παρηγοριάν 
παρεμύθει δ Συμεών τούς ύποδουλωθέντας εις τούς κατακτητάς κατοίκους 
τής πόλεως διά τών εξής συγκινητικών λέξεων ως από μέρους τοΰ μάρτυρος: 
«Μή άνιώ, ώ πατρίς μου, ύπαχθεΐσα τυράννοις, ών δι’ έμοΰ απαλλαγήν 
εύρεΐν επιζητείς- έκλυτρώσομαι γάρ καί νΰν έκ θλίψεων καί πληρώσω παν- 
τοίων ένθέων αγαθών καί φυλάξω καί σώσω, λέγει Δη μητριός». (Κανόνος 
φδή θ' τροπ. α' κ.έ.)3.

1 Ό λόγος οΰτος πλήρης εΰρηται έν τή Εθνική Βιβλιοθ. Παρισίων ύπ’ άριθ. 146 
Coislin καί επιγράφεται: «Τοϋ μακαριωχάτου χαρτοφύλακος Θεσσαλονίκης κυροΰ Ίωάν- 
νου τοϋ Σταυρακίου, Λόγος εις τά θαύματα τοΰ πανενδόξου μεγαλομάρτυρος Δη μητριού».

’ Τό έτος τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης ύπό τών Τούρκων σημειοϋται έν τφ Λαυ- 
ριωτικφ κώδ. Η35 φ. 182 ούτως: «έτους ,C-7£)λη' (1430) τή κθ- τοΰ μαρτίου μηνός τή 
Ε' έβδομάδι τής αγίας τεσσαρακοστής, ή μέρφ Τετάρτη ωρφ τής ήμέρας... ήγουμενεύον- 
τος Μαλαχίου ίερομονάχου εις τήν Λαύραν έπήραν οι άθεοι Τοΰρκοι τήν Θεσσαλονί
κην». (Σ ω φ ρ ον ίου Ε ΰ σ τ ρ ατ ιάδου, 'Αγιορειτικών κωδίκων σημειώματα έν «Γρη- 
γορίφ Παλαμα» τ. Α- σ. 763). "Αλλο σημείωμα έν έτέρφ Λαυριωτικφ κώδ. Ω 24 (έν 
τελεί) τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης ορίζει κατά τό 1427 (ένθ’ άνωτ. σ. 424), δπερ δεν 
είνε ακριβές.

3 ’Εκ τοΰ κανόνος τούτου τοΰ Συμεών δήλον γίνεται δτι ό Συμεών έπέζησε τήν 
άλωσιν τής πόλεως καί έθρήνησε μετά τών κατοίκων τήν συμφοράν. “Ωστε τό έτος τοϋ 
θανάτου τοϋ Συμεών δέον νά όρισθή μετά τό 1430 καί οΰχί τό 1429, ώς θέλει ό L. 
Petit (Ϊδ. Le Synodicon de Thessalonicjue έν Echos d’Orient έτος 18 (1918) σ. 254).
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’Άξιον προσοχής είναι και τούτο δτι εις τούς αρχαίους ποιητάς ή περί 
των μύρων των έξερχομένων εκ τοΰ τάφου τοΰ μάρτυρος παράδοσις είναι 
δλως άγνωστος' ούδεις καλεϊ τούτον μυροβλύτην, ουδέ καν υπαινίσσονται 
την τοιαύτην θαυματουργικήν τού τάφου ενέργειαν, πράγμα έξαίσιον, τό 
όποιον άναμφιβόλως μεγαλοστόμως θά διεσάλπιζον. 'Απλώς μόνον λέγουσιν 
δτι χάρις πηγάζει έκ τής σοροΰ αυτού κα'ι άξιοΰνται οι πιστοί των ιαμάτων 
τά χαρίσματα. Περί μύρων, και τόσης μάλιστα αφθονίας, ούδεις λόγος1 μόνον 
οί μεταγενέστεροι ποιηταί ’Ιωάννης ό Σταυράκιος, Γεώργιος ό Σκυλίτζης, 
Συμεών ό Θεσσαλονίκης καί δσοι τοιούτοι άγνωστοι ως κεφάλαιον των 
θαυμάτων καί των πάντων έξαισιώτερον έξαίρουσι τήν ώς ποταμόν εκροήν 
έκ τού τάφου τοΰ μύρου' ούτε ό Ρωμανός, ούτε ό Θεοφάνης, ούτε Στέφανος 
ό Σαβαΐτης, ούτε ό πατριάρχης Γερμανός, ούτε ό Σικελιώτης Γεοόργιος, ούτε 
’Ιωσήφ ό ύμνογράφος, ούτε ό Βυζάντιος, ούτε ό Άνατόλιος, άλλ’ ουδέ ό 
Θεσσαλονίκης Ευστάθιος, υπαινίσσονται καν τήν διά μύρων θαυματουργίαν 
θαύματα μόνον καί μαρτυρικά έξυμνοΰσι παλαίσματα καί πλέον ούδέν. 
Ή σιωπή των ανωτέρω ποιητών επί κεφαλαιώδους θαύματος, τό όποιον οί 
μετά ταύτα συγκινητικώς εξαίρουσι καί ιδία οί Θεσσαλονικεΐς ποιηταί, οί τάς 
πηγάς τών μύρα)ν προ οφθαλμών έ'χοντες, μαρτυρεί δτι ή τού μύρου εκροή 
έγένετο εις χρόνους μεταγενεστέρους — καί πρώτος τοιοΰτόν τι κατά τον δέκα- 
τον αιώνα αναφέρει ό ιστορικός Καμενιάτης — διαρκούσα μέχρι τών χρόνων 
τής άλώσεως τής Θεσσαλονίκης υπό τών Τούρκων, ώς έπιβέβαιοί τούτο 
ό κατωτέρω Κανών τού Θεσσαλονίκης Συμεών.

Ή έκ τών διαφόρων Βιβλιοθηκών έπισυναχθεΐσα καί τόν μεγαλομάρ
τυρα Δημήτριον άφορώσα ύμνογραφία είναι ή ακόλουθος:

Εις τόν Εσπερινόν 
Στιχηρά

Ήχος δ', ώς γενναΐον έν μάρτυσιν

1 Άθλικοϊς στρατηγήμασιν άριστεύσας Δημήτριε...
2 Ποταμοί τών θαυμάτων σου ύπερβλύζουσιν ένδοξε...
3 "Ωσπερ λίθοις τιμίοις σε τοΐς ποικίλοις χαρίσμασι...

(Κώδ 1GW φ. 121 Παρ.) *.

1 Αί είς τό τέλος έκαστου κώδικος συγκεκομμέναι λέξεις δηλοϋσι τό όνομα τής 
Βιβλιοθήκης, έν ή εϋρηταΓ οΰτω :

Παρ. = Παρισίων ’Εθνικής Βιβλιοθήκης.
Λαύρ. = Λαύρας (έν Άγίφ ”Ορει).
Βατ. = Βατοπεδίου.
Καυσοκ. =Καυσοκαλυβίσ)ν (έν Άγίφ Όρει). Οί κώδικες οΐτοι τών Καυσοκαλυβίων 

άκηρτίσθησαν ύ;ιό τοΰ πνευματικού Χαρίτιονος τοϋ έκ Τρικκάλων( + 1906). *0 λόγιος
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4 Λογχευθείς τον πολέμιον σοϋ ταΐς λόγχαις κατέτρωσας...
5 Ποταμόν σε πληρούμενον τών ναμάτων τοΰ πνεύματος...
6 'Ως άστήρ φαεινότατος επί γης άναδέδειξαι...

(Κανοοκ. Θ 77 φ. 321 Λαύρ. 1130 φ. 183 Bat.)

’Άλλα
Ήχος α'. τών ουρανίων ταγμάτων

7 Τον θειον όντως οπλίτην και μιμητήν τοΰ Χριστοΰ...
8 Χαίρει πληθΰς τών αγγέλων καί αθλητών οί χοροί...
9 Καί οι ποθοΰντές σε μαρτυς χαίρομεν πνεΰματι...

10 Τον στρατιώτην Κυρίου καί θειον μάρτυρα...
(Κανοοκ. Θ 77 φ. 292 Λαύρ.)

11 Τή παμφαεΐ πανηγύρει τοΰ Χριστομάρτυρος...
12 Ώς εΰσεβείας οπλίτης καί στρατιώτης Χριστοΰ...

(Θ32 φ. 55 Ρ Λαύρ.)

13 Την τών λειψάνων σου θήκην Θεσσαλονίκη τιμά...
14 Θεσσαλονίκη σε έχει πύργον άπόρθητον...

(Ε152 φ. 98 Δαύρ.)

15 Θεσσαλονίκη χορεύει επί τή μνήμη σου...
16 Δεΰτε πιστοί συνελθόντες άνευφημήσωμεν...
(Θ 77 φ. 292 Λαύρ.)

’Άλλα
Ήχος α'. ”Ω τοΰ παραδόξου

17 ’Ώ τοΰ παραδόξου θαύματος Δημητρίου ψυχή...
18 Βαβαί τών σών μεγαλείων σοφέ! τοΰ τυράννου θράσος...
19 Τήν σήν δοξάζουσι κοίμησιν ουρανών τά πλήθη...
20 Τοΰ θείου μύρου σου πάντιμε ή οσμή έξήλθεν...

(Κανοοκ.)

οΰτος μοναχός, ό έν χχ) μονή τών Μετεώρων τό πρώτον μονάσας καί έκεΐ μοναχός γενό- 
μενος, ειτα καί έν τφ Σινςί διατρίψας άντέγραψεν έξ αρχαίων κωδίκων πλείστας ανεκδό
τους ’Ακολουθίας έκ τών δύο ανωτέρω μονών καί κατήρτισε συλλογήν σπουδαιοτάτην 
εκκλησιαστικών ύμνων, τήν όποιαν έπλούτισεν έξ αντιγραφής άλλων τοιούτων άπύ 
αρχαίους Άγιορειτικούς κώδικας. Έκ τής συλλογής ταύτης ό υποτακτικός αύτοϋ ιερο
μόναχος Μεθόδιος αντέγραψε (τφ 1893) τά πλεϊστα εις δύο τόμους υποκειμένους νϋν έν 
τή Μεγίστη Λαύρφ, τούς οποίους εΐχομεν ύπ’ όψιν καί όνομάζομεν κώδ. Καυσοκαλυ- 
βίων. Τήν άλλην συλλογήν τοΰ πνευματικού Χαρίτωνος μετά τόν θάνατον αύτοΰ οί υπο
τακτικοί αύτοΰ μετέφερον έκ τοΰ Σπηλαίου τοΰ αγίου ’Αθανασίου, εις δ ήσκησεν καί 
άπέθανεν ό Χαρίτων, εις τήν Καλύβην, τήν οποίαν έκτισαν έν Καυσοκαλυβίοις έπ’ όνό- 
ματι τοΰ «’Ακαθίστου ύμνου»· ό δέ γέρων ’Αθανάσιος ό τής Καλύβης προϊστάμενος 
έδώρησε πάντα τά βιβλία τής Καλύβης έντυπα καί χειρόγραφα, εις 422 σώματα άνερ- 
χόμενα, τήν 4 Μαΐου τοΰ 1931 εις τό Κυριάκόν τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων «'Αγία 
Γριάς», τής οποίας νΰν θεωρούνται κτήμα.
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“Αλλα
Ήχος β'. δτε έκ τοΰ ξύλου σε 
Ποίημα Συμεών Θεοοαλονίκης

21 Λάμπεις τη πατρίδι σου αεί ένδοξέ Δημήτριε μάρτυς...
22 Μάρτυς άθλοφόρε τοΰ Χριστού θαύμασιν αστράπτεις τώ κόσμφ...
23 Λόγχαις έκεντήθης την πλευράν διά τον νυγέντα σωτήρα...
(Κανοοκ. Θ 32 φ. 54 Λαύρ. 1130 φ. 162 Βατ).

“Αλλα
Ήχος β’. Ποίοις ευφημιών 
Ποίημα Ίωάννον Στανρακίου

24 Πάσαν άντ’ οΰδενός θέμενος...
25 Ποίοις οί ευτελείς δ'μμασι...
26 Τίνα τά ιροβερά άσματα...
27 Ποίοις οί γηγενείς χείλεσι...
(Καυοοκ. Θ 77 φ. 294 Λαύρ. 1131 φ. 237 Βατ. 175 μονής ΙΙανιοκράιορος (εν 

‘Λγίω ”Ορει).

28 Πάθος τό τοΰ λοιμού εστησας...
29 Νόες οί τοΰ Θεοΰ βήματι...
30 Σκέπη Χριστιανών Δέσποινα...
(176 Μονής Παντοκράτορος- έδημοσιεύΟησαν έκ τούτου τοΰ κώδ. ύπό ’Αθανα

σίου Παντοκρατορινοΰ έν «Γρηγορίφ Παλαμα» τ. ΙΑ- σ. 372- 373).

“Αλλα
Ήχος πλ. β'. "Ολην άποθέμενοι

31 “Ολος άνακείμενος τώ παντεπόπτη Δεσπότη...
32 Χάρισμα επλούτησας Ικ δεξιάς τοΰ τιψίστου...
33 Όλην άναθέμενος μετά Θεόν την ελπίδα...

( Καυοοκ.)

“Αλλα
Ήχος β'. Οίκος τοΰ Έφραθά

34 “Εχομέν σε πολλών δοτήρα χαρισμάτων...
35 “Ασματα λιγυρά τών ά'θλων τούς επαίνους...
36 Ρΰσαι παθών ψυχής καί σώματος εύχαΐς σου...
37 Πόθφ τής τριλαμποΰς θεότητος ταΐς λόγχαις...
38 Πάναγνε τον εκ σοΰ τεχθέντα Θεόν Λόγον...

(Καυοοκ.)

39 Μύρον τό νοητόν σέ, μάρτυς, καταθέλξαν...
40 Εύγε τής καλλονής τοΰ μύρου τής σαρκός σου...
41 Εις βόθρον τον σατάν δν ώρυξέ σοι μάρτυς...
42 Μύρου τοΰ νοητοΰ αξία μυροθήκη...

(Θ 77 φ. 294 Λαύρ.)
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’Άλλο
Ήχος πλ. δ'. ’Ώ τοΰ παραδόξου

43 ”Ω τοΰ παραδόξου θαύματος ή δι’ αιμάτων βαφή...
(Θ32 φ. 04β Λαύρ.)

Ιδιόμελα

Ήχος πλ. α'.

Ποίημα Ίωάννου Στανρακίον

1 "Οπου επικληθήση παμμέγιστε Δημήτριε...
(Κανοοκ. Θ 77 φ. 325 Λαύρ. 1129 φ. 198 Βατ. 175 Παντοκράτορος. Έξεδόθη έκ 

τοΰ τελευταίου τούτου κώδ. υπό ’Αθανασίου Πα ν τ οκ ρ ατο ρ ι νοΰ έν «Γρηγορίφ 
Παλαμα», ΙΑ' σ· 377).

Ήχος πλ. α'. Πρός τό: Σαλπίσωμεν έν σάλπιγγι 

Ποίημα Ευσταθίου Θεοσαλονίκης

2 Συνδράμωμεν εν πίστει τε καί πόθφ...
(Καυαοκ. Γ86 φ. 38 β Λαύρ. 1130 φ. 164 Βατ.)

Ήχος α'

Ποίημα Ίωάννου Στανρακίον

3 Τρισαριστεΰ άντιλήπτωρ ημών μεγαλόδοξε Δημήτριε...
(Κανσοκ. Θ77 φ. 299 β Λαύρ. Α 68 φ. 284 Λαύρ. 1129 φ. 195 Βατ. 175 Παντο

κράτορος. Έξεδόθη ύπό τοΰ αύτοΰ Άθ. ΓΙαντοκρατορινοϋ ένθ’ άνιοτ.)

Ήχος δ'.

4 Τον τοΰ Χριστοΰ στρατηγέτην άριστον...
(Κανσοκ.)

Ήχος πλ. δ'.

Ποίημα Λέοντας τοΰ Σοφον 
το <5έ μέλος τοΰ Γλυκέος

5 Ό τής αλήθειας αήττητος στρατιώτης ό μέγας μάρτυς...
(Λ 164 Λαύρ.)

Ήχος δ’.

Ποίημα του Χρνσάφη

6 Τον στρατιώτην τον λαμπρόν τοΰ πάντων βασιλέως...
(Λ 164 Λαύρ.)

Ήχος...

Ποίημα Ίωάννου τον Κουκουζέλη

7 Κατά την ασματίζουσαν τοΰ Σολομώντος λύραν...
(Λ 164 Λαύρ.)
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Εις ιόν Όρι9·ρον
Κάθισμα

Ήχος δ'. Ό υψωθείς εν τω σταυρφ

1 Τόν αγώνα ιόν καλόν ήγωνίσω...
(1619 φ. 121 Παρ.)

2 Ό τόν Χριστόν έν παρρησία κηρΰξας...
(Κανοοκ.)

’Άλλο
Ήχος δ'. Έπεφάνης σήμερον

3 Δημητρίου σήμερον τοϋ άθλοφόρου...
(267 σελ. 343 Παρ. 1130 φ. 166 Βατ.)

’Άλλο
Ήχος ιτλ. δ'. Τήν σοφίαν χοΰ Λόγου

4 Τοΰ σταυρού τή δυνάμει κραταιωθείς...
(13 φ. 118 β Παρ.)

δ Τάς βολας των θαυμάτων ως άστραπάς...
(Κανοοκ. Θ77 φ. 304 Λαΰρ. 1130 φ. 166 Βατ.)

’Άλλο
Ήχος πλ. α'. Τόν συνάναρχον Λόγον

β Τήν σήν μνήμην τελοϋντες άνευφημοΰμέν σε...
( Κανοοκ.)

’Άλλο
Ήχος γ'. Τήν ωραιότητα

7 Μίμησις μάρτυρος τιμή επάξιος...
( Κανοοκ.)

’Άλλο δμοιον
Ποίημα Ίωάννον Στανρακίον

8 Τόν συμπαθέστατου Κυρίου μάρτυρα...
(175 Παντοκράτορος· έδημοσιεύθη έν ' Γρηγορίω Παλαμφ» (ενθ* άνωτ.)

Άλλο δμοιον
τον αντον Στανρακίον

9 Τείχος άπόρθητον μάρτυς πρεσβείαις σου...
(Θ32 φ. 56 β Λαύρ. 175 Παντοκράτορος· έδημοσιεύθη ένθ’ άνωτ.)

Άλλο
Ήχος δ'. Κατεπλάγη Ιωσήφ

10 Ώς γενναίου αθλητήν καί στρατιώτην κραταιόν...
(Καυαοκ. Θ77 φ. 329 Λαύρ. 1130 φ, 170 Βατ.)
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Κοντάκιον αντόμελον

οΰ ή ακροστιχίς 
«Στεφάνου τό έπος»

Ποίημα Στεφάνου τον Σαβαΐτον 

Ήχος β

1 Τοΐς των αιμάτων σου ρείθροις Δημήτριε...(ΐδ. έντυπα)

'Ο οίκος

α' Σν ει τό φώς τών εσκοτισμένων... (ΐδ. έντυπα) 
β' Τρόποις ένθεων κατορθωμάτων... 
γ' Έχων πολλά και νϋν ρητορεϋσαι... 
δ' Φράσαι τά σά τεράστια μάρτυς... 
ε' ’Άγαν σπουδαίος προς περιστάσεις... 
ς' Τούτον τον μέγαν πάντες εν υμνοις...

(Γ28 φ. 29 Λαύρ. 1041 φ. 40β Βατ. Έδημοσιεύθη ύπ’ έμοΰ έν τή «Νέα Σιών» 
τ. ΚΘ (1934) σ. 125-128).

Κοντάκιον Ιτερον 

Ποίημα Ίωάννον Στανρακίου 

Ήχος πλ. δ' τί) ύπερμάχω

2 Τφ ύπερμάχω στρατηγω και άντιλήπτορι...

‘Ο οίκο ς

’Άλλος ήλιος ωφθης ούρανόθεν εκπέμπων...
(Καυοοκ. Θ77φ. 314 β Λαύρ. 175 Παντοκράτορος. Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίψ 

Παλαμά» ένθ’ άνωτ. σ. 375).

Κοντάκιον έτερον 

Ήχος πλ. δ'. Tfj ύπερμάχφ 

(δμοιον τφ ανωτέρω)

Ό οίκος

’Άναρχε Θεού Λόγε Ικεσία ις τού μάρτυρος...
(εις 24 στροφάς· εύρηται έν ιδία άγιορειτικη φυλλάδι)

Ό Κανών

Ποίημα Ίωάννου Στανρακίου 
Χαρτοφύλακος Θεοοαλονίκης

Ήχος α'. Άναστάσεως ημέρα

1 Άναστάσεως ήμερα Δημητρίου σφαγή...
(Καυοοκ. Θ77 φ. 307 Λαύρ. 175 Παντοκράτορος. Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίφ 

Παλαμφ» ένθ’ άνωτ. σ. 373).
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΑ . 9
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Κανών έτερ ος

Ποίημα τον Πορφυρογέννητου 
κυρον Κωνσταντίνου

Ήχος β'. Δεΰτε λαοί

2 Ρείθρα ζωής ρέοντα εκ τής κοιλίας σου...
(1185 φ. 289 Λαύρ. 1131 φ. 248 Βατ. Έδημοσιεύθη ύπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου 

έν «Γρηγορίφ Παλαμρ» τ. Η' σ. 260.

Κανών Ετερος 

Ποίημα Θεοφάνονς 

Ήχος γ'. Άσωμεν τφ Κυρίφ

3 Τον λογικόν φωστήρα τής ευσεβείας πάντες...
(Δ 14 φ. 6 Λαύρ.)

Κανών Ετερος, οΰ ή άκροστιχΐς

«Δημητριού με τό σθένος φυλαττέτω»

Ποίημα Θεοφάνονς

Ήχος δ'. Θαλάσσης τό έρυθραΐον

4 Δοξάσας τοΐς τής σαρκός σου μέλεσι τον ποιητήν...
(Δ 55 φ. 30 Λαύρ. Δ.α. XIII Κρυπτοφέρρης. Έδημοσιεύθη μετά πολλών σφαλμά

των έν «Γρηγορίφ Παλαμά» ενθ’ άνωτ.)

Κανών Ετερος, οΰ ή άκροστιχΐς 

«Κατάρχομαί σοι μάρτυς ύμνον έκ πόθου»

Ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης

5 Κύριε Θεέ μου ό μάρτυσι σθένος όρέξας πρότερον...
(Δ 55 φ. 26 Λαύρ. 1130 φ. 167 Βατ. Έδημοσιευθη έν «Γρηγορίφ Παλαμα» 

ενθ’ άνωτ. σ. 162).
Κανών Ετερος 

Ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης

6 Χάριν μοι πλουσίαν θεόθεν βραβεόοις ταις ίκεσίαις σου...
(Ε152 φ. 100 6 Λαύρ.)

Κανών Ετερος, ου ή άκροστιχΐς 

«Μύρου γεραίρω τήν χάριν Δημητρίου Γεώργιος Σκυλίτζης»

Ποίημα Γεωργίου Σκυλίτζη 

Ήχος πλ. δ'. 'Αρματηλάτην Φαραώ

7 Μόρου ευώδους και σεπτού Δη μητριέ ήνεωγμένη πηγή...
(Θ77 φ. 3256 Λαύρ. 1130 φ. 167 Βατ. 1129 φ. 199 Βατ. 1126 φ. 254 Βατ. Έδη- 

μοσιεύθη δίς έν «Γρηγορίφ Παλαμφ> τ. Η’ σ. 263 υπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου καί 
τ. ΙΑ' σ. 378 ύπό ’Αθανασίου Παντοκρατορινοΰ).

f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου
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Κανών έτερος 

Ήχος πλ. δ'. 'Αρματηλάτην Φαραώ

8 Τερωτάτην εορτήν γηθόμενοι νΰν συστησώμεθα...
(Θ86 φ. 248 Ααύρ.)

Κανών ετερος 

Ποίημα Ίωοηφ 

Ήχος β'. Δεΰτε λαοί

9 Τφ βασιλεΐ τών ουρανίων δυνάμεων...
(Γ21 φ. 25 β Ααύρ.)

Κανών έτερος 

Ποίημα 'Ιωοηφ 

Ήχος γ'. Ό τά ϋδατα πάλαι

10 Τω φωτί τφ μεγάλω πεφωτισμένος Δημήτριε...
(Ε118 Ααύρ. Γ21 φ. 74 Ααύρ.)

Κανών έτερος

Ποίημα Ίωοηφ

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιούς

11 Τω θρόνω παρεστώς τής αγίας Τριάδος...
(Γ21 φ. 42 Ααύρ. (μόνον ή α' καί γ' φδή· αί λοιπαί έξέπεσον).

Κανών έτερος, ου ή άκροοτιχίς 

«Έκτην δέχοιο τήνδε τήν ωδήν μάκαρ ’Ιωσήφ»

Ποίημα ’ Ιωοηφ 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρφ

12 Έν ευφρόσυνη παμμάκαρ...
(Κώδ. 362 Ιεροσολύμων. ”Ιδ. Κεραμέως, Ίεροσολ. Βιβλιοθ. Β, 477).

Κανών έτερος, οδ ή άκροοτιχίς 

«Τήν όγδόην δέησιν ώ μάρτυς δέχου ’Ιωσήφ·

Ποίημα Ίωοηφ

13 Τφ έρωτι μάκαρ...
(1009 φ. 244 Βατ. Δ. α. II Κρυπτοφέρρης

Κανών έτερος, ου ή άκροοτιχίς

14 «’Άθλους ανυμνώ μάρτυρος στεφηφόρου' 6 ύμνος Ίωάννου...»
Ποίημα ' Ιωάννου Ενχαϊτων 

τοϋ Μαυρόποδος 
(138 φ. 321 Palatinus gr.)
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Κανών έ'τερος, οΰ ή άκροστιχΐς

15 «Λαμπρώς γεραίρω την χάριν Δημητρίου εγώ 6 ’Ιωάννης»

Ποίημα Ίωάννον Ενχαΐτων 

(138 φ. 322 Palatinus gr.)

Κανών ετερος, οΰ ή άκροστιχΐς

16 «Άθλοφόρον Δημήτριον ρίσμασι Μάξιμος υμνώ...»

Ποίημα Μαξίμου τοϋ Πλανονδη 

* (141 φ. 136 Palatinus gr.)

' Εξαηοστειλάριον 

τοϊς μαθηταΐς συνέλθωμεν

1 Τό τοΰ Χριστού σωτήριον εκμιμοΰμενος πάθος...
(267 σ. 347 Παρ.)

2 Θεογεννήτορ Πάναγνε των αγγέλων ή δόξα...
(Ένθ’ άνωτ.)

’Άλλο
Φώς άναλλοίωτον Λόγε

3 Έν τώ σταυρώ καθοπλίσας τον Νέστορα δι’ εκείνου.. . 
(Καυοοκ. Θ 77 φ. 320 Ρ Λαΰρ. 1130 φ. 180 Βατ.)

’Άλλο
’Εν πνεΰματι τφ ίερφ

4 Σταυρόν καθοπλισάμενος τοϋ εχθρού τάς επάρσεις...
( Κανοοκ.)

’Άλλο
Γυναίκες άκουτίσΟητε

5 Πορφύραν έξ αιμάτων σου στολισαμένη ένδοξέ...
(1130 φ. 183 Βατ.)

Μεγαλυνάρια

1 Τον μέγαν οπλίτην και αθλητήν...
2 Χαίροις τών μαρτύρων κλέος στερρόν...
3 Τον πεποικιλμένον εν άρεταΐς
4 Τούς άνευφημοϋντάς σε εύλαβώς...
5 'Ως άστήρ άνέτειλας νοητός...
6 Δόξη άθλοφόρε μαρτυρική...
7 Αιτησαι ειρήνην παρά Θεού...

(Καυοοκ.)
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Κι3ι5. Κανοοκαλνβίων.

ΆΗολονδ'ία προεόρτιος 

εις τον άγιον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον

ποιηθεΐσα

υπό Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης

Εις τον Εσπερινόν

Στιχηρά προσόμοιο

’Ηχος β' “Οτε εκ του ξύλου σου.

Λάμπεις εν τφ κόαμω τηλαυγώς, 
ένδοξέ Δημήτριε μάριυς, 

ώσπερ άστήρ φαεινός 
σκέπεις δε έκάατοτε 

5 πάντας εκ βλάβης εχθρών
και λντρονσαι κακώαεως 

και ζάλης παντοίας 
δθεν προεόρτιου 

σής πανηγύρεως
10 μνήμην εκτελοΰντες εκ πόθον 

την άντ ίληιρίν σου αΐτονμεν 
όπως σε νμνήοωμεν γεραίροντες.

** *

Μάρτυς άθλοφόρε τον Χρίστου 
θανμασιν εν γή απαστράπτεις 

1δ οΐά περ ήλιος,
άγιε Δημήτριε,

διό τής μνήμης σου 
τα προοίμια σήμερον 

τελοϋντες εν πίστει 
20 πάντες οί φιλέορτοι 

προεορτάζομεν 
δθεν παρρησίαν ώς εγ/ον

πρέσβευε προς Κύριον σώοαι 
εκ φθοράς και θλίψεως τους δούλους σου.

&
■f· ΐ
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25 Λόγχαις έκεντήθης την πλευράν
διά τον ννγέντα σωτήρα

εν τώ στανρψ την πλευράν 
τούτου γάρ τά στίγματα 

πόθω έζήλωαας,
30 άθλοφόρε Δημήτριε,

δεικννων τοίς πάσι 
τδ ακαταγώνιστου 

τής μαρτυρίας σου. 
δθεν και τρωθείς δ διώκτης 

35 βέβληται λαβών σου την πείραν
τής ομολογίας, άθλητά λαμπρότατε.

** *

Δόξα ήχος δ'.

Δεύτε άπαντες πιστοί 
την τοϋ άθλοφόρου Δημητρίου μνήμην 

προεορτάσωμεν πόθω 
40 φύσει ονσαν μετ’ εγκωμίων, 

ώς εφη 6 Σολομών, 
και χαρμονήν λαών άκατάληκτον 

την ώς δ μαγνίτης τον σίδηρον 
τους φιλεόρτους ημάς έφελκύαασαν σήμερον 

45 ου πάλαις, ον δρόμοις
κατεπειγομένους τιμήααι αυτήν

αλλά τή τοϋ μάρτνρος ενθέω μιμήσει 
προς τά τω Θεώ φίλα τε καί ευάρεστα 

καί ήμΐν σωτήρια,
50 ϊνα τή προαιρέσει μάρτυρες γενόμενοι

των αυτών εκείνα) αξιωθώ,αεν μισθών 
παρά Χρίστον τον Θεόν

καί σωτήρος τών ψυχών ημών.
** *

Καί νΰν. Θεοτοκίον 

ήχος δ'. Ώς γενναΐον έν μάρτυσιν 

Σωτηρίας λιμένα σε 
55 τον πανάκλνστον, αχραντε,

και πραεΐαν όντως γαλήνην έχομεν
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οι εν πελάγει, Θεόνυμφε, 
σφοδρώς χειμαζόμενοι 

των τον βίου δυσχερών 
60 και δεινών περιστάσεων

διά τουτό σοι
καί προστρέχομεν πάντες εκβοώντες 

εις αιώνας μη ελλιπής
τών ικετών σου προιστασθαι.

%-A %:

Σταυρο&εοτοκίον ομοιον

6δ 'Η άμνάς ή κυήσασα
τό άρνίον τό ακακον

τό την αμαρτίαν ελθόν ίάσασΟαι 
παντός τον κόσμου, πανάχραντε, 

οϊκείω εν αΐματι 
70 τό σφαγεν υπέρ ημών

καί ζωώσαν τά σνμπαντα 
αν με ενδνσον

γνμνωθέντα της θείας αφθαρσίας 
εξ ερίου τώ σώ τόκοο 

75 περιβολην θείας χάριτος.

Είς τον Στίχον

Στιχηρα

Ήχος πλ. β\ Αί άγγελικαί

Χαίροις ό κλεινός 
εν τοΐς μάρτυσι καί μέγας 

όντως άθλητης 
καί της πλάνης καταλΰτης,

80 Δημήτριε τρισμάκαρ,
δς τό αίμα εξέχεας

διά τον Χριστόν τον πάντων κτίστην 
φροΰρησον ημάς τους νμνητάς σου 

θερμώς ψάλλοντας 
85 ό Δημητρών βραβεντης 

Χρίστε δόξα σοι.

*
* *
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Πασά σε ψυχή 
ποθεί, μάρτυς, εκ καρδίας 

και διακαώς
90 σου έρα και την γλνκέΐαν

σου κλήαιν εν τη γλώσση 
περιφέρει, Δημήτριε,

και οοΰ άπολανσαι της των μύρων 
γλίχεται χάριτος εκ πόθου 

95 όντως, ένδοξε,
αε εμεγάλυνε Χριστός 

εν γη δν έδόξασας.
*^ Λ

Νέος αληθώς, 
μάρτυς, άνθρωπος έδείχθης 

100 πάσαν των παθών
άπορρίψας την κηλΐδα 

και ξύλου γεγενμένος 
της ζωής, ώ Δημήτριε,

δθεν και ιδρώτας αμαρτίας 
105 σύμβολα νεκρώσεως ον ρέεις, 

παμμακάριστε, 
άλλαφθαρσίας αληθούς 

δείγματα τά μύρα σου.

Εις τον ό'ρ&ρον

Κά&ισμα

ήχος α'. Τον τάφον σου σωτήρ 

Ώς φίλον σε Χρίστον 
110 ώς θεράποντα θειον

ώς μάρτυρα στερρόν 
ώς λαμπρόν τροπαιοϋχον 

γεραίρομεν τελονντες νυν 
εορτήν προεόρτιου 

115 προ τής μνήμης σου 
ώς φίλε άρτων τά πλήθη 

δπως έχωμεν
σε προς Θεόν θερμόν πρέσβυν, 

Δημήτριε ένδοξε.
*

* *
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Δόξα ομοιον

120 Σινδόνι μεν Χρίστος 
νεκρωθείς ένειλίθη,

Αημήτριε σοφέ, 
και άρώμαοι θείοις 

έτάφη ό νπέρθεος 
125 συ δε άταφος έμεινας 

εις το φρέαρ δε 
άπορριφε'ις δί εκείνον 

ώς αρώματα
μόρα λαμβάνεις εκ τούτον 

130 ώς μύρον το δνομα.

*
* *

Και ννν. Θεοτοκίον

Προστάτις ενεργής 
άνεδείχθης τω δντι

ημών των ταπεινών, 
παναμώμητε κόρη,

135 ώς μήτηρ χρηματίαασα
τον Θεόν νπ'ερ έννοιαν 

ώ παράδοξον 
και άνερμήνεντον θαύμα 

βροτοϊς άπασι
140 και τοΊς άγγέλοις ομοίως, 

σιγή δε τιμώμενον.

Μετά την β' Στιχολογίαν 

Κάϋ·ισμα

ήχος δ'. Ταχύ προκαχάλαβε

Τής μνήμης σον σήμερον 
προεορτίοις ωδαϊς 

τελονντες προοίμια 
145 βοήθειαν παρά σον

αίτονμεν, Αημήτριε, 
δίδον ονν ταΐς ενχάίς σον 

προς Θεόν, άθλοφόρε,
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όπως μετ ευφροσύνης 
1 δΟ έκτελέσωμεν πάντες

και την σην πανήγυριν τη επαύριον.

*
* *

Θεοζοκίον ομοιον

Ή μόνη κνήσασα 
τον ποιητην του παντός 

ή μόνη κοαμήαααα 
155 την φνσιν των γηγενών

τφ τόκο) σου, αχραντε, 
ρνσαι ημάς εκ πόσης

των δαιμόνων παγίδος, 
ατησον δε επί πέτραν 

160 των Χριστού θελημάτων 
αυτόν έκδυσωπονσα έκτενώς 

δν έσωμάτωσας.

Κοντάκιον

Τον αφθαρτόν καί ζώντα ....

Ό οίκος

Ό κατέχων τά σύμπαντα 
165 τη δρακί εοτανρώθη

δν υμνείτω ή κτίαις' 
τούτον ονν ζήλων Δημήτριος 

εν σταυ ρω λελογχευμένον 
έν ερωτι τάς αγκόλας έξέτεινε 

170 καί πλευρά τάς λογχεύσεις νπεδέξατο
ριφείς δε νεκρός

τω φρέατι συγκέκλεισται 
καί ώς θάλασσα έ'βλυσε 

ρείθρα μύρων ακένωτα'
175 θαυμάτων δέ πηγαί έξεδόθησαν

καί σώματα καί πνεύματα ίάθη πολλών 
καί πλάνη δε πάσα επαύθη 

καί ό Λναΐος πέπτωκε 
καί συν έκείνω Χριστόν οι διώκοντες 

180 πιστοί δέ μύροις κραυγάζομεν
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ταϋτα σώματός είσι
τον πανάγνου Δη μητριόν 

εν φ Χριστός εδοξάσθη
δ ζών άναστάς τριήμερος.

Ό Κανών

ήχος πΧ. β'. Κύμα τι &αΧάσση:

185 Κύματι θαλάσσης 
δ πάλαι βνθίσας

Θεός τον τύραννον 
σοΙ ίσχύν δέδωκε

κατά τυράννου άθλοϋντι,
190 άλλ’ ημείς ώς μέγαν μάρτυρα 

τω Κνρίω αδοντες 
νμνονμέν σε Δημήτριε.

** %

Κάλλιατε μαρτύρων 
έόρτιον μέλος 

195 και πανηγύριον 
άσμα νυν πρόσδεξαι

δ τη σφαγή σου τήν λόγχην 
τον Χριστού σου μιμησάμενος 

και θανάτω νέκρωσιν 
200 ζωοποιόν, Δημήτριε.

** *

’Άνω θεία δόξη 
και κάτω τοις μύροις 

οι έπονράνιοι 
καί οΐ επίγειοι

205 κεκυσμημένον δρώντες 
ευφημοναί σε, Δημήτριε, 

τή ’ψυχή γάρ πάμφωτος 
σαρκί δέ τελείς άφθαρτος.

*
* *
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"Ινα σον την πίατιν 
210 τω κόσμω γνωρίση 

και την άγάπηαιν 
πληροί σε μύρων Χριστός

από της αής πλευράς, μάρτνς, 
βλνζειν ταντα παρασχόμενος 

215 και τω τάφω κείμενος 
ρέεις ζωήν, Δημήτριε.

’Ωδή γ . Σε τον έπι νδάτων

Σέ τον πεφιλημένον 
ώς πάναγνον Χρίστον έσφαγμένον 

ή ονμπαοα όρώσα 
220 εκ τάφου μόρα έκβλύζοντα

Χριοτφ κράζει, Δημήτριε, 
ονκ έατιν άγιος

πλήν σον Κύριε φιλάνθρωπε.

** *

Σύμβολα τής άγνείας 
225 άνέδωκεν εκ σον ευώδη μύρα 

Χριστός την κεκρυμμένην 
θείαν εν σο'ι χάριν φαίνοντα 

τοΐς κράζουσι, Δημήτριε, 
ονκ έ'στιν άγιος

230 πλήν σον Κύριε φιλάνθρωπε.

*

”Ηνοιξας τάς παλάμας 
και δέδεξαι τάς σφαγάς τή πλευρά σου 

και νεκρωθείς δέ, μάρτνς, 
δίχα ταφής καί μνήματος 

235 έρρίφης κράζων, ένδοξε,
ονκ έστιν άγιος

πλήν σου Κύριε φιλάνθρωπε.

140 f Πρ. Λεονιοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου

*
* *
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Μνήμα σόν άπεδείχθη 
καί τάφος σου τδ φρέαρ ω έρρίφης.

240 και γάρ ή θεία χάρις 
ταϊς ένεργείαις σε έδειξε

των μύρων θαυμαζόμενον 
και νυν τοΐς θαύμασι

καταλάμπει σε, Δημήτριε.

Κάθισμα

ήχος V · Την ωραιότητα

245 Την καθαρότητα
της πολιτείας σου

και την λαμπρότητα 
του μαρτυρίου σου

κατανοοϋντες οι πιστοί 
250 βοώμέν αοι, άθλοφόρε, 

μέσον ημών πάρεσο 
των της μνήμης σου σήμερον 

ύμνον προεόρτιον 
έκτελονν των έκ πίστεως

255 φρουρών ημάς ταϊς προς Θεόν λιταϊς σου,
Δημήτριε μέγιστε μάρτυς.

’Ωδή δ'. Την εν στανρω σου

Την εν στανρω φρικτήν εκκέντηοιν 
σου Δεσπότου ζηλών 

διακαώς έδόας'
260 τώ μώλωπι ίάθημεν 

τψ αφ λυτρωτά 
και πόθω σου το πάθος 

και τούτο δέχομαι.

** *

c Εβδόμην, ένδοξε, παρήλασας 
265 τής όγδοης ζωήν

βιώσας θείοις έ'ργοις. 
παρεΐδες γάρ τά πρόσκαιρα
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καί δλος καινός 
άπεδείχθης αγνεία 

270 και θείοις αΐμασι.

** *

Ρωμαλεώτατον τον Νέστορα 
νικητήν τε δεινόν

Λναίον άπειργάσω 
δν ρήξας διεσπάραξε 

275 ταΐς ααΐς προσενχαΐς
και σφαγείς Χρίστον μάρτνς 

ώφθη αοίδιμος.

*

'Ορμήσας δόλο:: θανατώσαί σε 
δ σκόρπιός νεκρός 

280 ώράθη παραντίκα 
ίδιον θεοφορούμενον 

σε καί φωτανγή 
καί στ αν ρω τον Χρίστον 

πίπτει καί δ νοούμενος.

’Ωδή ε . Θεοφανείας σου Χριστέ

285 Θεοφανείας τον Χρίστον 
ως αληθώς έξεικόνισμα ώφθης

καί εδείχθης φως λαοΐς, Δημήτριε, 
τοΐς ννκτί τής πλάνης καθεύδονσιν, 

ου? άνέστησας πριν νεκρούς 
290 ζωώσας λόγοις σου

καί νυν εν μνημείο:
σοίς μνροις τους εν γή ευφραίνεις απαντας.

* *

Νέος εδείχθης αληθώς 
τον ποιητήν σον βροτόν γεγονότα 

295 τής πλευράς τή λόγχη μιμηοάμενος 
καί τό τούτον φαίνεις μυστήριον 

δ Δεσπότης γάρ λογχενθείς

f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστραιιάδου
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αΐμα συν ϋδατι
ζωήν ήμΐν βλυζει

300 και ου τά αν ο α πιστών εις ίατήριον.

** *

zltd θανάτου προς ζωήν 
διά σφαγής προς χαράν μεταβαίνεις' 

αθανάτου γάρ ζωής δωρήματα 
ό μόνος αθάνατος νέμει σοι 

305 καί το αώμά σου μεν φθοράς 
ώφθη άμέτοχον

ψυχή δέ σου δόξης 
πληροϋται εν ούρανώ, θειε Δημήτριε.

** *

’ Εκ λογχενθείσης ζών πλευράς 
310 καί λογχευθείς την πλευράν Χρίστου πύθω 

εξ αυτής των μύρων τήν άνάβλναιν 
έκομίσω, μάρτνς Δημήτριε, 

καί νπνώσας οϊα νεκρός 
υπέρ τήν φνσιν ζής

315 νέμων ζωήν πάσιν εκ τάφον, 
ρώσιν ψυχής τε καί του σώματος.

'Ωδή Τ’. Σννεσχέ&η

Συνελήφθης 
σαρκί ονκ εδέθης

δλος τής πλάνης ταΐς σειραΐς,
320 τον γάρ ποθών Δεσπότην

σαρκωθέντα λογχευθέντα ζώντα 
ώς δεσμόν, μάρτυς, τό σώμα κατέλιπες 

καί έβόας τοΐς σε θανατονσι 
πάντες μισοΰντές με άρχοντες δωρεάν 

325 νυν διά Χριστόν νεκροντε, σφάττετε.
%

* *
Άνηρέθης 

άλλ’ ονκ εχωρίσθης
δλως τής αγάπης του Χρίστου' 

διό καί νεκρωθεΐσα
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330 σου ή σαρξ ώς λογχευθεΐσα, μάρτνς, 
δμου και αυτή τή ψυχή τή θεία σου 

κεχαρίτωται και εδοξάσθη' 
εν έκατέροις γάρ ό Χριστός ενεργεί 
μύρα τή σαρκ'ι καί φως τω πνεύματι.

*$ $

335 Βροτοκτόνον
κατήργησας δφιν,

μάρτνς, τη λόγχη της πλευράς' 
εί γάρ καί εσπευσέ σε

θανατώσαι, τον Χρίστον όπλϊτα, 
άλλ’ εκ τούτον μάλλον οϋτος τέθρανσται 

340 οι πιστοί δέ σου διά του πάθους
άναζωονμεθα αθανάτου ζωής

έναρξιν τοϊς μύροις σου λαμβάνοντες.

*

Βασιλέα
τον τής Αμαρτίας 

345 άμα τυράννω αναιρείς'
συ γάρ θανών τάίς λόγχαις 

πάλιν ζής θεαρχική δυνάμει 
καί αφθαρσίας σύμβολα έπλούτησας, 

δι° ών τέρπεις τε καί ζωοΐς πάντας 
350 πιστούς, Δημήτριε, έν φ Χριστός εδοξάσθη 

δ ζων άναστάς τριήμερος

'Ωδή ξ'. "Αφραστον ϋ·ανμα

’Άφραστον τέρας ! 
συ τον Λναΐον κατέστρεψας

σαίς πρεσβείαις Νέστορα φρουρών 
355 καί διά Χριστόν

αφάττη ζών, Δημήτριε, 
καί άναβλύζεις ήμίν τά θεία μύρα 

τοΐς βοώσι \ Χριστέ ευλογητός εΐ.

144 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εόστρατιάδου

*
* *
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Τέτρωται δ φις
360 κατά καρδίας, Αημήτριε,

ώς έτρώθης λόγχη την πλευράν, 
καί πίπτει δεινόν

δαιμόνιων σύστημα,
οι ευσεβείς δε ευφραίνονται σοΊς μνροις 

365 έκβοώντες | Χρίστε ευλογητός εΐ.
*

*Όλβιος τάφος 
όντως 6 σάς, ώ Αημήτριε,

δ νεκρόν σου αφθαρτον πλουτών 
ζωής τους κρουνούς 

370 βλύζει μύρα άπανστα
εις σωτηρίαν ημών των μελωδούντων 

ό Θεός | μεθ’ ημών τον Δη μητριού 
** *

Νόμους ανθρώπων 
ακολουθών, μάρτνς ένδοξέ,

375 εν τώ τάφφ κρύπτη ώς θνηι ός'
τούτου δε πηγήν

μύρων φαίνεις αφθονον 
είς σωτηρίαν ημών τών μελωδούντων 

ό Θεός | μεθ’ ημών τον Δημητρών.

* *

380 Μία δόξα
πατρός υιόν τε και πνεύματος, 

ήν κηρύττεις καί ταντης, σοφέ, 
πλονσίως τυχών, 

μέγιστε Αημήτριε,
385 καταφωτίζων τούς πίστει μελωδούντας 

ή Τριάς | <5 Θεός ευλογητός εΐ.

’Ωδή η'. "Εκστη&ι. φρίττων

’Έφριξε σμήνος δυσμενές 
καί κατησχννθη δε

τών δαιμόνων ή πληθύς 
390 ιδονσα την ψυχήν σου βαίνονσαν

Επετηρις ΕγαιρΕια£ Βυ2αντ. Σπουδών, £το; ΙΑ'. 10
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εις ουρανούς εν φωτί, 
εκ τάφου δε σου μικρόν το σώμα 

τά μΰρα αναβρύζει' 
οί πιστοί δε βοώμεν,

395 Χριστόν ϋπερνψοϋντες 
εις πάντας τους αιώνας.

** *

Αέλυσαι σώματος θνητόν 
την έπουράνιον

δε εναπείληφας ζωήν.
400 Άδάμ τον νεον γάρ μιμούμενος 

λόγχη ετρώθης πλευράν 
και μένεις, Δημήτριε, άπαύστως 

φρουρών τους μελωδούντας 
ιερείς ευλογείτε 

405 λαός ϋπερυχροϋτε
εις πάντας τους αιώνας.

** *

Πέλεις τώ αώματι νεκρός 
δ Λονπος δε δ αός 

αριστεύει ών πιστός'
410 λαβών γάρ τον χειρός δακτύλιον 

και τον χιτώνα τον αόν 
θαυμάτων πληθύν εκ τούτων πράττει 

και τον Χριστόν κηρύττει 
και άθλεΐ ύπ'ερ τούτον 

415 αυτόν και αέ, ώ μάρτνς 
Δ ημήτριε, τιμώμεν.

** *

ν Ω τών χαρίτων τών 'ίν σοί! 
μ τής αγνείας σου!

ώ σφαγής υπέρ Χρίστον!
420 ιδού γάρ υπό γήν μεν τέθειααι 

καί αυγκαλύπτη χοι 
τό σώμα θνητόν ώς κεκτημένος, 

άλλ5 εις τον κόσμον φθάνεις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:56:41 EEST - 34.211.113.242



'Αγιολογικά. 147

ώσπερ άγγελος, μάρτνς,
425 καί πάντας έπιακέπτη 

Χριατόν τους άννμνονντας.

’Ωδή Μή εποδύρου μου

Μή άνιώ, ώ πατρίς μου, 
ύπαχθεϊσα τυράννοις

ών δι εμον απαλλαγήν 
430 εύρειν επιζητείς.

εκλυτρώσομαι γάρ καί νυν εκ θλίψεων 
καί πληρώσω παντοίων 

ενθέων αγαθών 
καί φυλάξω καί σώσω 

435 λέγει Αη μητριός'

*% %

5 Επί ταΐς σαϊς μεσιτείαις 
των δεινών λντρωθεΐσα

υπό τάς σάς διεφνλάχθην 
πτέρυγας αεί

440 νυν δε παρά δόξαν άναμέαον των δεινών 
ατροβουμένη άθλίως 

προστρέχω επί σέ 
καί κραυγάζω σοι

βοήθει μοι, Δημήτριε.

A $

445 Γη με καλύπτει καί τάφος 
αλλά πλήρης ό κόσμος

έμής οσμής εκ των μύρων 
χάριτι Χριστού'

μή φοβοϋ ονν, πατρίς μου, εμέ κατέχουοα' 
450 τούς έχθρούς σου γάρ πάντας 

πατάξω έν Χριστφ 
καί φυλάξω καί σώσω 

σέ την τιμώαάν με.

Φ:{ί
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’ Αγαλλιάαθω γη πάσα,
455 Θεσσαλονίκη χαϊρε

ή ευσεβής' τοϋ γάρ Χρίστον 
οπλίτης 6 λαμπρός

μετά σου ένοικεΐ φυλάττων και σώζων σε 
καί εχθρούς σου συντριβών 

460 πληροί σε αγαθών
ώ καί κράζει τιμώσα 

γαίροις Αημήτριε.

Έξαποστειλάριον

Τοΐς ιιαι) ηταΐς αυνέλ&ωμεν

Το τον Χρίστον σωτήριον 
Ικμιμούμενος πάθος 

465 πανεύφημε Αημήτριε,
λόγχαις εσφαγιάσθης

καί μάρτνς εννομος ώφθης 
βασιλείαν εντεύθεν

των ουρανών άπείληφας 
470 καί στεφάνους τής δόξης 

υπέρ ημών
εκτενώς Ικέτευε τόόν εκ πόθου 

τά θεία προεόρτια 
τής σής μνήμης τελούντων.

Θεοτοκίον ομοιον

475 Θεοφάνης παράδεισος
ώφθης έχονσα μέσον

ξνλον ζωής τον Κύριον, 
αχραντε Θεοτόκε,

εξ ου φαγόντες ονκ ετι 
480 αποθνήσκομεν υλως

άλλά ζωήν άμείνονα 
διά σου ζώμεν πάντες 

το τού σταυρού
δπλον περιφέροντες καί νικώντες 

485 τον αποστάτην τύραννον
σε ύμνονμεν, Παρθένε.
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Εις τούς Αίνους 

Στιχηρά

Ήχος a . Των ουρανίων ταγμάτων

Μαρτυρική πανδαισία 
προεορτάζεται.

δεύτε ονν ασμασι θείοις 
490 έτοιμασθέντες πάντες

την μνήμην Δημητρίου του άθλητον 
χαρμοούνως τελέσωμεν,

όπως μεσίτην θερμότατον προς Χρίστον 
τούτον εχοντες σωζώμεθα.

❖

495 Άναπυλοΰντες την δόξαν
ής περ ήξίωσαι

παρά Χρίστου άξίως 
ενφημοΰμέν σε πίστει,

Δημήτριε τρισμάκαρ καί ευλαβώς 
500 τήν σεπτήν σου πανήγνριν

προεορτάζομεν σήμερον εν φδαΐς 
οι ποθούντές σε φιλέορτοι.

Δόξα, ήχος πΧ. δ'

Τον μεγάλου και μυροβλύτου μάρτυρος 
Δημητ ρίου του παμμεγίστου

προεόρτιον μνήμην σήμερον επιτελονντες 
καί των Νοταρίων άθλοφόρων 

Μαρκιανοϋ καί Μαρτυρίου 
τήν πανήγνριν εορτάζοντες

μεσίτας αυτούς προς τον Θεόν προβαλλόμεθα 
βοώντες αύτοΐς :

άθληται γενναιότατοι 
προσδεχόμενοι τάς παρ’ ημών υμνωδίας

παράσχητε ήμϊν των δφλημάτων τήν λύσιν 
ταϊς προς Θεόν ίκεσίαις υμών

καί τήν ειρήνην καί τό μέγα ελεος.

505

510

515
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Κωδ. Κανοοκαλνβίων.
Γ86 φ. 38 β Λαύρας.
1130 φ. 164 Βατοπεδίου.

’ Ιδιόμελον

Ήχος ηλ. α. Προς τδ: Σαλπίαωμεν εν σά/.πιγγι.

Ποίημα ΕνοταιΊίον Θεσοαλονίχης

Σννδράμωμεν εν πίπτει, τε καί πόθοι 
βοήσωμεν έόρτια

καί κροτήσω μεν χεΐρας άπαντες 
εν τfj δι έτους πανηγΰρει 

5 τον άθλοψόρον Χρίστου’
στρατιαί ουράνιοι είιφραινέσθωσαν

καί τον λογχευθέντα διά τον λόγχΐ] ννγέντα Κύριον 
καί τδ θράσος του Λυαίου καθ>]ρηκότα 

θαρσαλέως ϋανμαζέτωσαν.
10 ή γη τε καί η θάλασσα

τά τον λαμπρόν φωστηρος παράδοξα σημεία 
κατά χρέος ενφημείσθωσαν 

ή νεότης τον χαλινόν 
οι εν τω γήρει την βακτηρίαν 

15 οί εν σνμφοραΐς τον προστάτην
οί άποροι τον πλουτιατην

οί εν ευπορία τον οίκονόμον 
την σνμμαχίαν οί στρατιώται

οί εν πελάγει τον ανμπλωτηρα 
20 συν πάσι τον έαντης ατερρδν υπέρ μάγον 

πόλις Θεσσαλονίκη 
καθικετεύοντες όντως εϊπωμεν' 

περίδοξε Δημήτριε 
πρόφθασον έξελον ημάς 

25 από πάσης ανάγκης
καί σωσον τους δούλους σου ταϊς ίκεσίαις σου.

Έν Παρισίοις, ’Ιούλιος 1934.

150 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου 'Αγιολογικό.
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