
Ζ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ἦχος Πα

ην παγ κο σμι ον δο ξαν την εξ αν θρω πων

σπα ρει σαν και τον ∆ε σπο την τε κου ου σαν την ε

που ρα νι ον πυ λην υ μνη σω μεν Μα ρι αν την Παρ

θε νον των α σω μα των το α α σμα και των

πι στων το εγ καλ λω πι σμα αυ τη γαρ α νε

δει χθη ου ρα νος και να ο ος της Θε ο τη τος

αυ τη το με σο τοι χον της εχ θρας κα θε λου σα ει

ρη η νην αν τει ση ξε και το βα σι λει ον η

νε ω ξε ταυ την ουν κα τε χον τες της πι στε ως

την αγ κυ ραν υ πε ερ μα α χον ε χο μεν τον



εξ αυ της τε χθεν τα Κυ ρι ον θαρ σει τω τοι νυν

θαρ σει τω λα ος του Θε ου και γαρ αυ τος πο λε μη

σει τους εχ θρους ως παν το δυ υ να α μο ο ος



Ζ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ἦχος Γα

ω ως μη θαυ μα σω μεν τον θε αν δρι κον

σου το κον παν σε ε βα σμι ι ε πει ραν γαρ αν δρος μη δε

ξα με ε νη πα να μω με ε τε κες α πα το

ρα Υι ον εν σαρ κι τον προ αι ω νων εκ Πα τρος γεν

νη θε εν τα α μη το ο ρα μη δα μω ως υ πο

μει ναν τα τρο πη ην η φυρ μο ον η δι αι ρε ε σιν

αλλ ε κα τε ρας ου σι ας την ι δι ο τη

τα σω ω αν φυ λα ξα αν τα δι ο μη τρο πα αρ θε

νε ∆ε σποι να αυ τον ι κε τευ ε σω θη ναι ταις

ψυ χας των ορ θο δο ξως Θε ο το κον ο μο λο γουν

των σε ε ε ε


