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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ 

* * * 

Μετὰ τό, Εὐλογητός, ὁ ψαλμὸς 142 

 

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου 

ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·καὶ μὴ 

εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν 

σου πᾶς ζῶν.  

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 

τὴν ζωήν μου. Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·καὶ 

ἠκηδίασεν ἐπ᾽ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, 

ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς 

μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπεν τὸ πνεῦμά μου. Μὴ 

ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς 

καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν 

ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. 

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ 

ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.  

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου. Καὶ ἐν 

τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς 

θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι. 

 

τό, Θεὸς Κύριος καὶ τὰ Τροπάρια 

 

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 

 

Ὁ σωτηρίαν θέλων πάντων ἀνθρώπων, 

ἐξήγαγέ σε Ἀλεξάνδρα τῆς πλάνης, 

καὶ πόθον σοι ἐνέβαλεν ἀγάπης τῆς Αὐτοῦ· 
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ὅθεν τὸ μαρτύριον, Γεωργίου ἰδοῦσα, 

τὸ φθαρτὸν βασίλειον, παρευθὺς ἀπηρνήσω, 

καὶ τὴν ψυχὴν διδοῦσα τῷ Χριστῷ, 

καθικετεύεις, ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

 

Οὐ σιωπήσομεν ποτὲ Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, 

τίς ἡμᾶς ἐῥῤύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνωνϗ 

τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρουςϗ 

Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα ἐκ σοῦ, 

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, 

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 

τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.  

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν 

μού ἐστιν διὰ παντός.  

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως 

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.  

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με 

ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς 

σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ 

χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα 

τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ 

πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 
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Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ 

Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι 

ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω 

τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

 

Εἶτα ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

«Βέλη βελίαρ ἄλεξον, ὦ μάρτυς Ἀλεξάνδρα. Ἀ(θανάσιος)». 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ.δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

 

Βασίλειον δόξαν τὴν ἐπὶ γῆς, σοφῶς ἀπηρνήσω, Ἀλεξάνδρα διὰ 

Χριστόν, καὶ θεῖον μαρτύριον ποθοῦσα, εἰς Βασιλείαν Αὐτοῦ ἔνδον 

γέγονας. 

 

Ἐκ πλάνης εἰδώλων τὸ φῶς Χριστοῦ, ἰδοῦσα τῷ πόθῳ, 

κατεφλέχθης ὅλη σεμνή, καὶ Τούτῳ συνοῦσα Ἀλεξάνδρα, ὑπὲρ ἡμῶν 

μὴ ἐλλίπῃς πρεσβεύουσα. 
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Λευκήν μου ἀνάδειξον τὴν στολήν, ψυχῆς παναθλίας, 

Ἀλεξάνδρα σεπταῖς εὐχαῖς, ἡ δόξης τυχοῦσα Παραδείσου, καὶ τοῦ 

Χριστοῦ καθορῶσα τὸ πρόσωπον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἡ μήτρα σου ὤφθη βασιλική, καθέδρα καὶ θρόνος, ὡς 

βαστάσασα τὸν Χριστόν, Ὃν Ἄνασσα σὺν τῇ Ἀλεξάνδρᾳ, ὑπὲρ πιστῶν 

ἐκτενῶς ἱκετεύσατε. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

Βέλει θείας ἀγάπης, τοῦ Ἰησοῦ βέβλησαι, τοῦ Τροπαιοφόρου 

ὁρῶσα, ἄθλους καὶ σκάμματα, ὅθεν χορήγησον, κἀμοὶ σεμνὴ 

Ἀλεξάνδρα, τοῦ Δεσπότου ἔρωτα, ταῖς ἱκεσίαις σου. 

 

Ἐκ τῆς ζάλης πολέμου, τοῦ νοητοῦ ῥῦσαί με, καὶ παθοδουλείας 

ἁλύσεις, ῥῆξον πρεσβείαις σου, τὴν πρὸς τὸν Κύριον, αὔξουσα θείαν 

ἀγάπην, Ἀλεξάνδρα δέομαι, ᾗ κατεδούλωσαι. 

 

Λύτρωσαί με σκανδάλων, τοῦ πονηροῦ ὄφεως, καὶ τὰς 

ψυχοφθόρους παγίδας, εὐχαῖς σου σύντριψον, ὅπως τὸν βίον μου, 

θεοπρεπῶς Ἀλεξάνδρα, περαιώσας ἴδοιμι, Χριστὸν παμπόθητον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἱερεῖόν με δεῖξον, καὶ λογικὸν σφάγιον, ὥσπερ Ἀλεξάνδραν Υἱοῦ 

σου, Θεομακάριστε, καὶ καταξίωσον, τῆς οὐρανῶν Βασιλείας, ἔνθα 

ἐπευφραίνονται, πάντες οἱ Ἅγιοι. 

 

Διάσωσον, τοὺς σὲ τιμῶντας βασίλισσα Ἀλεξάνδρα, ἀπὸ πάσης 

ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλάστορος, καὶ ἄνοιξον ταῖς σαῖς εὐχαῖς, Βασιλείας 

Χριστοῦ τὰς πύλας. 

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. 
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Κάθισμα. Ἦχος β΄. Τοῖς τῶν αἱμάτων σου. 

 

Ἀλεξάνδρα θεόφρον βασίλισσα, ἡ τὴν δόξαν τοῦ κόσμου 

πατήσασα, δι’ ἀγάπην Χριστοῦ Παντοκράτορος, τοὺς τιμῶντάς σε 

σκέπε καὶ φύλαττε, κατ’ ἐχθροῦ, χορηγοῦσα τὴν δύναμιν. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Ἀλεξάνδρα πανεύφημε, ἄλεξον τῶν δούλων σου τὸν πειράζοντα, 

ἐκκαθαίρουσα νοήματα, καὶ Χριστοῦ τὴν μνήμην ἐγκαινίζουσα. 

 

Ῥῦσαι πάσης κακώσεως, τοὺς προσπίπτοντάς σοι σεπτὴ 

Βασίλισσα, καὶ εἰρήνην δὸς τὴν ἄσειστον, ἣ παρὰ Κυρίου 

καταπέμπεται. 

 

Ἀλεξάνδρα θεόσοφε, δὸς τιμῶν προσκαίρων τὴν καταφρόνησιν, 

καὶ ταπείνωσιν τοῖς δούλοις σου, τοῖς σὸν βίον θέλουσι μιμήσασθαι. 

 

Θεοτοκίον 

 

Λάμψον Δέσποινα Πάναγνε, τὰς ψυχὰς τῶν πόθῳ 

μεγαλυνόντων σε, τῷ φωτὶ Χριστοῦ Ὃν ἔτεκες, Ἥλιον τοῦ κόσμου 

παμφαέστατον. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

Ἐν ὑπομονῇ, καταξίωσον πορεύεσθαι, βίον Ἀλεξάνδρα 

πολυτάραχον, τοὺς τιμῶντάς σου τὸ εὔψυχον, καὶ τὴν κοίμησίν σου 

μακαρίζοντας. 

 

Ξένους πονηρῶν, Ἀλεξάνδρα ἔργων τήρησον, τούς σε ἐκ ψυχῆς 

καταγεραίροντας, καὶ κρατεῖν ἀεὶ ἀμείωτον, φόβον τοῦ Κυρίου τὸν 

ζωήῤῥυτον. 

 

Ὅτε ὁ βαρύς, ἀμελείας ὕπνος ἔρχεται, καὶ καταβάλλει βίᾳ τὰς 

ψυχάς, νῆψιν δίδου τὴν σωτήριον, σαῖς εὐχαῖς πρὸς Κύριον Βασίλισσα.  
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Θεοτοκίον 

 

Νόσους τῶν ψυχῶν, καὶ σωμάτων Μῆτερ ἴασαι, ἡ Ἰησοῦν 

τεκοῦσα ἰατρὸν, καὶ ὑγείαν ἀκατάπληκτον, πάρεχε ἡμῖν ὡς οἶδας 

τάχιστα.  

 

ᾨδὴ Ϛ΄. Τὴν δέησιν. 

 

Ὡς ἔλαφος πρὸς τὸ ὕδωρ ἔδραμες, ταχυδρόμως Ἀλεξάνδρα 

Σωτῆρος, τὰς ἡδονάς, παριδοῦσα τοῦ βίου, καὶ βασιλείας λιποῦσα 

ἀξίωμα, διὸ κἀμὲ ἀξίωσον πιεῖν, Ἰησοῦ τὰ ζωήῤῥυτα νάματα. 

 

Μαρτύρων σε, ἡ ἀνδρεία ἔπλησεν, Ἀλεξάνδρα θαυμασμοῦ 

φιλοπόνου, ὅθεν Χριστῷ, συνετάγης ποθοῦσα, μαρτυρικῶς τὴν ζωὴν 

περαιώσασθαι, ὃν πόθον δὸς κἀμοὶ σεμνή, συνειδήσει ἀθλοῦντι 

ἰσόβιον. 

 

Ἀλέξασα, Ἀλεξάνδρα ἅπαντα, πειρασμὸν βασιλικῆς εὐζωΐας, 

ᾖρας σταυρόν, ζωηφόρον Κυρίου, οὗπερ με φίλον εὐχαῖς σου ἀνάδειξον, 

πρὸς κλήρωσιν τοῦ ποθητοῦ, Παραδείσου ἐν ᾧ σὺ κατῴκησας. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ῥημάτων μου, ἀποροῦντος Δέσποινα, πρὸς ἀξίαν εὐφημίαν σῆς 

δόξης, τοῦ Γαβριήλ, τὸ ὑπέρχαρι Χαῖρε, κλέπτω καὶ τούτῳ τολμῶ 

ἀνυμνῆσαί σε, ἣν ἅπασαι αἱ στρατιαί, ἀσιγήτως Ἀγγέλων δοξάζουσι. 

 

Διάσωσον, τοὺς σὲ τιμῶντας βασίλισσα Ἀλεξάνδρα, ἀπὸ πάσης 

ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλάστορος, καὶ ἄνοιξον ταῖς σαῖς εὐχαῖς, Βασιλείας 

Χριστοῦ τὰς πύλας. 

 

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν 

ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν.  

 

KOINO DELL 2017
Typewriter
156

KOINO DELL 2017
Pencil



ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 

8 

 

Ὁ ποθῶν πάντα ἄνθρωπον σῴζεσθαι, 

Ἀλεξάνδρα καὶ σὲ προσεκάλεσεν, 

ἐκ λατρείας, εἰδωλικῆς πρὸς γνῶσιν τὴν Αὐτοῦ, 

βασάνων ὑπομονήν, καὶ καρτερίαν ἀνδρικήν,  

Γεωργίου θαυμάσασαν· 

ὅθεν τῆς βασιλείας, δόξαν καταλιποῦσα, τῇ αἰφνιδίῳ σου θανῇ,  

τῶν πιστῶν πρέσβις κεχάρισαι. 

 

Προκείμενον. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ. 

 

Στίχ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

 

 

Εὐαγγέλιον. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν (κα´ 12-19). 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Προσέχετε ἀπὸ τῶν 

ἀνθρώπων· ἐπιβαλοῦσι γὰρ ἐφ’ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ διώξουσι, 

παραδιδόντες εἰς συναγωγὰς καὶ φυλακάς, ἀγομένους ἐπὶ βασιλεῖς καὶ 

ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου· ἀποβήσεται δὲ ὑμῖν εἰς μαρτύριον. 

Θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν μὴ προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι· ἐγὼ 

γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν, οὐδὲ 

ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. Παραδοθήσεσθε δὲ καὶ ὑπὸ 

γονέων καὶ συγγενῶν καὶ φίλων καὶ ἀδελφῶν, καὶ θανατώσουσιν ἐξ 

ὑμῶν, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· καὶ θρὶξ ἐκ 

τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται· ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τὰς 

ψυχὰς ὑμῶν. 

 

Ἦχος β´. 

 

 Δόξα. 

 

Θείας Ἀλεξάνδρας, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, 

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Καὶ νῦν. 
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Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, 

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Εἶτα ψάλλομεν τὸ προσόμοιον. 

 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 

 

Ἦχος πλ.β΄.  Ὅλην ἀποθέμενοι. 

 

Ἀλεξάνδρα πάντιμε, πλῆσόν με ἔρωτος θείῳ, ὡς καὶ σὺ 

πεπλήρωσαι, καὶ φθαρτὰ βασίλεια καταλέλοιπας. Τὸ δὲ πῦρ ὑπάναψον, 

τῆς Χριστοῦ ἀγάπης, ὅπως τρέχω ὥσπερ ἔλαφος, πρὸς ὕδωρ ἄφθαρτον, 

καὶ ζωὴν παρέχον αἰώνιον. Παγίδας πάσας σύντριψον, ἃς ὁ πονηρὸς 

ὑποκρύπτει μοι, ἵνα ἐν τηρήσει, τῶν θείων ἐντολῶν ἀξιωθῷ, τῆς 

Παραδείσου οἰκήσεως, μετὰ σοῦ βασίλισσα. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

 

Τυραννὶς τῶν παθῶν με, ἐκβιάζει χωρίσαι Χριστοῦ Βασίλισσα, 

διὸ καθικετεύω, ἐνίσχυσον εὐχαῖς σου, ὅπως ψάλλω ἱστάμενος· 

Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ἐν τοῖς Ἁγίοις πᾶσι. 

 

Ὑπὲρ πάντα Δεσπότην, ἀγαπήσασα μάρτυς τῇ προαιρέσει σου, 

ἐγένου Ἀλεξάνδρα, θανοῦσα πρὸ τοῦ ξίφους· ὅθεν θνήσκειν ἀξίωσον, 

τὸ καθ’ ἡμέραν Χριστῷ, ἡμᾶς ἐθελουσίως. 

Συνηνώθης Κυρίῳ, τῶν εἰδώλων ἀπάτην καταπατήσασα· ἐμὲ δὲ 

Ἀλεξάνδρα, νικᾷν ἀνδρειοφρόνως, τῆς σαρκὸς τὰ θελήματα, καὶ τοῦ 

ἐχθροῦ κεφαλήν, συντρίβειν ἀξιώσαις.  

 

Θεοτοκίον 

 

Ἀκατάφλεκτε Βάτε, ἁμαρτίας τὴν φλόγα σβέσον δροσίζουσα, 

ταλαίπωρον ψυχήν μου, καὶ φύειν ἐξαιτῶ σε, ἀρετὰς τὰς ἑνοῦσάς με, 

τῷ γλυκυτάτῳ Χριστῷ, καὶ ποθητῷ Νυμφίῳ. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν βασιλέα. 
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Λῦσον τὸ σκότος, τῆς ἐμπαθείας νοός μου, Ἀλεξάνδρα 

πρεσβεύουσα Κυρίῳ, καὶ φωτὶ βαδίζειν, Αὐτοῦ ἀξίωσόν με. 

 

Ἐκ βασιλείας, τῆς ἐπιγείου μετέστης, Ἀλεξάνδρα εἰς πλάτη 

Βασιλείας, τοῦ Χριστοῦ ἣν πᾶσι, τοῖς σὲ τιμῶσι δίδου.  

 

Ξύλου τρυφῶσα, ἐν τῷ γλυκεῖ Παραδείσῳ, Ἀλεξάνδρα μετόχους 

δεῖξον τούτου, ὅσοι ἀθλησίν σου, γεραίρουσιν ἐν ὕμνοις. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἀδιαφθόρως, ἡ τὸν Σωτῆρα τεκοῦσα, ἀδιάφθορον τήρει με 

Παρθένε, ἐκ πικρίας πλάνου, ἐχθροῦ κακομηχάνου. 

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

Νικήσασα γενναίως, μῆτερ Ἀλεξάνδρα, τῶν φθειρομένων 

θελγήτρων τὰ ἔνεδρα, συννικητὰς δεῖξον πάντας, τοὺς φιλομάρτυρας. 

Δορκὰς χριστοβληθεῖσα, οὖσα Ἀλεξάνδρα, βέλει Κυρίου ἡμᾶς 

καταξίωσον, βληθῆναι ὅπως σὺν πᾶσιν, Ἁγίοις ζήσωμεν. 

 

Ῥευμάτων Παραδείσου, μέλιτος τρυφῶσα, ὡς τοῦ Κυρίου ὁρῶσα 

τὸ πρόσωπον, ὑπὲρ ἡμῶν μὴ ἐλλείπῃς, Μάρτυς πρεσβεύουσα. 

 

Αἶρε σεπτάς σου χεῖρας, θεία Ἀλεξάνδρα, τῷ Βασιλεῖ τῶν αἰώνων 

καὶ αἴτησαι, ὅπως σωθῶμεν οἱ ὅσοι, μνήμην τιμῶμέν σου. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἀνάξιος ὑπάρχων, ἐκ πολλῶν πταισμάτων, πρὸς Ἰησοῦν ἀγαθὸν 

Παναμώμητε, σὺν Ἀλεξάνδρᾳ μου πρέσβεις, ὑμᾶς προβάλλομαι.  

 

εἶτα ἐπιψάλλομεν τό, 

 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 

ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν 
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τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξωτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, 

τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 

μεγαλύνομεν. 

 

Μεγαλυνάρια 

 

Χαίροις Ἀλεξάνδρα ἡ τοῦ Χριστοῦ, ἔρωτι τρωθεῖσα, καὶ βασίλεια 

τὰ φθαρτά, πάραυτα λιποῦσα, καὶ πρὸ θανάτου ξίφους, ψυχήν σου 

παραδόξως, δοῦσα τῷ Πλάστῃ σου. 

 

Σὺν Τροπαιοφόρῳ τῷ θαυμαστῷ, Ἀπολλῴ, Κοδράτῳ, τοῖς σεπτοῖς 

σου συναθληταῖς, καὶ Ἰσαακίῳ, θεόφρον Ἀλεξάνδρα, ὑπὲρ ἡμῶν 

Δεσπότην, καθικετεύετε. 

 

Φύλαττε ἁγίαις σου προσευχαῖς, συνωνύμους πάσας, Ἀλεξάνδρα 

τὰς εὐλαβῶς, μνήμην σου τὴν θείαν, φαιδρῶς ἐπιτελούσας, καὶ πρὸς 

Χριστὸν πλουτούσας, σὲ ὡς μεσίτριαν. 

 

Θείας Βασιλείας τοῦ Ἰησοῦ, ποίησον ἀξίους, Ἀλεξάνδρα μάρτυς 

σεπτή, ὅσοι ἐξαιτοῦμεν, εὐχάς σου τὰς ἁγίας, καὶ τὸ μαρτύριόν σου, 

πόθῳ θαυμάζομεν. 

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων 

ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, 

εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. 

 

καὶ τὰ τροπάρια 

 

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς. Πάσης γὰρ ἀπολογίας 

ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

Δόξα Πατρί. 
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Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν 

σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ’ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς 

εὔσπλαγχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς 

ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου καὶ τὸ ὄνομά σου 

ἐπικεκλήμεθα. 

 

Καὶ νῦν.  

 

Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη 

Θεοτόκε. Ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσαιμεν· ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν 

περιστάσεων. Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν ψάλλομεν τὸ παρὸν προσόμοιον. 

 

Ἦχος β.΄ Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Ὡς συμβασιλεύουσα Χριστῷ, καὶ τὴν παῤῥησίαν πλουτοῦσα, θεία 

βασίλισσα, Ἀλεξάνδρα πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν τῶν πιστῶς, 

προβαλλόντων μεσίτριαν, καὶ πόθῳ αἰτούντων, ἴασιν ὧν ἔχομεν, 

ἀσθενειῶν καὶ παθῶν· ὅπως, καθαροὶ εὑρεθῶμεν, ὅταν μέλλῃ κρίσιν 

ποιῆσαι, καὶ σὺν σοὶ Αὐτῷ παραστησώμεθα. 

 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι 

ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 

 

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου, φύλαττε, εὐλογημένη 

Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν 

σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. 
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Δι’ εὐχῶν. 

 

Στίχοι 

Ἄξιον δεῖξόν με Χριστοῦ Βασιλείας, 

Σοὶ θαῤῥοῦντα, βασίλισσα Ἀλεξάνδρα. 
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