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30 Απγνύζηνπ Παξαθιεηηθόο θαλώλ Αγίνπ 

Αιεμάλδξνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο 
Γεξάζηκνπ  κηθξαγηαλλαλίηνπ 

Χαικόο ξκβ΄ (142) 
Κύξηε, εἰζάθνπζνλ ηῆο πξνζεπρῆο κνπ, …. 

Θεόο Κύξηνο, θαί ἐπέθαλελ ἠκίλ, εὐινγεκέλνο ὁ ἐξρόκελνο ἐλ 

ὀλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηα ησλ ζηνίρσλ) 

 

                      Ἦρνο δ΄. Ὁ ςσζεῖο ἐλ ηῷ Σηαπξῶ 
Ὡο ηῆο Σξηάδνο ζενθόξνο ζεξάπσλ, θαί ξζνδόμσλ, ὁδεγόο θαί 

πξνζηάηεο, Ἀξρηεξάξρα ηνῦ Υξηζηνῦ Ἀιέμαλδξε, πξέζβεπε 

δεόκεζα, πάζεο ξύεζζαη βιάβεο, θαί παληνίσλ ζιίςεσλ, ηνύο 

πηζηῶο ζέ ηηκώληαο θαί ηῶλ πηαηζκάησλ ιύζηλ παξαζρεῖλ, ηνῖο 

θαηαθεύγνπζη Πάηεξ ηή ζθέπε ζνπ. 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

 

Οὐ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε, …. 

Χαικόο λ΄ (50) 
Ἐιέεζνλ κέ, ὁ Θεόο, ….. 

 

                  Ὠδή ἅ΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξᾶλ δηνδεύζαο. 
Λακπόκελνο θέγγεη ηῷ λνεηῶ, Ἀιέμαλδξε Πάηεξ, ηῆο Σξηάδνο ηῆο 

παληνπξγνῦ, ιύζνλ ηῶλ παζῶλ κνπ ηήλ ὁκίριελ, ηαῖο θσηνθόξνηο 

πξεζβείαηο ζνπ δένκαη. 

 

Ἰιύνο κέ ξύζαη πάζεο θζνξᾶο, Ἀιέμαλδξε Πάηεξ, κεζηηείαηο ζνπ 

πξόο Υξηζηόλ, θαί δίδνπ ἰζρύλ κνί Ἱεξάξρα,ηνῦ δηνδεύεηλ ὁδόλ ηήλ 

ζσηήξηνλ. 

 

Σή ζή πξνζηαζία θαί ἀξσγή, Ἀιέμαλδξε Πάηεξ, θαηαθεύγσλ πίζηεη 

ζεξκή, ξπζζείελ δεηλῶλ πεηξαηεξίσλ, θαί ραιεπῶλ ἐλ ηῷ βίσ 

ζηελώσλ. 
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                                       Θενηνθίνλ. 

Ἀζπόξσο ζπλέιαβεο ἐλ γαζηξη, ηόλ Πάλησλ Γεζπόηελ, θαί ἀθζόξσο 

ηνῦηνλ Ἁγλή, ἐθύεζαο Ἄρξαληε• δηό κέ, θζνξνπνηῶλ λνεκάησλ 

ἐθθάζαξνλ. 

                          Ὠδή γ΄. Οξαλίαο ἁςίδνο. 
Ἱεξάξρεο θαί κύζηεο, ζενεηδῆο πέθελαο, ηῆο Ὑπεξνπζίνπ Σξηάδνο, 

ἤλ θαζηθέηεπε, Πάηεξ Ἀιέμαλδξε, πάζεο ιπηξνῦζζαη ἀλάγθεο, ηνύο 

πηζηῶο πξνζηξέρνληαο ηή ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

πζρεζέληα κέ Πάηεξ, ηαῖο ραιεπαηο ζιίςεζη, ἐμ ἁκαξηηῶλ 

πνιπηξόπσλ ζάηηνλ ἁπάιιαμνλ, ηαῖο ἰθεζίαηο ζνπ• θαί πξόο ὁδόλ κέ 

εἰξήλεο, ἴζπλνλ Ἀιέμαλδξε, ἴλα γεξαίξσ ζέ. 

 

σηεξίαο ηήλ ηξῖβνλ, ηήλ πξόο. Θεόλ ἄγνπζαλ, ηή ζή παηξηθή 

ζπκπαζεία, ἠκίλ ἀκάισζνλ, Πάηεξ Ἀιέμαλδξε, ηνῖο ἀδηζηάθησ 

θαξδία, ἐθδεηνύζη πάληνηε, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ. 

 

                                     Θενηνθίνλ. 
 ηῶλ ὅισλ Γεζπόηεο, θαί Πνηεηήο Ἄρξαληε, ἐθ ηῶλ ζῶλ ἀρξάλησλ 

αἱκάησλ, πινύησ ρξεζηόηεηνο, ζάξθα πξνζείιεθελ, ἀλαιινηώησο 

ὡο νἶδε, θαί πξνζηάηηλ θόζκνπ ζέ, ὄλησο ἀλέδεημε. 

 

Γηαζσζνλ Ἀξρηεξάξρα Ἀιέμαλδξε, πάζεο βιάβεο, ηνύο ἐλ πίζηεη ηή 

πξνζηαζία ζνπ ζπεύδνληαο, ὡο παξξεζίαλ πξόο Κύξηνλ θεθηεκέλνο. 

 

Ἐπηβιεςνλ ἐλ εὐκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπί ηήλ ἐκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαί ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηό ἄιγνο. 

 

                          Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 
Φσηόο λνεηνῦ, θαηαηξπθῶλ Ἀιέμαλδξε, ὡο κύζηεο Υξηζηνῦ, θαί 

Ἱεξάξρεο ὅζηνο, ἐθ ζθόηνπο ηῶλ αἱξέζεσλ, θαί δεηλῆο ἀζπκίαο θαί 

ζιίςεσο, κή δηαιίπεο ιπηξνῦζζαη ἠκᾶο, ηνύο πίζηεη θαί πόζσ 

ἀλπκλνῦληαο ζέ. 
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                            Ὠδή δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 
Ὑπνθήηεο ὡο; ἔλζενο, ηῆο Σξηαδηθῆο ἐιιάκςεσο Ὅζηε, ηήλ ςπρήλ 

κνπ θαηαιάκπξπλνλ, ἐλαξέηνπ βίνπ ἐπηδόζεζηλ. 

 

Ἀπό πάζεο ζηελώζεσο, ηῆο θαηά ςπρήλ θαί ζῶκα ἐθιύηξσζαη, 

ἱεξώηαηε Ἀιέμαλδξε, ηνύο εἰιηθξηλῶο ζέ καθαξίδνληαο. 

 

Γεσξγεῖλ ἠκίλ δύλακηλ, δίδνπ ἀξεηῶλ ηήλ ἄξνπξαλ Ἅγηε, ἴλα 

δξέςσκελ ηόλ ἄζηαρπλ, δσῆο ηῆο ἀιήθηνπ δπζσπνῦκελ ζέ. 

 

                                  Θενηόθηνλ. 
Ἰαηξόλ ἠκίλ ηέμαζα, θαί ζσηήξα πάλησλ Υξηζηόλ ηόλ Κύξηνλ, ηήλ 

λνζνῦζαλ κνπ δηάλνηαλ, Θενηόθε ἴαζαη θαί ζῶζνλ κέ. 

 

                              Ὠδή ἐ΄. Φώηηζνλ ἠκᾶο. 
Ἐπηδε ἠκίλ, νὐξαλόζελ Πάηεξ Ὅζηε, θαί παξαζρνπ ηά αἰηήκαηα 

ἠκῶλ, ὡο κεζίηεο ἠκῶλ κέγαο πξόο ηόλ Κύξηνλ. 

 

Ἥιηνο ιακπξόο, Ἐθθιεζίαο ἐρξεκάηηζαο θαί δηέιπζαο Ἀξείνπ ηήλ 

ἀριύλ, Ἱεξάξρα ηαῖο ἀθηίζη ηῶλ δνγκάησλ ζνπ. 

 

Μέγαο ἀξσγόο, ξζνδόμσλ ἀλαδέδεημαη, ὤ Ἀιέμαλδξε Παηέξσλ 

θαιινλή, θαί παξέρεηο ἠκίλ πάληνηε ηήλ ράξηλ ζνπ. 

  

                                         Θενηόθηνλ. 
Ἄρξαληε Ἁγλή, ηήλ ρξαλζείζάλ κνπ δηάλνηαλ, ηῶλ πνιιῶλ ἁκαξηηῶλ 

ηαῖο πξνζβνιαῖο, ἀπνθάζαξνλ ηνῖο ξείζξνηο ηνῦ ἐιένπο ζνπ. 

 

                            Ὠδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ. 
νθία, θαηαθνζκνύκελνο ζεία, ηνῦ Ἀξείνπ δηειέγρεηο ηήλ πιάλελ, 

Ἀξρηεξάξρα Ἀιέμαλδξε Πάηεξ• ὅζελ ἠκᾶο ἀλσηέξνπο ἀπέξγαζαη, 

ζνθηζηεηῶλ ηῶλ δνιεξῶλ, ηνῦ ἐρζξνῦ 

δπζσπνῦκελ ζέ Ἅγηε. 

 



[286] 

 

ηξνβεῖ κέ, ἁκαξηηῶλ πνιπηξόπσλ, θαί πνηθίισλ θαηαηγίο 

παζεκάησλ, ἀιιά ηή ζῆ θαηαθεύγσ γαιήλε, θαί ἐθ θαξδίαο βνῶ ζνί 

Ἀιέμαλδξε, ὁδήγεζνλ ἀζθαιῶο, πξόο ζσηήξηνλ ὅξκνλ θαί ζῶζνλ 

κέ. 

 

Καθίαο, ηῆο ηνῦ δνιίνπ Βειίαξ, ηήλ ηαιαίπσξνλ θαξδίαλ κνπ ξύζαη, 

θαί ηῆο αὐηνῦ καληώδνπο ἀπάηεο, ἁπάιιαμνλ κέ, πακκάθαξ 

Ἀιέμαλδξε, θαί κεηαλνίαο ηῷ θσηί, ηήλ ἀζιίαλ ςπρήλ κνπ 

θαηαύγαζνλ. 

 

                                     Θενηνθίνλ. 
Ἐιένπο ηόλ ρνξεγόλ ηεηνθπΐα, ἐιεῆκνλ Παληεπιόγεηε Κόξε, 

νἰθηείξεζνλ κέ ηή ζή ζπκπαζεία, θαί ηνῦ ἐρζξνῦ ηεο δνπιείαο κέ 

ιύηξσζαη, θαί δνύισζόλ κνπ ηήλ ςπρήλ, ηνῦ Τἱνῦ ζνπ ηῷ λόκσ θαί 

ζῶζνλ κέ. 

 

Γηαζσζνλ Ἀξρηεξάξρα Ἀιέμαλδξε πάζεο βιάβεο, ηνύο ἐλ πίζηεη ηή 

πξνζηαζία ζνπ ζπεύδνληαο, ὡο παξξεζίαλ πξόο Κύξηνλ θεθηεκέλνο. 

 

Ἄρξαληε ἡ δηά ιόγνπ ηόλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ ηῶλ 

ἡκεξῶλ, ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

                         Ἦρνο β΄. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 
Ἱεξαξρῶλ ἱεξόλ ἐγθαιιώπηζκα, Ἀξρηεξάξρα Κπξίνπ Ἀιέμαλδξε, 

ἐρζξῶλ ἀνξάησλ καλίαο κέ, θαί ὁξαηῶλ ραιεπόηεηνο ιύηξσζαη, ὡο 

κέγαο κνπ πξόκαρνο Ἅγηε. 

 

Πξνθείκελνλ. 
Οἱ Ἱεξεῖο ζνπ, Κύξηε, ἐλδύζνληαη δηθαηνζύλελ θαί νἱ ὅζηνί ζνπ 

ἀγαιιηάζεη ἀάγαιιηαζνληαη. 

Σηίρ:. Μαθάξηνο ἀλήξ ὁ θνβνύκελνο ηόλ Κύξηνλ, ἐλ ηαῖο ἐληνιαῖο 

αὐηνῦ ζειήζεη ζθόδξα. 

Δπαγγέιηνλ 
Δἶπελ ὁ Κύξηνο, Ἐγώ εἰκί ἡ ζύξα, δί’ ἐκνῦ ἐάλ ηίο εἰζέιζε, 

ζσζήζεηαη, θαί εἰζειεύζεηαη θαη ν πνηκήλ ὁ θαιόο ηήλ ςπρήλ αὐηνῦ 

ηίζεζηλ ὑπέξ ηῶλ πξνβάησλ, ὁ κηζζσηόο δε θαη νπθ σλ πνηκήλ νπ 
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νπθ εηζίλ ηα πξόβαηα ίδηα, ζεσξεί ηόλ ιύθνλ ἐξρόκελνλ θαί ἀθίεζη 

ηά πξόβαηα θαί θεύγεη, θαί ὁ ιύθνο ἁξπάδεη αὐηά θαί ζθνξπίδεη ηά 

πξόβαηα.  δέ κηζζσηόο θεύγεη, ὅηη κηζζσηόο ἐζηη θαί νὐ κέιεη 

αὐηῶ πεξί ηῶλ πξνβάησλ. Ἐγώ εἰκί ὁ πνηκήλ ὁ θαιόο, θαί 

γηλώζθνκαη ὑπό ηῶλ ἐκῶλ, θαζώο γηλώζθεη κέ ὁ παηήξ θαγῶ 

γηλώζθσ ηόλ παηέξα, θαί ηήλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπέξ ηῶλ πξνβάησλ. 

Καί ἄιια πξόβαηα ἔρσ, ἅ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαύηεο, θαθείλα κέ 

δεῖ ἀγαγεῖλ, θαί ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνύζνπζη, θαί γελήζεηαη κία 

πνίκλε εἰο πνηκήλ. 

 

Γόμα Παηξί θαί Υἱῶ θαί Ἁγίσ Πλεύκαηη. 

Σαίο ηνπ Ἱεξάξρνπ, πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἁπάιιαμνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καί λῦλ θαί ἀεί θαί εἰο ηνύο αἰώλαο ηῶλ αἰώλσλ. Ἀκήλ. 

Σαίο ηεο Θενηόθνπ, πξεζβείαηο Ἐιεῆκνλ, ἑμάιεηςνλ ηά πιήζε ηῶλ 

ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Σηίρ.: Ἐιέεζνλ κέ ὁ Θεόο θαηά ηό κέγα ἔιεόο ζνπ θαί θαηά ηό 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ ζνπ, ἑμάιεηςνλ ηό ἀλόκεκά κνπ. 

Πξνζόκνηνλ. 
Ἦρνο πι. β΄ Ὅιελ ἀπνζέκελνη. 

Ὅινο ἐλζεώηαηνο, ἀξρηεξεύο ηνῦ σηῆξνο, ἀλεδείρζεο Ὅζηε, βίνπ 

θαζαξόηεηη, ιακπξπλόκελνο, θαί ὀξζνῖο δόγκαζη, Σξηάδνο ηήλ 

δόμαλ, ὀξζνδόμσο ἀλεθήξπμαο, δηό αἰηνῦκελ ζε πάζεο ἐπεξείαο 

ἁπάιιαμνλ, δνθεζηζόθσλ Αγηε, θαί δεηλῶλ ζθαλδάισλ ηνῦ ὄθεσο, 

Ἀιέμαλδξε Πάηεξ, ηνύο πίζηεη θαηαθεύγνληαο ἀεί, ηήλ πξόο 

Υξηζηόλ ἱθεζία ζνπ, 

θαί ζε καθαξίδνληαο. 

                           

                          Ὠδή δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 
Πεηξαζκῶλ ἀδόθεησλ, θαί παζῶλ ἀθαζάξησλ ἠκᾶο ἁπάιιαμνλ, θαί 

πάζεο δπζρέξεηαο, Ἀιέμαλδξε ἐλ βίσ, ηνύο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο, 

 ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

Ἐληνιῶλ ηνῦ Κπξίνπ, πιεξσηᾶο ἀπεξγάδνπ Πάηεξ Ἀιέμαλδξε, θαί 

βίνπ ἐλαξέηνπ, ἐξγάηαο Ἱεξάξρα, ηνύο ἐλ πίζηεη θξαπγάδνληαο,  

ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 
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Γλώκελ ἔκθξνλα δίδνπ, θαί ζσηήξηνλ θόβνλ Πάηεξ Ἀιέμαλδξε, θαί 

δῆινλ πξόο ηήλ θηῆζηλ, θξεηηηόλσλ Ἱεξάξρα, ηνῖο βνῶζηλ ἑθάζηνηε, 

 ηῶλ Παηέξσλ ἠκῶλ, Θεόο εὐινγεηόο εἰ. 

 

                                         Θενηνθίνλ 
Ἐξξππάλζελ ἀζιίσο, ραιεπαῖο ἁκαξηίαηο ὁ πνιπώδπλνο, ἀιιά ζύ 

Θενκῆηνξ, ἀπόπιπλνλ ηνῦ ξύπνπ, ηῶλ παζῶλ ηήλ θαξδίαλ κνπ, θαί 

κεηαλνίαο πξόο θῶο, ὁδήγεζνλ κέ Κόξε. 

 

                              Ὠδή ἡ΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ρῶζηλ παξαζρνπ, ηή ἀζζελνύζε ςπρή κνπ, θαί ζεξάπεπζνλ ηνῦ 

ζώκαηνο ηό ἄιγνο, ἴλα ζέ γεξαίξσ, Ἀιέμαλδξε ηξηζκάθαξ. 

 

Ἀπό Κπξίνπ, ιαβῶλ πινπζίαλ ηήλ ράξηλ, ηό ὁκόηηκνλ Σξηάδνο ηῆο 

Ἁγίαο, ἄπαζη θεξύηηεηο, Ἀιέμαλδξε ηξηζκάθαξ. 

 

εζνβεκέλελ, αἱξεηηθῶλ ηήλ ρνξείαλ, ζείσ ιόγσ ζνπ Ἀιέμαλδξε 

δεηθλύεηο ὧλ ηῆο ἐπεξείαο, ἀηξώηνπο ἠκᾶο ηήξεη. 

 

                                       Θενηνθίνλ. 
Ἀγγέισλ δόμα, θαί ηῶλ βξνηῶλ ζσηεξία, Ἀεηπάξζελε δεδνμαζκέλε 

Κόξε, ζῶζνλ κέ ζόλ δνῦινλ, ὡο βξύζηο εὐζπιαγρλίαο. 

 

                             Κύξίσο Θενηόθνλ 

Μεγίζηεο εὐθιεξίαο, θαηεμησκέλνο, ἐλ νὐξαλνῖο Ἱεξάξρα 

Ἀιέμαλδξε, κεγάισλ πόλσλ ἀηξώηνπο ἠκᾶο δηάζσδε. 

 

ιόθσηνλ ὡο ζέιαο, πάζη δηαπγάδεηο, ξζνδνμίαο ηό θέγγνο 

Ἀιέμαλδξε, θαί θαηαπγάδεηο ηνύο πίζηεη ζέ κεγαιύλνληαο. 

 

Ὑςίζηνπ ὧλ ζεξάπσλ, πάληνηε δπζώπεη, ὑπέξ ἠκῶλ ζεεγόξε 

Ἀιέμαλδξε, ηῶλ ζέ ηηκώλησλ ὡο κέγηζηνλ ἀληηιήπηνξα. 
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                                Θενηνθίνλ. 
Ὑκλνῦκελ ζνπ ηό κέγα, κπζηήξηνλ ηνῦ ηόθνπ, θαί ἐθβνῶκελ ζνί 

Ἄρξαληε Γέζπνηλα, ραῖξε ηνῦ θόζκνπ πξνζηάηηο θαί θαηαθύγηνλ. 

 

Ἄμηνλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ ζέ ηήλ Θενηόθνλ, ηήλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαί παλακώκεηνλ, θαί Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἠκῶλ. 

Σήλ ηηκησηέξαλ ηῶλ Υεξνπβείκ, θαί ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

εξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηήλ ὄλησο 

Θενηόθνλ, ζέ κεγαιύλνκελ. 

 

Υαίξνηο Ἐθθιεζίαο ζεῖνο θσζηήξ, θαί Ἀξρηεξέσλ, ἐγθαιιώπηζκα 

θαί θαλώλ, ραίξνηο ξζνδόμσλ δνγκάησλ ἡ ιπρλία Ἀιέμαλδξε 

πακκάθαξ, ἠκῶλ ὁ ἔθνξνο. 

 

πλζξόλνλ ηόλ Λόγνλ ὁκνινγεῖο, ζηόκαηη ἁγίσ,ηῷ ἀλάξρσ αὐηνῦ 

Παηξί, θαί ηήλ ηνῦ Ἀξείνπ, δεηλήλ ἐξεζρειίαλ , πεγήλ ὡο 

βιαζθεκίαο, Πάηεξ θαηήζρπλαο. 

 

Ἔρσλ πνιηηείαλ ἀγγειηθήλ, ζεῖνο πνηκελάξρεο, Βπδαληίνπ ςήθσ 

Θενῦ, Ἀιέμαλδξε ὤθζεο, θαί πάζεο Ἐθθιεζίαο, θσζηήξ θαί 

ἑσζθόξνο, ὄλησο πνιύθσηνο. 

 

Ἐλ πλόδσ Πάηεξ ηή ἱεξά, ηή ἐλ ηή Νηθαία, ὁκννύζηνλ ηῷ Παηξί, 

ηόλ Τἱόλ θεξύηηεηο, Ἀιέμαλδξε ζενθξνλ, Ἀξείνπ θαηαηζρύλσλ, 

δόγκα ηό ἄζενλ. 

 

Υαίξνηο ξζνδόμσλ πύξγνο ζηεξξόο, ραίξνηο ηῆο Σξηάδνο, ζενθόξνο 

κπζηαγσγόο, ραίξνηο ζπλσλύκσλ, ηῶλ ζῶλ ζεξκόο πξνζηάηεο, 

Ἀιέμαλδξε νὖο ζθέπε, ἀεί θαί θύιαηηε. 

 

Ἔρσλ παξξεζίαλ πξόο ηόλ Υξηζηόλ, ἀπαύζησο δπζώπεη, Ἱεξάξρα 

ὑπέξ ἠκῶλ, ηῶλ πόζσ ηεινύλησλ, ηήλ κλήκελ ζνπ ηήλ ζείαλ, θαί 

πίζηεη πξνζηόλησλ, ηή πξνζηαζία ζνπ. 



[290] 

 

 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἵ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Ἀπνζηόισλ ἡ 

δσδεθάο, νἱ Ἁγίνη πάληεο, κεηά ηῆο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ, 

εἰο ηό ζσζῆλαη ἠκᾶο. 

 

 

Τό Τξηζάγηνλ…. 

 

                             40 Κύξηε ειέεζνλ… 

 

                                   Ἦρνο β΄. Ὄηε ἐθ ηνῦ μύινπ 
Πάληαο ηνύο πξνζπίπηνληαο πηζηῶο, ηή ζή ζεξκνηαηε πξεζβεία, 

πξόο ηόλ σηήξα Υξηζηόλ, Ἅγηε Ἀιέμαλδξε, ἐθ πάζεο ζιίςεσο, θαί 

παζῶλ θαί θαθώζεσλ, ἀηξώηνπο ζπληεξεῖ, 

ἠκίλ ἑμαηηνύκελνο, πηαηζκάησλ ιύηξσζηλ, ἅκα θαί εἰξήλελ ζεόζελ, 

θαί ηήλ ἐθ Θενῦ εὐινγίαλ, ὡο ἠκῶλ πξνζηάηεο ἐλζεώηαηνο. 

. 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ νπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Σὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο ὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ νπ. 

 

Γί’ ερῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Φξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ 
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