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Τῌ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
\ Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, 

Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.
ΕΝ Τῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε,
νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.
Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

αὐτῷ Χριστῷ, τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν.
Ψαλμὸς ργ΄ (103)

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, Κύριε ὁ
Θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα.

Ἐξομολόγησιν καὶ μεγαλοπρέπειαν
ἐνεδύσω, ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον.

Ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέῤῥιν, ὁ
στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ.

Ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ, ὁ
περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.
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Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα,
καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.

Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν
αὐτῆς, οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.

Ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ,
ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα.

Ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται, ἀπὸ
φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν.

Ἀναβαίνουσιν ὄρη, καὶ καταβαίνουσι πεδία
εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.

Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ
ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.

Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν,
ἀναμέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα.

Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ,
προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν.

Ἐπ' αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσι
φωνήν.

Ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερώων αὐτοῦ ἀπὸ
καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ.

Ὁ ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσι, καὶ
χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων.
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Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος
εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.

Τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ
ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει.

Χορτασθήσονται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου, αἱ
κέδροι τοῦ Λιβάνου, ἃς ἐφύτευσας.

Ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσι, τοῦ ἐρωδιοῦ
ἡ κατοικία ἡγεῖται αὐτῶν.

Ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις, πέτρα
καταφυγὴ τοῖς λαγῳοῖς.

Ἐποίησε σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω
τὴν δύσιν αὐτοῦ.

Ἔθου σκότος, καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ
διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ.

Σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ ἁρπᾶσαι, καὶ
ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς.

Ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος, καὶ συνήχθησαν, καὶ εἰς
τὰς μάνδρας αὐτῶν κοιτασθήσονται.

Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ,
καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας.

Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε, πάντα
ἐν σοφίᾳ ἐποίησας, ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτίσεώς
σου.
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Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος,
ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ
μετὰ μεγάλων.

Ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται, δράκων οὗτος,
ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῇ.

Πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσι, δοῦναι τὴν
τροφὴν αὐτῶν εἰς εὔκαιρον δόντος σου αὐτοῖς
συλλέξουσιν.

Ἀνοίξαντός σου τὴν χεῖρα, τὰ σύμπαντα
πλησθήσονται χρηστότητος ἀποστρέψαντος δέ
σου τὸ πρόσωπον, ταραχθήσονται.

Ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν, καὶ
ἐκλείψουσι, καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν
ἐπιστρέψουσιν.

Ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμα σου, καὶ
κτισθήσονται, καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς
γῆς.

Ἤτω ἡ δόξα Κυρίου εἰς τοὺς αἰῶνας
εὐφρανθήσεται Κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ.

Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν
τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων, καὶ
καπνίζονται.

ᾌσω τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ
Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.
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Ἠδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ
εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ.

Ἐκλείποιεν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ
ἄνομοι, ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς. Εὐλόγει, ἡ
ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Καὶ πάλιν
Ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ ἔθου σκότος,

καὶ ἐγένετο νύξ.
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε πάντα

ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Δόξα... Καὶ νῦν...

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα
σοι ὁ Θεός (ἐκ γ΄).

Ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.
ΔΙΑΚΟΝΟΣ: Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου

δεηθῶμεν.
ΧΟΡΟΣ: Κύριε, ἐλέησον. [καὶ μετὰ ἀπὸ

κάθε αἴτηση]
Ὑπὲρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης, καί τῆς σωτηρίας

τῶν ψυχῶν ἡμῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
Ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου,

εὐσταθείας τῶν ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν,
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως, τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν.
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Ὑπὲρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου, καί τῶν
μετὰ πίστεως, εὐλαβείας, καὶ φόβου Θεοῦ
εἰσιόντων ἐν αὐτῷ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ πατρός καὶ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν
(......), τοῦ τιμίου πρεσβυτερίου, τῆς ἐν Χριστῷ
διακονίας, παντός τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Ἔθνους, πάσης
Ἀρχῆς καὶ Ἐξουσίας ἐν αὐτῷ, τοῦ κατὰ ξηρὰν
θάλασσαν καὶ ἀέρα φιλοχρίστου ἡμῶν στρατοῦ,
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ τῆς πόλεως (Μονής Κώμης) ταύτης,
πάσης πόλεως καὶ χώρας καί τῶν πίστει
οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν
καρπῶν τῆς γῆς καὶ καιρῶν εἰρηνικῶν, τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ὑπὲρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων,
νοσούντων, καμνόντων, αἰχμαλώτων καί τῆς
σωτηρίας αὐτῶν, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν.
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Ὑπὲρ τοῦ ῥυσθῆναι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης
θλίψεως, ὀργῆς, κινδύνου καὶ ἀνάγκης, τοῦ
Κυρίου δεηθῶμεν.

Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον
ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ σῇ χάριτι.

Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,
ἐνδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ
παραθώμεθα.

ΧΟΡΟΣ: Σοὶ Κύριε.
ΙΕΡΕΥΣ:Ὅτι πρέπει σοι, πᾶσα δόξα, τιμὴ

καὶ προσκύνησις, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: Ἀμήν.
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ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Νη

1.
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Ν
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Μ
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Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε ε η σον

Ν
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Δ
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Π
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Ν
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Ν
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4.
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Μ

ε λε η σο ο ον
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Εἰς δὲ τὸ Κύριε, ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους Ϛ́ καὶ 
ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια.

Ἦχος α´. Πανεύφημοι Μάρτυρες.
Ἦχος Πα

Nε

Π

Κυ ρι ε ε κε ε κρα α α ξα προς

σε ει ει σα κου ου σο ο ο ον µου ει

σα α κου ου ου σο ον µου Κυ υ υ υ ρι

ι ι ι ε ε Κυ ρι ε ε κε ε κρα α α

ξα προς σε ει ει σα κου ου σο ο ο ον µου

προ ο σχες τη φω νη η η η η τη

η η ης δε η η η σε ε ε ω ω ω ως

µου εν τω κε κρα γε ε ναι αι µε ε προος

σε ε ε ει σα α κου ου ου σο ον µου Κυ
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υ υ υ ρι ι ι ι ε

Κα τευ θυν θη η η η η τω η προ σε ευ

χη η η η µου ως θυ µι ι ι α α

µα α α α ε νω ω ω πι ι ι ο ο ο

ον σου ε παρ σις τω ω ων χει ει ρω ων µου

θυ σι ι α ε σπε ε ρι ι νη η η ει

σα α κου ου ου σο ον µου Κυ υ υ υ ρι

ι ι ι ε
Στίχος.

Ε αν α νο µι ας πα ρα

τη ρη σης Κυ ρι ε Κυ ρι ε τις υ

πο στη η σε ται ο τι πα ρα σοι ο ι
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λασ µος ε στιν

Παμμάκαρ Ἀλέξανδρε, θεσμῶν, ἱερῶν
προέστηκας, ἀγωνισάμενος ἄριστα, κακίστην
αἵρεσιν, ἐκριζῶν ὡς θέμις, Υἱοῦ τὸ ὁμότιμον,
σαφῶς διατρανώσας, ἐστήριξας, πίστιν τὴν
ἔνθεον, διὰ τοῦτο μακαρίζομεν, καὶ τιμῶμεν,
τὴν μνήμην σου Ἅγιε.

Στίχος.
Ε νε κεν του ο νο µα τος

σου υ πε µει να σε Κυ ρι ε υ πε

µει νεν η ψυ χη µου εις τον λο γον σου

ηλ πι σεν η ψυ χη µου ε πι τον Κυ ρι ον

Παμμάκαρ Ἀλέξανδρε, Χριστός, ἐν τῷ
στερεώματι, τῆς Ἐκκλησίας σὲ ἔθετο, ἀστέρα
μέγιστον, δαδουχοῦντα πάντων, πιστῶν τὰ
πληρώματα, καὶ φρένας καὶ ψυχὰς ἁγιάζοντα,
διὸ ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὴν
εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος.
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Στίχος.
Α
Π

πο φυ λα κης πρω ι ας

µε χρι νυ κτος α πο φυ λα κης πρω ι ας

ελ πι σα τω Ισ ρα ηλ ε πι τον Κυ ρι

ον
Παμμάκαρ Ἀλέξανδρε, Θεός, τὴν χάριν σοι

δέδωκε, τοῦ θεραπεύειν νοσήματα, καὶ
ἀρρωστήματα, καὶ ποικίλα πάθη, ἀλλὰ καὶ τὰ
πνεύματα, ἐλαύνειν ἐκ βροτῶν, τὰ ἀκάθαρτα,
διὸ τὴν ἴασιν, παρασχεῖν σὲ ἱκετεύομεν, οἱ
ἀθλίως ἐκ τούτων κρατούμενοι.

Στίχος.
0

Π

τι πα ρα τω Κυ ρι ω

το ε λε ος και πολ λη παρ αυ τω λυ

τρω σις και αυ τος λυ τρω σε ται τον Ισ ρα

ηλ εκ πα σω ων των α νο µι ων αυ
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του ου ου
Ἕτερα τῶν Ἁγίων. Ὁ αὐτός.

Παμμάκαρ Ἀλέξανδρε ποιμήν, Ἐκκλησίας
γέγονας, ὀρθοδοξίας ὑπέρμαχος, Ἀρείου
καθελών, τὴν ἀλαζονείαν, προσευχαῖς συντόνοις
σου, τὸν πάντων Λυτρωτὴν ἐξαιτούμενος. Καὶ
νῦν ἱκέτευε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν
εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχος.
Αι

Π

νει τε τον Κυ ρι ον παν

τα τα ε θνη ε παι νε σα τε αυ το ον παν

τες οι λα οι

Ἰωάννη τίμιε σαρκός, τὴν φθορὰν ἐμίσησας·
δι᾿ ἐγκρατείας καὶ πίστεως, δι᾿ ἀγρυπνίας τε,
καὶ ὁμολογίας, ἄγγελος ἐπίγειος, εὑρέθης καὶ
οὐράνιος ἄνθρωπος. Χριστὸν ἱκέτευε,
δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ
τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχος.
0

Π

τι ε κρα ται ω θη το
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ε λε ος αυ του εφ η µας και η α λη

θει α του Κυ ρι ου µε νει εις τον αι ω

να
Παύλου θείοις δόγμασι σαφῶς, ὄντως

ἐπειθάρχησας, μεθ᾿ οὗ εἰς τρίτον ἀνέδραμες,
οὐρανὸν Ὅσιε, ἀρετῶν τῷ ὕψει, καὶ ἤκουσας
ῥήματα, τὰ ἄῤῥητα καὶ θεῖα τοῦ Πνεύματος.
Παῦλε μακάριε, ὀρθοδόξων βάσις ἄσειστε, τὸν
Σωτῆρα ἀπαύστως ἱκέτευε.
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Ἦχος Πα.

Nε

Π

ε Δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και αι

αι Υι ω και α γι ι ω Πνευ µα α α

τι

Δε

Π

ε ε ευ τε ε ε πι ι στοι τον

µε ε ε γα α αν ι ι ι ι ε

ρα α αρ χην υ µνη σω ω µεν α α

α α πα α α αν τες Α λε ε ε ξα

α α αν δρον και συ νε ε ε ε ευ φραν

θω ω ω µεν εν τη αυ του ου ου πα νη

γυ υ υ υ ρει Ου ου το ος γα α αρ η η
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µιν ση µε ρον λαµ προ τα τος ε φι

ι στα α α ται αι αι η η η µιν ως α

ρι στε ευς του ους υ υ υ µνου ους παρ η µω

ω ων κο ο ο µι ζο ο ο ο µε ε ε ε νος

Ως αλ λος γαρ Δαυ ιδ τον εκ µα α

νε εν τα α Γο ο ο λι ι αθ κα τα της

Ε ε εκ κλη σι ι ι ας κα θα περ σφεν

δο ο νι ι ται αι αις ευ χαις και λι θω τοις

δα κρυ σιν εκ τρι ψας στε ε ε φα νι της

α να δει κνυ υ ται ε ε εν νο µω ω ω τα

α α α τος του τον ου ουν συ υ υ νελ θο
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ο ον τες ε

Δ

παι νοις στε ε φα νω ω

ω ω σω ω ω ω µεν τον ο ον κα λον

η γω νι σµε ε νο ο ον α α γω ω να

και τον δρο µον στα δι ο δρο µι σα α αν τα

της ε ευ σε βει ει ει ει ας τον πρε σβευ ον

τα α α α α πα αυ στως υ πε ερ τω ων

ψυ χω ω ων η η η η µω ω ω ων
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Και

Π

αι νυ υ υ υν και α α ει και εις τους

αι αι ω

Δ

ω ω ω νας

Π

των αι αι ω

Δ

ω νων

Π

α α α µην

Τις

Π

µη µα κα ρι σει σε Πα να γι

Δ

ι

α α α Πα

Π

α αρ θε ε ε ε νε τις µη

Δ

α

νυ υ µνη σει ει ει σου τον

Π

α λο ο ο

ο χε ευ το ον το ο ο ο ο κον ο

Μ

γαρ

α χρο

Π

νως εκ Πα τρος εκ λα

Δ

αµ ψας

Π

Υι

ο ος µο

Μ

ο νο

Ν

ο ο γε

Π

νης ο

Π

αυ τος εκ

σου ου της α γνη η η ης προ ο ο η η

η ηλ θεν α α φρα

Δ

α στως\\

Π

σαρ κω ω ω θεις
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φυ υ σει Θε

Μ

ο

Ζ

ο ο ος

Μ

υ πα α αρ χων

και

Δ

φυ σει γε νο ο µε ε ε ε νος α

Π

αν

θρω ω ω πος δι ι ι ι ι η η η η µας

ουκ

Μ

εις δυ α α α δα προ ο

Δ

σω ω ω πων

τε µνο ο ο ο ο µε

Π

ε ε ε νος αλλ εν

δυ α

Κ

α δι φυ

Δ

υ υ σε ε ε ων α

Π

συγ

Π

χυ

τως γνω ω ω ρι ζο ο ο µε ε ε ε νος

αυ τον

Κ

ι ι κε ε τε τε ευ ε σε ε

µνη

Δ

η η παµ µα κα α

Ζ

α α α α ρι παµ

Δ

µα κα α ρι ι στε ε ε

Μ

λε η θη η

Κ

η η

η η η ναι τα

Π

ας ψυ χα

Μ

α α ας η

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



21

η η η µω ω ω ω ων
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Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν

Ἦχος Δι

Φως

Δ

ι λα ρον α

Β

γι ας δο ο ο ξης

α θα α να α του Πα τρος ου ρα νι

ι ι ου α γι ου µα κα ρος Ι

Β

η σου

ου Χρι ι ι ι στε ελ θο ο

Μ

ο ο

ο ον τες

Δ

ε πι ι την η λι ου δυ υ υ

σιν ι δον

Δ

τε ες φως ε σπε ρι νον υ

µνου ου µεν Πα τε ε ρα Υι ο ον και α

Β

α γι

ο ον Πνε ευ µα Θε ο ον Α

Μ

ξι ο ο ον

σε εν

Δ

πα α σι και ροις υ µνει ει ει σθαι

αι φω ναις αι σι ι αις Υι ε ε Θε ε ε

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



23

ου ου ζω

Β

η η η η η η ην ο ο δι ι

δου ους δι ο

Δ

ο ο ο ο κο ο σµος

σε

Β

ε ε δο ο ξα

Γ

α

Μ

α ζει ει

ΤΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΝ ΗΧΟΝ

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



24

Προκείµενον
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας

Ἦχος Νη

Ι δου δη ευ λο γει ει τε τον Κυ

ρι ον παν τες οι δου ου λοι Κυ ρι ου
(Δίς)

Στίχ. Οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς
οἴκου Θεοῦ ἡμῶν.

Τὸ τρίτον.
Ι δου δη ευ λο γει ει τε

τον Κυ ρι ι ον παν τες οι δου ου λοι Κυ ρι ι

ου ου ου ου ου ου ου
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Προκείµενον
Τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας  

Ἦχος δ΄

Ἦχος Δι

Κυ υ ρι ος ει σα κου σε ται µου

εν τω κε κρα γε ε ναι µε προς αυ το

ον
(Δίς)

Στίχ. Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς
μου, ὁ Θεός τῆς δικαιοσύνης μου.

Τὸ τρίτον.
Κυ ρι ος ει σα κου σε ται αι µου

εν τω κε κρα γε ναι µε προς αυ το ο

ον

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



26

Τῇ Τρίτη ἑσπέρας.  Προκείμενον.
Ἦχος Πα

Το ε λε ος σου Κυ ρι ε κα τα δι ω

ξει µε πα σας τας η µε ρας της ζω ης µου
(Δὶς)

Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με
ὑστερήσει· εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με
κατεσκήνωσεν.

Τὸ τρίτον:
Το ε λε ος σου Κυ ρι ε κα

τα δι ω ξει µε πα σας τας η µε ρας της ζω

η ης µου ου

2

ου

4
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Τῇ Τετάρτῃ ἑσπέρας
Προκείµενον 

Ἦχος Κε

Ο Θε ος εν τω ο νο µα τι σου σω σον

µε και εν τη δυ να µει σου κρι νει ει ει εις

µε
(Δίς)

Ὁ Θεός εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς
μου, ἐνώτισαι τά ρήματα τοῦ στόματός μου.

Τὸ τρίτον.
Ο Θε ος εν τω ο νο µα τι

σου σω σον µε και εν τη δυ να µει σου κρι

νει ει εις µε ε ε

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



28

Τῇ Πέµπτῃ ἑσπέρας.  
Προκείµενον 

Ἦχος Βου

Η βο η θει α α µου πα ρα Κυ ρι

ου του ποι η σαν τος τον ου ρα νο ον και

την γην
(Δίς)

Ἦρα τούς ὀφθαλμούς μου εἰς τά ὄρη,
ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά μου.

Τὸ τρίτον.
Η βο η θει α α µου πα ρα

Κυ ρι ου του ποι η σαν τος τον ου ρα

νο ον και την γη η ην
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Ἐσπέρας Προκείμενον.
Τῇ Παρασκευή Ἐσπέρας  

Ἦχος Βαρύς

Ο Θε ος αν τι λη πτωρ µου ει το ε

λε ο ος σου προ φθα α σει µε
(Δίς)

Στίχ. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ
Θεός, καί ἐκ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ' ἐμέ
λύτρωσαί με.

Τὸ τρίτον.
Ο Θε ος αν τι λη η πτωρ

µου ει ει το ε λε ο ος σου προ φθα α σει µε ε

ε
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Εἶτα τὰ Ἀναγνώσματα.
Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα.

(ι´ 7-30).
Μνήμη δικαίων μετ᾿ ἐγκωμίων, εὐλογία δὲ

Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ. Σοφὸς καρδίᾳ
δέξεται ἐντολάς, ὁ δὲ ἄστεγος χείλεσι
σκολιάζων ὑποσκελισθήσεται. Ὃς πορεύεται
ἁπλῶς, πορεύεται πεποιθώς, ὁ δὲ διαστρέφων
τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ, γνωσθήσεται. Ὁ ἐννεύων
ὀφθαλμοῖς μετὰ δόλου, συνάγει ἀνδράσι λύπας,
ὁ δὲ ἐλέγχων μετὰ παρρησίας, εἰρηνοποιεῖ.
Πηγὴ ζωῆς ἐν χειρὶ δικαίου, στόμα δὲ ἀσεβοῦς
καλύψει ἀπώλεια. Μῖσος ἐγείρει νεῖκος, πάντας
δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας καλύπτει φιλία. Ὃς
ἐκ χειλέων προφέρει σοφίαν, ράβδῳ τύπτει
ἄνδρα ἀκάρδιον. Σοφοὶ κρύψουσιν αἴσθησιν,
στόμα δὲ προπετοῦς ἐγγίζει συντριβῇ. Κτῆσις
πλουσίων πόλις ὀχυρά, συντριβὴ δὲ ἀσεβῶν
πενία. Ἔργα δικαίων ζωὴν ποιεῖ, καρποὶ δὲ
ἀσεβῶν ἁμαρτίας. Ὁδοὺς δικαίας ζωῆς
φυλάσσει παιδεία, παιδεία δὲ ἀνεξέλεγκτος
πλανᾶται. Καλύπτουσιν ἔχθραν χείλη δίκαια, οἱ
δὲ ἐκφέροντες λοιδορίας ἀφρονέστατοί εἰσιν.
Ἐκ πολυλογίας οὐκ ἐκφεύξῃ ἁμαρτίαν,
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φειδόμενος δὲ χειλέων νοήμων ἔσῃ. Ἄργυρος
πεπυρωμένος γλῶσσα δικαίου, καρδία δὲ
ἀσεβοῦς ἐκλείψει. Χείλη δικαίων ἐπίσταται
ὑψηλά, οἱ δὲ ἄφρονες ἐν ἐνδείᾳ τελευτῶσιν.
Εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν δικαίου· αὕτη
πλουτίζει, καὶ οὐ μὴ προστεθῇ αὐτῇ λύπη ἐν
καρδία. Ἐν γέλωτι ἄφρων πράσσει κακά, ἡ δὲ
σοφία ἀνδρὶ τίκτει φρόνησιν. Ἐν ἀπωλείᾳ
ἀσεβὴς περιφέρεται, ἐπιθυμία δὲ δικαίου δεκτή.
Παραπορευομένης καταιγίδος ἀφανίζεται
ἀσεβής, δίκαιος δὲ ἐκκλίνας σώζεται εἰς τὸν
αἰῶνα. Ὥσπερ ὄμφαξ ὀδοῦσι βλαβερὸν καὶ
καπνὸς ὄμμασιν, οὕτως παρανομία τοῖς
χρωμένοις αὐτῇ. Φόβος Κυρίου προστίθησιν
ἡμέρας, ἔτη δὲ ἀσεβῶν ὀλιγωθήσεται.
Ἐγχρονίζει δικαίοις εὐφροσύνη, ἐλπὶς δὲ
ἀσεβῶν ἀπολεῖται. Ὀχύρωμα ὁσίου φόβος
Κυρίου, συντριβὴ δὲ τοῖς ἐργαζομένοις κακά.
Δίκαιος εἰς τὸν αἰῶνα οὐκ ἐνδώσει, ἀσεβεῖς δὲ
οὐκ οἰκήσουσι γῆν.
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Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα.
(ι´ 31-32, ια´ 1-12).

Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, γλῶσσα
δὲ ἀδίκου ἐξολεῖται. Χείλη ἀνδρῶν δικαίων
ἀποστάζει χάριτας, στόμα δὲ ἀσεβῶν
ἀποστρέφεται. Ζυγοὶ δόλιοι βδέλυγμα ἐνώπιον
Κυρίου, στάθμιον δὲ δίκαιον δεκτὸν αὐτῷ. Οὗ
ἐὰν εἰσέλθῃ ὕβρις, ἐκεῖ καὶ ἀτιμία· στόμα δὲ
ταπεινῶν μελετᾷ σοφίαν. Τελειότης εὐθέων
ὁδηγήσει αὐτούς, καὶ ὑποσκελισμὸς ἀθετούντων
προνομεύσει αὐτούς. Οὐκ ὠφελήσει ὑπάρχοντα
ἐν ἡμέρᾳ θυμοῦ, δικαιοσύνη δὲ ῥύσεται ἀπὸ
θανάτου. Ἀποθανὼν δίκαιος ἔλιπε μετάμελον·
πρόχειρος δὲ γίνεται καὶ ἐπίχαρτος ἀσεβῶν
ἀπώλεια. Δικαιοσύνη ἀμώμου ὀρθοτομεῖ ὁδούς,
ἀσέβεια δὲ περιπίπτει ἀδικίᾳ. Δικαιοσύνη
ἀνδρῶν ὀρθῶν ῥύσεται αὐτούς, τῇ δὲ ἀβουλίᾳ
ἁλίσκονται παράνομοι. Τελευτήσαντος ἀνδρὸς
δικαίου, οὐκ ὄλλυται ἐλπίς, τὸ δὲ καύχημα τῶν
ἀσεβῶν ὄλλυται. Δίκαιος ἐκ θύρας ἐκδύνει, ἀντ᾿
αὐτοῦ δὲ παραδίδοται ὁ ἀσεβής. Ἐν στόματι
ἀσεβῶν, παγὶς πολίταις, αἴσθησις δὲ δικαίων,
εὔοδος. Ἐν ἀγαθοῖς δικαίων κατώρθωται πόλις,
καὶ ἐν ἀπωλείᾳ ἀσεβῶν ἀγαλλίαμα. Ἐν εὐλογίᾳ
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εὐθέων ὑψωθήσεται πόλις, στόματι δὲ ἀσεβῶν
κατασκαφήσεται. Μυκτηρίζει πολίτας ἐνδεὴς
φρενῶν, ἀνὴρ δὲ φρόνιμος ἡσυχίαν ἄγει.
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Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα.
(δ´ 7-15).

Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν
ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίμιον, οὐ τὸ
πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθμῷ μεμέτρηται. Πολιὰ δέ
ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις, καὶ ἡλικία γήρως βίος
ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ γενόμενος,
ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ ἁμαρτωλῶν μετετέθη·
ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ
δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ. Βασκανία γὰρ
φαυλότητος ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς
ἐπιθυμίας, μεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς
ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ
γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο
ἔσπευσεν ἐκ μέσου πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ
ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ
διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς
ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς
αὐτοῦ.
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Εἴπωμεν πάντες ἐξ ὅλης της ψυχῆς καὶ ἐξ
ὅλης τῆς διανοίας ἡμῶν εἴπωμεν.

Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ).
Κύριε παντοκράτορ ὁ Θεός τῶν πατέρων

ἡμῶν, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ).
Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἒλεός

Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου).
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡμῶν (δεῖνος).
Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου).
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν

ἱερέων, ἱερομονάχων, ἱεροδιακόνων καὶ μοναχῶν
, καὶ πάσης τῆς ἐν Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.

Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου).
Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,

ὑγείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως
καὶ ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν τῶν δούλων του
Θεοῦ, πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων
χριστιανῶν, τῶν κατοικούντων καὶ
παρεπιδημούντων ἐν τῇ (κώμῃ, πόλει) ταύτῃ,
τῶν ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ
ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.
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Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν μακαρίων καὶ

ἀοιδίμων κτιτόρων τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας
ταύτης, καὶ ὑπὲρ πάντων τῶν
προαναπαυσαμένων πατέρων καὶ ἀδελφῶν
ἡμῶν, τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς, κειμένων, καὶ
ἁπανταχοῦ ὀρθοδόξων.

Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)
Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τῶν καρποφορούντων

καὶ καλλιεργούντων ἐν τῷ ἁγίῳ καὶ πανσέπτῳ
ναῷ τούτῳ, κοπιώντων, ψαλλόντων καὶ ὑπὲρ
τοῦ περιεστῶτος λαοῦ, τοῦ ἀπεκδεχομένου τὸ
παρὰ Σοῦ μέγα καὶ πλούσιον ἔλεος.

Κύριε ἐλέησον (ἅπαξ)
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν , τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης:
Ἀμήν. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἑσπέρᾳ

ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν,
καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς
τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



37

σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ.
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά
σου. Εὐλογητὸς εἶ, Δέσποτα, συνέτισόν με τὰ
δικαιώματά σου. Εὐλογητὸς εἶ, Ἅγιε, φώτισόν
με τοῖς δικαιώμασί σου. Κύριε, τὸ ἔλεός σου εἰς
τὸν αἰῶνα, τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου μὴ παρίδῃς.
Σοὶ πρέπει αἶνος, σοὶ πρέπει ὕμνος, σοὶ δόξα
πρέπει, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ
Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Ὁ Διάκονος:
Πληρώσωμεν τὴν ἑσπερινὴν δέησιν ἡμῶν τῷ

Κυρίῳ.
Κύριε ἐλέησον.
Ἀντιλαβοῦ, σῶσον, ἐλέησον καὶ διαφύλαξον

ἡμᾶς, ὁ Θεός, τῇ Σῇ χάριτι.
Κύριε ἐλέησον.
Τὴν ἑσπέραν πᾶσαν, τελείαν, ἁγίαν,

εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον, παρά τοῦ Κυρίου,
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Ἄγγελον εἰρήνης, πιστὸν ὁδηγόν, φύλακα

των ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, παρά τοῦ
Κυρίου αἰτησώμεθα.

30-08-       ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ



38

Παράσχου Κύριε.
Συγγνώμην καὶ ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν καί

τῶν πλημμελημάτων ἡμῶν, παρά τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Τὰ καλὰ καὶ συμφέροντα ταῖς ψυχαῖς

ἡμῶν καὶ εἰρήνην τῷ κόσμῳ, παρά τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Τὸν ὑπόλοιπον χρόνον τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν

εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ ἐκτελέσαι, παρά τοῦ
Κυρίου αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Χριστιανὰ τὰ τέλη της ζωῆς ἡμῶν,

ἀνώδυνα, ἀνεπαίσχυντα, εἰρηνικά, καὶ καλὴν
ἀπολογίαν τὴν ἐπί τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ
Χριστοῦ αἰτησώμεθα.

Παράσχου Κύριε.
Τῆς Παναγίας, ἀχράντου, ὑπερευλογημένης,

ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ
ἀειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Ἁγίων
μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ
πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ
παραθώμεθα.
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Σοὶ Κύριε.
Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ
Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν
καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας των αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
Εἰρήνη πᾶσι.
Καὶ τῷ πνεύματί σου.
Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωμεν.
Σοί, Κύριε.
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ κλίνας οὐρανοὺς καὶ

καταβὰς ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους τῶν
ἀνθρώπων, ἔπιδε ἐπί τοὺς δούλους σου καὶ ἐπὶ
τὴν κληρονομίαν σου. Σοὶ γὰρ τῷ φοβερῷ καὶ
φιλανθρώπῳ κριτῇ, οἱ σοὶ δοῦλοι ὑπέκλιναν τὰς
κεφαλάς, τοὺς δὲ αὐτῶν ὑπέταξαν αὐχένας; οὐ
τὴν ἐξ ἀνθρώπων ἀναμένοντες βοήθειαν, ἀλλὰ
τὸ σὸν περιμένοντες ἔλεος, καὶ τὴν σὴν
ἀπεκδεχόμενοι σωτηρίαν, οὓς διαφύλαξον ἐν
παντὶ καιρῷ, καὶ κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν
καὶ τὴν προσιοῦσαν νύκτα, ἀπὸ παντὸς ἐχθροῦ,
ἀπὸ πάσης ἀντικειμένης ἐνεργίας διαβολικῆς,
καὶ διαλογισμῶν ματαίων καὶ ἐνθυμήσεων
πονηρῶν.
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Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας σου
εὐλογημένον καὶ δεδοξασμένον, τοῦ Πατρὸς καί
τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ
καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.

Εἰς τὴν Λιτήν, Στιχηρὸν Ἰδιόμελον.
Ἦχος α´.

Δοτὴρ ὁ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ πατὴρ
τῶν φώτων, προορῶν σου τὸ ἄκακον,
πανεύφημε Ἀλέξανδρε, μέγαν Σε ἀρχιερέα καὶ
ποιμένα τοῦ λογικοῦ αὐτοῦ ποιμνίου, τῇ
βασιλίδι τῶν πόλεων ἐναπέδειξε, καὶ τὴν ἱεράν
σου ψυχὴν τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
ἐγκαποθλήσας, ὀλοθρευτὴν τῶν δυσσεβῶν, καὶ
τῶν εὐσεβῶν πρόμαχον ἀπροσμάχητον
ἐποιήσατο. Δι᾿ ὃ ὡς παρρησίαν ἔχων πρὸς
Αὐτόν, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
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Πλαγίου Τετάρτου.
Ἦχος Νη

Κυ

Ν

ρι ε ε

Π

λε

Β

η

Π

σον

Ν

Κυ

Β

ρι ε ε λε

Γ

η σον

Β

Κυ

Κ

ρι ε

Δ

ε

Γ

λε

Β

η

Π

σον

Ν

Κυ ρι ε ε λε η σον

Κυ ρι ε ε λε η σον

Πα ρα σχου Κυ ρι ε

Πα ρα σχου Κυ ρι ε

Πα ρα σχου ου Κυ ρι ε

Πα ρα σχου Κυ ρι ε

Πα ρα σχου Κυ υ υ ρι ε
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Πα ρα σχου Κυ ρι ε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Σοι οι οι οι οι οι οι οι οι οι Κυ υ

υ υ ρι ε

Α µην

Ἦχος Ἐναρµόνιος

Κυ

Κ

ρι ε ε ε λε ε η

Κ

σον

Π

Κυ

Π

ρι ε ε λε η σον

Κυ

Π

υ ρι ε ε λε η η σον

Κυ

Π

ρι ε ε ε λε ε η η σον
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Κυ

Π

ρι ε ε λε ε ε η

Κ

σον

Π

Πα

Π

ρα σχουΚυ ρι

Κ

ε

Μ

Πα

Μ

ρα

Π

σχου Κυ ρι ε

Πα

Π

ρα

Κ

σχου Κυ

Δ

ρι ε

Π

Πα

Κ

ρα σχου Κυ

Δ

υ ρι ε

Π

Πα

Π

ρα σχου Κυ υ ρι ε

Κ

Πα

Π

ρα σχου Κυ

Κ

ρι ε

Μ
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Εἰς τὴν Ἀρτοκλασίαν
Ἐπιλογές παρά διαφόρων Διδασκάλων

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε

ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι

ε ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η σον

Κυ

Β

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι

ε ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η

σον ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Κυ

Π

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε

ε ε λε η σο ο ο ο ο ο ο ον Κυ

υ ρι ε ε λε ε η σον
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Θεοτόκε Παρθένε
Ἦχος Κε

Θε

Δ

ο

Κ

το ο κε ε ε

Δ

ε Πα αρ

Κ

θε ε ε

νε χαι αι αι αι ρε ε ε Κε

Μ

χα ρι τω

Κ

µε

ε νη η η

Δ

η Μα α

Κ

ρι ι ι α ο Κυ

Π

υ υ υ

ρι ι ος µε ε τα α σου ου ευ λο

Κ

ο ο ο

γη η

Κ

µε ε ε ε νη Συ υ ε ε εν γυ

υ ναι αι αι ξι και

Δ

ευ λο ο ο ο γη η

Κ

µε ε ε ε νος ο

Π

καρ πο ο ο ος τη ης κοι

λι ι α ας σου ου ο

Κ

ο ο ο ο τι Σω

τη η ρα α α ε ε τε ε ε κες τω

Π

ων ψυ υ χω ω

Κ

ων η η η η µω ω

Δ

ω
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ων

Π

Πλου

Κ

σι οι ε πτω χευ σαν και ε πει

να σαν οι δε εκ ζη τουν τες τον Κυ ρι ον

ουκ ε λατ τω ω θη σον ται παν το ος

α γα θου
Το τέλος τοῦ τρὶτου.

παν

Δ

το

Κ

ος α γα

θου

Δ

ου ου

Μ

ου ου

Κ

ου ου
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Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια.
Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χαίροις ὁ Ἱεράρχης Χριστοῦ, ὁ τοῦ Ἀρείου
καθελὼν τὴν ἀσέβειαν, τῷ ζήλῳ τῆς εὐσεβείας,
τῆς Ἐκκλησίας προστάς, ὁ τῆς Οἰκουμένης
φαεινότατος, λαμπτήρ, τὴν ὑφήλιον,
Καταυγάσας Ἀλέξανδρε, στύλος ὁ μέγας,
διαμείνας ἀσάλευτος, τοῖς προστάγμασι τοῦ
κρατοῦντος ὠθούμενος. Ῥύστης ὁ ἐτοιμώτατος,
ὁ κτείνας τὸν δράκοντα, ὁ ἀριστεύσας ἐνθέως, ὁ
τῆς Τριάδος ὑπέρμαχος. Αὑτὸν ἐκδυσώπει, ταῖς
ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.

Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου, ὁ θάνατος
τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.

Χαίροις ὁ γλωσσαλγοῦντι δεινῶς, κατὰ
Κυρίου Σαβαὼθ Παντοκράτορος, ἐκ μέσης
ἀντιβοήσαας, καὶ διαπύρου ψυχῆς, σιωπᾶν
αὐτίκα, καὶ μὴ φθέγγεσθαι, Χριστοῦ ἐν ὀνόματι,
ἐπιτάξας, Ἀλέξανδρε, τῆς γλωσσαλγίς δόντα
δίκην τὴν κάκιστον. Καὶ δὴ τάχιστα, ὡς
ἐμβρόντητος ἄναυδος, ἔκειτο ὀδυνώμενος,
βληθεὶς τῷ κελεύσματι τῶν πυριπνόων σου
λόγων, τῆς προπαιτείας ὑπόδειγμα, τοῖς πᾶσι
παρέχων, μὴ ἀντερεῖν τῷ Κυρίῳ, σιγῶν καὶ
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ἄλαλος.
Στίχ. Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε, ἐνδύσονται

δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου, ἀγαλλιάσει
ἀγαλλιάσονται.

Χαίροις ὁ Ἱεράρχης Χριστοῦ, ὃς ἀναβάσεις
οὐρανίους ἐν πνεύματι, διέπων καὶ τῇ καρδίᾳ
τῶν γεηρῶν ἀποπτάς, ὥσπερ ὑψιπέτης, ταῖς τῆς
χάριτος, γενόμενος πτέρυξι, ἀετὸς καὶ τὸν
δράκοντα, καταπαλαίσας, ταῖς εὐχαῖς, Πάτερ
ἔνδοξε, σκέπε, φύλαττε, τοὺς τιμῶντας τὴν
ἔνδοξον, σήμερον παναοίδιμε, πανέορτον
μνήμην σου, ἐν εὐσεβείᾳ καὶ πίστει ἀπὸ
κινδύνων καὶ θλίψεων, Τριάδα πρεσβεύων,
ἐκλυτροῦσθαι, Θεηγόρε, καὶ διασώζεσθαι.
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Δόξα.
Ἦχος Νη

Δο

Ν

ξα Πα α α τρι ι και Υι υι ω ω

και

Ν

α γι

Π

ι ω ω Πνε ε ε ε ε ευ µα

Ν

α

α α α Πνε ευ µα τι

Ι
Ν

ι ε ραρ χων το κλε ε ε ος τον α

ητ τη τον α α α α α ρι στε ε ε α

ευ φη η µη η σω ω µεν Α α λε ε ε

ξα α α αν δρον Λαµ προν γαρ ου τος κα τα

των λα λουν των την α νο ο µι ι ι αν

η η γει ρε ε τρο παι αι ον τον µεν φι µω

ω ω ω σας των φι λο ο σο ο ο φων και ι
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χθυ ος ε πι δει ξα ας α φω νο ο ο ο ο ο

τε ε ε ε ρον Τω δε το ο το ο ο ξον των

προ σευ χων εν τει ει να µε ε ε νος και ε

πι σχων θρα συ υ νο µε ε ε νον τον και πρε

σβευ ο ον τα α α α α πα αυ στως υ περ

των πι στει τε ε λου ου ουν των την α ει ει

σε ε ε ε βα α στον µνη η η η µη η ην

α αυ του ου ου ου
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Και νυ υν και α ει ει και εις τους

αι ω νας των αι ω νων α µην
Θεοτοκίον.

Α
Ν

νυµ φευ τε Παρ θε νε η τον Θε

ον α φρα στως συ λλα βου ου σα σαρ κι µη

Π

τηρ Θε ου του ου Υ

Ν

ψι ι ι στου σων οι κε

των πα ρα κλη σεις δε χου πα να µω µε η πα

σι χο ρη γου σα κα θα ρι σµο ον των πται

σµα των νυν τας η µων ι κε σι ι ας προσ

δε χο µε ε νη

Δ

δυ σω ω πει σω

Ν

θη ναι παν τας η

Μ

µα α α ας
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ΙΕΡΕΥΣ: Νῦν ἀπολύεις τον δοῦλόν σου,
Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ, ὅτι εἶδον
οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὃ ἡτοίμασας
κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς
ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος
Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (ἐκ γ΄).

Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.
Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν,
Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.
Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας

ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου.
Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον, Κύριε,

ἐλέησον.
Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω
τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω
τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν
σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ
μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι
ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
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ὁ ἱερεύς: Ὅτι σοῦ ἐστὶν ἡ βασιλεία καὶ ἡ
δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ
καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἀμήν.
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Ἀπολυτίκιον 
Τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου.

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἦχος Δι

Τον

Μ

θει ον Α λε ξαν δρον και Ι

Β

ε ραρ

χην κλει νον τον

Μ

στυ λον της πι στε ως τον α

ρι στε α Χρι στου εν δο ξως τι µη σω

µεν α

Δ

παν τες συ νελ

Μ

θον τες ως Α ρει

Δ

ει

ου την λυ µην προρ ρι ζον ε κτε

Μ

µον τα και ρη

το

Β

ρων α θε ε ων αι ρε

Μ

σε ως ρη ξαν τα

πλο κας µα χαι ρα του Πνευ

Μ

µα τος
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Δόξα Πατρὶ... Καὶ νῦν...
Ἦχος Δι

Θεοτοκίον.
Το απ αι ω

Β

νος α πο κρυ φον

και Αγ γε λοις α γνω στον µυ στη ρι ον δι

α σου Θε ο το κε τοις ε πι γης πε φα νε ρω

ται Θε ος

Δ

εν α συγ χυ τω ε νω σει σαρ κου

µε νος και Σταυ ρον ε κου σι ως υ

Β

περ η

µων κα τα δε ξα µε νος δι ου α να στη

σας τον πρω το ο πλα στον ε σω σεν εκ

Β

θα

να του τας ψυ χας η µω

Μ

ω ων
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ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!
ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.
ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς

ἡμῶν , πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τους αἰῶνας
τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ
Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀμώμητον πίστιν τῶν
εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ
ἁγίᾳ αὐτοῦ Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει (ἢ τῇ μονῇ,
ἢ χώρᾳ, ἢ τῇ νήσῳ) ταύτῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων.
Ἀμήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡμᾶς.
Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιμιωτέραν τῶν

Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν
Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον
τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.
Ἐν ὀνόματι Κυρίου εὐλόγησον, Πάτερ.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς
ἡμῶν, δόξα σοι.

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα... Καὶ νῦν... , Κύριε
ἐλέησον (γ'), Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν
ταῖς πρεσβείαις τῆς παναχράντου καὶ
παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ μητρός, δυνάμει τοῦ
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τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, προστασίαις τῶν
τιμίων ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων,
ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου
Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,
ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων, τῶν
ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν
ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἁγίων
καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης,
καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡμᾶς,
ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Δι' εὐχῶν των ἁγίων Πατέρων
ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀμήν.
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Τόν Εὐλογούντα...

Τον

Δ

ευ λο γου ου ουν τα και α γι ι

α ζον τα η µας Κυ ρι ε φυ λατ τε

ει ει εις πολ λα ε ε τη η η

Τὸν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα

Τον

Μ

Δε σπο την και Αρ χι ε

Δ

ε ρε

α η µων

Δ

Κυ ρι ε φυ λατ τε εις πολ

λα ε τη Δε σπο τα εις πολ λα

ε τη Δε σπο τα ει ει εις πο ολ λα ε

Β

τη

Δε ε σπο τα

Μ

α α

Ἀπόλυσις.
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Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
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