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† 08-07 Μνήμη τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου
Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

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

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.
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.
Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα,

καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα.
Ὁ θεμελιῶν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν
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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 τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά.
Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ

ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν.
Ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν,

ἀνάμεσον 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.

Τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς καὶ οἶνος
εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου.

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



3

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.

Αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος,
ἐκεῖ ἑρπετὰ ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ζῷα μικρὰ
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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 Πατρί... 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

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε η

Μ

σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε ε η σον

Ν

Κυ

Δ

ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ

Π

ρι ε ε

Ν

λε ε ε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε

Μ

λε ε

Ν

ε ε η

Δ

σον

Μ

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε ε λε ε ε η η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε

Μ

ε λε η σο ο ον

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



9

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ

Γ

ρι ε ε λε η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε

Γ

λε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η

Δ

σον

Κυ

Ν

ρι ε ε

Δ

λε ε ε η

Ν

σον

Σοι

Ν

Κυ ρι ε

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



10

Εἰς τό, Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶμεν Στίχους ς' καὶ ψάλλομεν
τὰ ἐφεξῆς Στιχηρὰ Προσόμοια.

Ἦχος α'
Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

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 προ ος σε ε
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ε ει σα α κου ου ου σο ον µου Κυ 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

Ε αν α νο µι ας πα ρα τη ρη

σης Κυ ρι ε Κυ ρι ε τις υ πο στη
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σε ται ο τι πα ρα σοι ο ι λα σµο

ο ος ε ε στιν
Ἀφωρισμένος ὑπάρχων, ἀπὸ κοιλίας

μητρός, ὑπὸ Θεοῦ πανσόφως, οὐρανόθεν τὴν
κλῆσιν, ἔσχες κατὰ Παῦλον· ὅθεν μαθών, τὰ
ἑκούσια πάθη Χριστοῦ, κήρυξ αὐτοῦ ἀνεδείχθης
καὶ ζηλωτής, ἀληθῶς Μάρτυς Προκόπιε.

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 η µου ε πι τον Κυ υ υ ρι ι

ον
Τῇ μυστικῇ παντευχίᾳ, καθωπλισμένος

σοφέ, νικοποιῷ τροπαίῳ, τοῦ Χριστοῦ τῷ
σημείῳ, Προκόπιε θεόφρον, θράση ἐχθρῶν,
δυσμενῶν ἐξηφάνισας, καὶ τῶν εἰδώλων τὰ
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ξόανα καθελών, μέχρις αἵματος ἐνήθλησας.

Α πο φυ λα κης πρω ι ας µε χρι

νυ κτος α πο φυ λα κης πρω ι ας ελ

πι σα τω Ι σρα ηλ ε πι τον Κυ υ υ ρι ι

ον
Ὡς τὸ στρατόπεδον πάλαι, σὺν ταῖς

πισταῖς γυναιξί, τῷ οὐρανίῳ Μάρτυς, Βασιλεῖ
καὶ Δεσπότῃ, προσήγαγες Κυρίῳ, οὕτω καὶ νῦν,
τοὺς τελοῦντας τὴν μνήμην σου, ταῖς σαῖς
πρεσβείαις προσάγαγε τῷ Χριστῷ, ὦ Μαρτυρων

Ἕτερα 
Ἔδωκας σημείωσιν. Ἦχος δ'

Ο 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 Ι σρα ηλ εκ

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



14

πα σων των α νο µι ων αυτου
Ἄστρον, ἀνατέταλκας, ἐκ τῆς Ἑῴας

πολύφωτον, καταυγάζων Προκόπιε, τοῦ κόσμου
τὰ πέρατα, ταῖς θεοσημίαις, καὶ τῇ καρτερίᾳ,
τῶν ἀλγεινῶν ὡς ἀληθῶς, καὶ ταῖς τῶν ἄθλων
μεγίσταις λάμψεσι· διό σου τὴν πανέορτον, καὶ
φωτοφόρον πανήγυριν, ἑορτάζομεν σήμερον,
ἀθλοφόρε Προκόπιε.

Αι νει τε τον Kυ ρι ον παν τα τα

ε θνη ε παι νε σα τε αυ το ον παν τες οι

λα οι
Σῶμά σου Προκόπιε, καταξεόμενον ἔνδοξε,

καὶ πυρὶ δαπανώμενον, εἱρκταῖς συγκλειόμενον,
ὁμιλοῦν παντοίαις, ἰδέαις βασάνων, ξίφει
τεμνόμενον σοφέ, τὴν βασιλείαν σοι προεξένησε,
παμμάκαρ τὴν οὐράνιον, ἐν ᾗ χορεύεις
γηθόμενος, ἀθλοφόρε πολύαθλε, τῶν Ἀγγέλων
συμμέτοχε.
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Ο τι ε κρα ται ω θη το 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
Δῆμον προσενήνοχας τῷ Ποιητῇ διὰ

πίστεως, ἱερῶς ἐναθλήσαντα, θεόφρον
Προκόπιε, μεθ' ὧν τῶν Μαρτύρων, χοροῖς
ἠριθμήθης, καταβαλὼν τὸν δυσμενῆ,
ἀνδρειοφρόνως ἀξιοθαύμαστε· διὸ σε
μακαρίζομεν, ὡς στρατιώτην ἀήττητον, ὡς
γενναῖον ἀδάμαντα, ὡς τῆς πίστεως πρόμαχον

Ἦχος Πα.

Dε

Μ

ε

Π

ε ε Δο ο ο ξα Πα τρι ι ι ι ι

και Υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α

τι ι ι ι
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Ε ξε ε λαµ ψε ση µε ε ρον η εν

δο ο ξος µνη η η µη η η η σου Προ

κο πι ε ε ε πο λυ υ υ α α α α θλε

συγ κα λου ου σα η µας τουου ους φι ι

ι λε ε ο ο ορ τους προς ευ φη µι α αν και

αι δο ο ο ξα

4

αν Χρι στου ου του ου ου Θε

ου ου ου η η η η µων ο θεν και προ οσ

τρε ε χο ον τες εν τη σο ρω τω ων λει ψα

α α νω ω ω ων σου ι α µα

3

των χα

ρι σµα τα α α λαµ βα α α νο ο ο ο µεν

και τον σε

3

στε φα νω σαν τα Σω τη η ρα α
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α Χρι στον α νυ µνου µεν εις αι αι αι

ω ω ω να

4

ας α κα τα πα αυ στω ως δο ξα

α α ζο ο ο ον τες
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Τριήμερος ἀνέστης Χριστὲ

Το

Δ

οµ µα της καρ δι α ας µου ε κτει

νω προς σε Δε σποι να Μη πα ρι ι δης τον

πι κρον µου στε ναγ µον εν ω ρα ο ταν

κρι νη ο σος Υι ος τον κο σµον γε νου

µοι σκε πη και βο η θει α α α
Σταυροθεοτοκίον

Ἐν ξύλῳ τὴν ζωὴν ἡμῶν, ὁρῶσα ἡ πανάμωμος, Θεοτόκος,
κρεμαμένην μητρικῶς, ὠδύρετο βοῶσα· Υἱέ μου καὶ Θεέ
μου, σῶσον τοὺς πόθῳ ἀνυμνοῦντάς σε.
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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
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Θε ε ε 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
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Προκείµενον
Τῇ Κυριακῇ ἑσπέρας

Ἦχος Νη

Ι δου δη ευ λογ ει 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.

Ι δου δη ευ λογ ει 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.

Κυ ρι ος ει σα κου σε ται αι µου εν

τω κε κρα γε ναι µε προς αυ το ο ον
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Προκείµενον
Τῇ Τρίτη ἑσπέρας

Ἦχος Δι

Το ε λε ος σου Κυ ρι ε κα τα δι

ω

3

ω ξει µε πα σας τας η µε ρας της ζω

η 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

3

ω ξει µε πα σας τας η µε ρας της

ζω η ης µου ου ου 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
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Τῇ Πέµπτῃ ἑσπέρας.  

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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ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΕΣΠΕΡΑΣ

Ἦχος Δι

Ο Κυ

Δ

υ ρι ος ε βα σι ι λευ σεν

ευ πρε πει αν ε νε δυ υ σα το
Στίχ.

Ε νε δυ σα το ο Κυ ρι ος

δυ να µιν και πε ρι ε ζω σα το

Ο Κυ

Δ

υ ρι ος ε βα σι ι λευ σεν

ευ πρε πει αν ε νε δυ υ σα το
Στίχ.

Και γαρ ε στε ρε ω σε την

οι κου µε νην η τις ου σα λευ θη σε

ται
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Ο Κυ ρι ος ε βα σι λευ σεν ευ

πρε πει αν ε νε δυ υ σα το ο ο
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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
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ἀφιερωτῶν τοῦ ἁγίου ναοῦ τούτου.
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
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τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός
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
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Κυρίου αἰτησώμεθα.
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
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παραθώμεθα.
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
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πονηρῶν.
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.

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



34

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

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



37

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 ων

Π
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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 δ'Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι 
Οὐρανόθεν ἡ κλῆσίς σου, ὡς τοῦ κήρυκος

γέγονε, τῶν ἐθνῶν Προκόπιε παναοίδιμε, καὶ
φωτισθεὶς τὴν διάνοιαν, τὸ σκότος κατέλιπες,
τῶν εἰδώλων καὶ φωστήρ, τῶν πιστῶν
ἐχρημάτισας, θείαις λάμψεσι, τῶν σεπτῶν σου
ἀγώνων καταυγάζων, τὰ πληρώματα τοῦ
κόσμου, κλέος μαρτύρων καὶ καύχημα.

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις
αὐτοῦ ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ
κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ εὐλογητὸς ὁ Θεός.

Ἐγκρατείᾳ τὸ πρότερον, τῆς σαρκὸς τὰ
κινήματα, χαλινώσας ὕστερον πρὸς τὴν ἄθλησιν,
ἀνδρειοφρόνως ἐχώρησας, παμμάκαρ Προκόπιε,
ἀφειδήσας τῆς σαρκός, τῇ δυνάμει τοῦ
Πνεύματος· ὅθεν ἅπασαν, ὑπομείνας ἰδέαν τῶν
βασάνων, στεφηφόρος πρὸς τὰς ἄνω,
χοροστασίας ἀνέδραμες.

Στίχ. Τοῖς Ἁγίοις τοὶς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ
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ἐθαυμάστωμεν πάντα τὰ θέλημα αὐτοῦ ἐν
αὐτοῖς.

Στρατηγὸς ὡς ἀήττητος, τῷ Σταυρῷ
ὁπλισάμενος, ταῖς ῥοαῖς τοῦ αἵματος πᾶσαν
δύναμιν, τῶν ἐναντίων ἐβύθισας, καὶ ὄμβρους
ἀνέβλυσας, ἰαμάτων δαψιλῶς, ἐκ πηγῶν
ἀρυόμενος, ἀξιάγαστε, τοῦ σωτῆρος καὶ πάντας
καταρδεύων, τοὺς φλογμῷ τῶν παθημάτων,
συνεχομένους θεόπνευστε.

Δόξα... Ἦχος πλ. δ΄ Προκοπίου
Ἦχος Νη

Δο

Ν

ο ο ο ξα Πα τρι

Β

ι ι ι και

αι Υι υι ω

Μ

ω 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

Ταις µυ στι και αις λα αµ πη η δο ο

ο ο σι της υ περ φω ω του Τρι ι α α α δος
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κα α τα αυ γα α ζο ο ο µε ε ε ε νος

Μαρ

3

τυς Προ κο

3

πι ε γεν ναι αι αι ο ο ο

φρο

3

ον θε

3

σει Θε ο ο ο ο ος χρη η

µα α α τι ι ι ι ι ζεις θε ου ου ου

µε ε νος ε εν µε θε ε ε ε ξει ο

ο ο θεν τους πι στει ει τε ε λουν τα ας σου

την φω σφο ρον ε ορ τη

4

η ην εκ πει

ρα σµων πο ο λυ υ υ τρο ο ο πω

4

ων

πε ρι ι ι ι σω ζε ε σαις πρε σβει ει ει ει

αις
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος

Χαῖρε πυρίμορφον ὄχημα, χαῖρε αὐγὴ
μυστική, ἡ τῷ κόσμῳ εἰσάξασα τὸν λαμπρὸν καὶ
ἄδυτον, καὶ ἀνέσπερον ἥλιον, χαῖρε κογχύλη,
πορφύραν βάψασα, ἐκ τῶν αἱμάτων, τῷ βασιλεῖ
τοῦ παντός· Χαῖρε πανάχραντε, χαῖρε
φυλακτήριον, πάντων πιστῶν τῶν
προσκαλουμένων σε, ἐν πεποιθήσει.

Σταυροθεοτοκίον
Τὶ τὸ ὁρώμενον θέαμα, ὃ τοῖς ἐμοῖς

ὀφθαλμοῖς, καθορᾶται ὦ Δέσποτα; ὁ συνέχων
ἅπασαν, κτίσιν ξύλῳ ἀνήρτησαι, καὶ θανατοῦσαι
ὁ πᾶσι νέμων ζωήν. Ἡ Θεοτόκος, κλαίουσα
ἔλεγεν ὅτε ἑώρακεν, ἐν Σταυρῷ κρεμάμενον,
τὸν ἐξ αὐτῆς, ἀρρήτως ἐκλάμψαντα, Θεὸν καὶ
ἄνθρωπον.
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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,
Ἓνεκεν 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.
Ὁ Μάρτυς σου Κύριε .....

Ἦχος Δι

Ο
Δ

Μαρ τυς σου Κυ ρι ε εν τη α

θλη σει αυ του το στε φος ε κο µι σα το της

α φθαρ σι ας εκ σου του Θε ου ου η µων ε

χον γαρ την ι σχυν σου τους τυ ραν νους κα

θει λεν ε θραυ σε και δαι µο νων τα α νι σχυ

ρα θρα α ση αυ του ταις ι κε σι αις Χρι

στε ο Θε ος σω σον τας ψυ χας η µων
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Ἀπολυτίκιον τοῦ ΜάρτυροςἮχος πλ. α΄. 
Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Ἦχος Πα Δο ξα Πα τρι και Υι ω

και α γι ω Πνευ µα τι

Α γρευ θεις ου ρα νο θεν προς την ευ σε

βει αν κα τη κο λου

3

θη σας χαι αι αι ρων ω

σπερ ο Πα αυ λος Χρι στον των Μαρ τυ ρων καλ

λο νη Μα αρ τυς Προ κο πι ε ο θεν δυ να µει

του Σταυ ρου α ρι στευ σας ευ κλε ως κα τη η

σχυ νας τον Βε λι αρ ου

3

της κα κι

3

ας α

τρω

3

ω τους σω

3

ζε τους πο θω σε γε ραι αι

ρο ον τας
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Και νυν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι νων α µην

Χαι

Κ

ρε Πυ λη Κυ ρι ου η α δι ο δευ

τος χαι ρε τει χος και σκε πη των προ στρε χον

των εις σε χαι ρε α χει µα στε λι µην και α πει

ρο γα µε η τε κου σα εν σαρ κι τον Ποι η

την σου και Θε ον πρε σβευ ου σα µη ελ λει

πης υ περ των α νυ µνου ουν των και προ σκυ

νου ουν των τον το ο κο ον σου ου ου ου

08-07      ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ



49

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

Ἀπόλυσις.

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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