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ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ
Εἰς τὸ Κύριε ἐκέκραξα, Στίχους στ΄, 

καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια τοῦ 

Ἁγίου.  

 

Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

φωρισμένος ὑπάρχων ἀπὸ κοιλί-

ας μητρός, ὑπὸ Θεοῦ πανσόφως, 

οὐρανόθεν τὴν κλῆσιν, ἔσχες κα-

τὰ Παῦλον· ὅθεν μαθών, τὰ ἑκούσια 

πάθη Χριστοῦ, κῆρυξ αὐτοῦ ἀνεδεί-

χθης καὶ ζηλωτής, ἀληθῶς Μάρτυς 

Προκόπιε. 

ῇ μυστικῇ παντευχίᾳ καθωπλισμέ-

νος σοφέ, νικοποιῷ τροπαίῳ, τοῦ 

Χριστοῦ τῷ σημείῳ, Προκόπιε θε-

όφρον θράση ἐχθρῶν, δυσμενῶν ἐξη-

φάνισας· καὶ τῶν εἰδώλων τὰ ξόανα 

καθελών, μέχρις αἵματος ἐνήθλησας. 

ς 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 

Μαρτύρων ἐγκαλλώπισμα. 

 

Ἕτερα Στιχηρὰ προσόμοια. 

Ἦχος δ´. Ἔδωκας σημείωσιν. 

στρον ἀνατέταλκας, ἐκ τῆς Ἑώας 

πολύφωτον, καταυγάζων Προκό-

πιε, τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, ταῖς 

θεοσημείαις, καὶ τῇ καρτερίᾳ, τῶν ἀλ-

γεινῶν ὡς ἀληθῶς, καὶ ταῖς τῶν ἄθλων 

μεγίσταις λάμψεσι· διό σου τὴν πανέ-

ορτον, καὶ φωτοφόρον πανήγυριν, ἑορ-

τάζομεν σήμερον, ἀθλοφόρε Προκόπι-

ε. 

ῶμά σου Προκόπιε, καταξεόμενον 

ἔνδοξε, καὶ πυρὶ δαπανώμενον, 

εἱρκταῖς συγκλειόμενον, ὁμιλοῦν 

παντοίαις, ἰδέαις βασάνων, ξίφει τε-

μνόμενον σοφέ, τὴν βασιλείαν σοι 

προεξένησε, παμμάκαρ τὴν οὐράνιον, 

ἐν ᾗ χορεύεις γηθόμενος, ἀθλοφόρε 

πολύαθλε, τῶν Ἀγγέλων συμμέτοχε. 

ῆμον προσενήνοχας, τῷ ποιητῇ 

διὰ πίστεως, ἱερῶς ἐναθλήσαντα, 

θεόφρον Προκόπιε, μεθ᾿ ὧν τῶν 

Μαρτύρων, χοροῖς ἠριθμήθης, καταβα-

λὼν τὸν δυσμενῆ, ἀνδρειοφρόνως ἀξι-

οθαύμαστε· διό σε μακαρίζομεν, ὡς 

στρατιώτην ἀήττητον, ὡς γενναῖον ἀ-

δάμαντα, ὡς τῆς πίστεως πρόμαχον. 

 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

ξέλαμψε σήμερον, ἡ ἔνδοξος 

μνήμη σου, Προκόπιε πολύαθλε, 

συγκαλοῦσα ἡμᾶς τοὺς φιλεόρ-

τους, πρὸς εὐφημίαν καὶ δόξαν, Χρι-

στοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Ὅθεν καὶ προ-

στρέχοντες, ἐν τῇ σορῷ τῶν λειψάνων 

σου, ἰαμάτων χαρίσματα λαμβάνομεν· 

καὶ τὸν σὲ στεφανώσαντα Σωτῆρα 

Χριστόν, ἀνυμνοῦμεν εἰς αἰῶνας, ἀκα-

ταπαύστως δοξάζοντες. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ίς μὴ μακαρίσει σε Παναγία Παρ-

θένε; τίς μὴ ἀνυμνήσει σου, τὸν ἀ-

λόχευτον τόκον; ὁ γὰρ ἀχρόνως 

ἐκ Πατρὸς ἐκλάμψας Υίὸς μονογενής, 

ὸ αὐτὸς ὲκ σοῦ τῆς άγνῆς προἥλθεν, ἀ-

φράστως σαρκωθείς, φύσει Θεὸς ὑ-

πάρχων, καὶ φύσει γενόμενος ἄνθρω-

πος δι᾿ ἡμᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων 

τεμνόμενος, ἀλλ᾿ ἐν δυάδι φύσεων, ἀ-

συγχύτως γνωριζόμενος. Αὐτὸν ίκέτευ-

ε, σεμνὴ παμμακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς 

ψυχὰς ῄμῶν. 
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Εἴσοδος, τὸ Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκεί-

μενον τῆς ἡμέρας, καὶ τὰ Ἀναγνώ-

σματα. 

 

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. 43, 9-14) 

άδε λέγει Κύριος· Πάντα τὰ ἔθνη 

συνήχθησαν ἅμα καὶ συναχθήσο-

νται ἄρχοντες ἐξ αὐτῶν. Τὶς ἀναγγελεῖ 

ταῦτα ἐν αὐτοῖς; ἢ τὰ ἐξ ἀρχῆς, τὶς ἀ-

κουστὰ ποιήσει ἡμῖν; Ἀγαγέτωσαν 

τοὺς μάρτυρας αὐτῶν, καὶ δικαιωθή-

τωσαν. Καὶ εἰπάτωσαν ἀληθῆ. Γίνεσθέ 

μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς Κύριος 

ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα 

γνῶτε καὶ πιστεύσητε, καὶ συνῆτε, ὅτι 

ἐγὼ εἰμι. Ἒμπροσθέν μου οὐκ ἐγένετο 

ἄλλος Θεός, καὶ μετ ἐμὲ οὐκ ἔσται. Ἐ-

γὼ εἰμι ὁ Θεός, καὶ οὐκ ἔστι πάρεξ ἐ-

μοῦ ὁ σῴζων. Ἐγὼ ἀνήγγειλα καὶ ἔσω-

σα, ὠνείδισα, καὶ οὐκ ἦν ἐν ἡμῖν ἀλλό-

τριος. Ὑμεῖς ἐμοὶ μάρτυρες, καὶ ἐγὼ 

Κύριος ὁ Θεός, ὅτι ἀπ' ἀρχῆς ἐγὼ εἰμι, 

καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν χειρῶν μου ἐ-

ξαιρούμενος. Ποιήσω, καὶ τὶς ἀπο-

στρέψει αὐτό; Οὕτω λέγει Κύριος ὁ 

Θεός, ὁ λυτρούμενος ἡμᾶς, ὁ Ἅγιος 

Ἰσραήλ.  

 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. 3, 1-9) 

ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ, καὶ 

οὐ μὴ ἅψηται αὐτῶν βάσανος. Ἔ-

δοξαν ἐν ὀφθαλμοῖς ἀφρόνων τεθνά-

ναι. Καὶ ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος 

αὐτῶν, καὶ ἡ ἀφ' ἡμῶν πορεία σύντριμ-

μα, οἱ δὲ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ. Καὶ γὰρ ἐν ὄ-

ψει ἀνθρώπων ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλ-

πὶς αὐτῶν ἀθανασίας πλήρης. Καὶ ὀλί-

γα παιδευθέντες, μεγάλα εὐεργετηθή-

σονται, ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, 

καὶ εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς 

χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ ἐδοκίμασεν αὐ-

τούς, καὶ ὡς ὁλοκάρπωμα θυσίας προ-

σεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπι-

σκοπῆς αὐτῶν ἀναλάμψουσι, καὶ ὡς 

σπινθῆρες ἐν καλάμῃ διαδραμοῦνται. 

Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν 

καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τούς 

αἰῶνας, οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτόν, συνή-

σουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ πιστοὶ ἐν ἀγά-

πῃ προσμενοῦσιν αὐτῷ, ὅτι χάρις καὶ 

ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκο-

πὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.  

 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. 

(Κεφ. 5, 15-23 & 6, 1-3) 

ίκαιοι εἰς τὸν αἰῶνα ζῶσι, καὶ ἐν 

Κυρίῳ ὁ μισθὸς αὐτῶν, καὶ ἡ 

φροντὶς αὐτῶν παρὰ Ὑψίστῳ. Διὰ τοῦ-

το λήψονται τὸ βασίλειον τῆς εὐπρεπε-

ίας, καὶ τὸ διάδημα τοῦ κάλλους ἐκ 

χειρὸς Κυρίου, ὅτι τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ σκε-

πάσει αὐτούς, καὶ τῷ βραχίονι ὑπερα-

σπιεῖ αὐτῶν. Λήψεται πανοπλίαν, τὸν 

ζῆλον αὐτοῦ, καὶ ὁπλοποιήσει τὴν κτί-

σιν εἰς ἄμυναν ἐχθρῶν. Ἐνδύσεται θώ-

ρακα, δικαιοσύνην, καὶ περιθήσεται 

κόρυθα, κρίσιν ἀνυπόκριτον. Λήψεται 

ἀσπίδα ἀκαταμάχητον, ὁσιότητα, ὀξυ-

νεῖ δὲ ἀπότομον ὀργὴν εἰς ῥομφαίαν. 

Συνεκπολεμήσει αὐτῷ ὁ κόσμος ἐπὶ 

τοὺς παράφρονας, πορεύσονται εὔστο-

χοι βολίδες ἀστραπῶν, καὶ ὡς ἀπὸ εὐ-

κύκλου τόξου τῶν νεφῶν, ἐπὶ σκοπὸν 

ἁλοῦνται, καὶ ἐκ πετροβόλου θυμοῦ 

πλήρεις ῥιφήσονται χάλαζαι. Ἀγανα-

κτήσει κατ' αὐτῶν ὕδωρ θαλάσσης, πο-

ταμοὶ δὲ συγκλύσουσιν ἀποτόμως. Ἀ-

ντιστήσεται αὐτοῖς πνεῦμα δυνάμεως, 

καὶ ὡς λαῖλαψ ἐκλικμήσει αὐτούς, καὶ 

ἐρημώσει πᾶσαν τὴν γῆν ἀνομία, καὶ ἡ 

κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυνα-

στῶν. Ἀκούσατε οὖν, Βασιλεῖς, καὶ 

σύνετε, μάθετε, δικασταὶ περάτων γῆς, 

ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες πλήθους, 
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καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν, ὅ-

τι ἐδόθη παρὰ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν, 

καὶ ἡ δυναστεία παρὰ Ὑψίστου.  

 



ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ 

Ἱδιόμελα, Γερασίμου Μικραγιαννανί-

του.  

Ἦχος α´. 

γάλλου ἐν Κυρίῳ ἡ τοῦ Χριστοῦ 

Ἐκκλησία, καὶ χόρευε ἐν Πνεύ-

ματι, ἐπὶ τοῖς θείοις μεγαλείοις. 

Ἰδοὺ γὰρ ὁ ἐξ ἐθνῶν σε μνηστευσάμε-

νος, φῶς ἐκ σκότους σοι ἐξήγαγε, καὶ 

νυμφαγωγὸν εὐκλεῆ, ἐξ ἀσεβείας σοι 

ἀνέδειξε, Προκόπιον τὸν ἔνδοξον, τὸν 

ἐν ἀθλήσει ἀήττητον· ὑψόθεν γὰρ τοῦ-

τον ζωγρήσας, σκεῦος ἐκλογῆς εἰργά-

σατο, καὶ τῶν οἰκείων παθῶν, στρατι-

ώτην ἄριστον· ὅθεν τὴν θαυμαστὴν αὐ-

τοῦ πρόνοιαν, τὴν ἀσφαλῶς σε διέπου-

σαν, μεγάλυνον βοῶσα· Εὔσπλαγχνε 

Κύριε, πρεσβείαις τοῦ Αθλοφόρου 

σου, δώρησαι τῷ λαῷ σου, εἰρήνην ἀ-

μετάπτωτον, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ἦχος β´. 

ς προκόπτων ἐν Θεῷ, πάντας 

πρέσβευε Ἀθλοφόρε, προκόπτειν 

ἐν αὐτῷ Μαρτύρων κλέος, μέγι-

στε Προκόπιε, ὡς παῤῥησίαν ἔχων 

πρὸς αὐτόν, καὶ τῷ τούτου θρόνῳ ἀεὶ 

παριστάμενος, ἐν θεαρέστοις ὁδοῖς καὶ 

θείαις πράξεσιν, εὐαρεστοῦντας αὐτῷ 

καὶ σὲ μακαρίζοντας. 

 

Ἦχος β´. Βυζαντίου.* 

ς προκόπτων ἐν Θεῷ, πάντας 

πρέσβευε ἀθλοφόρε, προκόπτειν 

ἐν αὐτῷ, Μαρτύρων κλέος μέγι-

στε Προκόπιε, ὡς παῤῥησίαν ἔχων 

πρὸς αὐτόν, καὶ τῷ τούτου θρόνῳ ἀεὶ 

παριστάμενος, ἐν θεαρέστοις ὁδοῖς, καὶ 

θείαις πράξεσιν, εὐαρεστοῦντας αὐτῷ, 

καὶ σὲ μακαρίζοντας. 

 

Ἦχος γ´. 

ὶς ἐπαξίως διηγήσεται, τῶν ἀγώ-

νων σου τὰ τρόπαια, Ἀθλοφόρε 

Προκόπιε; Σὺ γὰρ θεόκλητος ὁ-

φθείς, στρατιώτης ἀκραιφνής, τοῦ ἐ-

κλεξαμένου σε πέφηνας, ἐν ᾧ καὶ ἐθρι-

άμβευσας, τῶν εἰδώλων τὸ ἀσθενές· ὦ 

τοῦ θαύματος! ὁ πρώην διώκτης, τῆς 

εὐσεβείας κῆρυξ, διαπρύσιος γέγονας, 

καὶ ὁ τῆς πλάνης συνήγορος, τῆς Τριά-

δος ἐδείχθης ὑπέρμαχος. Ἔργον τοῦτο 

τῆς δεξιᾶς σου Κύριε, τῆς συνεργού-

σης εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν 

κλητοῖς· δι᾽ ὧν καὶ ἡμῖν παράσχου τὰ 

ἐλέη σου. 

 

Ἦχος γ´. Γερμανοῦ.* 

εανικὴν ἄγων τὴν ἡλικίαν, ὥσπερ 

ὁ θεσπέσιος Παῦλος, ἐκ τῶν ὑψί-

στων τὸ θεῖον χάρισμα ἐδέξω, 

καὶ τοῦ δεινοῦ πολεμήτορος τὰ θράση, 

τῇ πανοπλίᾳ τοῦ Σταυροῦ κατέβαλες. 

Μαρτύρων τὸ καύχημα, ἀθλοφόρε 

Προκόπιε, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον ἱ-

κέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ἦχος δ´. 

τρατευσάμενος Χριστῷ τὴν θεόσ-

δοτόν σου κλῆσιν, τοῖς ἔργοις ἐβε-

βαίωσας, Προκόπιε ἔνδοξε· σὺ 

γὰρ φερωνύμως προκόπτων τοῖς κρείτ-

τοσιν, ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν, δι᾿ ἀθλή-

σεως ἔδραμες, ὡς τῆς εἰκόνος τοῦ Κυ-

ρίου σύμμορφος· ᾧ καὶ ὡς τερπνὸν 

καλλιέργημα, τῇ γεωργίᾳ τῶν ἄθλων 

σου, Μαρτυρικὸν χορὸν προσήγαγες· 

ἐν ᾧ διαλάμπων ὡς ἥλιος φαιδρὸς ἐκ 

σκότους παθῶν ἡμᾶς ᾶπάλλαξον, ταῖς 

θείαις ίκεσίαις σου. 

 

Ἦχος δ´. Κυπριανοῦ.* 

ἶνος τῷ Θεῷ, ἐκ χοϊκῶν χειλέων 

προσᾴδεται, ἐπὶ τῇ θείᾳ μνήμῃ 

σου, Προκόπιε πολύαθλε· σὺ γὰρ 

ὤφθης ἀκραιφνὴς στρατιώτης, τοῦ λό-
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γου τῆς πίστεως, φαυλίσας ἐν τῷ 

σκάμματι, τῶν εἰδώλων τὰς μορφάς· 

καὶ νῦν προσερείσθης τῷ φέγγει τῆς 

Τριάδος, καταπυρσεύων ἡμῶν, τὰς δι-

ανοίας ταῖς πρεσβείαις σου. 

 

Ἦχος πλ. α´.* 

 Ἐκκλησία σήμερον, στολισαμέ-

νη τοῖς ἄθλοις σου, Μάρτυς τοῦ 

Χριστοῦ, εὐφραίνεται, καὶ τὴν 

σὴν παγγέραστον μνήμην, κατ᾿ ἀξίαν 

εὐφήμως κραυγάζει γεραίρουσα· Χαί-

ροις ὁ τὸν Παῦλον ζηλώσας, καὶ τὸν 

Σταυρὸν τοῦ Χριστοῦ ἀράμενος, καὶ 

τὰς παγίδας συντρίψας τοῦ ἀντιπάλου. 

Χαίροις Μαρτύρων τὸ καύχημα, καὶ 

βασιλέων κραταίωμα, Προκόπιε πολύ-

αθλε, ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς Κύριον, μὴ δια-

λίπῃς πρεσβεύων, ὡς παῤῥησίαν ἔχων, 

ἀθλοφόρων ἐγκαλλώπισμα. 

 

Δόξα, Ἦχος πλ. α´ 

εανικῇ ἐμπρέπων ἡλικίᾳ ὑπερφυ-

οῦς ᾶποκαλύψεως, ἠξιώθης Προ-

κόπιε· ἐν Σταυρῷ γαρ ὁραθείς σοι 

ὁ Χριστός, πρὸς οἰκείαν ἐπίγνωσιν, ὡς 

τὸν Παῦλόν σε ἐκάλεσεν· ὅθεν τῆς εὐ-

σεβείας μυηθεὶς τὸ μυστήριον, πρὸς ἀ-

θλητικοὺς ἀγῶνας, ἀνδρείως παρετάξῳ 

τῇ γὰρ ἰσχύϊ τοῦ ὀφθέντος σοι ῥωννύ-

μενος, ὡς ἄσαρκοτ ἠνδραγάθησας. 

Ἀλλ᾿ ὦ Μαρτύρων ἀγλάϊσμα, ἵλεων ή-

μῖν ἀπέργασαι, τῇ ἀθλητικῇ σου παῤ-

ῥησίᾳ τὸν μόνον εὐδιάλακτον. 

 

Καὶ νῦν, Θεοτοκίον.  

Ἦχος ὸ αὐτός, 

ακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθέ-

νε, καὶ δοξάζομέν σε, οἱ πιστοὶ 

κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἅσει-

στον, τὸ τεἴχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥα-

γῆ προστασίαν, καὶ καταφυγὴ τῶν ψυ-

χῶν ἡμῶν. 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ 

στιχηρὰ προσόμοια. 

Ἦχος δ´. 

Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν. 

ὐρανόθεν ἡ κλῆσίσ σου, ὡς τοῦ 

κήρυκος γέγονε, τῶν ἐθνῶν Προ-

κόπιε παναοίδιμε· καὶ φωτισθεὶς 

τὴν διάνοιαν, τὸ σκότος κατέλιπες τῶν 

εἰδώλων, καὶ φωστήρ τῶν πιστῶν ἐ-

χρημάτισας, θείαις λάμψεσι, τῶν σε-

πτῶν σου ἀγώνων καταυγάζων, τὰ 

πληρώματα τοῦ κόσμου, κλέος Μαρτύ-

ρων καὶ καύχημα. 

 

Στίχ. Θαυμαστὀς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγί-

οις Αὐτοῦ. 

γκρατείᾳ τὸ πρότερον, τῆς σαρ-

κὀς τὰ κινήματα, χαλινώσας ὑ-

στερον, πρὸς την ἄθλησιν, ἀν-

δρειοφρόνως ἐχώρησας, παμμάκαρ 

Προκόπιε, ἀφειδήσας τῆς σαρκός, τῆ 

δυνάμει τοῦ Πνεύματος· ὅθεν ἅπασαι, 

ὑπομείνας ἰδέαν τῶν βασάνων, στεφη-

φόρος πρὸς τὰς ἄνω, χοροστασίας ἀνέ-

δραμες. 

 

Στίχ.: Τοῖς Αγίοις τοῖς ἐν τῆ γῆ αὐ-

τοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος. 

τρατηγὸς ὡς ἀήττητος, τῷ Σταυρῷ 

όπλισάμενος, ταῖς ῥοαῖς τοῦ αἴμα-

τος πᾶσαν δύναμιν, τῶν ἐναντίων 

ἐβύθισας, καὶ ὄμβρους ἀνέβλυσας, ἰα-

μάτω δαψιλῶς, ἐκ πηγῶν ἀρυόμενος, 

ἀξιάγαστε, τοῦ Σωτῆρος καὶ πάντα, 

καταρδεύων τοὺς φλογμῷ τῶν παθη-

μάτων, συνεχομένους Θεόπνευστε. 

 

Δόξα, Ἦχος πλ. δ´ 

Προκοπίου Χαρτοφύλακος. 

αῖς μυστικαῖς λαμπηδόσι, τῆς ὑ-

περφώτου Τριάδος καταυγαζόμε-

νος, Μάρτυς Προκόπιε γενναιό-

φρον, θέσει θεὸς χρηματίζεις, θεούμε-
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νος ἐν μεθέξει· ὅθεν τοὺς πίστει τελοῦ-

ντάς σου τὴν φωσφόρον ἑορτήν, ἐκ 

πειρασμῶν πολυτρόπων, περίσωζε 

σαῖς πρεσβείαις. 

 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ἦχος ὁ αὐτός. 

νύμφευτε Παρθένε, ἡ τὸν Θεὸν 

ἀφράστως συλλαβοῦσα σαρκί, 

Μῆτερ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σῶν 

οἰκετῶν παρακλήσεις δέχου Πανάμω-

με. Ἡ πᾶσι χορηγοῦσα καθαρισμὸν 

τῶν πταισμάτων, νῦν τὰς ήμῷν ίκεσίας 

προσδεχομένη, δυσώπει σωθῆναι πά-

ντας ἡμᾶς. 

 

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον… 

 

Ἀπολυτἰκια. 

Ἦχος Πλ. α΄. Τὸν Συνάναρχον Λό-

γον. 

γρευθεὶς οὐρανόθεν πρὸς τὴν εὐ-

σέβειαν, κατηκολούθησας χαί-

ρων ὤσπερ ὁ Παῦλος Χριστῷ, 

τῶν Μαρτύρων καλλονὴ Μάρτυς Προ-

κόπιε· ὅθεν δυνάμει τοῦ Σταυροῦ, ἀρι-

στεύσας εὐκλεῶς, κατήσχυνας τὸν Βε-

λίαρ· οῦ τῆς κακίας ἀτρώτους, σῶζε 

τοὺς πόθῳ σε γεραίροντας. 

 

Ἕτερον. Ἦχος α´. 

ὐρανόθεν τὴν κλῆσιν δεξάμενος, 

ὡς ὁ Παῦλος τῶν ἐθνῶν ὁ Διδά-

σκαλος, τῇ δυνάμει δὲ τοῦ Σταυ-

ροῦ ἐνισχυθείς, τοῦ μαρτυρίου τὸν 

δρόμον τετέλεκας, Καὶ νῦν ἰάσεις πα-

ρὲχεις παντοδαπάς, πᾶσι τοῖς πίστει 

προστρέχουσι. Διὸ πρέσβευε Χριστῷ 

τῷ Θεῷ ἔνδοξε Προκόπιε, ἐν εὐσεβείᾳ 

ἡμᾶς προκόπτειν, καὶ σωθῆναι τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 

οῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου Σοι, 

Παρθένε τὸ χαῖρε, σὺν τῇ φωνῇ ἐ-

σαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, 

ἐν Σοὶ τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαι-

ος Δαυΐδ. Ἐδείχθης πλατυτέρα τῶν οὐ-

ρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην Σου. 

Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν Σοὶ· δόξα τῷ 

προελθόντι ἐκ Σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώ-

σαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου Σου. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
Κάθισματα Γερασίμου. 

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, 

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

ς ἄστρον τηλαυγές, ἐκ νυκτὸς ἀ-

γνωσίας, ἐκλάμψας ἐμφανῶς, 

φωτισμὸν ἀληθείας, ἀστράπτεις 

τοῖς πέρασι, διὰ πόνων ἀθλήσεως, δι᾿ 

ὧν ἄπονον, ὼς ἀληθῶς κληρουχίαν, 

Μάρτυς εἴληφας, παρὰ Χριστοῦ τοῦ 

Σωτῆρος, ΙΙροκόπιε ἔνδοξε, 

Θεοτοκίον. 

εὸν ὑπερφυῶς, ἐξ ἁγνῶν σου αἱ-

μάτων, κυήσασα Ἁγνή, τοῦ Ἀδὰμ 

τὴν οὐσίαν, τῆς πάλαι διέσωσας, 

κατακρίσεως Δἐσποινα· ὅθεν ἅπαντες, 

ὡς σωτηρίας σε ῥίζαν, μεγαλύνομεν, 

καὶ προσκυνοῦμεν ὲν πίστει, τὸν ἄσπο-

ρον τόκον σου, 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν 

Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε. 

ωσφόρος ἐκλάμψας σοι, ὁ τοῦ 

φωτὸς χορηγός, φωστῆρα σὲ ἔ-

δειξε, τῆς Ἐκκλησίας λαμπρόν, 

Προκὸπιε ἔνδοξε· σὺ γὰρ ἀκολουθή-

σας, τῷ καλέσαντι Λόγῳ, σύμφυτος ἀ-

νεδείχθς, τῆς αὐτοῦ Βασιλείας ἡς πρέ-

σβευε, τυχεῖν, καὶ ἡμᾶς τοὺς εὐφημοῦ-

ντάς σε. 

Θεοτοκίον. 

αστὰς θεοκόσμητος, καὶ λογικὴ 

κιβωτός, ὡς μόνη Πανάμωμος, 

καὶ καθαρὰ ἀληθῶς, ἐφάνης Θεό-

νυμφε· σὺ γὰρ ἐν ταῖς ἀγκάλαις, τὸν 

τῶν ὅλων Δεσπότην, φέρεις σωματω-

θέντα, ἐκ γαστρός σου ἀσπόρως· ᾧ 

πρέσβευε σωθῆναι, Θεοτόκε τοὺς ὑ-

μνοῦντάς σε. 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφία καὶ Λόγον. 

ὐσεβείας τὴν γνῶσιν καταμαθών, 

ἀσεβείας τὸν γνόφον άποβαλών, 

νεότητι σώματος, τὸν ἀρχέκακον δρα-

κοντα, κατετροπώσω Μάρτυς, τοῖς ὅ-

πλοις τῶν ἄθλων σου, καὶ τοῦ Χριστοῦ 

τὰ πάθη, στεῤῥῶς ἐξεικόνισας· ὀθεν ἰ-

αμάτων, ποταμοὺς ἀναβλύζεις, βυθί-

ζεις τοὺς δαίμονας, καὶ δροσίζεις τοὺς 

κράζοντας· Ἀθλοφόρε Προκόπιε· πρέ-

σβευε Χριστῷ τῷ Θὲῷ, τῶν πταισμά-

των ἅφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτά-

ζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην σου. 

Θεοτοκίον. 

υστηρίων ἀῤῥήτων περιοχή, 

συνδρομὴ χαρισμάτων θεαρχι-

κῶν, ὕλη παναρμόνιος, τῆς τοῦ 

Λόγου σαρκώσεως, καὶ τῶν ὅλων Κτί-

στου, ἐξαίσιον ἄγαλμα, σὺ εἶ Παρθενο-

μῆτορ, ἡμῶν ἡ βοήθεια· ὅθεν πολυπλό-

κων, σοφισμάτων τοῦ πλάνου, ἡμᾶς ἀ-

πολύτρωσαι, καὶ κινδύνων ἀπάλλαξον, 

τοὺς πιστῶς σοι προστρέχοντας, πρε-

σβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ τῶν 

πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς 

προσκυνοῦσιν ἀξίως, τὴν δόξαν σου 

Ἅχραντε. 

Τὸ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἦχου. 

Ἐκ νεότητός μου… 

Προκείμενον: 
Δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ 

κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσε-

ται. 

Στίχ.: Πεφυτευμένος ἐν οἴκῳ Κυρίου.-

.. 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ· τοῦ Ὄρθρου τῆς 23ης 

Ἀπριλίου. 

Εἶτα ὁ Ν´.  

Δόξα: Ταῖς του Ἀθλοφόρου... 

Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 

Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. 

Στίχ.: Ἐλεῆμων, Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
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θλοφόρε Προκόπιε, σὺ τοῦ Σταυ-

ρωθέντος φωτισθεὶς τῆ αἴγλῃ, ἔ-

σπευσας συσταυρωθῆναι αὐτῷ· 

ὅθεν ἀθλητικὸν διαδραμὼν στάδιον, 

νίκης τρόπαια ἤγειρας περιφανῶς ἀγω-

νισάμενος. Καὶ νῦν ἄμέσως Χριστὸν ἐ-

νορῶν, μὴ παύσῃ ἐποπτεύων, τοὺς ἐκ 

πόθου εὐφημοῦντάς σε. 

 

Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαόν σου. 

 

Κανὼν α´. Ποίημα Θεοφάνους. 

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. 

Θαλάσσης, τὸ ἐρυθραῖον. 

λουσίαις, μαρμαρυγαῖς τοῦ Πνεύ-

ματος, περιχεόμενος, τοὺς τὴν 

φωσφόρον ταύτην καὶ σεπτήν, ἑ-

ορτήν σου γεραίροντας, παθῶν ἀχλύος 

λύτρωσαι, καὶ πειρασμῶν Μάρτυς 

Προκόπιε. 

 κλῆσις, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων γέγο-

νεν, ἡ σὴ Προκόπιε, ἀλλ᾿ οὐρα-

νόθεν Παῦλον ὡς τὸ πρίν, ὁ Χρι-

στὸς ἐσαγήνευσε, παθῶν οἰκείων Μάρ-

τυρα, παναληθῆ σε ἐργαζόμενος. 

τρατείας, τῆς ἐπικήρου πάνσοφε, 

τὴν αἰωνίζουσαν, ὡς νουνεχὴς ἠλ-

λάξω καὶ θνητοῦ, βασιλέως ἀθά-

νατον, καὶ βασιλείαν ἄφθορον, σοὶ πα-

ρεχόμενον Προκόπιε. 

Θεοτοκίον. 

ὸν φύσει, Δημιουργὸν ἐκύησας, ἡ-

μᾶς θεώσαντα, τῇ ὑπὲρ νοῦν ἑνώ-

σει ἀληθῶς, Θεοτόκε πανύμνητε· 

ὃν ἐκτενῶς ἱκέτευε, φωταγωγῆσαι τοὺς 

ὑμνοῦντάς σε. 

Κανὼν β´ Ποίημα Γερασίμου, 

Ἀκροστιχίς: Ὑμνῶ σε Προκόπιε  

ἠγλαϊσμένε.. 

Ἦχος πλ. δ´. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

πάρχων τοῖς τρόποις πανευπρε-

πής, Σταυροῦ ταῖς ἀκτῖσι, κατηυ-

γάσθης περιφανῶς, δι᾿ ὧν κἀμὲ 

λάμπρυνον Παμμάκαρ, ἐγκωμιάσαι 

τὴν θείαν σου ἄθλησιν. 

εγίστης ἐλλάμψεως μετασχών, 

ὡς ὸ θεῖος Παῦλος, ἐζωγρήθης 

παρὰ Χριστοῦ, καὶ τούτου τὰ 

στίγματα ὡς λίθους, πολυτελεῖς τῇ 

σαρκί σου ἐβάστασας. 

εκρώσας τὸ φρόνημα τὸ φθαρτόν, 

ἐν ἀπαρνήσει, τῆς ἀξίας τῆς γεη-

ρᾶς, Χριστὸν τὴν ζωὴν ἡμῶν 

παμμάκαρ, μαρτυρικῶς ἐνεδύσω Προ-

κόπιε. 

Θεοτοκίον. 

ς θρόνος Παρθένε φωτοειδής, φέ-

ρεις ὲν ἐγκάλαις, τὸν τῶν ὅλων 

Δημιουργόν, καὶ τρέφεις Ἁγνὴ ἐκ 

τῶν μαζῶν σου, τὸν διατρέφοντα πά-

ντα χρηστότητι. 

ᾨδὴ γ´. Οὐκ ἐν σοφίᾳ. 

ταυροῦ ἐν μέσῳ, παραδόξως Χρι-

στός σοι ὀπτάνεται, ἐκδιδάσκων 

ἐμφανῶς, τὴν πρὸς ἡμᾶς συγκατά-

βασιν, καὶ σὲ πρὸς τὴν ἄθλησιν, προ-

σεκκαλούμενος. 

αὸν καὶ στήλην, ἀνεγείρας σαυ-

τὸν θείου Πνεύματος, ζήλου πνέ-

ων θεϊκοῦ, ναοὺς καὶ ἄψυχα ξόα-

να, δαιμόνων κατέαξας, Μάρτυς Προ-

κόπιε. 

υναπεβάλου, δερματίνους χιτῶνας 

τῷ ξέεσθαι· ἀφθαρσίας δὲ στολήν, 

περιεβάλου Προκόπιε, καὶ τὸν πο-

λυμήχανον, Μάρτυς ἐγύμνωσας. 

Θεοτοκίον. 

ῦσαί με πάσης, προσβολῆς ἐναντί-

ας τοῦ ὄφεως, Μητροπάρθενε ἁ-

γνή, καὶ τὴν καρδίαν μου φώτι-

σον, πίστει σε δοξάζοντος, τὴν πανα-

μώμητον. 

Κανὼν β´, Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 

τήλην ἐργασάμενος, τὴν σὴν καρ-

δίαν τοῦ Πνεύματος, τὰ πονηρά, 

ξόανα συντρίβεις, τῶν ἀνόμων 
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Προκόπιε. 

φερες ὡς ἄσαρκος, τοὺς σπαρα-

γμοὺς τοῦ σοῦ σώματος, δι᾿ ὧν 

σαφῶς, τῆς παρανομίας, τὴν ἰ-

σχὺν διεσπάραξας. 

ῦρ τῆς ἀθεότητος, οἱ τῶν αἱμάτων 

σου ῥύακες, ὡς ἀληθῶς, ἔσβεσαν, 

εἰς τὸ τέλος, καὶ πιστούς κατεδρό-

σισαν, 

Θεοτοκίον. 

άβδον σε ὠνόμασεν, ὸ Ἠσαΐας 

Θεόνυμφε, ἄνθος ζωῆς φέρουσαν 

ἀφθόρως, τὸν Δεσπότην τῆς κτί-

σεως. 

 

Κάθισμα. Ἦχος α´. 

Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

ὸν Παῦλον ὡς τὸ πρίν, ὁ Χριστὸς 

οὐρανόθεν, Προκόπιε σοφέ, σὲ 

καλεῖ πρὸς τὴν πίστιν, τὸ κάλλος 

τὸ ἔνθεον, προειδὼς τῆς καρδίας σου· 

ὅθεν ἤθλησας, ἀνδρειοτάτως κηρύτ-

των, τὰ παθήματα, καὶ τὴν αὐτοῦ πρὸς 

ἀνθρώπους, παμμάκαρ ἐπέλευσιν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

λπὶς χριστιανῶν, Παναγία Παρ-

θένε, ὃν ἔτεκες Θεόν, ὑπὲρ νοῦν 

τε καὶ λόγον, ἀπαύστως ἱκέτευε, 

σὺν ταῖς ἄνω Δυνάμεσι, δοῦναι ἄφε-

σιν, ἁμαρτιῶν ἡμῖν πᾶσι, καὶ διόρθω-

σιν, βίου τοῖς πίστει καὶ πόθῳ, ἀεί σε 

δοξάζουσιν. 

ᾨδὴ δ´. Ἐπαρθέντα σε ἰδοῦσα. 

παιρόμενον τῷ κράτει τῆς ἀσεβεί-

ας, τὸν ἀλαζόνα τύραννον, ταῖς 

πρὸς τὸν Δεσπότην, θείαις ἀνυ-

ψώσεσι, κραυγάζων κατέῤῥαξας· Δόξα 

τῇ δυνάμει σου Κύριε. 

πιφαίνεται φρουρᾷ σοι ἐγκεκλει-

σμένῳ, ὁ Λυτρωτὴς Προκόπιε, 

θάρσους ἐμπιπλῶν σε, φέγγει τε 

λαμπρύνων σε, καὶ κλῆσιν κατάλλη-

λον, σοῦ τῇ προκοπῇ παρεχόμενος. 

ὸ τῇ χάριτι τῇ θείᾳ λελαμπρυσμέ-

νον, σοῦ κατιδόντες πρόσωπον, οἱ 

τῆς ἀπιστίας, ζόφῳ καλυπτόμενοι, 

τὸ φέγγος τῆς πίστεως, θείᾳ ἐπινεύσει 

κομίζονται. 

Θεοτοκίον. 

εβαρυμένον τῷ ὕπνῳ ῥαθυμίας, 

πρὸς μετανοίας ὄρθρον με, τῇ σῇ 

ἀκοιμήτῳ, Δέσποινα ἐξέγειρον, 

πρεσβείᾳ καὶ σῶσόν με, μόνη τὸν Σω-

τῆρα κυήσασα. 

 

Κανὼν β´. Εἰσακήκοα Κύριε. 

ὐρανόθεν ἐπέστη σοι, ὁ τῶν ὄλων 

Κτίστης Μάρτυς ἰώμενος, τῶν 

τραυμάτων σου τὴν κάκωσιν, καἰ 

ἰσχύν σοι θείαν παρεχόμενος, 

αταλλήλως τοῖς πράγμασι, πρὸς 

Χριστοῦ ἡ κλῆσις Μάρτυς σοι δέ-

δοται, ν ἀθ-λήσει γὰρ προέκοψας, 

καὶ τὴν δεδομένην χάριν ηὔξησας. 

λοτρόπως ἑνούμενος, τῷ δι’ ἀγα-

θότητα ὁραθέντι σοι, τοὺς ξε-

σμοὺς χαίρων ὑπήνεγκας, ὥσπερ 

ἂλλου πὰσχοντος Προκόπιε, 

Θεοτοκίον. 

αρθενία καὶ τόκος σοι ὑπὲρ φύσιν 

Κόρη Ἁγνὴ συνέδραμον· ὸ Θεὸς 

γὰρ μεγαλεῖὰ σοι, ἀληθῶς ὼς οἶ-

δεν ἀπειργάσατο, 

ᾨδὴ ε´. Ἀσεβεῖς οὐκ ὄψονται. 

ῷ φωτὶ τῶν λόγων σου, στρατὸν 

θεοπειθῆ, προσενήνοχας τῷ Χρι-

στῷ, μαρτυρίου αἵματι, κληρονο-

μήσαντα, μετὰ σοῦ Προκόπιε, βασιλεί-

αν τὴν ἀσάλευτον. 

ῆς συγκλήτου ὤφθησαν, τῆς ἄνω 

κοινωνοί, γυναικῶν αἱ Συγκλητι-

καί, γένους περιφάνειαν, ἀπαρνη-

σάμεναι, καὶ θανεῖν ἑλόμεναι, ὑπὲρ 

σοῦ Λόγε ἀθάνατε. 

ῷ πυρὶ φλεγόμεναι, τῷ θείῳ τὴν 

ψυχήν, φλεγομένου καὶ ἀφειδῶς, 
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ξεομένου σώματος, περιεφρόνησαν, αἱ 

τὴν σὴν ποθήσασαι, βασιλείαν πολυέ-

λεε. 

Θεοτοκίον. 

υλλαβοῦσα τέτοκας, Θεὸν Ἐμμα-

νουήλ, εἰς ἀνάπλασιν τῶν βροτῶν, 

Παναγία ἄχραντε, σάρκα γενόμε-

νον· ὃν ἀεὶ ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

Κανὼν β´. Ἵνα τί με ἀπώσω. 

λασμὸν καὶ εἰρήνην, καὶ τὴν ἐπου-

ρἁνιον Μάρτυς ὰπόλαυσιν, αἱ σε-

μναὶ γυναῖκες, ἐκληρώσαντο πίστει 

ἀθλήσασαι· ταῖς γὰρ ἀστραπαῖς σου, 

θεοπρεπῶς καταυγασθεῖσαι, τῆς Τριά-

δος τῷ φἐγγει ἐπώρθρισαν. 

πομβρίαις ἀύλοις, Μάρτυς ἀρδευ-

όμενος τοῦ θείου Πνεύματος, τοῖς 

τῶν προσευχῶν σου, ζωηφόροις 

Προκόπιε, ῥεύμασι, τὰ τῶν ἀσεβού-

ντων, σεβάσματα εἰς χοῦν καὶ ὕδωρ, 

παραδόξως διέλυσας, πάνσοφε. 

 τῶν τρόπων σου αἴγλη, καὶ ἡ ά-

καθαίρετος Μάρτυς σου ένστα-

σις, ἐλαμψεν ἐν ἄθλοις, ὡς ἡμέ-

ρα λαμπρὰ καὶ πολύφωτος, καὶ χειρα-

γωγία, πρὸς τὸν ἀθάνατον Δεσπότην, 

τοῖς κλεινοῖς στρατιώταις ἐγένετο. 

Θεοτοκίον. 

εωργεῖς ἀπειράνδρως, τὸν τὴν ά-

μαρτίαν Ἁγνὴ ἐκριζώσαντα, καὶ 

τὴν θείαν γνῶσιν, ἐμφυτεύσαντα 

πᾶσι τοῖς πέρασιν· ὅθεν τῆ ψυχῇ μου, 

φόβον σωτήριον παράσχου, ἀρετῶν γε-

ωργοῦντα βλαστήματα. 

ᾨδὴ στ´. Θύσω σοι, μετὰ φωνῆς. 

ῤῥει σου, ἡ μελίῤῥυτος γλῶσσα 

διδάγματα, μελισταγῆ καὶ πικρί-

ας, ἀθεΐας ὄντως ἀπελυτροῦτο, 

εὐπειθῶς σοι, τοὺς προστρέχοντας 

Μάρτυς Προκόπιε. 

ητέρα, τὴν εὐσέβειαν Μάρτυς 

κτησάμενος, τῆς δυσσεβείας ἐ-

ξαίρεις, σοῦ τὴν κατὰ σάρκα σεμνὴν 

μητέρα, καὶ προσάγεις, οὐρανίῳ Πατρὶ 

δι᾿ ἀθλήσεως. 

ὰς ὄψεις, ἀποξέων σιδήρῳ ὁ τύ-

ραννος, τοῦ λογισμοῦ σου τὸν τό-

νον, Μάρτυς οὐκ ἐσάλευσεν, ἡ-

δρασμένον τῇ ἀγάπῃ, τοῦ τὰ πάθη 

σαρκὶ ὑπομείναντος. 

Θεοτοκίον. 

γιον, τῶν Ἁγίων ἀῤῥήτως ἐκύη-

σας, ὑπεραγία Παρθένε, τοὺς πι-

στοὺς ἀεὶ ἁγιάζοντα, καὶ Μαρτύ-

ρων, τοὺς χοροὺς τοῖς Ἀγγέλοις συνά-

πτοντα. 

Κανὼν β´. Ἰλάσθητί μοι Σωτὴρ- 

αμπρύνας σου τὴν ψυχήν, τῆ εὐ-

μορφίᾳ τῆς χάριτος ὑπέμεινας ἀ-

κλινῶς· τὰς ξέσεις Προκόπιε, τῆς 

σεπτῆς ὄψεως, κατατραυματίζων, νοη-

τῶν ἐχθρῶν τὰ πρόσωπα. 

ἱμάτων σου αἱ όῥαὶ τῆς ἀσεβείας 

τὴν θάλασσαν, ἐξήραναν ἀληθῶς, 

καὶ πέλαγος ἔβλυσαν, ἐλπίδος καὶ 

πίστεως, καὶ θείας ἀγάπης, τοῖς πιστῶς 

σοι προσανέχουσι. 

Ἰσχύϊ παντουργικῇ, ἀνδραγαθήσας 

Προκόπιε, ἐδόξασας τὸν Χριστόν, οἰ-

κείοις σου μέλεσιν· ὅθεν ὸ φιλάνθρω-

πος, λαμπρῶς σε δοξάζει, ἐν σημείοις 

καὶ δυνάμεσι. 

Θεοτοκίον. 

ωτῆρα καὶ λυτρωτήν, τοῖς καταδί-

κοις κυήσασα, διάσωσόν με Ἁγνή, 

ψυχοφθόρου κλύδωνος, καὶ μελ-

λούσης ῥῦσαί με Κόρη καταδίκης, τὸν 

προστρέχοντα τῇ σκέπῃ σου. 

Κοντάκιον. 

Ἦχος β´. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

ῷ ζήλῳ Χριστοῦ, τῷ θείῳ πυρπο-

λούμεος, καὶ ἐν τῷ Σταυρῷ, τῷ τι-

μίῳ φρουρούμενος, τῶν ἐχθρῶν 

τὸ φρύαγμα, καὶ τὰ θράση καθεῖλες 

Προκόπιε, καὶ τὴν σεπτὴν Ἐκκλησίαν 
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ὕψωσας, τῇ πίστει προκόπτων, καὶ φω-

τίζων ἡμᾶς. 

Ὁ Οἶκος. 

τόμα συνέσεώς μοι παράσχου, ὁ 

προάναρχος Λόγος, βουλομένῳ ὑ-

μνεῖν, τὸν σὸν ὁπλίτην Προκόπι-

ον· ἔχεις γὰρ πλοῦτον τῆς εὐσπλαγχνί-

ας, ἐν ἀπείρῳ Χριστέ μου πελάγει τῶν 

σῶν κριμάτων· ἵνα κἀγὼ τῆς ψυχῆς τὸ 

ζοφῶδες καθαρθῶ, τοῦ νοῦ δὲ πᾶσαν 

κηλῖδα ἀποσμήξας, καὶ ναὸς ἁγιάσμα-

τος τοῖς θείοις ἔργοις γενόμενος, ἐπά-

ξια μέλψω τῷ Μάρτυρι, ὃς τὴν σεπτὴν 

Ἐκκλησίαν ὕψωσε, τῇ πίστει προκό-

πτων, καὶ φωτίζων ἡμᾶς. 

 

Συναξάριον. 

Τῇ Η´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. 

Στίχ.: 

Ἔοικε Προκόπιος, αὐχένα κλίνων, 

Λέγειν· Κοπείτω· τῇ πλάνῃ γὰρ οὐ θύ-

ω. 

Ὀγδοάτῃ Προκοπίου ἀρηιθόου κράτα 

κέρσαν. 

Οὗτος ὁ τοῦ Κυρίου Μάρτυς κατὰ 

τοὺς χρόνους ἦν Διοκλητιανοῦ, πατρὸς 

μὲν εὐσεβοῦς καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολο-

γοῦντος, τοὔνομα Χριστοφόρου, μητρὸς 

δὲ Θεοδοσίας, τὰ εἴδωλα θρησκευού-

σης, τῆς Αἰλιαίων (Ἱερουσαλὴμ δηλ.) 

πόλεως γέννημα· ὃν ἡ μήτηρ, μετὰ τὴν 

τοῦ πατρὸς τελευτήν, πρὸς Διοκλητια-

νὸν ἀγαγοῦσα, Δοῦκα τῆς Ἀλεξανδρέων 

πεποίηκεν. 

Ὃς ἐντολὰς παρὰ τοῦ βασιλέως δεξά-

μενος, τοὺς χριστιανοὺς τιμωρεῖσθαι, 

καὶ ὁδοῦ τῆς πρὸς Ἀλεξάνδρειαν ἁψά-

μενος, ἐξαίφνης κατὰ τὴν ὁδὸν ἀστρα-

πῶν καὶ βροντῶν γενομένων, φωνῆς ἤ-

κουσεν οὐρανόθεν, καλούσης τε αὐτὸν 

ἐξ ὀνόματος, Νεανίαν (τοῦτο γὰρ αὐτῷ 

τὸ πρότερον ὄνομα), καὶ τὴν πορείαν ὀ-

νειδιζούσης καὶ θάνατον ἀπειλούσης, ὅ-

τι θεομαχήσων πορεύεται κατὰ τῶν χρι-

στιανῶν. Τοῦ δὲ Ἁγίου σαφέστερον ἐμ-

φανισθῆναι τὸν λαλοῦντα παρακαλέσα-

ντος, ὤφθη αὐτῷ Σταυρὸς ἐν εἴδει κρυ-

στάλλου, καὶ φωνὴ ἐκεῖθεν ἠκούσθη λέ-

γουσα· Ἐγώ εἰμι ὁ ἐσταυρωμένος Υἱὸς 

τοῦ Θεοῦ. Καὶ λοιπὸν ἅπαν τὸ τῆς οἰκο-

νομίας μυστήριον μυηθείς, ὑποστρέψας 

ἐν Σκυθοπόλει, ἐπέταξε γενέσθαι, κατὰ 

τὸν δειχθέντα τύπον αὐτῷ, σταυρὸν ἐκ 

χρυσοῦ καὶ ἀργύρου συγκείμενον. 

Ἐπεὶ δὲ μετὰ ταῦτα κατὰ τῶν Σαρα-

κηνῶν μέγιστον στήσας τρόπαιον, πρὸς 

τῆς μητρὸς θυσίας τοῖς εἰδώλοις εὐχαρι-

στηρίους προσενεγκεῖν προετρέπετο καί, 

ᾧ τινι ἐπεπιστεύκει, δῆλος ἦν, αὐτίκα 

τοῦτον ἡ μήτηρ διαβάλλει ὡς χριστια-

νὸν πρὸς τὸν βασιλέα. Ὁ δέ, Οὐλκίῳ τῷ 

τῆς Καισαρείας ἡγεμόνι, ἐπέτρεψε τὴν 

κατὰ τοῦ Ἁγίου ἐξέτασιν· ὑφ᾿ οὗ τύπτε-

ται σφοδρῶς καὶ τῷ δεσμωτηρίῳ δίδο-

ται, δόξας ἡμιθανὴς εἶναι· τῇ δὲ τοῦ 

Κυρίου ἐπιστασίᾳ τῶν δεσμῶν ἐλύθη, 

καὶ Προκόπιος ἐκλήθη. Εἶτα ἄγεται ἐν 

τῷ τῶν εἰδώλων ναῷ· καὶ διὰ προσευ-

χῆς τὰ ἐκεῖσε εἴδωλα καταβαλών, τοὺς 

στρατιώτας τῶν δύο νουμέρων, σὺν τοῖς 

αὐτῶν τριβούνοις (τοὺς στρατιώτας 

δηλ. τῶν δύο Ταγμάτων σὺν τοῖς στρα-

τηγοῖς αὐτῶν) Νικοστράτῳ καὶ Ἀντιό-

χῳ, καὶ δώδεκα γυναῖκας Συγκλητικάς, 

ἅμα τῇ μητρὶ Θεοδοσίᾳ, πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν ἐπισπᾶται πίστιν· ὧν οἱ μὲν τὰς 

κεφαλὰς ἀπετμήθησαν, αἱ δὲ ἀφειδῶς 

αἰκίζονται καὶ τοὺς μασθοὺς ἐκκόπτο-

νται καὶ πυρωθείσαις σφαίραις τὰς μα-

σχάλας διαπείρονται καὶ ξίφει τὰς κε-

φαλὰς ἐκκόπτονται. 

Μετὰ ταῦτα, ὑπὸ Φλαβιανοῦ ἡγεμό-

νος εἰς ἐξέτασιν ὁ Ἅγιος καθίσταται. 

Ὃς Ἀρχελάῳ τινί, ξίφει πλῆξαι αὐτὸν 

κατὰ τῆς γαστρὸς κελεύσας, ὁ εἰς τοῦτο 
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προπηδήσας, κατὰ γῆν νεκρὸς ἔκειτο. 

Εἶτα τείνεται ὁ Ἅγιος καὶ ξέεται· καὶ ἐπ᾿ 

ἀνθρακιᾶς ἁπλωθεὶς καταφλέγεται καὶ 

ὄξος ἐπαντλεῖται ταῖς καύσεσι· καὶ τῇ 

χειρὶ πῦρ καὶ λιβανωτὸν δεξάμενος, ἀ-

κίνητον τὴν χεῖρα ἐκράτησεν, ἵνα μὴ δό-

ξῃ τοῖς ἀσεβέσι, σκορπίσας τὸ πῦρ, θυ-

σίαν τοῖς εἰδώλοις προσαγαγεῖν. Ἐπὶ 

πᾶσι τούτοις, ἀναρτηθεὶς ξέεται· καὶ 

τὰς χεῖρας προσδέδεται· καὶ εἰς κλίβα-

νον ἐκπυρωθέντα μέλλων ἐμβληθῆναι, 

ἐπεὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ σφραγῖδι τοῦτον 

κατέψυξε, τὴν διὰ ξίφους ἀπόφασιν δέ-

χεται· καὶ τμηθεὶς τὸν αὐχένα, στεφηφό-

ρος εἰς οὐρανοὺς ἀνελήλυθε. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ἡ Ἁγία Θεοδοσία, ἡ 

μήτηρ τοῦ ἁγίου Προκοπίου, ξίφει 

τελειοῦται. 

Στίχ.: 

Ἀθλομήτωρ οὖσα Θεοδοσία, 

Ἔσπευσεν εἶναι κἀκξίφους ἀθληφό-

ρος. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, αἱ Ἅγιαι Δώδεκα γυ-

ναῖκες αἱ Συγκλητικαί, ξίφει τελει-

οῦνται. 

Στίχ.: 

Δὶς ἓξ ἀνεῖλεν εὐκλεεῖς κόρας ξίφος, 

Ἡγουμένας σκύβαλα τῆς γῆς τὰ κλέη. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα,οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες 

Ἀντίοχος, Νικόστρατος, Ἀβδᾶς καὶ 

Σάββας, ξίφει τελειοῦνται. 

Στίχ.: 

Ὁ Νικόστρατος τὴν τομὴν οἴσω λέγει 

Ὡς Ἀντίοχος· μὴ γὰρ οὐ κἀμοὶ κάρα; 

Ἅπαξ ἐμαυτὸν πρὸς τὸ πάσχειν θρασύ-

νας, 

Χαρὰν τὸ πάσχειν ἐκ ξίφους Ἀβδᾶς ἔ-

χει. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα,ὁ Ὅσιος Θεόφιλος, ὁ 

κατὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος τοῦ Ἄθω ἀσκή-

σας, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 

Στίχ.: 

Θεὸν φιλήσας Θεόφιλος γεννάδας, 

Ἤδη σύνεστι τῷ φιλουμένῳ ἄνω. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ἁγίου 

Προκοπίου τοῦ ἐφορκιστοῦ, τοῦ ἐν 

Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης.  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα,ὁ Ἅγιος Νέος Ἱερο-

μάρτυς Ἀναστάσιος, ὁ ἐξ Ἁγίου Βλα-

σίου Ἡγουμενίτσης, ὁ ἐν Κωνσταντι-

νουπόλει μαρτυρήσας ἐν ἔτει 1743, 

ξίφει τελειοῦται. 

Στίχ.: Ἀναστασίῳ ἐπλάκη διπλοῦν στέ-

φος, 

Αἵμασι κοσμήσαντι ἱερωσύνην. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ὁσίου 

Πατρὸς ἡμῶν Προκοπίου, τοῦ διὰ 

Χριστὸν σαλλοῦ, τοῦ Ῥώσσου, τοῦ ἐν 

Οὑστόζῃ (+1303). 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ὁσίου 

Πατρὸς ἡμῶν Προκοπίου, τοῦ διὰ 

Χριστὸν σαλλοῦ, τοῦ Ῥώσσου, τοῦ 

Οὑσία Βόλογκντα. 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέη-

σον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

ᾨδὴ ζ´. Ἐν τῇ καμίνῳ. 

άρει μολύβδου, τὸν σὸν αὐχένα 

συντριβόμενος, Μάρτυς οὐκ ᾐ-

σθάνου· φέρειν γὰρ τὸν ζυγόν, ἐ-

παυχένιον ἐπόθησας, τὸν ἐλαφρότα-

τον, τοῦ δι᾿ οἶκτον ἡμῖν ὁμιλήσαντος. 

άριν ἐξ ὕψους, τῶν ἰαμάτων κομι-

σάμενος, νόσους ἀπελαύνεις 

Μάρτυς καὶ πονηρά, ἐκβοῶν διώ-

κεις πνεύματα· Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεός 

μου κραυγάζων καὶ Κύριος. 
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ὰς νιφετώδεις τῶν δυσμενῶν πλη-

γὰς δεχόμενος, μάκαρ καὶ πυρὶ 

φλεγόμενος καρτερῶς, τὴν ἀσέβει-

αν κατέφλεξας· Εὐλογητὸς εἶ, ὁ Θεός 

μου κραυγάζων καὶ Κύριος. 

Θεοτοκίον. 

όρης ἀφθόρου, ὑπερφυῶς ἀποτί-

κτεται, Λόγος ὁ τῷ λόγῳ πάντα 

δημιουργῶν, ἀλογίας θέλων ῥύ-

σασθαι, τοὺς τὴν ἑκούσιον, δοξολο-

γοῦντας αὐτοῦ συγκατάβασιν. 

Κανὼν β´. Παῖδες Ἑβραίων. 

άστιξι Μάρτυς τῶν σῶν πόνων, 

ἐμαστίγωσας ἐχθρὸν τὸν βροτο-

κτόνον, καὶ μαστίγων ὁρμήν, ὑ-

πέφερες κραυγάζων· Εὐλογητὸς εἶ Κύ-

ριε, ὸ Θεὸς εἰς τοὺς αῖῶνας. 

σβεσας λύθρῳ τῶν αίμάτων, τὴν 

πολύβρομον, τῆς άνομίας φλόγα, 

καὶ πυρσὸν νοητὸ ν, ψυχαῖς τῶν 

εὐσεβούντων, διήναψας Προκόπιε, τῷ 

πυρὶ τοῦ Παρακλήτου. 

έους τοὺς ἐν τῆ Βαβυλῶνι, έκμι-

μούμενος ὑπῆλθες θαρσαλέως, 

τῆς καμίνου τὸ πῦρ, ἐφλέχθης δὲ 

οὐδόλως, ἀλλ᾿ ἔφλεξας Προκόπιε, τοὺς 

τῇ πλάνῃ ὑπουργοῦντας. 

Θεοτοκίον. 

λαμψε Κόρη τοῖς ὲν κόσμῳ, ἐκ 

νηδυος σου δικαιοσύνης σέλας, 

καὶ ἡμέραν ζωῆς, τοῖς ἐν σκιᾷ 

θανάτου, ἀνέτειλε κραυγάζουσιν· ὁ 

Θεὸς εὐλογητὸς εἷ. 

ᾨδὴ η´. Χεῖρας ἐκπετάσας. 

αμπάσι φλεγόμενος δεινῶς, τοῖς 

ὀβελίσκοις τε, κατακεντούμενος, 

καὶ τοῖς χρονίοις σου μώλωψιν, 

ἀναξέσεις εἰσδεχόμενος, καὶ ἀλγεινό-

μενος σφοδρῶς, Μάρτυς ἐκραύγαζες· 

Εὐλογεῖτε, πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν 

Κύριον. 

ῇ σῇ δεξιᾷ τὰ ζοφερά, δαιμόνων 

πρόσωπα, μάκαρ ἐῤῥάπισας· ταύ-

την γὰρ ἄνθραξιν ἔνδοξε, καταφλέγε-

σθαι ὑπέδειξας, παρανομοῦντι δικα-

στῇ, ἀντιταττόμενος, καὶ κραυγάζων· 

Πάντα τὰ ἔργα, εὐλογεῖτε ὑμνεῖτε τὸν 

Κύριον. 

ὴν πέτραν Χριστὸν τὴν ἀῤῥαγῆ, 

παμμάκαρ ἔνδοξε, ἔχων θεμέλιον, 

λίθοις Προκόπιε ἔχαιρες, ὠμοτά-

τως βαρυνόμενος, πρὸς ἀβαρῆ σε χαρ-

μονήν, ἀνακουφίζουσαν, ἐκβοῶντα· 

Πάντα τὰ ἔργα, εὐλογεῖτε ὑμνεῖτε τὸν 

Κύριον. 

Θεοτοκίον. 

δοὺ πᾶσαι Κόρη γενεαί, ὡς προε-

φήτευσας, σὲ μακαρίζουσι, Θεὸν 

μακάριον τέξασαν, μακαρίους ἐρ-

γαζόμενον, τοὺς τοῖς προστάγμασιν 

αὐτοῦ, ἀκολουθοῦντας πιστῶς, καὶ βο-

ῶντας· Πάντα τὰ ἔργα, εὐλογεῖτε ὑ-

μνεῖτε τὸν Κύριον. 

Κανὼν β´. Τὸν ὲν ὄρει ἁγίῳ. 

εωργήσας τοῖς θείοις σου ἀγῶσι, 

σπόρον τὸν νοητόν, Προκόπιε θεό-

φρον, χαρμονικῶς ἐδρέψω τὴν ἀ-

ντίδοσιν, τὴν τῶν πιστευσάντων, πλη-

θὺν καρποφορήσας, τῷ γεωργῷ τῶν ὅ-

λων. 

πτερώθη Χριστοῦ τῇ ἀγαπήσει, 

κατιδοῦσα σοφέ, τάς σας ἀνδρα-

γαθίας ἡ ευκλεῶς τεκοῦσά σε 

Προκόπιε· ὅθεν οὐρανίων, θαλάμων ἠ-

ξιώθη, ἀθλὴσασα νομίμως. 

ωμαλέως ὑπέμεινας τὴν καῦσιν, 

τῆς σεπτῆς σου χειρός, Προκόπιε 

τρισμάκαρ, δολιοτρόπῳ τοῦ ἐ-

χθροῦ τεχνάσματι· ἡ γὰρ τοῦ Υψίστου, 

θεία δεξιά σε, ἐνίσχυσεν ὑψόθεν. 

Θεοτοκίον. 

γιώτατος οἶκος καθωράθης, καὶ 

παστὰς λογική, τοῦ πάντων Βασι-

λέως, εὐλογημένη Μαριὰμ θεό-

νυμφε· ὅθεν κἀμὲ δεῖξον, εὔχρηστον 

δοχεῖον, τῆς θείας ἐνεργείας. 
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ᾨδὴ θ´. Λίθος ἀχειρότμητος. 

οῦ πεποθημένου σοι τέλους, ἐπιτυ-

χὼν μεγαλοφρόνως, ἔκλινας Θεῷ 

τὸν αὐχένα· κρουσθεὶς δὲ ξίφει ὥ-

σπερ ἐν ἅρματι, τῷ σῷ ἐπέβης αἵματι, 

καὶ πρὸς αὐτὸν Μάρτυς ἀνέδραμες. 

ρύεις ποταμοὺς ἰαμάτων, πηγὴ γε-

νόμενος θαυμάτων, παύεις δὲ 

φλογμοὺς παθημάτων, δαιμονικάς 

τε βυθίζεις φάλαγγας, τῇ πανσθενεῖ 

τοῦ Πνεύματος, θείᾳ δυνάμει ἀξιάγα-

στε. 

οὺς τὴν παναγίαν σου μνήμην, πε-

ριχαρῶς ἐπιτελοῦντας, πάσης ἀ-

πειλῆς πάσης νόσου, παντὸς κιν-

δύνου σῷζε Προκόπιε, ταῖς πρὸς τὸν 

Κτίστην Κύριον, ἱερωτάταις σου δεή-

σεσιν. 

Θεοτοκίον. 

ῶς ἡμῖν ἀνέτειλε Κόρη, ἐκ φωτο-

φόρου σου νηδύος, ὁ δημιουργὸς 

τοῦ ἡλίου, καὶ τῶν ἀστέρων καὶ 

πάσης κτίσεως· ὃν ἐκτενῶς ἱκέτευε, 

φωταγωγῆσαι τοὺς ὑμνοῦντάς σε. 

Κανὼν β´. ᾨδὴ θ´. Ἐξέστη ἐπὶ τού-

τῳ. 

τολαῖς ἀθανασίας ἀγλαϊσθείς, τὴν 

φθορὰν ἀπεβάλου Προκὸπιε, ἀπο-

τμηθείς, ξίφει τὴν άγίαν σου κεφα-

λήν, καὶ νικηφόρος ἔδραμες, πρὸς τὰς 

οὐρανίους διαμονάς, πρὸς δόξαν ἀ-

φθαρσίας, καὶ θείαν κληρουχίαν, τῶν 

αἰωνίων ἀπολαύσεων. 

έρευσας τῷ Λόγῳ μαρτυρικῶς, σε-

αυτὸν ὡς θυσίαν ἀμώμητον, ὡς 

προσφοράν, πανευωδεστάτην καὶ 

λογικήν, καὶ θεῖον ὁλοκάρπωμα, ἄν-

θραξιν ἀγώνων τῶν εὐαγῶν· καὶ νῦν 

τῶν μακαρίων, λαβόμενος ἐλπίδων, ή-

μῶν μνημόνευε Προκόπιε, 

αρτύρων ταῖς ἀγέλαις ἀριθμη-

θείς, τῆς θεώσεως χαίρων τετύ-

χηκας, θεουργικῶς, πρόσωπον 

πρὸς πρόσωπον καθορῶν, τὸν Ἰησοῦν, 

Προκόπιε, τὸν ἐκ σκοτομήνης πρὸς 

θαυμαστόν, έλκύσαντὰς σε φέγγος, καὶ 

μάρτυρα οἰκεῖον, περιφανῶς σε ἀνα-

δείξαντα, 

ἱ πόνοι σου βαθμῖδες ὡς ἀληθῶς, 

πρὸς τὴν ἄπονον λῆξιν γεγένη-

νται, καὶ τῶν σεπτῶν, Μάρτυς 

σου αἱμάτων οἱ σταλαγμοί, τὸν γλυκα-

σμόν σοι ἔσταξαν, τῆς ἀγαλλιάσεως 

τῆς τερπνῆς, ἐν ᾗ περιχορεύων, παθῶν 

με τυραννίδος, τὸν σὲ ὑμνοῦντα ἀπο-

λύτρωσαι, 

Θεοτοκίον. 

πάναψόν μοι Κόρη ἐν τῇ ψυχῇ, 

προθυμίας τὸ πῦρ τὸ οὐράνιον, ὃ 

ἐπὶ γῆς, ἦλθεν ὁ Υἱός σου Ἁγνὴ 

βαλεῖν, ἵνα τὴν τρίβον Ἁχραντε, ἣν ἐ-

πηγγειλάμην διαδραμεῖν, ὁδεύσω ἀ-

προσκόπτως, καὶ φθάσω πρὸς ἡμέραν, 

τῆς αἰωνίου ἀπολαύσεως. 

 

Ἐξαποστειλάριον. 

Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε. 

ξ οὐρανοῦ ὡς τῷ Παύλῳ, ἐγένετό 

σοι ἡ κλῆσις· ᾗ φερωνύμως προ-

κόπτων, Προκόπιε τῷ Κυρίῳ, χο-

ροὺς προσῆξας Μαρτύρων· μεθ᾿ ὧν 

πρεσβεύεις, ὑπὲρ τῶν σὲ εὐφημού-

ντων. 

Θεοτοκίον. 

οῦ τὸ πολίτευμα Λόγε, κραταίω-

σον ἐν πολέμοις, τοῖς βασιλεῦσι 

τὸ νῖκος, κατὰ βαρβάρων παρέ-

χων, τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις, ἣν ἐ-

δωρήσω, χριστιανοῖς προστασίαν. 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ 

Ἦχος πλ. δ´ 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! 

 τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐξ ά-

γνωσίας βυθοῦ, ὥσπερ λίθον 

πολύτιμον, καὶ λαμπρὸν ἀδάμα-

ντα, σαγηνεύσας ἀνείλκυσεν, ὸ φῶς ἐ-
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ξάγων ἐκ σκότους Κύριος, τὸν φερω-

νύμως μέγαν Προκόπιον· ὦ τῆς ἀῤῥή-

του σου προμηθείας Δέσποτα! Δι’ ἧς 

Χριστέ, σώζεις ὡς ἐπὶστασαι, τοὺς 

προσιόντας σοι. 

 τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν 

τῇ τοῦ βίου νυκτί, ὸ θεόφρων 

Προκόπιος, διατρέχων εὔρατο, 

ώσπερ ἥλιον ἄδυτον, ὂν ἐκδιὡκειν Λό-

γον πεπείραται, ὑφ᾿ οὖ ηὐγάσθη καὶ 

φῶς γεγένηται· ὦ ἧς ἠξίωσαι, κλήσεως 

πανεύφημε! δι᾽ ἧς Χριστῷ καθωράθης 

σύμμορφος, ἀθλήσας ἄριστα.  

άρτυς Ἀθλητὰ Προκόπιε, τὴν 

πανοπλίαν Χριστοῦ, ἱερῶς ένδυ-

σάμενος, ἰσχυρῶς ὲχώρησας, 

πρὸς ὰγῶνας καὶ σκάμματα, καὶ ἀρι-

στεύσας καθάπερ ᾶσαρκος, τῶν άσω-

μάτων ὤφθης συνόμιλος· μεθ᾿ ὦν τὴν 

ἄφραστον, χαρμονὴν κληρούμενος, ά-

μαρτιῶν, ζόφου έλευθέρωσον, τοὺς 

προσιόντας σοι. 

άρτυς Ἀθλητὰ Προκόπιε, προ-

κόπτων ὤφθης ἀεί, τοῖς σεπτοῖς 

κατορθὼμασιν, εὐσεβείας ἔρωτι, 

καὶ μυχῆς γενναιότητι· ὄθεν εἰς μέτρον 

έφθασας ἔνθεον, τῆς ἡλικίας τῆς ἄνω 

λήξεως, ἧς τῆς φαιδρότητος, ἀπολαύ-

ων ἄληκτα ὑπὲρ ήμῶν, πρέσβευε δεό-

μεθα, τῶν εὐφημούντων σε. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ´. Ἀνατολίου. 

σπερ ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν, ἐκ 

τοῦ Θεοῦ δεξάμενος, Μάρτυς 

Προκόπιε, καὶ προκόπτων ἐν 

Θεῷ, τῇ τοῦ Σταυροῦ πεποιθήσει, τῶν 

τυράννων τὸ δυσσεβές, καὶ τῶν βασά-

νων τὸ ἀπηνές, ἀνδρείως κατῄσχυνας. 

Διὸ καὶ μέχρις αἵματος, ἀντικατέστης 

πρὸς τὴν ἁμαρτίαν, πρὸς ἀοράτους ἐ-

χθροὺς ἀνταγωνισάμενος, καὶ πρε-

σβεύεις ἀπαύστως, τῷ λυτρωτῇ καὶ 

Θεῷ, δωρηθῆναι τῇ οἰκουμένῃ εἰρή-

νην, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλε-

ος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

ὰ οὐράνια ὑμνεῖ σε Κεχαριτωμένη 

Μῆτερ Ἀνύμφευτε, καὶ ἡμεῖς δο-

ξολογοῦμεν, τὴν ἀνεξιχνίαστόν 

Σου γέννησιν. Θεοτόκε πρέσβευε, σω-

θῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Δοξολογία μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 

Τὰ συνήθη, ὡς καὶ ἐν τῇ 23ῃ Ἀπριλίου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

Προκείμενον. Ἦχος βαρύς 

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ 

Κυρίῳ.  

Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς 

φωνῆς μου.  

Πρὸς Τιμόθεον Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου  

 

έκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ 

χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἃ 

ἤκουσας παρ᾿ ἐμοῦ διὰ πολλῶν 

μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς 

ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ 

ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον 

ὡς καλὸς στρατιώτης ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 

Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς 

τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ 

στρατολογήσαντι ἀρέσῃ. Ἐὰν δὲ καὶ 

ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται, ἐὰν μὴ 

νομίμως ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα 

γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν 

μεταλαμβάνειν. Νόει ὃ λέγω· δῴη γάρ 

σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. 

Μνημόνευε ᾿Ιησοῦν Χριστὸν 

ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος 

Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου, ἐν ᾧ 

κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς 

κακοῦργος· ἀλλ᾿ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ 

δέδεται. Διὰ τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ 
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τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ 

σωτηρίας τύχωσι τῆς ἐν Χριστῷ 

᾿Ιησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.  

 

Μεγαλυνάρια. 

Γερασίμου. 

ληθεὶς ὡς ὁ Παῦλος παρὰ Χρι-

στοῦ, στύλος εὐσεβείας, καὶ ἑ-

δραίωμα ἀῤῥαγές, ὤφθης τῇ ἀ-

θλήσει, Προκόπιε τρισμάκαρ, στηρί-

ζων καὶ φωτίζων, τοὺς προσιόντας σοι. 

ροκόψας τῇ χάριτι τοῦ Χριστοῦ, 

πολλοὺς ἐλυτρώσω, δυσσεβείας 

τοῦ σκοτασμοῦ· ὅθεν προκοπῆς 

με, ἀξίωσον ἐνθέου, Προκόπιε ὑμνοῦ-

ντα, τὰς ἀριστείας σου. 

 

Δίστιχον 

Θείας προκοπῆς Προκόπιε παμμάκαρ· 

Γεράσιμον ἀξίωσον σὲ ὑμνοῦντα. 
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