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8 Ινπιίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ὁζίνπ 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ ηνῦ δηά Υξηζηόλ αινῦ, Ἀλη. Μάξθνπ  
 

Χαιιόκελνο εἰο θίλδπλνλ θαηαηγίδνο  

 

Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Φαικόο θαί ηό Θεόο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

 

Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ηαπξῷ. 

Τῶ Πξνθνπίῳ ηῶ ἐθ Κπξίνπ ιαβόληη,* ηήλ ζείαλ ράξηλ ηνῦ 

ἀπνηξέπεηλ ηήλ κῆληλ* ηλ θαηαηγίδσλ, δεῦηε λῦλ πξνζπέζσκελ* 

πάληεο νἱ ηόλ θίλδπλνλ* θαηαηγίδνο ὁξληεο,* λῦλ ἐπεξρόκελνλ* ἐθ’ 

ἡκᾶο ηνύο ὀδύλῃ* αὐηῶ βνληαο· Πάηεξ ηλ πηζηο* κή ἐπηιάζνπ* 

εὐθεκνύλησλ ηόλ βίνλ ζνπ. 

Δόμα. Καί  λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὁ αὐηόο. 

Τῇ  Θενηόθῳ  ὡο  κεηξί  ἐθβνκελ,* νἱ  ηπξαλλνύκελνη  

ἐρζξνῦ  δπλαζηείᾳ,* ηῇ ζετθῇ  Σνπ  ζθέπαζνλ  ἀγάπῃ  ἡκᾶο·* 

ζπεῦζνλ, Κόξε, ῥύζαζζαη*  ηλ  ηνῦ  Βειίαξ  παγίδσλ,*  πάζεο 

πεξηζηάζεσο* θαί  ἀπεηιῆο θαηαηγίδνο·* Σύ  γάξ  ὑπάξρεηο Μήηεξ 

ηνῦ Θενῦ* θαί ηλ Σλ ηέθλσλ* πξνζηάηεο θαί πξόκαρνο. 

 

 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικόο.  

 

Δἶηα ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο ἐλ ηνῖο Θενηνθίνηο· 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ. 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Παλάγηε Κύξηε Ἰεζνῦ,* θσηόο ηαῖο ἀθηῖζη* ηαῖο ηνῦ 

Πλεύκαηνο ηήλ ἐκήλ* δηάλνηαλ θώηηζνλ Σνῦ δνύινπ,* ἵλα ηήλ Σήλ 

θξνύζσ ηήλ ζύξαλ ηήλ εὔζπιαρλνλ. 

 

Πξνθόπηνο ὤθζεο ὡο ἀιεζο,* πξνθόςαο ἐλ βίῳ* ηόλ ζόλ 

ἔμερνλ Ἀζιεηά,* Πξνθόπηε δηό δεόκεζά ζνπ* ἐμ ἀπεηιῆο θαηαηγίδνο 

ἀπάιιαμνλ. 

https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_789.html
https://orthodoxhymnography.blogspot.com/2020/03/blog-post_789.html


[87] 

 

 

Πξνθόπηε ἔμερε ἐθηελο* δέεζηλ πξνζάγσλ,* κὴ ἐιιείπεο ηῶ 

Λπηξσηῇ,* θηλδύλνπ ραιάδεο δηαζζαη,* ηνὺο ἀδηζηάθηῳ ηῇ πίζηεη 

ηηκληάο ζε. 

Θενηνθίνλ. 

Ἀλάξρνπ Μεηέξα Σε ἀιεζῆ* Φξηζηνῦ ηνῦ Σσηῆξνο,* 

ἐπηζηάκελνο ἐθ ςπρῆο,* ηῇ Σῇ πξνζηαζίᾳ Κόξε ζπεύδσ,* ὡο ἂλ 

ῥπζζείελ θαηξνῦ κεηαπηώζεσλ.  

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Ἀπαιιαγήλ θαηαηγίδνο* θαὶ ἀπό ηαύηεο ηήλ ιύηξσζηλ,* δῆινλ 

πξὸο ηὰ θξείηηνλα ζεῖνλ* αἴηεη ἑθάζηνηε* ἡκῖλ δσξήζαζζαη,* παξὰ 

Φξηζηνῦ ηνῦ Σσηῆξνο,* Ὅζηε Πξνθόπηε, ηνῖο ζὲ γεξαίξνπζη. 

 

λ πνιιῇ θαξηεξίᾳ* ηὴλ ζὴλ δσὴλ ἤλπζαο,* ἐλ ηῶ ηῆο 

ζαιόηεηνο δξόκῳ,* Πάηεξ Πξνθόπηε·* δηὸ ἀπάιιαμνλ* ἡκᾶο ἀπό 

θαηαηγίδνο,* θεξαπλνῦ θαί  πηώζεσο* ιίζσλ, καθάξηε. 

 

Γεξαιένηο νἱ λένη* θαὶ κεη’ ἀλδξλ γύλαηα,* ηνῖο ηε γεγελέζηλ 

νἱ μέλνη* ὁκνλνήζαληεο,* πάληεο ηηκήζσκελ,* Πξνθόπηνλ ἐλ 

ὕκλνηο·* ἐλ Ῥσζίᾳ ὤθζε γάξ* ιύρλνο ηῆο Φάξηηνο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναόο ηνῦ κόλνπ Γεζπόηνπ* ἀλαδεηρζεῖζα Παλύκλεηε,* 

δόινπο θαί παγίδαο θαί ιόρνπο* ἀξραίνπ δξάθνληνο* ζύληξηςνλ, 

Γέζπνηλα,* ηῇ θξαηαηᾷ Σνπ πξεζβείᾳ,* ζθέπνπζα θαὶ ζώδνπζα* 

ηνὺο Σὲ δνμάδνληαο. 

 

Γηάζσζνλ* ἐθ θαηαηγίδνο ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ* θαὶ ἐθ πάζεο ηνῦ 

δπζκελνῦο ἐπηζέζεσο* ηνὺο ζὲ ηηκληαο,* Πξνθόπηε ζενθόξε. 

 

πίβιεςνλ* ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε,* ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ* θαὶ ἴαζαη* ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Πξεζβείᾳ ηῇ ζῇ* πξνζηξέρνληεο ῥπζζείεκελ* ἐθ πάζεο 

ὀξγῆο* θαὶ βιάβεο ἀπό θύζεσο* θαὶ ηλ ἐθ ηαύηεο ζιίςεσλ,* 

Πξνθόπηε Σαιλ ὡξάτζκα·* ζὲ γὰξ κεζίηελ πξὸο Φξηζηόλ* ἀεὶ νἱ 

ηηκληέο ζε θεθηήκεζα. 
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ᾨδή δ΄. Εἰζαθήθνα  Κύξηε. 

ξζνδόμσλ πξνζηάηελ,* ηῆο Ῥσζίαο γόλνλ  ηόλ  

ἐλδνμόηαηνλ,* ἀλπκλήζσκελ  ζεόθξνλεο,* ηόλ  Φξηζηνῦ Σαιόλ  

Πξνθόπηνλ. 

Σζνλ, Πάηεξ, ηνύο ζείᾳ* ηῇ  λῦλ  εἰθόλη ζνπ θύπηνληαο* θαί  

δπλάκεη  ηῇ  ηνῦ  Πλεύκαηνο,* ῥῦζαη  θαηαηγίδνο ἐπηζέζεσο. 

 

Ἀλσηέξνπο δηάζσδε* ηλ θαηὰ ηὸλ βίνλ πνηθίισλ ζιίςεσλ,* 

ἀμηάγαζηε Πξνθόπηε,* ηνὺο ἐθδερνκέλνπο ηὴλ ζὴλ εὔλνηαλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Τεῖρνο θάλεζη, Γέζπνηλα,* θαί ηήλ   κεηξηθήλ  Σνπ  ἀγθάιελ  

ἄλνημνλ,* ηήλ  βεβαίαλ Σνπ παξέρνπζα*  ζώδνπζαλ ἡκᾶο ζεξκήλ 

ἀληίιεςηλ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ  ἡκᾶο. 

Ὦ ηῆο πξόο ἡκᾶο* ηνῖο πξνζπίπηνπζη ζῇ ράξηηη,* ἐπνκβξίαο  

νὐξαλίνπ  ἱιαζκνῦ,* ηνῖο  ἱθέηαηο  ζνπ, Πξνθόπηε ζεόιεπηε. 

 

Βίνλ ἀζθαιῆ*  ηαῖο  εὐραῖο  ζνπ ἡκῖλ δώξεζαη,* ηνῦ Βειίαξ  

θαηαξγλ  ηάο  πξνζβνιάο,* ὡο  Κπξίῳ εὐαξεζηήζαο, Πάηεξ  Ἅγηε. 

 

Κάιπςνλ ἡκᾶο*  ἀπό  πιεγλ ζείαηο πξεζβείαηο  ζνπ,* ηνύο  

πξνζηξέρνληαο ζῇ ζθέπῃ ηῇ ζεπηῇ* θαί ἀληηιήςεη ζνπ ηῇ ζείᾳ, 

Πάηεξ  Ὅζηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὦ ηῆο ὑπέξ λνῦλ,* Θενηόθε, πξνζηαζίαο Σνπ,* δη’ ἧο θζνξᾶο 

θαὶ πνιπηξόπσλ ζπζηξνθλ*, ηὴλ δσήλ ἡκλ θπιάηηεηο 

ἀπαξάηξσηνλ. 

 

ᾨδή  ζη΄. Σήλ  δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἀξζίεη  ἀθ’ ἡκλ* θαηαηγίδνο ἅπαο θίλδπλνο,* ηῇ  πξεζβείᾳ  

ηνῦ  Σαινῦ  Πξνθνπίνπ,* ηνῦ ηλ  πηζηλ ἱιαξνῦ πνδεγέηνπ,* ηλ  

ἐλ  ἀλάγθαηο πξνζύκνπ ἀληηιήπηνξνο,* ηλ πξνζπηπηόλησλ ἐπ’ 

αὐηῶ*  θαί  ἐθδεηνύλησλ  αὐηνῦ  ηήλ  βνήζεηαλ.  
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Νελίθεηαη*  ὁ θαζ’ ἡκλ ἔζραηνο θίλδπλνο,* ἀπό ὀξγῆο 

θαηαηγίδνο θαί ὄκβξνπ·* ὡο  εἰιεθώο  γάξ Πξνθόπηε ράξηλ* ηνῦ  

ἀπνηξέπεηλ αὐηλ ηήλ ἐπίζεζηλ,* ηήλ ἐμ αὐηλ θαηαζηξνθήλ* θαί 

πᾶζαλ ἄιιελ δηώθεηο ζθνηόκαηλαλ. 

 

 

Ἆξνλ  ηόλ  θινηόλ* πεηξαζκλ, Πάηεξ  Πξνθόπηε,* ζαῖο  

ἐκπύξνηο  πξόο  ηόλ  Κύξηνλ  πξεζβείαηο·*  ζαπκαηνπξγεῖλ  γάξ  

ἐθνκίζσ  ηήλ  ράξηλ* θαί δσξεάλ  ηήλ  ηνῦ  Πλεύκαηνο, Ὅζηε·* δηό  

ὡο πξνζηάηεο  ἀιεζο,*  ἀπό θηλδύλσλ ηλ ἐθ θύζεσο πέθελαο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ναῶ  Σνπ*  ζείῳ  πξνζθεύγνκελ, Κόξε,* θαί  κεηά  πίζηεσο  

νἱ  δνύινη  Σνπ  βνκελ·* Φξηζηόλ  δπζώπεη Σνῦ  δεόκεζα, Μῆηεξ,* 

ηνῦ  ἐιεῆζαη  ἡκᾶο  ηνύο  πξνζηξέρνληαο,* ὑπό  ηήλ  ζθέπελ  ηήλ  

ζεπηήλ*  Σνῦ  ηῆο  Μεηξόο  Τνπ, Μαξία  Θεόλπκθε.  

 

Γηάζσζνλ* ἐθ θαηαηγίδνο ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ* θαὶ ἐθ πάζεο ηνῦ 

δπζκελνῦο ἐπηζέζεσο* ηνὺο ζὲ ηηκληαο,* Πξνθόπηε ζενθόξε. 

 

Ἄρξαληε* ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο,* ἐπ᾿ 

ἐζράησλ ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ,* ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ 

παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Τλ Σαιλ ἱεξὸλ ἐγθαιιώπηζκα,* Ὅζηε ἄλεξ ηνῦ Κπξίνπ 

Πξνθόπηε,* ηῆο θύζεσο ηῆο καλίαο ἀπάιιαμνλ* θαὶ ηλ ἐθ ηαύηεο 

δεηλλ ἀπνιύηξσζαη,* ὡο κέγαο ἡκλ πξόκαρνο Ἅγηε. 

 

Πξνθείκελνλ. Τίμιος ἐναντίον Κσρίοσ ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίοσ 

Αὐτοῦ.  

Ση. Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ Αὐτοῦ, ἐθασμάστωσεν ὁ Κύριος. 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Λνπθᾶλ (Κεθ. ζη΄ 17-21). 

Τῶ θαηξῶ ἐθείλῳ, ἔζηε ὁ Ἰεζνῦο ἐπὶ ηόπνπ πεδηλνῦ· θαὶ ὄρινο 

πνιὺο καζεηλ αὐηνῦ θαὶ πιῆζνο πνιὺ ηνῦ ιανῦ ἀπὸ πάζεο ηῆο 

Ἰνπδαίαο θαὶ Ἱεξνπζαιήκ θαὶ ηῆο παξαιίνπ Τύξνπ θαὶ Σηδλνο, νἳ 

ἦιζνλ ἀθνῦζαη αὐηνῦ θαὶ ἰαζῆλαη ἀπὸ ηλ λόζσλ αὐηλ· θαὶ νἱ 

ὀρινύκελνη ἀπὸ πλεπκάησλ ἀθαζάξησλ θαὶ ἐζεξαπεύνλην. Καὶ πᾶο 

ὁ ὄρινο ἐδήηεη ἅπηεζζαη αὐηνῦ, ὅηη δύλακηο παξ’ αὐηνῦ ἐμήξρεην θαὶ 

ἰᾶην πάληαο. Καὶ αὐηόο, ἐπάξαο ηνὺο ὀθζαικνὺο αὐηνῦ εἰο ηνὺο 
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καζεηὰο αὐηνῦ, ἔιεγελ· καθάξηνη νἱ πησρνί, ὅηη ὑκεηέξα ἐζηὶλ ἡ 

Βαζηιεία ηνῦ Θενῦ· καθάξηνη νἱ πεηλληεο λῦλ, ὅηη ρνξηαζζήζεζζε· 

καθάξηνη νἱ θιαίνληεο λῦλ, ὅηη γειάζεηε· καθάξηνί ἐζηε, ὅηαλ 

κηζήζσζηλ ὑκᾶο νἱ ἄλζξσπνη, θαὶ ὅηαλ ἀθνξίζσζηλ ὑκᾶο, θαὶ 

ὀλεηδίζσζηλ, θαὶ ἐθβάισζηλ ηὸ ὄλνκα ὑκλ ὡο πνλεξόλ, ἕλεθα ηνῦ 

Υἱνῦ ηνῦ ἀλζξώπνπ. Φαίξεηε ἐλ ἐθείλῃ ηῇ ἡκέξᾳ θαὶ ζθηξηήζαηε· 

ἰδνὺ γὰξ ὁ κηζζὸο ὑκλ πνιὺο ἐλ ηῶ νὐξαλῶ. 

 

Δόμα. Ταῖο ηνῦ Σνῦ ζίνπ...  

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ...  

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέησόν 

με, ὁ Θεός…   

Γεῦηε ηόλ Πξνθόπηνλ,* ηόλ ηῆο Ῥσζίαο ἀζηέξα,*  ἐλ  ὕκλνηο  

ηηκήζσκελ,* νἱ  αὐηῶ πξνζπίπηνληεο  κεηά  πίζηεσο·*  ηῶ  Θε  

νὗηνο  γάξ,* ὑπέξ  ιανῦ  ἅπαληνο,* κεηά  δέζεσο  πξνζδέεηαη,* 

ἐπηθαινύκελνο*  ἐθ’ ἡκᾶο  Κπξίνπ  ηό  ἔιενο·*  θαί  Τνύηνπ  ηήλ  

ζσηήξηνλ*  ἐπί  ηνῖο  δενκέλνηο βνήζεηαλ·* ραῖξε αὐηῶ βνληεο,* 

δνρεῖνλ ηνῦ Κπξίνπ  ἐθιεθηόλ*  θαί  ηῆο  Αὐηνῦ  παξαηάμεσο*  ἄλεξ  

ηηκηώηαηε.  

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Σὲ ἐζαύκαζαλ πᾶζαη* ηλ Ἀγγέισλ αἱ ηάμεηο,* ἄλεξ 

ζνθώηαηε,* πο ἐλ ηῇ ζαξθί ζνπ* ηὰο θάιαγγαο δαηκόλσλ* 

δηαιύζαο ἐθξαύγαδεο·* ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ* Θεόο, εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Ὦ ηνῦ ζαύκαηνο, Πάηεξ,* ὡο παιάηηνλ ηξώγιελ ἡγήζσ Ἅγηε,* 

ηὴλ πέηξαλ ὡο παζηάδα,* ηὰ ῥάθε ὡο πνξθύξαλ* θαὶ γεζόκελνο 

ἔςαιιεο·* ὁ ηλ Παηέξσλ ἡκλ* Θεόο, εὐινγεηὸο εἶ. 

 

Μέγηζηα  ἐξγάδῃ*  θαί  κεηά  ζήλ ιῆμηλ,* Πάηεξ Πξνθόπηε,*   

ζαύκαηα  θαί  ζεκεῖα* ηεξάζηηα  ηνῖο  πᾶζη,* ηνῖο  κεηά  πόζνπ  

θξαπγάδνπζη·* ὁ  Παηέξσλ  ἡκλ*  Θεόο,  εὐινγεηόο  εἶ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴδε ἡκλ, Κπξία,* ηήλ ζιίςηλ θαί ηόλ πόλνλ·* ρεῖξαο  Υἱῶ  

Σνπ  θαί  Θεῶ,* ἀλάηεηλνλ, Παξζέλε,* ςπράο  πεππξσκέλαο,*  

ἀπνιπηξνῦζα βνώλησλ Σνη·* ραῖξε  νὐξάληε  ιηκήλ,*  πάλησλ  ηλ  

ζσδνκέλσλ. 
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ᾨδή ε΄.  Σόλ  Βαζηιέα. 

θ θαηαηγίδνο* θαί ηλ ἐθ ηαύηεο θηλδύλσλ,* ζπκπαζο 

ῥῦζαη ἡκᾶο, ὦ Πάηεξ,* ὡο ιαβώλ ηήλ ράξηλ* αὐηήλ παξά Κπξίνπ. 

 

Πξνζηάηεο πάλησλ* ζὺ ηλ πηζηλ ὑπάξρεηο,* ηλ 

ὑκλνύλησλ ζε θαὶ ἀλεπθεκνύλησλ,* πάληαο δηαζῴδσλ* ἀπό 

ζπέιιεο βιάβεο. 

 

Τήλδε  πιεξνῦληεο* ᾠδήλ  ηνῦ Πξνθνπίνπ,*  ἐιπίδνκελ  

ηπρεῖλ αὐηνῦ  πξεζβείαηο,* ηνῦ ἐλ  κεηαλνίᾳ* θαί ἐπηγλώζεη ηέινπο. 

 

Θενηνθίνλ. 

ξᾶλ, Παξζέλε,* ςπρῆο κνπ ηήλ ζθνηίαλ*, ἀμίσζνλ Σύ, 

Φσηόο ἀθηίζηνπ Μῆηεξ,* ηνῦ  Σνῦ δενκέλνπ* ηπρεῖλ  ζείνπ ἐιένπο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο  Θενηόθνλ. 

Ἴδε  κνπ  ηήλ  πησρείαλ* ηνῦ  ηαῦηα  ζηηρνπξγνῦληνο*  θαί  

ζαῖο  πξεζβείαηο  πξόο  Κύξηνλ, Ἅγηε,*  ἐκὴλ ςπρὴλ θαηαπινύηηζνλ* 

Πλεύκαηνο ράξηζη.  

 

Δὐραῖο  ζνπ  ηάο  ζεηξάο  κνπ*  ηλ  πηαηζκάησλ  ιῦζνλ*  θαί  

ηό  ρεηξόγξαθνλ, κάθαξ, δηάῤῥεμνλ*  ηῆο  ἁκαξηίαο, ηνῦ  ηήλ  ζήλ*  

ἁγίαλ  κλήκελ πᾶζη  θεξύηηνληνο. 

 

Μεγίζησλ ραξηζκάησλ,* κέηνρνο ὑπάξρσλ,* κεγίζησλ πόλσλ 

θαὶ ζιίςεσλ ιύηξσζαη,* ζεπηέ Πξνθόπηε ηνὺο ἀλπκλνῦληάο ζε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὑπέξ ἡκλ κή παύεηο,* Παξζέλε  Θενηόθε,* ζύλ  Πξνθνπίῳ  

Κπξίῳ  πξεζβεύεηλ ἀεί,* ἵλα  δσξήζεηαη πᾶζη,* πηαηζκάησλ ἄθεζηλ. 

 

Ἄμηνλ  ἐζηηλ  ὡο  ἀιεζο* καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ,* 

ηήλ  ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ*  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  

ἡκλ.*  Τήλ  ηηκησηέξαλ ηλ  Φεξνπβείκ*  θαί  ἐλδνμνηέξαλ*  

ἀζπγθξίησο  ηλ  Σεξαθείκ,* ηήλ  ἀδηαθζόξσο  Θεόλ  Λόγνλ  

ηεθνῦζαλ,* ηήλ  ὄλησο  Θενηόθνλ  Σέ  κεγαιύλνκελ. 
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Φαῖξνηο  ὁ  Ῥσζίαο  γόλνο  ιακπξόο,* ηῆο πόιεσο Οὔζηηνπγθ* 

πνιηνῦρνο θαί  βνεζόο·*  πάλησλ ξζνδόμσλ  ηλ  ἐπηθαινπκέλσλ* 

ηήλ  ζήλ  ζεξκήλ  πξεζβείαλ*  θαί  ηήλ  ἀληίιεςηλ. 

 

 

Πξνθόπηε  Πάηεξ  ἡκλ  ζεπηέ,* ηνύο  ζνί  πξνζθπγόληαο*  

ζπεῦζνλ  ηνῦ  ζζαη  ηλ  πνλεξνῦ* πξνζβνιλ  καηαίσλ  θαί  

ηείρηζνλ  εὐραῖο  ζνπ* πάληαο  ηνύο  ξζνδόμνπο,* Ῥώζνπο  ηε θαί 

Ἕιιελαο. 

 

Θαπκάησλ  πνηθίισλ  ηόλ  αὐηνπξγόλ,* ζεκείσλ, ηεξάησλ*  

θαί  ἰάζεσλ  ζαπκαζηλ*  πνηεηήλ, ηόλ  ζεῖνλ*  Πξνθόπηνλ  

ηηκκελ,* αὐηνῦ  ηήλ  ζείαλ  ράξηλ*  ἐπηθαινύκελνη. 

 

Ππξάγξαο ηάο ηξεῖο ἐλ ηῇ ζῇ ρεηξί* θξαηώλ, ηῆο Τξηάδνο* 

ὑπελθαίλεηο ηῆο Ἱεξᾶο* κπζηήξηνλ, Πάηεξ, θαί δύλακηλ θεξύηηεηο* 

πᾶζη ηνῖο δενκέλνηο,* ζαιέ Πξνθόπηε. 

 

Πᾶζαη  ηλ  Ἀγγέισλ  αἱ  ζηξαηηαί,* Πξόδξνκε  Κπξίνπ,* 

Ἀπνζηόισλ  ἡ  δσδεθάο,* νἱ  Ἅγηνη  Πάληεο  κεηά  ηῆο  Θενηόθνπ,* 

πνηήζαηε  πξεζβείαλ*  εἰο  ηό  ζσζῆλαη  ἡκᾶο. 

 

Σό  Σξηζάγηνλ  θαί  ηά  Σξνπάξηα  ηαῦηα. Ἦρνο  πι. β΄. 

ιέεζνλ  ἡκᾶο, Κύξηε,  ἐιέεζνλ  ἡκᾶο,* πάζεο  γάξ  

ἀπνινγίαο  ἀπνξνῦληεο,* ηαύηελ  Σνη  ηήλ  ἱθεζίαλ,* ὡο  Γεζπόηῃ, 

νἱ  ἁκαξησινί  πξνζθέξνκελ,* ἐιέεζνλ  ἡκᾶο.  

Δόμα. 

Κύξηε  ἐιέεζνλ  ἡκᾶο,* ἐπί  Σνί  γάξ  πεπνίζακελ.* Μή  

ὀξγηζζῆο  ἡκῖλ  ζθόδξα,* κεδέ  κλεζζῆο  ηλ  ἀλνκηλ  ἡκλ,* 

ἀιι’ ἐπίβιεςνλ  θαί  λῦλ  ὡο  εὔζπιαρλνο*  θαί  ιύηξσζαη  ἡκᾶο ἐθ  

ηλ  ἐρζξλ  ἡκλ.* Σύ  γάξ  εἶ  Θεόο  ἡκλ*  θαί  ἡκεῖο  ιαόο  

Σνπ,* πάληεο  ἔξγα  ρεηξλ  Σνπ*  θαί  ηό  ὄλνκά  Σνπ  

ἐπηθεθιήκεζα.  

Καί  λῦλ. 

Τῆο  εὐζπιαρλίαο  ηήλ  πύιελ  ἄλνημνλ  ἡκῖλ, εὐινγεκέλε  

Θενηόθε,* ἐιπίδνληεο  εἰο  Σέ  κή  ἀζηνρήζνκελ,* ῥπζζείεκελ  δηά  

Σνῦ  ηλ  πεξηζηάζεσλ,* Σύ  γάξ  ἡ  ζσηεξία  ηνῦ  γέλνπο  ηλ  

Φξηζηηαλλ. 

 

 



[93] 

 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πάληαο, ηνὺο πξνζηξέρνληαο πηζηο,* ηῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ 

ζεόθξνλ,* θαὶ αἰηνπκέλνπο ζε,* πάζεο πεξηζηάζεσο θαὶ ραιεπλ 

ζπλνρῆο* θαὶ θηλδύλσλ θαὶ ζιίςεσλ* θαὶ λόζσλ πνηθίισλ,* ἀζηλεῖο 

δηάζσζνλ ηαῖο ἱθεζίαηο ζνπ·* ζὺ γάξ βνεζὸο ἐλ ἀλάγθαηο* ὤθζεο 

ηνῖο ζεξκο ζε ὑκλνῦζηλ, ηνῦ Φξηζηνῦ Σαιέ ζεῖε Πξνθόπηε. 

 

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη* ηάο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ* θαί 

ιύηξσζαη ἡκᾶο,* ἀπό πάζεο ἀλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

 

Τήλ  πᾶζαλ  ἐιπίδα  κνπ* εἰο  Σέ  ἀλαηίζεκη,* Μῆηεξ  ηνῦ  

Θενῦ,* θύιαμόλ  κε  ὑπό  ηήλ  ζθέπελ  Σνπ. 

 

 

 

 

 Δί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε 

Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 
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