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ΙΟΥΛΙΟΥ 28!! 
ΠΡΟΧΟΡΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
 

(Κυρίλλου Κογεράκη, Μητρ. Ῥόδου) 
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Ἱστῶµεν στίχους δ΄, καὶ ψάλλοµεν στιχηρὰ 
Προσόµοια. Ἦχος πλ. β΄. Αἱ ἀγγελικαί. 

Δεῦτε ἀδελφοί, ἐκτελέσωμεν συμφώνως, μνήμην τὴν 
φαιδράν, τοῦ ενδόξου Ἀποστόλου, ἐν πίστει ἐκβοῶντες· 
παμμακάριστε Πρόχορε, δέξαι ἐκ χειλέων ἀκαθάρτων, 
τὴν ὑμνωδίαν καὶ χορήγει, ἡμῖν ἅπασι, τοῖς ὑμνηταῖς 
σου μυστικῶς, τὴν ἄφθονον χάριν σου. 

 
Φέγγει μυστικῷ, ὁλικῶς πεπυρσευμένος, ἔγνως ἐν 

Χριστῷ, τὸν Σωτῆρα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τούτου ἐν ταῖς 
τρίβοις, κατευθύνας τοὺς πόδας σου, τοῦ Εὐαγγελίου 
τῆς εἰρήνης, μύστης ὦ Πρόχορε καὶ κήρυξ, λαμπρὸς 
πέφηνας, πρὸς σωτηρίαν τῶν βροτῶν, ἀγάπης ὡς 
ἔμπλεως. 

 
Θεῖος πληρωτής, τῆς φωνῆς τοῦ Ζωοδότου, τοῦ 

ὑπερφυῶς, δι’ ἡμᾶς συγκαταβάντος, ἐδείχθης ὡς τὰς 
χρείας τῶν Ἁγίων ὦ Πρόχορε, ζήλῳ ἱερῷ διακονήσας, 
διὸ ἀξίως χαρισμάτων, πολλῶν ἔτυχες καὶ κατηξίωσαι 
ζωῆς τῆς ὄντως ὑπὲρ ἔννοιαν. 
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Ἔργων ἀληθῶν, επιδείξει διαλάμπων καὶ τὴν βιοτήν, 
ἔχων ἄμωμον ὡς ἔδει, ἐδέξω Παρακλήτου, τὴν 
ἀήττητον δύναμιν, ἐν ᾗ κατενίκησας τὴν πλάνην, καὶ 
προσοικείωσας Κυρίῳ, πολλοὺς Πρόχορε, αὐτοῖς 
κηρύξας ἱερῶς, τὸ θεῖον Εὐαγγέλιον. 

 
Δόξα. Ἦχος ά. 

Ἀποστολικῆς ἠξιωμένος χάριτος, ἀποστολικῶς ἐν 
κόσμῳ διέπρεψας, ὡς ζήλῳ οὐρανίῳ πυρούμενος, 
Πρόχορε θεῖε Ἀπόστολε. Καὶ κοσμήσας τὸν βίον σου, 
ἀγάπης ἔργοις τοῖς κρείττοσι, τοῦ Κυρίου ἐπλήρωσας, 
ἐπὶ τῆς γῆς τὸ θέλημα, ᾧ ὡς ὑπάρχων συμπαθής, 
οἰκείωσον πρεσβείαις σου, ἡμᾶς τοὺς εὐφημούντας σε. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἁμαρτωλῶν τὰς δεήσεις προσδεχομένη, καὶ 
θλιβομένων στεναγμὸν μὴ παρορῶσα, πρέσβευε τῷ ἐξ 
ἁγνῶν λαγόνων σου, σωθῆναι ἡμᾶς, Παναγία 
Παρθένε. 

 
Εἰς τὸν στίχον. Ἦχος πλ. β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Πλήρης ὡς ἀληθῶς, Πνεύματος καὶ σοφίας, ὦ 
Πρόχορε ὑπάρχων, Διάκονος ἐδείχθης, σοφὸς λαοῦ τῆς 
χάριτος. 

 
Στ.: Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθε ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ 

εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 
Νοῦν σου τὸν καθαρόν, Κυρίῳ ἀνατείνας, 

ἐλλάμψεων ἐντεῦθεν, πεπλήρωσαι καὶ ὤφθης, φῶς τοῖς 
ἀνθρώποις Πρόχορε. 

Στ.: Οἱ ουρανοῖ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 
Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα. 
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Ζῶν ἐν τῷ Λυτρωτῇ, ἐκήρυξας ἀνθώποις, τῇ πλάνῃ 
νεκρωθεῖσαν, ζωῆς τὸν θεῖον λόγον, εὐσήμῳ γλώττῃ 
Πρόχορε. 

 
Δόξα. Τριαδικόν. 

Δόξα Σοι ὦ Τριάς, ἡ ἄχρονος Θεότης, Πάτερ Υἱὲ καὶ 
Πνεῦμα, ἐν γῇ ἡ κηρυχθεῖσα, ὑπὸ τῶν Ἀποστόλων Σου. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τόκου Σου Μαριάμ, μυστήριον τὸ μέγα, ὁ Πρόχορος 
κηρύξας, εἰδώλων τῆς ἀπάτης, ἀνθρώπους 
ἠλευθερωσεν. 

 
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. Γερασίμου 

Μικραγιαννανίτου. 
Ὡς πλήρης τῆς χάριτος διακονεῖν εὐσεβῶς, ἀξίως 

προκέκρισαι, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, Ἀπόστολε Πρόχορε, 
ὅθεν τῷ Θεολόγῳ, Ἰωάννῃ φοιτήσας, σύμπονος τούτῳ 
ὤφθης, καὶ συνέκδημος θεῖος, καὶ νῦν Χριστὸν ἱκέτευε 
ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 
Δοξα. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Κυρίλλου 

Κογεράκη. 
Παρακλήτου τὴν χάριν καὶ σοφίας τὴν ελλαμψιν, διὰ 

πολιτείας ἀμέμπτου, δεδεγμένος ὦ Πρόχορε, ἐκρίθης 
θεοκρίτῳ ἐκλογῇ, τῷ δήμῳ τῶν πιστῶν διακονεῖν, καὶ 
ἀνέδειξας τῷ τρόπῳ σου σεαυτόν, ὑπόδειγμα 
Διακόνων. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ 
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ ἡμῖν 
χάριν καὶ ἔλεος. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, 

σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ 
τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης 
πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. 
Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ 
σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου. 

 
 
 

Ἀπόλυσις. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5] 
 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 
Ὁ Προοιµιακός, καὶ τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τὸ 

Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν στίχους στ΄, καὶ ψάλλοµεν 
Στιχηρὰ Προσόµοια τοῦ Ἀπόστολου. Ἦχος α΄. Τῶν 
οὐρανίων ταγµάτων. 

 
Τοῦ δι’ ἡμᾶς ἐκ Παρθένου ἐνανθρωπήσαντος, ἐν 

καθαρᾷ καρδίᾳ, ἀληθὴς ὑπηρέτης, ἐδείχθης ἀγαπήσας 
αὐτὸν ἐκ ψυχῆς, παμμακάριστε Πρόχορε, παρ’ Οὗ 
ἀξίως τὸν στέφανον τῆς ζωῆς, ὑπεδέξω τὸν ἀμάραντον. 

 
Τοῦ δι’ ἡμᾶς ὑποστᾶντος ἐν ξύλῳ θάνατον, τὸ φῶς 

εἰσδεδεγμένος, μυστικῶς ἐν ψυχῇ σου, ὡς ἥλιος 
προσῆλθες λαμπρὸς ἐκ Σιών, τῆς ἁγίας ὦ Πρόχορε, 
διασκεδάζων τῆς πλάνης τὸν σκοτασμόν, ταῖς ἀκτῖσι 
τοῦ κηρύγματος. 

 
Τοῦ ἐκ νεκρῶν ἀναστάντος καὶ καταργήσαντος, τὸ 

τοῦ θανάτου κράτος, δεδεγμένος τὴν κλῆσιν, λαοῖς 
εὐηγγελίσω τὸ ἱερόν, Εὐαγγέλιον Πρόχορε, τῷ τῆς 
βροντῆς θείῳ γόνῳ συνεκδημῶν, ὡς Ἀπόστολος 
θεσπέσιος. 

 
Ἕτερα. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Ὡς Διάκονον ἔνθεον, καὶ Ἀπόστολον πάνσοφον, 
συνελθόντες σήμερον εὐφημοῦμέν σε, καὶ γὰρ ἀγάπης 
ὡς ἔμπλεως, καλῶς διηκόνησας, ταῖς ἀνάγκαις τῶν 
πιστῶν, καὶ εὐσήμως ἐκήρυξας, μάκαρ Πρόχορε, τὴν 
σωτήριον κένωσιν τοῦ Λόγου, δι’ ἧς κόσμῳ ἐπεφάνη, ἡ 
ἀναφαίρετος λύτρωσις. 

 



[6] 
 

Ἐκ Σιὼν συνεξέδραμες, Ἰωάννῃ τῷ κήρυκι, τῷ 
ἠγαπημένῳ Χριστῷ ὦ Πρόχορε, καὶ τῶν αὐτοῦ 
ἐκοινώνησας, ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος, πολυτρόπων 
πειρασμῶν, κεκτημένος τὸ φρόνημα, ἀκατάσειστον, 
ὅθεν δόξης ἠξίωσαι ἀφράστου, καὶ παρέστης τῷ Κυρίῳ, 
διὰ παντὸς εὐφραινόμενος. 

 
Συνοδίτης ὡς ἔμπιστος, βοηθὸς καὶ συνέκδημος, τοῦ 

Ἠγαπημένου Χριστῷ ὦ Πρόχορε, τὴν νῆσον Πάτμον 
κατέλαβες, αὐτὸν ὑπερόριον, ἱερως διακονῶν, καὶ 
κηρύττων τὸ κήρυγμα, τὸ σωτήριον, σὺν αὐτῷ τοῖς 
οἰκήτορσι τῆς νήσου, οὓς δουλείας πικροτάτης, τῆς τῶν 
δαιμόνων ἀπήλλαξας. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὡς πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, ἐκλογῇ 
θεοκρίτῳ ἀξίως προκριθείς, διακονεῖν τῶν πιστῶν τῷ 
πληρώματι, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, καὶ μιμήσει 
θεοπρεπεῖ, τὴν διακονίαν σου καλῶς ἐπληροφόρησας, 
τοῖς ἐν Σιὼν Ἁγίοις ὦ Πρόχορε, ἐντεῦθεν τῷ τῆς 
βροντῆς υἱῷ συνεκδημῶν, καὶ ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος 
αὐτῷ συγκακοπαθών, καρποφορίαν πλουσίαν τῷ 
Κυρίῳ προσήγαγες, καὶ ἀποστολικῆς ἐν ὑψίστοις, 
εὐκλείας ἐπέτυχες, ὅθεν τοὺς τελούντας τὴν μνήμην 
σου πιστῶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως 
λύτρωσαι, τῇ πρὸς Θεὸν εὐπροσδέκτῳ πρεσβείᾳ σου. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ὁ Βασιλεὺς τῶν οὐρανῶν, διὰ φιλανθρωπίαν, ἐπὶ τῆς 
γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη∙ ἐκ 
Παρθένου γὰρ ἁγνῆς, σάρκα προσλαβόμενος καὶ ἐκ 
ταύτης προελθὼν μετὰ τῆς προσλήψεως, εἷς ἐστιν Υἱός, 
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διπλοῦς τὴν φύσιν, ἀλλ' οὐ τὴν ὑπόστασιν∙ διὸ τέλειον 
αὐτὸν Θεόν, καὶ τέλειον ἄνθρωπον, ἀληθῶς 
κηρύττοντες, ὁμολογοῦμεν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὃν 
ἱκέτευε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Εἴσοδος. Φῶς ἱλαρόν. Προκείµενον τῆς ἡµέρας, 

καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα. 
 

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσµα (κεφ. 
στ΄, 1-7) 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεῖναις, πληθυνόντων τῶν 
μαθητῶν, ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς 
τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παραθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ 
καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. Προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ 
δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· Οὐκ ἀρεστὸν 
ἐστὶν ἡμᾶς καταλείψαντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν 
τραπέζαις. Ἐπισκέψασθαι οὖν ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν 
μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ 
σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· ἡμεῖς 
δέ, τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου 
προσκαρτερήσομεν. Καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον 
παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα 
πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ 
Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενάν, καὶ 
Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, οὓς ἔστησαν ἐνώπιον 
τῶν Ἀποστόλων καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς 
τὰς χεῖρας. Καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ 
ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἱερουσαλὴμ 
σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν Ἰουδαίων ὑπήκουον τῇ 
πίστει. 
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Καθολικῆς Α´ ἐπιστολῆς Πέτρου τὸ ἀνάγνωσµα. 
(Α΄, 13-20) 

Ἀγαπητοί, ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας 
ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην 
ὑμῖν χάριν, ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς τέκνα 
ὑπακοῆς, μὴ σὺ σχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ 
ἁγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις, ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα 
ὑμᾶς ἅγιον, καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ 
γενήθητε, διότι γέγραπται: Ἅγιοι γένεσθε, ὅτι ἐγὼ 
ἅγιός εἰμι. Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν 
ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν 
φόβῳ τὸν τῆς παροικίας χρόνον ὑμῶν ἀναστράφητε, 
εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἡ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε 
ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, 
ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι, ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου 
Χριστοῦ.  

 
Καθολικῆς Α´ ἐπιστολῆς Ἰωάννου τὸ ἀνάγνωσµα. 

(Δ΄ 20-Ε´ 5) 
Ἀγαπητοί, ἐὰν τίς εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστί· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, τὸν Θεόν, ὃν οὐχ 
ἑώρακε, πῶς δύναται ἀγαπᾶν; Καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν 
ἔχομεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν Θεόν, ἀγαπᾷ καὶ 
τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ. Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ 
Χριστός, ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν 
τὸν γεννήσαντα, ἀγαπᾷ καὶ τὸν γεγεννημένον ἐξ 
αὐτοῦ. Ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα 
τοῦ Θεοῦ, ὅταν τὸν Θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τηρῶμεν. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἵνα 
τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ 
βαρεῖαι οὐκ εἰσίν, ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ 
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νικᾷ τὸν κόσμον, καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν 
κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. Τίς ἐστιν ὁ νικῶν τὸν κόσμον, 
εἰμὴ ὁ πιστεύων, ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ; 

 
Λιτή. Ἦχος α΄. 

Τὸν αὐτόπτην τοῦ Λόγου καὶ κήρυκα, τὸν τοῦ 
ἐπιστηθίου μαθητοῦ, κοινωνὸν ἱερὸν καὶ συνέκδημον, 
τὸν ὑπὲρ τοῦ κηρύγματος στεῤῥῶς κακοπαθήσαντα, 
Πρόχορον τὸν μακάριον, οἱ εὐσεβεῖς σήμερον τιμῶντες, 
τῷ Κυρίῳ βοήσωμεν· ὁ ἐκπέμψας ὥσπερ κήρυκας, τοὺς 
Ἀποστόλους Σου πάσῃ τῇ γῇ, καὶ δι’ αὐτῶν 
πολυτρόπως δοξασθείς, εὔσπλαγχνε Κύριε δόξα Σοι. 

 
Ὁ αὐτός. 

Σοφίας τῆς ἄνωθεν συλήσας τὸ χάρισμα, καὶ 
Πνεύματος Ἁγίου πλουτήσας τὴν ἔλαμψιν, ἐκρίθης 
δικαίᾳ ἐκλογῇ διακονεῖν τοῖς Ἁγίοις ὦ Πρόχορε, 
εντεῦθεν τὸν Σωτῆρα μιμούμενος, τὸν ἐν τῷ κόσμῳ 
ἐλθόντα, διακονῆσαι τὴν σωτηρίαν τῶν βροτῶν, 
διακονίας σου τὸ ἔργον, ἀξίως ἐπλήρωσας, καὶ ἄλλους 
διακονών, σεαυτὸν ἐμεγάλυνας, ὅθεν τοὺς τελούντας 
τὴν μνήμην σου πιστῶς, ἀπὸ παντοίων ῥῦσαι 
πειρασμῶν, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις σου. 

 
Ἦχος β΄. 

Τοὺς ἐν τῷ δείπνῳ τῷ στήθει, ἀναπεσόντος τοῦ 
Διδασκάλου, Ἰωάννου τοῦ Παρθένου Μαθητοῦ, 
μαθητὴς ἀληθῶς ἐχρημάτισας, ἐξ οὗ τὴν ἀγάπην 
μυσταγωγηθείς, ἥτις ἐστὶ τοῦ Θεοῦ ἐντολή, ἐν ἀγάπῃ 
τελείᾳ Χριστῷ ἠκολούθησας, καὶ αὐτὸν δι’ ἀγάπην τῷ 
κόσμῳ ἐκήρυξας, πολλοὺς τῆς ματαίας αὐτῶν 
ἀναστροφῆς, λόγῳ ἀγάπης διορθούμενος, καὶ 
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αἰσχύνων εἰς τέλος τὸν πονηρὸν μισάνθρωπον, ὅθεν 
ἀποστολικῇ σε εὐκλείᾳ, ἡ Τριὰς ἐμεγάλυνεν, Πρόχορε 
μακάριε, καὶ ταχινὸν ἀντιλήπτορα, πιστοῖς σε 
ἐδωρήσατο. 

 
Ὁ αὐτός. 

Ἰωάννῃ τῷ Παρθένῳ Μαθητῇ, τῷ τῷ Χριστῷ 
ἠγαπημένω, ὑπὲρ τῆς μαρτυρίας τοῦ Διδασκάλου 
συνεκδημών, καὶ ὑπὲρ ταύτης αὐτῷ 
συγκακοπαθούμενος, τυράννου μισοθέου 
προστάγματι, σὺν αὐτῷ ἐξόριστος εἰς τὴν Πάτμον 
κατέπλευσας, ἐνταῦθα ἣν ἔδωκεν, αὐτῷ ὁ Θεὸς τὴν 
ἀποκάλυψιν, χειρί σου ἁγίᾳ, εἰς βιβλίον συνέγραψας, 
ἵνα γνώσηται κόσμος, ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, ὅθεν οἱ 
ἐν τῇ ἀναγνώσει αὐτῆς μακαριζόμενοι, πιστῶς σε 
μακαρίζομεν, αἰτούμενοι πρεσβείαις σου, ῥυσθῆναι 
πυρὸς τῆς κολάσεως. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 

Σήμερον εὐφραίνεται ἡ Πάτμος λαμπρῶς, τὴν 
μνήμην πνευματικῶς ἑορτάζουσα, Προχόρου τοῦ 
πανευφήμου Διακόνου, καὶ αὐτῷ εὐλαβῶς ἀνακράζει· 
χαῖρε, ὁ τοῦ ἐμὲ ἐλευθερώσαντος τῶν δαιμόνων, 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Μαθητοῦ, συγκοινωνὸς ἐν τῇ 
θλίψει καὶ βασιλείᾳ, και ὑπομονῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 
γενόμενος, μεθ’ οὗ νῦν συναγάλλεσαι, ἐν ταῖς σκηναῖς 
τῶν ἐκλεκτῶν, τῶν κόπων σου τὰ γέρα δρεψάμενος, 
ὅθεν παῤῥησίαν ὡς ἔχων, Χριστὸν καθικέτευε, ὑπὲρ 
τῶν οἰκούντων με, ἵνα αὐτοῖς, ὡς φιλάνθρωπος, τὰ 
πρόσφορα δωρίζῃται. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Θεοτόκε, Σὺ εἶ ἡ ἄμπελος ἡ αληθινή, ἡ βλαστήσασα 
τὸν καρπὸν τῆς ζωῆς, Σὲ ἱκετεύομεν, πρέσβευε 
Δέσποινα, μετὰ τοῦ Ἀποστόλου, καὶ πάντων τῶν 
Ἁγίων, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

 
Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 

Ὅτε, θεοκρίτῳ ἐκλογῇ, Πρόχορε ἀξίως ἐκρίθης, 
διακονεῖν τοις πιστοῖς, τότε τὸν φιλάνθρωπον, Χριστὸν 
μιμούμενος, τῶν χηρῶν καὶ ἀπόρων τε, πλουσίων ταῖς 
χρείαις, ἐν ἀγάπῃ μείζονι, ὄντως ἐπήρκεσας, ὅθεν, 
διακόνων ὡς ἔδει, πέφηνας ὑπόδειγμα θεῖον, καὶ 
λαμπὰς τῆς πίστεως ἀείφωτος. 

 
Στ.: Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθε ὁ φθόγγος αὐτοῦ, καὶ 

εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτοῦ. 
Ὅτε, συνεξῆλθες ἐκ Σιών, τῷ ἀναπεσόντι τῷ στήθει, 

τοῦ Ἰησοῦ Μαθητῇ, τότε συνεκήρυξας, αὐτῷ ὦ 
Πρόχορε, τὴν σωτήριον κένωσιν, τοῦ Λόγου τῷ κόσμῳ, 
συνεπαγγελόμενος, αὐτῷ τὴν λύτρωσιν, ὅθεν, 
Ἀποστόλων τῆς δόξης, μέτοχος ἐδείχθης ἀξίως, 
μεμνημένος πάντων τῶν τιμώτων σε. 
 

Στ.: Οἱ ουρανοῖ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 
Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα. 

Ὅτε, τοῦ Θεοῦ τῆς ἐντολῆς, ἥτις ἡ ἀγάπη ὑπάρχει, 
ὤφθης εν γῇ πληρωτής, τότε τὸ ποθούμενον, τέλος 
επέτυχες, καὶ παρέστης τῷ Κτίσαντι, αστράπτων τῇ 
αἴγλῃ, τῶν ὑπὲρ τῆς πίστεως, θείων ἀγώνων σου, ὅθεν, 
τοὺς τιμώντας σε πόθῳ, Πρόχορε σεπταῖς σου 
πρεσβείαις, σκέπε ἐν παντοίαις περιστάσεσι. 

 
Δόξα. Ἦχος γ΄. 
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Εὐφραίνεται σήμερον ἡ Ἐκκλησία μυστικῶς, 
λαμπροφανῆ ἑορτὴν ἑορτάζουσα, Προχόρου τοῦ 
θεοκήρυκος. Οὗτος γὰρ ὁ πανεύφημος, ὁ Διάκονος 
ἑπτὰ κατειλεγμένος, ἔργον ποιήσας σοφοῦ 
εὐαγγελιστοῦ, καὶ τὴν διακονίαν αυτοῦ, καλῶς δ’ 
ἔργων πληροφορήσας, τοῦ Κυριου ἐπλήρωσεν, ἐπὶ τῆς 
γῆς τὸ θέλημα. Νῦν δὲ ἐν οὐρανοῖς αὐτῷ 
παριστάμενος, αἰτεῖται τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ, καὶ ταῖς 
ψυχαῖς τῶν ευσεβῶν, τὸν ἱλασμὸν καὶ τὸ ἔλεος. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Θεοτόκε ἡ προστασία πάντων τῶν δεομένων, εἰς Σὲ 
θαῤῥοῦμεν, εἰς Σὲ καυχώμεθα, ἐν Σοὶ πᾶσα ἡ ἐλπὶς 
ἡμῶν ἐστί. Πρέσβευε τῷ ἐκ Σου τεχθέντι, ὑπὲρ ἀχρείων 
δούλων Σου. 

 
Νῦν ἀπολύεις. Τρισάγιον. 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Γερασίµου Μικραγιαννανίτου. 
 

Ὡς πλήρης τῆς χάριτος διακονεῖν εὐσεβῶς, ἀξίως 
προκέκρισαι, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, Ἀπόστολε Πρόχορε, 
ὅθεν τῷ Θεολόγῳ, Ἰωάννῃ φοιτήσας, σύμπονος τούτῳ 
ὤφθης, καὶ συνέκδημος θεῖος, καὶ νῦν Χριστὸν ἱκέτευε 
ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 
 
 
 

Δοξα. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήµου πολίτης. Κυρίλλου 
Κογεράκη. 
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Παρακλήτου τὴν χάριν καὶ σοφίας τὴν ελλαμψιν, διὰ 
πολιτείας ἀμέμπτου, δεδεγμένος ὦ Πρόχορε, ἐκρίθης 
θεοκρίτῳ ἐκλογῇ, τῷ δήμῳ τῶν πιστῶν διακονεῖν, καὶ 
ἀνέδειξας τῷ τρόπῳ σου σεαυτόν, ὑπόδειγμα 
Διακόνων. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ 
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ χορηγοῦντι διὰ σοῦ ἡμῖν 
χάριν καὶ ἔλεος. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοι Παρθένε τὸ Χαῖρε, 

σὺν τῇ φωνῇ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ 
τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυΐδ. Ἐδείχθης 
πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. 
Δόξα τῷ ἐνοικήσαντι ἐν σοί· δόξα τῷ προελθόντι ἐκ 
σοῦ· δόξα τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς, διὰ τοῦ τόκου σου. 

 
 
 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 
Μετὰ τὴν α΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν τάφον 

Σου Σωτήρ. 
Χοροὶ τῶν εὐσεβῶν, ἱερῶς συνδραμόντες, ὑμνήσωμεν 

φαιδρῶς, ἐν ψαλμοῖς τε καὶ ὕμνοις, Χριστοῦ τὸν 
Διάκονον, τὸν μακάριον Πρόχορον, ἀνακράζοντες· ταῖς 
πρὸς Θεόν σου πρεσβείαις, τοὺς τιμώντας σε, ἐν 
κατανύξει καρδίας, κινδύνων διάσωζε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἀνύμφευτε ἁγνή, Θεοτόκε Μαρία, ἡ μόνη πρὸς Θεόν, 
τῶν πιστῶν μεσιτεία, τοὺς πίστει δοξάζοντας, ὡς Θεοῦ 
Σε λοχεύτριαν, ρῦσαι Ἄχραντε, ἐκ μώμου πάσης 
κακίας, καὶ οἰκείωσον, αὐτοὺς Χριστῷ τῷ Υἱῷ Σου, ταῖς 
θείαις πρεσβείαις Σου. 

 
Μετὰ τὴν β΄ στιχολογίαν, κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ 

προκατάλαβε. 
Ὡς θεῖος διάκονος τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ κήρυξ 

ὑψήγορος τῶν μυστηρίων Αὐτοῦ, μακάριε Πρόχορε, 
ἔδραμες μετὰ δόξης, πρὸς τοὺς ἄνω θαλάμους, ἔνθα 
ἐστεφανώθης, τῆς ζωῆς τῷ στεφάνῳ, πρεσβεύων τῇ 
Τριάδι, ὑπερ τῶν τιμώντων σε. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Ἁγνῶν ἐξ αἱμάτων Σου ὁ τοῦ παντὸς Ποιητής, 
τεχθεὶς ὑπὲρ ἔννοιαν, τὴν τῶν ἀνθρώπων σεμνή, 
οὐσίαν ἐθέωσεν, ὅθεν Σε ὡς αἰτίαν, τῆς ἡμῶν 
σωτηρίας, πάντες ἀνευφημοῦμεν, καὶ πιστῶς 
ἐκβοῶμεν· χαῖρε εὐλογημένη, Μαρία Μητρόθεε. 
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν 
Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Παρακλήτου τὴν χάριν καταλαμφθείς, καὶ σοφίᾳ τῷ 
κόσμῳ ὡραιωθείς, ἐκρίθης Διάκονος, ἐκλογῇ θείᾳ 
Πρόχορε, διακονεῖν ἀξίως, πιστῶν τῷ πληρώματι, καὶ 
μαρτυρεῖν Κυρίου, ἀνθρώποις τὴν κένωσιν, ὅθεν ἐν 
ἀγάπη, καὶ πολλῇ ταπεινώσει, πληρώσας τὸ ἔργον σου, 
τοῦ Χριστοῦ ἀναδέδειξαι, μαθητὴς ἀληθέστατος, ᾧ 
πρέσβευε ἀεὶ ἐκτενῶς, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν 
δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ τὴν ἁγίαν μνήμην 
σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης καὶ Ποιητής, ἐξ ἁγίας σαρκός 

Σου σωματωθείς, δι’ ἄκραν συμπάθειαν, καὶ ἀμέτρητον 
ἔλεος, διπλοῦς προελήλυθεν, Θεὸς ἅμα καὶ ἄνθρωπος, 
ἐν μιᾷ ὑποστάσει καινίζων τὸν ἄνθρωπον, ὅθεν 
ἀπαρχήν σε, τῆς ἡμῶν σωτηρίας, εἰδότες Πανάμωμε, 
προσκυνοῦμεν τὸν τόκον Σου, καὶ συμφώνως 
κραυγάζομεν· χαῖρε Παναγία ἁγνή, ἡ Κυρίου Μήτηρ 
χρηματίσασα, τοῦ λυτρώσαντος κόσμον, τῆς ἀρχαίας 
παραβάσεως. 

 
 
Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον: Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθε ὁ φθόγγος 

αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα 
αὐτοῦ. 

Στ.: Οἱ ουρανοῖ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 
Αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ στερέωμα. 

Εὐαγγέλιον κατὰ Λουκᾶν. Ζήτει αὐτὸ τῇ 
Παρασκευῇ τῆς Ε’ ἑβδοµάδος Λουκᾶ. 

Ὁ Ν΄ψαλµός. 
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Δόξα: Ταῖς τοῦ Ἀποστόλου... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλεῆμον, ἐλέησόν με ὁ 

Θεός... 
Ἀπόστολε τοῦ Κυρίου, Πρόχορε πανεύφημε, ὁ 

Διακόνοις ἑπτὰ συναριθμηθείς, καὶ σὺν αὐτοῖς τῷ 
πληρώματι διακονήσας τῶν πιστῶν, ὁ τοῦ ἐπιστηθίου 
Μαθητοῦ, μιμητὴς καὶ συνέκδημος, καὶ σὺν αὐτῷ διὰ 
τοῦ κηρύγματος, ἐθνῶν ἱερὸς σαγηνευτής, ὁ ἐν λόγῳ 
ἀναστροφῇ ἀγάπῃ τε καὶ πίστει, τύπος τῶν εὐσεβων 
γενόμενος, παρῥησίαν ὡς ἔχων πρὸς Θεόν, εἰρήνην τῷ 
κόσμῳ αἴτησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

 
Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου· καὶ τοῦ 

Ἀποστόλου, φέρων τὴν ἀκροστιχίδα: Πρόχορον 
τιµῶ, Διακόνων τύπον. Κυρίλλου. 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος β΄. Δεῦτε λαοί. 
Πάντες πιστοί, δεῦτε τὸν θεῖον Διάκονον, τὸν τοῦ 

Κυρίου Πρόχορον, ἀνευφημήσωμεν, εὐλαβῶς 
ἐξαιτοῦντες, αὐτοῦ τὴν προστασίαν, ἐν περιστάσεσιν. 

 
Ῥάβδῳ τοῦ σοῦ, Πρόχορε θείου κηρύγματος, πρὸς 

τὰς νομὰς ἐποίμανας, Χριστοῦ τῆς πίστεως, τοὺς 
βροτοὺς πλανηθέντα κακίᾳ μισανθρώπῳ τοῦ 
πολεμήτορος. 

 
Χαίροις ἐν σοί, ἡ τοῦ Θεοῦ ἐπιλάμψασα, τῆς τοῦ 

Χριστοῦ σαρκώσεως, ῥήτορα Πρόχορε, ἀπειργάσατο 
μέγαν, κηρύττοντα τῷ κόσμῳ, τὴν ἀπολύτρωσιν. 

 
Θεοτοκίον. 
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Ὁ ἐξ ἁγνῶν, σεσαρκωμένος αἱμάτων Σου, Χριστὸς 
Ἀδὰμ ἐλύτρωσεν, τῆς παραβάσεως, καὶ ἡμῖν δέδωκέ Σε, 
Παρθένε προστασίαν, ἀκαταμάχητον. 

 
ᾨδὴ γ΄. Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως στερεώσας. 

Ῥυόμενος ἀνθρώπους ἐκ τῆς ἀπάτης, ὦ Πρόχορε 
δυνάμει τοῦ Παρακλήτου, ἐπλήρωσας τὸ θέλημα τοῦ 
Κυρίου, καὶ ὤφθης μέτοχος, τῆς ἐν Ἐδὲμ τρυφῆς, ἡμῖν 
ἱλεούμενος τὸν φιλάνθρωπον. 

 
Ὁ λόγος ὡς ὕδωρ ἀθανασίας, ἐπίανεν ψυχάς τε καὶ 

τὰς καρδίας. ὦ Πρόχορε Διάκονε τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
τούτους ἔπεισεν ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ, ὑμνεῖν τὸν δι’ 
ἔλεος, ἐνανθρωπήσαντα. 

 
Νυττόμενος ψυχήν σου βέλει ἀγάπης, ἐπήρκεσας 

πλουσίως τοῖς δεομένοις, ὦ Πρόχορε καὶ ὦφθης τῶν 
Διακόνων, λαμπρὸν ὑπόδειγμα, διὸ ἀξίως σε, πιστῶν 
νῦν τὰ τάγματα, μακαρίζομεν. 

 
Θεοτοκίον. 

Τὴν νύκτα διασκέδασον τοῦ νοός μου, ἐκλάμπρυνον 
φωτί με τῆς μετανοίας, καὶ δίδαξον κραυγάζειν με τῷ 
Υἱῷ Σου· οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ ἔστι 
δίκαιος, πλήν Σου Κύριε. 

 
Κάθισµα. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Τοῦ δι’ ἐλέους μέγα ἐνανθρωπήσαντος, ἐκ τῆς Ἁγίας 
Παρθένου, εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνεδείχθης ἀληθῶς, 
κήρυξ θεόσοφος, συνεκδημῶν ζήλῳ θερμῷ, τῷ 
Θεολόγῳ Μαθητῷ, ὦ Πρόχορε θεηγόρε, μεθ’ οὗ 
απαύστως πρεσβεύεις, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὸν δεσπόζοντα πάντων φρικτῶς ἐκύησας, ἐκ τῶν 

ἁγνῶν Σου αἱμάτων Θεοκυῆτορ ἁγνή, ἀναπλάττοντα 
ἡμᾶς ὡς πολυεύσπλαγχνος, ὅθεν ἀεί Σε οἱ πιστοί, ὡς 
αἰτίαν τῆς ἡμῶν, δοξάζομεν σωτηρίας, αἰτοῦντες Σὴν 
προστασίαν, ἐν δυσχερέσιν περιστάσεσιν. 

 
ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Ἱλαρῶς διηκόνησας, τῷ τῶν πιστῶν πληρώματι 
θεόφρων, καὶ ἐδόξασέ σε, λαμπρῶς ὁ Κύριος. 

 
Μαθητὴς ἀναδέδειξαι, καὶ κοινωνὸς ὦ Πρόχορε ἐν 

πόνοις, τοῦ ἐπιστηθίου, μεθ’ οὗ δεδόξασαι. 
 
Ὡς Διάκονος ἔνθεος, καὶ μιμητὴς ὦ Πρόχορε τοῦ 

Λόγου, τῆς ἐπουρανίου τρυφῆς ἠξίωσαι. 
 
Δαψιλῶς σοῖς τοῖς χείλεσιν, χάρις ἡ τοῦ Πνεύματος 

ἐκχυθεῖσα, κήρυκα τῷ κόσμῳ, Χριστοῦ σε ἔδειξεν. 
 

Θεοτοκίον. 
Ἱεραῖς Σου δεήσεσι, χριστιανοῖς ἱλέωσαι Παρθένε, 

τὸν ἐκ Σου ἀφράστως, ἐνανθρωπήσαντα. 
 

ᾨδὴ ε΄. Μεσίτης Θεοῦ. 
Ἀΰλῳ πυρί, τῆς ἀγάπης Πρόχορε, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, 

ψυχὴν πυρπολούμενος, καλῶς τῶν Ἁγίων διηκόνησας, 
ταῖς ἀνάγκαις καὶ ὤφθης, τῶν εὐσεβῶν παράδειγμα. 

 
Κηρύττων λαμπρῶς, νόμον τὸν σωτήριον, Χριστοῦ 

τοῦ Θεοῦ, ἀνομίας Πρόχορε, ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων 
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ἀπεκάθηρας, καὶ ἐδίδαξας πάντας, σωφρόνως 
πολιτεύεσθαι. 

 
Ὁ λὸγος ὁ σός, Ἀερμὼν ὥσπερ δρόσος, ὤφθη 

μυστικῶς, τοῖς βροτοῖς ὦ Πρόχορε, σὺ γὰρ τῷ ἁγίῳ σου 
κηρύγματι, τῶν εἰδώλων τῆς πλάνης, κατέσβεσας τοὺς 
ἄνθρακας. 

 
Ναὸς λογικός, γεγονὼς τοῦ Πνεύματος, δι’ ἔργων 

καλῶν, θεομάκαρ Πρόχορε, βροτοὺς ἀλογίας 
ἠλευθέρωσας, αὐτοῖς Λόγου κηρύξας, κένωσιν τὴν 
σωτήριον. 

 Θεοτοκίον. 
Ὡς θεία σκηνή, καὶ λαμπρὸν ἀνάκτορον, Χριστοῦ τοῦ 

Θεοῦ, Παναγία Παρθένε, πιστῶν σε οἱ δῆμοι 
μεγαλύνομεν, ἀνακράζοντες· χαῖρε, ἡμῶν τὸ 
καταφύγιον. 

 
ᾨδὴ στ΄. Ἐν ἀβύσσῳ πταισμάτων. 

Νεκρωθεὶς τοῖς ἐν κόσμῳ Ἀπόστολε, ζῶν δὲ  ἐν 
Κυρίῳ, τῷ δι’ ἡμᾶς πτωχεύσαντι, τοὺς τῇ φθορᾷ 
δουλεύοντας, πρὸς ζωὴν αἰωνίαν ὡδήγησας. 

 
Ταπεινώσει ἀῤῥήτῳ κοσμούμενος, Χριστὸν ἐμιμήσω, 

τὸν Κύριον Πρόχορε, καὶ πιστῶν τῷ πληρώματι, ἐν 
Σιὼν εὐσεβῶς διηκόνησας. 

 
Ὁ πιστὸς μαθητὴς καὶ συνέκδημος, τοῦ ἐπιστηθίου 

Διάκονε Πρόχορε, σὺν αὐτῷ νῦν ἱκέτευε, ὑπὲρ πάντων 
ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε. 
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Νίκης τρόπαιον ἔστησας, σὺν τῷ Θεολόγῳ ἐν Πάτμῳ 
ὦ Πρόχορε, ἥτις πόθῳ μακαρίζει σε, ἐκτελοῦσα τὴν 
μνήμην σου σήμερον. 

Θεοτοκίον. 
Τὴν ἐλπίδα μου πάσαν ἀνέθηκα, ἐπὶ Σὲ ὁ τάλας 

πανάμωμε Δέσποινα, ταῖς πρὸς Θεὸν πρεσβείαις Σου, 
τοῦ πυρὸς τῆς γεέννης με λύτρωσαι. 

 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ. 
Τῶν Διακόνων χαρακτὴρ ὁ ἀκριβέστατος, καὶ 

ὀρθοδόξων ὁ ἀστὴρ ὁ τηλαυγέστατος, εὐφημείσθω νῦν 
ἐν ᾄσμασι χαρμοσύνως, ὁ πιστῶν διηκονήσας τῷ 
πληρώματι, καὶ κηρύξας τοῖς λαοῖς τὸ Εὐαγγέλιον, ὦ 
καὶ κράζομεν· χαίροις ἔνδοξε Πρόχορε. 

 
Ὁ Οἶκος. 

Προκριθεὶς ἐπαξίως, ἐκλογῇ θεοκρίτῳ, Διάκονος ὡς 
Πνεύματος πλήρης, ἐν ταπεινώσει ἀληθεῖ, διακονίαν 
τὴν σὴν ἐξετέλεσας, τὸν σὸν ἐκμιμησάμενος, 
Διδάσκαλον, ὅθεν βοῶμεν· 

Χαῖρε, τὸ ἄγαλμα τῆς σοφίας·  
χαῖρε, τὸ σκεῦος τῆς εὐσεβείας. 
Χαῖρε, Ἐκκλησίας φωστὴρ οὐρανόφωτος·  
χαῖρε, Παρακλήτου ἀνάκτορον ἔμψυχον. 
Χαῖρε, δόξα καὶ ἀγλάϊσμα, διακόνων εὐλαβῶν·  
χαῖρε, τύπος καὶ παράδειγμα, των τιμώντων σε 

πιστῶν. 
Χαῖρε, ὅτι ὑπῆλθες Ἀποστόλων τὸν δρόμον·  
χαῖρε, ὅτι καθεῖλες ἀσεβείας τὰς στήλας. 
Χαῖρε, Χριστοῦ κηρύξας τὴν κένωσιν·  
χαῖρε, βροτοὺς τῆς πλάνης ῥυσάμενος. 
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Χαῖρε, καλὸς τῶν Πατμίων προστάτης·  
χαῖρε, ἡμῶν ἀληθὴς παραστάτης. 
Χαίροις, ἔνδοξε Πρόχορε. 
 
  

Συναξάριον. 
 

Τῇ ΚΗ΄ τοῦ αὐτοῦ Μηνός, Μνήµη τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων καὶ Διακόνων· Προχόρου, Νικάνορος, 
Τίµωνος καὶ Παρµενᾶ. 

Μίμημα ὁ Πρόχορος ἐπιστηθίου, 
ὤφθη ἀληθῶς εὖγε τῆς προθυμίας. 

Τὸ δίκτυόν σου Νικάνωρ Θεοῦ Λόγῳ, 
Πολλοὺς ἀγρεῦσαν, ἐῤῥύη τέλει βίου. 

Τιμῶ σε Τίμων, ὡς Ἀποστόλων ἕνα, 
ὡς Μαρτύρων τε τῶν κεκαυμένων ἕνα. 
Ἔχει σε τύμβος, ἀλλὰ μέχρι σαρκίου, 

Ψυχὴ γὰρ ἡ σή, Παρμενᾶ, μετ’ Ἀγγέλων. 
Τετρὰς μαθητῶν τοῦ Θεανθρώπου Λόγου, 

Τριάδα σεπτὴν πᾶσι κηρύττει λόγῳ. 
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ μυστῶν συνελήλυθε τετράς. 

Οὗτοι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ἐστάθησαν μαθηταὶ τῶν 
Δώδεκα Ἀποστόλων, καὶ συνηριθμοῦντο μὲ τοὺς 
Ἑβδομήκοντα, ὄντες συνδιάκονοι ὁμοῦ μὲ τὸν 
Πρωτομάρτυρα καὶ Ἀρχιδιάκονον Στέφανον, περὶ των 
ὁποίων γράφει ὁ ἱερὸς Λουκᾶς, εἰς τὰς Πράξεις τῶν 
Ἀποστόλων, λέγων: Καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον ἄνδρα 
πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον, καὶ 
Πρόχορον, καὶ Νικάνορα, καὶ Τίμωνα, καὶ Παρμενᾶν 
(Πράξεις στ, 5). 

Ἀφ’ οὗ δὲ ἔπαυσαν ἀπὸ τὸ νὰ διακονῶσι θεαρέστως 
καὶ μὲ τρόπον ἀκατηγόρητον εἰς τὰς τραπέζας τῶν 
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χηρῶν καὶ τῶν πτωχῶν ἐν Ἱερουσαλήμ, τότε· ὁ μὲν 
Πρόχορος ἐπεριπάτει εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου 
μετὰ τοῦ ἐπιστηθίου καὶ Θεολόγου Ἰωάννου, 
συγκοπιάζων μὲ αὐτὸν εἰς τὴν συγγραφὴν τοῦ κατὰ 
Ἰωάννην Εὐαγγελίου, καὶ συγκοινωνὸς γενόμενος τῶν 
πειρασμῶν καὶ θλίψεων τοῦ διδασκάλου του. Ἀφ’ οὗ δὲ 
μετέστη ὁ μέγας Ἰωάννης, ἔγινεν ἐπίσκοπος 
Νικομηδείας, καὶ ἔφερεν εἰς καλλιτέραν κατάστασιν 
ὅλους τοὺς ἐκεῖσε εὑρισκομένους ἀνθρώπους μὲ τὸν 
λόγον του, διδάσκων αὐτοὺς νὰ μὴν ὑποδουλόνωσι τὸ 
κρεῖττον εἰς τὸ χεῖρον, ἤτοι τὴν ψυχὴν εἰς τὸ σῶμα, καὶ 
εἰς τὰ πάθη τοῦ σώματος, ἀλλ’ ἐκ τοῦ ἐναντίου νὰ 
ὑποτάσσωσι τὸ σῶμα καὶ τὰ τούτου πάθη εἰς τὴν 
ψυχήν, καὶ εἰς τὸν ὀρθρον λόγον, καὶ τὴν διάκρισιν. Καὶ 
οὕτως νομοθετῶν, ἐτελείωσεν ὁ ἀοίδιμος τὴν ζωήν του. 

Ὁ δὲ Ἅγιος Νικάνωρ, παρέδωκε τὴν ψυχήν του εἰς 
τὸν Θεόν, κατ’ ἐκείνην τὴν ἰδίαν ἡμέραν, κατὰ τὴν 
ὁποίαν ἐλιθοβολήθη ὁ Ἅγιος Πρωτομάρτυς Στέφανος, 
διότι ἔπρεπεν ὁ συνδιάκονος Νικάνωρ νὰ ἀποθάνῃ μὲ 
τὸν Ἀρχιδιάκονον Στέφανον. Καὶ οὕτω οἱ δύο, ἔχοντες 
ὅμοια τὰ φρονήματα, ἔπρεπε νὰ λάβωσιν ἑπομένως καὶ 
τὰ τέλη κατὰ τὴν αὐτὴν ἡμέραν. 

Ὁ δὲ Ἅγιος Παρμενᾶς, διακονῶν καὶ ὑπηρετῶν 
θεοφιλῶς εἰς τὰς χρείας τῶν Ἁγίων, ἐγένετο εὐάρεστος 
καὶ εἰς τὸν Χριστόν, καὶ εἰς τοὺς Δώδεκα Μαθητὰς τοῦ 
Χριστοῦ, ἀσθενήσας δὲ ἔπειτα, ἔμπροσθεν τῶν Ἁγίων 
Ἀποστόλων, παρέδωκε τὴν ψυχήν του εἰς χεῖρας Θεοῦ. 
Ἐκηδεύθη δὲ ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ἐθρηνήθη συμμέτρως ἀπὸ 
αὐτούς. 

Ὁ δὲ Ἅγιος Ἀπόστολος Τίμων, διηκόνει καὶ αὐτὸς εἰς 
τὰς χρείας τῶν Ἁγίων ὁμοῦ μὲ τὸν πρωτόαθλον 
Στέφανον, ἐχειροτονήθη ἔπειτα ἀπὸ τοὺς Ἁγίους 
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Ἀποστόλους ἐπίσκοπος εἰς τὴν Βόστραν, τὴν 
εὑρισκομένην εἰς τὴν Ἀραβίαν. Ἐκεῖ δὲ μεταβάς, 
ἠγωνίσθη καθ’ ὑπερβολὴν ὁ μακάριος, καὶ πολλοὺς 
ἀπίστους ἔφερεν εἰς τὴν πίστιν, καὶ μὲ τὸν Χριστὸν 
αὐτοὺς οἰκειοποίησεν, ὅθεν πρῶτον μὲν ἐδάρη πολλά, 
ἀπὸ τοὺς ἐκει ἀπίστους, ἔπειτα δὲ διὰ πυρὸς κατακαείς, 
ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Δροσίς, ἐν χώνῃ 

χρυσοῦ βληθεῖσα, τελειοῦται. 
Χρυσοῦ Δροσίς, βληθεῖσα χωνευτηρίῳ, 

Οὐχ εὑρέθη κίβδηλος ἢ μικτὴ ῥύπῳ. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τῆς ἐκ 

Καππαδοκίας ὁρµωµένης, κειµένης δὲ ἐν τῇ Μονῇ 
τοῦ Χρυσοβαλάντου. 

Εἰρηνικῶς ἔζησας, Εἰρήνη πάλαι, 
Καὶ νῦν κατοικεῖς, ἔνθα εἰρήνη βρύει. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Εὐσταθίου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ. 
Ῥυσθεὶς ποταμοῦ παμμάκαρ παρ’ Ἀγγέλου, 
Ταῖς χερσὶ τοῦ σώσαντος ἐκπνεῖς Ἀγγέλου. 

 
Οὗτος, ἦτο στρατιώτης, φερθεὶς δὲ ἔμπροσθεν τοῦ 

ἡγεμόνος τῆς Ἀγκύρας Κορνηλίου, ἠρωτήθη ἀπ’ αὐτόν, 
καὶ ὁμολογήσας παῤῥησίᾳ τὸν Χριστόν, ἐδάρη δυνατά. 
Ἔπειτα, ἐτρύπησαν τοὺς ἀστραγάλους του, καὶ 
δέσαντες αὐτοὺς μὲ σχοινία, τὸν ἔσυραν ἀπὸ τὴν 
Ἄγκυραν ἕως εἰς τὸν ποταμὸν Σάγαριν, ἠκολούθει δὲ 
ὁπίσω ὁ ἡγεμὼν καὶ ἔβλεπεν. Ἐκεῖ δὲ ἔβαλον τὸν Ἅγιον 
εἰς μίαν θήκην καὶ ἔῤῥιψαν αὐτὸν εἰς τὸν ποταμόν, 
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Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐπιστάς, ἐξέβαλε τὴν θήκην εἰς τὴν 
στερεάν. Ὅθεν, εὑρέθη ὁ Ἅγιος εἰς αὐτὸ ἀβλαβής, 
ψάλλων τό: Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν 
σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. Τοῦτο δὲ 
μαθὼν ὁ ἡγεμών, ἐντροπιάσθη, καὶ ἔσυρε τὴν 
μάχαιραν καὶ ἐθανάτωσε μόνος ἑαυτόν. Ὁ δὲ Μάρτυς 
προσευχηθείς, ἐκοινώνησε τὰ θεῖα Μυστήρια διὰ μέσου 
μιᾶς περιστερᾶς, καὶ εὐχαριστήσας τῷ Θεῷ, παρέδωκε 
τὴν ψυχήν του εἰς χεῖρας τοῦ Ἀγγέλου. Τὸ δὲ ἅγιον 
αὐτοῦ λείψανον, ἐνεταφιάσθη εἰς τὴν Ἄγκυραν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 

Ἀκακίου τοῦ νέου. 
Τράχηλον Ἀκάκιος ἐκτμηθεὶς ξίφει, 

Ψυχῆς τὸ λευκὸν μηνύων βλύζει γάλα. 
Οὗτος, ἦτο κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως 

Λικινίου, ἐν ἔτει τιη΄ (318), νέος κατὰ τὴν ἡλικίαν, 
ἐπειδὴ δὲ ὡμολόγησε τὸν ἑαυτόν του χριστιανόν, 
ἐκρεμάσθη καὶ ἐξεσχίσθη καὶ ἔπειτα παρεδόθη εἰς τὸν 
ἡγεμόνα Τερέντιον, ὁ ὁποῖος ἔβαλε τὸν Ἅγιον μέσα εἰς 
λέβητα πεπυρωμένον, γεμάτον ἀπὸ πίσσαν, ἔλαιον, 
καὶ ὀξύγιον, ἀλλ’ ὁ Ἅγιος ὑπὸ τῆς θείας χάριτος 
φυλαττόμενος, ἔμεινεν ἀβλαβής. Μετὰ ταῦτα, 
ἀναγκάζεται νὰ τρέχῃ ὀπίσω τοῦ ἡγεμόνος, ὁ ὁποῖος 
ἔμελλε νὰ ὑπάγῃ εἰς τὴν Ἀπάμειαν καὶ Ἀπολλωνίαν. 
Ἐκεῖ δὲ φθάσας, ἐφέρθη ἐντὸς τοῦ ναοῦ τῶν εἰδώλων, 
καὶ διὰ προσευχῆς του συνέτριψε τὰ ἐκεῖ εὑρισκόμενα 
εἴδωλα. Ὕστερον παρεστάθη εἰς τὸν τριβοῦνον 
Ζηλικίνθιον, ὁ ὁποῖος βλέπων τὸν Μάρτυρα 
ἐπιμένοντα εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, ἔδειρεν αὐτὸν 
δυνατά, ἔπειτα ἀφῆκε κατ’ αὐτοῦ ἕνα λέοντα, ἐπειδὴ δὲ 
ἐφυλάχθη ἀβλαβής, πάλιν ἐδάρη. Εἶτα ἐβλήθη ἐντὸς 
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λέβητος γεμάτου ἀπὸ πίσσαν καὶ ἄσφαλτον καὶ ἐπειδὴ 
ὁ Ἅγιος ἔμενεν ἄκαυστος, νομίσας ὁ Ζηλικίνθιος ὅτι ὁ 
λέβης εἶναι ψυχρός, ἐπλησίασεν, ἀλλ’ εὐθὺς κατεκάη 
καὶ ἔγινεν ὡς κονιορτός. 

Μετὰ δὲ τοῦτον ἐδόθη ἡ τοῦ Ἁγίου ἐξέτασις εἰς τὸν 
Ποσειδώνιον. Οὗτος λοιπόν, βλέπων τὸν Μάρτυρα 
μένοντα εἰς τὴν τοῦ Χριστοῦ πίστιν, ἔδεσεν αὐτὸν μὲ 
βαρεῖαν ἄλυσον καὶ τὸν ἔστειλεν εἰς τὴν Μίλητον τῆς 
Ἰωνίας. Ἐκεῖ δὲ ἐμβὰς εἰς τὸν ναὸν τῶν εἰδωλων, 
ἐπρόσταξεν αυτὰ νὰ πέσωσι κατὰ γῆς, καὶ εὐθὺς 
πεσόντα, συνετρίφθησαν. Φερθεὶς δὲ καὶ εἰς ἄλλον 
εἰδωλικὸν ναόν, ἔκαμε καὶ ἐκεῖ τὸ ἴδιον. Διὰ τοῦτο 
ἀπέκοψαν τὴν ἁγίαν του κεφαλήν, καὶ ἀντὶ νὰ ῥεύση 
αἷμα, ἔῤῥευσε γάλα. Τὸ δὲ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον 
λαβὼν ὁ πρεσβύτερος Λεόντιος, καὶ ἀλείψας αὐτὸ μὲ 
μῦρα, τὸ ἀπεθησαύρισεν οὕτως εἰς τὴν πόλιν τῶν 
Συνάδων, ὁμοῦ μὲ τὸ συναξάριον τοῦ μαρτυρίου εἰς ἕνα 
τόπον κατάσκιον, ὁ ὁποῖος ἦτο κτῆμα πολιτικοῦ τινος 
ἄρχοντος, Δορυμέδοντος ὀνομαζομένου, ὅστις 
ἐμαρτύρησεν ὕστερον ὁμοῦ μὲ τοὺς Ἁγίους Τρόφιμον 
καὶ Σαββάτιον, ἑορταζομένους δὲ κατὰ τὴν ΙΘ΄ 
Σεπτεμβρίου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Παύλου τοῦ 

Ξηροποταµινοῦ, τοῦ κτίσαντος τὰς δύο µονάς· τὴν 
τοῦ Ξηροποτάµου καὶ τὴν τοῦ Ἁγίου Παύλου ἐν τῷ 
Ἁγίω Ὄρει. 

Μονὰς ὁ Παῦλος ἱδρύσας κάτω δύω, 
Μονὰς κατοικεῖς τὰς ἄνω μετ’ Ἀγγέλων 

 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ ἀνάµνησις τῶν ἐγκαινίων τοῦ 

ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν τοῖς Διακονίσσῃς. 
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Δανιὴλ τοῦ 

θαυµατουργοῦ. 
 
Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Μωϋσέως τοῦ 

ἐν τῇ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων. 
 

Ταῖς αὐτῶν Ἁγίαις πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, 
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν. 

 
ᾨδὴ ζ΄. Εἰκόνος χρυσῆς 

Ὑπῆλθες καλῶς, Ἀποστόλων τὴν ὁδὸν θεομάκαρ, 
καὶ πᾶσι Πρόχορε ἐκήρυξας, Εὐαγγελίου τὸ κήρυγμα, 
ὅθεν τῆς Ἐδὲμ ἠξιώθης, μελωδῶν τῷ Παντάνακτι· 
Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

 
Ποιμάνας Χριστοῦ, βακτηρίᾳ τῆς σοφίας σου τὴν 

ποίμνην, καὶ τοῖς ἐν σκότει καθεύδουσι, φῶς ἀνατείλας 
ἀνέσπερον, θείας φωταυγείας μετέσχες, Θεῷ ᾄδων ὦ 
Πρόχορε· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. 

 
Ὁ πόνους πολλούς, καὶ βασάνους ὑποστὰς διὰ τὴν 

πίστιν, τοῦ Θεολόγου ὁ συνέκδημος, καὶ Διακόνων τὸ 
καύχημα, Πρόχορε δυσώπει τὸν Λόγον, ἡμᾶς σῶσαι 
τοὺς ψάλλοντας· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 
Σωτῆρα Χριστόν, ἐξ αἱμάτων Σου φρικτῶς ἡ 

τετοκυῖα, Θεοκυήτορ ἱκετεύω Σε, ἐχθρῶν κακίας 
διάσωσον, πάντας τοὺς ὑμνούντας Σὸν τόκον, καὶ Θεῷ 
ἀνακράζοντας· Εὐλογητὸς εἶ ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων 
ἡμῶν. 
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ᾨδὴ η΄. Τὸν ἐν καμίνῳ τοῦ πυρός. 

Καταβαλὼν τὴν μυσαράν, τῶν εἰδώλων ὦ Απόστολε 
θρησκείαν, τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ Λόγου, ναοὺς Θεοῦ 
λογικούς, ἀνθρώπους ἀνέδειξας Πρόχορε, τούτοις 
ἐκδιδάξας, τὴν λογικὴν λατρείαν. 

 
Ὑμνολογίαις ἱεραῖς, τῶν Πατμίων σε ὁ δῆμος 

μακαρίζει, τὸν πιστὸν συνοδίτην, καὶ κοινωνὸν ἀληθήν, 
τοῦ ἐπιστηθίου ὦ Πρόχορε, μεθ’ οὗ νῦν δυσώπει, ὑπὲρ 
τῶν οἰκετῶν σου. 

 
Ῥώμην ὑψόθεν εἰληφῶς, κατενίκησας τοῦ ψεύδους 

τὸν στρατάρχην, καὶ αὐτοῦ τῆς δουλείας, ἠλευθέρωσας 
βροτούς, τῇ ἐλευθερίᾳ ὦ Πρόχορε, ἧν ὁ ὑπὲρ τοῦ 
κόσμου, ἑκὼν παθῶν δωρεῖται. 

 
Θεοτοκίον. 

Ἱερωτάτοις οἱ πιστοι, εὐφημοῦμέν σε φωναῖς 
Θεοκυῆτορ, Σὺ γὰρ ἄῤῥηκτον τεῖχος, καὶ προστασία 
ἡμῶν, ὑπάρχεις καὶ ἐν Σοὶ καυχώμεθα· σκέπε οὖν 
ἀπαύστως, ἡμᾶς ἐν τοῖς κινδύνοις. 

 
ᾨδὴ θ΄. Τὴν ὑπερφυῶς σαρκί. 

Λαμπρυνθεὶς ὑπὲρ χρυσόν, δι’ ἀγώνων ἱερῶν, τῆς 
ἐκκλησίας ὁ κόσμος, θεῖος Πρόχορε ὤφθης, διὸ σὲ 
εὐφημοῦμεν, χαρμοσύνως οἱ πιστοί. 

 
Λάμπρυνόν μου τὴν ψυχήν, μετανοίας τῷ φωτί, σαῖς 

πρὸς Θεὸν πρεσβείαις, Πρόχορε θεομάκαρ, ἰσχὺν γὰρ 
πολλὴν ἔχεις, ὡς Ἀπόστολος Αὐτοῦ. 
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Ὁ Διάκονος Χριστοῦ, καὶ πιστῶν ὑπογραμμός, μετὰ 
τοῦ Θεολόγου, Πρόχορε ἐκδυσώπει, ἀγάπην τὴν κατ’ 
ἄμφω, ἡμῖν δοῦναι ὁ Χριστός. 

 
Θεοτοκίον. 

Ὑπεράμωμον Θεόν, ἡ τεκοῦσα ἀληθῶς, δεινῶν 
κινδύνων ῥῦσαι, ἀπειλῶν τε νόσων, τοὺς πόθῳ 
προσκυνοῦντας, Σὴν λοχείαν τὴν φρικτήν. 

 
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

 
Ὁ κοινωνὸς ἐν θλίψεσιν, τοῦ τῆς ἀγάπης κήρυκος, 

Εὐαγγελίου ο ῥήτωρ, νυν Πρόχορος εὐφημείσθω, ἰσχὺν 
γὰρ περικείμενος, τὴν ἄμαχον τοῦ Πνεύματος, 
εἰδωλικὴν κατίσχυσεν, ἀπάτης καὶ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ, 
τρόπαιον πίστεως ἧρεν. 

Θεοτοκίον. 
Ὁ πῦρ ὑπάρχων Κύριος, ἀναλλοίωτος ὤκησεν, ἐν Σοὶ 

ἀνύμφευτε Κόρη, μὴ φλέξας Σου τὴν κοιλίαν, καὶ ἐξ 
ἁγνων αἱμάτων Σου, Θεὸς ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος, 
προῆλθεν ὡς ηὐδόκησεν, λυτρούμενος τοὺς 
ἀνθρώπους, τῆς παλαιᾶς καταδίκης. 

 
Αἶνοι. Ἦχος α΄. Πανεύφηµοι Μάρτυρες. 

 
Σοφίας τὴν ἔλαμψιν πλουτῶν, καὶ Ἁγίου Πνεύματος, 

τὴν φωταυγείαν δεχόμενος, ἐν τῇ καρδίᾳ σου, ἐκλογῇ 
ἁγίᾳ, ἐκρίθης ὦ Πρόχορε, πιστῶν διακονεῖν τῷ 
πληρώματι, ὅθεν ἐπλήρωσας, ἐπαξίως, τῆς σῆς 
κλήσεως, ἐν ἀγάπῃ καὶ φόβῳ τὸ ἔργον σου. 
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Χριστοῦ ἀνεδείχθης μιμητής, ὄντως ἀκριβεστάτος, ἐν 
ταπεινώσει καὶ μείζονι, ἀγάπη Πρόχορε, τὴν διακονίαν, 
τὴν ἐμπιστευθεῖσάν σοι, καλῶς πληροφορήσας ὡς 
πάνσοφος, διὸ δεδόξασαι, ἐπαξίως καὶ ἀπέλαβες, ἐν 
Ἐδὲμ τὴν γλυκείαν ἀπόλαυσιν. 

 
Συνέκδημος ὤφθης μαθητής, συνοδίτης ἔμπιστος, 

καὶ κοινωνὸς ἐν ταῖς θλίψεσι, τρισμάκαρ Πρόχορε, τοῦ 
ἐπιστηθίου, μεθ’ οὗ τὸ σωτήριον, ἐκήρυξας τοις ἔθνεσι 
κήρυγμα, διὸ νῦν πάντες σε, συνελθόντες, ἐν τῇ μνήμῃ 
σου, ὡς Ἀπόστολον θεῖον γεραίρομεν. 

 
Ἐν λόγῳ σοφίας ἀληθοῦς, τοῦ Λόγου τὴν κένωσιν, 

κηρύξας ἔνδοξε Πρόχορε, βροτοὺς ἐκαίνισας, καὶ 
πολυθεΐας καθελὼν τὰ ξόανα, Σταυροῦ τὸ θεῖον 
τρόπαιον ἔστησας, ὅθεν ἀπελαβες, τῇ χειρὶ τοῦ 
Παντοκράτορος, ἀμαράντινον νίκης διάδημα. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. α΄. 

Τὸν ἐν Διακόνοις ἠγλαϊσμένον, καὶ ἐν Ἀποστόλοις 
περιφανήν, Πρόχορον τὸν μακάριον, τοῦ ἠγαπημένου 
μαθητοῦ τὸν συνέκδημον, καὶ αὐτοῦ ἐν τοῖς πόνοις 
συγκοινωνόν, τῶν ὀρθοδόξων οἱ δῆμοι, ἀπὸ ψυχῆς 
μακαρίσωμεν, τῆς βασιλείας γὰρ τὸ Εὐαγγέλιον 
κηρύξας, ἐκ σκότους ἀγνωσίας πρὸς τὸ φῶς, τῆς τοῦ 
Θεοῦ ἐπιγνώσεως, ἀνθρώπους πλείστους ὡδήγησεν. 
Καὶ ἔργον ποιήσας σοφοῦ Εὐαγγελιστοῦ, πρὸς τὴν 
ἀτελεύτητον ἀνελήλυθεν μακαριότητα, τὰς λαμπρὰς 
ἀντιδόσεις παρὰ Χριστοῦ κομιζόμενος, ᾧ καὶ πρεσβεύει 
ἐκτενῶς, τὴν εἰρήνην τῷ κόσμῳ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς 
ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Μακαρίζομέν σε Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομέν 

σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ 
τεῖχος, τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ 
καταφυγήν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
Δοξολογία µεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 
ΕΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Τὰ Τυπικά, καὶ οἱ Μακαρισµοί. Ἐκ τοῦ Κανόνος 

τοῦ Ἀποστόλου ἡ γ΄ καὶ στ΄ ᾠδή. 
Ἀπόστολον ζήτει τῇ ΙΓ΄ Κυριακῇ. 
Εὐαγγέλιον, κατὰ Λουκᾶν, ζήτει τῇ Η΄ Νοεµβρίου. 
Κοινωνικόν: Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθε ὁ φθόγγος 

αὐτοῦ, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ ρήµατα 
αὐτοῦ. 

 
Μεγαλυνάριον. 

 
Πιστῶν τῷ πληρώματι προκριθείς, ἐκλογῇ ἁγίᾳ, 

θεομάκαρ διακονεῖν, σῇ διακονίᾳ, ἀξίως ἀνεδείχθης, ὦ 
Πρόχορε Κυρίου, μιμητὴς ἄριστος. 

 
 


