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ΤΥΠΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΙΣ 

 
Ε� �ύχει 	 µνήµη ��ν �γίων �ν 	µέρ� Κυριακ�,�συµψάλλεται���κολουθία�α�τ�ν�µετ��

τ�ν�ναστασίµων,��ς��ξ�ς:�
Ε�ς�τ ν�Μικρ ν�#σπεριν ν�λέγοµεν�τ��Προσόµοια�τ�ς�φυλλάδος.�∆όξα,�τ�ν�-γίων.�Κα0�

ν1ν,�τ �∆ογµατικ ν�το1�Μικρο1�#σπερινο1�το1�τυχόντος�3χου.�Ε�ς�τ��πόστιχα�ψάλλοµεν�
πρ�τον�4ν�ναστάσιµον�Στιχηρ ν�το1�τυχόντος�3χου�κα0�ε7τα�τ��τ�ν�-γίων.�πολυτίκιον�
τ�ν��-γίων�κα0�Θεοτοκίον.�

Ε�ς� τ ν� Μέγαν� #σπεριν ν� µετ�� τ ν� Προοιµιακόν,� ψάλλοµεν� τ ν� Α:� Στάσιν� το1�
«Μακάριος� νήρ»� κα0� ε7τα� διερχόµεθα� τ � λοιπ ν� το1� Καθίσµατος� χ1µα.� Ε�ς� τ � Κύριε�
?κέκραξα�@στ�µεν�δέκα�στίχους:�δ:�ναστάσιµα�κα0�A:�τ�ν�-γίων�(γ:�το1�δευτέρου�3χου�κα0�
γ:� το1� τετάρτου� 3χου).� ∆όξα,� τ�ν� -γίων.� Κα0� ν1ν.� τ � ∆ογµατικ ν� το1� τυχόντος� 3χου.�
ΕDσοδος,�τ��ναγνώσµατα�κα0���ΛιτG��ς�Hχουν.�Κα0�ν1ν,�τ �β:�Θεοτοκίον�Jκ�τ�ς�Kκτωήχου.�
∆όξα,�τ�ν�-γίων.�Κα0�ν1ν,�τ �β:�Θεοτοκίον�Jκ�τ�ς�Kκτωήχου.�Ε�ς�τ��πόστιχα�4ν�ναστά-
σιµον�Στιχηρ ν�το1�τυχόντος�3χου�κα0�τ��Προσόµοια�τ�ν�-γίων.�∆όξα,�τ�ν�-γίων.�Κα0�ν1ν,�
Θεοτοκίον.�Ε�ς� τGν� ε�λόγησιν� τ�ν�Mρτων� τ��δύο�πολυτίκια� τ�ν�-γίων�κα0� τ �«Θεοτόκε�
Παρθένε».�

Ε�ς� τ � «Θε ς� Κύριος»,� πολυτίκιον� ναστάσιµον� δίς.� ∆όξα,� τ�ν� -γίων.� Κα0� ν1ν,�
Θεοτοκίον.�Καθίσµατα�ε�ς�τGν�α:�Στιχολογίαν�πάντα�τ��ναστάσιµα.�Ε�ς�τGν�β:�Στιχολογίαν�
Καθίσµατα� τ�ν� -γίων.� N� πολυέλαιος,� � «?ξοµολογεOσθε»,� JκλογG� Nσιακή.� κα0� ε�θPς� τ��
Ε�λογητάρια.�Μετ��τGν�Qπακοήν,�Καθίσµατα�τ�ν�-γίων,�ο@�ναβαθµο0�το1�τυχόντος�3χου�
κα0�τ��λοιπ���ς�συνήθως�τ�ς�Κυριακ�ς.�Κανόνες:�R��ναστάσιµος�ε�ς�A:�(µετ��τ�ν�δύο�τ�ς�
Θεοτόκου)� κα0� τ�ν� -γίων� ο@� δύο� Sν�� δ:.� Καταβασίαι:� «νοίξω� τ � στόµα� µου».� Ε�ς� τοPς�
Κανόνας�λόγT�τ�ς�Πανηγύρεως�Sντ0�στιχολογίας�λέγοµεν�ε�ς�µUν�τ��ναστάσιµα�«∆όξα�τV�
WγίX� Sναστάσει� σου� Κύριε»,� τ�ς� Θεοτόκου� «Qπεραγία� Θεοτόκε,� σYσον� �µZς»� κα0� τ�ν�
-γίων�«[σιοι�το1��Θεο1,�πρεσβεύσατε�\πUρ��µ�ν».�π �γ:�]δ�ς:�Κοντάκιον�κα0�Ο7κον�να-
στάσιµα�(χύµα).�Ε7τα�Καθίσµατα�τ�ν�-γίων.�φ_�A:�]δ�ς�Κοντάκιον�κα0�Ο7κον�τ�ν�-γίων.�
`�Τιµιωτέρα�στιχολογεOται.�Μετ��τό,�bγιος�Κύριος,�R�Θε ς��µ�ν...�?ξαποστειλάριον�να-
στάσιµον,� το1� τυχόντος� �ωθινο1.� Ε7τα,� τ��?ξαποστειλάρια� τ�ν�-γίων��ς� Hχουν� µετ�� το1�
Θεοτοκίου.�Ε�ς�τοPς�ΑDνους:�δ:� �ναστάσιµα,�κα0�δ:�τ�ν�-γίων.�∆όξα,�τ�ν�-γίων.�Κα0�ν1ν,�
Qπερευλογηµένη.� ∆οξολογία� Μεγάλη,� κα0� µετ_� α�τGν� τ � ναστάσιµον� Τροπάριον.� Τ �
#ωθιν ν�λέγεται�πρ �τ�ς�α:�cρας.�

Ε�ς�τGν�Λειτουργίαν�ο@�Μακαρισµο0�ε�ς�ιβ::�ναστάσιµα�το1�3χου�ε�ς�δ:�κα0�τ�ν�-γίων�
ε�ς� η:.� πολυτίκια:� ναστάσιµον� δίς,� τ�ν� -γίων� δίς,� κα0� τ�� συνήθη.� Ε7τα.� Qπακοή,�
Κοντάκιον�το1��-γίου�κα0�τέλος�«ΤV�QπερµάχT».�Προκείµενον�κα0�λληλούϊα�τ�ν�-γίων.�
πόστολον� κα0� Ε�αγγέλιον� τ�ς� Κυριακ�ς� κα0� το1� Nσίου.� Κοινωνικόν:� «Α�νεOτε� τ ν�
Κύριον...»� κα0� «Ε�ς� µνηµόσυνον� ...».� Ε�ς� τGν� ε�λόγησιν� τ�ν� Κολλύβων� πολυτίκον� κα0�
Κοντάκιον�τ�ν�-γίων�κα0�«ΤV�πρεσβείX�Κύριε».�Ε�ς�τGν�Τράπεζαν�τ��ναστάσιµα�κα0�τ�ν�
-γίων.�

Ε� �ύχοι �ν 	µέρ� Τρί��,�Κα0�ν1ν,�λέγοµεν�τ��fδιόµελα�τ�ς�Βηµαταρίσσης.�Ε�ς�τ��πο-
λυτίκια�λέγοµεν�κα0�τ�ς�Βηµαταρίσσης��ς�Κα0�ν1ν.�Κανόνα�τ�ς�Βηµαταρίσσης�ο��λέγοµεν�
Sλλ��τ ν�τ�ς�φυλλάδος.�Ε�ς�τοPς�ΜακαρισµοPς�λέγοµεν�τGν�γ:�]δGν�τ�ς�Βηµαταρίσσης�κα0�
ε7τα���γ:�κα0���A:�]δG�τ�ν�-γίων�(βλ.�ε�ς�τ �τέλος�τ�ς�φυλλάδος).�Ε�ς�δU�τ��πολυτίκια�τ�ς�
Λειτουργίας� προσθέτοµεν� κα0� τ � τ�ς� Βηµαταρίσσης� Rµοίως� κα0� Κοντάκιον.� ποστολο-
ευαγγέλιον�τ�ν�-γίων�κα0�τ�ς�Θεοτόκου.�

Ε� �ύχοι �ν Σαββά�#, λέγοµεν�τ �∆ογµατικ ν�το1�τυχόντος�3χου,�Sλλ_�ο�χ0�κα0�κανόνα�
τ�ς�Θεοτόκου� Jκ� τ�ν�Kκτωήχων� το1�Ε�αγγελισµο1.�ποστολοευαγγέλιον� τ�ν�-γίων� κα0�
τ�ς�Θεοτόκου.�

Ε� δ% �ύχοι �ν &λλ� 	µέρ�, Sκολουθο1µεν�τGν�διάταξιν��ς�φαίνεται�κάτωθι.�
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Τ� 10� �ουλίου   Σύναξις Πάν(ων (*ν Βα(οπαιδιν*ν -γίων. 

0ν (1 Μικρ1 4σπεριν1. 
7σ(*µεν σ(ίχους δ: κα; ψάλλοµεν (= παρόν(α Σ(ιχηρ= Προσόµοια. 

(χος β*. ,�ε �κ �ο- ξύλου σε νεκρόν. 

ὍὍὍὍ�ε �ο� Κυρίου �
ν Σ�αυρόν, �ραν�ες �π� �µων προθύµως, θε�οι 
Πα�έρες �µ�ν, Μάνδραν �δοµήσα�ε, �ν�α�θα σ�άδιον, πρ
ς %γ�νας κα( 
σκάµµα�α, κα�) �ο� Βελίαρ, ο, �) µηχανεύµα�α κα�ηδαφίσα�ε, �ό�ε 
µονασ�α( κα( µιγάδες, 0µνοις �1ν 2γν1ν �πευφήµουν, 3ς �
 θε�ον σκήνωµα 
4γείρα�ε. 

ὍὍὍὍ�ε %ναβάσεις 7εράς, 8θεσθε 9µ�ν �ν καρδί:, �; �πινεύσει Χρισ�ο�, 
πρ=ξιν ?ς �πίβασιν προεχαράξα�ε, κα( ε@ς Aκρον %νήλθε�ε, θείας θεωρίας, 
Bσης Cν �νδέχη�αι, βρο�ο�ς ΜακάριοιD χρέος οEν �µ�ν �κπληρο�ν�ες, 8παι-
νον πα�ράσιν ?ς �έκνα, Gλοθύµως ψάλλοµεν πανίεροι. 

∆∆∆∆ε��ε �Iς ΜονIς �µ�ν φρουρούς, Bσους �πωνύµους κα( Aλλους, Θε
ς 
�πίσ�α�αι, �οKς �µ=ς φρουρήσαν�ας �ύποις %σκήσεως, �1ν αL��ν µνήµην 
Aγον�ες, ?ς �µ�ν προσ�ά�ας, �ού�ους µιµησώµεθα, ?ς Nφειλέ�αι υ7οίD 
Oνπερ 7ερα�ς µεσι�είαις, κα( �Iς Πανυµνή�ου ∆εσποίνης, λύσιν Nφληµά�ων 
�ξαι�ήσωµεν. 

ὍὍὍὍ�ε �πηρεί: �ο� �χθρο�, �) �µ�ν κακ�ς διQκε��ο, κα( ο7 κακόφρονες, 
πάν�ας �ξηρέθιζον συγκοινωνIσαι αL�ο�ς, �ό�ε ζήλQ πυρούµενος, ?σε( ποι-
µενάρχης, Sγιε ΕLθύµιε, �ού�ους διήλεγξαςD Uµα φοι�η�α�ς δV συνάθλοις, 
οEσιν %ριθµW δεκαδύο, σ�έφει µαρ�υρίου �κοσµήθη�ε. 

∆όξα. (χος β*. 

∆∆∆∆ε��ε Μονασ��ν α7 χορε�αι, ��ν �ν XθQ %σκούν�ων, σKν �Iς περιω-
νύµου ΜονIς Βα�οπαιδίου φοι�η�α�ς, �ν Yδα�ς Zσµά�ων µελQδικα�ς �ι-
µήσωµεν, πάν�ας �οKς �ν %σκήσει �κλάµψαν�ας, ο[�ινες �
 3��ον 9πέ�αξαν �
 
κρεί��ονι, κα( πράξει �; θεωρί: �πέβησανD �οKς �ν %θλήσει ?σαύ�ως 
διαπρέψαν�ας, �οKς χρισ�οφόρους ποιµένας, �) �Iς \κκλησίας σ�ηρίγµα�α, 
συνάµα δV �οKς κήρυκας �οK λόγου, �οKς �) 8θνη σαγηνεύσαν�ας, κα( �1ν 
]ρθόδοξον πίσ�ιν βεβαίαν �ρανώσαν�αςD �οKς �µ�ν πρέσβεις κα( προσ�ά�ας, 
�ο� κλεινο� Xθω �
 σέµνωµα, κα( �Iς ο@κουµένης καλλωπίσµα�α. Μνήσθη�ε 
�µ�ν βο�ν�ες αL�ο�ς, Πα�έρες πανάγιοι, κα( �Iς �νεσ�ώσης %νάγκης 
λυ�ρώσασθε, ?ς Aγρυπνοι �µ�ν %ν�ιλήπ�ορες. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. 

ΤΤΤΤ1ν π=σαν �λπίδα µου, ε@ς σV %να�ίθηµι, ΜI�ερ �ο� Θεο�, φύλαξόν µε 
9π
 �1ν σκέπην σου. 
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ΕAς (Bν Σ(ίχον. 
(χος β*. Ο2κος �ο- Ε3φραθ6. 

ΧΧΧΧάριν πάν�ες 9µ�ν, Nφείλοµεν ?ς �έκνα, Πα�έρες Θεοφόροι, B�ι πρ
ς 
σω�ηρίαν, �µ=ς καθωδηγήσα�ε. 
Σ(ίχ. Καυχήσονται�hσιοι�Jν�δόξi�κα0�Sγαλλιάσονται�Jπ0�τ�ν�κοιτ�ν�α�τ�ν.�

ΤΤΤΤύπους �Iς %ρε�Iς, κανόνας σω�ηρίας, Gµολογίας Bρους, π=σι �ο�ς �ν 
�W ^ρει, 9µ�ν διεχαράξα�ε. 
Σ(ίχ. jσατε�τY�ΚυρίT�kσµα�καινόν,���αDνεσις�α�το1�Jν�JκκλησίX�Nσίων.�

ΤΤΤΤριάδος �Iς σεπ�Iς, �; �ριµερε� καθάρσει, ��ν %ρε��ν �ριάδι, ναο( 
%ναδειχθέν�ες, �ρυφ=�ε Τρισµακάριοι. 

∆όξα. (χος πλ. α*. 

ὪὪὪὪ µακαρία Μονή, �Iς Θεο�όκου σεµν
ν κα�αγώγιον! Τίς σε κα�� %ξί-
αν �παινέσε�αι; �κ σο� γ)ρ ?ς �κ σίµβλου µελισσ�ν, προέκυψεν ποικίλων 
%θλη��ν � GµήγυριςD ��ν προγενεσ�έρων πάν�ων %νεµάξαν�ο �)ς %ρε�άς, 
κα( ποικίλως �1ν \κκλησίαν �σ�ήριξαν. bπ
 �Iς �νοίκου Χάρι�ος κινούµε-
νοι, �ν�
ς µVν �ο� ^ρους πράξει κα( θεωρί: διέπρεψαν, κα( %ν) �1ν ο@κου-
µένην δέ, ?ς ποιµένες κα( διδάσκαλοι ��ν πισ��ν �
 πλήρωµα �σ�ήριξαν. 
cλλ) κα( ν�ν �1ν 9µε�έραν Μάνδραν, %πήµονα σκανδάλων �ηρο�ν�ες, κα( 
�µ=ς σω�ηρίας %ξιώσαι�ε �; πα�ρικ; 9µ�ν πρεσβεί: ο7 dσιώ�α�οι. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. Χαίροις 9σκη�ικ�ν. 

ΘΘΘΘρόνος χερουβικ
ς %ληθ�ς, ?ς 9περ�έρα ��ν κ�ισµά�ων γεγένησαιD �ν 
σο( γ)ρ G θε�ος Λόγος, �1ν �µε�έραν µορφήν, %ναπλάσαι  θέλων κα�εσκή-
νωσε, κα( σο� �ξελήλυθε, σαρκοφόρος ?ς εfσπλαγχνος, σ�αυρ
ν κα( πάθος, 
δι� �µ=ς κα�εδέξα�ο, κα( cνάσ�ασιν, ?ς Θε
ς �δωρήσα�οD Bθεν ?ς κα�αλ-
λάξασαν, �µ�ν �1ν κα�άκρι�ον, φύσιν �W Πλάσ�g σKν �ού�Q, 
εLχαρισ�ο�ν�ές σοι κράζοµενD Παράσχου π�αισµά�ων, �1ν συγχώρησιν 
εLχα�ς σου, �µ�ν κα( 8λεος. 

Cπολυ(ίκιον. 
(χος α*. Το- λίθου σφραγισθέν�ος. 

ΜΜΜΜονIς Βα�οπαιδίου φοι�η�α( κα( %κέσ�ορες, κα( �Iς ο@κουµένης φω-
σ�Iρες, θεοφόροι �δείχθη�ε, Πα�έρες πανσέβασ�οι �µ�ν, %γ�σιν %θλήσαν-
�ες καλ�ςD δι) �ο��ο �παξίως µνήµην 9µ�ν, �1ν πάνσεπ�ον �κ�ελο�µεν. 
∆όξα %ναβο�ν�ες �W Χρισ�W, δόξα �W hγιάσαν�ι, δόξα �W �ν κινδύνοις 
�µ�ν, 9µ=ς προσ�ά�ας δείξαν�ι. 

∆όξα. Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. 

ΤΤΤΤο� Γαβρι1λ φθεγξαµένου σοι Παρθένε �
 Χα�ρε, σKν �; φων; 
�σαρκο��ο G ��ν Bλων ∆εσπό�ης, �ν σο( �; hγί: Κιβω�W, ?ς 8φη G δίκαιος 
∆αβίδ. \δείχθης πλα�υ�έρα ��ν οLραν�ν, βασ�άσασα �
ν Κ�ίσ�ην σου. 
∆όξα �W �νοικήσαν�ι �ν σοίD δόξα �W προελθόν�ι �κ σο�D δόξα �W 
�λευθερώσαν�ι �µ=ς δι) �ο� Τόκου σου. 

Κα; Cπόλυσις. 
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0ν (1 ΜεγάλD 4σπεριν1. 
 

Με(= (Bν ΠροοιµιακBν (ό, Μακάριος Fνήρ. 
 

ΕAς δH (B «Κύριε Jκέκραξα», Mσ(*µεν σ(ίχους η:. κα; ψάλλοµεν (= παρόν(α 
Προσόµοια. 

(χος β*.  Ποίοις ε3φηµι�ν σ�έµµασιν. 

ΠΠΠΠοίοις εLφηµι�ν σ�έµµασιν, %ναδήσωµεν �οKς θεοφόρους, �Iς �µ�ν 
ΜονIς θε�α θρέµµα�α, �οKς παρ) �)ς διεξόδους %νθήσαν�ας, ��ν �ο� Πνεύ-
µα�ος �ερπν�ν 9δά�ων. \ν κήπQ, �Iς Θεο�όκου �φυ�εύθησαν, �γκαίρως, 
�1ν καρποφορίαν %πέδωκαν, πολλαπλασίως �W κόσµQ, κα( �ν �; λυχνί:, 
ν�ν προ�εθέν�ες �ναργ�ς, �ο�ς π=σιν �ξέλαµψαν, σω�ηρίας �) διδάγµα�α. 

ΠΠΠΠοίοις ο7 εL�ελε�ς χείλεσιν, �παινέσωµεν �οKς πανοσίους; �οKς µε�) 
Θε
ν %ν�ιλήπ�ορας, �ο� Βα�οπαιδίου καυχήµα�α, κα( παν�
ς �ο� ^ρους 
κηδεµόνας. ΑL�ο( γάρ, ?ς �παυξήσαν�ες �
 �άλαν�ον, �παίνων, παρ) �ο� 
Κυρίου %πήλαυσανD �µ�ν γ)ρ �ού�ων G βίος, ?ς διδασκαλε�ον, �ν k 
σ�οιχο�ν�ες Nρθ�ς, Χρισ�W κα�αφεύγοµεν, �W διδόν�ι µέγα 8λεος. 

ΠΠΠΠο�α �ο�ς 7ερο�ς �σµα�α, %ναµέλψωµεν �µε�ς %ξίως; �ο�ς οLρανο-
δρόµοις ο7 πήλινοι, κα( περινοσ�ο�ν�ες �) γήϊνα, �ο�ς %mλοις Bµοια 
φρονο�σιD ποσ�ς γάρ, 9π
 ��ν παρόν�ων �κρα�ήθησαν, �) Aνω, ?ς %ληθ�ς 
�πιποθήσαν�εςD κα( ν�ν �ρυφ�ν�ες πλουσίως, %κηρά�ου δόξης, κα( 
%νεκλείπ�ου χαρ=ς, Χρισ�
ν 7κε�εύουσιν, 9πVρ ��ν ψυχ�ν �µ�ν. 

ΠΠΠΠο�α �ο�ς %θλη�α�ς nήµα�α, προσλαλήσωµεν %ξιοχρέως, �ο�ς �µ�ν 
πα�ράσιν �ν πνεύµα�ι, κα( προνοουµένοις %είπο�ε; ?ς κινδύνων πάν�ας 
nυοµένουςD �
ν µέγαν, κα( oερόαθλον ΕLθύµιον, �ιµ�ν�ες, κα( δωδεκάδα 
συναθλήσασανD �οKς θεοφόρους φωσ�Iρας, σKν dσίοις π=σιν, κα( 
oεροφάν�ας σεπ�ούς, �ο� Λόγου �οKς κήρυκας, ο@κουµένην κα�αυγά-
σαν�ας. 
 

Προσόµοια N(ερα. (χος δ*. ;ς γεννα<ον �ν Μάρ�υσιν. 

ΜΜΜΜονασ��ν �) συσ�ήµα�α, συνελθόν�ες �ιµήσωµεν, �
ν �µ=ς �ιµήσαν�α 
θε�ον σύλλογον. pδοK γ)ρ πάρεισιν Uπαν�ες, ο7 θε�οι ∆οµή�ορες κα( κοσµή-
�ορες Gµο�, ο7 �ν�α�θα %σκήσαν�ες, ο7 πανόσιοι, �)ς αL��ν δαπανήσα�ες 
οLσίας, κα( �ν πόνοις κα( %γ�σι, Μον1ν �1ν Oδε συσ�ήσαν�ες. 

ἉἉἉἉγιώνυµον σύν�αγµα, οqς πλου�ε� Βα�οπαίδιον, �οKς �
ν Xθω Uπαν�α 
hγιάσαν�ας, �οKς oεράρχας Ποιµένας �ε, dσίους κα( Μάρ�υρας, θείους d-
µολογη�άς, �οKς γνωσ�οKς κα( %γνώσ�ους �ε, πάν�ας σήµερον, εLφηµο�µεν 
�) �έκνα �οKς πα�έρας, �οKς �ν λόγοις �ε κα( 8ργοις, �1ν \κκλησίαν κοσµή-
σαν�ας. 

ΟΟΟΟ7 �1ν Μάνδραν δοµήσαν�ες, ν�ν σκιρ��σιν αL�άδελφοι, cν�ωνίQ Uµα 
�ε G Νικόλαος, κα( G κλειν
ς cθανάσιος, ο7 σ�ύλοι κα( πρόµαχοι, σKν �W 
Σάββ: Συµεών, Παλαµ=ς G θεσπέσιος, σKν �W κείραν�ι, ΝικοδήµQ κα(  
Σάββας G θεόφρων, κα( Φιλόθεος G µύσ�ης, κα( Θεοφάνης G 8νθεος. 
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ΝΝΝΝεοφύ�Q ΕLδόκιµος, cγαπίQ Νικόδηµος, ΜακαρίQ Μάξιµος, pωάσαφ 
�ε, pωακε(µ συν�ιµάσθωσανD κα( � συναθλήσασα ΕLθυµίQ δωδεκάς, κα( 
Κοσµ=ς 7ερόαθλος, ∆ιονύσιος, κα( Μακάριος σKν �W pωάσαφ, ο7 %σκήσεως 
7δρ�σιν, αtµα αL��ν συγκεράσαν�ες. 
 

∆όξα. (χος πλ. β*. 

ΣΣΣΣήµερον συνήγαγε �οKς περ( αL�ήν, � περίβλεπ�ος Μον1 Βα�οπαιδίου, 
�Iς Θεο�όκου �
 πάν�ιµον σκήνωµα, [να �οKς @δίους υ7οKς πανηγυρίσg. 
∆ε��ε οEν ο7 συναχθέν�ες, ?ς υ7ο( �οKς πα�έρας, µελQδικ�ς εLφηµήσωµεν 
λέγον�εςD Χαίρε�ε ο7 �µ�ν πολιο�χοι κα( φρουροί, κα( �Iς hγιωνύµου πο-
λι�είας κοσµή�ορεςD χαίρε�ε ο7 �κ πολλ�ν µVν �όπων συναχθέν�ες, πολλ�ν 
δV χωρ�ν φανέν�ες, φωσ�Iρες κα( διδάσκαλοιD χαίρε�ε �Iς �µε�έρας ΜονIς 
κα( πα�ρίδος, φύλακες κα( προασπισ�αί, κα( �Iς Nρθοδόξου πίσ�εως ο7 
%λάθη�οι κήρυκεςD χαίρε�ε ο7 Ποιµένες κα( ∆ιδάσκαλοι, ο7 Μάρ�υρες κα( 
dµολογη�αί, κα( %σκη�α( %κριβέσ�α�οιD χαίρε�ε �Iς �µ�ν �λπίδος ο7 βέ-
βαιοι πρόµαχοι, κα( µε�) �Iς Θεο�όκου πρεσβευ�αί, πρ
ς σω�ηρίαν ��ν 
ψυχ�ν �µ�ν. 

Κα; ν@ν. > α3�ός. 
Θεο(οκίον ∆ογµα(ικόν. 

ΤΤΤΤίς µ1 µακαρίσει σε Παναγία Παρθένε; �ίς µ1 %νυµνήσει σου �
ν 
%λόχευ�ον �όκον; G γ)ρ %χρόνως �κ Πα�ρ
ς �κλάµψας Υ7
ς µονογενής, G 
αL�
ς �κ σο� �Iς 2γνIς προIλθεν, %φράσ�ως σαρκωθείςD φύσει Θε
ς 
9πάρχων, κα( φύσει γενόµενος Aνθρωπος δι� �µ=ςD οLκ ε@ς δυάδα 
προσώπων �εµνόµενος, %λλ� �ν δυάδι φύσεων, %συγχύ�ως γνωριζόµενοςD 
αL�
ν 7κέ�ευε, σεµν1 Παµµακάρισ�ε, �λεηθIναι �)ς ψυχ)ς �µ�ν. 
 

ΕOσοδος, «Φ*ς Mλαρόν», (B Προκείµενον (Pς  µέρας 
κα; (= Cναγνώσµα(α. 

Σοφίας�Σολοµ�ντος�τ �νάγνωσµα�
(Κεφ.�γ:�1) 

∆∆∆∆ικαίων ψυχα( �ν χειρ( Θεο�, κα( οL µ1 Uψη�αι αL��ν βάσανος. vδο-
ξαν �ν Nφθαλµο�ς %φρόνων �εθνάναι, κα( �λογίσθη κάκωσις � 8ξοδος 
αL��ν, κα( � %φ� �µ�ν πορεία, σύν�ριµµαD ο7 δV ε@σ(ν �ν ε@ρήνg. Κα( γ)ρ �ν 
wψει %νθρώπων �)ν κολασθ�σιν, � �λπ(ς αL��ν %θανασίας πλήρης, κα( 
Nλίγα παιδευθέν�ες, µεγάλα εLεργε�ηθήσον�αιD B�ι G Θε
ς �πείρασεν 
αL�ούς, κα( ε,ρεν αL�οKς %ξίους xαυ�ο�. yς χρυσ
ν �ν χωνευ�ηρίQ 
�δοκίµασεν αL�ούς, κα( ?ς Gλοκάρπωµα θυσίας προσεδέξα�ο αL�ούς. Κα( 
�ν καιρW �πισκοπIς αL��ν %ναλάµψουσι, κα( ?ς σπινθIρες �ν καλάµg 
διαδραµο�ν�αι. Κρινο�σιν 8θνη κα( κρα�ήσουσι λα�ν, κα( βασιλεύσει 
αL��ν Κύριος ε@ς �οKς α@�νας. Ο7 πεποιθό�ες �π� αL�W συνήσουσιν 
%λήθειαν, κα( ο7 πισ�ο( �ν %γάπg προσµενο�σιν αL�W. {�ι χάρις κα( 8λεος 
�ν �ο�ς Gσίοις αL�ο�, κα( �πισκοπ1 �ν �ο�ς �κλεκ�ο�ς αL�ο�. 
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Σοφίας�Σολοµ�ντος�τ �νάγνωσµα.�
(Κεφ.�ε:�15) 

∆∆∆∆ίκαιοι ε@ς �
ν α@�να ζ�σι, κα( �ν ΚυρίQ G µισθ
ς αL��ν, κα( � 
φρον�(ς αL��ν παρ) bψίσ�Q. ∆ι) �ο��ο λήψον�αι �
 βασίλειον �Iς 
εLπρεπείας, κα( �
 διάδηµα �ο� κάλλους �κ χειρ
ς ΚυρίουD B�ι �; δεξι| 
σκεπάσει αL�ούς, κα( �W βραχίονι 9περασπιε� αL��ν. Λήψε�αι πανοπλίαν, 
�
ν ζIλον αL�ο�, κα( Gπλοποιήσει �1ν κ�ίσιν ε@ς Aµυναν �χθρ�ν. 
\νδύσε�αι θώρακα δικαιοσύνηνD κα( περιθήσε�αι κόρυθα, κρίσιν %νυπό-
κρι�ονD λήψε�αι %σπίδα %κα�αµάχη�ον, Gσιό�η�αD Nξυνε� δV %πό�οµον 
Nργ1ν ε@ς nοµφαίανD συνεκπολεµήσει δV αL�W G κόσµος �π( �οKς πα-
ράφρονας. Πορεύσον�αι εfσ�οχοι βολίδες %σ�ραπ�ν, κα( ?ς %π
 εLκύκλου 
�όξου, ��ν νεφ�ν, �π( σκοπ
ν hλο�ν�αι, κα( �κ πε�ροβόλου θυµο� πλήρεις 
nιφήσον�αι χάλαζαιD %γανακ�ήσει κα�� αL��ν 0δωρ θαλάσσης, πο�αµο( δV 
συγκλύσουσιν %πο�όµωςD %ν�ισ�ήσε�αι αL�ο�ς πνε�µα δυνάµεως, κα( ?ς 
λαίλαψ �κλιµκήσει αL�ούς, κα( �ρηµώσει π=σαν �1ν γIν %νοµία, κα( � 
κακοπραγία περι�ρέψει θρόνους δυνασ��ν. cκούσα�ε οEν Βασιλε�ς κα( 
σύνε�εD µάθε�ε δικασ�α( περά�ων γIςD �νω�ίσασθε ο7 κρα�ο�ν�ες πλήθους, 
κα( γεγαυρωµένοι �π( wχλοις �θν�νD B�ι �δόθη παρ) Κυρίου � κρά�ησις 
9µ�ν, κα( � δυνασ�εία παρ) bψίσ�ου. 

Σοφίας�Σολοµ�ντος�τ �νάγνωσµα.�
(Κεφ.�κδ:�7) 

∆∆∆∆ίκαιος, �)ν φθάσg �ελευ�Iσαι, �ν %ναπαύσει 8σ�αι. ΓIρας γ)ρ �ί-
µιον, οL �
 πολυχρόνιον, οLδV %ριθµW ���ν µεµέ�ρη�αι. Πολι) δέ �σ�ι, 
φρόνησις %νθρώποις, κα( �λικία γήρως, βίος %κηλίδω�ος. ΕLάρεσ�ος ΘεW 
γενόµενος, 4γαπήθη, κα( ζ�ν µε�αξK hµαρ�ωλ�ν µε�ε�έθη. }ρπάγη, µ1 
κακία %λλάξg σύνεσιν αL�ο�, ~ δόλος %πα�ήσg ψυχήν αL�ο�. Βασκανία 
γ)ρ φαυλό�η�ος %µαυρο� �) καλ), κα( nεµβασµ
ς �πιθυµίας µε�αλλεύει 
νο�ν Aκακον. Τελειωθε(ς �ν NλίγQ, �πλήρωσε χρόνους µακρούςD %ρεσ�1 γ)ρ 
�ν ΚυρίQ � ψυχ1 αL�ο�, δι) �ο��ο 8σπευσεν �κ µέσου πονηρίας. Ο7 δV λαο( 
@δόν�ες κα( µ1 νοήσαν�ες, µηδV θέν�ες �π( διανοί: �
 �οιο��ον, B�ι χάρις 
κα( 8λεος �ν �ο�ς Gσίοις αL�ο�, κα( �πισκοπ1 �ν �ο�ς �κλεκ�ο�ς αL�ο�. 
 

ΕAς (Rν Λι(ήν. 

Πρ*(ον (B �διόµελον (Pς ΜονPς. (χος α*. 

ΤΤΤΤW �κ�Q µηνί, G cρχισ�ρά�ηγος %πεσ�άλη, πρ
ς σV �1ν Παρθένον κα( 
2γνήν, µηνύσαι σοι �
ν λόγον �Iς σω�ηρίας, Uµα δV κα( καλέσαι σεD χα�ρε 
Κεχαρι�ωµένη, G Κύριος µε�) σο�D �έξg Υ7
ν �
ν πρ
 α@ώνων �κ Πα�ρόςD 
κα( σώσει �
ν λα
ν αL�ο�, �κ ��ν π�αισµά�ων αL��ν. 

ΕS(α δH (= (*ν -γίων. (χος α*.�

ΕΕΕΕLφραίνου �ν ΚυρίQ κα( σK Μον�ν � �ξαίρε�ος, ?ς �ο� Xθω �
 σέ-
µνωµα, κα( Nρθοδόξου παραδόσεως �
 καύχηµα. Σήµερον ?σε( �λαία 
κα�άκαρπος, 9π
 �οKς κλάδους �οKς σοKς υ7οKς πλου�ο�σα, �Iς \κκλησίας 
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7λαρύνεις �
 πρόσωπον κα( ��ν πισ��ν εLφραίνεις �) συσ�ήµα�α. Π=σαν 
πολυπλεύρως �) σ) �έκνα, �ν �; µακραίωνί σου βιο�;, �1ν εLσέβειαν 
�κρά�υναν, κα( �ν σκό�ει �Iς δουλείας, �οKς 9ποδούλους λαοKς �φώ�ισανD 
κα( ν�ν πρεσβεύουσι �W ΚυρίQ, 9πVρ ε@ρήνης �ο� κόσµου, κα( σω�ηρίας 
��ν ψυχ�ν �µ�ν. 

> α3�ός. 

ὍὍὍὍσιοι Πα�έρες, ο7 �αύ�g �; Μον; κα( �W ^ρει �ού�Q %σκήσαν�ες, �1ν 
διπλIν �ο� Σ�αυρο� 8ννοιαν, πράξει κα( θεωρί: 4νύσα�ε. ΚόσµQ %πο�αγέν-
�ες κα( �1ν σάρκα σKν �W κόσµQ σ�αυρώσαν�ες, �Iς %νασ�άσεως µέ�οχοι 
γεγόνα�ε, κα( �1ν �ν %νθρώποις �ελειό�η�α ?ς δυνα�
ν κα�ειλήφα�ε. 
Χρισ�W οEν �W Σω�Iρι συνόν�ες, ��ν �απειν�ν �µ�ν µέµνησθε συµπαθέ-
σ�α�οι, κα( �Iς �νεσ�ώσης %νάγκης λυ�ρώσα�εD οL γ)ρ παύουσι καθ� �µ�ν 
µαινόµενα �) σκάνδαλα. Κα( �Iς µελλούσης σω�ηρίας πρεσβείαις 9µ�ν κα( 
�Iς cχράν�ου Θεο�όκου, %ξιώσα�ε πανόλβιοι.  

> α3�ός. 

ἈἈἈἈγάλλου �ν ΚυρίQ � �ν XθQ περίβλεπ�ος Μον1 Βα�οπαιδίου, �Iς 
Θεο�όκου �έµενος Sγιον κα( ��ν dσίων �νδιαί�ηµα, �οKς σοKς υ7οKς κα( 
κηδεµόνας βλέπουσα σήµερον �ιµωµένουςD ο,�οι γ)ρ ο7 �ρισόλβιοι φυ�) ?ς 
%ειθαλI, �ν σο( �ξανθήσαν�ες, �1ν \κκλησίαν εLωδίας πνευµα�ικIς 
�πλήρωσαν, θεοφιλI πολυκαρπίαν �ξανα�είλαν�ες. Τού�οις οEν κα�) χρέος 
�ν 7ερο�ς �σµασιν %ναβοήσωµενD cθλη�α( Κυρίου %κοίµη�οι, µ1 �λλείπε�ε 
δυσωπε�ν %λείπ�ως, 9πVρ �µ�ν πρ
ς Κύριον ��ν �κ πόθου �ελούν�ων 9µ�ν 
�) µνηµόσυνα. 

(χος β*. 

ΤΤΤΤ1ν Πα�έρων �µ�ν συνάθροισιν, �ξ hπάσης διαγωγIς γενοµένην, συνελ-
θόν�ες σήµερον πανηγυρίζοµεν. cσκη��ν dσίων dµολογη��ν κα( Μαρ�ύ-
ρων, oεραρχ�ν κα( ∆ιδασκάλων, παλαι�ν �ε κα( νεω�έρωνD πολλο�ς γ)ρ %γ�σι 
κα( %ρε��ν ποικίλοις ε�δεσι καθαρθέν�ες κα( �ελειωθέν�ες, µέ�οχοι γεγόνασι 
��ν θείων δωρε�ν, Χρισ�W δV ν�ν πρεσβεύουσιν 9πVρ ��ν ψυχ�ν �µ�ν. 

∆όξα. (χος πλ. α*. 

ἘἘἘἘπέλαµψεν �µ�ν �µέρα χαρµόσυνος, κα( εLφρόσυνος πανήγυρις, � ��ν 
2γίων �Iς ΜονIς �µ�ν, Πα�έρων oεραρχ�ν Μαρ�ύρων, dµολογη��ν κα( 
dσίων. Ο,�οι γ)ρ wν�ως ?ς καλο( σ�ρα�ι��αι, �ο� �πουρανίου Βασιλέως, 
συγκαλο�σιν �µ=ς ε@ς xσ�ίασιν πνευµα�ικήν, %ορά�ως �)ς χάρι�ας νέµον�ες 
�ο�ς εLφηµο�σιν αL�ούςD δι
 κα( �µε�ς χαρµοσύνως, �1ν αL��ν παµφαεσ�ά-
�ην µνήµην χρεωσ�ικ�ς �κ�ελέσωµεν, [να λάβωµεν δι� αL��ν, παρ) Χρισ�ο� 
�ο� �νδοξαζοµένου �ν �ο�ς 2γίοις αL�ο�, �
 µέγα κα( πλούσιον 8λεος. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. 

ΜΜΜΜακαρίζοµέν σε, Θεο�όκε Παρθένε, κα( δοξάζοµέν σε, ο7 πισ�ο( κα�) 
χρέος, �1ν πόλιν �1ν Aσεισ�ον, �
 �ε�χος �
 A�nηκ�ον, �1ν %�nαγI προσ�α-
σίαν, κα( κα�αφυγ1ν ��ν ψυχ�ν �µ�ν. 
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T, Jν Κυριακ�, (B παρόν (Pς Uκ(ωήχου. 

ΝΝΝΝα
ς κα( πύλη 9πάρχεις, παλά�ιον κα( θρόνος �ο� Βασιλέως, Παρθένε 
πάνσεµνεD δι� 3ς G λυ�ρω�1ς µου Χρισ�
ς G Κύριος, �ο�ς �ν σκό�ει καθεύ-
δουσιν �πέφανεν, �λιος 9πάρχων δικαιοσύνης, φω�ίσαι θέλων οqς 8πλασε, 
κα�� ε@κόνα @δίαν χειρ( �; xαυ�ο�. ∆ι
 Πανύµνη�ε, ?ς µη�ρικ1ν πα�nησίαν 
πρ
ς αL�
ν κεκ�ηµένη, %διαλείπ�ως πρέσβευε, σQθIναι �)ς ψυχ)ς �µ�ν. 
 
 
 

ΕAς (Bν Σ(ίχον. 

Προσόµοια. (χος πλ. α*. Χαίροις 9σκη�ικ�ν. 

ΧΧΧΧαίροις Βα�οπαιδίου Μονή, �Iς Βασιλίσσης οLραν�ν � �νοίκησις, σKν 
πάσg �; παρα�άξει, κα( θεί: παρεµβολ;, ��ν υ7�ν σου πάν�ων οqς συνήγα-
γεςD ο� σάρκα νεκρώσαν�ες, κα( �
 πνε�µα π�ερώσαν�ες, ε@ς θεωρίας %ναβά-
σεις �νθέµενοι, καθαρό�η�ι �Iς καρδίας διέλαµψαν. Χάρι�ος wν�ως wργανα, 
�Iς θείας �λλάµψεως, κα( φω�ισµο� %παθείας, ?ς �ν %νθρώποις �γένον�ο, 
Χρισ�
ν δυσωπο�ν�ες, 9πVρ πάν�ων ��ν �ιµών�ων αL�οKς �ν �σµασιν. 
 
Σ(ίχ. Καυχήσονται�hσιοι�Jν�δόξi�κα0�Sγαλλιάσονται�Jπ0�τ�ν�κοιτ�ν�α�τ�ν.�

ΧΧΧΧαίροις dσίων πάν�ων πληθύς, � �κ �Iς Oδε θείας Μάνδρας %νί-
σχον�ες, κα( π=σαν �1ν \κκλησίαν, �α�ς φω�οφόροις βολα�ς, κα( δι-
δασκαλίαις κα�αυγάζον�εςD ποικίλαις γ)ρ χάρισι, κοσµηθέν�ες µακάριοι, 
�ο�ς θείοις λόγοις, �σπερ βέλεσι Πνεύµα�ος, �µειώσα�ε ��ν α7ρέσεων 
Aνοιαν. Xσκησίν �ε κα( Aθλησιν, ποικίλως %νύσαν�ες, πολυειδ�ς �οKς 
σ�εφάνους, παρ) Χρισ�ο� �κοµίσασθε, αL�
ν δυσωπο�ν�ες �α�ς ψυχα�ς 
�µ�ν δοθIναι, �
 µέγα 8λεος. 
Σ(ίχ.�jσατε�τY�ΚυρίT�kσµα�καινόν,���αDνεσις�α�το1�Jν�?κκλησίX�Nσίων.�

ΧΧΧΧαίροις πολυανθ1ς ?ς λειµών, �Iς Θεο�όκου �α�ς %ρδείαις φυόµενος, 
κα( πάν�ας πληρ�ν �α�ς θείαις, κα( �δυπνόοις Nσµα�ς, %ρε��ν παν�οίων 
κα�ορθώµασιν. ΕLχIς �ργασ�ήρια, πρ
ς Θε
ν %διάλειπ�α, κα( θεωρίας, �Iς 
9ψίσ�ης %νώγεα, �1ν πα�ρό�η�α δε��ε ν�ν �πιδείξα�εD nύσασθε κινδυνεύ-
ον�ας, �µ=ς �οKς υ7οKς 9µ�ν, διπλIς %γάπης �αµε�α, �Iς πρ
ς Θε
ν κα( 
%νθρώπους �ε. Χρισ�
ν δυσωπε��ε, �α�ς ψυχα�ς �µ�ν δοθIναι �
 µέγα 
8λεος. 

∆όξα. (χος πλ. δ*. 

ΤΤΤΤ�ν dσίων Πα�έρων G χορός, ο7 �ν Βα�οπαιδίQ κα( �; περιχώρQ 
καιρο�ς διαφόροις %γωνισθέν�ες, ε@ς µίαν συµφωνίαν 9φ� �µ�ν συν-
αχθέν�ες, µίαν ο7 πάν�ες κα( 9πVρ �µ�ν δέησιν α@�ο�ν�αι. Μίαν δV πάλιν 
πρ
ς �ο��ο συνωθο�ν�αι, �1ν αL��ν �µ=ς µιµε�σθαι πολι�είαν. cλλ� � 
σύσ�ηµα θεό�ευκ�ον, θεοφόροι κα( θεόληπ�οι, @σάγγελον βιώσαν�ες 
πολι�είαν, σύσκηνοι cποσ�όλων κα( Προφη��ν, �) πάγχρυσα σ�όµα�α �ο� 
Λόγου, πασ�ν δωρε�ν �ο� Πνεύµα�ος χωρία, �µ�ν πρέσβεις ο7 %κοίµη�οι, 
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κα( �Iς ο@κουµένης σ�ηρίγµα�α, �1ν oερ)ν �αύ�ην Μάνδραν, µ1 �λλείπε�ε 
φρουρε�ν, σKν �; ΠανάγνQ Θεο�όκQ, 3ς �α�ς πρεσβείαις κα( 9µ�ν, Χρισ�
ν 
7κε�εύσα�ε 9πVρ ��ν ψυχ�ν �µ�ν. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. 

ἈἈἈἈνύµφευ�ε Παρθένε, � �
ν Θε
ν %φράσ�ως συλλαβο�σα σαρκί, Μή�ηρ 
Θεο� �ο� bψίσ�ου, σ�ν 7κε��ν παρακλήσεις δέχου Πανάµωµε, � π=σι χο-
ρηγο�σα, καθαρισµ
ν ��ν π�αισµά�ων, ν�ν �)ς �µ�ν 7κεσίας προσδε-
χοµένη, δυσώπει σωθIναι πάν�ας �µ=ς. 

Cπολυ(ίκιον. 
(χος α*. Το- λίθου σφραγισθέν�ος. 

ΜΜΜΜονIς Βα�οπαιδίου φοι�η�α( κα( %κέσ�ορες, κα( �Iς ο@κουµένης φω-
σ�Iρες, θεοφόροι �δείχθη�ε, Πα�έρες πανσέβασ�οι �µ�ν, %γ�σιν %θλήσαν-
�ες καλ�ςD δι) �ο��ο �παξίως µνήµην 9µ�ν, �1ν πάνσεπ�ον �κ�ελο�µεν. 
∆όξα %ναβο�ν�ες �W Χρισ�W, δόξα �W hγιάσαν�ι, δόξα �W �ν κινδύνοις 
�µ�ν, 9µ=ς προσ�ά�ας δείξαν�ι. 

Cπολυ(ίκιον N(ερον. (χος ? α3�ός. Τ@ς �ρήµου πολί�ης. 

ΤΤΤΤοKς ΜονIς �µ�ν γόνους, κα( �ο� Xθω �κλόγια, %σκη�)ς dσίους 
Πα�έρας, oεράρχας κα( Μάρ�υρας, �ιµήσωµεν �οKς πόνοις 7ερο�ς, 
%σκήσαν�ας κα( µάνδραν �1ν κλεινήν, �αύ�ην �ο� Βα�οπαιδίου, �; �ο� 
Θεο�, Μη�ρί �ε προσηλώσαν�ας. ∆όξα βο�ν�ες �W ΘεW, δόξα �; 
Θεοµή�ορι, δόξα �W χορηγο�ν�ι δι� αL��ν, 9µ�ν �
 µέγα 8λεος. 

Κα; (ό, «Θεο(όκε Παρθένε». 
 

ΕS(α   εWλόγησις (*ν Xρ(ων κα;   Cνάγνωσις. 
 

 

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

ΕAς (B «ΘεBς Κύριος» (B Cπολυ(ίκιον (*ν -γίων, δίς, κα; Θεο(οκίονA κα; 
εS(α   συνήθης σ(ιχολογία. 

 

Με(= (Rν α: Σ(ιχολογίαν. Κάθισµα. 
(χος πλ. δ*. ΤBν Σοφίαν καC Λόγον. 

ΤΤΤΤοKς 7δρ��ας κα( πόνους 9µ�ν σοφοί, νοερ�ς θεωρο�ν�ες πάν�ες 
�µε�ς, hπάσης πληρούµεθα �)ς ψυχ)ς κα�ανύξεως, κα( πρ
ς θείους 0µνους 
κα( δόξαν κα( α�νεσιν, �ο� ∆εσπό�ου ��ν Bλων, Πα�έρες �ρισόλβιοι, πόθQ 
�γκαρδίQ, xαυ�οKς συγκινο�ν�ες, 9µ=ς ν�ν γεραίροµεν, ?ς Κυρίου 
θεράπον�ας, κα( ΜονIς �µ�ν φύλακας, κραυγάζον�ες πρεσβεύειν Χρισ�W, 
��ν π�αισµά�ων δο�ναι �µ�ν Aφεσιν, �ο�ς �κ πόθου �ελο�σιν, 9µ�ν �) 
µνηµόσυνα. 
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∆όξα. (χος γ*. ΤBν Eραιό�η�α. 

ὩὩὩὩς εLωδέσ�α�α, κρίνα 4νθήσα�ε, �ν �; Μον; �µ�ν, Πα�έρες {σιοι, 
Βα�οπαιδίου �; σεπ�;, κα( κόσµος NσµIς �πλήσθηD 8ργοις γ)ρ κα( θαύµασι, 
πλου�ισθέν�ες µακάριοι, �ασιν κα( 8λεος, �ο�ς 9µ=ς λι�ανεύουσι, παρέχε�εD 
δι
 κα( βο�µενD ∆όξα Χρισ�W �W σ�εφοδό�g. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον. 

ΚΚΚΚα�α�ι�ρώσκει µε, βέλος γλυκύ�α�ον, �Iς %γαπήσεως, �Iς σIς Πανύ-
µνη�ε, κα( κα�αθέλγει µε πυκν�ς, βο=ν σοι εLλογηµένηD Χα�ρε Βηµα�άρισ-
σα, ?ς καλ; �; ε@κόνι σουD χα�ρε Παραµύθιον, �Iς ΜονIς σου %νύσ�ακ�ονD 
χα�ρε � θεία \λαιοβρύ�ις, � βρύουσα �µ�ν �
 θε�ον 8λεος. 

 
Με(= (Rν β: Σ(ιχολογίαν. Κάθισµα. 

(χος πλ. δ*. ΤBν Σοφίαν καC Λόγον. 

ἹἹἹἹερ)ν %µπεχόµενος �1ν σ�ολήν, � ΕLθύµιε 8σ�ης καρ�ερικ�ς, µ1 
π�ήξας �
ν Aνακ�α, Μιχα1λ λα�ινόφροναD �ν θαλάσσg δV µάκαρ, nιφε(ς �
 
µακάριον, σKν σεπ�; δωδεκάδι, �δέξω µαρ�ύριονD ο,�οι γ)ρ %γχόνης, 
�πειράθησαν βί:D δι
 �οKς σ�εφάνους σοι, G Χρισ�
ς �χαρίσα�ο, σKν �ο�ς 
θείοις Συνάθλοις σου. Πρεσβεύσα�ε δοθIναι �µ�ν, ��ν π�αισµά�ων Aφεσιν 
�ο�ς Aγουσι, �1ν 9µ�ν θείαν µνήµην, Πα�έρες µακάριοι. 

∆όξα. ,µοιον. 

ΤΤΤΤ
ν Θε
ν %γαπήσαν�ες �κ ψυχIς, ο7 προσ�ά�αι �Iς θείας �µ�ν ΜονIς, 
%γ�νας κα�έβαλον, πρ
ς �) πάθη πυκ�εύον�ες, κα( �1ν πρ=ξιν αEθις α@σίως 
διέβησαν, θεωρίας π�έρυξιν ε@κό�ως �πέβησαν, α�γλg %παθείας σαββα-
�ίσαν�ες BλωςD �µ�ν δV γεγόνασιν, Gροσ�ά�αι κα( φύλακες. Πρ
ς αL�οKς οEν 
βοήσωµενD Πρεσβεύσα�ε Χρισ�W �W ΘεW, εLγνωµόνως 0µνον �ο��ον δέξα-
σθαι, ��ν �ιµών�ων �κ πόθου, 9µ�ν �) µνηµόσυνα. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον. 

ἘἘἘἘκ ��ν κόλπων κα�Iλθε ��ν πα�ρικ�ν, G µηδέπο�ε �ού�ους %πολιπώνD 
�νώθη δV παχύ�η�ι, σαρκωθε(ς G %όρα�ος, �ο� σ�αυρο� �
 πάθος, xκ�ν 
κα�εδέξα�ο, κα( σαρκ
ς νεκρώσει, αL�W 4κολούθησαν, ο7 πισ�οί σου 
δο�λοι, κα( ΜονIς σου προσ�ά�αι, Θεόνυµφε Xνασσα, κλίµαξ θεία οLράνιε, 
χρυσοπόρφυρε γέφυραD πρέσβευε ΑL�W �κ�εν�ς, ��ν π�αισµά�ων Aφεσιν 
δωρήσασθαι, �ο�ς �ν πόθQ α@�ο�σι, δι� αL��ν µέγα 8λεος. 

 
Με(= (Bν Πολυέλεον. Κάθισµα. 
(χος δ*. ΤαχF προκα�άλαβε. 

ΠΠΠΠυρ( �Iς %σκήσεως �
 �ριµερVς �Iς ψυχIς, κα( µέλη νεκρώσαν�ες �) 
�π( γIς %ληθ�ς, Gλόκληρα θύµα�α, �χθη�ε �ν �; Aνω, �ο� Κυρίου �ραπέζg, 
πνέον�ες εLωδίαν, ��ν �νθέων καµά�ωνD Nσµ1 γ)ρ προσηνέχθη�ε Χρισ�W, 
Πα�έρες �ρισόλβιοι. 
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∆όξα. ,µοιον. 

ὉὉὉὉσίων �ν�ρύφηµα κα( %σκουµένων �λπίς, ΜονIς �ε �
 καύχηµα, �µ�ν 
Παρθένε 2γνή, λι�α�ς ��ν 2γίων σου, πάν�ων οqς εLφηµο�µεν δοξασθέν-
�ων �νθάδε, nύου πάσης %νάγκης �1ν �ιµ�σάν σε Λαύραν, �ν σοι προσανέ-
θεν�ο ο7 ν�ν �ιµώµενοι. 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον.  θανασίου.�

ΠΠΠΠαρθένε Πανάµωµε, cν�ιφωνή�ρια, ΜονIς σου %ν�ίληψις κα( προ-
σ�ασία θερµή, 9πάρχεις %είπο�εD Bθεν διαφυλά��οις, �αύ�ην θείαις πρε-
σβείαις, �ν σοι dσίων δIµος, �ν αL�; %σκησάν�ων, %νέθεν�ο �; σκέπg σου, 
?ς δ�ρον �ίµιον. 
 
 

ΟM Cναβαθµοί. ΤB Α: Cν(ίφωνον (ο@ δ: [χου. 

Προκείµενον. (χος δ*. 

ΤΤΤΤίµιος �ναν�ίον Κυρίου G θάνα�ος ��ν dσίων αL�ο�. 
Σ(ίχ. Μακάριοι�πάντες�ο@�φοβούµενοι�τ ν�Κύριον,�ο@�πορευόµενοι�Jν�ταOς�RδοOς�
α�το1. 
 

Π\σα πνοή. 
ΕWαγγέλιον, ]σιακόν.�
(_ρα (� ε: ∆εκεµβρίου). 

 
] Ν:. ψαλµός. 

∆όξα. Τα�ς ��ν σ�ν dσίων. 
ΚαC ν-ν. Τα�ς �Iς Θεο�όκου. 

 
ΕS(α. �διόµελον. 

(χος πλ. β*. 
Σ(ίχ. ?λέησόν�µε�R�Θεός.... 

ΣΣΣΣήµερον συνήχθηµεν ο7 φιλεόρ�οι, �γκωµίων 0µνοις �ιµIσαι, �οKς 
7εροKς �µ�ν προσ�ά�ας. Ο,�οι γ)ρ ο7 φιλό�εκνοι, δείµαν�ες �1ν oερ)ν 
Βα�οπαιδίου Μάνδραν, πόνοις @δίοις κα( δαπάναις, �ύπον κα( 9πογραµµ
ν 
�µ�ν παρέδωκαν, �ο� 7ερο� αL��ν βίου �1ν ε@κόνα. Κα( �σαε( οL 
διαλείπουσι, �; πα�ρικ; αL��ν προνοί:, φρουρο�ν�ες αL�1ν, κα( 
πρεσβεύειν �W ΚυρίQ, 9πVρ ��ν ψυχ�ν �µ�ν. 
 

ΕS(α οM Κανόνες, a (Pς Θεο(όκου µε(= (*ν ΕMρµ*ν εAς b:. κα; (*ν -γίων οM 
δύο, Fν= δ:. 
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] Κανcν (Pς Θεο(όκου. 
dδR α:.  

(χος πλ.δ*.  ] ΕMρµός. 
�ρµα�ηλά�ην ΦαραI �βύθισε, �ερα�ουργο-σα πο�έ, ΜωσαϊκB Kάβδος, 

σ�αυρο�ύπως πλήξασα, καC διελο-σα θάλασσανA LσραBλ δ% φυγάδα, πεζNν 
?δί�ην διέσωσεν, Oσµα �P ΘεP 9ναµέλπον�α. (∆ίς). 

ΠΠΠΠαθ�ν �
ν nύπον %π� �µο� %πέλασον, � �Iς hγνείας πηγή, ν�ν προαι-
ρουµένου %νυµνIσαι ∆έσποινα, �οKς �Iς ΜονIς σου Uπαν�ας, 7εροKς Χαρα-
κ�Iρας, κα�) σ�οιχε�ον κα( wνοµα, �Iς �µ�ν �λπίδος �ό σ�ήριγµα. 

ΠΠΠΠ�ς σου �ξείπω κα�� %ξίαν ∆έσποινα, �)ς δυνασ�είας φων;, Uς περ �; 
ε@κόνι, �ο� hγίου Βήµα�ος, �ερα�ουργε�ς xκάσ�ο�ε, �; hγί: Μον; σου, 
περιφρουρο�σα %είπο�ε, �οKς �
 σ
ν φυλάσσον�ας θέληµα. 

ΒΒΒΒηµα�αρίσσης � σεπ�1 ε@κόνισις, σKν �W �ιµίQ Σ�αυρW, φρέα�ι κλει-
σθε�σα, χρόνοις Bσοις πλείοσιν, %νέ�ειλεν � θαύµα�ος! �1ν λαµπάδα �ηρο�-
σα, %ειφεγγI κα( %κοίµη�ον, �) νυκ�ώδη πάθη �λαύνουσα. 

ΤΤΤΤοKς θεοφόρους �Iς ΜονIς ∆οµή�ορας, σKν �ο�ς λοιπο�ς cθλη�α�ς, 
κα( Ποιµέσι θείοις, κα( dσίοις Uπασι, �)ς ��ν λειψάνων λάρνακας, κα( 
Πανάγνου �1ν Ζώνην, χρεωσ�ικ�ς πάν�ες σήµερον, δε��ε εLλαβ�ς προσκυ-
νήσωµεν. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν ]σίων, Xνευ Fκροσ(ιχίδος.  
dδR α:. 

(χος πλ.δ*. �ρµα�ηλά�ην Φαραώ. 

ΘΘΘΘεV κα( Λόγε �1ν σ1ν χάριν δίδου µοι, �W %µαθε� κα( π�ωχW, ν�ν  
προαιρουµένQ, %νυµνIσαι Uπαν�ας, �οKς �ο� Βα�οπαιδίου σου, cθλη�)ς 
κα( dσίους, καθ�ς ΑL�
ς ΣK �πίσ�ασαι, �οKς πανευσεβ�ς σοι λα-
�ρεύσαν�ας. 

ΘΘΘΘεοδοσίου �
ν βλασ�
ν ?ς 8σωσας, �
ν Βασιλέως υ7όν, ?ς %παρχ1ν 
θείαν, θείας εLδοκίας σου, Μον1ν ο@κοδοµIσαί σου, Θεο�όκε Κυρία, 
κα�ασκην�σαι �1ν χάριν σου, δι) �Iς hγίας ε@κόνος σου. 

ΒΒΒΒα�οπαιδίου �οKς κλεινοKς δοµή�ορας, %νευφηµIσαί µε δε�, B�ι Θε-
ο�όκου �1ν Μον1ν %νήγειραν, κα( δόξg κα�εκάλλυναν, κα( %νέθεν�ο 
�αύ�ην, �; Θεοµή�ορι εfλογα, �ρε�ς πανευλαβ�ς ο7 αL�άδελφοι. 

ΠΠΠΠ�ς µ1 προφέρω �
ν κλειν
ν Γεννάδιον, �
ν κα�ιδόν�α πο�έ, �
 �ν 
Βα�οπα�δι %ναβλύσαν 8λαιον, παρ) �Iς Θεοµή�ορος; π�ς σιγήσω δV πάλιν, 
�
ν κεκµηκό�α Νεόφυ�ον, �
ν διπλ=ς λαβόν�α �)ς χάρι�ας. 

Θεο(οκίον. 

ὍὍὍὍ�ε µε�έσ�ης πρ
ς Θε
ν θεόνυµφε, κα( �W Θωµ| Μαθη�;, δέδωκας 
σ1ν Ζώνην, ��ν πισ��ν �
 σ�ήριγµα, �αύ�ην �µ�ν %πέδωκας, �π� �σχά�ων 
?ς ο�δας, �Iς σIς ΜονIς wν�ως καύχηµα, κα( κληρονοµίαν %πόλεκ�ον. 
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e(ερος Κανών, (*ν ]σίων οf   Fκροσ(ιχίς, 
(Xνευ (ο@ Θεο(οκίου (Pς Nκ(ης gδPς)h 

«Βατοπεδίου�\µν��οoα�προστάτας�\µZς,�οp�Jστε�φ�ς»�
dδR α:. 

(χος δ*. Uνοίξω �N σ�όµα µου. 

ΒΒΒΒαβαί µοι �W �άλανι, �οKς οLρανίους 9µνIσαί πως, �σµασι προθέµενος, 
Βα�οπαιδίου ΜονIς, �οKς ∆οµή�ορας, προσ�ά�ας �ε dσίους, �1ν Aνω 
�πίσκεψιν α@�� δοθIναί µοι. 

ΑΑΑΑ@νέσωµεν σήµερον, �ν Προεσ��σι �
ν 8ξαρχον, Νικόλαον �σµασι, �Iς 
�µε�έρας ΜονIς, �
ν δοµή�ορα, συνάµα cν�ωνίQ, Gµο� cθανάσιον, θείους 
Gµαίµονας. 

ΤΤΤΤ
ν θε�ον ΕLθύµιον, �
ν oερόαθλον �σµασιν, %ξίως �ιµήσωµεν, σKν 
∆ωδεκάδι Gµο�, �οKς βιώσαν�ας �ν %ρε�α�ς παν�οίαις, %θλήσει �ε 0σ�ερον, 
�οKς %ρισ�εύσαν�ας. 

ὉὉὉὉ µέγας διάκονος, βηµα�οφύλαξ πισ�ό�α�ος, G κρύψας �ν φρέα�ι, σKν 
�; ε@κόνι Σ�αυρόν, εLφηµείσθω ν�ν, �σµασι θεηγόροις, δουλεύσας 
α@χµάλω�ος, κλέος %πέλαβεν. 

Θεο(οκίον. 

ΠΠΠΠαρθένε οL κρύπ�οµεν, �1ν �ο� �λέους σου Aβυσσον, �1ν βρύσιν �1ν 
nέουσαν, �1ν θείαν Ζώνην σου, κα( �) θαύµα�α, ��ν εLεργεσι�ν σου, � 
βρύεις xκάσ�ο�ε, �µ�ν �ο�ς δούλοις σου. 
 

Κα(αβασία. 
Uνοίξω �N σ�όµα µου, καC πληρωθήσε�αι πνεύµα�ος, καC λόγον �ρεύξο-

µαι �� Βασιλίδι Μη�ρί, καC Xφθήσοµαι φαιδρ�ς πανηγυρίζων, καC Yσω γη-
θόµενος, �αύ�ης �Z θαύµα�α..�
 
 

dδR γ:. 
ΤPς Θεο(όκου. 

] ΕMρµός. 
Ο3ρανίας [ψ<δος, Xροφουργ% Κύριε, καC �@ς ]κκλησίας δοµ@�ορ, σύ µε 

σ�ερέωσον, �ν �� 9γάπ� �� σ�, ��ν �φε��ν 	 9κρό�ης, ��ν πισ��ν �N σ�ή-
ριγµα, µόνε φιλάνθρωπε.  (∆ίς). 

ΤΤΤΤIς βουλIς �Iς πα�ρ�ας, G Gρισθε(ς Xγγελος, �π( σV Παρθένε θεόθεν, 
σ�αλε(ς παρίσ�α�αι, G cρχισ�ρά�ηγος, κα( �1ν χαράν σοι µηνύει, B�ι �έξεις 
Aµεµπ�ε, Χρισ�
ν �
ν Κύριον. 

ΠΠΠΠειρα��ν �; Μον; σου, %ποσοβο�σα �1ν 8φοδον, ξένως �W πισ�W 
ποιµενάρχg, �
 δρ=µα 8δειξαςD κα( %πεκώλυσεν, G σ
ς Υ7
ς �ο��ο λέγεινD 
%λλ) παρεµύθησας, �οKς σοKς θεράπον�ας. 
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ῬῬῬῬαν�ισµW σ�ν χαρί�ων, �
 δυσειδVς 8κπλυνον, ��ν hµαρ�ι�ν µου 
Παρθένε, κα( παραµύθησονD Παραµυθίας γάρ, �1ν φω�αυγI σου ε@κόνα, �; 
Μον; σου δέδωκας, πλο��ον %κένω�ον. 

ἈἈἈἈν�ιλήψεως χάριν, Nµβροβλυ�ε�ς ∆έσποινα, �κ �Iς 7ερ=ς σου ε@κόνος, 
Παραµυθία µου, �ν %σπαζόµενοι �)ς δωρεάς σου %ν�λο�µενD ?ς 9πέσχου 
µένεις γάρ, φρουρ
ς %κοίµη�ος. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3�ός. 

ΘΘΘΘεολόγους γεραίρω, �
ν Παλαµ=ν 8ξαρχον, σKν �W σοφω�ά�Q ΜαξίµQ 
�W χρισ�οκήρυκι, κα( ΜακαρίQ Gµο�, �Iς Παν�οκρά�ορος µάνδρας, ��ν 
πισ��ν σ�ηρίγµα�α, κα( %ν�ιλήπ�ορας. 

ΠΠΠΠροσµονάριον σέβω, δι� %ρε�Iς λάµψαν�α, κα( Βηµα�αρίσσης ε@κόνα, 
κρύψαν�α φρέα�ι, Σάββαν διάκονον, �
ν µε�) χρόνους δV πλείσ�ους, �αύ�ην 
%νασύραν�αD θα�µα παράδοξον! 

ΣΣΣΣυµεών �ε κα( Σάββαν, %νευφηµε�ν δίκαιον, �οKς �ν �; Μον; �µ�ν 
�αύ�g, σεµν�ς βιώσαν�αςD θεί: �µπνεύσει δέ, ε@ς περιώνυµον �όπον, κα( 
Μον1ν περίφηµον, @δίαν κ�ίσαν�ας. 

Θεο(οκίον. 

ὩὩὩὩς 9πέσχου Παρθένε, �ο� προνοε�ν πάν�ο�ε, �Iς Βα�οπαιδίου ΜονIς 
σου, πισ��ς ��ήρησας, κα( �ναπέθηκας, �1ν παναγίαν σου Ζώνην, �1ν �µ�ν 
%σφάλειαν, κα( περι�είχισµα. 
 

iλλος (*ν -γίων. ΤοFς σοFς ^µνολόγους. 

ἘἘἘἘπαίνοις �ιµ=�αι G γεννα�ος, Γεννάδιος wν�ως G κλεινός, δοχείου G 
διάκονος, G κα�ιδ�ν �
 8λαιον, σKν Μαθη�α�ς Παν�άνασσα, 9περεκβλύζον 
προνοί: σου. 

∆∆∆∆ονούµενοι πάθεσι ποικίλοις, �; σκέπg προσ�ρέχοµεν 9µ�ν, Πα�έρες 
οLρανόφρονες, Βα�οπαιδίου 8παινοιD �α�ς γ)ρ 9µ�ν δεήσεσι, �1ν σω�ηρίαν 
ε9ρήσοµεν. 

ἹἹἹἹλέωσαι µάκαρ �
ν ∆εσπό�ην, λι�α�ς σου Νεόφυ�ε �µ�ν, ∆εσποίνης 
Προσµονάριε, 3ς �1ν φων1ν %κήκοας, �ν�ε�θεν προσκαλο�σάν σε, πρ
ς 
Βασιλείαν οLράνιον. 

ὉὉὉὉ θε�ος cγάπιος �ιµάσθω, σKν Γέρον�ι �ού�ου �W σεπ�W, �Iς Κολε-
�ζίου Σκή�εως, nόδα �ερπν) κα( εfοσµα, δουλείας πλάνης λύσαν�ες, �οKς 
πρ(ν κυρίους, �; χάρι�ι. 

ὙὙὙὙµνείσθω σKν �ού�οις κα( G θε�ος, Νικόδηµος νήψεως ναός, θεόνους 
κα( θεόληπ�ος, �συχασ��ν G µέγισ�ος, �ς �
ν σοφ
ν Γρηγόριον, πρ
ς 
�ελειό�η�α �γαγε. 

Θεο(οκίον. 

ὙὙὙὙπάρχουσα σκέπη κα( προσ�ά�ις, 9µ�ν �ο�ς ο@κο�σι σ1ν Μονήν, Κυρία 
Βηµα�άρισσα, π�αισµά�ων δο�ναι Aφεσιν, �ο�ς �απεινο�ς 7κέ�αις σου, �
ν 
σ
ν Υ7
ν καθικέ�ευε. 
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Κα(αβασία. 

ΤοFς σοFς ^µνολόγους Θεο�όκε, Eς ζ�σα καC &φθονος πηγή, θίασον 
συγκρο�ήσαν�ας, πνευµα�ικNν σ�ερέωσονA καC �ν �� θεί� δόξ� σου, σ�εφά-
νων δόξης 9ξίωσον. 
 
 

Με(= (Rν αO(ησιν, Κάθισµα (*ν -γίων. 

(χος πλ. δ*. ΤBν Σοφίαν καC Λόγον. 

ΤΤΤΤ)ς κοιλάδας �ο� Xθωνος �α�ς nοα�ς, ��ν δακρύων %ρδεύσαν�ες 
%ληθ�ς, ��ν πόνων �) δράγµα�α, ε@ς xκα�
ν �καρπώσασθε, κα( φωσ�Iρες 
�ν κόσµQ, ζωIς λόγον 8χον�ες, �παξίως �φθη�ε, Πα�έρες µακάριοιD χάριν 
γ)ρ λαβόν�ες, %µοιβ1ν ��ν καµά�ων, @=σθε νοσήµα�α κα( διώκε�ε 
πνεύµα�α. {θεν πίσ�ει δεόµεθαD Πρεσβεύσα�ε Χρισ�W �W ΘεW, ��ν 
π�αισµά�ων Aφεσιν δωρήσασθαι, �ο�ς xορ�άζουσι πόθQ, �1ν hγίαν µνήµην 
9µ�ν. 
 

∆όξα. ΤB αW(ό. 
 

Κα; ν@ν. Θεο(οκίον. ,µοιον. 

ΤΤΤΤ1ν ε@κόνα σου ∆έσποινα �1ν σεπ�ήν, Βηµα�άρισσαν πόθQ ο7 �απει-
νοί, �ιµ�µεν δοξάζον�ες, �
ν πανάγιον �όκον σου. Τ�ν πονηρ�ν δαιµόνων, 
�
ν πόλεµον Aµβλυνον, κα( %παθείας α�γλg �µ=ς χειραγώγησονD �)ς 
µεµολυσµένας, �Iς καρδίας �ννοίας, nοα�ς κα�ανύξεως κα( δακρύων 
%πόπλυνον, [να πόθQ σοι κράζωµενD Πρέσβευε �W σW Υ7W κα( ΘεW, ��ν 
π�αισµά�ων δο�ναι �µ�ν AφεσινD σV γ)ρ µόνην πλου�ο�µεν, βεβαίαν 
%ν�ίληψιν. 
 
 

dδR δ:. 
ΤPς Θεο(όκου. 

] ΕMρµός. 
Σύ µου �σχύς, Κύριε, σύ µου καC δύναµις, σF Θεός µου, σύ µου 9γαλλία-

µα, ? Πα�ρικοFς κόλπους µB λιπών, καC �Bν 	µε�έραν, π�ωχείαν �πισκεψά-
µενοςA διN σFν �P Προφή��, Uββακούµ σοι κραυγάζω, �� δυνάµει σου δόξα 
φιλάνθρωπε.  (∆ίς). 

ΣΣΣΣK %ληθής, �Iς σω�ηρίας 9πόθεσις, ΘεοµI�ορ σάρκα ?ς δανείσασα, �W 
Λυ�ρω�; κα( πανσθενουργW, κα( �; σ; προνοί:, �µ�ν προ�σ�ασαι πάν�ο�ε, 
ε@κόνι σου �; θεί:, �)ς χάρι�ας διδο�σα, \σφαγµένης �; κλήσει 
Πανάχραν�ε. 

ὉὉὉὉ πλασ�ουργός, �κ �ο� α@�νος σV ε0ρα�ο, θείαν σκέπην ^ρει �W �ο� 
Xθωνος, κα( �Iς ΜονIς σου παιδαγωγόν, πάν�ο�ε φουρο�σαν, �ο�ς 
θαύµασι ��ν ε@κόνων σου, �Iς θείας \σφαγµένης, κα( �Iς cν�ιφωνούσηςD 
σK γ)ρ φύλαξ αL�Iς πέλεις Aγρυπνος. 
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ἈἈἈἈειθαλής, %θανασίας παράδεισος, G ?ρα�ος wν�ως κα( µυρίπνοος, θεία 
ε@κών σου � θαυµασ�ή, πέλει \σφαγµένη, θαυµα�ουργο�σα κα( σώζουσα, 
πισ��ν πάν�α �) πλήθη, �) προσπίπ�ον�α πίσ�ει, µη�ρικ; σου πρεσβεί: 
Παν�άνασσα. 

ἩἩἩἩ ��ν πισ��ν, µόνη x�οίµη %ν�ίληψις, βοηθείας χε�ρά σου %νά�εινον, 
µανίαν λύουσα πειρασµ�ν, Ζώνg σου �; θεί:, �; µυριπνόQ κα( �ασαι, σω-
µά�ων κακουχίας, κα( ψυχ�ν %�nωσ�ίας, ��ν πισ��ς α@�ουµένων σε ∆έ-
σποινα. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3�ός. 

ΚΚΚΚοσµ=ς Gµο�, σKν ΕLθυµίQ ο7 ∆ώδεκα, �οKς σ�εφάνους µαρ�υρίου 
8λαβον, κα( ∆ιονύσιος G κλεινός, �ν �; νήσQ Κρή�g, �ν �ο�ς �σχά�οις G 
Aρισ�ος, �οKς Aθλους �; %σκήσει, συµµίξαν�ες �µφρόνως, ο7 πισ�ο( �ο� 
Χρισ�ο� dσιόαθλοι. 

ὝὝὝὝµνοις �ιµ�, �
ν Προεσ���α ΕLθύµιον, �
ν γεννάδα, �ς δεθε(ς hλύ-
σεσι, κα�επον�ίσθη �ν �W βυθW, ?ς �λέγξας πλάνην, Λα�ινοφρόνων 
σ�ε�nό�α�α, σKν θείQ ΕLδοκίµQ, ο, � ε0ρεσις πάν�ας, ��ν hγίων λειψάνων 
κα�ηύφρανεν. 

ΣΣΣΣυνανυµν�, κα( Θεοφάνην �
ν Aρισ�ον, �
ν ποιµένα 0σ�ερον γενό-
µενον, σKν ΓενναδίQ κα( µαθη�α�ς, σ�ύλους �γκρα�είας, κα( %κριβε�ς �; 
9πο�αγ;, @δόν�ας ξένον θα�µα, 9π
 �Iς Θεο�όκου, �ο� �λαίου �1ν θείαν 
%νάβλυσιν. 

Θεο(οκίον. 

ὪὪὪὪ �Iς πολλIς, περ( �1ν Ποίµνην σου ∆έσποινα, προµηθείας! σV γ)ρ 
πάν�ες 8χοµεν, Βα�οπαιδίου ο7 φοι�η�αί, προνοο�σαν µόνην, δι) ��ν θείων 
ε@κόνων σου, κα( Ζώνης σου hγίας, δι� Oν �; σ; πρεσβεί:, �κ παθ�ν κα( 
κινδύνων σωζόµεθα. 
 

iλλος (*ν -γίων. ΤBν 9νεξιχνίασ�ον. 

ΜΜΜΜύρα εLωδέσ�α�α � 7ερά, θήκη ��ν λειψάνων πανόσιοι, 9µ�ν �κπνέει, 
κα( @άσεων πηγάς, π=σι �ο�ς προσπελάζουσι, κα( πανευλαβ�ς 7κε�εύουσιν. 

ΝΝΝΝάµα�α @άσεων � σ1 σορός, µάκαρ %ναβλύζει ΕLδόκιµε, �ο�ς προσιο�-
σι, κα( καθαίρει µολυσµούς, σαρκ
ς Gµο� κα( πνεύµα�ος, κα( εLωδιάζει 
θεόληπ�ε. 

ὬὬὬὬφθη %γαλλόµενος πνευµα�ικ�ς, �π( �; �ερπν; µνήµg σήµερον, 9µ�ν 
Πα�έρες, κα( πληρούµενος NσµIς, σορο� 9µ�ν �Iς κόνεως, G χορ
ς �ν�α�θα 
9µν�ν 9µ=ς. 

ΟΟΟΟ�κός �ις γεγένησαι ��ν δωρε�ν, ��ν 9περφυ�ν θείου Πνεύµα�ος, 
9φηγη�ής �ε, �ναρέ�ου %γωγIς, κα( πρακ�ικ
ς διδάσκαλος, Σάββα �Iς 
ΜονIς �µ�ν καύχηµα. 

Θεο(οκίον. 
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ἼἼἼἼδε Παναµώµη�ε, Aκουσον ν�νD A�ρω�ον Ποίµνην σου φύλα��ε, �κ 
πάσης βλάβης, κα( δειν�ν �παγωγIςD ε@ς σV γ)ρ Βηµα�άρισσα, πάν�ες �)ς 
�λπίδας �θέµεθα. 

 

Κα(αβασία. 
ΤBν 9νεξιχνίασ�ον θείαν βουλήν, �@ς �κ �@ς Παρθένου σαρκώσεως, σο- 

�ο- _ψίσ�ου, ? προφή�ης Uββακούµ, κα�ανο�ν �κραύγαζεA δόξα �� δυνά-
µει σου Κύριε. 

 

dδR ε:. 
ΤPς Θεο(όκου. 

] ΕMρµός. 
`να �ί µε 9πώσω, 9πN �ο- προσώπου σου �N φ�ς �N &δυ�ον; καC �κά-

λυψέ µε, �N 9λλό�ριον σκό�ος �Nν δείλαιονA 9λλb �πισ�ρεψόν µε, καC πρNς �N 
φ�ς ��ν �ν�ολ�ν σου, �Zς ?δούς µου κα�εύθυνον δέοµαι.  (∆ίς). 

ῬῬῬῬαθυµίας �W 0πνQ, κα( �Iς %µελείας �W βάρει κρα�ούµενον, n�σαί µε 
Παρθένε, κα( καλ�ν �ν �; σ�άσει µε σύν�αξον, � cν�ιφωνο�σα, ?ς �Iς 
ΜονIς �µ�ν προσ�ά�ις, σω�ηρίαν α@�ο�ν�α πρεσβείαις σου. 

ΣΣΣΣο( προσπίπ�ω κα( κράζω, κώλυσον Πανάµωµε ?ς �1ν Βασίλισσαν, �ν 
�µο( κακίαν, ?ς πο�V κα( αL�1ν %πεκώλυσας, κα( ε@σάγαγέ µε, �ν %ρε��ν �; 
µε�ουσί:, Bπως ο0�ω σωθε(ς µεγαλύνω σε. 

ΤΤΤΤ; θερµ; σου πρεσβεί:, �; πρ
ς �
ν Υ7όν σου � cν�ιφωνή�ρια, 9πVρ 
�Iς ΜονIς σου, �Iς πλου�ούσης �)ς θείας ε@κόνας σου, σKν Βηµα�αρίσσg, 
κα( �; σεπ�; Παραµυθία, κεχρηµένη φυλά��εις �οKς δούλους σου. 

ΟΟΟΟ7 �ο� ^ρους Πα�έρες, κα( πισ��ν �) συσ�ήµα�α πάν�οθεν, �1ν σε-
π�ήν σου Ζώνην, προσκυνIσαι προθύµως �πείγον�αι, χάριν @αµά�ων, 
%παλλαγ1ν κακ�ν ποικίλων, �; πρεσβεί: σου Κόρη λαµβάνον�ες. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3�ός. 

ΝΝΝΝικοδήµQ �W πάνυ, �ο� σοφο� Γρηγορίου �W γέρον�ι, προσκοµίζω 
0µνον, σKν αL�W δV �ιµ� cθανάσιον, �Iς �ο� Πρω�οκλή�ου, Σκή�ης 
δοµή�ορα �
ν θε�ον, ?ς ποιµένων �
 κλέος κα( καύχηµα. 

ΣΣΣΣάββ: θείQ �κ πόθου, πρεπωδέσ�α�ον 0µνον προσάξωµεν, �W σοφW 
�κείνQ, θεοπνεύσ�Q NργάνQ �Iς χάρι�οςD �ν βρο�
ς γ)ρ φύσει, βίον 
%σώµα�ον διIλθε, κα( ΜονIς �µ�ν �φθη %γλάϊσµα. 

ὩὩὩὩς καλλί�εκνος µή�ηρ, � Βα�οπαιδίου Μον1 εLφηµίζε�αι, �οKς υ7οKς 
�ιµ�σα, παλαιούς �ε κα( νέους κα�έχουσα, σKν �W pωάσαφ, βασιλογόνQ 
Με�εώρων, Θεοφάνην νεόαθλον Μάρ�υρα. 

Θεο(οκίον. 

ΤΤΤΤίς οL χαίρει καρδί:, βλέπων �1ν σ1ν Ζώνην 2γν1 Θεονύµφευ�ε, κα( 
σεπ�)ς ε@κόνας, ��ν θαυµά�ων χεούσας %νάβλυσιν, χάριν @αµά�ων κα( ��ν 
π�αισµά�ων λύσιν π=σι, προσιο�σιν �κ πόθου κα( πίσ�εως. 
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iλλος (*ν -γίων. ]ξέσ�η �Z σύµπαν�α. 

ἈἈἈἈνέ�ειλε σήµερον, �
 πλήρωµα �Iς χάρι�ος! wν�ως %µβροσία � �ο� 
µάννα, �ο� ζωη�nύ�ου π=σι προ�ίθε�αιD Bθεν �ν �; µνήµg �; φαιδρ|, θείων 
προσ�α��ν �µ�ν, ο7 ποθο�ν�ες �ρυφήσα�ε. 

ΠΠΠΠαθ�ν κα�εφρόνησας, σαρκ
ς µάκαρ ΕLθύµιε, �; 9περβαλλούσg 
�γκρα�εί:, κα( βασιλέα �
ν λα�ινόφρονα, �λεγξας θεόφρον  εLθαρσ�ςD 
βίαιον δV θάνα�ον, πνιγµονIς �καρ�έρησας. 

ῬῬῬῬευσ�1ν κα( εLµάραν�ον, �ο� βίου �1ν �ερπνό�η�α, {σιοι Πα�έρες 
�γνωκό�ες, σ�αυρ
ν �π� �µων προθύµως �ρα�ε, Μον; προσδραµόν�ες 
3σπερ ν�ν, φύλακες κα( πρόµαχοι, �σαε( διαµένε�ε. 

Θεο(οκίον. 

ὉὉὉὉρ=ν Φω�οπάροχε, �
 Φ�ς µε κα�αξίωσον, � 8�εκες κόσµQD κα( ψυχήν 
µου, �1ν ν�ν %φώ�ισ�ον κα�αφώ�ισονD σο( γ)ρ %να�ίθηµι Σεµνή, π=σαν �1ν 
�λπίδα µου, κα( ζωIς �1ν %πόλαυσιν. 

Κα(αβασία. 
]ξέσ�η �Z σύµπαν�α, �πC �� θεί� δόξ� σου, σF γZρ 9πειρόγαµε Παρθέ-

νε, cσχες �ν µή�ρ� �Nν �πC πάν�ων Θεόν, καC �έ�οκας &χρονον Υeόν, π6σι 
�ο<ς ^µνο-σί σε, σω�ηρίαν βραβεύον�α. 

 

dδR b:. ΤPς Θεο(όκου. 
] ΕMρµός. 

fλάσθη�ί µοι Σω�ήρ, πολλαC γZρ αe 9νοµίαι µουA καC �κ βυθο- ��ν 
κακ�ν, 9νάγαγε δέοµαιA πρNς σ% γZρ �βόησα, καC �πάκουσόν µου, ? ΘεNς 
�@ς σω�ηρίας µου.  (∆ίς). 

ὍὍὍὍ�ε �πέσ�η καιρός, βουλIς µεγάλης G Xγγελος, �ξ οLρανο� κα�ελθών, 
πρ
ς σV �1ν Πανάµωµον, �νοικήσας ε�ληφε �1ν �µ1ν ε@κόνα, �ν φορέσας 
%νεκαίνισεν. 

ΒΒΒΒηµα�αρίσσης 9µν�, �
 πάνσεπ�ον �ξεικόνισµα, σKν �W �ιµίQ σ�αυρW, 
�W φρέα�ι δύσαν�ι, χρόνοις �π( πλείοσι, Θεο�όκε Κόρη, κα( �µ=ς 
καθαγιάζον�ι. 

ΠΠΠΠαραµυθίας ε@κών, Βα�οπαιδίου µυρίπνοος, παρηγορίας �µ�ν, γενο� 
πύργος Aσεισ�ος, φρουρο�σα κα( σκέπουσα, �οKς σV προσκυνο�ν�ας, κα( 
προσµένον�ας �; σκέπg σου. 

ΤΤΤΤIς Ζώνης σου �Iς σεπ�Iς, �1ν χάριν δίδου Πανάχραν�ε, κα( �1ν Μο-
νήν σου %εί, κινδύνων περίσωζε, �ξ �χθρ�ν ποικίλων �ε, κα( δαιµόνων 
πλάνης, κα( α7ρέσεως Παν�άνασσα. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3�ός. 

ΒΒΒΒα�οπαιδίου ΜονIς, γεραίρω θεία βλασ�ήµα�αD Νεόφυ�ον �
ν κλεινόν, 
φωνIς γ)ρ %κήκοε, Μη�ρ
ς �ο� Παν�άνακ�οςD κα( �
ν �ν Gσίοις, 
διαλάµψαν�α Νικόδηµον. 
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ΕΕΕΕLφραίνου κλειν1 Μονή, Βα�οπαιδίου κα( χόρευε, κοµ�σα �οKς σοKς 
υ7ούς, πρ
ς δόξαν κα( 8παινον, �Iς 2γνIς Θεόπαιδος, 3ς �; προσ�ασί:, �) 
βραβε�α νίκης 8λαβον. 

ΣΣΣΣKν cν�ωνίQ �ιµ�, �
ν σύν�εκνον cθανάσιον, κα( ΝικολάQ Gµο�, �οKς 
θείους ∆οµή�οραςD Gµο� δύο Σάββας �ε, κα( �οKς Γενναδίους, cγαπίους 
Νικοδήµους �ε. 

Θεο(οκίον. 

ΤΤΤΤ1ν συµµαχίαν �1ν σήν, Παρθένε σχόν�ες ο7 δο�λοί σου, Βα�οπαιδίου 
ΜονIς, �) θε�α βλασ�ήµα�α, �) �ρόπαια �γειραν, κα�) ��ν δαιµόνων, κα( 
σ�εφάνους νίκης 8λαβον. 
 

iλλος (*ν -γίων. ΤBν θείαν �αύ�ην. 

ΣΣΣΣεπ�
ς χορ
ς δωδεκάριθµος, σεµν�ν dσιοάθλων �ιµάσθω ν�ν, ?ς 
σ�ηλι�εύσαν�ες, Λα�ίνων πλάνην �1ν 8χθισ�ον, κα( �
ν %γχόνης θάνα�ον 
9ποµείναν�ες. 

ΤΤΤΤο�ς �σµασιν εLφηµήσωµεν, πληθKν dσιοάθλων πανθαύµασ�ον, �οKς 
�πωνύµους �ε, κα( %νωνύµους ΜονIς �µ�ν, περιφανI βλασ�ήµα�α µακα-
ρίζον�ες. 

ἈἈἈἈφθάρ�ου δόξης ��ύχε�ε, Πα�έρες �Iς ΜονIς �) καυχήµα�α, κα( 
^ρους Xθωνος, wν�ως εLώδη βλασ�ήµα�α, κα( %µαράν�οις σ�έφεσιν 
�κοσµήθη�ε. 

ΤΤΤΤοKς πο�αµοKς �οKς �κβλύζον�ας, @άσεων �)ς χάρι�ας Uπασιν, Πα�έρας 
σήµερον, δε��ε �ν 0µνοις �ιµήσωµεν, κα( �Iς ζωIς �) nε�θρα αL��ν 
%ν�λήσωµεν. 

Θεο(οκίον. 

ΜΜΜΜαρία ΜI�ερ 9πέραγνε, ΜονIς Βα�οπαιδίου � πρόνοια, σWζε �1ν 
Ποίµνην σου, πάσης δεινIς περισ�άσεως, κα( α@ωνίου δόξης �υχε�ν 
%ξίωσον. 

Κα(αβασία. 
ΤBν θείαν �αύ�ην καC πάν�ιµον, �ελο-ν�ες gορ�Bν οe θεόφρονες, �@ς 

Θεοµή�ορος, δε-�ε �Zς χε<ρας κρο�ήσωµεν, �Nν �ξ α3�@ς �εχθέν�α ΘεNν δο-
ξάζον�ες. 
 

Κον(άκιον. 
(χος πλ. δ*. Τ� _περµάχ#. 

ΤΤΤΤ) 9πVρ φύσιν 7ερ) 9µ�ν παλαίσµα�α, 
κα( �οKς %γ�νας �Iς καλIς 9µ�ν %θλήσεως, 
εLφηµο�µεν κα( θαυµάζοµεν Θεοφόροι. 
\ν %σκήσει κα( %θλήσει γ)ρ �µπρέψαν�ες, 
�οKς σ�εφάνους �κοµίσασθε �Iς πίσ�εωςD 
δι
 κράζοµενD Χαίρετε�Πατέρες�Πανόσιοι. 
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] ΟSκος. 

ἌἌἌἌγγελοι µVν �W �ρόπQ, χοϊκο( δV �; φύσει, συνεπλάκη�ε �χθρο�ς �ο�ς 
%σάρκοιςD �; δV %η��ή�Q δυνάµει Σ�αυρο�, συµφραξάµενοί �ε �νικήσα�ε, 
Gδ
ν �µ�ν χαράξαν�ες, βο�σι πρ
ς 9µ=ς �οια��αD 

Χαίρε�ε �ο� ^ρους, µυροβόλος φυ�είαD 
χαίρε�ε �ο� κόσµου, πρ
ς Θε
ν µεσι�εία. 

Χαίρε�ε ο7 Aραν�ες, �π( �µων �
ν σ�αυρόνD 
χαίρε�ε ο7 πα�ήσαν�ες, �π( κάρας �
ν �χθρόν. 

Χαίρε�ε ο7 δοξάσαν�ες, �ν �ο�ς µέλεσι Χρισ�όνD 
χαίρε�ε %ν�ιλήπ�ορες, κα( προσ�ά�αι ��ν πισ��ν. 

Χαίρε�ε θε�οι κήρυκες, �Iς �νθέου βιο�IςD 
χαίρε�ε pσαπόσ�ολοι, εLσεβείας �ο�ς πισ�ο�ς. 

Χαίρε�ε σ��λοι πύρινοι, Gδηγο�ν�ες �1ν φυλήνD 
χαίρε�ε ο7 �κφαίνον�ες, �ο� Κυρίου �1ν βουλήν. 

Χαίρε�ε θε�οι φύλακες, �Iς ΜονIς Βα�οπαιδίουD 
χαίρε�ε Aλλοι �ρωες, �ο� cθωνικο� σ�αδίου. 

Χαίρετε,�Πατέρες�Πανόσιοι.�
 

ΤB Συναξάριον. 

ΤΤΤΤ; Ι� (10g) �ο� αL�ο� µην
ς (�ουλίου) µνήµη ��ν hγίων Τεσσαράκον-
�α Πέν�ε Μαρ�ύρων ��ν �ν Νικοπόλει �Iς cρµενίας Μαρ�υρυσάν�ων. 

Σ(ίχοι. 
Παρεµβολή �ις ε9ρέθη ΘεW νέα, 
Τόλµη παρεµβάλλουσα κα( πυρ
ς µέσον.  

Κ�ε�νεν �ρισθενέας δεκά�η π�ρ Νικοπολί�ας. 

ΤΤΤΤ; αL�; �µέρ: µνήµη ��ν 2γίων Μαρ�ύρων Βιάνορος κα( Σιλουανο�. 
ΕAς (Bν Βιάνορα. 

ΟLκ 4δυνήθη σ1ν xλε�ν σ�ε�n)ν φύσιν, 
Μάρ�υς Βιάνορ, οLδV �ο� ξίφους βία.  

ΕAς (Bν Σιλουανόν. 
jφθη πα�αχθε(ς Σιλουαν
ς �W ξίφει, 
iλλος Σιλω)µ �ξιώµενος πάθη. 

 

ΤΤΤΤ; αL�; �µέρ: µνήµη �ο� 2γίου Μάρ�υρος cπολλωνίου �ο� �κ Σάρ-
δεων. 

Σ(ίχοι. 
CπολλονίQ Σ�αυρ
ς � �ιµωρία, 
Ε@πε�ν δ� %ληθ�ς, Σ�αυρ
ς � σω�ηρία.  

 

ΤΤΤΤ; αL�; �µέρ: µνήµη ��ν 2γίων Μυρίων dσίων, ��ν �ν σπηλαίοις 
κα( σκή�αις �Iς Νι�ρίας κα�οικούν�ων, οqς θανά�ω παρέδωκεν �ν πυρ( κα( 
καπνW Θεόφιλος G cλεξανδρείας \πίσκοπος, δι) pσίδωρον �
ν Πρεσβύ-
�ερον. 
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Σ(ίχοι. 
kκ�εινεν ε@ς σπήλαια π�ρ �οKς µυρίους, 
Σπήλαιον ο@κήσαν�ος ο@κέ�ας Λόγου.  

 

ΤΤΤΤ; αL�; �µέρ: � σύναξις �ο� 2γίου pωάννου �ο� Θεολόγου �ν �ο�ς 
Βιά�ου. 

Σ(ίχοι. 
] βρον�Iς γόνος αEθις �χησε µέγα, 
0ν �ο�ς Βιά�ου �
ν αL�ο� δόµον σ�ήσας.  

 

ΤΤΤΤ; αL�; �µέρ: µνήµη �ο� dσίου πα�ρ
ς �µ�ν cν�ωνίου �ο� Ρώσσου, 
%σκήσαν�ος µVν �
 πρ��ον �ν �W κοινοβίQ �ο� \σφιγµένου, ε��α δV 
%νεγείραν�ος �1ν περικαλλI Λαύραν �ν ΚιέβQ, 8νθα %νευπαύθη �ν ΚυρίQ 
�W χιλιοσ�W xβδοµηκοσ�W �ρί�Q (1073) 8�ει. 

Σ(ίχοι. 
Cν�ωνιος 8ξαρχος ��ν �ν Ρωσσί:, 
Μοναζόν�ων πέφηνεν βίQ %σάρκQ.  

 

ΤΤΤΤ; αL�; �µέρ: �1ν Σύναξιν �πι�ελο�µεν ��ν Πάν�ων ��ν dσίων κα( 
θεοφόρων Πα�έρων �µ�ν ��ν �; καθ� �µ=ς oερ| κα( Σεβασµί:, Βασιλικ;, 
Πα�ριαρχικ; κα( Σ�αυροπηγιακ;, Μεγίσ�g Λαύρ: �ο� Βα�οπαιδίου, κα( �ν 
�ο�ς Gρίοις αL�Iς, %σκήσει κα( %θλήσει διαλαµψάν�ων. 

Σ(ίχοι. 
Βα�οπαίδιον χόρευε � Μάνδρα � Μεγίσ�η, 
ΠληθKν βλασ��ν σου βλέπουσα, �ν δόξg �; 9ψίσ�g.  

e(εροι νέοι. 
Μεγίσ�η wν�ως! κα( µεγίσ�ους  �οKς γόνους, 
-γίους �ίκ�ει Βα�οπαιδίου Μάνδρα. 
Κοιν�ς 9µνείσθω Βα�οπαιδογεν1ς hγιοσ�ρα�εία. 

 

Σάββας a Βηµα(άρης κα( διάκονος, προσµονάριος 
�Iς Βηµα�αρίσσης, Bσ�ις, �νεκα �πιδροµIς πειρα-
��ν, 8κρυψε �1ν 2γίαν ε@κόνα ε@ς �
 πηγάδιον �ο� 
Βήµα�ος κα( δι) �Iς πράξεώς �ου αL�Iς, %λλ) κα( 
�ν �; µακροχρονίQ α@χµαλωσί: �ου, %πέδειξεν Gποί-
ας %ρε�Iς κα( πνευµα�ικό�η�ος ��ο 8µπλεως, �ως ο, 
� �λπ(ς �Iς 9ποµονIς �ου �πραγµα�οποιήθη κα( � 
∆έσποινά µας, 4λευθέρωσε κα( �πανέφερε �
ν πι-
σ�όν Της δο�λον δι) ν) 9ποδείξg ε@ς �οKς νέους κ�ί-
�ορας �
ν �όπον, Bπου ε9ρίσκε�ο � 9π� αL�ο� κρυ-
βε�σα ε@κών. \�ελείωσεν Gσιακ�ς ε@ς �1ν Μονήν. 
Νικόλαος Καθηγούµενος, Cθανάσιος κα; Cν(ώνιος 
αL�άδελφοι �ξ cδριανουπόλεως, κ�ί�ορες �Iς 
ΜονIς, κα�) �
ν δέκα�ον α@�να, γενόµενοι πρό�υ-
πα %ρε�Iς κα( %κριβο�ς ζωIς κα�ηύθυναν µε�) 
θείου φόβου �1ν %δελφό�η�α. \κοιµήθησαν �1ν 
αL�1ν �µέραν κα( �νε�αφιάσθησαν Gµο� ε@ς �
ν 
8σω νάρθηκα �ο� Καθολικο�. 

Σάββας Cρχιεπίσκοπος Σερβίας κα( G κα�) σάρκα 
πα�1ρ αL�ο� Συµεcν Νεµάνια βασιλεKς �Iς Σερβί-
ας, ο7 µε�έπει�α κ�ί�ορες �Iς ΜονIς Χιλιανδαρίου. 
Σάββας G πρίγκηψ νέος �γκα�έλειψε κρυφίως �) 
βασίλεια κα( κα�έφυγε ε@ς �
ν Xθωνα περ( �) �έλη 
�ο� δωδεκά�ου α@�νος. \ν �; Μον; Βα�οπαιδίου 
παρέµεινεν �π� %ρκε�όν, 8νθα κα( 8λαβε �
 µέγα 
σχIµα. \ν αL�; προσIλθε κα( G πα�ήρ �ου Συµε�ν 
παραι�ηθε(ς �Iς Βασιλείας κα( %µφό�εροι συνέβα-
λον ε@ς �1ν %νασυγκρό�ησιν αL�Iς κα( θεωρο�ν�αι 
?ς νέοι κ�ί�ορες αL�Iς. 
]σιοµάρ(υς ΕWθύµιος, �γούµενος �Iς ΜονIς, µε�) 
∆ώδεκα Jκ (*ν Μοναχ*ν �ου περ( �) �έλη �ο� δε-
κά�ου �ρί�ου α@�νος 9φίσ�αν�αι µαρ�υρικ
ν θάνα-
�ον µ1 9ποκύψαν�ες ε@ς �)ς %ξιώσεις ��ν λα�ινο-
φρόνων pωάννου Βέκκου Πα�ριάρχου κα( Μιχα1λ 
�ο� Παλαιολόγου. 
Κοσµ\ς a Πρ*(ος, %δελφ
ς �Iς ΜονIς �ο� Βα�ο-
παιδίου, %πηγχονίσθη µε�) Aλλων �ν Καρυα�ς 
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dσιοµαρ�ύρων 9π
 ��ν αL��ν λα�ινοφρόνων. 
\σχά�ως ε9ρέθη �
 7ερ
ν αL�ο� λείψανον ε@ς �
ν 
Να
ν �ο� Πρω�ά�ου, Bπου κα�) �1ν παράδοσιν 
9πIρχε πάν�ο�ε κανδήλιον %νηµµένον. 
_σιος Σάββας, G κα( δι) Χρισ�
ν σαλός, µε�) �ο� 
?σαύ�ως dσιω�ά�ου γέρον�ός �ου ε@ς Βα�οπαιδι-
ν
ν κελλίον ��ν Καρε�ν, κα�ήγε�ο �κ Θεσσαλονί-
κης. �νεκα �πιδροµ�ν, %νεχώρησεν δι) Κύπρον 
κα( oεροσόλυµα %λλο� �πί �ινα 8�η. Κα�) �α��α 
�πεδόθη ε@ς αLσ�ηρο�ά�ην Aσκησιν ?ς ο7 µεγάλοι 
%σκη�α( ��ν πρώ�ων α@ώνων, διαλάµψας �ν 9περ-
φυέσι κα�ορθώµασι κα( θεοσηµείαις. \πανελθ�ν 
ε��α ε@ς �1ν Μον1ν Βα�οπαιδίου, 4γωνίζε�ο 9περ-
ανθρώπως, γενόµενος πρό�υπον 9πακοIς κα( φιλο-
πονίας κα( 4ξιώθη 9ψηλ�ν θεωρι�ν. \κοιµήθη, 
�µισο�ν�ος �ο� δεκά�ου �ε�άρ�ου α@�νος, ε@ς �1ν 
Βασιλεύουσαν Bπου %πεσ�άλη πρ
ς ε@ρήνευσιν δια-
φορ�ν µε�αξK ��ν Βασιλέων. 

Φιλόθεος Πα(ριάρχης Κωνσ(αν(ινουπόλεως, 8γινε 
µοναχ
ς �ν Μον; Βα�οπαιδίου, Bπου �µαθή�ευσε 
πλησίον �ο� %νω�έρω Gσίου Σάββα, �ο� Gποίου 
συνέγραψε κα( �
ν 9περφυI βίον, ?ς κα( �ο� hγίου 
Γρηγορίου �ο� Παλαµ=, �ν οtς %ναφέρε�αι ε@ς �1ν 
Μον1ν Βα�οπαιδίου ?ς ο@κείαν. 

_σιος Νικόδηµος, διδάσκαλος �ο� 2γίου Γρηγο-
ρίου �ο� Παλαµ=, %σκηθε(ς ε@ς �) Bρια �Iς ΜονIς 
Βα�οπαιδίου διέλαµψεν �ν πράξει κα( θεωρί:. \-
κοιµήθη Gσίως �ρία 8�η µε�) �1ν ε@ς αL�
ν 9πο�α-
γ1ν �ο� 2γίου Γρηγορίου. 

Γρηγόριος a Παλαµ\ς, προσIλθεν ε@ς Μον1ν Βα�ο-
παιδίου %ρχ)ς �ο� δεκά�ου �ε�άρ�ου α@�νος, Bπου 
παραµείνας �πί �ινα 8�η �κάρη κα( κα�ηρ�ίσθη 
πνευµα�ικ�ςD ε��α µε�έβη κα( ε@ς Aλλα µέρη �ο� 2-
γίου ^ρους κα( %λλαχο�, Bπου � θεία Χάρις �
ν ?-
δήγησεν, �ως B�ου ��έθη �π( �Iς λυχνίας �ο� %ρχιε-
ρα�ικο� θρόνου �Iς Θεσσαλονίκης. Ο,�ος �κρά�η-
σεν ε@ς �οKς �µους �ου �1ν %κρίβειαν �Iς Θεολογί-
ας κα( Nρθοδόξου εLσεβείας κα( δι) ��ν µακροχρο-
νίων �ου %γώνων κα�έφερε �ελειω�ικ
ν κ�ύπηµα 
ε@ς �1ν µάσ�ιγα �ο� νεοαρειανισµο� ��ν %ν�ιησυ-
χασ��νD δι) δV ��ν συγγραµµά�ων �ου %πεσ�ό-
µωσεν οL µόνον �)ς προγενεσ�έρας, %λλ) κα( �)ς �-
πιγενοµένας α7ρέσεις. 

�ωάσαφ a Με(εωρί(ης, κα�αγόµενος �κ βασιλικο� 
γένους �Iς Σερβίας γέγονε µοναχ
ς κα( µαθη�1ς 
�ο� Gσίου cθανασίου �ο� Με�εωρί�ουD %ργό�ερον 
�λθ�ν ε@ς �
ν Xθω, περ( �) �έλη �ο� δεκά�ου �ε�άρ-
�ου α@�νος, παρέµεινεν �ν �; Μον; Βα�οπαιδίου 
�π( xπ�αε�ίανD ��ελειώθη Gσιακ�ς ?ς πα�1ρ �ο� 
Μεγάλου Με�εώρου. 

Γεννάδιος  γούµενος �Iς ΜονIς Βα�οπαιδίου, 
µε�) ζήλου κα�ηύθηνε �1ν ποίµνην �ο� Χρισ�ο�. 
Κα�) �1ν περίοδον περ( �
 χιλιοσ�
ν �ρια-
κοσιοσ�
ν Nγδοηκοσ�
ν 8�ος, B�ε πειρα�α( �πε-
χείρησαν ν) λεηλα�ήσουν �1ν Μονήν, G dσιώ�α�ος 
Γεννάδιος �κουσε φων1ν παρ) �Iς Θεοµή�ορος ν) 
µ1 %νοίξουν �)ς θύρας �Iς ΜονIςD κα( ο0�ω � κου-
ρο�ρόφος κα( Παραµυθία ��ν µοναχ�ν δι) �ο� 
πισ�ο� αL�Iς δούλου διεφύλαξε �1ν ποίµνην αL�Iς 
A�ρω�ον. 

Νεόφυ(ος a Προσµονάριος �Iς Παναγίας �Iς Πα-
ραµυθίας, διεκρίθη δι) �
ν 9περβολικ
ν �ου ζIλον 
κα( �1ν εLλάβειαν ε@ς �
ν µονασ�ικόν �ου κανόνα 
κα( ε@ς �1ν %κρίβειαν �Iς συνειδήσεως πρ
ς �
 κα-
θIκον �ου. Κάπο�ε ε9ρισκόµενος �κ�
ς �Iς ΜονIς 
4σθένησε βαρέως κα( παρεκάλει �1ν ∆έσποινάν 
µας ν) µ1 �
ν %φήσg ν) %ποθάνg µακρ)ν �Iς µε�α-
νοίας �ου. Κα( πράγµα�ι 4ξιώθη ν) %κούσg �1ν 
φων1ν �Iς ∆εσποίνης µας B�ι θ) ζήσg �ν 8�ος %κό-
µη. \πισ�ρέψας λοιπ
ν ε@ς �1ν Μον1ν κα( �ργα-
σθε(ς %όκνως, µε�) �1ν παρέλευσιν �ο� 8�ους, 
�κουσε πάλιν �1ν ∆έσποινάν µας ν) �
ν καλ; δι� 
%ναχώρησινD Bθεν x�οιµασθε(ς κα( %σπασθε(ς �οKς 
%δελφούς, �κοιµήθη �ν ΚυρίQ. 

Θεοφάνης 0πίσκοπος Περιθεωρίου, %σκηθε(ς κα( 
�γουµενεύσας �ν �; Μον; Βα�οπαιδίου, �σχε�ίσθη 
µε�) �ο� Gσίου Μαξίµου �ο� Καυσοκαλύβη κα( 
συνέγραψε �
ν βίον αL�ο�. Ε@ς �1ν περιγραφ1ν 
�ού�ου %ναφέρει B�ι ε�δεν αL�
ν πε�όµενον �πάνω 
�ο� Aλσους κα( �ρχόµενον πρ
ς αL�όν. Κα�) πρό�-
nησιν δV �ο� dσίου �ού�ου προεχειρίσθη ε@ς 
Μη�ροπολί�ην Περιθεωρίου κα( πολλοKς πειρα-
σµοKς 9πέµεινε δι) �1ν %γάπην �ο� Χρισ�ο� κα( �
 
ποίµνιον αL�ο�. 

Γεννάδιος a δοχειάρης, κα( ο7 δύο %ν�άξιοι µαθη-
�αί �ου Cγάπιος κα; Νικόδηµος ο7 λαβόν�ες �1ν �ν-
�ολ1ν παρ) �ο� hγιω�ά�ου Fνωνύµου lγουµένου 
ν) δίδουν %νελλιπ�ς 8λαιον ε@ς �οKς %δελφούς, πα-
ρ) �1ν α@σθη�1ν 8λλειψίν �ουD ο[�ινες ε�δον �
 θα�-
µα �Iς %ναβλύσεως �λαίου �ξ xν
ς �ν�ελ�ς κενο� 
δοχείου, χάρι�ι �Iς Κυρίας µας Θεο�όκου �Iς \-
λαιοβρύ�ιδος. 

Μακάριος a ΜακρPς, γεννηθε(ς �ν Θεσσαλονίκg �
 
χιλιοσ�
ν �ριακοσιοσ�
ν �νενηκοσ�
ν πρ��ον 8�ος, 
νέος �λθεν ε@ς �1ν Μον1ν Βα�οπαιδίου Bπου �κάρη 
Μοναχ
ς 9πό �ινος λογίου κα( εLσεβεσ�ά�ου γέρον-
�ος. cργό�ερον προήχθη ε@ς �
 7ερα�ικ
ν %ξίωµα, 
�
 Gπο�ον ��ίµησε δι) �ο� �ναρέ�ου βίου �ου. Με�) 
�
ν θάνα�ον �ο� Γέρον�ός �ου, 9πε�άγη κα( πάλιν 
ε@ς ��ερον Γέρον�α πνευµα�ικ
ν Nνόµα�ι ∆αυ�δ. 
Ε��α µε�έβη ε@ς Κωνσ�αν�ινούπολιν Bπου, ?ς λο-
γιώ�α�ος, διεκρίθη ε@ς �1ν xρµηνείαν �ο� λόγουD 
%ργό�ερον 8γινεν �γούµενος �Iς ΜονIς �ο� Παν�ο-
κρά�ορος ε@ς �1ν Βασιλεύουσαν. vλαβε µέρος ε@ς 
δύο %ποσ�ολ)ς ε@ς �ώµην �κπροσωπ�ν �1ν \κ-
κλησίαν Κωνσ�αν�ινουπόλεως κα( 9περαµυνόµενος 
µε�) σθένους ��ν Nρθοδόξων δογµά�ων. \κοιµήθη 
�ν ΚυρίQ ε@ς �λικίαν �εσσαράκον�α ���ν ε@ς �1ν 
νIσον Χάλκην �ξ α@�ίας �πιδηµικIς νόσου. 

Μάξιµος a Βα(οπαιδινός, G 9π
 ��ν ξένων Nνο-
µασθε(ς «Γραικός», �γεννήθη �
 χιλιοσ�
ν �ε�ρακο-
σιοσ�
ν xβδοµηκοσ�
ν 8�ος �ξ %ρχον�ικIς 
ο@κογενείας �Iς Xρ�ης. \σπούδασεν ε@ς διαφόρους 
σχολ)ς �Iς ΕLρώπης, %κροασθε(ς ��ν 
�πιφανεσ�έρων διδασκάλωνD κα( κα�όπιν �γένε�ο 
Aρισ�ος καθηγη�ής. Μ1 7κανοποιούµενος Bµως �κ 
�ο� �πικρα�ο�ν�ος %νθρωποκεν�ρικο� δυ�ικο� 
φρονήµα�ος, %νεχώρησε δι) �
ν  Xθω, κα( 8µεινεν 
ε@ς �1ν περίβλεπ�ον Μον1ν �ο� Βα�οπαιδίου, 
%γασθε(ς �οKς �ν αL�; λογίους κα( �ναρέ�ους 
Μοναχούς. Παρέµεινεν ε@ς αL�1ν �π( δεκαε�ίαν, 
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Bπου σ�οιχ�ν ε@ς �)ς πα�ερικ)ς διδασκαλίας 
8φθασεν ε@ς �1ν δι) πράξεως �πίβασιν �Iς θεωρίας. 
yς ��ο xπόµενον 8γινεν 7καν
ς ν) φω�ίζg κα( 
χάριν �Iς 9πακοIς κα( �Iς  %γάπης �ξήρχε�ο �ο� 
2γίου ^ρους σ�ηρίζων �οKς πισ�ούς. Ε��α �κλήθη, 
δι) �ο� Ο@κουµενικο� Πα�ριαρχείου, 9π
 �ο� 
Τσάρου Βασιλείου pβάνοβι�ς ε@ς Ρωσσίαν [να 
βοηθήσg �
ν λα
ν δι) �Iς διορθώσεως κα( 
µε�αφράσεως ��ν γραφικ�ν κα( πα�ερικ�ν κει-
µένων. \κε� µε�) �)ς πρώ�ας %ρίσ�ους δρασ�ηριό-
�η�άς �ου, 8γινε θύµα φθόνου κα( κα�εδικάσθη ε@ς 
φυλάκισιν κα( δεσµά, σ�ερούµενος µελέ�ης κα( θεί-
ας Κοινωνίας �π( ε�κοσιν 8�η κα( πλέον. ΑL�
ς δV 
µεθ� 9ποµονIς κα( καρ�ερίας, πέραν πάσης µνησι-
κακίας ~ γογγυσµο� �πε�έλει �
 �ποικοδοµικ
ν αL-
�ο� 8ργον πρ
ς �
ν ρωσσικ
ν λαόν, λαβ�ν �1ν 
πρώ�ην εLκαιρίαν. Μ1 �πι�ραπείσης Aχρι �έλους 
�Iς µαρ�υρικIς αL�ο� ζωIς �Iς �πιθυµη�Iς �πι-
σ�ροφIς ε@ς �1ν µε�άνοιαν αL�ο�, 9πέκυψεν G γη-
ραι
ς %θλη�1ς ε@ς �
 κοιν
ν πάν�ων χρέος ε@ς �λι-
κίαν Nγδοήκον�α �ξ ���ν, γενόµενος, κα�) κοιν1ν 
παραδοχήν, νέος oεραπόσ�ολος κα( διδάσκαλος �Iς 
θεολογίας κα( ��ν 4θ�ν δι) �οKς Ρώσσους. 

Cθανάσιος Πα(ριάρχης Κωνσ(αν(ινουπόλεως %πο-
συρθε(ς ε@ς �
ν Xθω, �κάθησεν ε@ς �ν Μονύδριον, 
πλησίον ��ν Καρυ�ν, 9παγόµενον ε@ς �1ν Μον1ν 
Βα�οπαιδίου, �
 Gπο�ον %νεκαίνισε κα( διηύρυνεν 
γενόµενον ε��α κα( Σκή�η �π� Nνόµα�ι �ο� cποσ�ό-
λου cνδρέου. \κοιµήθη Gσιακ�ς ε@ς �ωσσίαν, 8ν-
θα σ�ζε�αι Aφθαρ�ον �
 7ερ
ν αL�ο� λείψανον. 

Μακάριος ]σιοµάρ(υς µαθη�1ς �ου 2γίου Νήφω-
νος Πα�ριάρχου Κωνσ�αν�ινουπόλεως δι) ��ν εL-
χ�ν αL�ο� -φθάσας δV ε@ς �
 Aκρον κα( �έλειον �Iς 
θείας %γάπης- %ναχωρήσας �κ �Iς ΜονIς Βα�οπαι-
δίου, Bπου παρέµενεν µε�) �ο� γέρον�ός �ου, 
%πIλθεν ε@ς Θεσσαλονίκην κα( �κήρυξε �νώπιον 
��ν ]θωµαν�ν �
ν Χρισ�όνD βασανισθε(ς δV 9π� 
αL��ν, %πεκεφαλίσθη κα�) �1ν �µέραν �Iς bψώ-
σεως �ο� Τιµίου Σ�αυρο�. d Sγιος Νήφων, ε9ρι-
σκόµενος ε@ς �
 Βα�οπαίδιον, �πληφορήθη �κ 
Πνεύµα�ος 2γίου �
 µαρ�υρικ
ν �έλος �ο� Μακα-
ρίου, κα( %νήγγειλεν �ο��ο ε@ς �
ν Aλλον µαθη�ήν 
�ου pωάσαφ, Bσ�ις κα( αL�
ς µε�) �α��α 4ξιώθη 
µαρ�υρικο� �έλους, κα�) �1ν πρ
ς αL�
ν 
πρό�nησιν �ο� 2γίου.  

Θεοφάνης Νέος ]σιοµάρ(υς, µαρ�υρήσας �ν Κων-
σ�αν�ινουπόλει �1ν 8ην pουνίου �ο� χιλιοσ�ο� πεν-
�ακοσιοσ�ο� πεν�ηκοσ�ο� �νά�ου 8�ους ε9ρίσκε�αι 
ε@ς �οKς κώδικας �Iς ΜονIς Βα�οπαιδίουD � συµ-
βολ1 Bµως �Iς ΜονIς ε@ς �1ν σ�αδιοδροµίαν αL�ο� 
�ο� %θλη�ο�, δVν ε�ναι γνωσ�ή. 

Cγάπιος µε(= (ο@ Γέρον(ος αW(ο@ κα; (*ν (ρι*ν 
Cγαρην*ν, �οKς Gποίους 8καµε ΜοναχοKς ε@ς �1ν 
Σκή�ην Κολι�ζο�. d dσιώ�α�ος ο,�ος 9πο�ακ�ι-
κός, ¢χµαλω�ίσθη κάπο�ε 9π
 πειρα��ν, κα( παρέ-
µεινε δουλεύων ε@ς �οKς %γοράσαν�ας αL�
ν cγα-
ρινοKς �π( δώδεκα 8�η, µ1 διαλείπων 7κε�εύειν �1ν 
∆έσποινάν µας ν) �
ν �λευθερώσg. Με�) δV προ-

�ροπ1ν αL�Iς, φανείσης αL�W �ν Gράµα�ι, 8λαβε 
θά�nος κα( 8φυγε %κολύ�ως �κ ��ν κυρίων αL�ο�. 
Φθάσας ε@ς �
ν Γέρον�ά �ου κα( διηγήθη ε@ς αL�
ν 
λεπ�οµερ�ς �) συµβάν�α. d Γέρων παρηγορήσας 
αL�όν, �
ν συνεβούλευσε ν) γυρίσg ε@ς �
ν κύριόν 
�ου, µ1 κρίνας Nρθ
ν �
 B�ι %πέδρασε κρυφίως �ξ 
�κείνου Bσ�ις �
ν ε�χεν %γοράσει. d πραγµα�ικ
ς 
9πήκοος cγάπιος 9πήκουσεν κα( �πέσ�εψεν ε@ς �
ν 
κύριόν �ου, Bσ�ις %κούσας B�ι ο0�ως �πιβάλλει � 
χρισ�ιανικ1 συνείδησις, κα�) πολλ) �ξε�ίµησεν �1ν 
πίσ�ιν ��ν χρισ�ιαν�ν. Κα�ηχηθε(ς οEν µε�) ��ν 
δύο �ου υ7�ν 9π
 �ο� cγαπίου κα( κα�ανυγε(ς 9π
 
�Iς θείας Χάρι�ος, %πεφάσισαν Gµο� ν) γίνουν 
Χρισ�ιανο( κα( �ό�ε µε�) �ο� cγαπίου �λθον ε@ς 
�1ν Σκή�ην Κολι�ζο� πρ
ς �
ν Γέρον�ά �ου, Bπου 
παρέµειναν µέχρι �έλους γενόµενοι Μοναχο( κα( �-
�ελειώθησαν κα( ο7 πέν�ε Gσιακ�ς. 

∆ιονύσιος ]σιοµάρ(υς, µοναχ
ς �Iς ΜονIς Βα�ο-
παιδίου, %πεσ�άλη  ε@ς Κρή�ην, συνοδεύων �1ν 2-
γίαν Ζώνην �Iς Θεο�όκου. \κραγείσης �Iς \πα-
νασ�άσεως, ο7 Το�κροι συνέλαβον �οKς Πα�έραςD G 
δV ∆ιονύσιος µ1 συγκα�α�εθε(ς ε@ς �)ς πιέσεις ν) 
%ποδεχθ; �
ν @σλαµισµόν, 9πεβλήθη ε@ς βασανι-
σ�ήρια κα( µε�) πυρακ�ωµένης σούβλης ��ρυπήθη 
�οKς µήνιγγας. Ε��α δέ, 9πέσ�η �
ν δι� %γχόνης θά-
να�ον κα�) �1ν Καθαρ)ν ∆ευ�έραν �ο� χιλιοσ�ο� 
Nκ�ακοσιοσ�ο� ε@κοσ�ο� δευ�έρου 8�ους. 

ΕWδόκιµος _σιος, �
 εLωδέσ�α�ον Aνθος �ο� πνευ-
µα�ικο� λειµ�νος �Iς ΜονIς Βα�οπαιδίου ε@ς 
ποίους χρόνους κα( µεθ� Gποίων 9περανθρώπων 
Aθλων κα( %γ�νων εLηρέσ�ησεν ο,�ος G �ρισµα-
κάρισ�ος πα�1ρ ε@ς �
ν Θεόν, ε@ς οLδένα �πέ�ρεψε 
ν) γνωρίσg, καθό�ι προγνωρίζων �
 �έλος �ου 
ε�σIλεθεν κα( �ναπέθεσε κρυφίως �
 πολύπονον 
κα( %θλη�ικ
ν �ου σκIνος ε@ς �
 Nσ�εοφυλάκιον 
�Iς ΜονIς κα( παρέµεινεν ο0�ως Aγνωσ�ος. Κα�) 
�
 χιλιοσ�
ν Nκ�ακοσιοσ�
ν �εσσαρακοσ�
ν 8�ος 
%νεκαλύφθη ?ς θησαυρ
ς πολυ�άλαν�ος �
 λεί-
ψανον �ο� dσιω�ά�ου �ού�ου Πα�ρ
ς Aφθαρ�ον 
κα( %κέραιον, %ναδίδον A�nη�ον εLωδίαν, �1ν G-
ποίαν �ως σήµερον %ναδίδουν �) 7ερώ�α�ά �ου 
Nσ�= κα( � �ιµία �ου κάρα. 

�ωακε;µ a �πικαλούµενος «Παππουλάκης», G �ξ 
pθάκης �λθ�ν νεώ�α�ος ε@ς �1ν Μον1ν Βα�οπαι-
δίου, �οσο��ον καθηδύνθη �κ �Iς %σκη�ικIς δια-
γωγIς ��ν βα�οπαιδιν�ν πα�έρων, �σ�ε %πο�αξά-
µενος π=σιν, 8µεινεν �ν αL�;D 8νθα δοκιµασθε(ς κα( 
καρε(ς �βίωσεν θεοφιλ�ς �ως �Iς µεγάλης xλλη-
νικIς \πανασ�άσεως. Τό�ε G Bσιος %ναχώρησεν ε@ς 
Πελοπόννησον, συγκακοπαθ�ν µε�) �ο� λαο�, ε��α 
�πανελθών, θεί: ο@κονοµί: ε@ς �1ν xαυ�ο� πα�ρίδα 
�1ν νIσον pθάκην, µεγάλην �πεδείξα�ο �1ν %σκη�ι-
κ1ν %γωγ1ν κα( hγιό�η�αD δι
 κα( 8�ι ζ�ν �θαυµα-
�ούργει κα( %πήλαυε �Iς γενικIς %ποδοχIς ?ς hγί-
ου. Κοιµηθε(ς ��άφη ε@ς �1ν πα�ρίδα �ου, 
γενόµενος προσ�ά�ης κα( πολιο�χος �Iς νήσου. 

 

ΤΤΤΤα�ς αL��ν hγίαις πρεσβείαις, G Θεός, �λέησον �µ=ς. cµήν. 
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dδR ζ:. 
ΤPς Θεο(όκου. ] ΕMρµός. 

Οe �κ �@ς Lουδαίας, κα�αν�ήσαν�ες Πα<δες �ν Βαβυλ�νι πο�έ, �� πίσ�ει 
�@ς Τριάδος, �Bν φλόγα �@ς καµίνου, κα�επά�ησαν ψάλλον�ες, ? ��ν Πα�έ-
ρων 	µ�ν, ΘεNς ε3λογη�Nς ε2. (∆ίς). 

ΤΤΤΤIς ΜονIς σου �γένου, προσ�ασία Παρθένε ?ς ΓενναδίQ πο�έ, %νά-
βλυσιν �λαίου, 9πέδειξας %φθόνως, %κοιµή�Q προνοί: σου, \λαιοβρύ�ις 
σεµνή, �; θεί: σου ε@κόνι. 

ἈἈἈἈνα�είνω �
 wµµα, �; σ; µυροφόρQ κα( παναγί: µορφ;, κα( πόθQ 
%νακράζω, ?ς �ό�ε �W σW δούλQ, ξένως 8λαιον 8βλυσας, ��ν ο@κ�ιρµ�ν σου 
nοα�ς, παθ�ν καθάρισόν µε. 

∆∆∆∆οχειάρισσα Κόρη, περιφρούρησον �έκνα �Iς oερ=ς σου ΜονIςD %ε( 
γ)ρ %ναβλύζεις, �) θε�ά σου �λέη, ?ς κρουν
ς θαυµα�όβρυ�ος, �πωνυµίαν 
αL�ήν, πλου�ο�σα �παξίως. 

ΤΤΤΤο� �λέους πηγήν σε, πάν�ες �πισ�άµεθα Παρθένε δο�λοί σουD δι
 �ο�ς 
ο@κ�ιρµο�ς σου, ?ς πάλαι �) δοχε�α, �)ς ψυχ)ς �µ�ν 8µπλησον, κα( 
σω�ηρίας σεπ�α�ς, %ξίωσον εLχα�ς σου. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. Πα<δες hβραίων. 

ΕΕΕΕtς ��ν �ν �W Βα�οπαιδίQ, πεφανέρω�αι ΕLδόκιµος G θε�ος, �; ��ν λει-
ψάνων Nσµ;, @ώµενος �)ς νόσους, κα( σKν αL�W �ιµώµενος, νεοµάρ�υς Θεο-
φάνης. 

ΚΚΚΚ�ί�ορας θείους �παινέσω, �οKς Gµαίµονας �W πόθQ κα( �; γνώµg, 
cθανάσιον σύν, �W θείQ cν�ωνίQ, κα( �
ν κλειν
ν Νικόλαον, �Iς �µ�ν 
ΜονIς προσ�ά�ας. 

ΑΑΑΑ�νοις �ιµ� �οKς oεράρχας, �
ν Φιλόθεον σKν Σάββ: Θεοφάνην, Πα-
λαµ=ν �ε κλεινόν, σKν �W cθανασίQD κα( ε� �ις Aλλος 8λαθεν, �ν Yδα�ς µεγα-
λυνέσθω. 

Θεο(οκίον. 

∆∆∆∆έσποινα κόσµου σK 9πάρχεις, κα�� �ξαίρε�ον ΜονIς Βα�οπαιδίου, 
προσ�ά�ις φύλαξ �ροφός, Aγρυπνος κα( βεβαία, �ο�ς �ν αL�; προσµένουσι, 
�) �λέη σου διδο�σα. 
 

e(ερος (*ν -γίων. Ο3κ �λά�ρευσαν. 

ἈἈἈἈγαπήσαν�ες, Θε
ν ?ς θέµις πάνσοφοι, κα( µελε�ήσαν�ες, �
ν θε�ον 
νόµον ΑL�ο�, κα( �ο��ον πληρώσαν�ες, εE δι� %σκήσεως, �νδειξάµενοι, 
%γάπην 9περβάλλουσαν, �παξίως ν�ν �ιµ=σθε. 

ΣΣΣΣυγκρο�εί�ωσαν, �; γ; �) �πουράνια, κα( εLφραινέσθωσαν, cγγέλων 
�άξεις βρο�ο�ςD βρο�ο( γ)ρ οLράνιοι, Aγγελοι 8νσαρκοι, xορ�άζον�αι, Βα�ο-
παιδίου θρέµµα�α, ε@ς Θεο� �ιµ1ν ��ν Bλων. 
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ὙὙὙὙπVρ 8ννοιαν, � χάρις �µ�ν Sγιοι! �κ ��ν �ιµίων 9µ�ν, κα( πανεν-
�ίµων σορ�ν, @άσεις παρέχον�αι, �ο�ς προσιο�σι πισ��ς, κα( κραυγάζουσινD 
d ��ν Πα�έρων Κύριος, κα( Θε
ς εLλογη�
ς ε�. 

ΜΜΜΜακαρίζον�αι, 9µ�ν Πα�έρες σήµερον, σεπ�) παλαίσµα�α, δι� Oν χω-
ρία σεπ�ά, �ο� Πνεύµα�ος �φθη�ε, καθάπερ Xγγελοι, βιο�εύσαν�εςD Bθεν 
9µ�ν �1ν εfσηµον, µνήµην πόθQ �κ�ελο�µεν. 

Θεο(οκίον. 

ἍἍἍἍπας σύλλογος, ��ν 9µνη��ν σου Xχραν�ε, %ναβο�µέν σοι, %κα�α-
παύσ�Q φων;D Χαρ) κόσµου ∆έσποινα, Λόγου παλά�ιον, � %σφάλεια, 
ΜονIς �µ�ν κα( σ�ήριγµα, κα( �λπ(ς %θανασίας. 
 

Κα(αβασία. 
Ο3κ �λά�ρευσαν �� κ�ίσει οe θεόφρονες, παρZ �Nν Κ�ίσαν�αA 9λλZ πυ-

ρNς 9πειλήν, 9νδρείως πα�ήσαν�ες, χαίρον�ες cψαλλονA ^περύµνη�ε, ? ��ν 
Πα�έρων Κύριος, καC ΘεNς ε3λογη�Nς ε2. 
 
 

dδR η:. 
ΤPς Θεο(όκου. 

] ΕMρµός. 
ΤNν �ν iρει [γί# δοξασθέν�α, καC �ν βά�# πυρί, �P �@ς Uειπαρθένου, 

�P Μωυσε< µυσ�ήριον γνωρίσαν�α, Κύριον ^µνε<�ε, καC ^περυψο-�ε ε�ς 
πάν�ας �οFς α��νας. (∆ίς). 

ΘΘΘΘα�µα µέγα �Iς θείας σου ε@κόνος, δι� αLθάδειαν κρουσθείσης �; µα-
χαίρ:, �φθη � σή, µακροθυµία ∆έσποιναD ε@ γ)ρ κα( αtµα βλύζεις, @άµα�α 
παρέχεις, �ο�ς πίσ�ει σV α@�ο�σι. 

ΝΝΝΝεκρωθέν�α �
ν κρούσαν�ά σε Κόρη, συνειδήσει ζωIς, 4λέησας 
ΠαρθένεD κα( γ)ρ πενθ�ν, ε@κόνι σου παρέµεινε, πόνQ 7κε�εύων, κα( λαβ�ν 
�ν �έλει, �οKς θείους ο@κ�ιρµούς σου. 

ῬῬῬῬ�σαι πάν�ας � θεία \σφαγµένη, �οKς 7κέ�ας σου παν�οίας �πηρείας, 
δαιµονικIς, κακώσεως κα( βλάβης �ε, �οKς �ν �; Μον; σου, Βα�οπαιδίου 
ΜI�ερ, ο@κο�ν�ας �ν %σκήσει. 

ΚΚΚΚα( προσ�ά�ιν κα( σκέπην κα( �λπίδα, σο� �1ν Ζώνην Πανάχραν�ε 
πλου�ο�ν�ες, �1ν σω�ηρίαν πλήρη κοµιζόµεθα, ∆έσποινα 9µνο�ν�ες, κα( 
9περυψο�ν�ες, �
ν Aφρασ�όν σου �όκον. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. hπ�απλασίως κάµινον. 

ΤΤΤΤο�ς %θλη�α�ς �ο� α[µα�ος, ν�ν σκιρ��σι γηθόµενοι, G �νθέως ζήσας, 
7ερ
ς ΕLθύµιος, κα( βίαιον θάνα�ον, σKν Μαθη�α�ς δεξάµενος, κα( Κοσµ=ς 
G Πρ��ος, πολι�είας �ο� Xθω, σKν �W ∆ιονυσίQ, �W �ν �; Κρή�ει γενναίως, 
%θλήσαν�ι �σχά�ως, πρεσβείαις �Iς Πανάγνου. 
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ΣΣΣΣάββας Yδα�ς 9µνείσθω µοι, oεράρχης G 8νθεος, G Χρισ�ο� θεράπων, 
κα( θαυµά�ων πάροχος, G Σέρβων βασίλειον, φω�ίσας �σπερ �λιος, σKν �W 
Συµεών, πα�ρ( αL�ο� κα�) σάρκα, �ν�α�θα µVν �
 πρ��ον, βιώσαν�ες 
Gσίως, Μον1ν Χιλανδαρίου, δοµήσαν�ες δV ε��α. 

ΣΣΣΣκίρ�α κα( πάλιν χόρευε, � σεπ�1 Μάνδρα χαίρουσα, �ο� Βα�οπαιδίου, 
σοKς υ7οKς γεραίρουσαD �
ν θε�ον cγάπιον, σKν �ο�ς αL�W �κλάµψασιν, Uµα 
ΓενναδίQ, Νικοδήµους �οKς δύο, cγάπιον �ε Aλλον, κα( ΜαξίµQ λαβόν�ι, 
σ�έφος Gµολογίας, παρ) �ο� cθλοθέ�ου. 

Θεο(οκίον. 

ἘἘἘἘφ� 9ψηλο� �ο� Βήµα�ος, κα( λαµπρο� θρόνου ∆έσποινα, µένεις 
καθηµένη, Bλη ?ς Παν�άνασσα, κα( κύκλQ σου [σ�αν�αι, �σπερ υ7οί σου 
πάν�οθεν, ο7 %σκη�ικο�ς, παν�οειδέσιν %γ�σι, κα( Aθλοις µαρ�υρίου, �ν �ο�ς 
Βα�οπαιδίου, �; θεί: σου προνοί:, �κλάµψαν�ες ?ς Aσ�ρα. 
 
 

iλλος (*ν -γίων. Πα<δας ε3αγε<ς. 

ΣΣΣΣκεύη �κλογIς θε�οι Πα�έρες, �1ν Aνω λαµπρό�η�α δεξάµενοι, κα( hγί-
ου Πνεύµα�ος, wργανα γενόµενοι, �µ�ν σο�ς �έκνοις πέλε�ε, θε�οι διδάσκα-
λοι, �Iς Χάρι�ος, �)ς �ρίβους α@σίως, βαίνειν ποδηγο�ν�ες, εLχα�ς 9µ�ν 
hγίαις. 

ὉὉὉὉ πλάσας καρδίας κα�) µόνας, κα( πάν�α πρ
 �ο� γενέσθαι �πισ�άµε-
νος, 9µ=ς �ξελέξα�ο, �σπερ σκεύη 8ν�ιµα, Μον; �µ�ν συνήγαγε κα( καθη-
γίασε, πρ
ς α�νεσιν, αL�ο� α@ωνίαν, �νδοξαζοµένου �ν π=σι �ο�ς 2γίοις. 

ἼἼἼἼσον �κ�ελέσαν�ες �
ν δρόµον, Πα�έρες ΜονIς �µ�ν καυχήµα�α, �σους 
�οKς σ�εφάνους �ε, πρ
ς Χρισ�ο� �δέξασθε, Μακάριε πανένδοξε, σKν 
pωάσαφ σ�ε�nW, συνάµα, ∆ιονύσιε µάκαρD µνείαν οEν ποιε��ε, �µ�ν σ�εφα-
νηφόροι. 

Ε�λογο1µεν�Πατέρα,�Υ@ ν�κα0�bγιον�Πνε1µα�...�Τριαδικόν. 

ἙἙἙἙσ��ς σKν �α�ς Aνω σ�ρα�ηγίαις, Πα�έρα Υ7
ν κα( Πνε�µα Sγιον, 
Τρίφω�ον %µέρισ�ον, Aκ�ισ�ον θεό�η�α, 9µνολογε� G σύλλογος ��ν προ-
σ�α��ν �µ�ν, κα( Aφεσιν, π�αισµά�ων α@�ε��αι, �ο�ς αL��ν �ελο�σι �1ν 
φω�οφόρον µνήµην. 

Κα0�ν1ν...�Θεο(οκίον. 

ὉὉὉὉ Λόγος Θεο� �ν σο( Παρθένε, βρο��ν �1ν συγκεχωσµένην φύσιν πά-
θεσιν, Bλην %νεµόρφωσε, κα( σV καθηγίασεD δι
 �1ν θείαν Ζώνην σου, �µε�ς 
κα�έχον�ες, ?ς σ�ήριγµα, κα( A�nηκ�ον πύργον, σ�ζουσαν Μονήν σου, �1ν 
δόξαν σου �ιµ�µεν. 
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Κα(αβασία. 
Α�νο1µεν,�ε�λογο1µεν�κα0�προσκυνο1µεν�τ ν�Κύριον. 

Πα<δας ε3αγε<ς �ν �� καµίν#, ? �όκος �@ς Θεο�όκου διεσώσα�ο, �ό�ε 
µ%ν �υπούµενοςA ν-ν δ% �νεργούµενος, �Bν ο�κουµένην jπασαν, 9γείρει 
ψάλλουσανA �Nν Κύριον ^µνε<�ε �Z cργα, καC ^περυψο-�ε, ε�ς πάν�ας �οFς 
α��νας. 
 

 

dδR θ:. ΤPς Θεο(όκου. 
] ΕMρµός. 

]ξέσ�η �πC �ού�# ? ο3ρανός, καC �@ς γ@ς κα�επλάγη �Z πέρα�α, k�ι 
Θεός, lφθη �ο<ς 9νθρώποις σωµα�ικ�ς, καC 	 γασ�ήρ σου γέγονεν, ε3ρυ-
χωρο�έρα ��ν ο3ραν�νA διό σε Θεο�όκε, Uγγέλων καC 9νθρώπων, �αξιαρ-
χίαι µεγαλύνουσι.  (∆ίς). 

ΠΠΠΠαρθένε � φωσφόρος θεία λαµπάς, � �
 φ�ς �
 %νέσπερον φέρουσα, 
�
ν �ο� Θεο�, Λόγον �ν γασ�ρί σου δίχα σπορ=ς, Βα�οπαιδίου φύλα��ε, �1ν 
κληρονοµίαν σου µη�ρικ�ς, �ιµ�σαν ?ς προσ�ά�ιν, �λπίδα �ε κα( σκέπην, 
κα( σω�ηρίας σε βεβαίωσιν. 

ὙὙὙὙµνο�σαν ν�ν προσδέχου �1ν σ1ν Μονήν, ΘεοµI�ορ �ν �σµασι Σύλ-
ληψιν, κα( �)ς λοιπάς, πάσας δυνασ�είας κα( xορ�άς, �) θε�α µεγαλε�ά σου, 
Uπερ σοι �ποίησεν G Θεός, δι� � κα( προσκυνο�σιν, α7 φύσεις ��ν σ�οιχείων, 
�
ν Θε�ον Τόκον σου Παν�άνασσα. 

ὩὩὩὩς πάν�ων �ε�οκυ�α ∆ηµιουργόν, %νω�έρα δV πάν�ων 9πάρχουσα, 
��ν νοερ�ν, κα( πυρίνων Πάναγνε Λει�ουργ�ν, περίεπε προνοί: σου, �1ν 
Βα�οπαιδίου θείαν Μονήν, κα( βράβευσον ε@ρήνην, �ο�ς �ν αL�; ο@κο�σι, 
κα( σω�ηρίαν �1ν α@ώνιον. 

ΝΝΝΝυµφ�νος %θανά�ου �πι�υχε�ν, κα( �ρυφIς παραδείσου %ξίωσον, �οKς 
�1ν σεπ�ήν, σύλληψιν �ο� Λόγου �ν σ; γασ�ρί, ��ν �όσων µεγαλείων σου, 
Bσα σοι �ποίησεν ?ς ε@κός, G Aσπορος Υ7ός σου, µεθ� ο, σε π=σα κ�ίσις, %-
ξιοχρέως µεγαλύνοµεν. 
 

Πρ*(ος Κανcν (*ν -γίων. > α3�ός. 

ἈἈἈἈγάλλου � �ν�α�θα σεπ�1 Μονή, � dσίους πλου�ήσασα ∆ώδεκα, κα( 
%θλη�άς, σKν �W ΕLθυµίQ, ο� %νδρικ�ς, κακοδοξίαν �λεγξαν, ��ν λα�ινο-
φρόνων κα( δυσσεβ�ν, 9φ� Oν παραδοθέν�ες, %γχόνης �W θανά�Q, διπλο�ς 
σ�εφάνους �κοµίσαν�ο. 
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ΕΕΕΕLφραίνου πάλιν σκίρ�α σεπ�1 Μονή, �Iς 2γνIς �
 κλειν
ν Βα�οπαί-
διον, B�ι πληθύν, oεραποσ�όλων κα( cσκη��ν, oεραρχ�ν %νέδειξας, ∆ιδα-
σκάλων σύσ�ηµα 7ερόν, δραµόν�ας φιλοψύχως, ε@ς π=σαν ο@κουµένην, κα( 
�1ν %λήθειαν �ρανώσαν�ας. 

ὉὉὉὉµήγυρις θεόφρον κα( �κλεκ�ή, cσκη��ν θεοσύλλεκ�ε Bµιλε, oερα-
ρχ�ν, δIµε χρισ�οφόρε κα( 7ερέ, Μαρ�ύρων θε�ον σύσ�ηµα, Uπαν�ες 
%νώνυµοι κα( γνωσ�οί, ΜονIς Βα�οπαιδίου, �µ�ν 9µ=ς 9µνο�σι, �1ν 
σω�ηρίαν 7κε�εύσα�ε. 

Τριαδικόν. 

ΠΠΠΠροσφέροµέν σοι δ�ρα Τρι)ς Σεπ�ή, ?ς %µνοKς κα( καρπώµα�α 
εfοσµα, ?ς %παρχάς, κα( ?ς θυµιάµα�α �κλεκ�ά, πάν�ας �οKς διαπρέ-
ψαν�ας, �ο�ς Gρίοις 8ξωθεν κα( �ν�ός, ΜονIς Βα�οπαιδίουD Oν �α�ς 
πρεσβείαις �αύ�ην, �κ πάσης βλάβης διαφύλα��ε. 

Θεο(οκίον. 

ᾨᾨᾨᾨδ)ς εLχαρισ�ίας � σ1 Μονή, κα( ο7 �αύ�ην ο@κο�ν�ες προσφέροµεν, 
ΜI�ερ Θεο�, B�ι διασώζεις �µ=ς %εί, κα( �1ν hγίαν Ζώνην σου, �ξαιρέ�ως 
δέδωκας προνοε�νD κα( ν�ν �ν �ρ: �έλους, %φέσεως π�αισµά�ων, κα( σω-
�ηρίας κα�αξίωσον. 
 

iλλος (*ν -γίων. mπας γηγενής. 

ΤΤΤΤρέψα�ε δεινόν, δαιµόνων κλυδώνιον �πεγειρόµενον, καθ� �µ�ν πανό-
σιοι, �1ν δV ο@κείαν Μον1ν φρουρήσα�εD �ο�ς 9µνη�α�ς βραβεύσα�ε, π�αι-
σµά�ων Aφεσιν, �ο�ς �κ πόθου, µνήµην �1ν %οίδιµον, �κ�ελο�σιν 9µ�ν κα( 
γεραίρουσιν. 

ἜἜἜἜθε�ο Θεός, 9µ=ς παναοίδιµοι ?ς %διάσεισ�α, �Iς ΜονIς προπύργια, 
καιρο�ς �σχά�οις κα�) δειν�ν πειρασµ�νD σεπ�) δV 9µ�ν λείψανα, νόσους 
@�ν�αι βρο��ν, σεβοµένων, πίσ�ιν �1ν ]ρθόδοξον, \κκλησίαν πληρο�ν�α 
�ο�ς θαύµασιν. 

ΦΦΦΦέγγει νοη�W, σοφο( αLλιζόµενοι, Yδ)ς προσδέξασθε, �ς 9µ�ν προσ-
φέροµεν, ε@ς λύσιν χρέους ο, προσοφείλοµενD %λλ) κα( ν�ν α@�ούµεθα, 
παραπ�ωµά�ων �µ�ν, �1ν συγγνώµην, �α�ς 9µ�ν δεήσεσι, πρ
ς Θε
ν 
δωρηθIναι κα( 8λεος.  

Τριαδικόν. 

ὮὮὮὮ Τρι)ς Σεπ�ή, ΘεV Gµοούσιε κα( %διαίρε�ε, λι�α�ς ��ν dσίων σου, 
��ν �πωνύµων κα( %νωνύµων �ε, �1ν oερ)ν �µ�ν Μονήν, σWζε παν�οίων 
κακ�ν, �; δV ποίµνg, Aσεισ�ον %κλόνη�ον, ε@ρηναίαν παράσχου 
κα�άσ�ασιν. 

Θεο(οκίον. 

ΣΣΣΣK ?ς %ληθ�ς, δοχε�ον �ο� Πνεύµα�ος, �δείχθης ∆έσποιναD �ν γ)ρ 
οLραν
ς κα( γI, χωρIσαι Bλως Θε
ν οL δύναν�αι, �ν σ; γασ�ρ( �χώρησαςD 
�ν �ξιλέωσαι, ��ν dσίων κα( �α�ς σα�ς δεήσεσιν, �φ� �µ�ν �ο�ς πισ��ς 
δεοµένοις σου. 
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Κα(αβασία. 
mπας γηγενής, σκιρ�ά�ω �P πνεύµα�ι, λαµπαδουχούµενοςA πανηγυριζέ-

�ω δέ, 9nλων Νόων φύσις γεραίρουσα, �Z eερZ θαυµάσια �@ς Θεοµή�ορος, 
καC βοά�ωA Χαίροις παµµακάρισ�ε, Θεο�όκε �γνB pειπάρθενε. 
 
 

0ξαποσ(ειλάριον. 
(χος β*. Γυνα<κες 9κου�ίσθη�ε. 

ΜΜΜΜον1 Βα�οπαιδίου ν�ν, %γάλλου �έρπου χόρευε, σοKς πολιούχους 
Gρ�σα, περιφρουρο�ν�άς σε κύκλQ, συνηθροισµένους Uπαν�ας, κα( �ιµωµέ-
νους σήµερονD συνεορ�άζει �ού�οις δέ, �Iς Θεο�όκου � Ζώνη, κοσµο�σα 
Σύναξιν �ού�ων. 

e(ερον. ,µοιον. 

ΤΤΤΤοKς πόθQ xορ�άζον�ας, 9µ�ν �1ν µνήµην πάνσοφοι, Πα�έρες οLρανό-
φρονες, Βα�οπαιδίου φύλακες, �κ πάσης περισ�άσεως κα( συµφορ=ς λυ�ρώ-
σασθε, κα( ��ν π�αισµά�ων Aφεσιν, παρ) Χρισ�ο� �ο� Σω�Iρος, α@�ήσασθε 
Θεοφόροι. 

Θεο(οκίον. ,µοιον. 

ἈἈἈἈγάλλου Βηµα�άρισσα, κα( \σφαγµένη σκίρ�ησον, Παραµυθία ?σαύ-
�ως, cν�ιφωνή�ρια UµαD G γ)ρ Πα�έρων σύλλογος, οqς σήµερον γεραί-
ροµεν, 9µ=ς πο�ε 4σπάσαν�οD Oν �α�ς πρεσβείαις παρέχει, Χρισ�
ς π�αισµά-
�ων �1ν λύσιν. 
 
 

ΕAς (οnς ΑOνους. 

7σ(*µεν σ(ίχους δ: κα; ψάλλοµεν (= παρόν(α Σ(ιχηρ= Προσόµοια. 
(χος α*. Τ�ν ο3ρανίων �αγµά�ων. 

∆∆∆∆ε��ε χορ
ς µοναζόν�ων, Βα�οπαιδίου ΜονIς, �π( �; θεί: µνήµg, ��ν 
�µ�ν πολιούχων, Πα�έρων %θροισθέν�ες, Zσµά�ων Yδα�ς, κα( �ο�ς 0µνοις 
κρο�ήσωµεν, χρεωσ�ικ�ς �κ�ελο�ν�ες �1ν παµφαI, κα( λαµπρ)ν αL��ν 
πανήγυριν. 

ΤΤΤΤο�ς �Iς %σκήσεως πόνοις, �οKς 9πVρ πίσ�εως, xνώσαν�ες καµά�ους, 
εLκλε�ς θεοφόροι, π�έρυγας %mλους �)ς µυσ�ικάς, προσλαβόµενοι Sγιοι, 
πρ
ς καλι)ς οLρανίους ?ς %ε�οί, 9ψιπέ�αι �πε�άσθη�ε. 

ΣΣΣΣKν �α�ς χορείαις dσίων, κα( ��ν Μαρ�ύρων σοφοί, �W ΘεανθρώπQ 
ΛόγQ, παρεσ���ες �ν δόξg, �ο��ον ?ς ∆εσπό�ην κα( ποιη�ήν, ��ν hπάν�ων 
�ρισόλβιοι, καθικε�εύσα�ε σ�σαι, �οKς �1ν σεπ�ήν, �κ�ελο�ν�ας θείαν 
µνήµην 9µ�ν. 

ἈἈἈἈξιεπαίνοις �ν 0µνοις, λαµπρ�ς �ιµάσθωσαν, Νεόφυ�ος κα( Σάββας, 
κα( Νικόδηµος Uµα, cγάπιος Γεννάδιος ο7 σοφοί, pωακε(µ κα( ΕLδόκιµος, 
κα( ο7 σ�ε�nο( dσιόαθλοι σKν λοιπο�ς, ?ς προσ�ά�αι �Iς ΜονIς �µ�ν. 
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∆όξα. (χος πλ. δ*. 

ΤΤΤΤ�ν Θεοφόρων �µ�ν Πα�έρων G χορός, �κ διαφόρων µVν πα�ρίδων 
προελθών, �ν δV �; περιωνύµQ Μάνδρ: Βα�οπαιδίου, κα( ��ν πέριξ αL�Iς 
θεοφρόνως ο@κήσαν�ες, �
 παρ) φύσιν %πέλιπον, �1ν κα�) φύσιν ��ήρησαν 
%γωγήν, κα( �Iς �ν θεωρί: �πέβησαν �ελειό�η�ος. Πάν�ων ��ν 2γίων 
%νεµάξαν�ο �)ς %ρε�άς, κα( µαθόν�ες �ξ Oν 8παθον, �µ�ν διδάσκαλοι κα( 
καθηγη�α( γεγόνασι. ∆ι
 κα( �µε�ς χρεωσ�ικ�ς αL�ο�ς βο�µενD Χαίρε�ε �Iς 
Παρθένου πανάγια �κλόγια, κα( �Iς cθωνικIς σ�ρα�είας �γκαλλωπίσµα�αD 
χαίρε�ε �Iς \κκλησίας σ�ηρίγµα�α, κα( �Iς ο@κουµένης σεµνολογήµα�αD 
χαίρε�ε �Iς ΜονIς �µ�ν, %κοίµη�οι φρουρο( κα( φύλακες. Πρεσβεύσα�ε 
πρ
ς Κύριον, �λεηθIναι �)ς ψυχ)ς �µ�ν. 

 
ΚαC ν-ν. Θεο(οκίον. 

∆∆∆∆έσποινα πρόσδεξαι, �)ς δεήσεις ��ν δούλων σου, κα( λύ�ρωσαι �µ=ς, 
%π
 πάσης %νάγκης κα( θλίψεως. 
 
∆οξολογία Μεγάληh µεθo pν (B Cπολυ(ίκον (*ν -γίων,   λοιπR Fκολουθία 

κα; Cπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
 

Ψάλλοµεν Τυπικά. ΕAς δH (οnς Μακαρισµούς, (Rν γ: κα; b: dδRν Jκ (*ν 
Κανόνων (*ν -γίων 

 
dδR γ:. Πρ*(ος Κανών. 

(χος πλ. δ*. Ο3ρανίας [ψ<δος. 

ΘΘΘΘεολόγους γεραίρω, �
ν Παλαµ=ν 8ξαρχον, σKν �W σοφω�ά�Q ΜαξίµQ 
�W χρισ�οκήρυκι, κα( ΜακαρίQ Gµο�, �Iς Παν�οκρά�ορος µάνδρας, ��ν 
πισ��ν σ�ηρίγµα�α, κα( %ν�ιλήπ�ορας. 

ΠΠΠΠροσµονάριον σέβω, δι� %ρε�Iς λάµψαν�α, κα( Βηµα�αρίσσης ε@κόνα, 
κρύψαν�α φρέα�ι, Σάββαν διάκονον, �
ν µε�) χρόνους δV πλείσ�ους, �αύ�ην 
%νασύραν�αD θα�µα παράδοξον! 

ΣΣΣΣυµεών �ε κα( Σάββαν, %νευφηµε�ν δίκαιον, �οKς �ν �; Μον; �µ�ν 
�αύ�g, σεµν�ς βιώσαν�αςD θεί: �µπνεύσει δέ, ε@ς περιώνυµον �όπον, κα( 
Μον1ν περίφηµον, @δίαν κ�ίσαν�ας. 

Θεο(οκίον. 

ὩὩὩὩς 9πέσχου Παρθένε, �ο� προνοε�ν πάν�ο�ε, �Iς Βα�οπαιδίου ΜονIς 
σου, πισ��ς ��ήρησας, κα( �ναπέθηκας, �1ν παναγίαν σου Ζώνην, �1ν �µ�ν 
%σφάλειαν, κα( περι�είχισµα. 
 

dδR b:. ∆εύ(ερος Κανών. 
(χος δ*. ΤBν θείαν �αύ�ην. 

ΣΣΣΣεπ�
ς χορ
ς δωδεκάριθµος, σεµν�ν dσιοάθλων �ιµάσθω ν�ν, ?ς 
σ�ηλι�εύσαν�ες, Λα�ίνων πλάνην �1ν 8χθισ�ον, κα( �
ν %γχόνης θάνα�ον 
9ποµείναν�ες. 

ΤΤΤΤο�ς �σµασιν εLφηµήσωµεν, πληθKν dσιοάθλων πανθαύµασ�ον, �οKς 
�πωνύµους �ε, κα( %νωνύµους ΜονIς �µ�ν, περιφανI βλασ�ήµα�α µακα-
ρίζον�ες. 

∆όξα�... 
ἈἈἈἈφθάρ�ου δόξης ��ύχε�ε, Πα�έρες �Iς ΜονIς �) καυχήµα�α, κα( 

^ρους Xθωνος, wν�ως εLώδη βλασ�ήµα�α, κα( %µαράν�οις σ�έφεσιν 
�κοσµήθη�ε. 

Κα0�ν1ν...�Θεο(οκίον. 

ΜΜΜΜαρία ΜI�ερ 9πέραγνε, ΜονIς Βα�οπαιδίου � πρόνοια, σWζε �1ν 
Ποίµνην σου, πάσης δεινIς περισ�άσεως, κα( α@ωνίου δόξης �υχε�ν 
%ξίωσον. 
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Cπολυ(ίκιον. 
(χος α*. Το- λίθου σφραγισθέν�ος. 

ΜΜΜΜονIς Βα�οπαιδίου φοι�η�α( κα( %κέσ�ορες, κα( �Iς ο@κουµένης φω-
σ�Iρες, θεοφόροι �δείχθη�ε, Πα�έρες πανσέβασ�οι �µ�ν, %γ�σιν %θλήσαν-
�ες καλ�ςD δι) �ο��ο �παξίως µνήµην 9µ�ν, �1ν πάνσεπ�ον �κ�ελο�µεν. 
∆όξα %ναβο�ν�ες �W Χρισ�W, δόξα �W hγιάσαν�ι, δόξα �W �ν κινδύνοις 
�µ�ν, 9µ=ς προσ�ά�ας δείξαν�ι. 

Cπολυ(ίκιον N(ερον. 

(χος ? α3�ός. Τ@ς �ρήµου πολί�ης. 

ΤΤΤΤοKς ΜονIς �µ�ν γόνους, κα( �ο� Xθω �κλόγια, %σκη�)ς dσίους 
Πα�έρας, oεράρχας κα( Μάρ�υρας, �ιµήσωµεν �οKς πόνοις 7ερο�ς, 
%σκήσαν�ας κα( µάνδραν �1ν κλεινήν, �αύ�ην �ο� Βα�οπαιδίου, �; �ο� 
Θεο�, Μη�ρί �ε προσηλώσαν�ας. ∆όξα βο�ν�ες �W ΘεW, δόξα �; 
Θεοµή�ορι, δόξα �W χορηγο�ν�ι δι� αL��ν, 9µ�ν �
 µέγα 8λεος. 
 

Κον(άκιον. 
(χος πλ. δ*. Τ� _περµάχ#. 

ΤΤΤΤ) 9πVρ φύσιν 7ερ) 9µ�ν παλαίσµα�α, 
κα( �οKς %γ�νας �Iς καλIς 9µ�ν %θλήσεως, 
εLφηµο�µεν κα( θαυµάζοµεν Θεοφόροι. 
\ν %σκήσει κα( %θλήσει γ)ρ �µπρέψαν�ες, 
�οKς σ�εφάνους �κοµίσασθε �Iς πίσ�εωςD 
δι
 κράζοµενD Χαίρετε�Πατέρες�Πανόσιοι. 

Κα; (έλος Κον(άκιον (B «Τ� rπερµάχD». 
 

Uπόσ�ολον, ζή�ει �P Σαββά�# �@ς Ε* hβδοµάδος καC 
Ε3αγγέλιον �� Γ* Κυριακ� ��ν Νησ�ει�ν. 

 
Μεγαλυνάριον. 

ΧΧΧΧαίρε�ε Πα�έρες θεοειδε�ς, �Iς Βα�οπαιδίου, Μάνδρας σ��λοι ο7 %κλι-
νε�ςD �α�ς 9µ�ν πρεσβείαις, προσ�ρέχον�ες ?ς �έκνα, βο�µεν µε�) πόθουD 
�µ=ς φρουρήσα�ε. 

ΚοινωνικόνA�Ε�ς�µνηµόσυνον...�
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