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ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΒ!! 
ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ  
 

 
(Ἰωήλ, Μητροπολίτου Ἐδέσσης) 

 
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Ἱστῶµεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς 
Προσόµοια. Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σηµείωσιν.  

 
Ὅσιε Παΐσιε, Φαράσων δένδρον πολύκαρπον, τῶν 

τοκέων σου καύχηµα, Ἄθωνος τὸ κλέϊσµα, καὶ τῆς 
Ἐκκλησίας, στύλος ἐγκρατείας, ἐν τοῖς ἐσχάτοις τοῖς 
καιροῖς, σηµείοις ὄντως τοῖς θαυµασίοις σου, ἐφάνης 
ἀξιάγαστε· διὸ πιστῶν τὰ ἀθροίσµατα, κατὰ χρέος τὸν 
βίον σου, εὐφηµοῦµεν τοῖς ᾄσµασιν.  
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Ἔχων πρὸς τὸν Κύριον, ἐξ ἁπαλῶν τῶν ὀνύχων σου, 
ἀκατάβλητον ἔρωτα, πάτερ ἀνεγίνωσκες, βίους τῶν 
Ἁγίων, καὶ Ὁσίων πάντων, καὶ εὐσεβείας ὁδηγούς, 
ἐκλέξας τούτους θεοχαρίτωτε, συνέµπορος 
στεῤῥότατος, τῆς ἐγκρατείας γεγένησαι, καὶ νηστείας 
Παΐσιε, τῆς Κονίτσης καλλώπισµα. 

 
Πάτερ ὁσιώτατε, τοὺς λογισµοὺς ἀπεκήρυξας, τοῦ 

δεινοῦ πολεµήτορος, καὶ ὡς καθαρότατος, ἐν τῇ σῇ 
καρδίᾳ, τοῦ Χριστοῦ ἐδέχθης, τὴν ἀπαστράπτουσαν 
µορφήν, τῆς ἀθεΐας διασκεδάζουσαν, Παΐσιε νοήµατα, 
καὶ ὡµολόγεις τοῖς πέρασι, ἀληθείας τὰ δόγµατα, καὶ 
τὸν πλοῦτον τῆς πίστεως.  

 
Ὅσιε Παΐσιε, ἐκ παίδων ἔσχες τὴν ἄνωθεν, τῆς 

Τριάδος ἐνέργειαν, διὸ καὶ τὸ χάρισµα, εἴληφας 
νηστείας, καὶ πρὸς τοὺς Ἁγίους, ἔχων ἀγάπησιν 
σφοδράν, τὰ νηπιώδη πάντα ἀπέῤῥιψας, κινῶν πρὸς 
θάµβος ἅπαντας, τοὺς συγγενεῖς καὶ οἰκείους σου, 
προτυπῶν οὕτως Ἅγιε, τὴν πορείαν τοῦ βίου σου.  

 
Δόξα. Ἦχος β΄. 

Τοὺς ἀκαµάτους ἀγῶνάς σου, θεοφόρε Παΐσιε, ὡς 
λαµπρὰ µιµήµατα, καὶ πρότυπα βίου, πάντες 
γινώσκοµεν· κατανικήσας γὰρ τῶν παθῶν, πάσας τὰς 
ἐπαναστάσεις, ἐν τοῖς ἐσχάτοις χρόνοις, ὡς ἥλιος 
ἀνίσχες, ἐν ὄρει τοῦ Ἄθωνος, καὶ ἐν ἄλλοις τόποις, 
διαλάµπων τοῖς θαύµασι, καὶ διδασκαλίαις· ὅθεν ταῖς 
πρεσβείαις σου, µὴ διαλίπῃς, τοῦ νοὸς ἡµῶν τὸ σκότος, 
τέλεον διασκεδάζων, ἵνα εὕρωµεν πάντες, τὸ µέγα 
ἔλεος.  
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Καὶ νῦν. Τὸ Θεοτοκίον. 
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα µου εἰς Σὲ ἀνατίθηµι, Μῆτερ τοῦ 

Θεοῦ, φύλαξόν µε ὑπὸ τὴν σκέπην Σου. 
 
 

Ἀπόστιχα. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Κόνιτσα καὶ Σινᾶ, καὶ Ἄθωνος τὸ ὄρος, Παΐσιε 

καυχῶνται, ἐπὶ τῇ θείᾳ µνήµῃ, τῇ σῇ θεοµακάριστε.  
 
Στίχ. Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ, καὶ ἀγαλλιάσονται 

ἐπὶ τῶν κοιτῶν αὐτῶν.  
Τάφον σου τὸν σεπτόν, Παΐσιε ἐν πίστει, τὰ πλήθη 

προσκυνοῦσιν, ἐλπίζοντες λαµβάνειν, τὴν χάριν σου 
ἀοίδιµε.  

 
Στίχ. ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν 

Ἐκκλησίᾳ ὁσίων.  
Πρέσβυν πρὸς τὸν Χριστόν, γινώσκουσι παµµάκαρ, 

Παΐσιε οἱ πάντες· διὸ καὶ αἰτηµάτων, λαµβάνουσι τὰ 
πρόσφορα. 

 
Δόξα. Τριαδικόν. 

Ἔχων ἐν τῇ ψυχῇ, Παΐσιε τὸ φάος, Τριάδος τῆς Ἁγίας, 
λαµπρύνεις τοὺς τιµῶντας, τὴν κλῆσίν σου πανόλβιε.  

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δέσποινα Μαριάµ, µὴ παύσῃ πρὸς Υἱόν σου, 
πρεσβεύουσα ἀπαύστως, ὑπὲρ τῶν ἀνυµνούντων, τὸν 
τόκον σου Θεόνυµφε.  

 
Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον 
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσµα, 

καὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Ὁσίων, µιµητὴν καὶ ἰσότιµον, 
Παΐσιον τιµήσωµεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρισµάτων τὸ 
µεστόν, ὡς συντρέχοντα ταχέως τοὺς εὐσεβεῖς, τοὺς 
πίστει ἀνακράζοντας· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα 
τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, 
πᾶσιν ἰάµατα. 

Ἕτερον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Ὥσπερ ἄγγελος, φανεὶς ἐν κόσµῳ, ἐν τοῖς ἔτεσι, τοῖς 

τελευταίοις, χριστοµίµητε Παΐσιε ὅσιε, ἀσκητικῶς γὰρ 
βιώσας ἐν Ἄθωνι, ὡς παµφαέστατος ἥλιος ἔλαµψας, 
καὶ κατηύγασας, πιστῶν τὰ πλήθη τῇ χάριτι, τοῖς 
ῥήµασι σηµείοις καὶ τοῖς θαύµασι.  

Δόξα. Ἕτερον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Παΐσιε γέγονας τῶν ἀσκητῶν ἡ κρηπίς, τοῦ Ἄθωνος 

κλέϊσµα καὶ Σουρωτῆς ὁ τροφός, Κονίτσης τὸ καύχηµα, 
σὺ γὰρ ἐπὶ τὰ ἴχνη, Ἀρσενίου ὁδεύσας, εἴληφας 
χαρισµάτων, τὴν πληθὺν Παρακλήτου, ἀφθόνως τοῖς 
σὲ τιµῶσιν, παρέχων τὰ πρόσφορα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον 

µυστήριον· διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, 
Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν 
ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος, δι' οὗ ἀναστήσας 
τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 
ἡµῶν.  

 
Ἀπόλυσις 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 



[5] 
 

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, ὁ Προοιµιακός, καὶ τό· 
Μακάριος ἀνήρ. Εἰς δὲ τό· Κύριε ἐκέκραξα, ἱστῶµεν 
στίχους η΄ καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια. Ἦχος α΄. 
Πανεύφηµοι µάρτυρες.  

 
Ἐκ παίδων ἠγάπησας σφοδρῶς, µοναστῶν 

πολίτευµα, καὶ βιοτὴν τὴν µονότροπον, σεµνὲ Παΐσιε· 
διὸ καὶ παρεῖδες, κοσµικῶν τὰ θέλγητρα, καὶ πάντα τὰ 
ἡδέα καὶ ῥέοντα, τὸν νοῦν σου ὅσιε, προσηλώσας πρὸς 
τὰ µένοντα, παραδείσου, ὡς ἔνσαρκος ἄγγελος.  

 
Ὡς µέλος στρατείας κοσµικῆς, σεαυτὸν Παΐσιε, 

ὑπογραµµὸν τοῖς συνοῦσί σοι, θεόφρον ἔδωκας, καὶ 
µετὰ συνήφθης, µοναστῶν συντάγµασι, ἀλείπτης 
γεγονώς, πρὸς εὐσέβειαν, πολλῶν τοῖς ῥήµασι, τοῖς 
σηµείοις καὶ τοῖς θαύµασι, οἷς ἐτέλεις, Χριστοῦ θείᾳ 
χάριτι.  

 
Ἀνῆλθες ἐν ὄρει τοῦ Σινᾶ, καὶ ὁσίως ἔζησας, τὸν 

Μωϋσῆν ἐκµιµούµενος, καὶ τὸν συγγράψαντα, 
Κλίµακα τὴν θείαν, ἔνδοξε Παΐσιε, βιώσας ἐν νηστείαις 
ὡς ἄσαρκος· διὸ καὶ εἴληφας, Παρακλήτου τὰ 
χαρίσµατα, ὡς οἱ πάλαι, Πατέρες καὶ Ἅγιοι. 

 
Μονῆς τοῦ Στοµίου ἀδελφός, ἐν Κονίτσῃ γέγονας, 

καὶ Ἐσφιγµένου ὁ δόκιµος, ὁ εὐπειθέστατος, καὶ τὴν 
Φιλοθέου, Ὅσιε ἐκλέϊσας, καὶ εἶτα ἐν Σινᾷ ὥσπερ 
ἄγγελος, ἀνὴρ κατῴκησας, προµηθεύων ἱερώτατε, 
Βεδουΐνοις, τοῦ βίου τὰ πρόσφορα.  

 
Ἐστήριξας πάτερ διδαχαῖς, καὶ ποικίλοις θαύµασι, ἐν 

Σουρωτῇ τὸ κοινόβιον, φανεὶς Παΐσιε, εὐσεβῶν 
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γυναίων, ὄντως θεοφώτιστος, ἀλείπτης ὁδηγὸς καὶ 
διδάσκαλος· διὸ τὸν τάφον σου, ἡ µονὴ διακατέχουσα, 
ὥσπερ ὄλβον, ἀγάλλεται Ὅσιε.  

 
Νεότητος ὤφθης φροντιστής, ἀσκητὰ Παΐσιε, τῶν 

ἀσθενῶν ἡ βοήθεια, καὶ ἀπεξάρτησις, νέων ἐθισµένων, 
ταῖς οὐσίαις Ἅγιε, φυτῶν ναρκωτικῶν τοῦ ἀλάστορος, 
ἀθέων ἴασις, µαθητῶν ἡ ἐπιστήριξις, καὶ ἁπάντων, 
οἰκεῖος καὶ γνώριµος. 

 
Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. β΄. 

Τῶν ἀσκητῶν ὁδεύσας τὴν τρίβον, εὔδροµος 
γέγονας, πρὸς ἀρετῶν ἐργασίαν, θεοφόρε Παΐσιε, τὸν 
χοϊκὸν γὰρ ἄνθρωπον, ἀπὸ καρδίας ἀποκηρύξας, ὁ 
νοῦς σου ἐσχόλαζε, τῇ ἀδιαλείπτῳ προσευχῇ, καὶ 
θεωρίᾳ φωτὸς τοῦ ἀκτίστου· διὸ καὶ γευσάµενοι, τῶν 
χαρισµάτων σου τὰ δῶρα, ὑµνοῦµέν σε Ὅσιε, ἐν 
εὐφροσύνῃ λέγοντες τό· χαίροις τῶν Φαράσων ἔκγονε, 
Ἄθωνος τὸ κλέος, τῆς Κονίτσης στύλος, Μοναστῶν ὁ 
διδάσκαλος, καὶ Σινᾶ ὁ οἰκήτωρ· χαίροις ὁ περιβληθείς, 
στολὴν τῆς ἀπαθείας, καὶ οὕτω γενόµενος, νεότητος 
ὁδηγός, πεπτωκότων ἀνόρθωσις, καὶ ἐπιστροφὴ 
πλανωµένων· χαίροις τῶν µοναζόντων ὑπόδειγµα, τῶν 
κοσµικῶν ὁ τύπος, καὶ ὀρθοδόξων πιστῶν, ἀναψυχὴ καὶ 
δρόσος. Καὶ νῦν θεοστόλιστε Γέρον, ἀπαύστως δυσώπει 
Χριστὸν τὸν Θεόν, ὑπὲρ ἡµῶν ἐν κατανύξει τελούντων, 
τῆς ἱερᾶς σου µνήµης τὴν ἐπέτειον.  

 
 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Τίς µὴ µακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε, τίς µὴ 
ἀνυµνήσει σου, τὸν ἀλόχευτον τόκον; Ὁ γὰρ ἀχρόνως 
ἐκ Πατρός, ἐκλάµψας Υἱὸς µονογενής, ὁ αὐτὸς ἐκ σοῦ 
τῆς Ἁγνῆς προῆλθεν, ἀφράστως σαρκωθείς, φύσει 
Θεὸς ὑπάρχων, καὶ φύσει γενόµενος ἄνθρωπος δι' 
ἡµᾶς, οὐκ εἰς δυάδα προσώπων τεµνόµενος, ἀλλ' ἐν 
δυάδι φύσεων, ἀσυγχύτως γνωριζόµενος. Αὐτὸν 
ἱκέτευε, σεµνὴ Παµµακάριστε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς 
ἡµῶν.  

 
Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, καὶ τὰ 

ἀναγνώσματα. 
 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα. (κεφ. 10,7) 
Μνήµη δικαίου µετ' ἐγκωµίων, καὶ εὐλογία Κυρίου 

ἐπὶ κεφαλὴν αὐτοῦ. Μακάριος ἄνθρωπος, ὃς εὗρε 
σοφίαν καὶ θνητός, ὃς οἶδε σύνεσιν. Κρεῖσσον γὰρ 
αὐτὴν ἐµπορεύεσθαι, ἢ χρυσίου καὶ ἀργυρίου 
θησαυρούς. Τιµιωτέρα δέ ἐστι λίθων πολυτελῶν· πᾶν 
δὲ τίµιον, οὐκ ἄξιον αὐτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόµατος 
αὐτῆς ἐκπορεύεται δικαιοσύνη, νόµον δὲ καὶ ἔλεον ἐπὶ 
γλώσσης φορεῖ. Τοιγαροῦν ἀκούσατέ µου, ὦ τέκνα, 
σεµνὰ γὰρ ἐρῶ. Καὶ µακάριος ἄνθρωπος, ὃς τὰς ἐµὰς 
ὁδοὺς φυλάξει. Αἱ γὰρ ἔξοδοί µου, ἔξοδοι ζωῆς, καὶ 
ἑτοιµάζεται θέλησις παρὰ Κυρίου. Διὰ τοῦτο 
παρακαλῶ ὑµᾶς καὶ προΐεµαι ἐµὴν φωνὴν υἱοῖς 
ἀνθρώπων. Ὅτι ἐγὼ ἡ σοφία κατεσκεύασα βουλὴν καὶ 
γνῶσιν καὶ ἔννοιαν· ἐγὼ ἐπεκαλεσάµην. Ἐµὴ βουλὴ καὶ 
ἀσφάλεια, ἐµὴ φρόνησις, ἐµὴ δὲ ἰσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐµὲ 
φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ ἐµὲ ζητοῦντες εὑρήσουσι 
χάριν. Νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ 
ἀπαίδευτοι ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ µου καὶ 
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πάλιν, σεµνὰ γὰρ ἐρῶ· καὶ ἀνοίγω ἀπὸ χειλέων ὀρθά. 
Ὅτι ἀλήθειαν µελετήσει ὁ λάρυγξ µου, ἐβδελυγµένα δὲ 
ἐναντίον ἐµοῦ χείλη ψευδῆ. Μετὰ δικαιοσύνης πάντα 
τὰ ῥήµατα τοῦ στόµατός µου, οὐδὲν ἐν αὐτοῖς σκολιόν, 
οὐδὲ στραγγαλιῶδες. Πάντα εὐθέα ἐστὶ τοῖς νοοῦσι καὶ 
ὀρθὰ τοῖς εὑρίσκουσι γνῶσιν. Διδάσκω γὰρ ὑµῖν ἀληθῆ, 
ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑµῶν, καὶ πλησθήσεσθε 
πνεύµατος.  

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα. (Κεφ. 4,7) 

Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. 
Γῆρας γὰρ τίµιον οὐ τὸ πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθµῷ ἐτῶν 
µεµέτρηται. Πολλιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις· καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος Θεῷ 
γενόµενος ἠγαπήθη· καὶ ζῶν µεταξὺ ἁµαρτωλῶν 
µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ ἢ 
δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ 
φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεµβασµὸς 
ἐπιθυµίας µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν 
ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους µακρούς· ἀρεστὴ γὰρ ἦν 
Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ µέσου 
πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ µὴ νοήσαντες, µηδὲ 
θέντες ἐπὶ διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν 
τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.  

 
Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. 3,1) 

Δικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτῶν 
βάσανος. Ἔδοξαν ἐν ὀφθαλµοῖς ἀφρόνων τεθνάναι καὶ 
ἐλογίσθη κάκωσις ἡ ἔξοδος αὐτῶν καὶ ἡ ἀφ' ἡµῶν 
πορεία σύντριµµα· οἱ δέ εἰσιν ἐν εἰρήνῃ· καὶ γὰρ ἐν ὄψει 
ἀνθρώπων, ἐὰν κολασθῶσιν, ἡ ἐλπὶς αὐτῶν ἀθανασίας 
πλήρης. Καὶ ὀλίγα παιδευθέντες µεγάλα 
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εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτούς, καὶ 
εὗρεν αὐτοὺς ἀξίους ἑαυτοῦ. Ὡς χρυσὸν ἐν χωνευτηρίῳ 
ἐδοκίµασεν αὐτοὺς καὶ ὡς ὁλοκάρπωµα θυσίας 
προσεδέξατο αὐτούς. Καὶ ἐν καιρῷ ἐπισκοπῆς αὐτῶν 
ἀναλάµψουσι, καὶ ὡς σπινθῆρες ἐν καλάµῃ 
διαδραµοῦνται. Κρινοῦσιν ἔθνη, καὶ κρατήσουσι λαῶν, 
καὶ βασιλεύσει αὐτῶν Κύριος εἰς τοὺς αἰῶνας. Οἱ 
πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ συνήσουσιν ἀλήθειαν, καὶ οἱ 
πιστοὶ ἐν ἀγάπῃ προσµενοῦσιν αὐτῷ· ὅτι χάρις καὶ 
ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς 
ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.  

  
Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἦχος α΄. 

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, τοῦ Ἄθωνος πολιτεία, 
µοναστῶν καὶ µιγάδων, ὅτι ἐν τοῖς ἐσχάτοις χρόνοις, ὡς 
ἄνθος ἠρινόν, ἐκ τοῦ λειµῶνός σου, ὁ Ὅσιος Παΐσιος 
ἐξήνθησεν. Οὗτος γὰρ ὁ πανθαύµαστος, τῶν δακρύων 
τοῖς χεύµασι, ὡς καλὸς γηπόνος, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
γεωργήσας, τῶν ἀρετῶν τὸ δένδρον, ἐφυτοκόµησε, 
καρποὺς ἐξενέγκας, τῆς ἀπαθείας καὶ προοράσεως, καὶ 
θεραπείας τῶν παθῶν, καὶ ἰάσεως ἀσθενειῶν, ψυχῆς τε 
καὶ σώµατος. Διὸ τανῦν, πρὸς αὐτὸν ἱκετικῶς 
προστρέχοµεν, καὶ βοῶµεν ἐν πίστει· πρέσβευε τῷ 
ἐλεήµονι Θεῷ, ὑπὲρ ἡµῶν τῶν ἀνυµνούντων, τὴν 
βιοτήν σου Ἅγιε, καὶ τὰ πολλά σου χαρίσµατα.  

 
Ἦχος β΄. 

Τῷ ἰδίῳ θνῄσκων θελήµατι, ὡς ἄλλος Παῦλος, τῶν 
παθῶν ἠλευθερώθης, καὶ ἐνεδύθης στολήν, τὴν 
φωτοειδῆ Παρακλήτου· διὸ καὶ ἠξιώθης ὡς βλέπων, 
ὁρᾶν τῶν ἀνθρώπων τὰς ἐννοίας, προγινώσκων τὰ 
µέλλοντα, καὶ προλαλῶν τὰ πρόσφορα, τοῖς προσιοῦσί 
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σοι, πάτερ Παΐσιε· ὅθεν καὶ ἡµεῖς, πρὸς σὲ τὰς χεῖρας 
τείνοντες, ὡς ἔχων παῤῥησίαν, ἐξαιτοῦµεν τὰς λιτάς 
σου, ὅπως διέλθωµεν, τοῦ βίου τὸ πέλαγος, καὶ ἐν 
λιµένι φθάσωµεν, τῆς Οὐρανῶν Βασιλείας.  

 
Ἦχος γ΄. 

Ὅσιε πάτερ, καθ' ἑκάστην ἡµέραν, πληθὺς 
ἀνθρώπων, ὡς εἰς κιβωτὸν σωτηρίας, ἐκύκλου τὴν 
καλύβην σου, εἷς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς 
ἐκζητούµενος, ἕτερος τὴν ἰατρείαν τῶν ἀῤῥωστηµάτων, 
ἄλλος τῶν λογισµῶν τὴν διευθέτησιν, ἢ τῶν 
ἐπισυµβάντων ἐν τῷ βίῳ τὴν λύσιν· διὸ καὶ νυνὶ τῷ 
τάφῳ σου, ὁµοίως οἱ πιστοὶ προσερχόµενοι, τὰ αὐτὰ 
αἰτοῦνται, Γέρον Παΐσιε, διόπερ εὐχόµεθα τούτων, 
τυχεῖν αὐτούς, ἀειµακάριστε.  

 
Ἦχος δ΄. 

Τὴν ἁλµυρὰν τῶν παθῶν ὑπερβὰς θάλασσαν, καὶ 
τῶν πνευµάτων τῆς πονηρίας, τὴν ὀφρὺν ἐδαφίσας, 
ἐγεγόνεις δοχεῖον, τοῦ Παρακλήτου Πνεύµατος, 
ὁσιώτατε Παΐσιε. Σὺ γὰρ τὸ ἔσοπτρον τοῦ νοός σου 
καθάρας, ἑώρακας τὸν θεάνθρωπον Κύριον, τὴν 
Πάναγνον Αὐτοῦ Μητέρα, Λουκιλιανὸν καὶ Εὐφηµίαν, 
τοὺς ἐνδόξους µάρτυρας, καὶ τὰ πρόσωπα ἄλλων 
Ἁγίων, µεθ' ὧν πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡµῶν.  

 
Δόξα Πατρί. Ἦχος δ΄. 

Τὸν µιµητὴν τοῦ Χριστοῦ, Παΐσιον τὸν Ὅσιον, τὸν ἐν 
Ἁγίῳ ὄρει βιώσαντα, ἐγκωµίοις λόγοις ἐπαινέσωµεν, 
ταῖς ῥοαῖς γὰρ δακρύων, τῶν παθῶν τὴν πυράκτωσιν 
ἔσβεσε, λαµπρύνων τὴν ψυχήν, καὶ καθαίρων τὴν 
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διάνοιαν, ἀναδειχθεὶς χρυσοειδέστατον, καὶ 
λαµπρότατον σκεῦος τῆς χάριτος, καὶ νῦν τῷ δήµῳ τῶν 
ἀσκητῶν συναφθείς, διηνεκῶς πρεσβεύει, ὑπὲρ τῶν 
ἐπικαλουµένων, τὸ τίµιον αὐτοῦ ὄνοµα.  

 
Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. Θεοτοκίον. 

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου, φύλαττε 
εὐλογηµένη Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωµεν, τὴν ἐλπίδα 
τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος πλ. α΄. 
Χαίροις ἀσκητικῶν. 

Χαίροις ὁ τῶν Φαράσων βλαστός, Ἁγίου Ὄρους 
ποταµὸς ὁ ἀείῤῥοος, ὁ φοῖνιξ τῆς εὐσεβείας, τῆς 
Σουρωτῆς ὁ τροφός, τῶν ἐνασκουµένων τὸ ὑπόδειγµα, 
Σινᾶ τὸ καλλώπισµα, καὶ Κονίτσης ὁ κάτοικος, πάσης 
Ἑλλάδος, ὁ ὑπέρλαµπρος ἥλιος, ὁ νεότητος, φροντιστὴς 
καὶ ἐπίκουρος, ἄνθρωπος ἐπουράνιος, καὶ ἔνσαρκος 
ἄγγελος, ὁ ἰατρὸς τῶν νοσούντων, καὶ ἀλγουµένων 
ἀνάπαυσις, Παΐσιε πάτερ, Ἐκκλησίας νέον ἄστρον, τὸ 
πολυθαύµαστον.  

 
Στίχ. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου 

αὐτοῦ.  
Χαίροις ὁ ἐν ἐσχάτοις καιροῖς, φανεὶς τοῖς πᾶσι, 

βοηθὸς ἑτοιµότατος,τῶν παίδων Ἀθωνιάδος, 
ὑπογραµµὸς βιοτῆς, καὶ τῆς εὐσεβείας κῆρυξ ἄριστος, 
πασχόντων τὸ κούφισµα, ἀτακτούντων διόρθωσις, τῶν 
ἐν ἀνάγκαις, ταχινὴ ὑποστήριξις, τῶν ἐν θλίψεσι, 
χαρµονὴ ἀναφαίρετος, πλάτος εὐρυχωρότατον, πιστῶν 
θεοπρόβλητε, τῶν ἐν φοβίαις τελούντων, καὶ ψυχικαῖς 
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καταστάσεσι, Παΐσιε πάτερ, τῶν Ὁσίων ἡ προσθήκη, 
καὶ ἀκροθίνιον.  

 
Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.  
Ἔχων ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς, τῆς διοράσεως τὸ 

χάρισµα Ὅσιε, κατέστης τῶν ἱερέων, καὶ εὐσεβούντων 
πιστῶς, ἀσκητῶν καὶ ἄλλων ὁ διδάσκαλος, ἐλέγχων 
γὰρ ἄριστα, τοῦ νοὸς τὰ νοήµατα, τὰ κεκρυµµένα, τῆς 
ψυχῆς ἀῤῥωστήµατα, ἐθεράπευες, θεοφόρε Παΐσιε· 
ὅθεν εἰς πᾶσαν ἔδραµε, τὴν γῆν τὸ σὸν ὄνοµα, καὶ διὰ 
τοῦτο ᾐτοῦντο, τὴν σὴν βοήθειαν ἅπαντες, καὶ τὴν 
θεραπείαν, τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωµάτων, 
ἀειµακάριστε.  

 
Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. δ΄. 

Ἀσκητικῶς βιώσας, καὶ περιγενόµενος, τῶν ἡδονῶν 
τοῦ βίου, σαρκὸς τῶν ὀρέξεων, καὶ πάσης ἡδυπαθείας, 
Γέρον Παΐσιε, ἐπισκέψεις ἐδέχθης, πλειστάκις τῆς θείας 
χάριτος, σὺ γὰρ ἐν τῷ κελλίῳ σου ὤν, καθ' ὕπαρ 
ἑώρακας, Εὐφηµίαν τὴν µεγαλοµάρτυρα, καὶ µετ' 
αὐτῆς ὡσανεὶ φίλος πρὸς φίλον, τὰ τῆς ἀθλήσεως 
αὐτῆς, σεµνοπρεπῶς διελέγου, µεθ' ἧς µὴ παύσῃ Ὅσιε, 
διηνεκῶς πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

 
Καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. Θεοτοκίον. 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, 
καὶ λύτρωσαι ἡµᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως.  
 
 
 

 
Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον 
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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσµα, 
καὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Ὁσίων, µιµητὴν καὶ ἰσότιµον, 
Παΐσιον τιµήσωµεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρισµάτων τὸ 
µεστόν, ὡς συντρέχοντα ταχέως τοὺς εὐσεβεῖς, τοὺς 
πίστει ἀνακράζοντας· δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα 
τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, 
πᾶσιν ἰάµατα. 

Ἕτερον. Ἦχος γ΄. Θείας πίστεως. 
Ὥσπερ ἄγγελος, φανεὶς ἐν κόσµῳ, ἐν τοῖς ἔτεσι, τοῖς 

τελευταίοις, χριστοµίµητε Παΐσιε Ὅσιε, ἀσκητικῶς γὰρ 
βιώσας ἐν Ἄθωνι, ὡς παµφαέστατος ἥλιος ἔλαµψας, 
καὶ κατηύγασας, πιστῶν τὰ πλήθη τῇ χάριτι, τοῖς 
ῥήµασι σηµείοις καὶ τοῖς θαύµασι.  

Δόξα. Ἕτερον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Παΐσιε γέγονας τῶν ἀσκητῶν ἡ κρηπίς, τοῦ Ἄθωνος 

κλέϊσµα καὶ Σουρωτῆς ὁ τροφός, Κονίτσης τὸ καύχηµα, 
σὺ γὰρ ἐπὶ τὰ ἴχνη, Ἀρσενίου ὁδεύσας, εἴληφας 
χαρισµάτων, τὴν πληθὺν Παρακλήτου, ἀφθόνως τοῖς 
σὲ τιµῶσιν, παρέχων τὰ πρόσφορα. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον 
Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον 

µυστήριον· διὰ σοῦ Θεοτόκε τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, 
Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούµενος, καὶ Σταυρὸν 
ἑκουσίως ὑπὲρ ἡµῶν καταδεξάµενος, δι' οὗ ἀναστήσας 
τὸν πρωτόπλαστον, ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 
ἡµῶν.  

 
Ἀπόλυσις 

 
ΟΡΘΡΟΣ 
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν 

τάφον σου Σωτήρ. 
Τῇ χάριτι Χριστοῦ, ὡς οἱ πάλαι Πατέρες, συνέζησας 

σεµνέ, τοῖς ἀλόγοις θηρίοις, καὶ φίλος γενόµενος, 
πτερωτῶν καὶ τῶν ὄφεων, ἐξεπλάγησαν, οἱ σὲ εἰδότες 
θεόφρον, καὶ ἀνύµνησαν, τὸν Παντοκράτορα Λόγον, 
τὸν σὲ θαυµαστώσαντα.  

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Εἰκόνα τὴν σεπτήν, Φοβερᾶς Προστασίας, Παΐσιε 

Μητρός, τοῦ Δεσπότου ἐκράτεις, καὶ ἔβλεψας Ὅσιε, 
πρὸς τὰ ἄνω καὶ ὤφθη σοι, ταύτης ἔλλαµψις, ἡ 
καταυγάζουσα πάντας· διὸ πρέσβευε, διηνεκῶς σὺν 
Παρθένῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

 
Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ΄. Τὴν 

ὡραιότητα. 
Τὸν πολυθαύµαστον, σεµνὸν Παΐσιον, τὸν 

καθαιρέσαντα, ὀφρὺν τοῦ δράκοντος, καὶ ἡδονὰς τὰς 
σαρκικάς, συντρίψαντα τῇ ἀσκήσει, Ἄθωνος τὸ 
κλέϊσµα, καὶ Φαράσων ἐκβλάστηµα, τὸν 
εὐεργετήσαντα, πολυτρόπως τοῖς θαύµασι, τὰ πλήθη 
τῶν πιστῶν ὀρθοδόξων, πάντες τιµήσωµεν ἐνθέως.  

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν ἀειπάρθενον, Κυρίαν Δέσποιναν, τὴν 

ὡραΐσασαν, γένος τὸ βρότειον, ἔχουσαν ὄντως τὴν 
µορφήν, Παΐσιε γλυκυτάτην, Ὅσιε ἑώρακας, ἐν ζωῇ ἐν 
τῷ Ἄθωνι, ὡς καὶ προσεκύνησας, ταύτην ἄνερ 
πανόλβιε· διὸ καὶ σὺν αὐτῇ µὴ ὀκνήσῃ, πάτερ ὑπὲρ 
ἡµῶν πρεσβεύων.  
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Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν 
Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Τῆς νεότητος ὤφθης παιδαγωγός, καὶ ἀκέστωρ 
ἀνθρώπων ναρκοµανῶν, τοῖς σχοῦσι δυσίατα, πορνικὰ 
ἁµαρτήµατα, ταῖς σαῖς εὐχαῖς ἐφάνης, θεράπων 
πανάριστος, καὶ τῶν ἀναζητούντων, ὁδὸν τὴν 
σωτήριον, πάτερ ἐπεγνώσθης, ἀκριβὴς ποδηγέτης, καὶ 
πάντων Παΐσιε, βακτηρία γεγένησαι, ἀσκητὰ 
θεοφώτιστε· διὸ ἐν Σουρωτῇ οἱ πιστοί, τὸν σὸν τάφον, 
προσκυνοῦντες χαίρουσι, καὶ σεµνῶς τὴν σὴν µνήµην, 
κατὰ χρέος µέλπουσι.  

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. Ὅμοιον. 
Τὴν ἁγίαν µορφήν σου ἑωρακώς, ὡς ὑπάρχει 

Παρθένε ἐν τῇ Σιών, ὁ θεῖος Παΐσιος, ἐν τῷ ὄρει 
ἐδίδαξε, τοῖς εἰκονογράφοις, ποιεῖν ἐν πιστότητι, καὶ 
πολλήν σου χάριν, ἐκήρυττεν ἅπασιν· ὅθεν Θεοτόκε, µὴ 
ἐλλείπῃς ἀπαύστως, Χριστὸν ἱκετεύουσα, ὑπὲρ πάντων 
τῶν δούλων σου, τῶν ὑµνούντων τὸν τόκον σου, καὶ 
πάντας τοὺς Ἁγίους αὐτοῦ, ἐν οἷς ἔστι, ἁγνὴ καὶ ὁ 
Ὅσιος, ὁ τιµώµενος ὕµνοις, ὑπὸ πάντων τὴν σήµερον.  

 
Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου  
Προκείµενον: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ 

ὁσίου αὐτοῦ.  
Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν Κύριον.  
Εὐαγγέλιον τὸ ἐν τῷ Ὄρθρῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα.  
Ὁ Ν΄.  
Δόξα. Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου.  
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου.  
Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ.: Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν, ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῶν 

κατορθωµάτων σου, Ὅσιε Παΐσιε, σὺ γὰρ ἐν τῷ εἰκοστῷ 
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αἰῶνι, ἀπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος, ὡς ἀστὴρ 
ἡµερινὸς ἀνίσχες, καὶ τῶν ὀρθοδόξων τὰ πλήθη 
ἐφώτισας, εἰς τὸ εἰδέναι τὸ θέληµα τοῦ Κυρίου· διὸ καὶ 
τανῦν ἐν οὐρανοῖς ἀνελθών, καὶ σχὼν παῤῥησίαν, µὴ 
παύσῃ πρεσβεύων, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

 
Εἶτα, οἱ Κανόνες· τῆς Θεοτόκου, καὶ τοῦ Ὁσίου δύο.  
Ὁ Κανὼν τῆς Θεοτόκου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Θεοτόκε 

Παρθένε πάντας σκέπασον. Ἰωήλ. 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἁρματηλάτην Φαραώ. 

Θεοχαρίτωτε ἁγνὴ θεόνυµφε, ταῖς ἱκεσίαις σου, πρὸς 
τὸν σὸν Δεσπότην, καὶ Υἱόν σου φώτισον, νοός µου 
ἐνεργήµατα, ὅπως ὑµνήσω ἀξίως, τῶν σῶν θαυµάτων 
τὸ πέλαγος, καὶ τῶν πρεσβειῶν σου τὰς χάριτας.  

 
Ἐπὶ τὴν σὴν καταφυγὼν βοήθειαν, ἀειµακάριστε, 

τοῦ ἐχθροῦ νικῆσαι, µιαρὰν παράταξιν, ἐλπίζω ὁ 
ταλαίπωρος· διὸ τείνω τὰς χεῖρας, ἱκετικῶς τῇ εἰκόνι 
σου, καὶ τὴν σὴν αἰτοῦµαι ἀντίληψιν.  

 
Ὁ σὸς Υἱὸς παρθενοµῆτορ ἄχραντε, ὁ ὑπεράγαθος, ὁ 

τοῦ κόσµου κτίστης, καὶ βροτῶν διάσωσµα, τὴν σὴν 
πρεσβείαν δέχεται, καὶ ποιεῖ πάντα ὅσα, ἐπιθυµεῖς 
θεονύµφευτε, ὑπὲρ τῶν πιστῶν ὑµνολόγων σου. 

 
Τῶν πειρασµῶν µου τὴν πληµµύραν Δέσποινα, 

στῆσον πρεσβείαις σου, καὶ πρὸς τὸν λιµένα, τοῦ 
Χριστοῦ ὁδήγησον, νοός µου τὰ νοήµατα, καὶ ψυχῆς 
µου τὸ ἦθος, ὅπως διέλθω τὸ πέλαγος, βίου 
πολυµόχθου πανάχραντε.  
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Κανὼν τοῦ Ὁσίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Ὅσιε Παΐσιε, ἀεὶ 
πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν. Ἰωήλ.  

Ἦχος πλ. δ΄. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 
Ὁλοκαρδίως τὸν σεµνὸν Παΐσιον, τὸν 

πολυθαύµαστον, ἀνυµνῆσαι θέλω, καὶ αἰτοῦµαι 
δύναµιν, Χριστέ µου παντοδύναµε, ὅπως µέλψω τὸν 
βίον, καὶ πολυάριθµα θαύµατα, τούτου τοῦ Ὁσίου σου 
Κύριε.  

 
Σεµνῶς βιώσας ἐπὶ γῆς ἀοίδιµε, ὡς ἄλλος ἄγγελος, 

σάρκα ὑποτάξας, καὶ παθῶν τὴν ἔγερσιν, χαρίτων 
πάτερ γέγονας, τοῦ Θεοῦ τὸ δοχεῖον, τοῖς Ὀρθοδόξοις 
Παΐσιε, πᾶσι προσπορίζων τὰ πρόσφορα.  

 
Ἱκετικῶς τὸν παντουργὸν τῆς κτίσεως, ἐξιλεούµενος, 

ὑπὲρ τῶν ἐν θλίψει, καὶ καµνόντων Ἅγιε, κατέστης ὁ 
διδάσκαλος, πρὸς θειότερον βίον, πολλῶν ἀνθρώπων 
Παΐσιε, Ὄρους τοῦ Ἁγίου τὸ καύχηµα. 

Θεοτοκίον. 
Ἐν τῷ πελάγει τῶν παθῶν νηχόµενος, 

καταποντίζοµαι, Μῆτερ Θεοτόκε, ὁ πτωχὸς καὶ 
δείλαιος· διὸ καὶ ἀνακράζω σοι· ταῖς λιταῖς σου τὸν 
σάλον, τῶν πειρασµῶν µου κατάπαυσον, Ὄρους τοῦ 
Ἁγίου ἡ ἔφορος.  

 
Κανὼν Δεύτερος τοῦ Ὁσίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Γέρον 

Παΐσιε, φύλαττε σοὺς φίλους. Ἰωήλ. 
Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

Γεώργιον ὤφθης τὸ θαυµαστόν, τοῦ Ἄθωνος Ὄρους, 
ἐκβλαστάνον γλυκεῖς καρπούς, Παΐσιε πάτερ θεοφόρε, 
τῶν ἀσκουµένων τὸ νέον παλλάδιον.  
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Ἐδίδαξας πάτερ τοὺς σοὺς υἱούς, φυλάττειν ἐκ 
βλάβης, πονηρίας τοὺς λογισµούς, καὶ ἔχειν ἐν νῷ 
ἀδιαλείπτως, τὰ ἀγαθὰ τοῦ Χριστοῦ ἐννοήµατα.  

 
Ῥοαῖς τῶν δακρύων σου τὸν Χριστόν, ἱκέτευες πάτερ, 

ὑπὲρ πάντων τῶν ἐνδεῶν, Παΐσιε τῶν ἐξαιτουµένων, ἐν 
τῇ σῇ κέλλῃ, ποικίλα αἰτήµατα.  

Θεοτοκίον. 
Ὁ νέος Παΐσιος Μαριάµ, τὴν θείαν µορφήν σου, ὑπὲρ 

φύσιν τοῖς ὀφθαλµοῖς, ἑώρακεν ὄντως ἐν τῷ Ἄθῳ, ἐν 
τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς ἀειπάρθενε. 

 
 

ᾨδὴ γ΄. Τῆς Θεοτόκου. Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχάς. 
Ὄλβος ὁ ἄσυλος πιστῶν, ἀγαθοσύνης ὁ πλοῦτος, καὶ 

θησαύρισµα ἀγάπης ἐδείχθης, ἀπειρόγαµε ἁγνή, τοῦ 
κόσµου τὸ ἐγκαύχηµα, τῶν γηγενῶν ἡ δόξα, καὶ τῶν 
ἀγγέλων τὸ µέλισµα.  

 
Κλῖµαξ ὑπάρχεις νοητή, ἡ ἀνάγουσα Κόρη, ἀπὸ γῆς 

εἰς οὐρανοὺς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ ὑπερέχεις τοῦ 
παντός, µερόπων καὶ ἀγγέλων τε, καὶ τῶν κτισµάτων 
πάντων, ὡς ἡ τεκοῦσα τὸν Κύριον.  

 
Ἐκ σοῦ ἀνέτειλεν ἡµῖν, ὁ ποιητὴς τῶν ἁπάντων, 

ὥσπερ ἥλιος φωτίσας τοὺς πάντας, καὶ τὰ σκότη τοῦ 
ἐχθροῦ, ἰσχύϊ διεσκέδασε, τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει, ὡς 
παντοδύναµος Κύριος.  

 
Πῦρ κατακαίει µε σφοδρῶς, τῶν ἡδονῶν Θεοτόκε, καὶ 

ταράσσει τὴν ἀθλίαν ψυχήν µου· διὸ δέοµαι θερµῶς, 



[19] 
 

λιταῖς σου τοῦτο µάρανον, καὶ τὴν εἰρήνην δός µοι, τῶν 
λογισµῶν θεονύµφευτε.  

 
Κανὼν τοῦ Ὁσίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Περιφρονεῖς τὸν µιαρόν, ἀνδροπρεπῶς θεοφόρε, 
τειχιζόµενος νοὸς ἀτυφίᾳ, καὶ εὐχαῖς περιβληθείς, τὸν 
θώρακα τῆς χάριτος, Παΐσιε τροποῦσαι, τῶν δυσµενῶν 
τὰ συστήµατα.  

 
Ἀδιαλείπτοις προσευχαῖς, πρὸς τὸν Δεσπότην τῶν 

πάντων, καθικέτευες Παΐσιε πάτερ, λυτρωθῆναι ἐκ 
δεινῶν, τοὺς ἐπικαλουµένους σε, καὶ ποθοῦντας λύσιν, 
τῶν θλιβερῶν περιστάσεων.  

 
Ἰσχὺν τὴν ἄνωθεν λαβών, ψυχὰς τῶν κεκοιµηµένων, 

βοηθεῖς ταῖς ἱκεσίαις παµµάκαρ, σὺ γὰρ ἔλεγες πιστοῖς, 
ὑπὲρ αὐτῶν προσεύξασθαι, ὡς ἐχόντων χρείαν, πλέον 
τῶν ζώντων Παΐσιε.  

Θεοτοκίον. 
Σωµατωθεὶς ὁ πλαστουργός, ἐκ τῶν ἁγνῶν σου 

αἱµάτων, τὸν ἀρχαῖον καταβάλλει βελίαρ, καὶ χαρίζει 
τοῖς βροτοῖς, τὴν ἄνεσιν Πανάµωµε, τῆς ἁµαρτίας 
παῦσιν, καὶ τῶν ψυχῶν ἐλευθέρωσιν.  

 
Κανὼν Δεύτερος τοῦ Ἁγίου. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

Νικητὴς ἀνεδείχθης, τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι, ὅλως 
ταπεινώσας τὸν ἄνδρα, τὸν ἐνεργούµενον, πάτερ 
Παΐσιε, καὶ ἐν Θιβὲτ παιδευθέντα, ὑπὸ τοῦ ἀλάστορος, 
µικρὸν Γεώργιον. 

 
Πνευµατέµφορε πάτερ, ὁ τοῦ παντὸς Κύριος, τὴν 

ὑπὲρ τὰ κάλλη ἀνθρώπων, τούτου ἐµφέρειαν, ἐν ὄρει 
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Ἄθωνος, σοὶ ἀπεκάλυψε πάλαι, καὶ ἐπλήσθης χάριτος, 
πολλῆς Παΐσιε.  

Ἀπορεῖ νοῦς ἀνθρώπων, πῶς ὑπεδέχθης µακάριε, ἐν 
τῷ σῷ κελλίῳ καθ' ὕπαρ, τὴν πολυΰµνητον, 
µεγαλοµάρτυρα, καὶ θαυµαστὴν Εὐφηµίαν, Ἅγιε 
Παΐσιε, Πατέρων καύχηµα.  

Θεοτοκίον. 
Ἰαµάτων σε κρήνην, καὶ ἰατρὸν ἄριστον, οἱ 

κατατρυχόµενοι πάντες, νόσοις τοῦ σώµατος, Μῆτερ 
γινώσκοµεν· διὸ αἰτοῦµεν ἐν πίστει, τὴν σὴν 
θεονύµφευτε, θείαν βοήθειαν.  

 
 

Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Εὐχῆς ἐργαστήριον, ἡ σὴ ἁγία ψυχή, Παΐσιε γέγονε, 

τῇ συνεχεῖ προσευχῇ, καὶ θείαις δεήσεσι, σὺ γὰρ 
µακροχρονήσας, ἐν τῇ κέλλῃ σου πάτερ, ὤφθης 
καθάπερ στήλη, φωτεινὴ ἱκετεύων, Χριστὸν τὸν 
πάντων κτίστην, καὶ παντοκράτορα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Παρθένε ἀπείρανδρε, χριστιανῶν ἡ ἐλπίς, τὸ κῦδος 

καὶ καύχηµα, τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ἀγγέλων 
ἀγλάϊσµα, γέγονας τῷ σῷ τόκῳ· διὸ ἔσχες µεγίστην, 
Δέσποινα παῤῥησίαν, πρὸ τοῦ θρόνου Υἱοῦ σου, ἀεὶ 
συνηγοροῦσα, ὑπὲρ τῶν τιµώντων σε.  

 
ᾨδὴ δ΄. Τῆς Θεοτόκου. Σύ μου ἰσχύς. 

Ἀρᾶς δεινῆς, τῆς πρώτης Εὔας ἡ λύσασα, τοὺς 
ἀνθρώπους, γέγονας τῷ τόκῳ σου, καὶ θλιβοµένοις ἡ 
χαρµονή, ἐπεγνώσθης Μῆτερ, καὶ τῶν στενόντων ἡ 
ἄνεσις, ἐδείχθης Θεοτόκε· διὸ καὶ σοὶ βοῶµεν· χαῖρε 
στήριγµα πάντων ἀκλόνητον.  
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Ῥοαῖς λιτῶν, τὸν ἀκατάσχετον καύσωνα, τῆς ψυχῆς 
µου, σβέσον παναµώµητε, καὶ δροσισµὸν καὶ 
ἀναψυχήν, τοῦ ἐλέους σου Μῆτερ, τὸν σὸν ἱκέτην 
πληµµύρισον, καὶ δός µοι ἐπὶ πλέον, τὴν ἰσχὺν 
Θεοτόκε, τοῦ ὑµνεῖν ἐπαξίως τὴν χάριν σου.  

 
Θεοπρεπῶς, ἐν τῇ νηδύϊ σου ᾤκησεν, ὁ τῶν ὅλων, 

Κύριος πανύµνητε, καὶ ἐνεδύθη ὁ ἀναφής, φύσιν τῶν 
ἀνθρώπων, ἵνα λυτρώσῃ τὸν ἄνθρωπον, ἐκ τῆς 
αἰχµαλωσίας, τοῦ δεινοῦ πτερνοσκόπου, καὶ χαρίσῃ 
ἡµῖν µέγα ἔλεος.  

 
Ἐπιποθῶν, τοῦ σοῦ ἐλέους τὸ πέλαγος, κλίνω γόνυ, 

καὶ ὑψῶ τὰς χεῖράς µου, τῇ σῇ εἰκόνι τῇ θαυµαστῇ, καὶ 
θερµῶς βοῶ σοι, µὴ µὲ παρίδῃς τὸν ἄθλιον, ἐλπὶς 
ἀπηλπισµένων, θλιβοµένων τὸ θάρσος, καὶ παντὸς 
ἀλγουµένου ἰάτειρα.  

 
Κανὼν τοῦ Ἁγίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ἰσχὺν λαβών, ἐξ οὐρανοῦ καθυπέµεινας, ἀσθενείας, 
τῆς σαρκὸς Παΐσιε, καὶ ἐγκαρδίως πρὸς τὸν Χριστόν, 
ἐφώνεις θεόφρον, δοξολογίας µελίσµατα· διὸ καὶ 
ἰατρείας, τῶν ψυχῶν καὶ σωµάτων, τὰ χαρίσµατα 
εἴληφας Ἅγιε.  

 
Ἐπακριβῶς, τὴν διδαχὴν ἠκολούθησας, τῶν 

Πατέρων, καὶ καθωµολόγησας, ἐν Θεσσαλονίκῃ 
ἀνδροπρεπῶς, τὸν Χριστὸν παµµάκαρ, συµµετασχὼν 
ὥσπερ ἄγγελος, µετ’ ἄλλων µοναζόντων, εἰς πορείαν 
θεόφρον, τοῖς ἀνθρώποις διδοὺς τύπον πίστεως. 
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Ἄϋλον φῶς, πολλάκις πάτερ Παΐσιε, τὴν σὴν ὄψιν, 
ὄντως περιέβαλλε, καὶ ἀνυψώθης ὑπὲρ τὴν γῆν, ἔχων 
τὰς σὰς χεῖρας, ὑψωµένας πρὸς Κύριον· διό καὶ οἱ 
ὁρῶντες, τὴν σὴν µορφὴν ἐν λάµψει, ἐξεπλήττοντο 
ὅλως πανεύφηµε.  

Θεοτοκίον. 
Ἐν σῇ γαστρί, ὁ Παντοκράτωρ ἐχώρησε, Θεοτόκε, καὶ 

βροτῶν τὸ φύραµα, ἀνακαινίσας ἐκ τῆς φθορᾶς, λύσας 
τὴν κατάραν, καὶ καταργήσας τὸν θάνατον, καὶ τοῦ 
σκοτεινοµόρφου, ἀντιδίκου βελίαρ, τὴν ὀφρὺν 
ἐταπείνωσε τέλεον.  

 
Δεύτερος Κανὼν τοῦ Ἁγίου. Εἰσακήκοα Κύριε. 

Σωτηρίας σε πρόξενον, τῶν προσερχοµένων ἐν σοὶ 
Παΐσιε, ὡµολόγουν τὰ ἀθροίσµατα, ταῖς διδασκαλίαις 
σου πανόσιε.  

 
Ἰατρὸς ὤφθης ἄριστος, δύο ἀσθενούντων παιδίων 

Ἅγιε, τῇ δεήσει τοῦ γεννήτορος, τούτων ἰατροῦ 
ἀξιοτίµητε.  

 
Ἐξαισίως Παΐσιε, ἐν τῇ προσευχῇ σου πολλάκις 

ἔβλυσας, τοῦ Χριστοῦ τὸ φῶς καὶ ἔψαλλες, ὕµνους ἐκ 
καρδίας καὶ µελίσµατα. 

Θεοτοκίον. 
Φωτισµὸν Θεονύµφευτε, τῇ ἐσκοτισµένῃ ψυχῇ µου 

δώρησαι, σὺ γὰρ τέτοκας τὸν Κύριον, κόσµου καὶ 
ἀνθρώπων φῶς τὸ ἄδυτον.  

 
 

ᾨδὴ ε΄. Τῆς Θεοτόκου. Ἵνα τί με ἀπώσω. 
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Ἀόκνως µε πειράζει, πάθεσιν ἀτόποις, σατᾶν ὁ 
παγκάκιστος, ἀλλὰ Θεοτόκε, ἐπὶ σὲ θαῤῥῶν ὁ 
ταλαίπωρος, τούτου τὰ πυρφόρα, ἐλπίζω βέλη 
κατακόψαι, καὶ νικῆσαι αὐτὸν Ἀπειρόγαµε.  

 
Ἐξελοῦ µε ταχέως, πάσης ἀκηδίας, ψυχῆς µου σῇ 

χάριτι, καὶ µὴ διαλίπῃς, τοῦ ἐγεῖραί µε Μῆτερ 
ἀνύµφευτε, ἐκ τῶν ἁµαρτάδων, καὶ ψυχικῶν 
ἀῤῥωστηµάτων, σὺ γὰρ ἔχεις τὴν ἄµαχον δύναµιν.  

 
Ποταµὸς χαρισµάτων, καὶ πηγὴ ἰαµάτων, ῥεῦµα 

ἰάσεων, Δέσποινα ὑπάρχεις· διὸ ἔπαρον δέοµαι, 
στένωσιν, τῆς ψυχῆς µου Μῆτερ, καὶ εἰς τὸ πλάτος τὸν 
σὸν δοῦλον, ἀπαθείας ταχὺ καθοδήγησον.  

 
Ἀπορεῖ πᾶσα κτίσις, πῶς τὸν ἀπερίληπτον Λόγον 

ἐκύησας, ἐν τῇ σῇ νηδύϊ, Θεοτόκε ἁγνὴ ἀειπάρθενε, καὶ 
φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 
µακαρίζουσι σὲ ὡς προείρηκας.  

 
Κανὼν τοῦ Ἁγίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ἰσχυρῶς προεώρας, τῶν προσερχοµένων σοι πάτερ 
Παΐσιε, βίον καὶ τὰ ἔργα, καὶ ἑκάστῳ ἐδίδως τὰ 
πρόσφορα, πρὸς τὴν σωτηρίαν, ἐπιδεικνύων θεοφόρε, 
ὑπὲρ πάντων φροντίδα καὶ ἔλεος.  

 
Προσηνὴς καὶ ἀκτήµων, προσευχῆς ἐργάτης 

ἐπιµελέστατος, τῆς εἰρήνης φίλος, ἐραστὴς τῆς ἀγάπης 
ἀκλόνητος, τοῦ Θεοῦ οἰκεῖος, καὶ τῶν ἀνθρώπων 
παραστάτης, ἀνεδείχθης θεόφρον Παΐσιε.  
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Ῥιψιλόγους παµµάκαρ, πλανηθέντας ὅλως ὑπὸ τῶν 
αἱρέσεων, τοῦ δεινοῦ βελίαρ, ἐνουθέτησας πάτερ 
Παΐσιε, ταῖς διδασκαλίαις, καὶ διδαχαῖς ταῖς 
ὀρθοδόξοις, καὶ σηµείοις καὶ θαύµασιν Ὅσιε.  

Θεοτοκίον. 
Εὔα µὲν ἡ προµήτωρ, τὴν κατάραν τοῦ γένους πάλαι 

ἐδέξατο, σὺ δὲ Θεοτόκε, τὴν χαρὰν καὶ εἰρήνην τῷ τόκῳ 
σου, ἤνεγκας τοῖς πᾶσι· διὸ προστάτιν τῶν ἀνθρώπων, 
οἱ σοὶ δοῦλοι σὲ ἔχοµεν Δέσποινα. 

 
Κανὼν Δεύτερος τοῦ Ἁγίου. Φώτισον ἡμᾶς. 

Ὕψεις σταθηράς, πρὸς τὸν Κύριον τὰς χεῖράς σου, 
ὑπὲρ νέων τῶν πεσόντων ἐν κακοῖς, καὶ ζητούντων, τὴν 
σὴν δύναµιν Παΐσιε.  

 
Λύεις τὰ δεσµά, ἀναρχίας τῇ ἐντεύξει σου, πρὸς τὸν 

Κύριον Παΐσιε σοφέ, πολλῶν νέων, προσιόντων τῇ 
καλύβῃ σου.  

 
Ἄνωθεν ῥοπῇ, πολλοὺς νέους ὁσιώτατε, πρὸς τὸν 

δρόµον τοῦ Χριστοῦ καθοδηγεῖς, καὶ δεικνύεις, τὰ τοῦ 
βίου τούτων ἄριστα.  

Θεοτοκίον. 
Τεῖχος ἀῤῥαγές, καὶ θεµέλιον τὸ ἄσειστον, καὶ ἡ 

σκέπη Θεοτόκε τῶν πιστῶν, ἐπεγνώσθης τῇ λοχείᾳ σου 
Πανάχραντε.  
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ᾨδὴ στ΄. Τῆς Θεοτόκου. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 
Νυκτὶ ἀτόπων παθῶν, τῶν ἡδονῶν συσχεθέντα µε, 

ἐν λάκκῳ ὁ ἀµελής, ἐµπέπτωκα Πάναγνε· διὸ ταῖς 
ἀκτῖσί σου, ἔγειρόν µε Μῆτερ, καὶ τὸν νοῦν µου 
καταύγασον.  

 
Τῷ ξίφει τῶν σῶν λιτῶν, ἁµαρτιῶν µου τὸν 

σύνδεσµον, διάῤῥηξον παντελῶς, Παρθένε καὶ σῶσόν 
µε, καὶ δός µοι µετάνοιαν, τοῦ εὐθυπορῆσαι, ἐν τῷ βίῳ 
µου Πάναγνε.  

 
Ἀνάγαγε Μαριάµ, ἐκ τοῦ βυθοῦ ἀπογνώσεως, τὰ 

πλήθη χριστιανῶν, τὰ πίστει βοῶντά σοι· µὴ παύσῃ 
ἀπείρανδρε, ὑπὲρ τῶν σῶν δούλων, δυσωποῦσα τὸν 
τόκον σου.  

 
Συνέχοµαι ὁ πτωχός, πρὸ τῆς ἡµέρας τῆς κρίσεως, 

ἡνίκα τὸ φοβερόν, βιβλίον ἀνοίγεται, τῶν πράξεων 
Δέσποινα, τῶν ἐµῶν πταισµάτων, διὰ τοῦτο δός µοι 
δύναµιν.  

 
Κανὼν Πρῶτος τοῦ Ἁγίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Σωφρόνως ἐπὶ τῆς γῆς, ἐβίωσας Ὅσιε, σωφρόνως καὶ 
τοῖς πιστοῖς, τοῖς λόγοις σου ἔθρεψας· διὸ πάτερ 
γέγονας, εὐσεβείας τύπος, καὶ τοῦ βίου καθαρότητος.  

 
Βλυστάνων ὥσπερ πηγή, τῆς ἐγκρατείας τὰ νάµατα, 

ἐπότισας τὴν πληθύν, τῶν νέων Παΐσιε, καὶ τούτους 
ὠδήγησας, ἐκ τῆς ἀσωτείας, εἰς τὸν δίαυλον τῆς 
χάριτος.  
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Ἐµφρόνως καὶ νουνεχῶς, ὀρθοδοξίας τὰ δόγµατα, 
πολλάκις ἐν τῇ ζωῇ,σαφῶς ὑπεστήριξας, Παΐσιε Ὅσιε, 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ θεόληπτος διδάσκαλος.  

Θεοτοκίον. 
Ὑψώθης µετὰ θανήν, εἰς τὰς µονὰς τοῦ Κυρίου σου, 

καὶ ἔσχες ὡς ἀµοιβήν, τῶν πόνων σου χάριτας, τῶν 
νόσων ἰάσεων, καὶ παραµυθίας, τῶν στενόντων 
ὁσιώτατε.  

 
Κανὼν Δεύτερος τοῦ Ἁγίου. Τὴν δέησιν ἐκχεῶ. 

Τὸ σκῆνός σου, τὸ σεπτὸν Παΐσιε, ἐν τῇ µάνδρᾳ 
Σουρωτῆς ὥσπερ ὄλβος, ἐπαναπαύεται ὄντως θεόφρον, 
καὶ τοῖς πιστοῖς προσπορίζει δωρήµατα, ἰάσεις νόσων 
τῆς ψυχῆς, καὶ πληγῶν τῆς σαρκὸς τὴν θεράπευσιν.  

 
Ἐµφάνειαν, τῆς µορφῆς σου ἔσχοµεν, θεοφόρε ἐπ' 

ἐσχάτων πολλάκις, σὺ γὰρ ἀκέστωρ σοφὸς 
ἐπεγνώσθης, τῶν ἐκ καρκίνου πασχόντων Παΐσιε, τῶν 
δαιµονώντων ἰατρός, καὶ καµνόντων ταχὺ 
ἐπιστήριγµα.  

 
Σεσάλευται, τοῦ ἐχθροῦ ἡ ἔπαρσις, τῇ ἁγίᾳ σου 

δυνάµει παµµάκαρ, σὺ γὰρ ὡς ζῶν ἐκ τοῦ τάφου σου 
ἦλθες, καὶ δαιµονόπληκτον νέον ἀπήλλαξας, ἐκ τῆς 
δουλείας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ τῆς τούτου κακίας Παΐσιε. 

Θεοτοκίον. 
Οὐ κέκτηµαι, τῶν δακρύων χάρισµα, τοῦ θρηνῆσαι 

ἁµαρτάδων µου πλῆθος, καὶ κατανύξεως Μῆτερ 
στεροῦµαι, καὶ στεναγµοῦ σωστικοῦ τῆς καρδίας µου· 
διὸ λιταῖς σου πρὸς Χριστόν, τὴν δεινὴν ἀκρασίαν µου 
σύντριψον.  
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 

Ἁγίου Ὄρους ἀσκητὴν τὸν περιάκουστον, καὶ 
Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον, ἐπαινέσωµεν 
ἐν ὕµνοις ὁλοκαρδίως, ποδηγῶν γὰρ τοὺς πιστοὺς πρὸς 
βίον ἄριστον, ποταµῶν τῶν δωρηµάτων τούτους 
ἔπλησας· διὸ κράζουσι· Χαίροις πάτερ Παΐσιε.  

Ὁ Οἶκος. 
Ἄγγελος ὥσπερ ἄλλος, ἕως ἐσχάτων τῶν χρόνων, 

Παΐσιε ἐφάνης ἐν Ἄθῳ, ὁσίως γὰρ ζήσας ἐν γῇ, 
ἀσκητῶν τῶν ἀρχαίων ἰσοστάσιος, ἐφάνης τοῖς συνοῦσί 
σοι, βοῶσί σοι θερµῶς τοιαῦτα·  

Χαῖρε Φαράσων ὁ θεῖος γόνος,  
χαῖρε τοῦ Ἄθωνος µέγας ὄλβος,  
Χαῖρε τῆς Κονίτσης τὸ ἔνθεον καύχηµα,  
χαῖρε Σουρωτῆς κοινοβίου καλλώπισµα,  
Χαῖρε βρύσις ἡ πολύκρουνος ὑπὲρ φύσιν δωρεῶν,  
χαῖρε ῥεῦµα ἀκατάσχετον ἰαµάτων σωστικῶν,  
Χαῖρε ὅτι κλεΐζεις τὴν Μονὴν Ἐσφιγµένου,  
χαῖρε ὅτι οἰκεῖς ἐν τῷ ὄρει Σιναίου,  
Χαῖρε βροτῶν ἀτύφων ὁ ἔξαρχος,  
χαῖρε πολλῶν χαρίτων ὁ κάτοχος,  
Χαῖρε δεινῶς στενόντων ὁ ῥύστης,  
χαῖρε ἀνδρῶν µοναστῶν ὑποφήτης,  
Χαίροις πάτερ Παΐσιε. 
 

Συναξάριον. 
Τῇ ΙΒ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὀσίου 

Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. 
Παΐσιε τοῦ ὄρους Ἄθωνος δένδρον, 
πολύκαρπον ὁσιώτατε ἐδείχθης. 
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Δεκάτῃ τε καὶ δευτέρᾳ, Παΐσιος θάνε 
Οὗτος ὁ πανθαύµαστος καὶ πολύφηµος τῆς 

Ἐκκλησίας Ὅσιος Παΐσιος (Ἐζνεπίδης) ἐγεννήθη ἐν 
Φαράσοις τῆς Καππαδοκίας τῇ 25ῃ Ἰουλίου 1924 ὑπὸ 
χριστιανῶν γονέων λαβὼν κατὰ τὸ βάπτισµα αὐτοῦ τὸ 
ὄνοµα Ἀρσένιος ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Ἀρσενίου τοῦ 
Καππαδόκου. Ἐλθὼν µετὰ τῶν γονέων αὐτοῦ ἐν 
Ἑλλάδι, κατῴκησεν ἐν Κονίτσῃ τῆς Ἠπείρου διακριθεὶς 
ἀπὸ παιδὸς διὰ τὴν εὐλάβειαν καὶ πίστιν αὐτοῦ πρὸς 
τὸν Θεόν. Ἀνδρωθεὶς δὲ µετέβη εἰς τὸν Ἄθωνα καὶ 
ἐγένετο Μοναχὸς λαβὼν ἐν µὲν τῇ ῥασοευχῇ τὸ ὄνοµα 
Ἀβέρκιος, εἶτα δὲ κατὰ τὴν εὐχὴν τοῦ µικροῦ σχήµατος 
τὸ ὄνοµα Παΐσιος. Διὰ περισσοτέραν ἄσκησιν µετέβη 
καὶ εἰς τὸ Σινᾶ. Καταλήξας ἐν τῷ κελλίῳ Παναγούδα ἐν 
ταῖς Καρυαῖς τοῦ Ἄθωνος, πολλὰ σηµεῖα ἐν ζωῇ ἐποίει 
τοῖς προσερχοµένοις αὐτῷ. Ἔτι δὲ διὰ τῆς διδασκαλίας 
αὐτοῦ µετέφερε πολλοὺς εἰς τὴν ὀρθὴν ὁδόν. Ἐγένετο 
καὶ πνευµατικὸς καθοδηγητὴς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου 
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου ἐν Σουρωτῇ. Ἐν τέλει τοῦ βίου 
αὐτοῦ ἀσθενήσας βαρέως ἐτελεύτησεν ἐνταφιασθεὶς ἐν 
τῇ προµνηµονευθείσῃ Μονῇ τῇ 12ῃ Ἰουλίου 1994. 
Πολλὰ σηµεῖα ἐποίησε καὶ µετὰ τὴν ὁσίαν αὐτοῦ 
κοίµησιν. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμοῤῥοοῦσα, 

ἣν ἰάσατο ὁ Χριστός, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται. 
Ὅλου νοητῶς δράττεταί σου νῦν, Λόγε, 

Ἡ κρασπέδου σου πρὶν μόνον δραξαμένη. 
Δύο καὶ δεκάτῃ Βερονίκης ἦτορ γῆθεν ἀπέπτη. 

Αὕτη ἦν ἐκ κώµης Πανεάδος· δεινῷ δὲ πάθει τῆς 
αἱµορροίας ἐπὶ δώδεκα ἕτη συνεχοµένη, προσῆλθε τῷ 
Κυρίῳ, καὶ ἤψατο τῶν ἱµατίων αὐτοῦ, καὶ πάραυτα 
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ἰᾶται τῆς µάστιγος αὐτῆς (Μᾶρκ. ι´ 24-34). 
Εὐχαριστοῦσα δὲ τῷ Σωτῆρι, ἵδρυσε πρὸς τιµὴν αὐτοῦ 
πρὸ τοῦ οἴκου αὐτῆς τὸν ἀνδριάντα αὐτοῦ. Θεασαµένη 
δὲ τοῦτον πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος ἀγόµενον, καὶ ἱδρῶτι 
τὸ πρόσωπον περιῤῥεόµενον, ἐπέδωκεν αὐτῷ 
σουδάριον, µεθ᾿ oὗ ἀποσµήξας τὴν θείαν ὄψιν, 
τετύπωται αὕτη παραδόξως ἐν αὐτῷ. Ἀµέµπτως δὲ καὶ 
θεοφιλῶς ζήσασα ἡ µακαρία Βερονίκη, ἀπῆλθεν εἰς τὰς 
αἰωνίους µονάς. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων 

Πρόκλου καὶ Ἱλαρίου. 
Ἤνεγκε γυμνὸς πυκνὰ ὁ Πρόκλος βέλη. 

Ξίφει δὲ Ἱλάριος ἐτμήθη κάραν. 
Οὗτοι οἱ Ἅγιοι ὑπῆρχον ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως 

καὶ Μαξίµου ἡγεµόνος. Κατεσχέθη δὲ πρῶτον ὁ Ἅγιος 
Πρόκλος, καὶ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως ὁµολογήσας τὸν 
Χριστόν, Μαξίµῳ τῷ ἡγεµόνι ἐκδίδοται καὶ λαµπάσι 
πυρὸς τὴν γαστέρα καὶ τὰς πλευρὰς κατακαίεται καὶ 
ξέεται καὶ ἐπὶ ξύλου κρεµᾶται καὶ λίθῳ βαρεῖται τοὺς 
πόδας· καὶ ἀπαγόµενος τοῦ τοξευθῆναι, συναντᾷ τὸν 
ἑαυτοῦ ἀνεψιὸν Ἱλάριον, ἑλκόµενον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων. 
Καὶ ὁ µὲν Ἅγιος Πρόκλος ταῖς νιφάσι τῶν βελῶν 
κατατρωθείς, πρὸς Κύριον ἐξεδήµησεν. Ὁ δὲ Ἅγιος 
Ἱλάριος, ἐρωτηθεὶς καὶ χριστιανὸν ἑαυτὸν 
ἀποκαλεσάµενος, κρεµασθεὶς τύπτεται καὶ ἐπὶ µιλίοις 
τρισὶ σύρεται· εἶτα τὴν κεφαλὴν ἐκτµηθείς, κατετέθη 
µετὰ τοῦ Ἁγίου Πρόκλου. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Σεραπίων, πυρὶ 

τελειοῦται   

http://www.saint.gr/2058/saint.aspx
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Πῖόν τι Xριστῷ θῦμα καὶ Σεραπίων, 
Xριστοῦ παρ’ ἐχθρῶν εἰς τὸ πῦρ βεβλημένος. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων· 

Ἀνδρέου τοῦ Στρατηλάτου, Ἡρακλείου, Φαύστου, 
Μηνᾶ καὶ τῆς συνοδεία αὐτῶν. 

Ὡς ἅρμα αἷμα τετράϊππον εἰς πόλον, 
Εὑροῦσα, ἑξώρμησε τετρὰς Μαρτύρων. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ Ὁσίου Μιχαὴλ τοῦ 

Μαλεΐνου, ὃς ἐχρημάτισε πατὴρ πνευματικὸς τοῦ 
Ἁγίου Ἀθανασίου, τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ. 

Ζήσας, Μιχαήλ, ὡς ἄσαρκος ἐν βίῳ, 
Ὁμωνύμῳ νῦν συμπαρίστασαι Νόῳ. 

  
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Γερασίμου καὶ 

Ἀκακίου, τῆς Μονῆς τῆς  
Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Κρήτης. 

Γέρας εὕρατο Γεράσιμος ὁ θεῖος, 
ἐχθροῦ δὲ εἶλεν Ἀκάκιος κακίαν 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Σύναξις τῆς Εἰκόνος τῆς 

Παναγίας τῆς Τριχερούσης, τῆς Μονῆς 
Χιλανδραρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους 

Εἰκών σου Ἁγνὴ ὡς θεία μυροθήκη, 
δέδοται ἡμῖν ἐκ Παλαιστίνης πάλαι. 

Ἡ Ἅγια αὕτη Εἰκὼν τῆς πανυµνητοῦ Θεοτόκου, ἣν 
κτῆµα Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ· ὃς συκοφαντηθεὶς 
ὑπὸ τοῦ εἰκονοµάχου Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου τῷ ἀµηρᾷ 
τῆς Δαµασκοῦ, ὡς δῆθεν ἐπιβουλεύων αὐτῷ τῆς ἀρχῆς, 
ἀπεκόπη τὴν δεξιὰν χεῖρα. Λαβὼν αὐτὴν οὗτος, καὶ 
παννυχίως προσπέσας ἐν δάκρυσι τῇ Θεοτόκῳ πρὸ τῆς 

http://www.saint.gr/867/saint.aspx
http://www.saint.gr/4077/saint.aspx
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ἁγίας αὐτῆς εἰκόνος, ἔλαβε παραδόξως τὴν ἴασιν, 
συγκολληθείσης τῆς χειρός, ἀοράτῳ ἐπιστασίᾳ τῆς 
Ὑπεραγίας Παρθένου, ὡς ταῦτα ἱστορούνται κατὰ 
πλάτος ἐν τῷ βίῳ αὐτοῦ. Οὗτος ὁ θεῖος πατὴρ 
γενόµενος µοναχὸς ἐν τῇ περιωνύµῳ κατὰ 
Παλαιστίνην Λαύρα τοῦ Ἡγιασµένου Σάββα, ἔλαβε 
µεθ᾿ ἑαυτοῦ καὶ τὴν ἁγίαν Εἰκόνα, ἥτις προσφυῶς 
Τριχεροῦσα κέκληται, ἀνατεθέντος παρ᾿ αὐτοῦ ταύτῃ 
χρυσοῦ ὁµοιώµατος τῆς ἰαθείσης χειρός, εἰς µνείαν τοῦ 
θαύµατος. 

Εἶχεν οὖν ἡ τοῦ Ἡγιασµένου Σάββα Λαύρα τὴν 
ἁγίαν εἰκόνα· µεσοῦντος δὲ τοῦ δεκάτου καὶ τρίτου 
αἰῶνος, παρεγένετο ἐκεῖσε προσκυνήσων ὁ ἱερώτατος 
Σάββας, ἀρχιεπίσκοπος ὤν τῆς Σερβίας, ᾧ καὶ 
δεδώρηται αὕτη, εὐλογίας χάριν, ἣν µετακοµίσας 
ἐκεῖθεν τῇ οἰκείᾳ πατρίδι κατέθετο εὐλαβῶς. Ἄδηλος ὁ 
χρόνος τῆς ἐκεῖ παραµονῆς αὐτῆς. Ἐπισυµβάσης δὲ 
ἀνωµαλίας τινός, ἐτέθη αὕτη ἐπὶ ὄνου, ὅστις ἀφεθεὶς 
ἐλεύθερος, παρεγένετο ἄνευ ὁδηγίας τῷ Ἁγιωνύµῳ 
Ὄρει τοῦ Ἄθω, παρακολουθούντων µακρόθεν εὐσεβῶν 
τίνων, καὶ ἐλθὼν ἔστη ἀκίνητος πρὸ τῆς ἱερᾶς τοῦ 
Χιλανδαρίου Μονῆς. Ἴδόντες τοῦτο οἱ µοναχοί, 
ἐχάρησαν χαρὰν µεγάλην σφόδρα, καὶ ὕµνοις καὶ 
ᾠδαῖς πνευµατικαῖς δεξάµενοι τὴν ἁγίαν τῆς 
Θεοµήτορος Εἰκόνα, ἐναπέθεντο ἔνδον τοῦ ἱεροῦ 
Βήµατος. Τελευτήσαντος τοῦ τῆς Μονῆς Ἡγουµένου, 
καὶ διαφωνούντων τῶν ἀδελφῶν περὶ τοῦ διαδεξοµένου 
αὐτόν, εἰσελθόντων ὡς ἔθος περὶ τὸν ὄρθρον ἐν τῷ 
ναῷ, εὑρὸν αὐτὴν ἐν τῷ τοῦ Ἡγουµένου τόπῳ, ὁ καὶ 
ἐξέλαβον ἔργον ἀνθρωπίνης χειρός, καὶ ἐναπέθηκαν 
αὔθις ἔνδον τοῦ Βήµατος ὁ καὶ τὴν ἐπιοῦσαν γέγονε 
καὶ ἐπιτηρήσαντες ἐπιµελῶς, σφραγίσαντες τὸν ναόν, 
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ἐθαύµαζον εὑρόντες πάλιν τὴν ἁγίαν εἰκόνα, ἔνθα, ὡς 
ἔθος, ὁ Ἡγούµενος ἵσταται. Ἀπορούντων αὐτῶν, 
παρεγένετο ἐρηµίτης τίς, ὅστις διεβεβαίου αὐτοῖς τὴν 
τῆς Θεοτόκου εὐδοκίαν, ἐπιφανείσης αὐτῷ ὅτι αὕτη τοῦ 
λοιποῦ θὰ προΐσταται τῆς Μονῆς. Δοξάσαντες οἱ 
ἀδελφοὶ τὴν Ὑπερένδοξον Δέσποιναν, καὶ ἔχοντες 
ἔκτοτε ταύτην ὡς Ἡγούµενον καὶ ὁδηγόν, 
λαµβάνουσιν ἐξ αὐτῆς πᾶσαν εὐλογίαν καὶ χάριν, 
προσκυνοῦντες εὐλαβῶς τὴν ἁγίαν Εἰκόνα, ἥτις παρὰ 
πάντων Τριχεροῦσα καλεῖται, καὶ ἀπαλλαττόµενοι 
παντὸς κινδύνου καὶ συµφορὰς τῇ κραταιᾷ προστασίᾳ 
αὐτῆς. Καὶ δὴ τῷ παρελθόντι αἰῶνι, ὅτε στρατὸς 
Τούρκων εἰσέδραµε τῷ Ὄρει, ταῖς Ἱεραῖς σκηνώσας 
Μοναῖς, ἡ τοῦ Χιλιανδαρίου οὐδὲν πέπονθεν, ἑώρων 
γὰρ γυναῖκά τινα περιφεροµένην τοῖς τείχεσι τῆς 
µονῆς, ἥτις ἄφαντος ἐγένετο, ἡνίκα προσεπάθουν 
συλλαβεῖν αὐτὴν· καὶ ἐπαλλήλως πειραθέντων τοῦτο, 
αὕτη ἐκρύπτετο ἔνδον τῆς Μονῆς. Οὕτω γὰρ φυλάττει 
καὶ σκέπει τὴν ἑαυτῆς Μονὴν ἡ Παντοβασίλισσα καὶ 
Πανύµνητος Θεοτόκος. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Σύναξις τῆς Εἰκόνος τῆς 

Παναγίας τῆς Φοβερᾶς Προστασίας τῆς Μονῆς 
Κουτλουμουσίου. 

Οὐ φόβον ἡμῖν ἡ κλῆσίς Σου Παρθένε,  
ἀλλ’ ἐλπίδα φέρει πολλὴν καὶ ἀγάπην. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Σύναξις τῆς Εἰκόνος τῆς 

Παναγίας τῆς Ἀχειροποιήτου, τῆς Ῥουμάνικης 
Σκήτης τοῦ Τιμίου Προδρόμου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, ἀνάμνησις τῆς ἀνακομιδῆς τῶν 
λειψάνων τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, Ἐπισκόπου Ἀσσοῦ 
Μυτιλήνης. 

 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ 

Νόβγκοροντ, τοῦ Ῥώσσου. 
 
Ταῖς τῶν Σῶν Ἁγίων, πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεός, 

ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
 
 

ᾨδὴ ζ΄. Κανὼν τῆς Θεοτόκου. Θεοῦ συγκατάβασιν. 
Σὺ µόνη γεγένησαι, ἐν γυναιξὶ Παρθένε Ἀπείρανδρε, 

ἡ τεκοῦσα τὸν Κτίστην· διὸ ὑµνοῦσί σε µῆτερ ἅπασαι, 
αἱ γενεαὶ τῶν ἀνθρώπων κραυγάζουσαι· εὐλογητὸς ὁ 
Θεὸς ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν. 

 
Κρατύνονται Πάναγνε, ἐν σοὶ τὰ πλήθη πιστῶν τὰ 

χρώµενα, τῇ ἁγίᾳ σου κλήσει, καὶ καταισχύνεται ὁ 
παγκάκιστος, ὅταν ἀκούεται πᾶσι σὸν ὄνοµα, τὸ ὄντως 
Μῆτερ γλυκύ, Ὑπεραγία ἁγνή.  

 
Ἐπίφανον Δέσποινα, τοῦ σοῦ προσώπου τὸ φῶς τοῖς 

δούλοις σου, σὺ γὰρ Κόρη ἐντός σου, τὸ φῶς ἐδέχθης 
Χριστὸν τὸν Κύριον, τὸ καταυγάζον πιστούς, τοὺς 
κραυγάζοντας· εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων 
ἡµῶν.  

 
Λιµὴν ὁ γαλήνιος, τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν 

γεγένησαι, καὶ ἀσφάλεια µῆτερ, τῶν ἐν τῷ βίῳ ἀπόρων 
πέφηνας τῶν ἐκβοώντων ἀπαύστως τὸ µέλισµα· 
εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν.  
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Κανὼν τοῦ Ἁγίου Πρῶτος. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ἐπαίδευσας ἄριστα, ταῖς ὑποθήκαις νέων τὸν 
σύλλογον, ἐπιλέξαι τὸν γάµον, ἢ µοναστῶν προτιµῆσαι 
δίαυλον· διὸ καὶ σὺν σοὶ ἐκραύγαζον ψάλλοντες· 
εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν.  

 
Ὑπήνεγκας Ὅσιε, καρτερικῶς τὰς νόσους τοῦ 

σώµατος, ὡς τρυφὴν γὰρ ὀδύνας, ταύτας ἡγήσω πάτερ 
Παΐσιε· διὸ καὶ εἴληφας χάριν τὴν ἄφθονον, 
θαυµατουργίας σεµνέ, ποικιλωνύµων παθῶν.  

 
Παθῶν ὤφθης Ὅσιε, τῶν ψυχικῶν ἀνὴρ ὁ ὑπέρτερος, 

καὶ τῶν ἀλγηδόνων, ἀσθενειῶν τῆς σαρκὸς Παΐσιε, τῇ 
θεϊκῇ ἐπιπνοίᾳ ἀνώτερος, σὺ γὰρ Χριστὸν τὸν Θεόν, 
πάτερ ἠγάπησας.  

 
Εὐφραίνεται ἔχουσα, ἡ γυναικεία µάνδρα Παΐσιε, 

Σουρωτὴ τὸν σὸν τάφον, ὡς θησαυρὸν δωρεῶν τοῦ 
Πνεύµατος, καὶ ἀνακράζει ἀεὶ τῷ Παντάνακτι· 
εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν Πατέρων ἡµῶν.  

Θεοτοκίον. 
Ῥοαῖς τῶν θαυµάτων σου, τῶν γηγενῶν αἱ τάξεις 

Πανάµωµε, ἐκ τῆς πλάνης βελίαρ, καὶ ἐπηρείας παθῶν 
καὶ θλίψεων, καὶ ἐκ ποικίλων τοῦ βίου συµπτώσεων, 
καὶ νοσηµάτων σαρκός, ἐλευθεροῦται ἁγνή.  

 
Κανὼν δεύτερος τοῦ Ἁγίου. Εἱρμός· Oἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
Ὑπήκοος Κυρίου, τῆς νηστείας ἐργάτης, καὶ 

προσευχῆς ἐραστής, διδάσκαλος τῶν νέων, νοσούντων 
καὶ καµνόντων, ἰατρὸς ἀκριβέστατος, ἐν τοῖς ἐσχάτοις 
καιροῖς, Παΐσιε ἐφάνης. 
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Σωφρόνως καὶ δικαίως, τὸν σὸν βίον ἐν Ἄθῳ, καὶ 
ἄλλοις µέρεσιν, διῆλθες θεοφόρε, καὶ εἴληφας 
πλουσίως, διοράσεως χάρισµα, καθοδηγῶν τοὺς 
πιστούς, ἐν τρίβοις σωτηρίας.  

 
Φωτίζεις τοῖς σοῖς λόγοις, Παΐσιε τοὺς νέους, τοὺς ἐν 

συγχύσεσι, πεσόντας τοῦ βελίαρ, δεικνύων τὰ πρακτέα, 
τοῦ Σωτῆρος πανεύφηµε, καὶ ἑρµηνεύων αὐτοῖς, τὸ 
θέληµα Κυρίου.  

Θεοτοκίον. 
Ἰδεῖν ταῖς σαῖς πρεσβείαις, τὴν µορφὴν τοῦ Υἱοῦ σου, 

πάντας ἀξίωσον, τοὺς σὲ τιµῶντας Κόρη, καὶ 
προσκυνοῦντας πόθῳ, τὴν ἁγίαν εἰκόνα σου, σὺ γὰρ 
ὑπάρχεις ἡµῶν, ἡ θεία προστασία.  

 
 
 
 

ᾨδὴ η΄. Τῆς Θεοτόκου. Ἑπταπλασίως Κάμινον. 
Αἰχµαλωσίας Δέσποινα, τοῦ δεινοῦ πολεµήτορος, τὸ 

γένος ἀνθρώπων, τῷ σῷ τόκῳ ἤνωσας· ὁ πάντων γὰρ 
Κύριος, ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱµάτων τῶν σῶν, φύσιν τῶν 
βροτῶν, ὑπερβολῇ εὐσπλαγχνίας, προσέλαβεν 
ἀσπόρως, καὶ ἤγαγε πρὸς ὕψος, Ἀδὰµ τὸν πλανηθέντα, 
τῷ ψεύδει τοῦ βελίαρ.  

 
Σωτηρίας τὸν δίαυλον, ἡ κυήσασα Δέσποινα, ὁδὸν εἰς 

εὐθεῖαν, κἀµὲ καθοδήγησον, καὶ ἴθυνον δέοµαι, τὴν 
τρίβον Ἀειπάρθενε, τῆς ἐµῆς ψυχῆς, πρὸς µετανοίας 
τὸν τόπον, πρὸς σὲ γὰρ ἀνατείνω, ἱκετικῶς τὰς χεῖρας, 
σωθῆναι ἐκ τοῦ ζόφου, γεέννης τῆς ἀστέκτου.  
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Ὁλοκαρδίως Πάναγνε, ἀνυµνοῦµεν τὴν χάριν σου, 
καὶ αἰτοῦµεν ἅµα, τῆς ψυχῆς τὰ πρόσφορα, µετάνοιαν 
µόνιµον, κατεσταλµένον φρόνηµα, παῦσιν τῶν παθῶν, 
καὶ ἐγκρατείας τὸ δῶρον, εὐθύτητα ἐν βίῳ, ψυχικὴν 
ἀτυφίαν, λαµπρότητα καρδίας, καὶ τὴν εὐχὴν Παρθένε.  

 
Νικητικῶς συνέτριψε, τὴν ὀφρὺν τοῦ ἀλάστορος, 

κρύψας ὁ Υἱός σου, ἐν σαρκὶ τὴν θεότητα, καὶ πέπαυται 
Δέσποινα, τῆς ἀρᾶς ἡ ἐνέργεια, φύσιν γὰρ λαβών, τὴν 
τῶν βροτῶν ὑπὲρ φύσιν, ἐκ σοῦ Θεογεννῆτορ, ὁ τῶν 
πάντων Δεσπότης· δι' ἄκραν εὐσπλαγχνίαν, διέσωσε τὸ 
γένος. 

 
Κανὼν πρῶτος τοῦ Ἁγίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ἡδέως πάτερ Ὅσιε, τῶν πιστῶν τὰ ἀθροίσµατα, ἐν 
Ἁγίῳ Ὄρει, ἐπὶ σὲ προσέτρεχον, λαβεῖν ὁσιώτατε, τὴν 
σὴν χάριν καὶ δύναµιν, σὺ γὰρ ἐκ Θεοῦ, πολλὰ 
χαρίσµατα ἔσχες, καὶ ἐν τοῖς χρόνοις τούτοις, 
στηριγµὸς ἀνεδείχθης, ἀνθρώπων δεοµένων, ἐν βίῳ 
βακτηρίας.  

 
Μεµαθηκότες Ὅσιε, τοῦ σοῦ βίου τὰ ἄριστα, ἐν τῷ 

ὄρει Ἄθῳ, καὶ ἐν ἄλλοις µέρεσιν, ὑµνοῦσι τὸν Κύριον, 
Ἰησοῦν τὸν φιλάνθρωπον, ὅτι ὡς ἀστήρ, ἐν τῷ ἐσχάτῳ 
αἰῶνι, ἀνίσχες καὶ τὰ σκότη, κεκµηκότων ἀνθρώπων, 
ἐσκέδασας τοῖς λόγοις, καὶ ἔργοις σου παµµάκαρ.  

 
Ὡς ἀσκητὴς ὑπόδειγµα, µοναχοῖς πεφανέρωσαι, ἐν 

Ἁγίῳ Ὄρει, καὶ Σινᾷ πανόλβιε, παννύχοις σου στάσεσι, 
καὶ ταῖς πολλαῖς νηστείαις σου, σὺ γὰρ πρὸς Χριστόν, 
ὑπὲρ ἀνθρώπων τὰς χεῖρας, ἐγκαρδίως ἐγείρεις, Παΐσιε 
θεόφρον, ἰσότιµε Πατέρων. 
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Θεοτοκίον. 
Νενοσηκότες Πάναγνε, τοῖς πολλοῖς ἀµπλακήµασι, 

βίου ταῖς µερίµναις, καὶ ψυχῆς τοῖς πάθεσι, πρὸς σὲ τὴν 
ἀµόλυντον, καὶ ἀδιάφθορον Δέσποιναν, ὕµνοις 
ταπεινοῖς, καθικετεύοµεν πάντες, ταῖς σαῖς λιταῖς µὴ 
παύσῃ, ἐκ τοῦ λάκκου πταισµάτων, ἡµᾶς ἀναβιβάζων, 
τοὺς σὲ ὑµνολογοῦντας.  

 
Κανὼν δεύτερος τοῦ Ἁγίου. Εἱρμός· Τὸν Βασιλέα. 

Λειµὼν ἐδείχθη, πνευµατικῶν χαρισµάτων, καὶ 
ἰάσεων ποικίλων νοσηµάτων, ὁ σὸς θεῖος τάφος, ἐν 
Σουρωτῇ θεόφρον.  

 
Ὁλοκαρδίως, τὴν ἐτησίαν σου µνήµην, εὐφηµοῦµεν 

καὶ τιµῶµεν θεοφόρε, καὶ αἰτοῦµεν πάτερ, Παΐσιε σὴν 
χάριν.  

 
Ὑφέρπει πάτερ, ὁ πονηρότατος δράκων, καταπλῆξαι 

τὴν ταλαίπωρον ψυχήν µου, ἀλλὰ τῷ σῷ κράτει, 
θαρσοῦµαι καὶ ἐλπίζω.  

Θεοτοκίον. 
Σώτειρα ὤφθης, Ὑπεραγία Παρθένε, τῶν ἀνθρώπων 

ὡς γεννήσασα ἀσπόρως, τοῦ Πατρὸς τὸν Λόγον, 
Χριστὸν τὸν Ζωοδότην. 

 
 
 

ᾨδὴ θ΄. Τῆς Θεοτόκου. Εἱρμός· Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ. 
Ἰσχύω ἐναντίον τοῦ πτερνιστοῦ, τῇ σῇ κλήσει 

Παρθένε Πανάµωµε, τῇ ἱερᾷ, ὅτι τῷ σῷ τόκῳ τὴν 
κεφαλήν, τὴν τούτου κατεπάτησας, σὺν τοῖς δαιµονίοις 
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τοῖς µιαροῖς, καὶ ἤνεγκας ἀνθρώποις, συγχώρησιν 
πταισµάτων, καὶ τῶν ψυχῶν τὴν ἀπολύτρωσιν.  

 
Ὡράϊσον πρεσβείαις σου ἱεραῖς, τῆς ψυχῆς µου 

Παρθένε τὸ ἔσοπτρον, καὶ ὀφθαλµούς, ἵνα 
διαυγέστερον καθορῶ, Χριστοῦ τὸ θεῖον θέληµα, καὶ 
τὰς ζωηφόρους ἐπιταγάς, αὐτοῦ θεογεννῆτορ, καὶ 
παύσω ἁµαρτάνων, ἐν λογισµοῖς τοῦ πολεµήτορος.  

 
Ἡ ἄῤῥητος µορφή σου ἐν οὐρανοῖς, τῶν ἀγγέλων 

εὐφραίνει τὰ τάγµατα, καὶ ἐπὶ γῆς, πάντα τὰ 
ἀθροίσµατα τῶν πιστῶν, γλυκαίνει Μῆτερ Πάναγνε, 
καὶ πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν, κινεῖ τὰς διανοίας, καὶ 
ἔµπνευσιν παρέχει, τοῦ προσκυνεῖν τὸ σὸν εἰκόνισµα.  

 
Λαῶν τῶν Ὀρθοδόξων ἡ χαρµονή, ἀλλὰ καὶ πάσης 

τῆς κτίσεως τείχισµα, καὶ οὐρανῶν, µέγα 
ἐγκαλλώπισµα Μαριάµ, πενήτων ἡ βοήθεια, καὶ 
ἀπηλπισµένων ἀπαντοχή, καµνόντων βακτηρία, 
ὑπάρχεις Θεοτόκε, τῆς Οἰκουµένης τὸ ἀγλάϊσµα. 

 
Κανὼν πρῶτος τοῦ Ἁγίου. Εἱρμὸς ὁ αὐτός. 

Ἰλύος τῶν πταισµάτων ἀπαλλαγή, τῆς ψυχῆς σου τὸ 
ὄµµα ἐκάθηρας, καὶ δι' αὐτοῦ, ἔβλεπες ἀνθρώπων τὰ 
χαλεπά, νοσήµατα Παΐσιε, τῆς ψυχῆς καὶ σώµατος ὡς 
ἐστίν, καὶ ὄντως καθωδήγεις, πρὸς κρείττονα τοὺς 
πάντας, τοὺς προσιόντας σοι µακάριε.  

 
Ὡς πάλαι οἱ Πατέρες οὕτω καὶ σύ, τὴν ὁδὸν 

θεαρέστως ἐβάδισας, τὴν ἀκριβῆ, τοῦ Χριστοῦ Παΐσιε 
θαυµαστέ, καὶ ἴσος πάτερ γέγονας, Τύχωνος καὶ ἄλλων 
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συνασκητῶν, ἐν Ἄθῳ ἐπ' ἐσχάτων, τῶν χρόνων 
καταλείψας, τύπον ἀνθρώποις ἁγιότητος.  

 
Ἡµᾶς τοὺς σὲ τιµῶντας χαρµονικῶς, καὶ ὑµνοῦντας 

τὴν µνήµην σου Ὅσιε, σεµνοπρεπῶς, φύλαττε 
πρεσβείαις σου ἱεραῖς, ἐκ βλάβης τοῦ ἀλάστορος, καὶ 
κακῶν τοῦ βίου ἐπιφορῶν, καὶ ζάλης τῶν πταισµάτων, 
ὡς ἔχων παῤῥησίαν, ἐν οὐρανοῖς Θεοµακάριστε.  

Θεοτοκίον. 
Λυσσώδεις ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ, Θεοτόκε Παρθένε 

ἀπόκρουσον, κράτει τῷ σῷ, σὺ γὰρ ἀπεκύησας 
θαυµαστῶς, Χριστὸν τὸν ἀφανίσαντα, τοῦ ἀρχαίου 
δράκοντος τὴν ὀφρύν, καὶ θλάσαντος τὴν κάραν, τὴν 
τούτου µετὰ κρότου, ὡς ἀθλητὴς περιφανέστατος. 

 
Κανὼν δεύτερος τοῦ Ἁγίου. Εἱρμός· Κυρίως Θεοτόκον. 

Ἰδόντες τὴν σὴν χάριν, καὶ τὰς ἰατρείας, ἃς καθ' 
ἑκάστην ποιεῖς ἀξιάγαστε, τὴν βιοτήν σου ὑµνοῦµεν, 
πάτερ Παΐσιε.  

 
Ὡς ῥεῦµα χαρισµάτων, ὑπὲρ φύσιν ὤφθη, ἐν 

Σουρωτῇ ὁ σὸς τάφος Παΐσιε, νενοσηκόσι κατ' ἄµφω, 
δίδων τὴν ἴασιν.  

 
Ἡδέως ἐν Κονίτσῃ, καὶ ἐν Ἄθῳ πάτερ, ἐν Σουρωτῇ 

καὶ ἐν πάσῃ Παΐσιε, τῇ Ἐκκλησίᾳ τιµῶσι, τὴν θείαν 
µνήµην σου.  

Θεοτοκίον. 
Λατρεύω τὸν Υἱόν σου, Μῆτερ Θεοτόκε, καὶ 

προσκυνῶ καὶ γεραίρω ἐν ᾄσµασι, τοῦ σοῦ προσώπου 
τὸ κάλλος, ἀειµακάριστε.  
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Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Τὸν Ὅσιον Παΐσιον, Ἁγίου Ὄρους κλέϊσµα, τῆς 
Σουρωτῆς τὸν ἐπόπτην, καὶ ποδηγέτην τῶν νέων, τὸν 
λόγοις τε καὶ πράξεσι, τοὺς ἐνδεεῖς στηρίξαντα, 
τιµήσωµεν ἐν ᾄσµασιν, ὑµνολογοῦντες ἐνθέως, τὸν 
βίον τούτου καὶ ἔργα. 

Θεοτοκίον. 
Παρθένε θεοδόξαστε, χριστιανῶν τὸ στήριγµα, ἡ 

φοβερὰ προστασία, τῶν ἀδυνάτων ἀνθρώπων, 
νοσούντων ἡ ἀνόρθωσις, καὶ τῶν πασχόντων σθένωσις, 
τῆς Οἰκουµένης σκέπασµα, σεµνοπρεπῶς σὲ ὑµνοῦµεν, 
οἱ δοῦλοί σου ὁµοφώνως.  

 
Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἦχος πλ. δ΄. Τί ὑμᾶς καλέσωμεν 

ἅγιοι. 
Τί σε ὀνοµάσωµεν Ὅσιε, τῶν Φαράσων τὸν βλαστόν, 

καὶ τῆς Κονίτσης θησαυρόν, Σουρωτῆς τὸν ὁδηγόν, καὶ 
τοῦ Σινᾶ τὸν ἀσκητήν, τοῦ Ἄθω, ἐγκαλλώπισµα τὸ 
µέγιστον, Ἑλλάδος, τὸ ὑπόδειγµα πρὸς µίµησιν, Παΐσιε 
θεοδόξαστε· ἡµῶν ὁ κόσµος καὶ καύχηµα, ἱκέτευε, τοῦ 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.  

 
Τί σε προσφωνήσω Παΐσιε, τῆς νεότητος πατέρα, καὶ 

λαµπρὸν µυσταγωγόν, µοναζόντων τὸν ἀλείπτην, πρὸς 
τὰ κρείττω θαυµαστόν, νοσούντων, ἰατῆρα 
ἀκριβέστατον, δαιµόνων, σκεδαστὴν καὶ πολεµήτορα, 
ἐν τοῖς ἐσχάτοις γὰρ ἔτεσιν, ὡς ἰσοστάσιος 
πέφηνας,τῶν πρόπαλαι, διδασκάλων τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  
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Τί σε νῦν προσείπω Παΐσιε, τῶν ἀνδρῶν 
ἐξηρτηµένων, ταῖς οὐσίαις λυτρωτήν, δηλωτὴν τῶν 
ἐσοµένων, γεγονότων τοῖς πιστοῖς, ἀθέων, παιδευτὴν 
θαυµασιώτατον, δειλαίων, στηριγµὸν καὶ µέγα 
θάρσηµα, ἀσκητικῶς γὰρ ἐβίωσας, καὶ ὑπὲρ φύσιν 
χαρίσµατα, προσέλαβες, ἀξιάγαστε πατὴρ ἡµῶν.  

 
Πάτερ θεοφόρε Παΐσιε, ὑπὲρ πάντων τῶν πιστῶν, 

τῶν ἀνυµνούντων σε θερµῶς, µὴ ἐλλείπῃς τὸν Χριστόν, 
καθικετεύων θερµουργῶς, ἐκτήσω, παῤῥησίαν γὰρ 
πρὸς Κύριον, καὶ ἔσχες, χαρισµάτων πλῆθος Ὅσιε, 
προῤῥήσεως καὶ ἰάσεως, τῶν ἀλγουµένων κακώσεσι, ἐν 
σώµατι, καὶ ψυχῇ ἀειµακάριστε.  

 
Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 

Ὅσιε πάτερ Παΐσιε, εἰς πᾶσαν τὴν γῆν Ἑλλάδος, καὶ 
πανταχοῦ τῆς Οἰκουµένης, ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος τῶν 
κατορθωµάτων σου, ὡς ἄγγελος γὰρ ἔνσαρκος, ἐκ τοῦ 
Ἄθωνος, τὰ ζωοποιὰ διδάγµατα τοῦ Εὐαγγελίου, εἰς 
πᾶσαν τὴν γῆν διεκήρυξας, ὡσαύτως δὲ γέγονας, τῇ 
βιοτῇ καὶ ἔργοις σου, µοναστῶν πρότυπον, κοσµικῶν 
διδάσκαλος, νεότητος παιδαγωγός, Σουρωτῆς ὁ 
παραστάτης, καὶ πάντων ὁ φίλος· ὅθεν καὶ ἡµεῖς 
ταπεινῶς, πρὸς σὲ Ἅγιε δεόµεθα, µὴ ἐλλείπῃς 
πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡµῶν.  

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Τὰ οὐράνια ὑµνεῖ σε, Κεχαριτωµένη Μήτηρ 
ἀνύµφευτε, καὶ ἡµεῖς δοξολογοῦµεν, τὴν 
ἀνεξιχνίαστόν σου γέννησιν, Θεοτόκε πρέσβευε, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν.  
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Δοξολογία μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

Μεγαλυνάριον. 
Χαίροις τῶν Ὁσίων ὁ κοινωνός, Ἄθωνος τὸ κλέος, 

µοναζόντων ὁ στολισµός, χαίροις Ἐκκλησίας, 
διδάσκαλος ὁ νέος, Παΐσιε θεόφρον, ἡµῶν τὸ καύχηµα. 
 
    
 


