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ΙΟΥΝΙΟΥ 24. 

ΤΗ ΚΔ´ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ. 

Ακολουθία του Αγίου ενδόξου και καλλινίκου νεομάρτυρος  

Παναγιώτου του εκ Καισαρείας.  

[Κατά: τινάς Ιστορικούς ο Άγιος εμαρτύρησε τη ΚΓ’  (23η)   Ιουνίου]. 

[Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου] 

 

ΕΝ ΤΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 

Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις το Κύριε, εκέκραξα, ιστώμεν στίχους 

στ´ και ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. 

Ήχος α´. Ω του παραδόξου θαύματος. 

Ω του παραδόξου θαύματος! ηλικίας ώρα υπέρ φύσιν ήθλησεν υστέροις εν τοις 

καιροίς υπέρ της πίστεως, φρονήματι σταθερώ· και απτοήτω ψυχής παραστήματι, και 
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ήσχυνε τον εχθρόν, της Καισαρείας το κάλλιστον βλάστημα, Παναγιώτης ο θεόφρων, 

ο μαρτύρων σύναθλος· ου την ένθεον μνήμην εορτάσωμεν γηθόμενοι. 

Βαβαί της σης ευανδρίας, σοφέ! τις ου μη θαυμάσει, Παναγιώτη ένδοξε, ψυχής σου 

το ευσταθές και ακατάπληκτον; Τυράννων γαρ απειλάς, τη του Σωτήρος αγάπη ουκ 

έπτηξας αλλ' ήνεγκας καρτερώς, υπέρ αύτού το τεθνάναι, αοίδιμε: όθεν αθανάτου 

δόξης, αληθώς ηξίωσαι, και των πάλαι μαρτύρων ανεδείχθης ισοστασιος. 

Της σης αθλήσεως, ένδοξε, την αγίαν μνήμην ετησίως άγοντες, τιμώμεν ως του 

Χριστού νέον σε μάρτυρα· το όνομα γαρ αυτού επί απίστων στερρώς ωμολόγησας, 

και πλάνην την δυσσεβή, της ευσεβείας τω ζήλω κατήσχυνας· και τμηθείς σου τον 

αυχένα, ρείθροις των αιμάτων σου, την σεπτήν Εκκλησίαν, Παναγιώτη μάκαρ, 

ήρδευσας. 

Προσόμοια έτερα. Ήχος δ´. Ως γενναίον εν Μάρτυσιν. 

Των μαρτύρων την άθλησιν, ευσεβώς μιμησάμενος, κατ  αὐτοὺς δεδόξασαι δόξη 

κρείττονι· τον γαρ αγώνα τον ένθεον, νομίμως ηγώνισαι, και εδόξασας Χριστόν, τη 

εκχύσει του αίματος· ον ικέτευε εκ φθοράς και κινδύνων λυτρωθήναι, Παναγιώτη, 

τους τελούντας την αξιέπαινον μνήμην σου. 

Εν νεότητι σώματος, της ψυχής την στερρότητα, αρραγή και άτρεπτον μάρτυς 

έδείξας, και τον αρχέκακον δράκοντα, αθλήσεως σκάμματι, ετροπώσω ανδρικώς, 

Παναγιώτη πανεύφημε· ισοστασιε, των κλεινών Αθλοφόρων συμπολίτα, των αγγέλων 

και απάντων των ευσεβών αγαλλίαμα. 

Ταις ροαίς των αιμάτων σου, τον εχθρόν τον αλάστορα, πανστρατεί εποντισας και 

εβυθισας, και νικηφόρος ανέδραμες, Παναγιώτη ένδοξε, ένθα δήμιοι αθλητών, και 

Αγίων τα τάγματα· μεθ  ὧν πρέσβευε, εκ φθοράς και κινδύνων λύτρωθήναι, τους 

τελούντας σου την μνήμην, και τον Σωτήρα δοξάζοντας. 

Δόξα. Ήχος πλ. β´. 

Αθλητικήν ζηλώσας αρετήν υπέρ Χριστού λαμπρώς ηγωνίσω, αθλητά Παναγιώτη, τη 

γαρ θεία στοιχειωθείς αγάπη ουκ εφείσω σαρκός θνησκούσης, άλλα προθύμως 

εχώρησας προς τα της ευσεβείας σκάμματα· και τω οικείω αίματι, την σην στολήν 

πορφυρώσας μαρτυρικής αναρρήσεως, παρά Χριστού ηξίωσαι· Αυτόν ικέτευε 

δεόμεθα, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. 
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Και νυν. Θεοτοκίον. 

Τις μη μακαρίσει σε κ.τ.λ. 

Είσοδος· Φως ιλαρόν· το Προκείμενον· και τα Αναγνώσματα. 

Προφητείας Ησαΐου το Ανάγνωσμα. (μγ´ 9-14). 

Τάδε λέγει Κύριος. Πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα, και συναχθήσονται άρχοντες εξ 

αυτών. Τις αναγγελεί ταύτα εν αυτοίς; η τα εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσει υμίν; 

Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν, και ειπάτωσαν αληθή. 

Γίνεσθέ μοι μάρτυρες, και εγώ μάρτυς Κύριος ο Θεός, και ο παις, ον εξελεξάμην· ίνα 

γνώτε, και πιστεύσητε, και συνήτε, ότι εγώ ειμι. Έμπροσθέν μου ουκ εγένετο άλλος 

Θεός, και μετ  ἐμὲ ουκ έσται. Εγώ ειμι ο Θεός, και ουκ έστι πάρεξ εμού ο σώζων. Εγώ 

ανήγγειλα και έσωσα, ωνείδισα, και ουκ ην εν υμίν αλλότριος. Υμείς εμοί μάρτυρες, 

και εγώ Κύριος ο Θεός· ότι απ  ἀρχῆς εγώ ειμι, και ουκ έστιν ο εκ των χειρών μου 

εξαιρούμενος. Ποιήσω, και τις αποστρέψει αυτό; Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο 

λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ. 

Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (γ´ 1-9). 

Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μη άψηται αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοίς 

αφρόνων τεθνάναι, και ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών, και η αφ  ἡμῶν πορεία 

σύντριμμα· οι δε εισιν εν ειρήνη. Και γαρ εν όψει ανθρώπων εάν κολασθώσιν, η ελπίς 

αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται· ότι ο 

Θεός επείρασεν αυτούς, και εύρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίω 

εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρώ 

επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως σπινθήρες εν καλάμη διαδραμούνται. 

Κρινούσιν έθνη, και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. 

Οι πεποιθότες επ  αὐτόν, συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν 

αυτώ· ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού. 

Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (ε´ 15-23, στ´ 1-3). 

Δίκαιοι εις τον αιώνα ζώσι, και εν Κυρίω ο μισθός αυτών, και η φροντίς αυτών παρά 

Υψίστω. Δια τούτο λήψονται το βασίλειον της ευπρεπείας, και το διάδημα του 

κάλλους εκ χειρός Κυρίου· ότι τη δεξιά αυτού σκεπάσει αυτούς, και τω βραχίονι 

υπερασπιεί αυτών. Λήψεται πανοπλίαν τον ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτίσιν εις 

άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνην και περιθήσεται κόρυθα κρίσιν 
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ανυπόκριτον. Λήψεται ασπίδα ακαταμάχητον, οσιότητα· οξυνεί δε απότομον οργήν 

εις ρομφαίαν. Συνεκπολεμήσει αυτώ ο κόσμος επί τους παράφρονας· πορεύσονται 

εύστοχοι βολίδες αστραπών, και ως από ευκύκλου τόξου, των νεφών, επί σκοπόν 

αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρεις ριφήσονται χάλαζαι. Αγανακτήσει κατ  

αὐτῶν ύδωρ θαλάσσης· ποταμοί δε συγκλύσουσιν αποτόμως. Αντιστήσεται αυτοίς 

πνεύμα δυνάμεως, και ως λαίλαψ εκλικμήσει αυτούς, και ερημώσει πάσαν την γην 

ανομία, και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν, Βασιλείς, και 

σύνετε· μάθετε Δικασταί περάτων γης· ενωτίσασθε οι κρατούντες πλήθους, και 

γεγαυρωμένοι επί όχλοις εθνών· ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτησις υμίν, και η 

δυναστεία παρά Υψίστου. 

Εις την Λιτήν. Ιδιόμελα. Ήχος α´. 

Ο νέος του Χριστού αθλητής Παναγιώτης, ο της Καισαρείας υψίκομος φοίνιξ, τους 

της αθλήσεως καρπούς τη Εκκλησία προβάλλεται· τον γαρ θείον ανύσας άθλον, τας 

των επάθλων δωρεάς, εν τη σεπτή αυτού μνήμη, ως εν εσόπτρω εκφαίνει· δεύτε ουν 

φιλομάρτυρες, εντρυφήσωμεν μυστικώς, εκ της αθλοφορικής αυτού χάριτος, τω 

Σωτήρι βοώντες· Κύριε, ο τον σον ενισχύσας μάρτυρα καταβαλείν τον δυσμενή, 

δώρησαι και ημίν ταις αυτού ικεσίαις ειρήνην και μέγα έλεος. 

Ο αυτός. 

Μαρτυρικής ευκλείας, ως καλώς αγωνισάμενος ηξιώθης, παμμάκαρ· σώφρονι γαρ 

λογισμώ, εν τω καιρώ των αγώνων, το θανείν υπέρ Χριστού αληθώς κέρδος μέγιστον 

κατά Παύλον ηγήσω· όθεν κλίνας τον αυχένα, τω ξίφει την μεν γην τοις αίμασιν 

εφοινιξας, την δε σεπτήν Εκκλησίαν διήγειρας κραυγάζειν· Κύριε, δόξα σοι. 

Ήχος β´. 

Τυραννικήν απειλήν υπερφρονήσας, και νεότητος άνθος υπεριδών, αγαλλομένη τη 

ψυχή εχώρησας επί τον προκείμενον αγώνα· και τη δι  αἵματος πάλη καταπαλαίσας 

τον εχθρόν, των πάλαι μαρτύρων εχαρακτήρισας την ανδρείαν· μεθ  ὧν, Νεομάρτυς 

Παναγιώτη, δοξασθείς απαύστως ικέτευε υπέρ των τιμώντων σε. 

Ήχος γ´. 

Νεανικήν άγων ηλικίαν, τυραννικήν εξεφαύλισας μανίαν, Παναγιώτη μακάριε· 

ανενδότω γαρ γνώμη και ελευθέρα φωνή, την καλήν ομολογίαν ωμολόγησας υπέρ ης 
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και τέθνηκας ως αληθής στρατιώτης Χριστού· διο μαρτυρικαίς συνών τάξεσι, μη 

παύση πρεσβεύων πάσης βλάβης, ρύεσθαι τους τελούντας την μνήμην σου. 

Δόξα. Ήχος δ´. 

Την πανοπλίαν του φωτός αναλαβών, τον του σκότους άρχοντα αθλητική αριστεία 

κατετροπώσω θεόφρον, όθεν εν τη περιφανεί σου αθλήσει, άγγελοι την σην νίκην 

εκρότησαν, η δε Χριστού Εκκλησία, επινικίους ωδάς σοι, άδει και την αγίαν μνήμην 

σου χαρμοσύνως άγει· Αλλ , ω νέε αθλητά Παναγιώτη, μη παύση ιλεουμενος ημίν, 

Χριστόν τον εύσπλαγχνον, ως αν χάριν εύρωμεν και έλεος. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 

Εκ παντοίων κινδύνων... 

Εις τον Στίχον. Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος β´. Ότε εκ τον ξύλον. 

Ότε επί βήματος κριτών, των της αδικίας παρέστης ακαταπλήκτω ψυχή, τότε την 

χριστώνυμον κλήσιν εκήρυξας, και της πλάνης συνέχεας, τη ση παρρησία, μάρτυς τα 

φρυάγματα, λόγους της χάριτος· όθεν αριστεύσας νομίμως, στέφος Παναγιώτη 

εδέξω, παρά του Χριστού δόξης της κρείττονος. 

Στίχ. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει... 

Ξίφει εκτμηθείς την κεφαλήν, οία λογικόν ιερείον και προσφορά μυστική, και ως 

ολοκαρπωμα σεπτόν και τέλειον, τω Χριστώ προσενήνεξαι, μάρτυς Παναγιώτη, και 

προσθήκη γέγονας, τοις πάλαι μάρτυσιν αίμασι, τοις σοις δε αρδεύεις, τους της 

Εκκλησίας λειμώνας, ευσεβείας άνθη αναθάλλοντας. 

Στίχ. Προωρόμην τον Κύριόν μου... 

Χαίροις αθλοφόρων κοινωνέ, νέε αθλητά του Σωτήρος αξιοθαύμαστε· τούτων γαρ 

την ένστασιν επί του σκάμματος, και τον ζήλον τον ένθεον, σαφώς επεδείξω· ένθεν 

ίσων έτυχες, τούτοις τιμών προς Χριστού· όθεν συν αυτοίς εκδυσώπει, πάσης 

Παναγιώτη ανάγκης, ρύεσθαι τους πόθω σε γεραίροντας. 

Δόξα. Ήχος πλ. δ´. 

Σθένος θείον ενδεδυμενος εν ασθενεία, της σαρκός ηνδραγάθησας, μακάριε, και τον 

αρχαίον πτερνιστην επελθόντα σοι δολίως, εν ηλικίας νεότητι καταβαλών 
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εθριάμβευσας· διο Χριστός το αίμά σου, ως μύρον ευωδίας δεξάμενος, Παναγιώτη 

θεόφρον, δωρείται δια σου τοις πιστοίς, ειρήνην και μέγα έλεος. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 

Δέσποινα πρόσδεξαι... 

Νυν απολύεις. Το Τρισάγιον. 

Απολυτίκιον. Ήχος γ´. Θείας πίστεως. 

Θείον βλάστημα της Καισαρείας, και ομότροπος των αθλοφόρων ανεδείχθης, 

Παναγιώτη μακάριε· του γαρ Σωτήρος κηρύξας το όνομα ,υπέρ αύτού το σον αίμα 

εξέχεας. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. 

Θεοτοκίον. 

Σε την μεσιτεύσασαν... 

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετά την α’  Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος α´. Τον τάφον σου Σωτήρ. 

Ως μάρτυρα Χριστού και λαμπρόν αριστέα, τιμώμέν σε πιστώς, Παναγιώτη παμμάκαρ· 

νομίμως γαρ ενήθλησας, και την πλάνην κατήσχυνας· όθεν σήμερον την φωτοφόρον 

σου μνήμην υπέρ ημών σε πρεσβεύειν αιτούμεν προς Κύριον. 

Θεοτοκίον. 

Τεκούσα εν σαρκί, τον των όλων Δεσπότην, και άφθορος Αγνή, μετά τόκον φανείσα, 

φθοράς πάσης ρύσαί με, και κακίας του δράκοντος, και καταύγασον, την 

σκοτισθείσαν ψυχήν μου, αμαρύγμασι της μετανοίας, Παρθένε, και σώσόν με δέομαι. 

Μετά την β’  Στιχολογίαν. Κάθισμα. Ήχος γ´. Την ωραιότητα. 

Νέω εν σώματι, μάκαρ ηρίστευσας, και τον αρχέκακον, όφιν κατέτρωσας, τη ση 

αθλήσει, αθλητά, και μάρτυς της αληθείας· θεία αγαπήσει γαρ, πτερωθείς την 

διάνοιαν, παρ  οὐδὲν τον θάνατον ελογίσω τον πρόσκαιρον, διο της αθανάτου αξίας, 

ηξίωσαι, μάκαρ Παναγιώτη. 

Θεοτοκίον. 
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Τον Υπερούσιον, Λόγον εν μήτρα σου, Αγνή εχώρησας δι’ αγαθότητα, σάρκα λαβόντα 

εκ των σων, αιμάτων ανερμηνεύτως· όθεν ως αιτίαν σε, της ημών αναπλάσεως, και 

κρηπίδα έχοντες, σωτηρίας ασάλευτον, υμνούμέν σε θερμώς, και βοωμεν· χαίρε, η 

Κεχαριτωμένη. 

Μετά τον Πολυέλεον. Κάθισμα. Ήχος δ´. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. 

Καθάπερ άνθος ευθαλές και ευώδες, εκ Καισαρείας νοητών εκβλαστησας 

νεομαρτύρων, Παναγιώτη, καύχημα την οσμήν της χάριτος την τερπνήν και αγίαν, 

άπασι διέπνευσας, δι  αθλήσεως θείας· αθλητικώς γαρ έδειξας ημίν, της ευσεβείας τα 

θεία χαρίσματα. 

Θεοτοκίον. 

Η τον Θεόν εν τη γαστρί δεξαμενή, και μετά σώματος, αυτόν τετοκυία δίχα τροπής, 

Παρθένε, και συγχύσεως, λύτρωσαί με δέομαι, της τροπής προς τα χείρω, και εν 

πέτρα στήριξον, απαθείας τον νουν μου· Συ γαρ προστάτις, Κόρη των βροτών, και 

των πταιόντων θερμόν ιλαστήριον. 

Το α’  Αντιφώνου του δ’  Ήχου. 

Προκείμενον: Δίκαιος ως φοίνιξ ανθήσει... 

Στιχ.: Πεφυτευμένος εν τω οίκω... 

Ευαγγέλιον· το εν τω Όρθρω του Αγίου Γεωργίου. 

Ο Ν  Ψαλμός. 

Δόξα: Ταις του αθλοφόρου... 

Και νυν: Ταις της Θεοτόκου... 

Ιδιόμελον. Ήχος πλ. β’ . Στιχ.: Ελέησόν με ο Θεός... 

Του μαρτυρίου τελέσας τον δρόμον· και τω αίματι της αθλήσεως τον λόγον 

σφραγίσας της πίστεως, τοις πιστοίς ευφροσύνη εδείχθης, και τη των πρωτοτόκων 

ομηγύρει συνήφθης· μεθ  ὧν, Παναγιώτη θεόφρον, τω αθλοθέτη Λόγω πρέσβευε, 

σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

Είτα οι Κανόνες, της Θεοτόκου και του Αγίου, ου η ακροστιχίς· Παναγιώτη μέλισμα 

τω αθλοφόρω. Γερασίμου. 
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Ωδή α’  . Ήχος δ´. Ανοίξω το στόμα μου. 

ΙΙαθων μου την ζόφωσιν, λύσον ταις σαις παρακλήσεσι, και φως μοι πρυτάνευσον, τη 

διάνοια σοφέ, ίνα μέλψω σου την μνήμην, Παναγιώτη, και της σης αθλήσεως, μάρτυς 

την εύκλειαν. 

Αιμάτων τοις ρεύμασι, της ασεβείας κατέκλυσας, τον ρουν τον ψυχόλεθρον άθλησας 

άριστα, και ανέδραμες, προς γην της αφθαρσίας, ωδήν επινίκιον, ίδων τω Κτίστη σου. 

Νεότητι σώματος ψυχής ανδρείον το φρόνημα, και άτρεπτον έδειξας, εν τοις αγώσι 

σοφέ, και κατέβαλες, θεόφρον Παναγιώτη, τον πάλαι πτερνίσαντα γένος το βρότειον. 

Θεοτοκίον. 

Ασπόρως συνέλαβες τον Ποιητήν πάσης κτίσεως, αφθόρως δε τέτοκας, τούτον 

Πανάχραντε, και εθήλασας, τον τρέφοντα τα πάντα· ω δόξης! ω χάριτος! των 

μεγαλείων σου. 

Ωδή γ´. Τους σους υμνολόγους. 

Γενναίως τους άθλους των μαρτύρων, υπήλθες υστέροις εν καιροίς, και τοις οικείος 

μέλεσιν, εδόξασας μακάριε, Χριστόν τον σε δοξάσαντα, αθλητικαίς, μάρτυς, χάρισι. 

Ιδόντες ψυχής σου την ανδρείαν εθαύμασαν ταύτης το στερρόν, της πλάνης οι 

συνήγοροι, και ξίφει σε απέτεμον, μηδόλως μάρτυς φέροντες, την ευτολμίαν των 

τρόπων σου. 

Ως κρίνον εβλάστησας ευώδες, λειμώνι των θείων αθλητών, ω Παναγιώτη ένδοξε, και 

τους πιστούς κατηύφρανας, αΰλοις διαδόσεσι της ευωδίας της κρείττονος. 

Θεοτοκίον. 

Την άχραντον, Κόρη σου γαστέρα, οικήσας ο Λόγος του Θεού, διπλούς εκ σου 

προέδραμε, Θεός ομού και άνθρωπος, και έσωσε τον άνθρωπον, ως αγαθός και 

φιλάνθρωπος. 

Κάθισμα. Ήχος δ’ . Ταχύ προκατάλαβε. 

Αθλήσει εφαίδρυνας την Εκκλησίαν Χριστού, προσθήκη δε γέγονας τοις απ  αἰῶνος 

καλώς, αθλήσασιν ένδοξε· όθεν ζωής του ξύλου, συν αυτοίς απολαύων, πρέσβευε, 

Παναγιώτη, εκτενώς δυσωπούμεν, ρυσθήναι πάσης ανάγκης, τους σε μακαρίζοντας. 
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Θεοτοκίον. 

Εκ σου ο Υπέρθεος, σάρκα λαβών υπέρ νουν, Αδάμ τον πρωτόπλαστον, εκ της 

αρχαίας άρας, ερρύσατο Άχραντε· όθεν κάμε Παρθένε, λογισμών χαμαιζήλων, 

λύτρωσαι δυσωπώ σε, και παντοίων κινδύνων, παρέχουσα τη ψυχή μου, ειρήνην και 

έλλαμψιν. 

Ωδή δ´. Ο καθήμενος εν δόξη. 

Ήθλησας νομίμως μάρτυς και ανόμων το φρύαγμα, παρρησία λόγων και τη παντευχία 

της πίστεως, ως του Χριστού στρατιώτης κατεπάτησας και εκραυγαζες· δόξα, Χριστέ, 

τη δυνάμει σου. 

Μαρτυρίου τον αγώνα θεοφρόνως διήνυσας, και μαρτύρων δήμοις, μάρτυς 

Παναγιώτη, συντέταξαι μαρτυρικαίς αγλαΐαις λαμπρυνόμενος και θεούμενος, 

θεαρχικαίς επιλάμψεσι. 

Επί βήματος παρέστης ασεβούντων, μακάριε, και μεγαλοφώνως τούτοις, Παναγιώτη, 

εκραυγαζες· Χριστιανός ειμι, συνετέ, ω άφρόνες· δι  ἀγάπην γαρ την του Χριστού 

σφαγιάζομαι. 

Λέων ώσπερ εφορμήσας κατά σου ο αντίδικος, κατησχύνθη, μάρτυς. τη αθλητική 

σου στερρότητι, ακαταπλήκτω νοΐ γαρ το μαρτύριον αναδέδειξαι υπέρ Χριστού του 

Παντάνακτος. 

Θεοτοκίον. 

Ιλασμόν και σωτηρίαν και ειρήνην και έλεος, Κεχαριτωμένη, ως του Λυτρωτού 

Μήτηρ, άφθορος δίδου τοις πίστει προστρέχουσι τη σκέπη σου και βοώσί σοι· Χαίρε, 

Αγνή Αειπάρθενε. 

Ωδή ε´. Εξέστη τα σύμπαντα. 

Σαρκός κατεφρόνησας ως φθειρομένης, ένδοξε, ώραν δε νεότητος παρείδες και 

γηθοσύνως υπέρ της δόξης Χριστού εδέξω τον θάνατον, σοφέ, όθεν προς αθάνατον 

μεταβέβηκας εύκλειαν. 

Μεγάλως αβρύνεται και χαίρει τη ση χάριτι, πόλις Καισαρείας, Παναγιώτη· εκ ταύτης 

μάρτυς γαρ ανεβλάστησας, και εν Βυζαντίω τον καλόν δρόμον της αθλήσεως, 

ακλινώς εξετέλεσας. 
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Αγίων λαμπρότητας αγιαστείς εν Πνεύματι τη μαρτυρική σο αριστεία και τοις χυθείσί 

σου, μάρτυς, αίμασιν οικείν ηξιώθης εν χαρά και οράν α βλέπουσι των αγγέλων τα 

τάγματα. 

Θεοτοκίον. 

Το όρος το άγιον, εν ω Χριστός κατώκησε την εσφραγισμένην θείαν πύλην, την 

παναγίαν και μυστικήν κιβωτόν, την θεοχαρίτωτον Αγνήν Δέσποιναν, υμνήσωμεν ως 

ημάς περισκέπουσαν. 

Ωδή ς´. Την θείαν ταύτην. 

Ως των μαρτύρων ομοζηλος ανδρείως, Παναγιώτη, εκήρυξας Χριστού το όνομα, και 

το σον αίμα εξέχεας, υπέρ της ευσεβείας, αξιοθαύμαστε. 

Αγαλλιάται τη δόξη σου, η σε ενεγκαμένη Καισαρεία, η δε του Βύζαντος αγιασθείσα 

σοις αίμασι γεραίρει, Παναγιώτη, το σον μαρτύριον. 

Θεού την δόξαν ηγάπησας, και πάντα τα του κόσμου κατέλιπες, άνθος νεότητος, 

υπεριδών νοί σώφρονι, θεόφρον Παναγιώτη, και χαίρων ήθλησας. 

Θεοτοκίον. 

Λαμπάς εδείχθης πολύφωτος, τον Ήλιον της δόξης αστράψασα, σαρκός παχύτητι, ου 

ταις ακτίσι, Πανύμνητε, νοός μου την ομίχλην λύσον και σώσόν με. 

Κοντάκιον. Ήχος δ´. Επεφάνης σήμερον. 

Των Μαρτύρων σύναθλος τη ση αθλήσει ανεδείχθης, ένδοξε υπέρ Χριστού 

σφαγιασθείς· διο στεφάνω της δόξης σε ω Παναγιώτη, Χριστός εστεφάνωσε. 

Ο Οίκος. 

Της ευσεβείας τω φωτί τον νουν διηυγασμένος του μαρτυρίου· την οδόν διήνυσας 

προθύμως και προς αθάνατον ζωήν υπέρ Χριστού θανατωθείς εσκήνωσας ενδόξως· 

ου γαρ έπτηξας τυραννικόν θυμόν, ουδέ επαγγελιών επτόησαι, δωρεαίς αλλ' 

ἐρηρεισμένος τη πέτρα της πίστεως, και προς τα μέλλοντα αγαθά αποσκοπών 

νεότητος παρ’ είδες ακμήν και πάσαν την εν κόσμω τιμήν και τον θάνατον, ως 

γλυκείαν ησπάσω ζωήν ω Παναγιώτη, διο στεφάνω της δόξης σε, Χριστός 

εστεφάνωσε. 
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Συναξάριον 

Τη ΚΔ  του αυτού μηνός, Μνήμην επιτελούμεν του Αγίου ενδόξου και καλλινίκου 

νεομάρτυρος Παναγιώτου, του εκ Καισαρείας μεν ορμωμένου, εν δε τη 

Κωνσταντινουπόλει εν έτει 1765 ,αθλήσαντος. 

Στίχοι. 

Παναγιώτης Καισαρεύς δι' αγάπης Του Κυρίου  

τέθνηκεν ω χρηστού τέλους!  

Χριστοίο ερώ Παναγιώτης αλκίφρων δειρήν ετμήθη. 

Ταις αυτού πρεσβείαις, Χριστέ ο Θεός, ελεησον και σώσον ημάς. Αμήν. 

Ωδή ζ’ . Ουκ ελάτρευσαν. 

Όμβροις έσβεσας τοις των αιμάτων, ένδοξε, πυρ το αλλότριον, παρανομούντων 

εχθρών, πιστούς δε διήγειρας, ψάλλειν εκάστοτε· υπερύμνητε, ο των Πατέρων 

Κύριος και Θεός ευλογητός ει. 

Φως το άδυτον νομίμως ως ηρίστευσας, μάρτυς, κεκλήσωσαι της τρισηλίου αυγής και 

βλέπεις α βλέπουσιν αγγέλων τάγματα, μεθ  ὧν πάντοτε προσάδεις αγαλλόμενος· ο 

Θεός ευλογητός ει. 

Όλην ύψωσας προς εφετών το έσχατον μάρτυς, την έφεσιν απεριτρέπτω νοΐ, και 

χαίρων υπέκλινας, ξίφει την κάραν σου· όθεν έτυχες, ων περ επόψεις, Άγιε, θεωθείς 

εν μετουσία. 

Ρώμην άμαχον ζωσάμενος της πίστεως, κατετραυμάτισας των πολεμίων εχθρών 

παμμάκαρ, τας φάλαγγας, χαράς δε έπλησας τα συστήματα των ευσεβών, καλλίνικε, 

τη καλή σου μαρτυρία. 

Θεοτοκίον. 

Ως φιλάγαθος Μήτηρ και αειπάρθενος, θεοχαρίτωτε, του της ζωής αρχηγού ψυχής 

μου την νέκρωσιν ζώωσον δέομαι και κατεύθυνον, νοός μου τα κινήματα προς 

ενθέους αναβάσεις. 

Ωδή η´. Παίδας ευαγείς. 
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Γόνος και βλαστός και τερπνός όρπηξ, σεπτής ριζαυχίας πέλων, ένδοξε, μαρτυρίου 

ήνεγκας τους καρπούς εν Πνεύματι, δι  ὧν εκτρέφεις πάντοτε, τους πίστει 

ψάλλοντας· τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. 

Έτεμες του ψεύδους τον προστάτην τμηθείς σου την κεφαλήν, μάρτυς στερρόψυχε, 

ρείθροις των αιμάτων δε, μυστικώς κατήρδευσας την Εκκλησίαν άπασαν, χαίρουσαν 

ψάλλουσαν· τον Κύριον υμνείτε τα έργα τον ενισχυκότα, τον νέον αθλοφόρον. 

Ρεύσάν σου το αίμα, Παναγιώτη την γην μεν του Βυζαντίου καθηγίασε ,πονηρών 

δαιμόνων δε έπνιξε το σύστημα· διο σου· την υπέρλαμπρον νίκην θαυμάζοντες, 

τελούμεν την αγίαν σου μνήμην και υπερυψούμεν Χριστόν τον αθλοθέτην. 

Θεοτοκίον. 

Αφλέκτως χωρήσασα εν μήτρα, την φλόγα την υπερούσιον και άστεκτον, Κόρη, της 

θεότητος πλούτω αγαθότητος, των πονηρών προλήψεων της διανοίας μου την ύλην, 

και παθών την καλάμην φλέξον, Θεοτόκε, και λάμπρυναν τον νουν μου. 

Ωδή θ’ . Άπας γηγενής. 

Σύσκηνος τελών μαρτύρων τοις τάγμασιν ως μάρτυς ένθεος Παναγιώτη ένδοξε, και 

αφθαρσίας στολή κοσμούμενος, και δόξη κλεϊζόμενος τη υπέρ έννοιαν, εκδυσώπει. 

πάντοτε ,του ρύεσθαι πάσης βλάβης τους σε μακαρίζοντας. 

Ίαμα πιστοίς, ως δρόσος γεγένηται προφητικώς, Αθλητά, το τίμιον αίμά σου, το δι  

ἀγάπην χυθέν, τυ Κτίστου σου· αναψυχήν παρέσχε γαρ λιποψυχούσιν ημίν της 

δουλείας τη στενώσει, ένδοξε, και ειρήνην και χάριν και έλεος. 

Μόνον του Χριστού το κάλλος το άρρητον ποθήσας, Άγιε κόσμου την τερπνότητα και 

ηλικίας ώραν παρέδραμες, και ως αρνίον άκακον, σαυτόν παρέδωκας αιμοβόρων ταις 

χερσί και τέθυσαι και μαρτύρων τοις δήμοις ηρίθμησαι. 

Όρμον της ζωής της άνω· κατέλαβες και κατεσκήνωσας, ένθα αι λαμπρότητες αι των 

Αγίων αγαλλιώμεναι· αλλά καμού ως ψέλλισμα νηπίων πρόσδεξαι, Παναγιώτη, ον σοι 

ύμνον έπλεξα και παθών μου τον ζόφον διάλυσον. 

Θεοτοκίον. 
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Ύψιστον Θεόν τεκούσα εν σώματι, τον Υπερούσιον του Αδάμ την εκπτωσιν 

επανωρθώσω, Παρθένε Άχραντε· διο καμέ ανυψωσον από κοπρίας παθών, προς 

υψώσεις νοερών ελλάμψεως, δία βίου και πράξεως κρείττονος. 

Εξαποστειλάριον. Ήχος β’ . Γυναίκες ακουτίσθητε. 

Μαρτυρικώς ηγώνισαι, και τον Χριστόν εδόξασας, τη ση ατρέπτω ενστάσει, και τη 

του αίματος χύσει, παρ  οὗ λαμπρώς δεδόξασαι, ως αθλητής αήττητος· ον εκτενώς 

ικέτευε υπέρ ημών, Παναγιώτη, των ευλαβώς σε τιμώντων. 

Θεοτοκίον. 

Θεόν ασπόρως τέξασα, δι  εὐσπλαγχνίαν άφατον, θεούντα θεογεννήτορ ,των 

γηγενών την ουσίαν, χαράς ημίν παραίτιος, και σωτηρίας πρόξενος, εδείχθης 

Αειπάρθενε· διο τα σα μεγαλεία κηρύττομεν και αινούμεν. 

Εις τους Αίνους, ιστώμεν στίχους δ’  καὶ ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. 

Ήχος δ´. Έδωκας σημείωσιν. 

Ήθλησας στερρότατα. και την οφρύν του αλάστορος. καταβέβληκας ένδοξε· 

εντεύθεν τον στέφανον της δικαιοσύνης, μάρτυς Παναγιώτη, παρά Χριστού 

απολαβών. Τοις των μαρτύρων δήμοις συντέταξαι· μεθ  ὧν αγαλλιωμενος, υπέρ 

ημών εκδυσώπησον, των τελούντων την μνήμην σου, την αγίαν και πάνσεπτον. 

Θύμα καθαρώτατον, και ολοκάρπωμα τέλειον, και θυσία ευπρόσδεκτος, Χριστώ 

προσενήνεξαι, τω σω Αθλοθέτη μάρτυς Παναγιώτη, υπέρ αυτού σφαγιασθείς, και 

καταισχύνας πλάνην την βέβηλον, διο σε αντημείψατο, επουρανίοις χαρίσμασιν, 

Ιησούς ο Φιλάνθρωπος και Σωτήρ των ψυχών ημών. 

Αίμά σου το τίμιον υπέρ αγάπης του Κτίστου σου, εκχυθέν καθηγίασε, την χθόνα του 

Βύζαντος, το δε θείον πνεύμα, στίγμασι μαρτύρων, ωραϊσμένον ευκλεώς, των 

πρωτοτόκων καθυπεδέξατο, η πόλις η ουράνιος, και αθλοφόρων ο σύλλογος, 

κοινωνόν Παναγιώτη σε, εν υψίστοις εκτήσατο. 

Χαίρει η Καισάρεια, οίά περ μήτηρ καλλίτεκνος, τω Χριστώ προσενέγκασα, τον μέγαν 

Βασίλειον, και συν τη Μακρινή, Γρηγόριον άμα, τους θεηγόρους και σοφούς, και σε 

αρτίως ως άνισος, τίμιον και κρίνον ευωδέστατον, τω της αθλήσεως σκάμματι, 

Παναγιώτη μακάριε. πρεσβευτά των ψυχών ημών. 
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Δόξα. Ήχος πλ. α’ . 

Χαράς πρόξενος ημίν επέστη, η ετήσιός σου μνήμη, Παναγιώτη νέε Αθλοφόρε· εν 

αυτή γαρ συνελθόντες, πνευματικώς ευφραινόμεθα, των μαρτυρικών σου αρετών, 

αναθεωρούντες την χάριν, και των επάθλων την λαμπρότητα· οι ων εύροιμεν παρά 

Χριστού, σωτηρίαν αιώνιον. 

Και νυν. Θεοτοκίον. 

Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε... 

Δοξολογία μεγάλη και Απόλυσις 

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

Τα Τυπικά, οι Μακαρισμοί, και εκ του Κανόνος του Αγίου η γ’  και στ’  Ωδή. 

Απόστολον της κζ ‘ Κυριακής. 

Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον. (Ζήτει τη τετάρτη της γ´ εβδομάδος Ματθαίου) . 

Κοινωνικόν: Εις μνημόσυνον αιώνιον... 

Μεγαλυνάριον. 

Χαίροις των μαρτύρων ο μιμητής, και των Καισαρέων εγκαλλώπισμα ιερόν, χαίροις 

Παναγιώτη, Χριστού νέε οπλίτα, της ευσεβείας άνθος, το ευωδέστατον. 

Δίστιχον. 

Παναγιώτη δέδεξο, τόνδε τον ύμνον 

Ον σοι Γεράσιμος εξύφανεν ήδη. 

 

Σημείωσις. 

 Επειδή η εορτή του Αγίου συμπίπτει με την μεγάλη εορτή του Γεννεθλίου του Αγίου 

Ιωάννου του Προδρόμου, θεωρούμε πως οι βουλόμενοι να εορτάσουν τον Άγιον, 

καλόν θα ήτω να μεταθέσουν την μνήμην του στις 23 η στις 25, όπως άλλωστε 

γίνεται σε ανάλογες περιπτώσεις. 
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