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ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

  

Ἱστῶµεν στίχους δ΄ καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια 

Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν µάρτυσι. 

Στοῦ ἐλέους τὰ πέλαγα, ταξιδεύοντας ἅγιε, ναυαγοὺς τῆς πίστης περισυνέλεγες, κι 
ὅταν αὐτοὺς ἐπιβίβαζες, στὸ πλοῖο ἀγάπης σου, περιέθαλπες καλῶς, τῆς ἐλπίδας 
προσφέροντας, τῆς πρὸς Κύριον, τὴν τροφὴ νὰ χορτάσουν καὶ τὸ ῥοῦχο, µετανοίας 
τὴν καρδιά τους, γιὰ νὰ ζεστάνουν Παΐσιε.  

Ὡς τεχνίτης ἀκάµατος, µ’ ἀρετὲς θείου Πνεύµατος, τῆς ψυχῆς σου σκάλιζες τὸ 
ξυλόγλυπτο, τῆς τελειότητος δίνοντας, τὸ σχῆµα Παΐσιε, καὶ Χριστοῦ τὴν ὀµορφιά, κι 
εὐλογία τὸ χάρισες, πάτερ ἕπειτα, στοὺς πιστοὺς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας, ποὺ τιµοῦν 
καὶ µεγαλύνουν, τὴν ἀεισέβαστη µνήµη σου.  

Τὴν ἁγία Παΐσιε, βιοτή σου θαυµάζοντας, καὶ τὴν ὁσιώτατη πολιτεία σου, τῆς 
Ἐκκλησίας τὸ πλήρωµα, µὲ ῥήµατα σύγχρονα, καὶ µελίσµατα γνωστά, ἐπαινεῖ τοὺς 
ἀγῶνες σου, καὶ τὴν ἄσκηση, τὴν πολύπονη πάτερ καὶ προσβλέπει, στὴν ἀντίληψη 
τῆς ἄνω, πρὸς τὸν Θεὸ ἱκεσίας σου.  

Στῆς καρδιᾶς σου τ’ ὁλόφωτο, καὶ ἁπλὸ ἐργαστήριο, δούλευες τῆς θέωσης τὸ 
ἐργόχειρο, ὡς ἐργαλεῖα σου ἔχοντας, νηστεία ἐγκράτεια, προσευχὴ ὑπακοή, ἀγρυπνία 
ταπείνωση, καὶ µετάνοια, ξενιτεία ἀπάθεια καὶ νήψη, καὶ διάκριση πνευµάτων, κι 
ἀκτηµοσύνη Παΐσιε.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Μελιζόµενη ἔµοιαζε, ὅµως µὴ διαιρούµενη, καὶ ποτὲ Παΐσιε δαπανώµενη, ἀλλὰ 
παντοῦ σκορπιζόµενη, ἡ θεία ἀγάπη σου, ποὺ ἀγκάλιαζε κτιστά, λογικὰ ὄντα κι 
ἄλογα, πάτερ ἅγιε, πονηρὰ κι ἀγαθὰ ἀλλ’ ὑπεράνω, τούτων ὅλων τὴν Τριάδα, τὴν 
Παναγία µακάριε.  

Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Τὴν ἐχθρὰ κι ὅµως φίλη µου, σάρκα Μῆτερ Ἀνύµφευτε, στὸν προορισµό της 
ἀποκατάστησε, τὸν φυσικὸ τῆς τελείωσης, στὸ κάλλος τὸ ἅγιο, καὶ στὴν δόξα τοῦ 
Χριστοῦ, µέσῳ πόνων ἀσκήσεως, Καλλιπάρθενε, ἐµφυτεύοντας σπόρο µετανοίας, 
στὴν ψυχή µου ἐπ’ ἐκείνης, νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἔλεγχο.  

Εἰς τὸν Στίχον 

Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ. 

Πῦρ ἁγιαστικό, ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ µου, καὶ καυστικὸ παθῶν µου, ἄναψε στῆς 
καρδιᾶς µου, τοὺς ἄνθρακες Παΐσιε. 

  



Στ.: Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὑτοῦ. 

Πράϋνε λογισµῶν, τὸν στρόβιλο ποὺ ρίχνει, κυκλωτικὰ στὴν δίνη, τῆς ἁµαρτίας 
πάτερ, τὸ νοῦ µου τὸν ταλαίπωρο.  

Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον. 

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, Παΐσιε µὴν παύσῃς, νὰ ἱκετεύῃς πάντα, ὑπὲρ τῆς σωτηρίας, ἑκάστου 
τῶν ὑµνούντων σε.  

∆όξα. 

Πάτερ τῶν οἰκτιρµῶν, Λόγε καὶ Θεῖο Πνεῦµα, ἐλέησε τὸν κόσµο, κατὰ τὸ ἔλεός Σου, 
Θεέ µου τὸ σωτήριο.  

Καὶ νῦν. 

Ὅταν θὰ χωριστῇ, ἀπ’ τὸ πηλῶδες σῶµα, ἡ ἄθλια ψυχή µου, µὴ µὲ ἐγκαταλείψῃς, 
Παρθένε ἀβοήθητο.  

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, 

τὸ Ἀπολυτίκιον ἐκ τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ Ἀπόλυσις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

  

Μετὰ τὸν Προοιµιακόν, τὸ Μακάριος ἀνήρ 

Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶµεν στίχους στ΄ 

καὶ ψάλλοµεν τὰ ἑξῆς Προσόµοια 

Ἦχος δ΄. Ἔδωκας σηµείωσιν. 

Σὰν τὸ ἀνεξίτηλο, µελάνι πάτερ ἀνέγραψε, ὁ ἱδρώτας καµάτων σου, τὸ θεῖο σου 
ὄνοµα, στῆς ζωῆς τὶς δέλτους, ὅπου τὴν σφραγίδα, τοῦ Παρακλήτου ὁ Χριστός, 
βάζοντας ἅγιε ἐπικύρωσε, τὴν πλήρη καθαρότητος, καὶ ὁσιότητος ἔνδοξε, θαυµαστὴ 
πολιτεία σου, θεοφόρε Παΐσιε.  

Ὅσιε Παΐσιε, στὴν ἀτραπὸ τῆς θυσίας σου, συναντήθηκαν πάµπολλα, τοῦ κόσµου 
προβλήµατα, µὲ τὰ δάκρυά σου, καὶ στῆς χαρµολύπης, ἔσµιξαν πάτερ τὴν ὁδό, πόνοι 
ἀνθρώπων µὲ τὴν ἐλπίδα σου, καὶ τὴν ἁγνὴ ἀγάπη σου, ποὺ τὴν ψυχὴ ὅσων 
πάνσεµνε, ἀπελπίστηκαν στήριξε, στὴν ἁγία µετάνοια.  

Πῶς ν’ ἀπαριθµήσουµε, ἐπακριβῶς τ’ ἀναρίθµητα, τῆς ψυχῆς σου χαρίσµατα, καὶ 
πῶς νὰ ὑµνήσουµε, τὰ θαυµάσιά σου; πῶς τὴν ἄσκησή σου, νὰ ἐπαινέσουµε σωστά; 
πῶς ἐπαξίως νὰ ἐκτελέσουµε, τὴν µνήµη πάτερ ἅγιε, τῆς θαυµαστῆς σου κοιµήσεως, 
µὲ φτωχὰ στὰ νοήµατα, ὑµνωδίας δωρήµατα;  

Ἦχος α΄. Πανεύφηµοι µάρτυρες. 

Τὰ βάθη ἀνθρώπινης ψυχῆς, ἐρευνώντας ἅγιε, τῆς ἁµαρτίας τὰ αἴτια, στὶς 
πολυπλόκαµες, τῶν παθῶν κινήσεις, καθαρὰ διέγνωσες, Παΐσιε σοφὲ κατορθώνοντας, 
πλήρως τὴν κάθαρση, ν’ ἀποκτήσῃς καὶ ὡς ἔµπειρος, νὰ συνδράµῃς, ἀνθρώπους 
συµπάσχοντας.  

Ὡς ἄνθος σὲ φύτευσε Χριστός, πάτερ στὰ δακρύβρεχτα, κι ἁγιασµένα τοῦ Ἄθωνος, 
χώµατα Πνεύµατος, εὐωδία Θείου, µυστικὴ σκορπίζοντας, κι ὡς µέλισσες ἀνθρώπους 
προσείλκυσες, ὥστε συλλέγοντας, γύρη ὅσιε τῶν λόγων σου, νὰ παράγουν, τὸ µέλι 
µετάνοιας.  

Παΐσιε µέγα ἀσκητά, φῶς Χριστοῦ ἀΐδιο, θεωτικὰ σὲ κατέκλυσε, τῆς ἁγιότητος, 
λύχνο µέσ’ στὸν κόσµο, σὲ ἀναδεικνύοντας, ποὺ ἄναψε καὶ σκότος διέλυσε, πλάνης 
τοῦ δαίµονος, καὶ πιστοὺς φώτων Οὐράνιο, νὰ δοξάσουν, Πατέρα προέτρεψε.  

Ὴχος β΄. ∆όξα. 

Τῆς ὀρθοπραξίας τὸν ζευγολάτη, ποὺ µὲ ὑποζύγια, θεωρία καὶ πράξη, καὶ τὸ ὑνὶ τοῦ 
Παναγίου Πνεύµατος, ὄργωσε τὸ χωράφι, τῆς µοναστικῆς ἀσκήσεως, στὶς δύσβατες 
καὶ τραχεῖες πλαγιές, τοῦ Ἀθωνικοῦ φιλοτίµου, ἂς ὑµνήσουµε σήµερα, τῶν εὐσεβῶν 
τὰ συστήµατα· καὶ ἀπὸ τὴν πλούσια συγκοµιδή, τῶν ἀρετῶν καὶ χαρισµάτων, ποὺ 



ἑκατονταπλασίως ἔδρεψε αὐτός, ἂς ἀπολαύσουµε τὴν εὔχυµη ὀπώρα, τῆς θαυµαστῆς 
πρεσβείας του, ὑπὲρ σωτηρίας τοῦ κόσµου.  

Ἦχος ὁ αὐτός. Καὶ νῦν. 

Παρῆλθε ἡ σκιὰ τοῦ νόµου, ἡ χάρις ὅταν ἦλθε· κι ὅπως ἡ βάτος δὲν καιγότανε 
καταφλεγοµένη, ἔτσι Παρθένος γέννησες, καὶ Παρθένος ἔµεινες· ἀντὶ στύλης φωτιᾶς, 
δικαιοσύνης ἀνέτειλε ἥλιος· ἀντὶ Μωϋσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν πιστῶν ψυχῶν.  

Εἴσοδος· Φῶς ἱλαρόν· τὸ Προκείµενον τῆς ἡµέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσµατα 

Παροιµιῶν τὸ Ἀνάγνωσµα 

(κεφ. 10, 7) 

Μνήµη δικαίου µετ’ ἐγκωµίων καὶ εὐλογία Κυρίου ἐπὶ κεφαλὴν αὑτοῦ. 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 Αὑτῆς ἐστιν. Ἐκ γὰρ τοῦ στόµατος Αὑτῆς 
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. ∆ιὰ 
τοῦτο παρακαλῶ ὑµᾶς καὶ προΐεµαι ἐµὴν φωνὴν υἱοῖς ἀνθρώπων. Ὅτι Ἐγὼ ἡ Σοφία 
κατεσκεύασα βουλὴν καὶ γνῶσιν καὶ ἔννοιαν· Ἑγὼ ἐπεκαλεσάµην. Ἐµὴ βουλὴ καὶ 
ἀσφάλεια, Ἐµὴ φρόνησις, Ἐµὴ ἱσχύς. Ἐγὼ τοὺς ἐµὲ φιλοῦντας ἀγαπῶ, οἱ δὲ Ἐµὲ 
ζητοῦντες εὑρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν ἄκακοι πανουργίαν, οἱ δὲ ἀπαίδευτοι 
ἔνθεσθε καρδίαν. Εἰσακούσατέ Μου καὶ πάλιν, σεµνὰ γὰρ ἐρῶ· καὶ ἀνοίγω ἀπὸ 
χειλέων ὀρθά. Ὅτι ἀλήθειαν µελετήσει ὁ λάρυγξ µου, ἐβδελυγµένα δὲ ἐναντίον Μου 
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. ∆ιδάσκω γὰρ ὑµῖν ἀληθῆ, ἵνα γένηται ἐν Κυρίῳ ἡ ἐλπὶς ὑµῶν καὶ 
πλησθήσεσθε Πνεύµατος.  

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ Ἀνάγνωσµα 

(κεφ. 4, 7) 

∆ίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι, ἐν ἀναπαύσει ἔσται. Γῆρας γὰρ τίµιον οὐ τὸ 
πολυχρόνιον, οὐδὲ ἀριθµῷ ἐτῶν µεµέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστι φρόνησις ἀνθρώποις καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος. Εὐάρεστος τῷ Θεῷ γενόµενος, ἠγαπήθη, καὶ ζῶν µετὰ 
ἁµαρτωλῶν, µετετέθη. Ἡρπάγη, µὴ κακίᾳ ἀλλάξῃ σύνεσιν αὑτοῦ ἢ δόλος ἀπατήσῃ 
ψυχὴν αὑτοῦ· βασκανία γὰρ φαυλότητος ἀµαυροῖ τὰ καλὰ καὶ ῥεµβασµὸς ἐπιθυµίας 
µεταλλεύει νοῦν ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους µακρούς· ἀρεστὴ 
γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὑτοῦ· 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) 

∆ικαίων ψυχαὶ ἐν χειρὶ Θεοῦ καὶ οὐ µὴ ἅψηται αὐτοῖς 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 
εὐεργετηθήσονται· ὅτι ὁ Θεὸς ἐπείρασεν αὐτοὺς 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 

Ἦχος α΄. 

Ἀγάλλου καὶ χόρευε, τὸ Ὅρος τῆς Παρθένου, ὁ Ἄθως ὁ ἅγιος· σήµερα θεία δόξα, 
Χριστοῦ περιβάλλεται, τὸ τέκνο σου ποὺ µίσησε, κάθε δόξα ἐγκόσµια· σήµερα 
ὑψώνεται, ὁ ταπεινὸς ἀσκητής· σήµερα παύει ἰσχὺς τῶν ὀφθαλµῶν, γι’ αὐτὸν ποὺ 
πολέµησε, τὸν τῶν βλεφάρων νυσταγµό· σήµερα εὐθυτενὲς τὸ γόνυ, γι’ αὐτὸν ποὺ τὰ 
γόνατα, νυχθηµερὸν ἔκλινε στὸ ∆εσπότη Χριστό· σήµερα θάνατος ‘ἰσχυκὼς ἡττᾶται’, 
καὶ καρκίνος νικητής, τρέµει τὸν ἡττηµένο πρεσβευτή, αὐτὸν ποὺ ἱκετεύει, ὑπὲρ σοῦ 
καὶ τοῦ κόσµου, µὲ παῤῥησία τὸν Κύριο.  

Ἦχος β΄. 

Ἄνθρωπε ἰσάγγελε, ἀθλητὰ νικηφόρε, ἴχνη ἀκολούθησες, τῶν ὁσίων πατέρων, στὸ 
Ὅρος µὲ βήµατα, σταθερὰ ἀνεβαίνοντας, τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης, µὲ ἀδιάβλητη βία, 
θεοφόρε Παΐσιε, ὑψηλόθρονε ἅγιε, καὶ ἐγγίζοντας πάτερ κορυφή, τῆς τοῦ φωτὸς 
θεωρίας, τοῦ ἀκτίστου θωρεῖς ἀγωνιστές, ἀπὸ τὸ ὕψος τὸ µέγα, τῆς θεώσεως τοὺς 
πιστούς, νὰ ζητοῦν τὴν πρεσβεία σου, γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὸ θεῖον ἔλεος.  

Ἦχος γ΄. 

Τοῦ Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου τὰ θεόπνευστα, σὲ συνεπῆραν Παΐσιε ῥήµατα· ῥωτᾶ ὁ 
νηπτικὸς πατὴρ καὶ ὅσιος, «τί εἶναι ἡ ἐλεήµων καρδία;», καὶ ἀπαντᾶ «εἶναι καύση, 
γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὴν κτίση, τὰ ὄρνεα τὰ ζῶα καὶ τοὺς δαίµονες· κι αὐτὴν σφοδρῶς 
συνέχει, ἡ ἐλεηµοσύνη, ὥστε σµικρύνεται τόσο, ποὺ δὲν ἀντέχει νὰ βλέπῃ, ἢ νὰ 
βαστάζῃ τὴ βλάβη, τὴν πιὸ µικρὴ γιὰ τὰ ὄντα, καὶ µὲ δάκρυα καυτὰ ἱκετεύοντας, γι’ 
αὐτοὺς ἀκόµη ποὺ τὴν πολεµοῦν, καὶ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως, τὴν εὐχὴ προσφέρει 
στὸν Κύριο, ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων συγχωρήσεως». Ὁµοίως κι ἐσὺ θεοµακάριστε, ὡς 
ἄνθρωπος ἀγάπης, καὶ ἐλεηµοσύνης, ἔκαψες τὴν καρδία σου εὐχόµενος, γιὰ τὴν 
σωτηρία κόσµου τοῦ σύµπαντος. Γι’ αὐτὸ λοιπὸν καὶ τὸ πλήρωµα, τῆς Ἐκκλησίας µὲ 
ὕµνους, σὲ µεγαλύνει τιµώντας, τὴν ἀεισέβαστη µνήµη σου. 

  



Ἦχος δ΄. 

Τὸ γεώργιο τῆς ψυχῆς σου πάτερ Παΐσιε, µὲ ποταµοὺς δακρύων µετανοίας 
ἀρδεύθηκε, ποὺ µὲ σπόρο εὐσέβεια τῶν γονέων σου σπάρθηκε, καὶ ξανθόχρυσα 
στάχυα χαρισµάτων ἀπέδωσε· κι ἀπ’ αὐτὰ σιτάρι ἀρίστης ποιότητος, στὴ µυλόπετρα 
πόνων σώµατος ἄλεσες, κι ἔπειτα τὸ ἀλεύρι ὅλο περνώντας, ἀπὸ τὸ κόσκινο τοῦ 
αὑτοελέγχου, ζύµωσες µὲ προζύµι τὸ φιλότιµο, στὸ ζυµωτήρι τοῦ κελλιοῦ σου ἅγιε, 
κι ἀνάβοντας φοῦρνο ἀσκήσεως, µὲ τὴ φωτιὰ τοῦ θείου ἔρωτος, ἔκαψες ξῦλα 
πειρασµῶν, κι ἔψησες ἄρτους ἀρετῶν, τροφὴ νὰ δώσῃς στοὺς πεινῶντες, πιστοὺς 
στὴν τράπεζα θαυµάτων.  

Ἦχος πλ. α΄. 

Ὀρθοπραξίας πρόµαχος, καὶ πύργος εὐσεβείας, καὶ κάστρο θεοφρούρητο, δογµάτων 
Ἐκκλησίας, βράχος ἀκλόνητος πίστεως, πάτερ τῆς ὀρθοδόξου, καὶ παραδόσεως 
φρούριο, ἀπόρθητο πατέρων, Παΐσιε ἀοίδιµε, ὑπῆρξες γενόµενος, ὑπόδειγµα στὸ 
πλήρωµα πιστῶν, ποὺ ἀνυµνοῦν τὴν σεπτή σου, καὶ µακαρία κοίµηση.  

Ἦχος ὁ αὐτός. Καὶ νῦν. 

Μακαρίζοντάς σε, Θεοτόκε Παρθένε, σὲ εὐγνωµονοῦµε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν 
πόλη τὴν ἄσειστη, τὸ τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτο, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασία, καὶ καταφυγὴ 
ταπεινῶν ψυχῶν.  

Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόµοια 

Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέµενοι. 

Σὰν τὸ ἀετόµορφο, εὐαγγελίου τετάρτου, συγγραφέως σύµβολο, καὶ παρθένου κι 
ἔνδοξου ἀγαπήσεως, µαθητοῦ φάνηκες, ὄντας ὑψιπέτης, ἀετὸς στὰ τῆς θεώσεως, 
πετώντας ἅγιε, ὕψη µὲ φτερὰ τῆς ἀγάπης σου, Παΐσιε καὶ δίκαια, τῆς θεολογίας 
κατέκτησες, καὶ τῆς θεοπτίας, ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ κορυφές, ὡς Ἰωάννου ὁµότεχνος, 
πάντως καὶ συνόµιλος.  

Στ.: Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὑτοῦ. 

Ὡς θυσιαζόµενος, στὸ Γολγοθᾶ τῆς ἀγάπης, πόνο τὸν ἀνθρώπινο, βάσταζες στοὺς 
ὤµους σου χριστοµίµητε, καὶ ἀντὶ αἵµατος, ἔχυνες τὸ δάκρυ, στὸν Σταυρὸ καθὼς 
ἀνέβηκες, αὑταπαρνήσεως, στὸ Θεὸ Πατέρα εὐχόµενος, ὑπὲρ τῆς συγχωρήσεως, τῶν 
ἁµαρτωλῶν καὶ ὁδήγησες, τὸν ἐγωϊσµό σου, στὸν ᾅδη ταπεινώσεως σοφέ, καὶ τὴν 
ψυχή σου ἀνέστησες, ὅσιε Παΐσιε.  

Στ.: Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον. 

Ἔλιωσες στῆς ἄσκησης, τὸ χωνευτήρι χρυσάφι, τῆς ἀκτηµοσύνης σου, ποὺ 
µεταποιήθηκε σ’ ἀνεκτίµητων, ἀξιῶν τάλαντα, καὶ κοπῆς γνησίας, τὰ ὁποῖα καὶ 
ἐπένδυσες, στῆς ἁγιότητος, τὸ χρηµατιστήριο ὅσιε, ἀνόδου ἀγοράζοντας, φώτων 
µετοχὲς κι ἀπ’ τὰ κέρδη σου, στοὺς πιστοὺς θαυµάτων, τὸ δάνειο µπορεῖς νὰ χορηγῇς, 
µὲ ὑψηλὸ ἐπιτόκιο, τούτων τὴ µετάνοια.  



Ἦχος πλ. δ΄. ∆όξα. 

Λέγε, ἡ κολυµβήθρα Βηθεσδά, πῶς νὰ σὲ συγκρίνω, µὲ τοῦ ὁσίου Παϊσίου, τὸν 
ἀπέριττο τάφο; Σ’ ἐσένα τὰ µάρµαρα τοῦ δαπέδου, σ’ ἐκεῖνον οἱ µαρµαρυγὲς τῶν 
λειψάνων· σ’ ἐσένα «πλῆθος πολὺ τῶν ἀσθενούντων», σ’ ἐκεῖνον πλοῦτος πολὺς τῶν 
ἰαµάτων· σ’ ἐσένα ἡ ἀναµονὴ τοῦ θαύµατος, σ’ ἐκεῖνον ἡ παραµονὴ τῆς χάριτος· σ’ 
ἐσένα ἡ κάθοδος τοῦ ἀγγέλου, σ’ ἐκεῖνον ἡ ἄνοδος τοῦ µιµητὴ τῶν ἀγγέλων· σ’ ἐσένα 
τὸ «κατὰ καιρόν», σ’ ἐκεῖνον τὸ «κάθε στιγµή»· σ’ ἐσένα ἡ ταραχὴ τῶν ὑδάτων, σ’ 
ἐκεῖνον ἡ ταραχὴ τῶν δαιµόνων· σ’ ἐσένα ἡ τριανταοκτάχρονη παραλυσία, σ’ ἐκεῖνον 
ἡ ἀµεσότατη θεραπεία· Γιόρταζε µονάχα λοιπόν, καὶ ψάλλε µαζὶ µὲ τοὺς πιστούς, τὰ 
λόγια τοῦτα· Παΐσιε θαυµατουργέ, τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἔσχατο καύχηµα, ἱκέτευε στὸ 
∆εσπότη Χριστό, νὰ χαρίζῃ σὲ ὅλους, ὑγεία καὶ τὸ σωτήριό Του ἔλεος.  

Ἦχος ὁ αὐτός. Καὶ νῦν. 

Ἀνύµφευτε Παρθένε, ποὺ τὸν Θεὸ συνέλαβες ἀφράστως Ἁγνή, Μῆτερ Θεοῦ τοῦ 
Ὑψίστου, τὶς παρακλήσεις τῶν δούλων σου δέξαι Πανάµωµε, ἐσὺ ποὺ µᾶς χαρίζεις, 
καθαρισµὸ τῶν πταισµάτων· κι ἀφοῦ δεχθεῖς ἱκεσίες τῶν ὑµνητῶν σου, κι ἐσὺ νὰ 
σωθοῦµε ἱκέτευε.  

Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον 

Ἦχος γ΄  Θείας πίστεως. 

Σκεῦος ἅγιο τοῦ Παρακλήτου, καὶ µυρίπνοο τοῦ Παραδείσου, ἀνεδείχθηκες ἄνθος 
Παΐσιε, καὶ τῶν ὁσίων πατέρων τοῦ Ἄθωνος, στὴν ἄσκησή τους σαφῶς ὁµοιότροπος· 
πάτερ ὅσιε, Χριστὸ τὸν Θεὸ ἱκέτευε, στὸν κόσµο νὰ παρέχῃ θεῖον ἔλεος.  

Ἀπόλυσις 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

  

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα 

Ἦχος α΄. Τὸν τάφον Σου Σωτήρ. 

Μὲ ὅπλο τὴν εὐχή, µὲ ἀσπίδα τὴν νήψη, µὲ θώρακα Σταυρό, καὶ µὲ κράνος τὴν πίστη, 
στὸ στάδιο Παΐσιε, τῆς ψυχῆς µονοµάχησες, µὲ θρασύτατους, καὶ θηριώδεις κακίας, 
πάτερ ἄρχοντες, καὶ νικητὴς κατὰ κράτος, αὐτῶν ἀνεδείχθηκες.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Παΐσιε σοφέ, ἐπαινῶ τοὺς ἀγῶνες, ὑµνῶ τὴ βιοτή, καὶ θαυµάζω τὸν πλοῦτο, τῶν 
θείων χαρισµάτων σου, καὶ τιµῶ τὴν ὁλόφωτη, θεία µνήµη σου, καὶ προσκυνῶ τὴν 
εἰκόνα, τῆς ὑπέροχης, ἁγιασµένης µορφῆς σου, αὐτὴν ἀσπαζόµενος.  

Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Ὁ νοῦς ἰλιγγιᾶ, καὶ σωπαίνει ἡ γλῶσσα, ὁ ὕµνος ὑστερεῖ, ὑπολείπεται θάµβος, 
µπροστὰ στὸ ἀνερµήνευτο, τοῦ Υἱοῦ σου µυστήριο, τῆς σαρκώσεως, µὲ τὸ ὁποῖο 
Παρθένε, τὴν ἁγία σου, µήτρα κατέστησε θρόνο, τῆς δόξας Του ∆έσποινα.  

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Παΐσιε ἅγιε, σὰν µὲς στὴ νύχτα βροντή, ὁ ἦχος ταξίδευε, τῆς νοερᾶς προσευχῆς, ποὺ 
ἔβγαιν’ ἀβίαστα, µέσ’ ἀπὸ τὴν καρδιά σου, καὶ δαιµόνων τὰ στίφη, τρόµαζε 
προκαλώντας, ταραχὴ καὶ φοβία, τὰ σχέδια τὰ βλαβερά τους, ἐκµηδενίζοντας.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Σὰν φύλλα στὸν ἄνεµο, ποὺ µὲ ὁρµὴ τὰ σκορπᾶ, χαµαὶ τὸ φθινόπωρο, τοὺς πονηροὺς 
λογισµούς, στῆς ἄσκησης ἅγιε, σκόρπιζες τὸν χειµώνα, µὲ πνοὴ θεοφόρε, βίαιη 
προσευχῆς σου, ἀναµένοντας πάτερ, στὴν ἄνοιξη χαρισµάτων, αὐτῶν τὴν ἄνθηση.  

Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Πῶς γέννησες Ἄχραντε, σὰν ἄλλη Εὔα Ἀδάµ, τὸν δεύτερο κι ἔγινες, ἡ βοηθὸς κατ’ 
Αὐτόν, καὶ ὅρους ἀντέστρεψες, πρώτης δηµιουργίας, γυναικὸς ἀπὸ ἄνδρα, κι ἔσµιξες 
παρθενία, καὶ µητρότητα Κόρη, στὸ σῶµα σου Θεοτόκε, ὄντως παράδοξο!  

 

 

 



Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισµα 

Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἡσυχίας ἐραστής, καὶ ξενιτείας ἀσκητής, προσευχῆς πρωταθλητής, καὶ τῶν ὁσίων 
µιµητής, καὶ τῆς ἀπάθειας σύζυγος καὶ ἐργάτης, νήψης κι ἀρετῶν ὁ ἀκούραστος, 
κήρυκας λαµπρὸς τῆς µετάνοιας, καὶ τῆς εἰρήνης ἄγγελος καὶ λύχνος, δικαιοσύνης 
Παΐσιε, ὑπῆρχες πάτερ καὶ τῆς ἀγάπης, τοῦ Κυρίου κανόνας.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Ὡς αὐτήκοος Χριστοῦ, κι αὐτόπτης µάρτυς καὶ αὐτῆς, τῆς Παρθένου καὶ πολλῶν, 
ἁγίων ὄντως ἀληθῶς, στὴ θεωρία τοῦ νοῦ σου συνοµιλώντας, πάτερ µὲ αὐτούς, στὰ 
µυστήρια, ἔγινες σαφῶς, τὰ ἀνώτερα, συγκοινωνὸς καὶ µέτοχος καὶ γνώστης, γιὰ νὰ 
στηρίξῃς τὸ πλήρωµα, τῆς Ἐκκλησίας ἄνω σοφίας, µεταφέροντας φῶτα.  

Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Ἀποροῦµε οἱ πιστοί, πῶς µὲ τὴν τέλεια σιωπή, τῆς ζωῆς σου τὸν Θεό, Λόγο 
προσείλκυσες Ἁγνή, κι ἔγινες ἔτσι µητέρα Του Θεοτόκε· πῶς καὶ σιωπηλά, 
καταδέχεται, ὅσα Τοῦ ζητᾶς, µὲ παράκλησης, τὰ µητρικὰ τὰ λόγια σου Ἐκεῖνος, νὰ 
ἐκπληρώνῃ αἰτήµατα· Ὄντως Παρθένε, τὰ τῆς σιωπῆς σου, καὶ τῶν λόγων σπουδαῖα!  

Τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου καὶ τὸ Προκείµενον· 

Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου Αὑτοῦ. 

Στίχ. Μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούµενος τὸν Κύριον. 

Εὐαγγέλιον τὸ τοῦ Ὄρθρου τῶν Ὁσίων. 

Ὁ Ν΄ ψαλµός. 

∆όξα. Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου... 

Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...  

Ἐλέησόν µε, ὁ Θεός... καὶ τὸ παρὸν Ἰδιόµελον. Ἦχος πλ. β΄.   

Ὅσιε πάτερ Παΐσιε, ἡ µνήµη τῆς σεπτῆς σου κοιµήσεως, στὰ µέσα τῆς ἐποχῆς τοῦ 
θέρους, σὰν τὴν δροσιὰ ποὺ κατεβαίνει, ἀπὸ τὸ ὄρος Ἀερµὼν τῶν πρεσβειῶν, τὶς 
συνειδήσεις ἀνακουφίζει τῶν πιστῶν· σὰν αὕρα µυστικὴ καὶ σὰν λεπτὸς ἀέρας, τοῦ 
Εὐαγγελίου δροσίζει τοὺς ἐργάτες, θυµίζοντας πὼς ὁ καιρὸς τοῦ θερισµοῦ, κι ὁ 
Κύριος τοῦ ἀµπελῶνος, καὶ τῆς γῆς ὁλάκερης «ἐγγύς». Αὐτὸν ἱκέτευε µακάριε, τὸν 
καύσωνα νὰ µετριάσῃ τῶν παθῶν, καὶ τὸ χωράφι τῆς ψυχῆς µας ν’ ἀποδώσῃ, τοὺς 
καρποὺς τῶν ἀρετῶν, ἐκεῖνο ποὺ ἔσπειρε, µὲ τὸ θεῖο λόγο Του, ὥστε νὰ 
κατασταθοῦµε ἐπιστάτες, καὶ συγκληρονόµοι τῆς Βασιλείας Του.  

 



Εἶτα ὁ κανὼν τοῦ Ὁσίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

 

‘ΘΕΕ ΜΟΥ, ΣΩΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ’, ΙΚΕΤΕΥΕΙ ΠΑΪΣΙΟΣ. 

Ἦχος δ΄. ᾩδὴ α΄. Ἀνοίξω τὸ στόµα µου. 

Θ’ ἀνοίξω τὸ στόµα µου, καὶ µὲ τὴν γλῶσσα τῆς νιότης µου, καὶ µέλη πανάρχαια, θὰ 
προσπαθήσω σεµνά, ὁ ταλαίπωρος, τὸν βίο νὰ ὑµνήσω, καὶ τὴν πολιτεία σου, πάτερ 
Παΐσιε.  

Ἐχθρὸς ὄντας ἅγιε, τῆς ἁµαρτίας πολέµησες, µὲ πεῖσµα τὸν δαίµονα, ποὺ λογισµοὺς 
πονηρούς, ὡς ζιζάνια, σπέρνει µὲ µαεστρία, ὠθώντας τὸν ἄνθρωπο, σὲ ἔργα ἄνοµα.  

Ἐκτὸς ἀπ’ τὸν Κύριο, µὲ τὴν καρδιὰ δὲν ἀγάπησες, Παΐσιε τίποτε, ὅσα σὲ γῆ κι 
οὐρανό, περισσότερο, γι’ αὐτὸ ἡ θεία χάρη, ἀγκάλιασε ὅλη σου, πάτερ τὴν ὕπαρξη.  

Θεοτοκίον. 

Μαρία ἡ Πάναγνη, Σεµνὴ Μητέρα τοῦ Κτίστου µου, νὰ γίνω τοῦ δράκοντος, µή µε 
ἀφήσῃς βορά, ἀλλὰ σφράγισε τὸ στόµα του Παρθένε, καὶ σῶσε µε ∆έσποινα, µὲ τὶς 
πρεσβεῖες σου.  

ᾩδὴ γ΄. Τοὺς σοὺς ὑµνολόγους. 

Ὀµόρφυνες κῆπο τῆς ψυχῆς σου, µὲ ἄνθη εὐώδη ἀρετῶν, καίγοντας τὰ ζιζάνια, τῆς 
ἁµαρτίας ἅγιε, µὲ τὴν φωτιὰ τοῦ ἔρωτα, πρὸς τὸν Σωτῆρα Παΐσιε.  

Ὑπέµεινες δύσπνοια πνευµόνων, δοξάζοντας πάντοτε Αὐτόν, ἐπάνω σου ποὺ Ἅγιο, 
φύσηξε Πνεῦµα ὅσιε, γιὰ ν’ ἀναπνέῃς ὄνοµα, τοῦ Ἰησοῦ προσευχόµενος.  

Στὸν κόσµο περπάτησες µὲ σῶµα, ἀλλ’ ὅµως πετοῦσες µὲ φτερά, τοῦ πνεύµατος 
Παΐσιε, στὰ ὕψη τὰ οὐράνια, συνοµιλώντας ἅγιε, µὲ τῶν ἀγγέλων τὰ τάγµατα.  

Θεοτοκίον. 

Ὠθώντας στὰ ἄκρα τὴν ἀγάπη, δὲν βρῆκες τὰ ὅρια αὐτῆς, ἀλλ’ ὅσο τὴν προσέφερες, 
στὸν Κτίση τόσο Πάναγνε, σπάζοντας κάθε σύνορο, ἐπεκτεινόταν στὸ ἄπειρο.  

Κάθισµα 

Ἦχος πλ. δ΄. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Μὲ τὴν πίστη στὸν Λόγο πάτερ Θεό, µετακίνησες ὅρη ἁµαρτιῶν, τὰ ἀµετακίνητα, 
στὶς ψυχὲς ὅσων ἄκουσαν, τὰ πνευµατέµφορά σου Παΐσιε ρήµατα, χορδὲς χτυπώντας 
λύρας δακρύων στὸν ἔνατο, καὶ ὡραῖο ὄντως, τῆς µετάνοιας ἦχο, συνάµα 
διδάσκοντας, ὡς µαΐστωρ ἐξαίρετος, µελωδίες γλυκύτατες, τῶν ἀγγέλων τὰ ‘∆όξα 
Σοι’, ποὺ χωρὶς νὰ παύσουν ὑµνοῦν, τὸν µελιζόµενο Λόγο ποὺ πάντοτε, ἀδιαίρετος 
µένει, ἅγιε ἔνδοξε.  



∆όξα. Ὅµοιον. 

Μοιρασµένη στοῦ κόσµου τὶς ἐσχατιές, κατὰ µῆκος καὶ πλάτος σ’ ὅλη τὴ γῆ, τὰ ὄντα 
ἀγκάλιαζε, ἡ ἀγάπη σου ἅγιε, κι ἀπὸ αὐτὴν καθ’ ὕψος Παΐσιε ἔφθανε, στοῦ Ἰησοῦ τὸν 
θρόνο ποὺ πρῶτος µᾶς δίδαξε, ὅτι σταυρωµένη, µόνον ἔχει ἀξία, τὰ χέρια 
ἁπλώνοντας, καὶ τὸ Αἷµα Του χύνοντας, καὶ µὲ σχῆµα ἀνίκητο, τοῦ Σταυροῦ νὰ 
ὁρίζεται, ὥστε νὰ νικᾷ τὴν φθορά, µεταµορφώνοντας πάτερ τὰ σύµπαντα, στὶς 
καθάριες ἀκτῖνες, τῶν θείων φώτων της.  

Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Ἀνερµήνευτο θαῦµα ἀληθινά, πῶς στὴν µήτρα σου χώρεσε ὁ Θεός, Ἁγνὴ ὁ ἀχώρητος, 
πῶς σὲ χρόνο ἐννιάµηνο, τὸν ὑπεράνω χρόνου στὰ σπλάχνα σου δέχθηκες, πῶς δὲ τὸ 
αἷµα δάνεισες Κόρη στὸν Κύριο, ποὺ µὲ τὸ δικό Του, Αἷµα πλῆθος πταισµάτων, 
ἀφάνισε Ἄχραντε, πῶς Θεὸ Λόγο γέννησες, ποὺ γεννιέται ἀσύλληπτα, ἀπὸ Νοῦ 
ἀειπάρθενο, µένοντας Παρθένος Σεµνή· Ἀνεξιχνίαστο ὄντως µυστήριο, ποὺ ὁ νοῦς νὰ 
συλλάβει, εἶναι ἀδύνατον.  

ᾩδὴ δ΄. Ὁ καθήµενος ἐν δόξῃ. 

Στὸ λιµάνι τοῦ ἐλέους, τοῦ Χριστοῦ µας προσάραξες, ῥίχνοντας τὴν πίστη, ἄγκυρα 
καὶ βάρκα σου ἔχοντας, ἐλπίδα καὶ γιὰ πανιά της πάτερ δάκρυα, ποὺ κατηύθυνε, τῆς 
χαρµολύπης ὁ ἄνεµος.  

Ἕνας νόµος σὲ κατεῖχε, τῆς ἀγάπης ὁλόκληρο, πρὸς Θεὸ κι ἀνθρώπους, ποὺ µὲ τὸ 
καλέµι σου σκάλισες, τῆς προσευχῆς στῆς καρδιᾶς σου τὶς ἀσύντριπτες, πλάκες ἅγιε, 
στὸ ὅρος τῆς θεοπτίας σου.  

Τῆς ἀπρόσιτης σοφίας, στὶς κορφὲς ποὺ κατέκτησαν, ἅγιοι στὸ µέτρο, τῆς δυνάµεώς 
τους ὡς πνεύµατα, ἀπὸ τὸ πνεῦµα τοῦ κόσµου ἀκατάκτητα, πάτερ ἔφθασες, τοῦ νοῦ 
τὰ µέτρα ὑψώνοντας.  

Θεοτοκίον. 

Οἰνοχόη ποὺ γεµίζεις, τῆς ψυχῆς τὸ ποτήρι µου, µὲ κρασὶ συγγνώµης, ἀπὸ τὸ ἀµπέλι 
τοῦ τέκνου σου, στὸ πατητήρι φτιαγµένο τῆς πρεσβείας σου, σοῦ ζητῶ Ἁγνή, πλῆρες 
τῆς ἄφεσης κέρασµα.  

ᾩδὴ ε΄. Ἐξέστη τὰ σύµπαντα. 

Νηστεύοντας πάντοτε, κάθε τροφῆς ἀπόλαυση, µίσησες καθὼς µὲ τὶς εὐχές σου, γιὰ 
τοὺς Λαζάρους, τοὺς πεινασµένους τῆς γῆς, Παΐσιε χόρταινες πολλά, τοῦ Χριστοῦ 
ἐδέσµατα, στῆς ἀγάπης τὸ δεῖπνο γευόµενος.  

Κατεῖχες µακάριε, ἀδαµιαῖο χάρισµα, τὸ προπτωτικὸ ὄντας θηρίων, ἄγριων φίλος, καὶ 
πετεινῶν τ’ οὐρανοῦ, καὶ γῆς ἑρπετῶν συζητητής, καὶ τροφός Παΐσιε, ὡς τῆς κτίσης 
ὁλάκερης κύριος.  



Ὁµοίωµα σµίλευες, Χριστοῦ µὲ τὰ σκαλίσµατα, τῶν θεοειδῶν καλουπωµάτων, κι 
ἔβαζες πάτερ, τὸ ὑλικὸ τῆς ψυχῆς, στὴν πρέσσα τῆς ἄσκησης µορφή, τοῦ Σωτῆρος 
δίνοντας, στὸν Ἀδάµ σου καὶ σχῆµα τῆς θέωσης.  

Θεοτοκίον. 

Σεµνὴ τὰ ὑψώµατα, ἐχθροῦ ποὺ θρόνο θέλησε, πάνω ἀπ’ τὸν Πλάστη νὰ ὑψώσῃ, 
βοήθησέ µε, νὰ καταλάβω Ἁγνή, µὲ ὅπλο στὶς µάχες κατ’ αὐτοῦ, πάντα τὴν 
ταπείνωση, Στρατηγὲ τῆς ψυχῆς µου Ὑπέρµαχε.  

ᾩδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 

Μὲ ζύµη πάτερ τὸν ἔρωτα, Θεοῦ καὶ µὲ µαγιὰ τὸ φιλότιµο, καὶ µὲ τὰ δάκρυα, ὡς 
ἁγιασµὸ τῆς µετάνοιας, ἀρχοντικῆς θυσίας ζύµωνες πρόσφορα.  

Οὐδεὶς χειρότερος βρέθηκε, ποτὲ κι ἁµαρτωλὸς περισσότερο, καὶ βδελυρότερος, τοῦ 
ὑµνογράφου σου ἅγιε· σπεῦσε νὰ µὲ συνδράµῃς στὴ σωτηρία µου.  

Ἰοὺς παθῶν καὶ βακτήρια, ψυχῆς µου νοσογόνα µικρόβια, πάτερ ἐξόντωσε, τῆς 
εὐσπλαχνίας ἐµβόλιο, µὲ συντριβῆς µου δάκρυ παρασκευάζοντας.  

Θεοτοκίον. 

Καρφιὰ στὰ ἄκρα τοῦ σπλάχνου σου, νὰ µπήγονται καὶ σταύρωσης θάνατο, σκληρὸ 
νὰ δέχεται, καὶ µέσ’ στὸ µνῆµα νὰ θάπτεται, πῶς ἄντεξες νὰ βλέπεις στ’ ἀλήθεια 
Ἄχραντε!  

Κάθισµα 

Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερµάχῳ. 

Στὸ περιβόλι τῆς Παρθένου τ’ ἁγιώνυµο, µὲ κοµποσκοίνι µὲ Σταυρὸ καὶ φῶς 
λαµπάδας σου, πολεµώντας τὰ σκοτάδια τῆς ἁµαρτίας, σὰν ἀστέρας ὁ ὑπέρφωτος 
ἐξέλαµψες, καὶ θερµῶς νὰ σοῦ φωνάζουν καταξίωσες, τοὺς ἱκέτες σου· Χαῖρε πάτερ 
Παΐσιε.  

Ὁ Οἶκος. 

Ἄνθρωπος τῆς θυσίας, καὶ ἀγάπης πρὸς ὅλους, σαφῶς τῆς ἀνυπόκριτης πάτερ, σὲ ὅλη 
τὴν σεµνή σου ζωή, φανερῶς ὑπῆρξες κι ἀρετῶν ἅγιε, τὸ τέλειο κατέκτησες, γι’ αὐτὸ 
καὶ παρ’ ἡµῶν ἀκούεις· 

Χαῖρε, Χριστοῦ θαυµαστὸ σηµεῖο· 

Χαῖρε, πολλῶν ἀρετῶν ταµεῖο· 

Χαῖρε, τὸ ὑπέρλαµπρο ἄστρο συµπάθειας· 

Χαῖρε, τὸ ἀπόρθητο κάστρο ἀπάθειας· 



Χαῖρε, τάλαντο διόρασης ποὺ δὲν θάφτηκε στὴν γῆ· 

Χαῖρε, χάρισµα προόρασης ποὺ σὲ ζήλεψαν πολλοί· 

Χαῖρε, ὁ παρακλήσεως πολύσπορος ἄρτος· 

Χαῖρε ὁ παραδόσεως πολύτιµος χάρτης· 

Χαῖρε, Σινᾶ σεπτὸ κληροδότηµα· 

Χαῖρε, τοῦ Ἄθω θεῖο ἀπόκτηµα· 

Χαῖρε, ἀγάπης Κυρίου ἡ νίκη· 

Χαῖρε, ἀπάτης δαιµόνων ἡ ἥττα·  

Χαῖρε, πάτερ Παΐσιε. 

Συναξάριον 

Τῇ δωδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ µηνὸς µνήµη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου πατρὸς ἡµῶν 
Παϊσίου τοῦ νέου, τοῦ Ἁγιορείτου.  

Στὸ χῶµα ἀφήνοντας ψυχῆς τὸ ὄχηµα, 

πᾶς ἴσια Παΐσιε γιὰ τὸν Παράδεισο 

ἡµέρα δωδεκάτη στὸ µῆνα ἕβδοµο.  

Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡµᾶς.  

ᾩδὴ ζ Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Ἐµφορούµενος, πλήρως ἀπὸ τὸ Ἅγιο, Πνεῦµα ἀπέκτησες, τῶν δωρεῶν Του σαφῶς, 
τὸν πλοῦτο ἀρνούµενος, κάθε ἀπόκτηµα, τὸ ἐγκόσµιο, ποὺ τοὺς ἀνθρώπους ἅγιε, στὴ 
φθαρτότητα δεσµεύει.  

Τὰ σωτήρια, ὡς ὀφθαλµοῦ φυλάσσοντας, κόρη προστάγµατα, τοῦ Νοµοθέτη 
Χριστοῦ, τὰ µάτια διάνοιγες, στὴ θέα ὅσιε, τοῦ ἀνέσπερου, φωτὸς πάτερ τὴν ὄγδοη, 
ἀντικρύζοντας ἡµέρα.  

Ἐργαστήριο, τῆς προσευχῆς ὑπάρχοντας, δὲν ὑπολόγιζες, ποτὲ ψυχῆς κορεσµό, ἢ 
σώµατος κόπωση, ἀλλὰ Παΐσιε, γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ ἀγάπη ἔλιωνες, σὰ λαµπάδα 
τῆς θυσίας.  

Θεοτοκίον. 

Ὕψους κλίµακα, ποὺ τὸν Θεὸ κατέβασε, στὴν γῆ κι ἀνέβασε, στὸν οὐρανὸ τοὺς 
θνητούς, καὶ εἶδε σὲ ὄνειρο, ὁ Ἰακώβ στὴν Βαιθήλ, ποὺ προτύπωνε, τὸ θεϊκὸ τὸ 
σχέδιο, σὲ Ἁγνὴ ὁµολογοῦµε.  



ᾩδὴ η΄. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Εἶχες ὑπερβεῖ νόµους τῆς φύσης, ὡς θείων ὁ τηρητὴς νόµων γενόµενος, ἄλλοτε 
ἀθέατος, κι ἄλλοτε µετέωρος, κι ἄλλοτε πάλι ἅγιε µεταφερόµενος, στοῦ Πνεύµατος 
τὶς πτέρυγες πάνω, χώρου καταργώντας, δεσµὰ καὶ ἀποστάσεις.  

Ἴσο µὲ τὸ κύλισµα ἡµέρας, αἰώνων δέκα τὸ διάβα γιὰ τὸν Κύριο· τούτη τὴν ἀλήθεια, 
βίωσες Παΐσιε, µὲ τὴν µατιὰ προόρασης καὶ τῆς διόρασης, στὰ µέλλοντα καὶ στὰ 
παρελθόντα, ἀντιστοίχως χρόνου, τὸ φράγµα ξεπερνώντας.  

Πεῖρα στὴν πυρὰ τῶν πειρασµῶν σου, δαιµόνων ἔχοντας λάβει ἐµπειρότατος, ἅγιε 
ἀντίπαλος, τούτων ἀνεδείχθηκες, καὶ πολεµώντας ἔνδοξε στὴν πρώτη πάντοτε, 
Παΐσιε γραµµὴ τοῦ πολέµου, ντρόπιαζες ἐκείνων, τὶς φάλαγγες νικώντας.  

Θεοτοκίον. 

Ἄθως µὲ καρδιὰ χαµηλωµένη, µὲ χέρια τὰ ὑψωµένα καὶ στενάζοντα, χείλη καὶ 
δακρύβρεκτα, µάτια καὶ µὲ γόνατα, τὰ µατωµένα δέεται Χριστοῦ προσµένοντας, τὸ 
ἔλεος γιὰ ὅλο τὸν κόσµο, µέσῳ τῆς δικῆς σου, πρεσβείας Θεοτόκε.  

ᾩδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 

Ἴριδας σεµνέ, ἀνέµειξε χρώµατα στὸ µαῦρο πόνων σου, καὶ σ’ ἁγιογράφησε, µὲ τῆς 
θυσίας τὸ χρυσοκόκκινο, τὸ κυανὸ δακρύων σου, καὶ τὸ ὁλάνθιστης, µετανοίας 
πράσινο ὁ Κύριος, στὸν καµβὰ τῆς ψυχῆς τὸν κατάλευκο.  

Σκεῦος ἐκλογῆς, Θεοῦ καὶ ὁλόχρυσο δοχεῖο χάριτος, πάτερ καὶ τοῦ Πνεύµατος, ἡ 
µυροθήκη ὑπάρχεις κι ὄργανο, δοξολογίας εὔηχο τοῦ Παντοκράτορος, καὶ σπουδαῖο 
Ἐκκλησίας καύχηµα, καὶ πιστῶν ἀδιάσειστο στήριγµα.  

Ἴχνη τῶν σεπτῶν, πατέρων ποὺ ἄφησαν στὰ µονοπάτια τους, τῆς βιασύνης βήµατα, 
στὴν ἀνηφόρα πρὸς τὸν Παράδεισο, ἀκολουθώντας ἅγιε σοφὲ Παΐσιε, τὸν καινούριο 
ἄνθρωπό σου κι ὅµοιο, µὲ ἐκείνους στὴ δόξα συνάντησες.  

∆όξα. 

Οἶκος καὶ µονή, νὰ γίνῃς κατόρθωσες ποὺ φιλοξένησε, ὄχι καθ’ ὑπόστασιν, ἀλλὰ τὴν 
χάριν τὴν ἐνυπόστατον, φώτων Πατέρα ἄναρχο Υἱὸ συνάναρχο, καὶ τὸ Θεῖο Πνεῦµα 
καὶ Πανάγιο, θεοφώτιστε πάτερ Παΐσιε.  

Καὶ νῦν. 

Στήλη θεϊκοῦ, ὑπάρχοντας Ἄχραντε φωτὸς στὸν δοῦλο σου, τὸν περιπλανώµενο, στὶς 
ἐρηµιές µου τῆς ἀπογνώσεως, καὶ πρὸς τὴν γῆ βαδίζοντα ἐπαγγελίας µου, δεῖξε δρόµο 
ἀσφαλῆ φωτίζοντας, τῶν παθῶν µου τὶς νύχτες Πανάµωµε.  

 

 



Ἐξαποστειλάριον. 

Ὴχος β΄. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν. 

Θαυµατουργὲ Παΐσιε, τοῦ Ὅρους τοῦ Ἁγίου, καύχηµα πρὸς τὸν Κύριο, ὕµνους τῶν 
ἱκετῶν σου, φτωχὴ ποὺ ὕφανε γλῶσσα, δέξαι ὡς ἔπαινό σου, γιὰ ὅσα στῆς ἀσκήσεως, 
τὴν παλαίστρα µὲ µόχθο κι ὑποµονή, θαυµαστὰ κατόρθωσες νὰ πετύχῃς, νικώντας 
τὸν ἀντίπαλο, παλαιὸ ἑαυτό σου.  

∆όξα. Ὅµοιον. 

Στὴν Ἱερὰ ἂς σπεύσουµε, Μονὴ τοῦ Θεολόγου, στὴ Σουρωτὴ ἀπέριττο, τοῦ ἱεροῦ 
λειψάνου, νὰ προσκυνήσουµε τάφο, Γέροντος Παϊσίου, ἀπ’ ὅπου ἐµφανέστατα, 
ἰαµάτων ἡ χάρις θαυµατουργῶς, σὰν ἀπὸ ἀστείρευτη ἀναβλύζει, πηγὴ νοσούντων 
παύοντας, δίψα γιὰ τὴν ὑγεία.  

Καὶ νῦν. Ὅµοιον. 

Ἀθωνικὸ φιλότιµο, ἀγώνων σωτηρίας, µὲς στῆς καρδιᾶς µου φύτευσε, Μῆτερ τὸ 
περιβόλι, ἐµπνέοντάς µου Παρθένε, ζῆλο ἡγιασµένου, πατρὸς ποὺ πλήρη χάριτος, 
προσπαθῶ νὰ ὑµνήσω τὴ βιοτή, ἀνεπιτυχῶς ὁ οἰκτρὸς ἱκέτης, καὶ δεῖξε µε ἀνώτερο, 
Ἄχραντε τῶν παθῶν µου.  

Εἰς τοὺς Αἴνους. 

Ἦχος πλ. δ΄. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύµατος. 

Πάτερ θαυµαστὲ Παΐσιε, τῶν τελευταίων ἐτῶν, φανερὸ ἁγιότητος, ὅσιε τεκµήριο, καὶ 
σηµεῖο τῆς χάριτος, τῆς Παναγίας Τριάδος κι ἔνδοξο, τῆς Ἐκκλησίας ὑπάρχεις 
καύχηµα, ὦ τρισµακάριστε, καὶ πιστῶν τὸ στήριγµα καὶ µοναστῶν, κόσµηµα καὶ 
σέβασµα, ἔσχατο Ἄθωνος.  

Πάτερ θαυµαστὲ Παΐσιε, κι ἂν ὡς παιδὶ ὑψηλούς, τῆς ἀσκήσεως ἔθεσες, στόχους καὶ 
µὲ φρόνηµα, τὸ γενναῖο πορεύθηκες, ἀνδρῶν ὠρίµων, ὅµως κατόρθωσες, νὰ 
ἐννοήσῃς ὅτι Παράδεισο, δίχως ἁπλότητα, παιδικὴ ὁ ἄνθρωπος δὲν κατακτᾶ, ὅπως ὁ 
Θεάνθρωπος, διαβεβαίωσε.  

Πάτερ θαυµαστὲ Παΐσιε, στὴν ἀγκαλιὰ τῶν χεριῶν, τὴν ψυχή σου σὰν πίστεως, Τόµο 
στὴν ἁγία σου, τελευτὴ ὡς ἀνάδοχος, ἡ Εὐφηµία ἡ πολυδόξαστη, µεγαλοµάρτυς 
παραλαµβάνοντας, τότε παρέδωσε, στὸ Χριστὸ τὸν πλάστη της καὶ λυτρωτή, ὡς 
πολυτιµότατο, δῶρο θεότιµε.  

Πάτερ θαυµαστὲ Παΐσιε, ἡ ἁµαρτία γεννᾶ, στοὺς ἀνθρώπους νοσήµατα, ὅµως οἱ 
ἀσθένειες, καὶ οἱ πόνοι στὸ σῶµα σου, ἐπιθυµίας ἦταν σαφέστατα, σφοδρῆς σου 
µάκαρ τὸ ἀποτέλεσµα, ἄλλων στοὺς ὤµους σου, νὰ βαστάξῃς ὅσιε λυτρωτικά, νόσους 
κι ἀσθενήµατα, κι ὅλη τὴ θλίψη τους.  

 

 



Ἦχος πλ. δ΄. ∆όξα. 

Ὅσιε πάτερ τῶν ἐσχάτων ἡµερῶν, λῦσε τούτη τὴν ἀπορία τῶν πιστῶν· Ποιά βίβλος, 
ποιά γραφή, ἱερὴ θὰ µποροῦσε, ἀκριβέστερα ὄντως, τὴν θαυµαστὴ πολιτεία σου, νὰ 
περιγράψῃ Παΐσιε; Μήπως ἡ Κλίµακα τοῦ Ἰωάννου; ἔφθασες διότι στὸ τελευταῖο, τῆς 
ἀγάπης σκαλοπάτι, δίχως φόβο γιὰ τὴν πτώση, ἀνεβαίνοντας τὴν κλίµακα τῶν 
ἀρετῶν, ἐκπληρώνοντας ἀσκήσεως τὸ σκοπό. Μήπως Σύρου Ἰσαάκ, οἱ θεόπνευστοι 
Λόγοι; ἀφοῦ τῆς νήψεως µέγας, ὑπάρχεις ἅγιε µύστης. Μήπως ἡ βίβλος τῶν Ψαλµῶν, 
τοῦ προφητάνακτος ∆αβίδ; καθὼς ἀδιαλείπτως προσευχόµενος, τὸ στόµα σου ἔκανες 
ἀναλόγιο, ὑµνώντας καὶ δοξάζοντας, Χριστὸ τὸν Ὑπερύµνητο. Μήπως τὰ περὶ τῆς 
ἀγάπης, τοῦ ὁµολογητοῦ Μαξίµου, ἢ τὰ περὶ τῆς χάριτος Θεοῦ, Συµεὼν τοῦ νέου 
Θεολόγου, ποιήµατα καὶ φιλοκαλικὰ συγγράµµατα; ἀληθῶς ὡς ἐραστὴς τῆς 
φιλοκαλίας, καὶ δοχεῖο ἀναγνωρίζεσαι χάριτος. Μήπως τέλος, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο; 
αὑτοῦ ὄντως, θεῖο ὑπάρχεις ἀντίγραφο, καθὼς ἐφήρµοσες ὅλες, τὶς ἐντολὲς τοῦ 
Σωτῆρος. Ἀλλ’ ἴσως µακάριε πάτερ, πρὸς λῦσιν τῆς ἀπορίας τούτης, µᾶς δείχνεις τὴ 
βίβλο τῆς Ζωῆς, ἐκεῖ ποὺ κατεγράφης σαφῶς, µαζὶ µὲ τοὺς λοιποὺς ἁγίους, µὲ τοὺς 
ὁποίους πρεσβεύεις, ὑπὲρ τοῦ σύµπαντος κόσµου.  

Ἦχος ὁ αὐτός. Καὶ νῦν. 

∆έσποινα πρόσδεξαι, τὶς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσε αὐτούς, ἀναγκῶν τῶν 
ποικίλων καὶ θλίψεων. 

  

∆οξολογία µεγάλη καὶ Ἀπόλυσις 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

  

  

Τὰ τυπικά, οἱ Μακαρισµοί. 

Καὶ ἐκ τοῦ κανόνος τοῦ ἁγίου ἡ γ΄ καὶ ἡ στ΄ ᾠδή. 

 

Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγέλιον τῶν Ὁσίων. 

 

Κοινωνικόν. 

Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον... 

 

 

Μεγαλυνάριον. 

Χαῖρε ἐγκαλλώπισµα ἱερό, µοναστῶν τοῦ Ἄθω, χαῖρε θαῦµα ἀσκητικό, τῶν ἐσχάτων 
χρόνων, χαῖρε ἀγάπης πλάτος, καὶ ὕψος θεοπτίας, πάτερ Παΐσιε. 

  

Χαῖρε τῶν Φαράσων θαυµατουργέ, γόνε καὶ χωµάτων, τῶν ἐνδόξων καὶ ἱερῶν, τῆς 
Καππαδοκίας, βλαστὲ καὶ εὐωδίας, ἀνθέ στὸν τῆς Παρθένου, κῆπο Παΐσιε. 

 


