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12 Ινπιίνπ. Παξαθιεηηθόο Καλώλ Αγίνπ 

Πατζίνπ ηνπ Αγηνξείηνπ 

πνίεκα ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Δδέζζεο θ.θ. Ισήι 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ. 

 

Χαικόο ξκβ´ (142) 

Κύξηε, εηζάθνπζνλ ηεο πξνζεπρήο κνπ… 

 

Θεόο Κύξηνο, θαη επέθαλελ εκίλ, επινγεκέλνο ν εξρόκελνο ελ 

νλόκαηη Κπξίνπ.(ηεηξάθηο κεηά ησλ ζηνίρσλ) 

 

Είηα ηα παξόληα Σξνπάξηα. 

‘ 

                            Ήρνο δ . Ο πςσζείο ελ ησ Σηαπξώ. 

Σνλ Αζσλίηελ ζενθόξνλ Παηέξα, ηνλ ελ ηνηο ρξόλνηο ηνηο εζράηνηο 

θαλέληα, ηνλ εθ Φαξάζσλ άγηνλ Παΐζηνλ, δεύηε νη ελ ζιίςεζηλ, 

ηθεηεύζσκελ πάληεο, όπσο δηαθύγσκελ, ηαηο απηνύ ηθεζίαηο, ηνπ 

βίνπ πάζαο ηαο επηθνξάο, νύηνο γαξ έζρε, ραξίζκαηα πάκπνιια. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Θενηνθίνλ. 

Οπ ζησπήζνκελ πόηε, Θενηόθε… 

 

Χαικόο λ´ (50) 

Διέεζνλ κε, ν Θεόο… 

 

Δίηα ςάιινκελ ηαο Ψδάο ηνπ Καλόλνο. 

 

Ψδή α´. Ήρνο πι. δ´. Υγξάλ δηνδεύζαο. 

Δνρείνλ ραξίησλ αλαδεηρζείο, Παΐζηε πάηεξ, κε ειιείπεο ηαηο ζαηο 

επραίο, εκίλ παξαζρώλ σο ειεήκσλ, ηα ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζώκαηνο 

πξόζθνξα. 

 

Εζράησο σο άγγεινο ηνπ Υξηζηνύ νθζείο ηαο θαξδίαο, ηθεηώλ ζνπ 

ησλ επιαβώλ, αλάπαπζνλ πάηεξ θαη παξάζρνπ, ην αγαζόλ ηεο 

εηξήλεο πξεζβείαηο ζνπ. 
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Υνξνί κνλαδόλησλ θαη θνζκηθώλ, πξνο ζε νκνθώλσο, αηελίδνπζη 

ηνλ ζεκλόλ, αηηνύκελνη πάηεξ ηελ ζελ ράξηλ, ίλα ην ζξάζνο ηνπ 

δξάθνληνο ζξαύζσζη. 

 

Θενηόθηνλ 

Ο θηίζεσο πάζεο δεκηνπξγόο, εθ ζνπ ηεο Παξζέλνπ, εδαλείζζε 

ππεξθπώο, ηελ ζάξθα ηελ ζελ δην κε παύζε ηνύηνλ αγλή ππέξ 

πάλησλ ιηηάδνπζα. 

 

Ψδή γ´. Οπξαλίαο αςίδνο. 

Τπαλνίμαί κνη ζέισ, ηαηο ζαηο επραίο άγηε, πύιελ παξαδείζνπ ηελ 

ζείαλ, Υξηζηόο ν Κύξηνο, δην πξνο ζε ηνλ ζεκλόλ, αληηβνιώ θαη 

θξαπγάδσ, ζπεύζνλ βνεζήζαί κε, πάηεξ Παΐζηε. 

 

Παηξηθή ζνπ θξνληίδη, θαη αξσγή ζθέπαζνλ, λέσλ ηελ παξάηαμηλ 

πάηεξ, εθ ηεο ζπγρύζεσο, ησλ ινγηζκώλ ηνπ λνόο, θαη ησλ παζώλ 

ηπξαλλίδνο, όπσο αλ πνξεύσληαη, ηξίβνλ ζσηήξηνλ. 

 

Αζσηεύζαο ζεόθξνλ, ελ πνλεξνίο πάζεζη, θαη εθδαπαλήζαο ηνλ 

πινύηνλ, ηεο ζείαο ράξηηνο, γπκλόο πεξίθεηκαη, θαη ηθεηεύσ ιηηαίο 

ζνπ, ηελ ζηνιήλ ηνπ Πλεύκαηνο, έλδπζνλ πάιηλ κε. 

 

Θενηνθίνλ 

Σελ ζελ έρσ εηθόλα, σο ραξκνλήλ Πάλαγλε, θαη παξακπζίαλ 

γελλαίαλ, ελ βίσ πάληνηε, δην θαη ίζηακαη, πξν ηεο αγίαο κνξθήο 

ζνπ, θαη αηηνύκαη άρξαληε, ηελ ζελ αληίιεςηλ. 

 

Δηάζσζνλ, Γέξνλ Παΐζηε ηαηο αγίαηο ιηηαίο ζνπ, ηνπο αηηνύληαο 

ζεκλνπξεπώο ηελ ζελ δύλακηλ, θαη δώξεζαη ηελ ζελ ράξηλ εθάζησ. 

 

Επίβιεςνλ, ελ επκελεία παλύκλεηε Θενηόθε, επί ηελ εκήλ ραιεπήλ 

ηνπ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαη ίαζαη ηεο ςπρήο κνπ ην άιγνο. 

 

 

Ήρνο β . Πξεζβεία ζεξκή. 

Φαξάζσλ βιαζηόο, θαη Άζσλνο ην θιέτζκα, ππάξρσλ ζεπηέ, Παΐζηε 

παλάξεηε, ςπρήο ηε θαη ηνπ ζώκαηνο, ηα πνηθίια λνζήκαηα ίαζαη, 

θαη ηελ πιεζύλ δαηκόλσλ αθ’ εκώλ, απέιαζνλ ηάρηζηα ηζρύτ ζνπ. 
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Ψδή δ . Δηζαθήθνα Κπξηε. 

Επσδύλσο ηελ ζηέλσζηλ, θέξσ ηεο δεηιίαο, θαη εθθνβίζκαηα, δην 

πάηεξ δηαζθέδαζνλ, ηαηο πξνο ηνλ Δεζπόηελ ηθεζίαηο ζνπ. 

 

Ρππαξαίο θαηαζηάζεζη, ηνπ Θενύ ηελ κλήκελ, κάθαξ απώιεζα, δην 

δνο κνη ζελ βνήζεηαλ, όπσο αλαζηώ εθ ησλ πησκάησλ κνπ. 

 

Παξεδόζελ ηαηο ζιίςεζη, θαη ζηελνρσξίαηο πνιιαίο Παΐζηε, δην 

ράξηζαη πξεζβείαηο, ηελ εληόο κνπ όζηε εηξήλεπζηλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Απσιείαο ηνλ αίηηνλ, θαη ηνπ ςεύδνπο Μήηεξ κέγαλ ζπλήγνξνλ, ηνλ 

κηζάλζξσπνλ δηάβνινλ, θαη πεηξάδνληά κε εμνπζέλσζνλ. 

 

Ψδή ε . Φσηηζνλ εκάο. 

Ίλα ηεο ςπρήο, ηεο εκήο ην άρζνο άγηε, ηαηο ιηηαίο ζνπ απαιείςεο 

παληειώο, ηθεηεύσ ζε ελ πίζηεη ζενζηήξηθηε. 

 

ηήξηγκα ζηεξξόλ, θαη αζπίο αθαηακάρεηνο, θιεξηθώλ θαη 

κνλαδόλησλ ηαηο επραίο, αλαδείρζεηη πξνο Κύξηνλ Παΐζηε. 

 

Ίζνο παιαηώλ, αζθεηώλ θαλείο Παΐζηε, ζνη εδόζε ραξηζκάησλ ε 

πιεζύο, δην ίαζαη ηα έιθε ησλ ςπρώλ εκώλ. 

 

Θενηνθίνλ 

Έρνπζα ε γε ζε πξνζηάηηδα ζεόλπκθε, πξνζδνθά ηελ εηξελαίαλ 

βηόηελ, θαη δεηλώλ επηζπκβάζεσλ πεξάησζηλ. 

 

Ψδή ζη . Τελ δέεζηλ. 

Ηδύηεηα, ησλ ζσλ ιόγσλ όζηε, νη ζπλόληεο ζνη ελ όξεη Αγίσ 

δηαηεξνύληεο πξνο ζε εθ θαξδίαο, θαζηθεηεύνπζη Πάηεξ Παΐζηε, ηαηο 

ζαηο ιηηαίο ηαο εθηξνπάο, δαλνίαο απηώλ επαλόξζσζνλ. 

 

Μηκλήζθνληεο, ησλ πνιιώλ ραξίησλ ζνπ, ελ πνιιή πξνο ζε αγάπε 

βνώκελ, εμ αλαγθώλ θαη παληνίσλ θηλδύλσλ, θαη ςπρηθώλ 

αιγεδόλσλ Παΐζηε, επηζθνπή ζνπ θξαηαηά ηνπο πκλεηάο ζνπ 

πξνζηάηεπζνλ πάληνηε. 
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Ωο άγγεινο, εθ ηνπ όξνπο Άζσλνο, ελ ηε κάλδξα νπξσηήο 

θαηαθζάλεηο, κνλαδνπζώλ ηνλ ρνξόλ δηδαραίο ζνπ, ηεο επζεβείαο 

αιείπηεο γελόκελνο, δην θαη λπλ πάληαο εκάο, πξνο ηα θξείηησ 

νδήγεζνλ όζηε. 

 

Θενηνθίνλ 

Ννζνύλησλ, θαη ησλ ζηελόλησλ Παξζέλε, αλαδείρζεηη ηάηεηξα ζεία, 

θαη αληάησλ παζώλ ηαηο ιηηαίο ζνπ, ζεξαπεπηήο ηεο ςπρήο θαη ηνπ 

ζώκαηνο, γελνύ ζεόλπκθε αγλή, ησλ αλπκλνύλησλ ζε άζκαζη 

δνύισλ ζνπ. 

 

Δηάζσζνλ, Γέξνλ Παΐζηε ηαηο αγίαηο ιηηαίο ζνπ, ηνπο αηηνύληαο 

ζεκλνπξεπώο ηελ ζελ δύλακηλ, θαη δώξεζαη ηελ ζελ ράξηλ εθάζησ. 

 

Άρξαληε, ε δηα ιόγνπ ηνλ Λόγνλ αλεξκελεύησο, επ’ εζράησλ ησλ 

εκεξώλ ηεθνύζα δπζώπεζνλ, σο έρνπζα, κεηξηθήλ παξξεζίαλ. 

 

Αίηεζηο θαη ην Κνληάθηνλ. 

Ήρνο β . Τνηο ησλ αηκάησλ ζνπ. 

Σσλ κνλαζηώλ θαη κηγάδσλ δηδάζθαινλ, θαη ησλ ελ θόζκσ πηζηώλ 

αληηιήπηνξα, θαη αζζελνύλησλ νμέσο αθέζηνξα, ζε ζενθόξε Παΐζηε 

έρνκελ, δην θαη δεηνύκελ ηελ ράξηλ ζνπ. 

 

Καη επζύο ην Πξνθείκελνλ. 

Ήρνο δ . Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηνπ νζίνπ απηνύ. 

ηηρ. Μαθάξηνο αλήξ ν θνβνύκελνο ηνλ Κύξηνλ. 

 

Δπαγγέιηνλ. 

Δθ ηνπ θαηά Λνπθάλ (ζη 17- 23). 

17 Σσ θαηξώ εθείλσ, έζηε ν Ιεζνύο επί ηόπνπ πεδηλνύ, θαη όρινο 

καζεηώλ απηνύ, θαη πιήζνο πνιύ ηνπ ιανύ από πάζεο ηεο Ινπδαίαο 

θαη Ιεξνπζαιήκ θαη ηεο παξαιίνπ Σπξνπ θαη ηδώλνο, νη ήιζνλ 

αθνύζαη απηνύ θαη ηαζήλαη από ησλ λόζσλ απηώλ, 18 θαη νη 

νρινύκελνη από πλεπκάησλ αθαζάξησλ, θαη εζεξαπεύνλην•19 θαη 

παο ν όρινο εδήηεη άπηεζζαη απηνύ, όηη δύλακηο παξ’ απηνύ 

εμήξρεην θαη ηάην πάληαο. 20 Καη απηόο επάξαο ηνπο νθζαικνύο 

απηνύ εηο ηνπο καζεηάο απηνύ έιεγε• Μαθάξηνη νη πησρνί όηη 

πκεηέξα εζηίλ ε βαζηιεία ηνπ Θενύ. 21 καθάξηνη νη πεηλώληεο λπλ, 

όηη ρνξηαζζήζεζζε. καθάξηνη νη θιαίνληεο λπλ, όηη γειάζεηε. 22 

καθάξηνί εζηε όηαλ κηζήζσζηλ πκάο νη άλζξσπνη, θαη όηαλ 
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αθνξίζσζηλ πκάο θαη νλεηδίζσζη θαη εθβάισζη ην όλνκα πκώλ σο 

πνλεξόλ έλεθα ηνπ πηνύ ηνπ αλζξώπνπ. 23 Υαίξεηε ελ εθείλε ηε 

εκέξα θαη ζθηξηήζαηε• ηδνύ γαξ ν κηζζόο πκώλ πνιύο ελ ησ 

νπξαλώ. 

 

Γόμα Παηξί θαη Υηώ θαη Αγίσ Πλεύκαηη. 

Σαηο ηνπ ζνπ Οζίνπ, πξεζβείαηο, Ειεήκνλ, απάιιαμνλ ηα πιήζε ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Καη λπλ θαη αεί θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ αηώλσλ. Ακήλ. 

Σαηο ηεο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ησλ 

εκώλ εγθιεκάησλ. 

 

Σηίρνο: Διεήκνλ, ειέεζνλ κε ν Θεόο θαηά ην κέγα έιεόο ζνπ θαη 

θαηά ην πιήζνο ησλ νηθηηξκώλ ζνπ εμάιεηςνλ ην αλόκεκά κνπ. 

Πξνζόκνηνλ Ήρνο πι. β . 

Όιελ απνζέκελνη. 

ζηε Παΐζηε, ηνπ ξνπο Άζσλνο θιένο, νπξσηήο ην θαύρεκα, θαη 

Φαξάζσλ γόλνο ν επζπκπάζεηνο, αιεζώο γέγνλαο, ελ εζράηνηο 

ρξόλνηο, δηα ηνύην θαη βνώκέλ ζνη, πάζεο ζηελώζεσο, θαη ησλ 

αδνθήησλ ζπκβάζεσλ, ηεο ιύκεο ησλ αηξέζεσλ, θαη επεξεηώλ ηνπ 

αιάζηνξνο, αληάησλ λόζσλ, εκάο ηνπο ζε ηηκώληαο επιαβώο, κε 

δηαιείπεο πξεζβείαηο ζνπ, ζπληεξώλ εθάζηνηε. 

 

 

 

 

Ψδή δ . Οη εθ ηεο Ινπδαίαο. 

Αιγελώλ λνζεκάησλ, θαη δαηκόλσλ καλίαο, θαη πεξηζηάζεσλ, ηνπ 

βίνπ πνιπηξόπσλ, θαη πάζεο θαθνπξγίαο, ζενθόξε Παΐζηε, ησλ 

θαθνηξόπσλ εκάο, εθιύηξσζαη ιηηαίο ζνπ. 

 

Ιαηξείαο ζσκάησλ, θαη ςπρήο ζεξαπείαο, ώθζεο Παΐζηε, ζεξάπσλ 

ηαηο επραίο ζνπ, δην ηνηο εζηζκέλνηο, ηνθόξνηο ζθεπάζκαζη, κε 

δηαιείπεο αεί, παξέρσλ ηελ πγείαλ. 

 

Σελ λεόηεηα πάζαλ, εθ ηνπ ιάθθνπ αγλνίαο, θαη αζεόηεηνο, θαη 

πάζεο αλαξρίαο, Παΐζηε πακκάθαξ, ηαηο ιηηαίο ζνπ εμάγαγε, ζπ γαξ 

εθηήζσ ζεκλέ, κεγίζηελ παξξεζίαλ. 
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Θενηνθίνλ 

Ηδπκόιπσο Παξζέλε, θνβεξά πξνζηαζία, αθαηακάρεηε, πκλώ ζνπ 

ηελ εηθόλα, ηελ όλησο ζεζπεζίαλ, ελ επ’ ώκσλ εθξάηεζε, Παΐζηνο ν 

ζεκλόο, ν δνύιόο ζνπ Μαξία. 

 

 

Ψδή ε . Τνλ Βαζηιέα. 

ηήξημνλ πάηεξ, ηθεηεξίαηο πνιιαίο ζνπ, ηνπο ελ πάζεζη πιεγέληαο 

αληάηνηο, εθ ηεο ιεπραηκίαο, θαη ηνπ πηθξνύ θαξθίλνπ. 

 

Εζκόλ δεηιίαο, θαη ηεο θνβίαο ζε ξώκε απνκάθξπλνλ εθ ησλ 

ηθεηεπόλησλ, ζε ζεκεηνθόξε, Παΐζηε ζεόθξνλ. 

 

Ιώ πνξλείαο, θαη ακαξηάδσλ αζέζκσλ, ηεο λεόηεηνο ηα πιήζε 

παξαπαίεη, όζελ ρείξα ηνύηνηο, παξάζρνπ ζενθόξε. 

 

Θενηνθίνλ 

εζαξθσκέλνο, εθ ηεο αγίαο γαζηξόο ζνπ, ν θηιάλζξσπνο Δεζπόηεο 

θαη Τηόο ζνπ, Δέζπνηλα εμήιζε, ηνπ ζώζαη ηνπο αλζξώπνπο. 

 

Ψδή ζ . Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ιδνύ ελ επιαβεία ηείλνληεο ηαο ρείξαο, θαζηθεηεύνκελ πάληεο 

Παΐζηε, κε δηαιείπεο θξνληίδσλ εκάο εθάζηνηε. 

 

Ωζεί ηξνθόο θαη κήηεξ, ηνπο ζε αλπκλνύληαο, ελ ηαηο αλάγθαηο ηνπ 

βίνπ Παΐζηε, αεί παξάζρνπ ζεόθξνλ απηνίο ηα ρξήζηκα. 

 

Η νπξσηή θαη Άζσο, θαη πάζα Εθθιεζία, επηθαιείηαί ζε πάηεξ 

Παΐζηε, όπσο ζσθξόλσο ηελ ηξίβνλ Υξηζηνύ βαδίζσκελ. 

 

Θενηνθίνλ 

Λνηκνύ ιηκνύ θαη άιισλ, δεηλώλ ελ ηε Ειιάδη, ηαηο ζαηο πξεζβείαηο 

ειπίδνκελ ηάρηζηα, απαιιαγήλαη ηαρέσο ζεπηέ Παΐζηε. 

 

Άμηόλ εζηη θαη ηα παξόληα Μεγαιπλάξηα. 

 

Υαίξνηο ησλ Φαξάζσλ ζείνο βιαζηόο, Άζσλνο ηνπ ξνπο 

πεξηάθνπζηνο αζθεηήο, ραίξνηο ηεο Ειιάδνο ν θσηηζηήο ν λένο, 

Παΐζηε ησλ λέσλ κέγηζηε ζύκκαρε. 
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Υαίξνηο ν δηδάζθαινο νπξσηήο, ηνπ ηλαίνπ όξνπο ν ζεκλόηαηνο 

αζθεηήο, ραίξνηο ελ Κνλίηζε ησλ ζπκπαηξησηώλ ζνπ, θαηνίθσλ 

όλησο ηύπνο πάηεξ πξνο κίκεζηλ. 

 

Άλδξαο θαη γπλαίθαο λαξθνκαλείο, θαη πιεζύλ αλζξώπσλ, 

δαηκνλώλησλ ηαηο ζαηο ιηηαίο, θαη ηνπο αζζελνύληαο, πνιπεηδώο 

ζεόθξνλ, Παΐζηε κε παύζε ζώδσλ εθάζηνηε. 

 

Μνλαδόλησλ όζηε ηνλ ρνξόλ, ηαηο ηθεηεξίαηο, πξνο Δεζπόηελ 

δηελεθώο, όζηε βνήζεη, σο παξξεζίαλ έρσλ, Παΐζηε κεγίζηελ, 

ζενκαθάξηζηε. 

 

Έρνληεο σο κέγηζηνλ ζεζαπξόλ, ηνλ ζνλ ηάθνλ πάηεξ, αξπόκεζα νη 

πηζηνί, δύλακηλ θαη ζάξζνο, ελ ηνηο δεηλνίο ηνπ βίνπ, Παΐζηε 

πακκάθαξ, άλεξ ηεο ράξηηνο. 

 

Πάηεξ νζηώηαηε ηνπο βξνηνύο, ηνπο πκλνινγνύληαο, πνιηηείαλ ζνπ 

ηελ ζεπηήλ, ηε επηζθνπή ζνπ, πξνζηάηεπζνλ εθ βιάβεο, βειίαξ ηνπ 

αξραίνπ, ηνπ πνιεκήηνξνο. 

 

Πάζαη ησλ Αγγέισλ αη ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, Απνζηόισλ ε 

δσδεθάο, νη Άγηνη πάληεο κεηά ηεο Θενηόθνπ, πνηήζαηε πξεζβείαλ 

εηο ην ζσζήλαη εκάο. 

 

Τν Τξηζάγηνλ… 

 

 

 

 

Απνιπηίθηνλ Οζίαθνλ 

 

Δλ ζνη Πάηεξ Αθξηβώο…. 
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40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήρνο β . Όηε εθ ηνπ μύινπ ζε λεθξόλ 

Πάζε ηα δπζώδε ηεο ςπρήο, θαη ηα αλνκήκαηα πάληα, ηαο 

αξξσζηίαο ζαξθόο, θαη ηα ελεξγήκαηα, πνιπεηδώλ θνβηώλ, ηεο 

δεηιίαο ηελ βάζαλνλ, θαη πάζεο αλάγθεο, άγρνο θαη δπλάζηεπζηλ, 

θαη ηνπ ειζείλ ηα θαθά, όζηε Παΐζηε ζπεύζνλ, ηαηο πξνο ηνλ Υξηζηόλ 

ηθεζίαηο, παύζαη από πάλησλ ησλ πκλνύλησλ ζε. 

 

 

Δέζπνηλα πξνζδεμαη… 

 

 

Σελ πάζαλ ειπίδα κνπ…. 

 

 

Γη’ επρώλ ησλ αγίσλ παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο. Ακήλ 




