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ΕΝ ΤΩ ΜΙΚΡΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 
 
 

Ἱστῶµεν Στίχους δ΄ καὶ ψάλλοµεν τὰ κάτωθι 
Στιχηρὰ Προσόµοια. Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων 
ταγµάτων. 

 
Τῆς εὐσεβείας τὸ ἄνθος τὸ εὐωδέστατον, καὶ τοῦ 

Εὐαγγελίου, θαυμαστὸν ὑποφήτην, τιμήσωμεν ἐν 
ὕμνοις, χαρμονικῶς, τὸν μακάριον Ἄνθιμον, οὗ ταῖς 
πρεσβείαις ῥυόμεθα οἱ πιστοί, ἐπωδύνων περιστάσεων. 
 
 

Ἀσκητικοῖς σοῦ καμάτοις, ὅσιε Ἄνθιμε, ἐν Ὅρει τῷ 
Ἁγίῳ, καθαρθεὶς τῶν προσύλων, ἀνέτειλας ἐκεῖθεν, 
νεύσει Θεοῦ, ὡς πολύφωτος ἥλιος, τοὺς εὐσεβεῖς 
καταυγάζων μαρμαρυγαῖς, τοῦ κηρύγματος τῆς 
πίστεως. 
 
 

Τῶν Ἀποστόλων τὸν ζῆλον, ἐκμιμησάμενος, 
διέτρεξας τὰς νήσους, τοῦ Αἰγαίου κηρύττων, καὶ 
φθάσας ἐν τῇ Κρήτη, τοὺς ἐν αὐτῇ, κατοικοῦντας 
ἐφώτισας, καὶ πρὸς ἐπίδοσιν κρείττονα ἀρετῆς, πάτερ 
Ἄνθιμε διήγειρας. 
 
 

Τῆς οὐρανῶν βασιλείας τὸ Εὐαγγέλιον, ὑπὲρ τῆς 
σωτηρίας, τῶν πολλῶν ῥητορεύσας, ὦ Ἄνθιμε ἀνέτλης 
καρτερικῶς, δρόμους κόπους ἱδρῶτάς τε, ἀνθ᾿ ὧν ἀξίως 
εἰσέδραμες εἰς ζωῆς, αἰωνίου τὴν ἀπόλαυσιν. 
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Δόξα Πατρί. Ἦχος β´. 
Ὅσιε Πάτερ, τῆς πρὸς τὸν πέλας ἀγάπης, τὸν 

πλοῦτον θησαυρίσας, πλεῖστος χώρας καὶ νήσους 
ἀποστολικὼς διέδραμες, τοῦ Εὐαγγελίου ἀνακηρύττων, 
τὸ σωτήριον κήρυγμα, καὶ τοῖς πᾶσι μετάνοιαν, 
ἱεροπρεπῶς ὑφηγούμενος. Ὅθεν ὡς ἄλλος Ἀπόστολος, 
ἔργον ποιήσας εὐαγγελιστοῦ, παρὰ Θεοῦ ἐδοξάσθης, 
ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύων, τῶν εὐφημούντων σε. 
 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, ὦ Μῆτερ 

τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μὲ ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 
 
Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος β´. Οἶκος τὸν 
Εφραθᾶ. 

 
Ἄνθος τῆς ἀρετῆς, ἐδείχθης φερωνύμως, καὶ πᾶσιν 

εὐσεβείας, διέπνευσας ἐνθέως, τὴν εὐωδίαν Ἄνθιμε. 
 
 

Στίχ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου... 
Ἔλαμψας ὡς φωστήρ, μέγιστος ἐκ τοῦ Ἄθω, καὶ 

ηὔγασας τὰς νήσους, φωτὶ τῶν διδαχῶν σου, θεόφρον 
πάτερ Ἄνθιμε. 

 
Στίχ.: Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ... 
Κρήτη περιχαρῶς, τῇ μνήμη σου χορεύει, Ἄνθιμε 

θεομάκαρ, τῆς σῆς διδασκαλίας, τῶν φθόγγων 
ἀπολαύσασα. 
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Δόξα Πατρί. Τριαδικόν. 
Δόξα σοι ὁ Θεός, Πάτερ Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, Τριὰς ἡ 

Παναγία ἡμᾶς σὺν σῶσον πάντας, Ἀνθίμου ταῖς 
δεήσεσι 
 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Πόθῳ σου Μαριάμ, τῷ θείῳ τετρωμένος, ἐν τῇ 

Ἀστυπαλαίᾳ, Μονὴν ἀνήγειρέν σοι, ὁ σὸς θεράπων 
Ἄνθιμος. 

 
Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον. 
 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Εὐαγγέλλου Ἱερέως. 

 
Περιήχημα μέγα, φωστῆρα ἔνδοξον, Σφακιανῶν 

ποδηγέτην, ἐν δυσχειμέροις καιροῖς, Κεφαλλήνων τὸν 
βλαστὸν ἀνευφημήσωμεν, Ἄνθιμον νέον ἀσκητήν, τὸν 
ποιμένα τὸν καλόν, διδάσκαλον μετανοίας, ὃν 
ἀνυμνοῦντες αἰτοῦμεν, ἵνα πρεσβεύῃ ὑπὲρ πάντων 
ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 
Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος χαῖρε τεῖχος καὶ 

σκέπη, τῶν προστρεχόντων εἰς σὲ χαῖρε ἀχείμαστε 
λιμὴν καὶ ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί, τὸν Ποιητήν 
σου καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλίπῃς, ὑπὲρ τῶν 
ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων τὸν τόκον σου. 
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ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ 
 
 

Δοξά Πατρί. Ἦχος πλ. β΄. 
Σήμερον ὡς λειμὼν εὐανθής, ἡ τοῦ ἱεροκήρυκος 

Ἀνθίμου μνήμη, μυστικῶς τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐπέφανεν, ἐν ὢ 
οἱ εὐσεβεῖς περιπολεύοντες, τῇ εὐωδίᾳ τῆς χάριτος 
εὐφραινόμεθα, καὶ εὐλαβῶς ἐκβοῶμεν· χαίροις ὁ δι᾿ 
ἀσκητικῆς ἀγωγῆς, ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὅρει τοῦ Ἄθωνος, τῆς 
θεϊκῆς κατατρυφήσας ἐλλάμψεως, ὡς Μωϋσῆς ὁ 
θεόπτης· χαίροις ὁ ἐντεῦθεν ἐκδραμών, καὶ Ἀποστόλων 
τοῖς ἴχνεσιν ἀκολουθήσας, Εὐαγγελίου τῷ κηρύγματι 
ῥυθμίζων, τῶν πιστῶν τὰς καρδίας· χαίροις ὁ καὶ ἐν 
Κρήτη, τῆς εὐσεβείας τὸν λόγον καταγγείλας, πολλοὺς 
ἐπιστρέψας πρὸς Κύριον, ἐξ ὁδῶν ἀπωλείας. Ἀλλ᾿ ὢ 
Πάτερ μακάριε, τῆς πίστεως θεοῤῥῆμον διδάσκαλε, 
ἱκέτευε διαπαντὸς τὸν Θεόν, τὴν εἰρήνην δωρήσασθαι 
ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Τίς μὴ μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε;... 

 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΤΗΝ. Ἰδιόµελα. Ἦχος α΄. 
Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, ἡ μεγαλονῆσος Κρήτη, τὴν 

μνήμην ἱερῶς ἑορτάζουσα, Ἀνθίμου τοῦ θεοκήρυκος. 
Οὗτος γὰρ ὁ μακάριος, ἀποστολικῷ ζήλῳ τὰς νήσους 
διατρέχων, θεϊκῇ σὲ εὐδοκίᾳ ἐπεσκέψατο, τῆς 
βασιλείας τῶν οὐρανῶν τὸν λόγον, ἐν δυνάμει 
Πνεύματος ἀνακηρύττων, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος 
αὐτῷ, ξενηκούστοις ἐν θαύμασι. Τέρπου σὺν καὶ 
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χόρευε, καὶ τοιαύτης χάριτος εὐμοιρήσασα, γηθοσύνως 
ἀναβόησον φιλάνθρωπε Σῶτερ, ὁ τὸν ὅσιόν σου 
θεράποντα, ἐν δυσχειμέροις καιροῖς, ἄλλον Ἀπόστολον 
ἀναδείξας, καὶ δι᾿ αὐτοῦ πολλοὺς ὡς ἀγαθός, εἰς τὴν 
σὴν ἐπίγνωσιν καλέσας, Κύριε δόξα σοι. 
 
 

Ἦχος ὁ αὐτός. Ἀνωνύμου. 
Ὅσιε πάτερ, θεομακάριστε Ἄνθιμε, τῆς Ἐκκλησίας τὸ 

εὐωδέστατον ἄνθος, καὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ προσκυνητὴς 
ἀξιέπαινος, σὺ τὰς τῶν πιστῶν διανοίας, τοῖς ἠδυτάτοις 
σου λόγοις κατεφώτισας, σὺ καὶ τυφλὸς πέλων τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τοῦ σώματος, ἐδίδου πᾶσιν τὸν φωτισμόν, 
σῶν διδαχῶν φωταυγεία. Διὸ πρέσβευε διηνεκῶς, 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 
 

Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. α´. 
Ὅσιε Πάτερ, σὺ ὁ τοῦ αἰσθητοῦ φωτὸς ἐστερημένος, 

τοὺς ψυχικοὺς ὀφθαλμοὺς διήνοιξας πολλῶν, καὶ τὸ 
βλέπειν αὐτοῖς πνευματικῶς ἐχαρίσω τοῦ θεοκήρυκος 
γὰρ Παύλου, τὴν φωνὴν ἀναλαβών, τὰς νήσους 
διέτρεχες βοῶν ὢ τέκνα μου ἡ χάρις, Θεοῦ ἐπεφάνη ἡ 
σωτήριος, παιδεύουσα ὑμᾶς, ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν 
ἀσέβειαν, καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας, σωφρόνως καὶ 
εὐσεβῶς πολιτευθῶμεν, τῶν ἐπαγγελιῶν τῆς ζωῆς, τὰς 
ἐκβάσεις ἀπεκδεχόμενοι. Ὅθεν αὐτῶν ἀξίως ἐπιτυχών, 
Ἄνθιμε παναοίδιμε, μνημόνευε ἡμῶν συμπαθῶς, τῶν 
εὐλαβῶς τιμώντων, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 
 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
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Μακαρίζομεν σε, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ δοξάζομεν 
σε, οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος, τὴν πόλιν τὴν ἄσειστον, τὸ 
τεῖχος τὸ ἄῤῥηκτον, τὴν ἀῤῥαγῆ προστασίαν, καὶ 
καταφυγὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 
 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΧΟΝ. Ἦχος δ´. Ὁ ἐξ Ὑψίστου κληθείς. 
Ἐπουρανίου ἀγάπης δεδεγμένος, τὴν φλόγα τὴν 

ἄϋλον ἐν τῇ καρδίᾳ σου, τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἐμίσησας, 
τὰς ἀπολαύσεις, καὶ ἐν τῷ Ἄθῳ χαίρων προσέδραμες, 
ἔνθα τῆς ἀσκήσεως, τοῖς ἀγωνίσμασι, Θεοῦ τὸ φῶς 
θεασάμενος, τοῖς ἐν ταῖς νήσοις, φῶς ἑξανέτειλας ὡς ὁ 
Κύριος, ἔφη ὦ Ἄνθιμε μακάριε, ὢ ἀεὶ ἱκετεύομεν 
πρέσβευε, ἐν πολλῇ παῤῥησίᾳ, ὑπὲρ πάντων τῶν 
τιμώντων σε. 
 
 

Στίχ.: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου... 
Ὡς ἀηδῶν χρυσοπτέρυξ ἐκπετάσας, πρόνοια τῇ 

κρείττονι, ἐξ Ἄθῳ Ὅσιε, τῆς εὐσεβοῦς ἡμῶν πίστεως, τὸ 
θεῖον μέλος, ἐν γλυκυτάτοις φθόγγοις ἐλάλησας, 
διδάσκων ἀπέχεσθαι, πάντας ὡς πάνσοφος, ἔργων 
ἀκάρπων ὢ Ἄνθιμε, καὶ μετανοίας, καρποὺς 
προσφέρειν τῷ Πανοικτίρμονι, ὢ νῦν ἐν δόξῃ 
παριστάμενος, ὡς κλεινὸς Ἀποστόλων ὁμότροπος, 
ἐκτενῶς ὑπὲρ πάντων, τῶν ὕμνουντών σε ἱκέτευε. 
 
 

Στίχ.: Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν... 
Ἐν τοῖς Σφακίοις ἐπέστης νεύσει θείᾳ, τὸν λόγον τῆς 

πίστεως ἀναφθεγγόμενος, καὶ τοῦ Κυρίου σὸν 
κήρυγμα, ἐπικυροῦντος, φρικτοῖς σημείοις ὄντως καὶ 
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θαύμασι, σεπτῷ σοῦ γὰρ ῥήματι, ὑετὸν ἔδωκεν, ὁ 
οὐρανὸς Πάτερ ἄνωθεν, ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ μαγγανεῖαι 
δειναὶ ἐλύθησαν, Ἀγαρηνὸς δὲ ὁ μισόχριστος, 
ἐπαιδεύθη πικρῶς ἐκγελάσας σε, καὶ ἀθλίῳ θανάτῳ, ὁ 
ἀσύνετος ἐξέψυξε. 
 
 

Δόξα. Καὶ νῦν: Ψάλλονται αὐτὰ τῆς πρώτης 
ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου. 
 

 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α´. Τὸν συνάναρχον Δόγον. 

Εὐαγγέλλου Ἱερέως 
Περιήχημα μέγα, φωστῆρα ἔνδοξον, Σφακιανῶν 

ποδηγέτην, ἐν δυσχειμέροις καιροῖς, Κεφαλλήνων τὸν 
βλαστὸν ἀνευφημήσωμεν, Ἄνθιμον νέον ἀσκητήν, τὸν 
ποιμένα τὸν καλόν, διδάσκαλον μετανοίας, ὃν 
ἀνυμνοῦντες αἰτοῦμεν, ἵνα πρεσβεύῃ ὑπὲρ πάντων 
ἡμῶν. 

Θεοτοκίον. 
Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος... 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος πλ. α´. Τὸν 
συνάναρχον Λόγον. 

 
Παρακλήτου τὴν χάριν ὅσιε Ἄνθιμε, τῷ θείῳ λόγῳ 

σου φέρων, τοὺς ἐν ἀγνοίᾳ λαμπρῶς, ὥσπερ ἥλιος 
φωσφόρος κατεφώτισας, καὶ ἐδίδαξας καλῶς, μὴ 
ἀποκλίνειν τῆς ὁδοῦ, Πατέρων τῆς εὐσεβείας, ἥν σὺ 
ἀξίως τελέσας, Χριστῷ παρέστης εὐφραινόμενος. 

 
Δόξα Πατρί. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Χαῖρε ἄχραντε Κόρη καὶ ὑπερύμνητε, τοῦ Πατρὸς ἡ 

τὸν Λόγον, ἀφράστως τέξασα χαῖρε Δέσποινα Μαρία 
ἀπειρόγαμε χαῖρε ἡ πύλη τῆς ζωῆς χαῖρε τὴν φύσιν τῶν 
βροτῶν, θεώσασα τῷ σῷ τὸκῳ ἀνύμφευτε χαῖρε νύμφη, 
ἡ προστασία τῶν τιμώντων σε. 
 
 

Εἶτα οἱ Ἀναβαθµοί, ἤτοι τὸ α´ Ἀντίφωνον τοῦ δ´ 
ἦχου. 

Προκείμενον: Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ 
Ὁσίου αὐτοῦ. 

Στίχ.: Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ 
χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 

 
Εὐαγγέλιον, ζητεῖ τῇ ε΄ Δεκεµβρίου 
Ὁ Ν´. 
Δόξα Πατρί: Ταῖς τοῦ σοῦ Ὁσίου... 
Καὶ νῦν: Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
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Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β´. Στίχ.: Ἑλεῆμον, Ἐλέησον μέ, 
ὁ Θεός... 

 
Μιμητὰ τῶν Ἀποστόλων, ἀοίδιμε Ἄνθιμε, χαῖρε καὶ 

εὐφραίνου· ὅτι ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνη, ἐπὶ τῆς γῆς 
διαπρέψας, καὶ Ἀποστόλων τὸν δρόμον, ὡς αὐτῶν 
ὁμόζηλος διανύσας, εἰς τὰς σκηνὰς τῆς ζωῆς 
κατέπαυσας, τῶν πόνων σου τὰ ἔπαθλα δεχόμενος, καὶ 
Θεῷ ἐν δόξῃ παριστάμενος· ὅν ἐκτενῶς καθικέτευε 
δεόμεθα, ἵνα εὕρωμεν διὰ σοῦ, ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν καὶ 
τὸ μέγα ἔλεος. 
 
 

Εἶτα ὁ Κανῶν τῆς Θεοτόκου καὶ ὁ Κανόνας τοῦ 
Ἁγίου. 

 
Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ Ἀκροστιχὶς: Ἄνθιμε χαῖρε 
ζηλωτὰ Ἀποστόλων. Κυρίλλου. 

 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ. δ´. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
Ἀξίως ἐν κόσμῳ πολιτευθείς, καὶ δικαιωμάτων, τῶν 

ἁγίων κῆρυξ φανείς, ὢ Ἄνθιμε πάτερ ἐν ὑψίστοις, τῆς 
ὑπὲρ λόγον ζωῆς ἐκοινώνησας. 

 
Ναμάτων πληρούμενος ζωηρών, τῇ ἀσκητικῇ σου, 

πάτερ Ἄνθιμε βιοτῇ, ἐβλυσας ζωῆς ἀφθόνως ὕδωρ, καὶ 
ἀσεβείας ἀκάνθας κατέπνιξας. 

 
Θεὸν ἀγαπήσας ὁλοσχερῶς, ἠγάπησας Πάτερ, καὶ 

τὸν πέλας ὡς σεαυτὸν διὸ πλείστας νήσους διατρέξας, 
μετανοεῖτε ἐκήρυττες Ἄνθιμε. 

Θεοτοκίον. 
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Ἰλέωσαι Μῆτερ ὡς εὐμενής, τὸν ἐκ σῶν αἱμάτων, 
σαρκωθέντα ὑπερφυῶς, ἡμῖν τοῖς πολλὰ ἡμαρτηκόσι, 
ἐξ ἀφροσύνης Παρθένε Μητράνανδρε. 
 
 

ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἁψῖδος. 
Μακρυνθεὶς τῶν ἐν κόσμῳ, δι᾿ ἀρετῆς ἔζησας, ἧς 

παναληθῶς ἀνεδείχθης, σοφὸς διδάσκαλος· ὅθεν 
ἐῤῥύθμισας, τῶν τῇ ἀγνοίᾳ συζώντων, ταῖς 
διδασκαλίαις σου, τὰ ἤθη Ἄνθιμε. 

 
Ἑξαρίθμοις ἐν νήσοις, πάτερ σοφὲ Ἄνθιμε, οἷα 

ζηλωτὴς τοῦ Κυρίου, μονὰς ἀνήγειρας, ἐν αἷς 
συνήγαγες, τοὺς εὐλαβεῖς μαθητάς σου, οὓς Θεῷ 
προσήγαγες, δῶρον παντέλειον. 

 
Χάριν θείαν θαυμάτων, ὡς καθαρὸς ἔλαβες, παρὰ 

τοῦ Κυρίου πλουσίως, Ὅσιε Ἄνθιμε. Ὅθεν ἰάτρευσας, 
παντοδαπὰς ἀσθενείας, καὶ θαλάσσης ἔστησας, Πάτερ 
τὸν κλύδωνα. 

 
Θεοτοκίον. 
Ἀπειράνδρως τεκοῦσα, τὸν τοῦ παντὸς αἴτιον, Μῆτερ 

τῆς ἡμῶν σωτηρίας, αἰτία γέγονας. Ὅθεν σοι ᾄδομεν, 
τὸν ἀσπασμὸν τοῦ Ἀγγέλου, χαῖρε ἀνακράζοντες, μόνη 
Θεόνυμφε. 
 
 

ᾨδὴ δ´. Εἰσακήκοα Κύριε. 
Ἱλαρὸς πρᾶος ἄκακος, ὅσιος ἀμίαντος ἀνεξίκακος, 

ὡς ὑπαρχῶν πρακτικώτατος, εὐσεβείας ἐδείχθης 
διδάσκαλος. 
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Ῥοῦν κακίας ψυχόλεθρον, ταῖς ῥοαῖς τῶν λόγων σου 
ἀπεξήρανας, καὶ ἐνέπλησας τὰς αὔλακας, τῶν ψυχῶν 
τῶν ἀνθρώπων ὢ Ἄνθιμε. 

 
Εὐδοκίᾳ ὢ Ἄνθιμε, σεαυτὸν τῇ κρείττονι ἀναθέμενος, 

ἐκ τοῦ Ἄθω ἐξελήλυθας, τοὺς ἀνθρώπους καλῶν εἰς 
μετάνοιαν. 

 
Θεοτοκίον. 
Ζηλωτήν με ἀνάδειξον, τῶν δικαιωμάτων Θεοῦ ὡς 

εὔσπλαγχνος, τῇ δυνάμει τῆς ἁγίας σου, Θεοτόκε 
πανύμνητε χάριτος. 
 
 

ᾨδή ε´. Φώτισον ἡμᾶς. 
Ἤσχυνας ἐχθρόν, τὸν ἀλάστορα ὢ Ἄνθιμε, τοῦ 

αὐτοῦ ἁρπάσας στόματος πολλούς, οὓς πρὶν βρῶμα, 
πάτερ ἔσχηκεν ὁ δείλαιος. 

 
Λόγων σου αὐγαῖς, Πάρον, Νάξον, Σίφνον, Σίκινον, 

Ἀστυπάλαιάν τε Κύθηρα λαμπρῶς, πάτερ Ἄνθιμε καὶ 
Κρήτην κατεφώτισας. 

 
Ὢ θαυματουργέ! ὑετὸν εἰς γῆν κατήγαγες, ὡς Ἠλίας 

πάτερ Ἄνθιμε τὸ πρίν, προσευξάμενος εἰς νῆσον 
Καστελλόριζον. 

 
Θεοτοκίον. 
Τεῖχος ἀῤῥαγές, ἡ ἁγία σοῦ ἀντίληψις, γένοιτό μοι ὢ 

Μαρία ἀγαθή, τὰς ἑφόδους τῶν παθῶν διασκεδάζουσα. 
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ᾨδὴ στ´. Τὴν δέησιν, ἐκχεῶ. 
Ἀνήγειρας, Ἀντωνίῳ ὅσιε, τῷ μεγάλῳ τοῦ Κυρίου 

ὁσίῳ, ζήλῳ ἐνθέῳ Μονὴν ἐν Σφακίοις, ὡς μιμητὴς 
αὐτοῦ ἔνθεος Ἄνθιμε, μεθ᾿ οὑ νῦν ζῇς ἐν οὐρανοῖς, τὴν 
ζωὴν ἥν δωρεῖται ὁ Κύριος. 

 
Ἀνέστιος ἐν παντὶ σοῦ τῷ βίῳ, σὺ ὕπηρχες δι᾿ 

ἀγάπην Κυρίου, τόπους πολλοὺς εὐσεβῶς διαμείβων, 
ἵνα κερδήσῃς ὢ Ἄνθιμε πλείονας, ὡς μύστης Παύλου 
ἀληθῶς, τοῦ σοφοῦ τῶν ἐθνῶν θεοκήρυκος. 

 
Πυρίμορφος καθωράθης πῦρ πνέων, τοῖς φονεῦσαί 

σε τρισμάκαρ ζητοῦσι· σὺ γὰρ τὸ πῦρ τοῦ Χριστοῦ τῆς 
ἀγάπης, ἐν τῇ ψυχῇ σου δεξάμενος Ἄνθιμε, ἔσχες ἐν 
σοι ὑπερφυῶς, τὴν ἰσχὺν ἐνεργούσαν τοῦ Πνεύματος. 

Θεοτοκίον. 
 
Ὁ τόκος σου, τὰς εἰσόδους ἠνοιξε, Παραδείσου τῶν 

ἀνθρώπων τῷ γένει, καὶ ἀνεκλάλητον Μῆτερ ἁγία, 
παντὶ τῷ κόσμῳ χαρὰν ἐχαρίσατο. Ὅθεν πιστῶς πᾶσα 
ψυχή, εἰς αἰῶνας Ἁγνὴ μακαρίζει σε. 
 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερµάχῳ. 
 
Τὸν Βαπτιστὴν ζήλῳ θερμῷ ἐκμιμησάμενος, τῆς 

βασιλείας οὐρανῶν τρανῶς τὸ κήρυγμα, ἐνεκήρυξας ἐν 
πλήθεσι τῶν σημείων, καὶ ἀνήγαγες πολλοὺς ἐκ 
ματαιότητος, τοῦ βυθοῦ πρὸς ὕψος θείας ἐπιγνώσεως, 
ἐκβοῶντάς σοι· χαίροις ὅσιε Ἄνθιμε. 

 
Ὁ Οἶκος. 
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Δι᾿ ἀσκήσεως πόνων, ἐν τῷ ὅρει τοῦ Ἀθω, δεξάμενος 
σοφίας τὴν χάριν, ἐξῆλθες διδάσκων τοὺς λαούς, τὰ τοῦ 
Θεοῦ ἀληθῆ δικαιώματα, Ὁσίων κλέος Ἄνθιμε, διό σοι 
πάντες ἐκβοῶμεν· 
Χαῖρε ὁ γόνος Κεφαλληνίας· 
χαῖρε ὁ κῆρυξ τῆς μετανοίας. 
Χαῖρε τῶν Ὁσίων ὁ θεῖος ὁμότροπος· 
χαῖρε Ἀποστόλων ὁ ἐνθους ὁμόζηλος. 
Χαῖρε τύπος ἀκριβέστατος ἐναρέτων μοναστῶν· 
χαῖρε στόμα θεοκίνητον θεοσοφῶν διδαχῶν. 
Χαῖρε τῆς εὐσεβείας ὁ ἐκφήνας τὴν χαριν· 
χαῖρε Εὐαγγελίου ὁ τρανώσας τὸν λόγον. 
Χαῖρε Χριστοῦ ὁ πιστὸς ὑπηρέτης· 
χαῖρε πιστῶν ὁ λαμπρὸς ποδηγέτης. 
Χαῖρε χαρίτων χρυσοῦν ἐκμαγεῖον· 
χαῖρε πασῶν ἀρετῶν πρυτανεῖον. 

Χαίροις Ὅσιε Ἄνθιμε. 
 
 

Μηνολόγιον. 
 
Τῇ Δ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ὁσίου 

Πατρὸς ἡµῶν Ἀνθίµου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ 
ἐκ Κεφαλληνίας. 

 
Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου 
Ἄνθιμος χάριν ἐξήνθησε θαυμάτων.Τετάρτη 

Ἀνθιμος θανών, γῆθεν ἤρθη πρὸς πόλον. 
Οὗτος ὁ νέος τῆς Ἐκκλησίας φωστὴρ καὶ διδάσκαλος, 

ἐγεννήθη ἐν Ληξουρίῳ Κεφαλληνίας, ἐν ἔτει σωτηρίῳ 
ςψκζ΄ (1727), ἐκ γονέων εὐσεβῶν, λαβῶν ἐν τῷ ἁγίῳ 
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Βαπτίσματι τὸ ὄνομα Ἀθανάσιος. Ἑπταετὴς ἐτὶ ὧν, 
ἀσθενήσας, ἀπώλεσε τὸ φῶς τῶν σωματικῶν 
ὀφθαλμῶν. Εἰς μέτρον δὲ ἡλικίας φθάσας, πάθω τῆς 
μοναδικῆς πολιτείας, κατέλιπε τὴν οἰκείαν πατρίδα καὶ 
κατέλαβε τὸ ἁγιώνυμον ὄρος τοῦ Ἄθωνος, ἔνθα 
ὑποταγεὶς γέροντί τινι διέπρεψε τῇ ἐγκρατειᾳ καὶ ταῖς 
ἄλλαις ἀρεταῖς, σκεῦος χωρητικὸν τῆς ἐπιπνοίας τοῦ 
Παναγίου Πνεύματος γενόμενος. 
Τελευτήσαντος δὲ τοῦ γέροντος αὐτοῦ, ἀπῆρεν ὁ 
μακάριος τοῦ Ἄθωνος, καὶ ἤρξατο ἀποστολικῶς 
περιοδεύων τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου, κηρύττων τὸν 
λόγον τοῦ Εὐαγγελίου καὶ παραγγελῶν τοῖς ἀνθρώποις 
μετανοεῖν καὶ πολιτεύεσθαι βιοτὴν εὐάρεστον τῷ 
Κυρίῳ. Κηρύξας ἐν Χίῳ, Σίφνῳ, Πάρῳ, Νάξῳ, Ἶῳ καὶ 
Σικίνῳ, ἦλθεν ἐν Παλαιστίνη, ἵνα προσκυνήσῃ εἰς τοὺς 
τόπους ἔνθα οἱ πόδες τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἔστησαν. 
Κἀκεῖθεν ἐπιστρέφων, ἐπεσκέφθη τὴν νῆσον 
Καστελλόριζον καὶ πάλιν τὴν Παλαιστίνην, ἔνθα 
παρέμεινε ἐπὶ μακρόν, σχολάζων τῇ προσευχῇ καὶ τῇ 
ἀσκήσει καὶ νουθετῶν τοὺς ἐκεῖ διαβιοῦντας εὐσεβεῖς. 
Ἐκεῖθεν δὲ ἀναχωρήσας καὶ ἐν Ἀστυπαλαίᾳ τὸν λόγον 
τῆς χάριτος εὐαγγελισάμενος, κατέπλευσεν εἰς τὴν 
μεγαλόνησον Κρήτην. 
Περιερχόμενος δὲ τὴν νῆσον, ἦλθεν ἐν Σφακίοις καὶ 
ἐκτίλας τῇ ἀξίνῃ τῶν διδαχῶν αὐτοῦ ἐκ τῶν καρδιῶν 
τῶν ἐνταῦθα οἰκούντων τὰ ζιζάνια τοῦ φθόνου καὶ τῆς 
ἔριδος, τὴν εἰρήνην ἐν αὐτοῖς ἐθεμελίωσε. Συνήργει δὲ 
τῷ κηρύγματι αὐτοῦ ἡ τῶν θαυμάτων δύναμις διὸ καὶ 
εἰπόντος αὐτοῦ ἐν τῷ διδάσκειν, δάκρυσον οὐρανέ, ὁ 
οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ πάλιν εἰπόνος αὐτοῦ, 
στέναξον γῆ, σεισμὸς ἐγένετο μέγας. Καὶ δι᾿ εὐχῆς 
τυφλῇ γυναικὶ τὸ βλέπειν ἐχαρίσατο, καὶ ἄλλην 
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στείραν εὐλογήσας μητέρα ἐποίησε. Ὁ δὲ πρωτοπαπᾶς 
τῶν Σφακιών, φθόνῳ ἐμπεσών, ἐπέστειλε τρεῖς μάγους 
ἵνα φονεύσωσι τὸν Ὅσιον, ἀλλ᾿ οὗτοι ἐρχόμενοι, 
μακρόθεν ἐθεάσαντο αὐτόν, κηρύττοντα καὶ 
ἐκβάλλοντα πῦρ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· οθεν 
ἐκπλαγέντες ἀπῆλθον, ὁ δὲ πρωτοπαπᾶς ἀκούσας τὸ 
παράδοξον, φοβηθείς, παρῃτήσατο τοῦ σκοπουμένου. 
Εἶτα δὲ ὁ μακάριος, περιελθὼν πολλὰς νήσους τοῦ 
Αἰγαίου, καὶ ἐν Κυθήροις τὰ βήματα τῆς εὐσεβείας 
ὑφηγηθείς, ἐπέστρεψε εἰς Κεφαλληνίαν, ἔνθα 
ἀνακαινίσας τὴν ἐν ἐρειπίοις κειμένην Μονὴν τῆς 
Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, τὴν ἐπιλεγομένην 
τῶν Λεπέδων, καὶ συνάξας ἐν αὐτῇ δεκαὲξ μοναστρίας, 
διεβίωσεν ἐν αὐτῇ τὸ ἐπίλοιπον τοῦ βίου, κοιμηθεὶς τὸν 
Ὁσίοις πρέποντα ὕπνον τῇ δ΄ Σεπτεμβρίου τοῦ ἀψπβ΄ 
(1782) ἔτους. 
Ἐδείματο δὲ εἰς τὰς νήσους ὁ ἀοίδιμος ἕξ μονὰς· τῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Σικίνῳ, τοῦ Ἁγίου 
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐν Καστελλορίζῳ τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Ἀστυπαλαίᾳ, τοῦ Ὁσίου 
Ἀντωνίου ἐν Σφακίοις, τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἐν 
Κυθήροις, καὶ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς ἐν 
Κεφαλληνίᾳ. 

 
Ταῖς αὐτοῦ πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον 

ἡµᾶς. Ἀµήν. 
 
 

ᾨδὴ ζ´. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
Σωφροσύνῃ συνέσει, διαλάμπων καὶ γνώσει, Ἄνθιμε 

πάτερ σοφέ, κατῆρας ἐν Σφακίοις, ἔνθα τρανῶς τὸν 
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Λόγον, τοῦ Κυρίου ἐκήρυξας, πλήθεσι τοῦτον φρικτῶν, 
ἐπικυρῶν σημείων. 

 
Τὴν ψυχὴν καθαγνίσας, καὶ τὸ σῶμα καθαράς, 

ἀσκητικαῖς ἀρεταῖς, ἐξήνθησας ὡς ἄνθος, παμμάκαρ 
φερωνύμως, καὶ τοῖς πᾶσι διέπνευσας, τὴν εὐωδίαν 
Χριστοῦ, πίστεως τῆς ἁγίας. 

 
Ὁ θεόληπτος νοῦς σου, ἐν τῷ Ἄθῳ ἐλλάμψει, τῇ 

μυστικῇ αὐγασθείς, ἐξέβλυσε τῷ κόσμῳ, πηγὴ ὡς 
ναματώδης, σωτηρίας διδάγματα, Ἄνθιμε πάτερ, σοφέ, 
ἀγλάϊσμα Ὁσίων. 

 
Θεοτοκίον. 
Λογισμῶν πονηρίας, χειμαζόμενος σάλῳ, Μῆτερ 

Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, σῇ θείᾳ ἀντιλήψει, προσφεύγω τὴν 
γαλήνην, ταπεινῶς ἑξαιτούμενος, μὴ οὖν παρώσῃ 
ἁγνή, Παρθένε τὴν φωνήν μου. 
 
 

ᾨδὴ η´. Τὸν Βασιλέα. 
Ὡραϊσμένος, τῶν ἀρετῶν ποικιλία, Ἀποστόλων 

ἠκολούθησας ταῖς τρίβοις, καὶ ἴθυνας πλείστους, πρὸς 
δρόμον σωτηρίας. 

 
Νύκτα σκεδάσας, τῆς ἀσεβείας σοῖς λόγοις, ὡς 

φωτὸς ὢ πάτερ Ἄνθιμε ἐργάτης, φωτὶ ἐν ὑψίστοις, 
παρέστης τῷ μεγάλῳ. 

 
Κρήτη χορεύει, τῇ ἀνεσπέρῳ σου δόξῃ, ἀπολαύσασα 

τῶν θείων διδαχῶν σου, Ἄνθιμε θεόφρον, Εὐαγγελίου 
μύστα. 
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Θεοτοκίον. 
Ὑπεραγία, Μῆτερ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τῆς 

φαυλότητας μὲ ῥῦσαι τῶν παθῶν μου, ἵνα μεγαλύνω, 
χρεωστικῶς σὴν δόξαν. 
 
 

ᾨδὴ θ´. Κυρίως Θεοτόκον. 
Ῥοαῖς τῶν διδαχῶν σου, τὰς ἐξηραμμένας, παθῶν τῇ 

ὕλῃ καρδίας κατήρδευσας, οἷα πηγὴ ναματώδης, 
χάριτος Ἄνθιμε. 

 
Ἱέρευσας ἀξίως, Ἄνθιμε Κυρίῳ, καὶ ἱερεῖον σαυτὸν 

προσενήνοχας, θείου κηρύγματος πόνους, 
ἀναδεξάμενος. 

 
Λαμπὰς τοῖς ἐν τῷ σκότει, τῆς δεινῆς δουλείας, τῶν 

ἀλλοθρήσκων ὢ Ἄνθιμε πέφηνας, φῶς ἐκ φωτὸς 
προσλαμβάνων, τῆς θείας γνώσεως. 

 
Ὁ νέος ἐν Ὁσίοις, ὁ τῶν Ἀποστόλων, ἐν τοῖς ὑψίστοις 

συνόμιλος Ἄνθιμε, πρόστηθι πάντων εὐχαῖς σου, τῶν 
εὐφημούντων σε. 

 
Θεοτοκίον. 
Ὑπέραγνε Μαρία, Κεχαριτωμένη, σὺν τῷ Ἀνθίμῳ σῷ 

θείῳ θεράποντι, ὑπὲρ ἡμῶν τῷ Κυρίῳ, ἀπαύστως 
πρέσβευε. 
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Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 
 
 
Τὸ στόμα τὸ γλυκύλαλον, τοῦ Παρακλήτου 

Πνεύματος, Εὐαγγελίου ὁ ῥήτωρ, καὶ μετανοίας ὁ 
κῆρυξ, ὁ θεηγόρος Ἀνθιμος, λαμπρῶς τιμάσθω 
σήμερον, ὅτι πολλοὺς προσήγαγε, ἐξ ἀναξίων ἀξίους, 
ταῖς διδαχαῖς τῷ Κυρίῳ. 

 
Θεοτοκίον. 
Μαρία θεονύμφευτε, φρικτῶς ἡ σωματώσασα, 

Πατρὸς τὸν ἄναρχον Λόγον, δι᾿ ἀγαθότητα ἄκραν, τοὺς 
μόνην Θεοτόκον σε, ὑμνολογοῦντας Δέσποινα, ὡς 
εὐμενὴς οἰκείωσαι, τῇ μητρικῇ σου πρεσβείᾳ, τῷ ὑπὸ 
σοῦ σαρκωθέντι. 
 
 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ. Ἦχος πλ. δ´. Ὦ τοῦ 
παραδόξου θαύµατος. 

 
Πάτερ θεοφόρε Ἄνθιμε, ἀσκητικαῖς ἀγωγαῖς, ἐν τῷ 

ὅρει τοῦ Ἄθωνος, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὑπεδέξω τὴν 
ἔλλαμψιν, καὶ τοῖς ἐν σκότει τῆς ματαιότητος, ὡς 
ἑωσφόρος λαμπρὸς ἀνέτειλας. Ὅθεν ἐσκήνωσας, ἐν 
θαλάμοις Ὅσιε θείου φωτός, φωτισμὸν αἰτούμενος, 
ἡμῖν τῆς χάριτος. 
 
 

Πάτερ θεομάκαρ Ἄνθιμε, δι᾿ ἐνάρετου ζωῆς, εὐδοκίᾳ 
τῆς χάριτος, ὄργανον γενόμενος, τῆς σοφίας 
πολύτιμον, διδασκαλίας ἀφθόνως νάματα, ἐκ τῶν 
σεπτῶν σου χειλέων ἐβλυσας, δι᾿ ὃν τὰς πρότερον, 
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ξηρανθείσας πάθεσι δεινοῖς ψυχάς, μυστικῶς 
κατήρδευσας, ἀειμακάριστε. 
 
 

Πάτερ θεοῤῥῆμον Ἄνθιμε, ὡς καθαρὸς τὴν ἰσχύν, 
τῶν θαυμάτων δεξάμενος, ὑετὸν κατήγαγες, εἰς γῆν 
θεία ἐντεύξει σου, τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διέλυσας, καὶ 
ἐχαρίσω τυφλοῖς τὴν ὅρασιν, σάλον κατέπαυσας, τῆς 
θαλάσσης Ὅσιε τὸν φοβερόν, πᾶσί τε αἰδέσιμος, ὄντως 
δεικνύμενος. 
 
 

Πάτερ θεοφόρε Ἄνθιμε, γεωργηθεὶς ἀρετῶν, γεωργίᾳ 
τῇ κρείττονι, ἄνθος ὡς μυρίπνοον, εὐσεβείας 
ἐξήνθησας, καὶ εὐωδίᾳ τοῦ σου κηρύγματος, τὰς τῶν 
ἀνθρώπων ψυχὰς ἐμύρισας. Ὅθεν ἐν ὕμνοις σε, 
σήμερον γεραίρομεν χαρμονικῶς, τὸν Θεὸν 
δοξάζοντες, τὸν σὲ δοξάσαντα. 
 
 

Δόξα Πατρί. Ἦχος πλ. δ´. Εὐαγγέλου Ἱερέως. 
Ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, θεοφώτιστε Ἄνθιμε, 

τὸν δυσώνυμον ἐχθρὸν κατετρόπωσας, σκληροκαρδίαν 
δὲ ἀνθρώπων ἐκριζώσας, ἐν τῇ χώρα τῶν Σφακιανῶν 
τοῖς σοῖς λόγοις, τὰς ψυχὰς αὐτῶν γῆν καρποφόρον 
κατέστησας, καὶ ποικίλοις θαύμασιν ἐπιδείξας τὴν 
χάριν, πάντας κατηύγασας διδαχαῖς σου, καὶ 
ἐξέπληξας σημείοις. Διὸ τανῦν τοῖς Ἁγίοις 
συναυλιζόμενος, μετανοίας διδάσκαλε, μοναστῶν τὸ 
κλέος, μὴ παύσῃ πρεσβεύων ὑπὲρ τῶν τιμώντων σε. 

 
Καὶ νῦν. Θεοτοκίον.  
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Δέσποινα πρόσδεξαι... 
 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
 
 

Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισµοὶ καὶ ἐκ τοῦ Κανόνος 
τοῦ Ὁσίου, ἡ γ΄ καὶ ἡ στ΄ ᾨδή. 

Ἀπόστολον καὶ Ἐὐαγγέλιον, ζήτει τῇ Ε΄ τοῦ 
Δεκεµβρίου. 

Κοινωνικόν: Εἰς µνηµόσυνον αἰώνιον ἔσται 
δίκαιος. Ἀλληλούϊα. 
 
 

Μεγαλυνάριον. 
 

Χαίροις Ἀποστόλων ὁ ζηλωτῆς, καὶ τῆς εὐσεβείας, ὁ 
θεόφρων ὑφηγητής· χαίροις ὁ ἐν Κρήτῃ, μετάνοιαν 
κηρύξας, καὶ θαύματα τελέσας, φρικτὰ ὢ Ἄνθιμε. 
 
 
Στιχηρὰ προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ἀναγνώσματα, 
Ἰδιόμελα τῆς Λιτῆς καὶ Καθίσματα τοῦ Ὀρθοῦ, 
ψάλλονται ἀπὸ τὴν δεύτερη ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου.  
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΙ ΟΙΚΟΙ 
 

Ποίηµα Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθείτισσης. 
 
 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τὸ προσταχθέν. 
Τῶν ἀρετῶν τῷ φωτὶ λελαμπρυσμένος, καὶ τῷ πυρὶ 

τοῦ θείου ζήλου πεπλησμένος, Μοναζόντων τὴν τρῖβον 
Ἄνθιμε διῆλθες, καὶ λόγον Εὐαγγελίου νήσοις πολλαῖς, 
κηρύξας ἐν φλογοβόλῳ σου τῇ φωνῇ, τὸν Δεσπότην 
ἐδόξασας, διὸ τὴν μνήμην τὴν σήν, δοξάζοντες βοῶμέν 
σοι· Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. 
Κεφαλληνίας τὸν βλαστὸν καὶ μέγα καύχημα, 

Ἀστυπαλαίας πολιοῦχον καὶ θησαύρισμα, τὸν 
ἀόμματον θεράποντα τοῦ Κυρίου. Τὸν δομήσαντα 
Μονὰς Θεοῦ εἰς αἴνεσιν, θεῖον Ἄνθιμον συμφώνως 
ἐπαινέσωμεν ἀνακράζοντες· 

Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Ἄφραστον τοῦ Δεσπότου καὶ ἀμήχανον κάλλος ὦ 
Ἄνθιμε ὁρᾷς ἀκορέστως (ἐκ γ΄ ), διὸ τοὺς τῆς καρδίας 
ὀφθαλμούς μου ἄνοιξον καὶ φῶς τῆς ἐπιγνώσεως Θεοῦ 
ὁρᾶν μοι δώρησαι, ἵνα γινώσκων τὴν αὐτοῦ Ἀλήθειαν 
καὶ ἐν φωτὶ τῷ θείῳ ἀπροσκόπτως πορευόμενος, βοῶ 
σοι ἐκτενῶς τοιαῦτα· 
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Χαίροις ἡ δόξα τῆς Ἐκκλησίας· 
χαίροις τὸ κλέος Κεφαλληνίας. 
Χαίροις τῶν ὁσίων περίβλεπτον καύχημα· 
χαίροις οὐρανίου φωτὸς ἐνδιαίτημα. 
Χαίροις ἄνωθεν σοφίαν ἐκ παιδὸς ὁ ποθήσας· 
χαίροις πίστεως τὴν τρῖβον ἀπλανὼς ὁ βηματίσας. 
Χαίροις ὅτι κατεκόσμησας Μοναζόντων τὸν χορόν· 
χαίροις ὅτι κατηγλάϊσας Ἄθωνα τὸν θαυμαστόν. 
Χαίροις τῶν Ἀγγέλων βίον ὁ ζηλώσας ἐν σαρκί· 
χαίροις Ἀποστόλων ζῆλον ὁ κτησάμενος σπουδῇ. 
Χαίροις τοῦ Εὐαγγελίου ἡ περίτρανος φωνή· 
χαίροις τῶν Ἑλλήνων κῆρυξ ἐν δουλείαις τοῖς καιροῖς. 

Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Βάθος Θεοῦ κριμάτων ἀνερμήνευτον Πάτερ ἠρεύνας 
θεολήπτῳ ψυχῇ σου, καὶ δόξαν Τούτου τὴν ἀπόῤῥητον 
ἐνοπτριζόμενος, ἐδόξαζες τὰ ξένα καὶ ἐξαίσια 
μεγαλεῖα. Διὸ καὶ τῶν Ὁσίων πάντων τοῖς χοροῖς 
ἑνούμενος, ὢ Ἄνθιμε μακάριε, ἐβόας τὴν χαρμόσυνον 
καὶ ἄληκτον ᾠδὴν Κυρίῳ· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 
 

Γνώμη σου ἑκουσία τῷ Κυρίῳ προσῆλθες, μονήρη 
ἀσπασάμενος βίον καὶ σχῆμα τιμιῶτατον τὸ τῶν 
Ἀγγέλων ἐνδυσάμενος, ἀκρώρειαν εἰς θείαν ἀρετῶν 
ἀνῆλθες, Θεὸν ὑψίστοις μέλεσιν ὑμνῶν σὺν τοῖς 
Ἀγγέλοις. Ὅθεν σὲ πάντες, ἱεραῖς ὑψηγορῖαις 
χρώμενοι, τὴν μνήμην σου τὴν πάντιμον 
ὑμνολογοῦμεν Ἄνθιμε, βοῶντες ἐκτενῶς σοι ταῦτα· 
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Χαίροις ὁ λύχνος τῆς ἀληθείας· 
χαίροις τὸ κάλλος τῆς εὐσεβείας. 
Χαίροις ἀπαθείας θεοφύτευτος λειμών· 
χαίροις ἐγκρατείας στάθμη καὶ εὐθύτατος κανών. 
Χαίροις πίστεως ἁγίας ἡ καλλίστη θημωνία· 
χαίροις τῆς ἀγάπης σκεῦος καὶ ἀρίστη δαδουχία. 
Χαίροις ὅτι ἐβδελύξω φθειρομένας ἡδονάς· 
χαίροις ὅτι κλῆρον ἔσχες τὰς ἀφθάρτους δωρεάς. 
Χαίροις τοῦ Ἀγαθοδότου ὁ πιστότατος φίλος· 
χαῖροις συμπαθοῦς Δεσπότου γνησιώτατος δοῦλος. 
Χαίροις Κεφαλλήνων νήσου ὁ κατάκαρπος βλαστός· 
χαίροις τῆς Ἐδὲμ ὁ πλοῦτος καὶ εὐώδης θησαυρός. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Δίψει Πάτερ ὑποβάλλων σεαυτὸν διὰ Χριστὸν καὶ 
πολλαῖς σκληραγωγίαις, ὁλονύκτοις τε εὐχαῖς, τὸν 
φθοροποιὸν χιτῶνα ἀπεβάλου τῶν παθῶν, καὶ τὸ 
ἔνδυμα ἐκτήσω ἀπαθείας τὸ λαμπρόν. Διὸ Ἄνθιμε 
ὑμνοῦντες ἀριστείας σου πολλάς, τὸν Δεσπότην 
εὐλογοῦμεν τὸν οἰκήσαντα ἐν σοι καὶ συμφώνως 
μελωδοῦμεν τὴν χαρμόσυνον ᾠδήν· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Ἐν δουλείας τῷ χειμῶνι ἔαρ ὤφθης τῷ λαῷ, θεῖε 
Ἄνθιμε κηρύττων τὰς ἁγίας ἐντολὰς καὶ στηρίζων 
ὑποδούλους ἐν τῇ πίστει τοῦ Χριστοῦ. Τοῖς σοῖς λόγοις 
στηριχθέντες καὶ ἡμεῖς οἱ ἐνδεεῖς, χειμαζόμενοι κακίας 
καὶ παθῶν ἐπαγωγαῖς, πίστεως ἐκ θείας λόγους 
πλέκομεν χρεωστικῶς καὶ βοῶμεν μετὰ πόθου ταῦτα 
σοι μιᾷ φωνῇ· 
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Χαίροις δοχεῖον τοῦ Παρακλήτου· 
χαίροις ἠχεῖον Πατρὸς Ὑψίστου. 
Χαίροις πίστεως ἁγίας ποδηγέτης ἀπλανής· 
χαίροις τῶν ἀπίστων πάντων καθαιρέτης ὁ ὀξύς. 
Χαίροις Μοναστῶν ἀλείπτης καὶ φιλόστοργος πατῆρ 
χαίροις τῶν ἰσαποστόλων ἡ τιμία καλλονή. 
Χαίροις τοῦ Εὐαγγελίου ὁ διδάξας τὰς ὀδούς· 
χαίροις ὁ καλῶς περάνας ἀρετῶν τὰς στενωπούς. 
Χαίροις ὅτι φιλοτίμως εἴργασαι τὰς ἐντολάς· 
χαίροις ὅτι ἐκομίσω αἰωνίους ἀμοιβάς. 
Χαίροις τῆς Κεφαλληνίας ὁ πολύφωτος ἀστήρ· 
χαίροις ὁ διασκορπίσας Φῶς τὸ ἱλαρὸν πολλοῖς. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Ζηλωτὴς τῶν Ἀποστόλων θεῖε Ἄνθιμε δειχθείς, 
ἦλθες εἰς Αἰγαίου νήσους, ὑποδούλους νουθετῶν καὶ 
διδάσκων τὰς τοῦ νόμου θεοφθόγγους ἐντολάς. Ὅθεν 
ῥήσεσί σου θείαις νῦν στοιχοῦντες καὶ ἡμεῖς καὶ 
ἑπόμενοι Κυρίου παραγγέλμασι σεπτοῖς, τὴν Αὐτοῦ 
οἰκονομίαν μεγαλύνομεν ἀεί, ἐκβοῶντες μετὰ πόθου 
τὴν εὐφρόσυνον ᾠδήν· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Ἤγειρας Θεοῦ εἰς αἶνον πλείστας Ἄνθιμε Μονὰς καὶ 
πολλοὺς ἀπὸ τοῦ κόσμου ἐφειλκύσω πρὸς τὸ φῶς, 
ἀναδείξας τὰς ἐρήμους φροντιστήρια ψυχῶν. Ὅθεν 
Μοναζόντων στίφη καὶ τῶν εὐσεβῶν πληθύς, 
συγκροτήσαντες χορείαν πλέκομεν κοινὴν ᾠδὴν, καὶ 
συμφώνως ἐκβοῶμεν ταῦτα σοι μιᾷ φωνῇ· 
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Χαίροις ὁ στῦλος τῆς ἐγκρατείας· 
χαίροις ἡ στάθμη τῆς ἀπαθείας. 
Χαίροις τῶν Ἁγίων Τόπων πάνσεπτος προσκυνητής· 
χαίροις καθαρὸς λατρείας ἄριστος ὑφηγητής. 
Χαίροις τοῦ Εὐαγγελίου ὁ ἐργάτης ὁ πιστός· 
χαίροις χάριτος τῆς θείας οἰκονόμος ὁ σεπτός. 
Χαίροις τῆς ἐρήμου φίλος καὶ θεόφρων πολιστής· 
χαίροις τῶν Ὁσίων πάντων ἀκριβῆς ἐκμιμητής. 
Χαίροις ὁ οἰκοδομήσας θείας καὶ σεπτὸς Μονάς· 
χαίροις ὁ περιποιήσας τὰς Κυρίου διδαχάς. 
Χαίροις βίου τῶν Ἀγγέλων φωτοφόρε ἐραστά· 
χαίροις τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων ὦ ἀκραῖμον λατρευτά. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Θεωρίας οὐρανίου ὤφθης Πάτερ κοινωνὸς καὶ ἑώρας 
κεκλεισμένοις σώματός σου ὀφθαλμοῖς τὴν Κυρίαν τῶν 
Ἀγγέλων Θεοτόκον Μαριάμ, κάλλη ὑποδείξασαν σὲ τὰ 
ἀνέκφραστα παντί, τὰ ἡτοιμασμένα ὅσοις ἀγαπῶσι τὸν 
Θεόν. Ὅθεν καὶ προτρέπουσα σὲ Ἄνθιμε θαυματουργέ, 
ὑπομένειν ἀγογγύστως στέρησιν τὴν τοῦ φωτὸς τοῦ 
προσκαίρου, σοι ἐδίδου Ἀναστάσεως τὸ φῶς, τοῦ βοᾶν 
ἀνεμποδίστως φωτοπάροχον ᾠδήν· 

Ἀλληλούϊα. 
 

Ἰσχυρᾷ φωνῇ σου Πάτερ διελάλεις τὸν Χριστόν, ἐν 
ταῖς νήσοις τοῦ Αἰγαίου καὶ ἀφύπνισας πολλοὺς ἐκ τοῦ 
ὕπνου τῆς ἀγνοίας πρὸς ἐγρήγορσιν Χριστοῦ. Ὅθεν 
αἴροντες τὰς χεῖρας ἐπευλόγουν τὸν Θεὸν τὸν αὐτοῖς 
σὲ δεδωκότα Ἄνθιμε μεγαλουργέ, θεῖον δῶρον τῆς 
ἀφάτου ἀγαθότητος Αὐτοῦ. Τοῦτον ὅθεν ἀνυμνοῦντες 
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καὶ ἡμεῖς θεοπρεπῶς, λέγομεν σοι ἀπροσκόπτως ταῦτα 
χείλεσι ψυχῆς· 
Χαίροις τῆς Σίφνου φωταγωγία· 
χαίροις τῆς Χίου λαμπαδουχία. 
Χαίροις τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων ἡ περίτρανος βολίς· 
χαίροις τοῦ ἀδύτου φάους ἡ ἀπόρθητος ἀκτίς. 
Χαίροις μοναστῶν ἡγέτης ὁ ἰθύνων ἀπλανῶς· 
χαίροις εὐσεβῶν ὁ κῆρυξ ὁ λαλήσας θαυμαστῶς. 
Χαίροις ὁ τὴν Θεοτόκον κατιδὼν ἐν ὀπτασίᾳ· 
χαίροις ὁ λαβῶν ἐκ ταύτης εὔελπιν παρηγορίαν. 
Χαίροις ὁ καλλιεργήσας τοῦ Κυρίου τὸν ἀγρόν· 
χαίροις Τούτῳ προσκομίσας τὸν πολύδρεπτον καρπόν. 
Χαίροις Πνεύματος Ἁγίου ἡ ζεφύρειος πνοή· 
χαίροις ὁ δροσίσας θείως ὑποδούλων τὴν ψυχήν. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Κρήτη ἡ μεγάλη νῆσος ἐπαγάλλεται ἐν σοι Ἄνθιμε 
σημειοφόρε, ὑπηρέτα τοῦ Θεοῦ καὶ γὰρ ἔφθασας ἐν 
ταύτῃ εἰς πολέμου τὸν καιρὸν καὶ κηρύξας θεῖον Λόγον 
φλογοφόρῳ σου φωνῇ, ᾔσχυνας τοῦ παλαμναίου τὴν 
μνησίκακον βουλήν. Καὶ ἡμεῖς σῶν θαυμασίων 
εὐφημοῦντες τὴν πληθύν, ψάλλομεν σοι ὁμοφρόνως 
τὴν πανίερον ᾠδήν· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Λέπεδα ἐν σοι καυχώνται Ἄνθιμε μεγαλουργέ, καὶ 
Κεφαλληνία πᾶσα συγχορεύει ἱερῶς, τοὺς καμάτους 
προβαλοῦσα καὶ ἀγῶνάς σου σεπτούς. Ἐν αὐτοῖς γὰρ 
ἐδομήσω τὴν πανίερον Μονὴν πολυάθλου καὶ 
Παρθένου Μάρτυρος Παρασκευῆς, τὴν σεισμῷ 
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καταστραφεῖσαν, ἥν ἐφαίδρυνας λαμπρῶς τῇ οἰκήσει 
τῶν τιμίων καὶ σεμνῶν Μοναζουσῶν. Σὺν αὐταῖς 
μεγαλοφώνως συγχορεύοντες ἡμεῖς πλέκοντες ᾠδὰς 
ᾀσμάτων σοι φωνοῦμεν εὐλαβῶς· 
Χαίροις ἀγλάϊσμα τῶν Ὁσίων· 
χαίροις ὡράϊσμα τῶν δικαίων. 
Χαίροις τοῦ χοροῦ Ἀγγέλων ἡ ἡδίστη συναυλία· 
χαίροις τῶν Θεοῦ ἐρώντων ἡ καλλίστη συστοιχία. 
Χαίροις τῆς Μονῆς Λεπέδων ὁ δομήτωρ ὁ κλεινός· 
χαίροις τῆς ἐρήμου πάσης ὁ κοσμήτωρ ὁ σοφός. 
Χαίροις μέλισσα καθάπερ φιλοπόνως ἐργασθείς· 
χαίροις μέλιτος ἄῤῥητου θεσπεσίως ὁ γευθείς. 
Χαίροις σάλπιγξ ἀφυπνοῦσα ὑποδούλων τὰς καρδίας· 
χαίροις φόρμιγξ ἡ τρανοῦσα τὰς Θεοῦ μεγαλουργίας. 
Χαίροις τῆς Ἀστυπαλαίας ὁ εὐώδης θησαυρός· 
χαίροις τῆς Κεφαλληνίας ὁ προστάτης ὁ θερμός. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Μάστιγα τῆς ἀνομβρίας ἔλυσας σαῖς προσευχαῖς καὶ 
βροχὴν πλουσίαν Μάκαρ δέδωκας αὐχμώσῃ γῇ, Ἄνθιμε 
καιρῷ τοῦ θέρους, ὥσπερ πάλαι Ἠλιού. Σὺν ἐκείνῳ μὴ 
ἐλλείπῃς τοῦ πρεσβεύειν τῷ Θεῷ, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 
διδόναι χάριτος τὸν ὑετόν, ἵνα μὴ κατατακῶμεν τῶν 
πταισμάτων τῷ αὐχμῷ, ἀλλὰ ψάλλωμεν προθύμως 
δροσοβόλῳ ἐν χαρᾷ, ὕμνον τὸν χαρμόσυνόν σοι καὶ 
εὐφρόσυνον ᾠδην· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Νέκρωσιν ὁ ὄφις πάλαι τῇ κακίστῃ συμβουλῇ, ἔφερε 
παντὶ τῷ γένει γεύσεως παρακοῇ. Σὺ δὲ Ἄνθιμε 
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θεόφρον νουθεσίᾳ σου καλῇ καὶ πολλῇ σοῦ παῤῥησίᾳ 
πρὸς τὸν Ὕψιστον Θεόν, ἐν Ἀστυπαλαίᾳ πάλαι ὄφιν 
μέγαν καὶ δεινὸν κατενέπρησας εἰς τέλος ὡσεὶ χόρτον 
ἐν φλογί. Καὶ ἡμῶν τὰ πάθη φλέξον ἐγκρατείας τῷ 
πυρί, συντηρῶν ἀδιατρώτους ἐκ βελῶν τοῦ πονηροῦ, 
ἵνα σὲ ἐπευλογοῦντες ὡς οἱ Παῖδες τὸν Θεόν, ψάλλομεν 
προθύμως τάδε ἐν μιᾷ κοινῇ φωνῇ· 
Χαίροις ὁ μέγας ἐν ἐξαισίοις· 
χαίροις ὁ πάνυ ἐν θαυμασίοις. 
Χαίροις παῤῥησίαν πλείστην πρὸς Θεὸν ὁ ἐσχηκώς· 
χαίροις χάριν τὴν μεγίστην ἰαμάτων ὁ λαβῶν. 
Χαίροις κόρην θεραπεύσας τὴν ἀόμματον τὸ πρίν· 
χαίροις θείως εὐλόγησας τῆς ἀτέκνου τὴν νηδύν. 
Χαίροις ὁ τὴν τρικυμίαν ἐν πελάγει καταπαύσας· 
χαίροις σταθηρὰν εἰρήνην ταῖς καρδίαις ὁ βραβεύσας. 
Χαίροις ὁ τὴν γῆν δονήσας διδαχαῖς σου ἱεραῖς· 
χαίροις πλήθη στερεώσας ἐν Θεοῦ ταῖς ἐντολαῖς. 
Χαίροις τοῦ Θεοῦ πιστώσας τὴν ὑπέρτατον ἰσχύν· 
χαίροις τοῦ ἐχθροῦ συντρίψας τὴν μεγάλαυχον ὀφρύν. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Ξενοτρόπως τῆς Πανάγνου Θεοτόκου ἡ μορφή, 
ἐτυπώθη ἐν τῷ ξύλῳ σῇ συντόνῳ προσευχῇ, ἐν 
Ἁγιωνύμῳ Ὅρει Ἄνθιμε θαυματουργέ. Ταύτην δὲ 
ἐξωραΐσας ὁ Μονάζων ὁ σεπτός, ὁ ἐξεικονίσας 
πλεῖστος πάλαι θαυμαστός, σεβασμίας τε εἰκόνας, σοι 
ἐπέδωκε σπουδή. Ἐν Ἀστυπαλαιᾳ νήσῳ ἔφερες δὲ 
θαυμαστῶς, ἐν Μονῇ Πορταϊτίσσης, ἥν ἀνήγειρας 
σοφέ, ἀναμέλπων μετὰ δέους καὶ χαρᾶς πνευματικῆς· 

Ἀλληλούϊα. 
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Ὄμματα σαρκός σου ἔσχες πηρωθέντα ἐκ παιδός, 
Ἄνθιμε σημειοφόρε, πάμφωτε μυσταγωγέ, καὶ ἑώρας 
ψυχικοῖς σου ὀφθαλμοῖς διαπαντός, Φωτοδότην καὶ 
Σωτῆρα, ὃν ἐκήρυξας λαμπρῶς. Τούτῳ πρέσβευε 
ἀπαύστως παῤῥησίαν ὡς πλουτῶν, ἐπιβλέψαι εἰς 
ψυχήν μου τὴν τυφλώτουσαν κακοῖς καὶ φωτίσαι μου 
τὰς κόρας τῆς καρδίας ἐναργῶς, ἵνα κράζω σεσῳσμένος 
ταῦτα σοι διηνεκῶς· 
Χαίροις λαμπρὸν τοῦ Ἡλίου σέλας· 
χαίροις υἱὲ φωτὸς καὶ ἡμέρας. 
Χαίροις τῆς ἀπαθείας γλυκασμὸν ὁ ἐκλάμπων· 
χαίροις τὸν τῆς δουλείας σκοτασμὸν καταπαύων. 
Χαίροις ἄσαρκος καθάπερ ὁ βιώσας ἐν τῇ γῇ· 
χαίροις Ἄγγελος ὡς ἄλλος ἐν σαρκὶ πολιτευθείς. 
Χαίροις τῆς χαμαικοιτίας ἀγαπήσας τὴν στρωμνήν· 
χαίροις τῆς σκληραγωγίας προελόμενος τρυφήν. 
Χαίροις τῆς Πορταϊτίσσης τὴν εἰκόνα ὁ φιλήσας· 
χαίροις ἐν Ἀστυπαλαίᾳ ταύτης τὴν Μονὴν δομήσας. 
Χαίροις ὁ τῶν ἐξαισίων ἱερώτατος ἀνήρ· 
χαίροις τῆς Κεφαλληνίας ὁ ἀείφωτος λαμπτήρ. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Πύργος τῆς ἰσχύος πέλεις, καταράσσων τοῦ ἐχθροῦ 
τὰς δεινὰς μηχανουργίας καὶ τὰ ἐνέδρα αὐτοῦ. Ὅθεν 
θησαυρὸν ἐν πίθῳ εὑρηκότες οἱ πιστοί, σὺ μετέτρεψας 
εὐχῇ σου Ἄνθιμε εἰς μέλαν χοῦν. Τὴν πολλὴν σοῦ 
παῤῥησίαν ἥν ἐκτήσω πρὸς Θεόν, οἱ σοι δοῦλοι 
ἐκπλαγέντες ψάλλομεν Αὐτῷ πιστῶς· 
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Ἀλληλούϊα. 
 
 

Ῥάβδον ἰσχυρὰν κατέχων τοῦ Θεοῦ τὰς ἐντολάς, 
βακτηρίαν τε εὐθεῖαν φίλτρον πρὸς Αὐτὸν ἀγνόν, καὶ 
ὡς σύμμαχον τὸν φόβον τὸν ἀνόθευτον ἀεί, ἐπορεύθης 
μακρυτάτην Ἄνθιμε σοφὲ ὁδόν, ἐκδιδάσκων τοῖς ἐν 
σκότει φῶς τὸ μέγα τοῦ Χριστοῦ. Καὶ κατέχων τοῖς 
χερσί σου τὸ ῥαβδίον ἀρωγόν, κομβοσχοίνιόν τε θεῖον 
καὶ πανίερον ὁμοῦ, ἐν ἀγῶσι τοῖς τιμίοις γέρα ἔσχες 
εὐκλεῆ. Διὸ πάντες μετὰ πόθου σὲ γεραίροντες ἀεί, 
ἐκβοῶμεν ὁμοφώνως ταῦτα χείλεσι ψυχῆς· 
Χαίροις ἡ αὔρα Θεογνωσίας· 
χαίροις ἡ νάβλα τῆς εὐσεβείας. 
Χαίροις τῶν ἐν ἀπογνώσει παραστάτης ἱλαρός· 
χαίροις τῶν ἐν ἀπορίᾳ ἀντιλήπτωρ θαυμαστός. 
Χαίροις ὅτι ἠγωνήσω τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν· 
χαίροις ὅτι ἐδομήσω φροντιστήρια ψυχῶν. 
Χαίροις θλίψεις ὁ βαστάσας ἐν καμίνῳ τῇ τοῦ βίου· 
χαίροις ὁ φαιδρῶς ἐκλάμπων ὑπὲρ τοῦ φθαρτοῦ 
χρυσίου. 
Χαίροις ὁ Θεὸν εὔφρανας ταῖς παννύχοις σου εὐχαῖς· 
χαίροις ὁ ἀεὶ συνόδων ταῖς Ἀγγέλων στρατιαῖς. 
Χαίροις σάλπιγξ ἡ φωνοῦσα τοῦ Θεοῦ τὰς διδαχάς.· 
χαίροις φόρμιγξ μελωδούσα τὰς ἀῤῥήτους δωρεάς. 
Χαίροις πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Σίκινος ἡ θεία νῆσος ἐγκαυχᾶται καὶ σκιρτᾷ Ἄνθιμε, 
τῶν οὐρανίων ἄνερ ἐπιθυμιῶν. Ἐν αὐτῇ γὰρ 
καταπαύσας τοῦ κηρύγματος ὁδόν, ἔπηξας ἐπὶ τὸ 
Ὄρος, τὴν Μονὴν Χρυσοπηγῆς, τὴν ἐκβλύζουσαν ὡς 



[33] 
 

νᾶμα χάριν ἁγιαστικήν. Ταύτης οὖν μετειληφότες οἱ 
χοροὶ τῶν εὐσεβῶν, ψάλλουσι Θεῷ τῷ δόντι δωρεῶν σοι 
πλησμονήν, χαριστήριον λατρείαν καὶ τὴν ἄπαυστον 
ᾠδην· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Τόπους εἰς ἁγίους Πάτερ, οὓς ἐβάδισε Θεός, μετὰ 
πόθου ἐπεσκέψω Ἄνθιμε τοῦ ἱεροῦ, ἵνα τούτους 
προσκυνήσῃς ὡς Κυρίου ἐραστής. Ὅθεν εὐλογιαν θείαν 
καὶ ἰσχὺν προσειληφώς, ἐπορεύθης ἀκυμάντως 
τοῦ κηρύγματος ὁδόν. Ἰσαπόστολος οὖν μέγας καὶ 
περίδοξος δειχθείς, σὲ τιμῶμεν μετὰ δέους ἐκβοῶντές 
σοι πιστῶς 
Χαίροις λαμπὰς τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν πέλας· 
χαίροις λαμπρὸν Ἀποστόλων γέρας. 
Χαίροις ὑποδούλοις πνεύσας ὡσεὶ δρόσος Ἀερμών· 
χαίροις τῆς Σιὼν τῆς ἄνω ὁ πολύδροσος λειμών. 
Χαίροις ἄνερ ὁ φιλήσας πνεύματος τὰ ἀγαθά· 
χαίροις Πάτερ ὁ ποθήσας ἀκηράτους δωρεάς. 
Χαίροις τῷ Θεῷ συνάξας ὡς νοσσία τοὺς πιστοῦς· 
χαίροις ὁ ποσὶ πατάξας ὡς στρουθία τοὺς ἐχθρούς. 
Χαίροις ἔλαφος καθάπερ ὁ τὰς νήσους διαβάς· 
χαίροις δίψαν σου κορέσας εἰς Κυρίου τὰς πηγάς. 
Χαίροις λόγων θεαρέστων ὁ ἀκάματος σπορεύς· 
χαίροις Πνεύματος Ἁγίου ὁ πρωτεύων σκαπανεύς. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Ὑψηλῇ ἐν διανοίᾳ τῷ Θεῷ προσομιλῶν, τέλος σου τὸ 
θεῖον Πάτερ ἔγνωκας προοπτικῶς. Ὅθεν εἰς Μονὴν 
Λεπέδων ἐπιστρέφας, τῷ Θεῷ τὴν ψυχήν σου ἐναπέθου 
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Ἄνθιμε τὴν καθαράν. Ταύτην πάντες εὐλαβείᾳ 
ἀνυμνοῦντες καὶ χαρᾷ, μέλπωμεν ἀπαύστως ὕμνον τῷ 
κοινῷ Δημιουργῶ, τῶν ψυχῶν τε Εὐεργέτῃ, 
μελωδοῦντες ἐκτενῶς· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Φάραγξ πᾶσα ἐπληρώθη ταῖς σοφαῖς σοῦ διδαχαῖς, 
καὶ βουνὸς ἐταπεινώθη τοῦ ὑψαύχενος ἐχθροῦ Ἄνθιμε 
πνευματοφόρε, τῶν κηρύκων ἡ κρηπίς. Τοῖς χερσί σου 
γὰρ κατέχων ὡσεὶ ὅπλον τὸν Σταυρόν, κομβοσχοινιόν 
τε θεῖον καὶ ῥαβδίον ταπεινόν, ἐπορεύθης δρόμον 
μέγαν, μεγαλύνων τὸν Θεόν. Καὶ ἡμεῖς οὖν ἀριστείας 
μεγαλύνοντες τὰς σάς, λέγομεν σοι ταῦτα πόθῳ, ἐν 
μεγάλῃ τῇ φωνῇ· 
Χαίροις τῆς πίστεως ἱερεῖον· 
χαίροις ἀγάπης Θεοῦ ταμεῖον. 
Χαίροις ὁ κλεινὸς ἐκφάντωρ μεγαλείων τοῦ Θεοῦ· 
χαίροις ὁ ἡδὺς κοσμήτωρ μοναζόντων τοῦ Χοροῦ. 
Χαίροις ὁ δρομεὺς Κυρίου τὸ Αἰγαῖον διελθών· 
χαίροις ὁ σπορεὺς τοῦ Λόγου στάχυν δρέψας τὸν 
μεστόν. 
Χαίροις τῆς Θεογνωσίας ὁ ἀκένωτος κρατήρ· 
χαίροις τῶν δεδουλωμένων ὁ πολύφωτος λαμπτήρ. 
Χαίροις τοῦ Κυρίου πύκτα ἀριστεύσας εὐκλεῶς· 
χαίροις Μοναστῶν ἀλεῖπτα πρὸς τὸ σκάμμα ὁδηγῶν. 
Χαίροις ποταμοὺς ὁ ῥεύσας θεαρέστων διδαχῶν· 
χαίροις θείως ὁ ἀρδεύσας αὔλακα τῶν καρδιῶν. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
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Χάριν τὴν τιμίαν εὗρες Ἄνθιμε παρὰ Θεῷ, τοῦ ὁρᾶν 
πολλὰ συμβάντα καὶ προλέγειν τὰ ἐγγύς. Ὅθεν οἱ 
πιστοὶ ὡς ἄλλον θεωροῦντες σὲ Μωσῆν, ὁδηγοῦντα 
ὑποδούλους πρὸς ἐπαγγελίας γῆν, ἐν Σιναίῳ τε τῷ ὄρει 
ὁμιλήσαντα Θεῷ, σοι προσήρχοντο προθύμως, ἵνα 
εὕρωσιν Αὐτόν. Διὸ κόρας τῆς καρδίας αὐγασθέντες 
καὶ νοός, λόγους θείους σοι προσῆγον καὶ ᾠδὴν καινὴν 
Θεῷ· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Ψυχοτρόφοις διδαχαῖς σου ἐκ τοῦ σκότους τῶν 
παθῶν, εἵλκυσας πρὸς σωτηρίαν τὸν ὑπόδουλον λαόν, 
ὁδηγήσας πρὸς λιμένας Ἄνθιμε τοὺς γαληνούς, 
καταλάξας τῆς εἰρήνης τῷ Δοτῆρι καὶ Θεῷ. 
Γαληνόμορφον οὖν χάριν εὑρηκότες καὶ ἡμεῖς, εἰρηναίᾳ 
ἐν καρδίᾳ, ἐλευθέρᾳ τε φωνῇ, χεῖρας αἴροντες ἐν πίστει, 
πρὸς τὸν ὕψιστον Θεόν, ἀνυμνοῦμεν τὴν σὴν δόξαν, 
λέγοντες χαρμονικῶς· 
Χαίροις εὐσεβείας τὸ ἄσειστον ἔδρασμα· 
χαίροις τῶν πιστῶν τὸ ἀκράδαντον ἔρεισμα. 
Χαίροις τοῦ ἀγροῦ Κυρίου φυτοκόμος ἀγαθός· 
χαίροις τοῦ καρποῦ τοῦ θείου πλεονάσας τὸν μισθόν. 
Χαίροις τῶν θεοκηρύκων ἡ περίβλεπτος κρηπίς· 
χαίροις τῶν ἰσαποστόλων πολυσέβαστος σφραγίς. 
Χαίροις ὁ θεμελιώσας θείας καὶ σεπτὰς Μονάς· 
χαίροις ἔργῳ ὁ καθυποδείξας θεμελίους ἀρετάς. 
Χαίροις ὁ τρανῶς διδάξας μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ· 
χαίροις ὁ σαυτὸν ποιήσας τέμενος τοῦ Παντουργοῦ. 
Χαίροις αὔρα οὐρανία ἀναψύχουσα ἡμᾶς· 
χαίροις δρόσος ἡ τιμία υἱετίζουσα ψυχάς. 
Χαίροις τοῦ φωτὸς τοῦ θείου ἡ ἀνέσπερος αὐγή· 
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χαίροις τῶν φωταγωγούντων ἡ ὑπέρλαμπρος στολή. 
Χαίροις Πάτερ Θεόφωτε. 
 
 

Ὢ Θεόσοφε Πάτερ, τῶν Ὁσίων ἀκρότης, ὁμότροπε 
κλεινῶν Ἀποστόλων, (γ΄ ) ὁ πηρωθείσοις ὀφθαλμοῖς 
τοῦ σώματος εὐτόλμως τὰ πελάγη διατρέξας, ἵνα τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ τοῖς ὑποδούλοις Ἕλλησιν κηρύξῃς καὶ 
εἰς γαλήνιον λιμένα τούτους ὁδηγῶν, τὸ φῶς αὐτοῖς τὸ 
ἱλαρὸν παρέξης· ὑπάναψον τὸν τῆς ψυχῆς μου 
ἐσβεσμένον λύχνον δέομαι, τὴν δὲ λαμπάδα μου ἐν 
ἔργοις εὐποιΐας λάμπρυνον, ἵνα σὺν ταῖς παρθένοις 
ταῖς φρονίμοις εἰς τὸν νυμφῶνα εἰσελθὼν τὸν 
ἐπουράνιον, τοῦ Φωτοδότου κάλλους θεωρῶ τὸ 
ἀκατάληπτον. Καὶ ὕμνοις Τούτου μεγαλύνων τὴν 
χρηστότητα σὺν Ἀγγέλοις μέλπω τὴν ἀσίγητον ᾠδην· 

Ἀλληλούϊα. 
 
 

Καὶ πάλιν τὸ Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. 
Κεφαλληνίας τὸν βλαστὸν καὶ μέγα καύχημα... 

 
 

Πρὸ δὲ τοῦ δι᾿ εὐχῶν τὸ ἑξῆς: Ἦχος γ´. Τὴν 
ὡραιότητα 

Τὸν ἀκατάληπτον, Θεὸν ἑώρακας, τυφλοῖς σοῦ 
ὀμμασιν, Ἄνθιμε Πάμφωτε, καὶ ἐπορεύθης τὴν ὁδόν, 
τοῦ θείου Εὐαγγελίου. Νήσοις γὰρ ἐκήρυξας, ἐν 
δουλείας τοῖς ἔτεσι, Κύριον Φιλάνθρωπον καὶ Μονὰς 
ἀνεδόμησας Διὸ σοι οἱ πιστοὶ ἐκβοῶμεν· Χαίροις τὸ φῶς 
τῶν ἐν τῷ σκότει. 



[37] 
 

 
 

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ. 
Ὑπὸ Ἰσιδώρας Μοναχῆς. 

 
 

Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, τὸ φῶς τὸ 
ἀληθινὸν καὶ ἀΐδιον καὶ ἀναλλοίωτον ὁ ἐκ τοῦ σκότους 
τῆς ἀβύσσου, τῷ λόγῳ σου μόνῳ, ἐν ἀρχῇ τὸ φῶς 
ποιήσας καὶ τοῦτο διαχέων πάσῃ τῇ κτίσει Ἀγαθέ, ὁ 
διαχωρίσας ἀνάμεσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνάμεσον τοῦ 
σκότους, καὶ τὸν μὲν ἥλιον εἰς ἐξουσίαν τῆς ἡμέρας 
θέμενος, τὴν δὲ σελήνην καὶ τοὺς ἀστέρας εἰς ἐξουσίαν 
τῆς νυκτὸς· ὁ τῶν αἰώνων Βασιλεὺς καὶ τῆς ζωῆς 
ἀρχηγός τε καὶ Κύριος, ὁ τοὺς πύρινους μὲν Ἀγγέλους 
σου ἐν οὐρανῷ Λειτουργοὺς φωτὸς καταστήσας, τοὺς 
δὲ Ἁγίους σοῦ ἐπὶ τῆς γῆς φωστῆρας φωτεινοὺς 
ἀναδείξας, ἵνα δι᾿ αὐτῶν οἱ πιστοὶ πρὸς πολιτείαν 
καθαρὰν καὶ ἔργα φωτὸς ὁδηγούμενοι, δοξάζομεν σὲ 
ἀεί, τὴν πηγὴν τοῦ φωτὸς καὶ παντὸς ἀγαθοῦ αἴτιον, ὁ 
τὸν λαόν σου πάλαι Ἰσραὴλ ἐν στύλῳ πυρίνου φωτὸς 
ἐκ δουλείας Φαραώ, διὰ Μωϋσεέως τοῦ Προφήτου σου, 
εἰς γῆν ἐπαγγελίας ὁδηγήσας Ἀγαθὲ καὶ ζωὴν δοὺς 
αὐτοῖς ἐλευθέραν, ὁ τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, διὸ τοῦ 
πηλοῦ ἰδίαις χερσὶν τὰ ὄμματα διανοίξας καὶ τὸ φῶς 
αὐτῷ χαρισάμενος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καὶ τοὺς ἐν 
σκότει τῶν παθῶν εἰς ζωὴν ἐπανάγων μόνε 
Μακρόθυμε ὁ τοὺς πεπλανημένους εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν 
συμπαθῶς ἐπανάγων, τοὺς δὲ τυφλοὺς σοφίζων καὶ εἰς 
φωτὸς ἀπόλαυσιν κατευθύνων μόνε Ὑπεράγαθε, ὁ τῆς 
ψυχῆς τὰ ὄμματα διανοίγων παντὶ τῷ εἰς Σὲ πιστεύοντι 
καὶ Σοι προστρέχοντι Φιλάνθρωπε ὁ ἐν Ἁγίοις σοῦ ἀεὶ 
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ἐπαναπαυόμενος καὶ ἐν αὐτοῖς ἐνδοξαζόμενος, μόνε 
Ὑπερένδοξε ὁ τῇ ἀμετρήτῳ σοῦ δυνάμει μεγάλα καὶ 
ἐξαίσια ποιῶν, καὶ ταῦτα διὰ τῶν Ἁγίων σοῦ 
θαυμαστώνων ἡμῖν Παντοκράτωρ Κύριε ὁ κρίμασιν 
ἰδίοις, τῶν τυφλῶν τὰ ἔργα ἐναργέστερα φωτὸς 
ἐργασάμενος, ἀνερμήνευτε Κύριε· ὁ βουλή σου ἀῤῥήτῳ 
τὸν τυφλὸν σοῦ θεράποντα Ἄνθιμον, τὸν ἐκ 
Κεφαλληνίας, ἐπ᾿ ἐσχάτων φωτὸς λύχνον ἀναδείξας 
τῷ ὑποδούλῳ γένει ἡμῶν ὁ τοῦτον καταξιώσας 
Ὑπεράγαθε τοῦ δόξασαι σὲ ἐν ἔργοις ὁσίοις καὶ 
ἰσαγγέλῳ βιοτῇ, καὶ μεγαλῦναί σε ἐν κηρύγματι σοφῷ, 
καὶ ὑπερυψώσαι σὲ ἐν τρόποις θαυμαστοῖς, ὁ τοῦτον 
δομήτορα πολλῶν Μονῶν ἀξιώσας γενέσθαι, τῶν δὲ 
Μοναστῶν χειραγωγόν τε καὶ διδάσκαλον, καὶ τῶν 
πιστῶν ὁδηγὸν ἀσφαλῆ καὶ εὐθύτατον, ὁ τὴν φωνὴν 
αὐτοῦ τρανώσας τοῦ διδάξαι σου τὰ μεγαλεία τοῖς 
πολλοῖς, τὰ δὲ ὄμματα τῆς καρδίας αὐτοῦ διανοίξας εἰς 
τὸ ὁρᾶν τοῦ ἀκτίστου σου Φωτὸς τὴν πλησμονὴν μόνε 
Φωτοπάροχε Δημιουργέ, ὁ δι᾿ αὐτοῦ ὁδηγῶν ἡμᾶς εἰς 
ἐπίγνωσιν τῆς σῆς ἀληθείας καὶ δεικνύων ἡμῖν τὴν 
ὁδὸν τῶν ἐντολῶν σου, τοῦ πορεύεσθαι ἐν τῇ ὁδῷ τῆς 
πίστεως, ὁ τὰς ἱκεσίας τῶν Ἁγίων σοῦ ὡς θυμίαμα 
προσδεχόμενος Δέσποτα, καὶ τούτων συμπαθῶς 
ἐπακούων πρὸς τὸ συμφέρον πάντων μόνε 
εὔσπλαγχνε. 

Αὐτὸς καὶ νῦν Κύριε, ταῖς τοῦ τυφλοῦ σοῦ 
ὀσιοκήρυκος Ἀνθίμου πρεσβείαις εὐπροσδέκτοις 
δυσωπούμενος, ἐπίβλεψον ἐφ᾿ ἡμᾶς τοὺς τιμῶντας τὴν 
αὐτοῦ πανίερον μνήμην, καὶ ὑμνοῦντας τὴν αὐτοῦ 
ἔνδοξον ἐπὶ γῆς πολιτείαν καὶ πρέσβυν, ὑπὲρ ἡμῶν 
πρὸς Σὲ εὐμενῆ αὐτὸν προβαλλομένους καὶ διάνοιξον 
τοὺς τῆς καρδίας ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, τοῦ ὁρᾶν τὸ φῶς 
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τῶν προσταγμάτων σου καὶ πορεύεσθαι ἐν αὐτῷ ἐν 
πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς ζωῆς ἡμῶν, κάθαρον ἡμῶν τὴν 
διάνοιαν καὶ φώτισον τὰς κόρας τῆς ψυχῆς ἡμῶν, τοῦ 
ἐπιγνῶναι τὸ θέλημά Σου τὸ ἅγιον καὶ φυλάττειν αὐτὸ 
ἐξ ὅλης ἰσχύος ἡμῶν, καὶ δουλεύειν σοι διαπαντὸς ἐν 
εὐθύτητι καρδίας ἡμῶν ἔργα φωτὸς τοῦ ποιεῖν ἀξίωσον 
ἡμᾶς καὶ προσάγειν σοι πράξεις ἀγαθὰς υἱοὺς ἡμέρας, 
ἀνάδειξον ἡμᾶς καὶ κληρονόμους τοῦ Φωτὸς τῆς 
Βασιλείας σου ἐργάτας πιστοὺς τοῦ μυστικοῦ σοῦ 
ἀμπελῶνος, γενέσθαι ἰκάνωσον ἡμᾶς καὶ δούλους σοῦ 
ἀγαθούς, τοῦ αὐξάνειν τὸ παρὰ Σοῦ δοθὲν ἡμῖν 
τάλαντον Δέσποτα ἵνα τὸν μισθὸν τῆς φιλανθρώπου 
καὶ ἀμέτρητου σοῦ ἀγαθότητος κομισάμενοι, τὴν 
λαμπρότητα τῆς δόξης σου ἐνδυσώμεθα καὶ τὴν 
ἀνεξιχνίαστόν σου χρηστότητα δοξολογῶμεν, σὺν τοῖς 
χοροῖς τῶν Ἀγγέλων καὶ τοῖς τάγμασιν τῶν ἀπ᾿ αἰώνων 
εὐαρεστησάντων σοι Ἁγίων ὅτι σοι μόνῳ πρέπει πᾶσα 
δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σοῦ Πατρὶ 
καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ ζωοποιῷ σοῦ Πνεύματι, πάντοτε 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΜΗΝ. 
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ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΑ 
 

Ποίηµα Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης. 
 

Ὥν ἡ ἀκροστιχίς: Τυφλὸν ὀσιοκήρυκα Ἀνθιμον τιμῶ. 
Ἰσιδώρας. 
 
 

Ἦχος γ´. Ἀκατάληπτον ἐστίν. 
Ἀκατάληπτον ἐστί, πῶς Ὁσίων οἱ χοροί, ἔργοις θείοις 

στρατιάς, ἔφθασαν Ἀγγελικάς. 
Τρισυπόστατε Μονάς, καὶ ἀχώριστε Τριάς, φώτισαν 

μὲ δυσωπῶ, Ἄνθιμον ὑμνεῖν τυφλόν. 
Ὕψη θεῖα ἀνελθεῖν, Ἄνθιμε ἐπιποθῶν, ἠκολούθεις 

Μοναστῶν, οὐρανόφρονι χορῷ. 
Φωτοδρόμοις σου λιταῖς, σκότος δίωξον παθῶν, ἵνα 

βαίνω ἀκλινῶς, Ἄνθιμε Θεοῦ ὁδόν. 
Λαμπροφόροις ἀρεταῖς, φαίνεις Ἄνθιμε ἡμῖν, καὶ τὸν 

λύχνον τῆς ψυχῆς, ἄσβεστον διακρατεῖς. 
Ὁδοιπόρος ἀπλανής, καὶ ἀκάματος σπορεύς, λόγων 

εὐαγγελικῶν, Ἄνθιμε διατελεῖς. 
Νεουργεῖς τοὺς γηγενεῖς, πολιτείᾳ ἀκραιφνεῖ, 

Ἄνθιμε καὶ δαδουχεῖς, καινοτρόπῳ σου σπουδῇ. 
Ὁλοπόθως τὸν Θεόν, ἀγαπήσας τοῦ Παντός, ὅλῃ 

Ἄνθιμε ψυχῇ, διηκόνησας Αὐτῷ. 
Σέμνωμα θεοπρεπές, τῶν Λεπέδων τῆς Μονῆς, καὶ 

δομήτωρ ἱερός, ταύτης Ἄνθιμε τελεῖς. 
Ἰαμάτων δωρεάς, ἀενάως ἀπαντλεῖς, πᾶσιν Ἄνθιμε 

πιστοῖς, ὡς θεράπων συμπαθής. 
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Ὅρος Ἄθω ἱερόν, γάνυται πανευκλεῶς, ὁ ἐδόξασας 
τὸ πρίν, Ἄνθιμε σῇ βιοτῇ. 

Κρήτη νῆσος ἡ κλεινή, χαίρει Ἄνθιμε ἐν σοί, 
ἀπολαύσασα καλῶς, εἰρηναίας σου φωνῆς. 

Ἡδονὰς τὰς σαρκικάς, ἀσιτίας ἀγωγή, ἀπενέκρωσας 
ταχύ, Ἄνθιμε πιστῶν τρυφή. 

Ῥάβδον ἔχων ὁδηγόν, Ἄνθιμε καὶ τὸν Σταυρόν, 
κομβοσχοίνιον ὁμοῦ, ἔδραμες ὁδὸν Θεοῦ. 

Ὑετὸν αὐχμώσῃ, δέδωκας ἐν πλησμονῇ, Ἄνθιμε ὡς 
Ἠλιοῦ, διαπύροις σοῦ εὐχαῖς. 

Καστελλόριζον τιμᾷ, Ἄνθιμε σὴν ἑορτήν, Γεωργίου 
γὰρ Μονήν, Χαραλάμπους τε πλουτεῖ. 

Ἀστυπάλαια ἐν σοί, χαίρει Ἄνθιμε ἀεί, Λείψανά σου 
ἵερά, ἔχουσα ὡς θησαυρόν. 

Ἀπροσίτου φωτισμοῦ, ἑλλαμφθεὶς ταῖς ἀστραπαῖς, 
καθωδήγεις ὡς Μωσῆς, Ἄνθιμε λαὸν Θεοῦ. 

Νυμφοστόλε τῆς Χριστοῦ, Ἄνθιμε συναγωγῆς, τῶν 
πιστῶν τὸν ὁρμαθόν, ἐπεσύναψας Χριστῷ. 

Θεηγόροις λαλιαῖς, καὶ πυκναῖς σοῦ διδαχαῖς, στόμα 
γέγονας Θεοῦ, Ἄνθιμε πυρσοφαές. 

Ἱμερτὸν τοῦ Ἰησοῦ, εἶδες πρόσωπον ἐν σοί, ὡς Ἠλίας 
καὶ Μωσῆς, Ἄνθιμε ἐν τῷ Θαβώρ. 

Μεγαλώνυμος Ἁγνή, Πορταΐτισσα εὐχαῖς, 
ἐζωγράφισται ταῖς σαῖς, δίχα Ἄνθιμε χειρός. 

Ὅρμον εὗρον γαληνόν, δρόσον τε ἐξ Ἀερμών, λόγους 
Ἄνθιμε τοὺς σούς, ὑποδούλων αἱ ψυχαί. 

Νήσους πλείστας διελθών, θεοδρόμος ὡς τυφλός, 
νᾶμα ἐσταξας αὐταῖς, Ἄνθιμε ζωοποιούν. 

Τρικυμίαν χαλεπήν, κατεπράϋνας εὐθύς, τὸν ἰσχύϊ 
Δυνατόν, Ἄνθιμε ἐπιφωνῶν. 

Ἱερὸς προσκυνητής, τῆς θεοβαδιστοῦ γῆς, ἦλθες 
Ἄνθιμε Χριστοῦ, Τάφον ἅγιον ἰδεῖν. 
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Μάνδρας κτίσας ἱεράς, πλείστων Ἄνθιμε Μονῶν, 
γέγονας τῶν Μοναστῶν, ἄριστος χειραγωγός. 

Ὡς χρυσὸς δοκιμασθείς, τῆς τυφλώσεως πυρί, 
καλλονῆς μαρμαρυγαῖς, λάμπεις Ἄνθιμε ἐν γῇ. 

Ἱλαρὸν παρεῖχες φῶς, Ἄνθιμε πιστῷ λαῷ, λύχνος 
ὥσπερ τηλαυγής, ἐν δουλείᾳ ζοφερᾷ. 

Σκιογράφου νόμου πρίν, παραβλέψας τὴν ἀχλύν, 
Ἄνθιμε ὁρᾷς τὸ φῶς, τὸ Θαβώριον ἀεί. 

Ἰοβόλον πτερνιστήν, ὄφιν Ἄνθιμε τῇ σῇ, 
κατενέπρησας εὐχῇ, ἐν Ἀστυπαλαίας γῇ. 

Διασπείρας ἀφειδῶς, λόγον εὐαγγελικόν, ἔδρεψας 
μεστὸν καρπόν, Ἄνθιμε ἐν οὐρανῷ. 

Ὡσεὶ ἄνθος ἱερόν, ταῖς καρδίαις τῶν πιστῶν, εὐωδίαν 
μυστικήν, Ἄνθιμε ἀποκενοῖς. 

Ῥῆτορ Ἄνθιμε Θεοῦ, μεγαλεία θαυμαστά, διηγήσῳ 
τῷ λαῷ, ὡς Δαυΐδ ὁ ἱερός. 

Ἀγαλλέσθω ἡ Σιών, δεξαμένη κόλποις σοῖς, τοῦ 
Ἀνθίμου τοῦ τυφλοῦ, τὴν ὁλόφωτον ψυχήν. 

Σκίρτα Κεφαλλήνων γῆ, ἀνεφύη γὰρ ἐκ σοῦ, 
ὀσιότροπος υἱός, Ἄνθιμος Θεοῦ βλαστός. 

Χαίροις Ἄνθιμε κλεινέ, Μοναζόντων ἡ κρηπίς, τῶν 
κηρύκων καλλονή, ἀομμάτων μέγα φῶς. 

Τῶν Ἀγγέλων οἱ χοροί, κατηυφράνθησαν τὴν σήν, 
ὁδηγήσασαι ψυχήν, Ἄνθιμε Θεοῦ χερσί. 

Χεῖράς σου τὰς ἱεράς, ὄμματά τε φωτεινά, ἆρον 
Ἄνθιμε Θεῷ, φῶς ἰδεῖν ἡμᾶς λαμπρόν. 

Πορταΐτισσα σεμνή, σὺν Ἀνθίμῳ τῷ τυφλῷ, 
πρέσβευε τῷ σῷ Υἱῷ, πᾶσι δοῦναι ἱλασμόν. 
 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
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Πάτερ Λόγε καὶ Υἱέ, Πνεῦμά τε τὸ συμφυές, 
Τρισυπόστατε Μονάς, σῶσον πάντας ἐκ φθορᾶς. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Θεοτόκε Μαριάμ, πύλη θεία τοῦ Φωτός, τῆς ζωῆς τε 

γλυκασμός, ῥῦσαι μὲ πικρῶν παθῶν. 
Καὶ πάλιν, (τὸ πρῶτον). 
Ἀκατάληπτον ἐστί... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[44] 
 

ΕΓΚΩΜΙΑ 
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΟΜΗ 

 
 

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ. Ἦχος πλ. α´. 
Μακαρίζομέν σε, Ἄνθιμε ἱερέ, μοναζόντων τὸ 

τερπνὸν ἐγκαλλώπισμα, καὶ τελοῦμέν σου τὴν μνήμην 
εὐλαβῶς. 

Μακαρίζομέν σε, τὸν τῆς Πάλλης βλαστόν, καὶ 
πολλῶν μοναστηρίων δομήτορα, καὶ τιμῶμεν τοὺς 
ἀγῶνάς σου Σοφέ. 
 
 

Ἡ ἀκροστιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον. 
Ἀνατείλας μάκαρ, ὥσπερ ἄστρον λαμπρόν, ταῖς 

ἀκτῖσι Θεοφόρε τῶν λόγων σου, κατεφώτισας τὰ πλήθη 
τῶν πιστῶν. 

Βουληθεὶς βιῶσαι, βίον ἀγγελικόν, τὰ τοῦ κόσμου ὡς 
μὴ ὄντα κατέλιπες, εἰς τοῦ Ἄθωνος τὸ ὅρος ἀνελθών. 

Γλῶσσα ἀνθρωπίνη, οὐκ ἰσχύει σοφέ, τοῦ λαλήσαι 
τοὺς ἀγῶνάς σου Ἄνθιμε, ἵνα κτείνῃς τὸν ἀόρατον 
ἐχθρόν. 

Δόκιμος ὑπάρχων, ἱκανῶν ἀρετῶν, μοναχῶν τὸ μέγα 
σχῆμα ἐνδέδυσαι, καὶ ἐβίωσας ὡς ἄσαρκος ἐν γῇ. 

Ἔχει ἰατρεῖον, ἡ Λεπέδων μονή, πάτερ Ἄνθιμε τὸν 
πάνσεπτον τάφον σου, ὅθεν δόξα ἀναπέμπει πρὸς 
Θεόν. 

Ζῆλός σου ὁ θεῖος, οὐκ ἐκάμφθη σοφέ, τῇ παθήσει τῇ 
δεινῇ τῶν ὀμμάτων σου, ἀλλ᾿ ἐκήρυττες τοῖς πᾶσι τὸν 
Χριστόν. 
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Ἡ ἁγνὴ ψυχή σου, καθαρὰ ὡς χιών, ὡς λευκὴ 
περιστερὰ ἐκπετάσασα, πρὸς Χριστὸν ὑπὲρ ἡμῶν 
ἐκδυσωπεῖ. 

Θεῖον σὲ προστάτην, πολιοῦχον στεῤῥόν, 
Ἀστυπάλαια ἡ νῆσος ἐκτήσατο, ἥν περίσωζε παντοίων 
συμφορῶν. 

Ἱερέων δῆμος, καὶ πιστῶν ἡ πληθύς, εὐφημήσωμεν 
τὴν μνήμην τὴν ἔνδοξον, τοῦ ὁσίου νῦν Ἀνθίμου 
εὐλαβῶς. 

Κατελθὼν τοῦ Ὅρους, ἐπορεύθης σοφέ, εἰς τὸν 
τάφον τοῦ Κυρίου ὢ Ἄνθιμε, καὶ ἠσπάσω, ἐμπλησθεὶς 
θείου φωτός. 

Λόγοις μελιῤῥύτοις, λόγοις θείοις σοφέ, τῶν 
Κυκλάδων τοὺς πιστοὺς κατεφώτισας, καὶ ἐξήγαγες ἐκ 
σκότους καὶ σκιάς. 

Μοναστῶν ἐδείχθης, ποδηγέτης σοφός, ἑξαρίθμους 
δὲ μονάς, ὠκοδόμησας πρὸς Χριστοῦ δόξαν, καὶ αἶνον 
ἐσαεί. 

Νέον ἄνθος ὤφθης, Ἐκκλησίας Χριστοῦ, καὶ ὀσμαῖς 
τῶν ἐναρέτων σοῦ πράξεων, εὐωδίασας ἀνθρώπων τὰς 
ψυχάς. 

Ξίφος ἀνεδείχθης ἐν ὑστέροις καιροῖς, τῆς ἀμώμου 
ἡμῶν πίστεως Ἄνθιμε, τὰς τοῦ δράκοντας συγκόψας 
κεφαλάς. 

Ὀφθαλμῶν σου μάκαρ, στερηθεὶς ἐκ παιδός, τῷ φωτὶ 
τῷ τοῦ Χριστοῦ φωτιζόμενος, κατεφώτισας τὰ πλήθη 
τῶν πιστῶν. 

Πάρος, Νάξος, Χῖος, Σίφνος, Κρήτη σοφέ, 
Ἀστυπάλαια καὶ Κύθηρα Σίκινος, Καστελλόριζον 
τιμῶσι σὲ ᾠδαῖς. 
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Ῥῦσαι θεοφόρε, ἀπειλῆς τῶν σεισμῶν, τὴν 
γενέτειράν σου Ἅγιε Ἄνθιμε, δραστικαῖς σου ἱκεσίαις 
πρὸς Θεόν. 

Στέφανον ἐδέξω, ἐκ Κυρίου διπλοῦν, τῆς γενναίας 
σοῦ ἀσκήσεως Ἄνθιμε, καὶ τῆς ὄντως στερεᾶς 
ὑπομονῆς. 

Τρῖβον διοδεύσας, τὴν στενὴν καὶ σκληράν, 
ἐπορεύθης εἰς τὰ ἄνω σκηνώματα, εἰς Κυρίου Θεοφόρε 
τὰς αὐλάς. 

Ὑετὸν κατῆγες, εὐπροσδέκτῳ εὐχῇ, ὡς τὸ πάλαι ὁ 
Θεσβίτης θεσπέσιε, εἰς τὴν νῆσον Καστελλόριζον σοφέ. 

Φοβηθέντες φόβῳ, ἔφυγον παρευθύς, οἱ σταλέντες 
τοῦ φονεῦσαί σε Ἄνθιμε, φῶς γὰρ εἶδον, ἐκ τοῦ 
στόματος τοῦ σοῦ. 

Χαίρουσι χορεῖαι, ἑξαρίθμων μονῶν, ἂς πρὸς δόξαν 
τοῦ Θεοῦ ᾠκοδόμησας, ἐκτελούσαι τὴν σεπτήν σου 
ἑορτήν. 

Ψάλλοντες ἐν πίστει, ἡδυφθόγγους ᾠδάς, τὸν Θεὸν 
εὐχαριστοῦμεν πανένδοξε, τὸν δοξάσαντα τὴν μνήμην 
σου λαμπρῶς. 

Ὢ δυὰς ἁγία, τῶν Ἁγίων Θεοῦ, ὢ Γεράσιμε καὶ ὅσιε 
Ἄνθιμε, ἱκετεύσατε Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν. 

Δόξα. 
Ψαλμικῶς Τριάδα, ἀνυμνοῦμεν πιστῶς,τὸν Πατέρα 

σὺν Υἱῷ καὶ τῷ 
Πνεύματι, τὴν Μονάδα κατ᾿ οὐσίαν καὶ ἀρχήν. 

Καὶ νῦν. 
Ἡ ἐνδοξοτέρα, τῶν φρικτῶν Σεραφείμ, Θεοτόκε τὸν 

Υἱόν σου ἱκέτευε, σὺν Ἀνθίμῳ ὑπὲρ πάντων καὶ ἡμῶν. 
Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον. 
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ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ἦχος πλ. α´. 
Ἄξιον ἐστίν, μακαρίζειν σε Ἄνθιμε μάκαρ, τῆς 

Κεφαλληνίας τὸ ἥδυσμα, καὶ εὐπρόσδεκτον μεσίτην 
πρὸς Θεόν. 

Ἄξιον ἐστίν, τοῦ γεραίρειν σε τίμιε πάτερ, τὸ 
λαμπρὸν καὶ θεῖον ὡράϊσμα, τῆς χορείας μοναστῶν καὶ 
ἀσκητῶν. 
 
 

Ἡ ἀκροστιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον 
Ἅπαντες πιστοί, ἀνυμνήσωμεν ᾄσμασι θείοις, 

μνήμην τοῦ Ἀνθίμου τοῦ μάκαρος, ἵνα σχῶμεν τοῦτον 
πρέσβυν πρὸς Θεόν. 

Βέλη τοῦ ἐχθροῦ, ὡς τοξεύματα νηπίων πάτερ, 
ἐλογίσω Ἄνθιμε ἔνδοξε, ἐν τῇ πίστει τοῦ Θεοῦ 
ὀχυρωθείς. 

Γόνος ἐκλεκτός, ἐκ γονέων εὐσεβῶν ὑπάρχων, ἐκ 
παιδὸς Χριστῷ ἠκολούθησας, διὸ δόξης ἠξιώθης καὶ 
τιμῆς. 

Δάκρυα θερμά, κατανύξεως καὶ συντριβῆς 
παμμάκαρ, δρόσος Ἀερμών σοι ἐγένοντο, καὶ νῦν 
κέκτησαι πολλὴν ἀναψυχήν. 

Ἔχων πρὸς Θεόν, παῤῥησίαν Ἄνθιμε τρισμάκαρ, σὲ 
παρακαλοῦμεν ἱκέτευε, λυτρωθῆναι ἡμᾶς νόσων 
χαλεπῶν. 

Ζῆλόν σου σοφέ, οὒκ ἐμείωσε πάτερ οὐδόλως, τοῦ 
φωτός σου μάκαρ ἡ στέρησις, ἀλλ᾿ ἐκήρυττες φωτὸς 
τὸν χορηγόν. 
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Ἥστραψας φαιδρῶς, στερεώματι τῆς Ἐκκλησίας, ὡς 
πυρσὸς σοφὲ διαυγέστατος, καταυγάζων καὶ φωτίζων 
τοὺς πιστούς. 

Θαύμασι πολλοῖς, καὶ ἀῤῥήκτου εὐωδίας μάκαρ, 
Ἄνθιμε ἐδόξασε Κύριος, τῶν λειψάνων σου τὴν 
πάντιμον σορόν. 

Ἴθυνον ἡμᾶς, ἱκεσίαις σου τίμιε πάτερ, τὴν ὁδὸν 
Κυρίου πορεύεσθαι, σὲ γὰρ ἔχομεν φρουρὸν καὶ 
ὁδηγόν. 

Κόσμου τὰ τερπνά, ὥσπερ σκύβαλα ἡγήσω πάτερ, 
καὶ πωλήσας πάντα ἠγόρασας, μαργαρίτην τὸν 
πολύτιμον σοφέ. 

Λύτρωσαι ἡμᾶς, ἐκ κινδύνων συμφορῶν καὶ νόσων, 
καὶ τῆς καταιγίδος τῶν θλίψεων, ἱκεσίαις σου 
παμμάκαρ πρὸς Θεόν. 

Μέγας ἀληθῶς, σὺ ὢ Ἄνθιμε εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι τὸν 
Χριστὸν ἐπεπόθησας, ὑπεράνω τῶν ῥεόντων καὶ 
φθαρτῶν. 

Νέος ἀληθῶς, πανυπέρλαμπρος ἀστὴρ ἐφάνης, τῷ 
τῆς ἐκκλησίας πληρώματι, καὶ κατηύγασας καρδίας 
τῶν πιστῶν. 

Ξήρανον σοφέ, τὰ ζιζάνια τῆς ἀσεβείας, τὰς αἱρέσεις 
πάτερ διάλυσον, 
μεσιτείαις καὶ εὐχαῖς σου πρὸς Θεόν. 

Ὅλον σεαυτόν, τῷ Χριστῷ ἀφιερώσας πάτερ, ὥσπερ 
Σαμουὴλ ἐκ νεότητος, ἐδοξάσθης παρ᾿ αὐτοῦ 
ὑπερφυῶς. 

Πράϋνον ἡμῶν, καὶ εἰρήνευσον πάτερ τὸν σάλον, 
πειρασμῶν κινδύνων καὶ θλίψεων, εὐπροσδέκτοις σου 
πρὸς Κύριον εὐχαῖς. 
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Ῥῦσαι σαῖς εὐχαῖς, ἐκ τοῦ κλύδωνος τῆς ἁμαρτίας, 
μονάζουσας κόρας σου Ἄνθιμε, καὶ εὐλόγησον αὐτὰς 
θεοπρεπῶς. 

Σοῦ αἱ ἀρεταί, ὡς διάδημα πεποικιλμένον, τοῖς 
ἀστραποφόροις ἀδάμασι, νῦν κοσμοῦσι Ἐκκλησίαν τοῦ 
Χριστοῦ. 

Τῆς ὑπομονῆς, τῇ καμίνῳ πυρωθεὶς δοκίμως, πάτερ 
ὁσιωτατε Ἄνθιμε, καθαρώτερον ἀπήστραψας χρυσοῦ. 

Ὕψωσον σοφέ, τὰς ἁγίας καὶ σεπτάς σου χεῖρας, 
πρὸς Χριστὸν τὸν σὲ στεφανώσαντα, καὶ δυσώπησον 
αὐτὸν ὑπέρ ἡμῶν. 

Φέρων τοῦ Χριστοῦ, ἐπὶ ὤμων τὸν Σταυρὸν 
τρισμάκαρ, ὡς δορκὰς τὰς νήσους διέδραμες, καὶ 
ἐστήριξας τὰ πλήθη τῶν πιστῶν. 

Χαίρεται φαιδρῶς, Ἀστυπάλαια ἡ νῆσος πάτερ, 
ἔχουσα προστάτην σε μέγιστον, καὶ εὐπρόσδεκτον 
μεσίτην πρὸς Θεόν. 

Ψάλλων τῷ Θεῷ, σὺν ἀγγέλοις καὶ Ἁγίοις μάκαρ, 
Ἄνθιμε ἱκέτευε πάντοτε, ὑπὲρ πάντων τῶν πιστῶν σοῦ 
ὑμνητῶν. 

Ὢ ὑπομονῆς, Ἰωβείου καὶ ἀδαμαντίνης, ἥν ἐν βίῳ 
ἔσχες, ὢ Ἄνθιμε, ὑστερούμενος φωτὸς τοῦ αἰσθητοῦ. 

Δόξα. 
Δέχου τὰς εὐχάς, τρισυπόστατε Τριὰς Ἁγία, τοῦ 

σεπτοῦ Ἀνθίμου τοῦ δούλου σοῦ, καὶ εὐλόγησον 
κλῆρόν τε καὶ λαόν. 

Καὶ νῦν. 
Ἓχουσα πολλήν, παῤῥησίαν πρὸς τὸν Χριστὸν 

Παρθένε, μὴ ἐλλείπης τούτῳ πρεσβεύουσα, ἵνα ῥύσηται 
ἡμᾶς ἐκ πειρασμῶν. 
Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον. 
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ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ. Ἦχος γ´. 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, Ἄνθιμε Θεοφόρε. 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, τὸν Ληξουρίου 

γόνον. 
 
 

Ἡ ἀκροστιχὶς κατ᾿ ἀλφάβητον. 
Ἀνθήσας ὥσπερ ἄνθος, ἐν ταῖς αὐλαῖς Κυρίου, ἡμᾶς 

εὐωδιάζεις. 
Βίου τὴν ἀπάτην, καταλιπὼν ηὐλίσθης, ἐν Ἄθωνι τῷ 

ὄρει. 
Γαλήνιος καὶ σώφρων, πιστὸς καὶ ἐλεήμων, ἐφάνης 

ἐν τῷ βίῳ. 
Δακρύων σου τοῖς ὄμβροις, ἔσβεσας τὴν φλόγα, 

παθῶν τῶν ψυχοφθόρων. 
Εἰκών σου ἡ ἁγία, Ἄνθιμε ἐκβλύζει, τῶν ἰαμάτων 

ῥεῖθρα. 
Ζῆλον ἔχων Θεῖον, τὸ μέγα ἐνεδύθης, τῶν 

μοναζόντων σχῆμα. 
Ἡμᾶς τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, ἀξίωσον εὐχαῖς σου, 

τυχεῖν τοῦ παραδείσου. 
Θερμότατον σὲ πρέσβυν, πρὸς τὸν Θεὸν 

πλουτοῦντες, λυτρούμεθα κινδύνων. 
Ἱερέων δῆμος, καὶ πλήθη τῶν ἀνθρώπων, νῦν 

λιτανεύουσί σε. 
Κοσμήσας τὴν λαμπάδα, τὴν τῆς ψυχῆς εἰσῆλθες, εἰς 

τὸν Χριστοῦ νυμφῶνα. 
Λαὸς τῶν Κεφαλλήνων, Ἄνθιμε δοξάζει, τὸν 

ἁγιάσαντά σε. 
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Μοναὶ ἂς ἐδομήσω, κόποις καὶ ἱδρῶσι, τὴν μνήμην 
σου τελοῦσι. 

Νέος ἀνεδείχθης, Ἄνθιμε ἐργάτης, Χριστοῦ τῷ 
ἀμπελῶνι. 

Ξηρῷ ἄρτῳ καὶ ὕδωρ, ἔτρεφες τὴν σάρκα, ζωογόνων 
τὸ πνεῦμα. 

Ὀφθαλμῶν σου μάκαρ, τὴν στέρησιν ἐν βίῳ, 
ὑπέμεινας γενναίως. 

Ποιμάνας θεαρέστως, τὴν ποίμνην σου μετέστης, εἰς 
ἄνω Βασιλείαν. 

Ῥῶσιν καὶ ὑγείαν, χορήγησον θεόφρον, τοῖς πόθῳ σὲ 
τιμῶσι. 

Σοφίας πλήρης θείας, Ἄνθιμε ὑπάρχων, ἐφώτισας 
τὸν κόσμον. 

Τυφλώττουσαν γυναῖκα, ἴασας παμμάκαρ, τῇ τοῦ 
Σταυροῦ δυνάμει. 

Ὑπομονὴν ἀσκήσας, Ἰώβειον ἐν βίῳ, λαμπρῶς 
ἐθαυμαστώθης. 

Φυτευθεὶς ἐν οἴκῳ, Ἄνθιμε Κυρίου, ἐξήνθησας 
δικαίως. 

Χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, πληρούμεθα τελοῦντες, τὴν 
ἔνδοξόν σου μνήμην. 

Ψάλλοντες τὸν ὕμνον, προσφέρομέν σοι μύρα, μετὰ 
τῶν ἀρωμάτων. 

Ὡς στέφανον προσφέρω, ἄνθη μυροβόλα, τῇ θείᾳ 
κορυφῇ σου. 

Δόξα. 
Ἀνθίμου ἱκεσίαις, Τριὰς ἡ ἐν μονάδι, ἁγίασον τὸν 

κόσμον. 
Καὶ νῦν. 
Ἁγία Θεοτόκε, δυσώπει τὸν Υἱόν σου, σὺν τῷ κλεινῷ 

Ἀνθίμω. 
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Καὶ πάλιν τὸ πρῶτον. 
 
 
 
 
 

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ 
 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, Ἄνθιμον ἀνυμνῆσαι. 
Τῶν Ἀγγέλων δυνάμεις καὶ ἀνθρώπων χορεῖαι, 

ἐθαμβήθησαν ὄντως, καθορῶσαι σοφέ, τὸν ἐνάρετον 
βίον, δι’ οὗ Χριστὸς ἐδοξάσθη, Ἄνθιμε πάτερ ὁσίων 
ἀγλάϊσμα. 
 
 

Εὐλογητὸς εἶ Κύριε, δίδαξόν με, τὸν Ὅσιόν σου 
μέλψαι. 

Τὴν σὴν ποίμνην ποιμάνας θεαρέστως μετέστης 
πρὸς μονὰς οὐρανίους. Ὅθεν θρήνοις ἱεροὶς μετὰ 
μύρων εἰς γῆν σὲ τῶν μοναζουσῶν ἡ χορεία ἐθετο, ἢν 
εὐλογεῖ μάκαρ καὶ φρουρεῖ πάντοτε. 
 
 

Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν με τὸν Ἄνθιμον 
ἀνυμνῆσαι. 

Λίαν θερμῶς τὸν Χριστὸν ἀγαπήσας, ἐκ νεότητος 
Ἄνθιμε πάτερ, καὶ τὰ πάθη τῆς σαρκὸς ἐγκρατείᾳ, 
νεκρώσας, πρὸς τὸν νικητὴν τοῦ θανάτου ἔδραμες, ὃν 
δυσώπει μάκαρ ὑπὲρ τῆς ποίμνης σου. 
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Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν με, τὸν Ὅσιόν σου 
μέλψαι. 

Ἀρωμάτων φιάλαι σου αἱ θῆκαι ὁρῶνται τῶν τιμίων 
λειψάνων, ἀποπνέουσαι τερπνὴν ἐσαεὶ εὐωδίαν, ἥτις 
τῶν πιστῶν εὐφραίνει τὸ πλήρωμα καὶ ἀποδιώκει 
δαιμόνων φάλαγγας. 
 
 

Δόξα. 
Προσκυνήσωμεν πάντες οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος τὴν 

Ἁγίαν Τριάδα, σὺν Υἱῷ τὸν Πατέρα καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ 
θεῖον καὶ ἀγγελικῶς τὸν ὕμνον βοήσωμεν· Ἅγιος, 
Ἅγιος, Ἅγιος εἶ Κύριε. 
 
 

Καὶ νῦν. 
Ἀειπάρθενε Κόρη Θεοτόκε Μαρία, τὸν Υἱόν σου καὶ 

πλάστην καθικέτευε σεμνὴ σὺν Ἀνθίμῳ τῷ θείῳ, 
ῥύσασθαι ἡμᾶς πειρασμῶν καὶ θλίψεων, καὶ δοθῆναι 
πᾶσι πταισμάτων ἄφεσιν. 
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