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Ἀκολουθία ἁγ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τοῦ Πατελάρου   
 

Ψαλλομένη τῇ 21η Αὐγούστου 
 

Ποίημα Μητροπολίτου Ῥόδου Κυρίλλου Κογεράκη 
 

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

Ἱστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι Στιχηρὰ 
Προσόμοια. Ἦχος α .́ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 

Τὸν Ἱεράρχην Κυρίου δεῦτε τιμήσωμεν, τὸν λάμποντα ἐν 
κόσμῳ, τῶν θαυμάτων τῇ αἴγλῃ, αὐτῷ ἀναβοῶντες ἀπὸ ψυχῆς· 
Ἀθανάσιε Ὅσιε, μεσίτης φάνηθι θεῖος πρὸς τὸν Θεόν, τῶν πιστῶς 
μακαριζόντων σε. 
 

Ἱερωσύνῃ κοσμήσας τὸν θεῖον βίον σου, Χριστοῦ τῆς 
Ἐκκλησίας, θεαρέστως προέστης, καὶ ὤφθης ἐν ἡμέραις ταῖς 
χαλεπαῖς, τῆς τοῦ Γένους χειρώσεως, ἀναψυχὴ σῷ ποιμνίῳ καὶ 
στηριγμός, Ἀθανάσιε θεόληπτε. 
 

Ἀποδεικνύμενος ὄντως μύστης οὐράνιος, ἐν ἔργοις τε καὶ 
λόγοις, εὐσεβείας τὴν χάριν, ἐξέφηνας ἀνθρώποις καθοδηγῶν, 
πρὸς ἀρίστην ἐπίδοσιν, τῆς μυστικῆς ἐν Κυρίῳ αὐτοὺς ζωῆς, 
θεομάκαρ Ἀθανάσιε. 
 

Ἐν Παραδείσῳ μεθέξει Πάτερ θεούμενος, καὶ δήμοις 
συγχορεύων, εὐκλεῶς τῶν Δικαίων, καὶ ὅλος λαμπρυνόμενος τῷ 
φωτί, τοῦ Θεοῦ Ἀθανάσιε, υἱοὺς ἡμέρας ἀνάδειξον σαῖς εὐχαῖς, 
ἡμᾶς πίστει εὐφημοῦντάς σε. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. β .́ 
Ὅσιε Πάτερ, θεοῤῥῆμον Ἀθανάσιε, ὀρθοτομήσας τὸν λόγον τῆς 

ἀληθείας, καὶ ἱερουργήσας τὰ θεῖα μυστήρια, τοῦ Χριστοῦ εὐωδία 
ἐγένου, πληρῶν τῆς ὀσμῆς τῆς γνώσεως Αὐτοῦ, τῶν εὐσεβῶν τὰ 
πληρώματα· ὅθεν, παρὰ Θεοῦ δοξασθείς, τῶν ἱκετῶν σου μὴ 
ἐπιλάθῃ, αἰτούμενος αὐτοῖς συμπαθῶς, ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν καὶ τὸ 
μέγα ἔλεος. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Τῇ ἀθανάτῳ Σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μήτηρ τῆς ζωῆς, νεφέλαι 

τοὺς Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον, καὶ κοσμικῶς 
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διεσπαρμένους, ὁμοχώρους παρέστησαν τῷ ἀχράντῳ Σου σώματι· 
οἳ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες 
ἀνεβόων· Χαῖρε κεχαριτωμένη, Παρθένε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ὁ 
Κύριος μετὰ Σοῦ. Μεθ' ὧν ὡς Υἱόν Σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε 
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Εἰς τὸν Στίχον. Ἦχος β .́ Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Δεῦτε οἱ εὐσεβεῖς, τιμήσωμεν ἐν ὕμνοις, τὸν κάλλιστον 

ποιμένα, τὸν μιμητὴν ὀφθέντα, Χριστοῦ τοῦ ἀρχιποίμενος. 
 

Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ Ὅσιοί 
Σου ἀγαλλιάσονται. 

Αἴγλῃ τῇ μυστικῇ, ἐκλάμπεις φερωνύμως, τῇ τῆς ἀθανασίας, 
ἡμᾶς καταπυρσεύων, λαμπρῶς ὦ Ἀθανάσιε. 
 

Στ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου 
σύνεσιν. 

Χάριν παρὰ Θεοῦ, πλουσίαν δεδεγμένος, ὡς πολυχεύμων 
κρήνη, θαυμάτων ἀναβλύζεις, τὰ ῥεῖθρα Ἀθανάσιε. 
 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Δόξα Σοι ὦ Τριάς, Πάτερ Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, ἡ μία Θεαρχία, Θεὸς 

ὡς ἐλεήμων, εἰρήνην δὸς τῷ κόσμῳ Σου. 
 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Ἄχραντε Μαριάμ, εἰρήνευσον τὸν κόσμον, ὡς τὸν εἰρηνοδότην, 

Χριστὸν φρικτῶς τεκοῦσα, δι’ ἔλεος ἀνείκαστον. 
 

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

Ὑπελθὼν τοῦ Κυρίου τὸν ζυγὸν ἐκ νεότητος, τὴν τοῦ 
Παρακλήτου ἐδέξω, Ἀθανάσιε ἔλλαμψιν, καὶ ὤφθης χριστομίμητος 
ποιμήν, τοῦ Γένους ἐν ἡμέραις πονηραῖς, ἀφειδήσας πειρασμῶν τε 
καὶ διωγμῶν, διό σοι ἀναβοῶμεν· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, 
δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖν 
προστάτην ἀκοίμητον. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ. 
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Γέννημα θεῖον τῆς Ἀξοῦ, Κρητῶν ἁπάντων σέμνωμα 
εὐκλεώτατον, Βασιλευούσης ὁ ποιμήν, καὶ τοῦ Χαρκόβου 
πολύτιμον θησαύρισμα, Ἀθανάσιε σοφέ, χάριν πλουσίαν ἄνωθεν 
ἔλαβες ἀθανατίζουσαν· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν 

κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς Σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Ἀπόλυσις. 
 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καὶ τό Μακάριος 
ἀνήρ. Εἰς δὲ τό Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ’ καὶ ψάλλομεν 
Στιχηρὰ Προσόμοια γ’ τῆς Ἑορτῆς  καί γ’ τοῦ Ἁγίου. Ἦχος 
α'. Αὐτόμελον. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ 
τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου 
Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί, 
τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον· Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ Σοῦ 
ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ Σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Βαβαὶ τῶν Σῶν μυστηρίων Ἁγνή! τοῦ Ὑψίστου θρόνος, 
ἀνεδείχθης Δέσποινα, καὶ γῆθεν πρὸς οὐρανόν, μετέστης σήμερον. 
Ἡ δόξα Σου εὐπρεπής, θεοφεγγέσιν ἐκλάμπουσα χάριτι· Παρθένοι 
σὺν τῇ Μητρὶ τοῦ Βασιλέως πρὸς ὕψος ἐπάρθητε. Κεχαριτωμένη 
χαῖρε, μετὰ Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διὰ Σοῦ τὸ μέγα 
ἔλεος. 
 

Τὴν Σὴν δοξάζουσι Κοίμησιν, Ἐξουσίαι θρόνοι, Ἀρχαὶ 
Κυριότητες, Δυνάμεις καὶ Χερουβίμ, καὶ τὰ φρικτὰ Σεραφίμ. 
Ἀγάλλονται γηγενεῖς ἐπὶ τῇ θείᾳ Σου δόξῃ κοσμούμενοι. 
Προσπίπτουσι βασιλεῖς, σὺν Ἀρχαγγέλοις Ἀγγέλοις καὶ μέλπουσι· 
Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, 
διὰ Σοῦ τὸ μέγα ἔλεος.  
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Ἕτερα τοῦ Ἁγίου. Ἦχος β .́ Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν. 
Ποίοις, εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; Τὸν 

σοφίᾳ θείᾳ ἐκλάμψαντα, καὶ τὴν Ἐκκλησίαν φαιδρύναντα, νοητῆς 
σκοτίας ἐν ἡμέραις· τὸ σέλας, τῆς εὐσεβείας τὸ ἀείφωτον· τὸν 
λύχνον, Ὀρθοδοξίας τὸν νεόφωτον· τὸ τῶν πατρώων θεσμίων, 
φύλακα καὶ μύστην, Ἀθανάσιον τὸν σοφόν, ἡμῖν τὸν αἰτούμενον 
ἱλασμὸν καὶ θεῖον ἔλεος. 
 

Ποίοις, ἐγκωμίων ἄνθεσι, στεφανώσωμεν τὸν Ἱεράρχην; Τὸν 
τῆς ἀληθείας ἐκφάντορα, καὶ Εὐαγγελίου τῆς χάριτος, ἔνθεον 
διδάσκαλον φανέντα· τὸ κλέος, τῆς Κρητονήσου τὸ ἐξαίσιον· τὸ 
αὖχος, τῆς Κωνσταντίνου τὸ περίδοξον· τὸν ἐν Ἐδὲμ συμπολίτην, 
Πατέρων τῶν πάλαι, Ἀθανάσιον τὸν σοφόν, ἡμῖν τὸν αἰτούμενον, 
τῶν πταισμάτων τὴν συγχώρησιν. 
 

Ποίοις, οἱ εὐσεβεῖς ᾄσμασιν, ἀνυμνήσωμεν τὸν Ἱεράρχην; Τὸν 
θεοφιλῶς βιοτεύσαντα, καὶ ποιμαντικῶς διαπρέψαντα, προμηθείᾳ 
θείᾳ ἐν ἐσχάτοις· τὸ ῥεῖθρον, τῆς ἀφθαρσίας τὸ ἀκένωτον· τὸ 
στόμα, τῆς νουθεσίας τὸ ἡδύλαλον· τὸν θεϊκῆς ἐπιπνοίας, ἀληθῶς 
πλησθέντα, Ἀθανάσιον τὸν σοφόν, ἡμῖν τὸν παρέχοντα, χορηγίας 
θείας χάριτος. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Ὅσιε Πάτερ, ἱερώτατε Ἀθανάσιε, τῆς κατ’ ἄμφω σοφίας, τὸν 

πλοῦτον θησαυρίσας, ἐπὶ θρόνου ὑψηλοῦ, τῆς ἀρχιερωσύνης 
διέπρεψας, ὡς ποιμὴν ἀληθής, καὶ λειτουργὸς ἐνθεώτατος· τὸν 
μέγιστον γὰρ θρόνον, τῆς Ἐκκλησίας ἐπιβάς, ἐν χρόνοις δουλείας 
τῆς ζοφερᾶς, ὕπνον τοῖς σοῖς βλεφάροις, δαυϊτικῶς οὐκ ἔδωκας, 
ἕως σαυτὸν τῷ Κυρίῳ, ποιμένα ἄξιον παρέστησας· ὅθεν, ὡς τὸν 
δρόμον σου τελέσας καλῶς, καὶ τὴν πίστιν τηρήσας ὡς γέγραπται, 
μᾶλλον δὲ καὶ κρατύνας τοῖς λόγοις σου, τῆς αἰωνίου μετέσχες 
εὐφροσύνης, πρεσβεύων ἐκτενῶς, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Πιστούμενος Ἰησοῦς, ὁ Υἱός Σου Θεοτόκε καὶ Θεὸς ἡμῶν, τὰς 

δύο φύσεις Αὐτοῦ, ὡς μὲν ἄνθρωπος θνῄσκει, ὡς δὲ Θεὸς 
ἐξανίσταται, καὶ Σὲ Θεομῆτορ, νόμῳ φύσεως θανεῖν εὐδόκησεν, 
ἵνα μὴ τοῖς ἀπίστοις, φαντασία νομισθῇ ἡ οἰκονομία. Μετέβης δὲ 
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πρὸς οὐρανοὺς ἡ ἐπουράνιος νύμφη, ὡς ἐκ παστοῦ τοῦ σκήνους 
Σου, γῆθεν ἀπάρασα. Ἡγιάσθη ὁ αἰθὴρ ἐν τῇ ἀνόδῳ Σου, ὡς 
ἐφωτίσθη ἡ γῆ ἐν τῷ τόκῳ Σου. Προπέμπουσιν Ἀπόστολοι καὶ 
Ἄγγελοι ὑποδέχονται. Ὅθεν κηδεύσαντες τὸ πανάχραντον σῶμά 
Σου, καὶ ἐπιτάφιον ὕμνον ἐξᾴδοντες, μετάρσιον ἔβλεπον, καὶ φόβῳ 
ἔλεγον· Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου· Αὐτὸς γὰρ ἐν 
μέσῳ Σου, καὶ οὐ σαλευθήσῃ. Ἀλλ' ὧ πολυύμνητε Κόρη, μὴ 
διαλίπῃς ἡμᾶς ἐποπτεύουσα· ἡμεῖς γὰρ λαός Σου, καὶ πρόβατα 
νομῆς Σου, καὶ τὸ ὄνομά Σου ἐπικεκλήμεθα, αἰτούμενοι διὰ Σοῦ 
σωτηρίαν, καὶ μέγα ἔλεος. 
 

Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον, Ἀναγνώσματα. 
Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ι′.7). 

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

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. ι′.32). 
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Στόμα δικαίου ἀποστάζει σοφίαν, χείλη δὲ ἀνδρῶν ἐπίστανται 
χάριτας· Στόμα σοφῶν μελετᾷ σοφίαν, δικαιοσύνη δὲ ῥύεται 
αὐτοὺς ἐκ θανάτου. Τελευτήσαντος ἀνδρός δικαίου οὐκ ὄλλυται 
ἐλπίς· υἱὸς γὰρ δίκαιος γεννᾶται εἰς ζωήν, καὶ ἐν ἀγαθοῖς αὐτοῦ 
καρπὸν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φῶς δικαίοις διαπαντός, καὶ παρὰ 
Κυρίου εὑρήσουσι χάριν καὶ δόξαν. Γλῶσσα σοφῶν καλὰ 
ἐπίσταται, καὶ ἐν καρδίᾳ αὐτῶν ἀναπαύσεται σοφία. Ἀγαπᾷ Κύριος 
ὁσίας καρδίας, δεκτοὶ δὲ αὐτῷ πάντες ἄμωμοι ἐν ὁδῷ. Σοφία 
Κυρίου φωτιεῖ πρόσωπον συνετοῦ· φθάνει γὰρ τοὺς ἐπιθυμοῦντας 
αὐτήν, πρὸ τοῦ γνωσθῆναι, καὶ εὐχερῶς θεωρεῖται ὑπὸ τῶν 
ἀγαπώντων αὐτήν. Ὁ ὀρθρίσας πρὸς αὐτὴν οὐ κοπιάσει, καὶ ὁ 
ἀγρυπνήσας δι' αὐτήν, ταχέως ἀμέριμνος ἔσται. Ὅτι τοὺς ἀξίους 
αὐτῆς αὐτὴ περιέρχεται ζητοῦσα, καὶ ἐν ταῖς τρίβοις φαντάζεται 
αὐτοῖς εὐμενῶς. Σοφίας οὐ κατισχύσει ποτὲ κακία. Διὰ ταῦτα καὶ 
ἐραστὴς ἐγενόμην τοῦ κάλλους αὐτῆς καὶ ἐφίλησα ταύτην, καὶ 
ἐξεζήτησα ἐκ νεότητός μου, καὶ ἐζήτησα νύμφην ἀγαγέσθαι 
ἐμαυτῷ. Ὅτι ὁ πάντων Δεσπότης ἠγάπησεν αὐτήν. Μύστης γὰρ 
ἐστι τῆς τοῦ Θεοῦ ἐπιστήμης, καὶ αἱρέτις τῶν ἔργων αὐτοῦ. Οἱ 
πόνοι αὐτῆς εἰσὶν ἀρεταί· σωφροσύνην δὲ καὶ φρόνησιν αὕτη 
διδάσκει, δικαιοσύνην καὶ ἀνδρείαν, ὧν χρησιμώτερον οὐδέν ἐστιν 
ἐν βίῳ ἀνθρώποις. Εἰ καὶ πολυπειρίαν ποθεῖ τις, οἶδε τὰ ἀρχαῖα καὶ 
τὰ μέλλοντα εἰκάζειν, ἐπίσταται στροφὰς λόγων, καὶ λύσεις 
αἰνιγμάτων, σημεῖα καὶ τέρατα προγινώσκει, καὶ ἐκβάσεις καιρῶν 
καὶ χρόνων, καὶ πᾶσι σύμβουλός ἐστιν ἀγαθή. Ὅτι ἀθανασία ἐστὶν 
ἐν αὐτῇ, καὶ εὔκλεια ἐν κοινωνίᾳ λόγῳ αὐτῆς. Διὰ τοῦτο ἐνέτυχον 
τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐδεήθην αὐτοῦ, καὶ εἶπον ἐξ ὅλης μου τῆς καρδίας. 
Θεὲ Πατέρων, καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ὁ ποιήσας τὰ πάντα ἐν λόγῳ 
σου, καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατασκευάσας τὸν ἄνθρωπον, ἵνα δεσπόζῃ 
τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν 
ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον 
σοφίαν, καὶ μὴ με ἀποδοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου, ὅτι ἐγὼ δοῦλος 
σός, καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. Ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίου 
κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης σου, ἵνα συμπαροῦσά 
μοι διδάξῃ με, τὶ εὐάρεστόν ἐστι παρὰ σοί. Καὶ ὁδηγήσῃ με ἐν 
γνώσει, καὶ φυλάξῃ με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς. Λογισμοὶ γὰρ θνητῶν 
πάντες δειλοὶ καὶ ἐπισφαλεῖς αἱ ἐπίνοιαι αὐτῶν. 



[7] 
 

Σοφίας Σολομῶντος τὸ Ἀνάγνωσμα  (Κεφ. ζ′.7). 
Δίκαιος, 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 Θεῷ γενόμενος, ἠγαπήθη· καὶ ζῶν μεταξὺ 
ἁμαρτωλῶν, μετετέθη. Ἡρπάγη, μὴ κακία ἀλλάξῃ σύνεσιν αὐτοῦ, 
ἢ δόλος ἀπατήσῃ ψυχὴν αὐτοῦ· βασκανία γὰρ φαυλότητος 
ἀμαυροῖ τὰ καλά, καὶ ῥεμβασμὸς ἐπιθυμίας μεταλλεύει νοῦν 
ἄκακον. Τελειωθεὶς ἐν ὀλίγῳ, ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς· ἀρεστὴ 
γὰρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ· διὰ τοῦτο ἔσπευσεν ἐκ μέσου 
πονηρίας. Οἱ δὲ λαοὶ ἰδόντες καὶ μὴ νοήσαντες, μηδὲ θέντες ἐπὶ 
διανοίᾳ τὸ τοιοῦτον, ὅτι χάρις καὶ ἔλεος ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, καὶ 
ἐπισκοπὴ ἐν τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ.   
 

Εἰς τήν Λιτήν. Ἦχος α΄. 
Ἀγάλλεται ἐν Κυρίῳ, ἡ πολυθαύμαστος Κρήτη, ἐν τῇ 

πανσέπτῳ μνήμῃ σου, θεομάκαρ Ἀθανάσιε· δαυϊτικῶς γὰρ ἐκ 
ταύτης, ὡς φοῖνιξ κατάκαρπος ἐβλάστησας, καὶ διέθρεψας τὸν 
περιούσιον λαόν, ἐν ἡμέραις λιμοῦ τοῦ νοητοῦ, μυστικῇ 
καρποφορίᾳ τῶν ἔργων σου· εὐαγγελικῶς γὰρ ἐπολιτεύσω, καὶ 
θεαρέστως ἐποίμανας, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ὡς Ἱεράρχης 
πολύσοφος· νῦν δὲ τοῖς ἀπ’ αἰῶνος, Θεῷ εὐαρεστήσασι 
συνηδόμενος, ἱκέτευε ἐκτενῶς, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Ἦχος β .́ 
Τίς σε κατ’ ἀξίαν ἐπαινέσῃ, Ἀθανάσιε Πάτερ τρισόλβιε; 

Κατακολουθήσας γὰρ ἐκ νεότητος Χριστῷ, ὡς τῷ ἔρωτι τρωθεὶς 
τῷ μυστικῷ, τῆς τῶν παθῶν τυραννίδος, ἐπιμελείᾳ συντόνῳ 
κατεκράτησας· ἐντεῦθεν ὡς καθαρὸς τῇ ψυχῇ, τῆς Ἐκκλησίας 
Ἱεράρχης, ἀναδειχθεὶς ἐπινεύσει θεϊκῇ, λόγῳ καὶ ἔργῳ ἐξέλαμψας, 
ὡς ἀστὴρ ἀληθῶς ἡμερινός, ὑπεμφαίνων τῇ ποίμνῃ σου, τῆς ἐν 
Κυρίῳ ζωῆς τὴν λαμπρότητα· ὅθεν παρὰ τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ, 
ἀθανασίας τὰ ἔπαθλα λαβών, συμβασιλεύεις νῦν Αὐτῷ, καὶ 
πρεσβεύεις ἐκτενῶς, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Ἦχος γ .́ 
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Σήμερον ὁ καλὸς ποιμὴν Ἀθανάσιος, ὁ τῆς Κωνσταντίνου 
θεόληπτος Πρόεδρος, ὥς τις ἀειρέεθρος κρήνη, τῶν παρὰ Θεοῦ 
μυστικῶν δωρεῶν, τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπεραφθόνως ἀναβλύζει, τῶν 
θαυμασίων τῆς χάριτος νάματα. Δεῦτε οὖν κορεσθῶμεν, τῶν 
εὐσεβῶν αἱ χορεῖαι, τὸν ἐν Τριάδι Θεὸν μεγαλύνοντες, τὸν 
ἀναδείξαντα ἐπ’ ἐσχάτων αὐτόν, καὶ δι’ αὐτοῦ παρέχοντα ἡμῖν, 
χορηγίας ἀγαθὰς καὶ σωτηρίους δόσεις. 
 

Ἦχος δ .́ 
Ὡς πλήρης ἐνθέου φρονήσεως, τὰ τοῦ Θεοῦ ἀληθῶς 

δικαιώματα, ἀπὸ παιδὸς φυλάξας ἐπιμελῶς, τῶν ἀρετῶν ἀνῆλθες 
εἰς ἀκρώρειαν, Πάτερ θεόφρον Ἀθανάσιε· καὶ Ἱεράρχης τῆς 
Ἐκκλησίας γεγονώς, τὸν τοῦ Κυρίου περιούσιον λαόν, ἐν καιροῖς 
δυσχερέσιν, εὐαγγελικῶς ἐποίμανας· ὅθεν μετὰ τῶν πάλαι 
Πατέρων, μακαριώτατε, ὁ κλῆρός σου γεγονώς, συνεκράθης τῷ 
ἀΰλῳ φωτί, αἰτούμενος ὡς συμπαθής, τὸν φωτισμὸν τοῖς τιμῶσί 
σε. 
 

Ἦχος πλ. α .́ 
Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Ἀθανάσιε, δι’ ἀρετῆς πολυτρόπων 

ἀγώνων, τῆς φθορᾶς ἀποβαλὼν τὴν ἀμφίεσιν, τῆς ἀφθαρσίας τὰς 
ὑπὲρ λόγον δωρεάς, παρὰ Θεοῦ πλουσιοδώρως ἐδέξω, ὡς 
ὑπεμφαίνει τὸ τίμιον σκῆνός σου, ἀφθαρτισθὲν προμηθείᾳ θεϊκῇ, 
καὶ θαυμαστωθὲν δυναμέσι θαυμάτων· ὧν πεῖραν οἱ τιμῶντές σε 
λαμβάνοντες, τὸν ἕνα ἐν Τριάδι Θεόν, δοξάζουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας. 
 

Ἦχος πλ. β .́ 
Ὅσιε Πάτερ, ἀναστροφῇ ἀληθῶς ἁγίᾳ, καὶ διδαχῇ τῇ πράξει 

καταλλήλῳ, οὓς οἰκείῳ αἵματι Χριστὸς ἐξηγόρασεν, ἐπιστώσω τὴν 
τῶν Πατέρων εὐσέβειαν· οὐκ ὤκνησας γὰρ μακάριε, τὴν 
Ἐκκλησίαν στηρίζων, τῇ βακτηρίᾳ τῆς γνώσεως στηριζόμενος, ὡς 
ποιμὴν ὄντως φιλοπρόβατος· ὅθεν οἱ πιστοὶ ὁμοφώνως, χάριν 
ὁμολογοῦντές σοι σήμερον, τῇ δυνάμει τῆς πρεσβείαις σου, 
καταφεύγομεν ἀνακράζοντες· μακάριε Ἀθανάσιε, ἐν τῇ πατρώᾳ 
εὐσεβείᾳ, ἡμᾶς ζῆν ἐνίσχυσον, ἵνα τύχωμεν διὰ σοῦ, ἐλέους θείου 
οἱ τιμῶντές σε. 
 

Ἦχος πλ. δ .́ 
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Ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ καὶ θεράπον πιστότατε, Ἀθανάσιε Πάτερ 
παμμακάριστε, τῇ Ἐκκλησίᾳ θεοφιλῶς διακονήσας, τὰ γέρα 
πλουσίως ἐδέξω τῶν καμάτων σου· τῇ θεϊκῇ γὰρ προμηθείᾳ, 
δοθεῖσάν σοι ἐξουσίαν θεόληπτε, ὁσίως τε καὶ δικαίως διήγαγες, 
τῆς λογικῆς σου ποίμνης κηδόμενος, ἣν ἐνεπιστεύσατό σοι ὁ 
Κύριος καὶ οὐκ ἄνθρωπος· διὸ σήμερον οἱ πιστοί, ταῖς τῶν 
θαυμάτων δωρεαῖς, τεθαυμαστωμένον σε καθορῶντες, τῷ 
θαυμαστώσαντί σε Θεῷ, δοξολογοῦντες κράζομεν· ὁ θαυμαστὸς ἐν 
τοῖς Ἁγίοις Σου, ὑπερύμνητε Κύριε δόξα Σοι. 
 

Δόξα. Ἦχος β .́ 
Τὸν πεφυτευμένον ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, ἁγιωσύνης 

κατάκαρπον φοίνικα, τὸν τῆς ἀθανασίας φερωνύμως γεωργίᾳ, τῆς 
εὐσεβείας τὴν χάριν βλαστήσαντα, καὶ γνήσιον φανέντα τοῦ 
Κυρίου θεράποντα, Ἀθανάσιον τὸν ἀθανατιζούσης εὐκλείας, ἐν 
τῆς ζωῆς τῷ νυμφῶνι συμμέτοχον, τῶν Ὀρθοδόξων οἱ δῆμοι 
τιμήσωμεν. Οὗτος γάρ, τὴν ἐν Πνεύματι ζωὴν ὑπελθών, καὶ 
γενόμενος δοχεῖον χωρητικόν, τῆς θείας ἐνεργείας τοῦ 
Παρακλήτου, ἐν ἀρχιερεῦσιν ἐξαιρέτως διέπρεψεν, ἐν τῷ καιρῷ 
τῆς τῶν ἀπίστων δουλείας, καὶ ἐστήριξε τὰς κλονουμένας ταῖς 
θλίψεσι ψυχάς, ἀνύστακτον τὴν μέριμναν ἐπιδειξάμενος, ὡς 
μιμητὴς Χριστοῦ τοῦ ἀρχιποίμενος· ὅθεν αὐτῷ ἐκβοήσωμεν· ὦ 
Πάτερ, τῶν πάλαι Πατέρων ἐφάμιλλε!  ὦ κῆρυξ Εὐαγγελίου 
μεγαλόφωνε! ὦ κλέος Πατριαρχῶν πολυευκτότατον! ἱκέτευε 
ἀπαύστως τὸν Θεόν, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ τῶν Χερουβὶμ 

ἐνδοξοτέρα, καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ἡ δι' ὑπερβάλλουσαν 
καθαρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ 
Υἱοῦ χερσί, σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν 
αὐτῇ πληροῦται τὰ σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέγα 
ἔλεος. 
 

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

Χαίροις, ὁ Ἱεράρχης Χριστοῦ, Ἱεραρχῶν τὸ θαυμαστὸν 
ἐγκαλλώπισμα, ὁ πράξει καὶ θεωρίᾳ, εὐαρεστήσας Θεῷ, ἐν 
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ἐσχάτοις χρόνοις Ἀθανάσιε· πυρσὸς ὁ οὐράνιος, τῆς ἐν Πνεύματι 
γνώσεως, ὁ καταυγάσας, εὐσεβείας πυρσεύμασιν, ἀληθέστατα, τῶν 
πιστῶν τὰ πληρώματα· φύλαξ ὁ ἀκριβέστατος, σεπτῶν 
παραδόσεων, Εὐαγγελίου ὁ κῆρυξ, καὶ ἀληθείας διδάσκαλος, 
Χριστὸν ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στ. Οἱ Ἱερεῖς Σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ Ὅσιοί 
Σου ἀγαλλιάσονται. 

Χαίροις, ὁ Ἱεράρχης Χριστοῦ, τὸ τῆς Ἀξοῦ περιφανέστατον 
βλάστημα, τῆς Κρήτης ἡ εὐδοξία, τῆς Ἐκκλησίας χαρά, καὶ πιστῶν 
ἁπάντων ἀγαλλίαμα· ποιμὴν ἐνθεώτατος, ὁ Κυρίου τὸ ποίμνιον, 
σαφῶς ἰθύνας, πρὸς νομὴν τὴν σωτήριον, στηριζόμενος, βακτηρίᾳ 
τῆς πίστεως· στῦλος ὁ ἀπαράτρεπτος, λαοῦ Ἀθανάσιε, τοῦ 
χριστωνύμου ἐν χρόνοις, τῆς τῶν ἀπίστων χειρώσεως, Χριστὸν 
ἐκδυσώπει, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δοθῆναι, τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου 
σύνεσιν. 

Ζῆλον ἐζηλωκὼς ἀληθῆ, ὦ Ἀθανάσιε ὡς ζέων τῷ πνεύματι, 
ποιμένων ἐδείχθης τύπος, ὑπερμαχήσας στεῤῥῶς, λογικῆς σου 
ποίμνης ἀξιάγαστε· θερμῶς γὰρ τὸν Κύριον, ἀγαπήσας ὡς 
πάνσοφος, καὶ τὸν πλησίον, ἀληθῶς διηκόνησας, πλείστων κόπων 
τε, ἀφειδήσας καὶ θλίψεων· ὅθεν Θεὸν σοῖς μέλεσι, δοξάσας 
τρανότατα, ἀντεδοξάσθης θαυμάτων, λαβὼν τὴν θείαν ἐνέργειαν, 
δι’ Ὧν εὐεργέτης, ἀναδείκνυσαι ἁπάντων, τῶν προστρεχόντων σοι. 
 

Δόξα. Ἦχος δ΄. 
Ἔχει μὲν ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἡ τῶν Πρωτοτόκων πόλις, τὴν δι’ 

ἀρετῆς ἡγιασμένην ψυχήν σου, σὺν τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ 
εὐαρεστησάντων τοῖς πνεύμασι, μακάριε Πάτερ Ἀθανάσιε· ἔχει δὲ 
καὶ ἡ πόλις τοῦ Χαρκόβου, τὸ ἀφθαρσίᾳ θαυμαστωθὲν σκῆνός 
σου, θησαυρὸν ὄντως ἀσύλητον, καὶ βρύσιν θαυμάτων 
πολυχεύμονα, μαρτυροῦν τῆς ζωῆς σου τὴν λαμπρότητα, καὶ τὸν 
πλοῦτον ἧς θεόθεν, ἐπλούτησας χάριτος· ἣν τρυγῶντες πανταχόθεν 
οἱ προστρέχοντες, ἐν ἀγαλλιάσει καρδίας δοξάζουσι, τὸν σὲ 
δοξάσαντα Κύριον· ὦ τρισμακαριώτατε Πάτερ, πρέσβευε, σῶσαι 
τὰς ψυχας ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ὅτε ἐξεδήμησας Θεοτόκε Παρθένε, πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα 

ἀφράστως, παρῆν Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, καὶ πρῶτος, Ἱεράρχης, 
Πέτρος τε ἡ τιμιωτάτη κορυφαία τῶν θεολόγων ἀκρότης, καὶ 
σύμπας ὁ θεῖος τῶν Ἀποστόλων χορός, ἐκφαντορικαῖς θεολογίαις 
ὑμνολογοῦντες, τὸ θεῖον καὶ ἐξαίσιον, τῆς Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ 
οἰκονομίας μυστήριον, καὶ τὸ ζωαρχικόν, καὶ θεοδόχον Σου σῶμα 
κηδεύσαντες, ἔχαιρον Πανύμνητε. Ὕπερθεν δὲ αἱ πανάγιαι καὶ 
πρεσβύταται τῶν Ἀγγέλων Δυνάμεις, τὸ θαῦμα ἐκπληττόμεναι, 
κεκυφυῖαι ἀλλήλαις ἔλεγον· Ἄρατε ἡμῶν τὰς πύλας, καὶ 
ὑποδέξασθε τὴν τεκοῦσαν, τὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς Ποιητήν, 
δοξολογίαις τε ἀνυμνήσωμεν, τὸ σεπτὸν καὶ ἅγιον σῶμα, τὸ 
χωρῆσαν τὸν ἡμῖν ἀθεώρητον καὶ Κύριον. Διόπερ καὶ ἡμεῖς τὴν 
μνήμην Σου ἑορτάζοντες, ἐκβοῶμέν σοι· Πανύμνητε, Χριστιανῶν 
τὸ κέρας ὕψωσον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 

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

Ὑπελθὼν τοῦ Κυρίου τὸν ζυγὸν ἐκ νεότητος, τὴν τοῦ 
Παρακλήτου ἐδέξω, Ἀθανάσιε ἔλλαμψιν, καὶ ὤφθης χριστομίμητος 
ποιμήν, τοῦ Γένους ἐν ἡμέραις πονηραῖς, ἀφειδήσας πειρασμῶν τε 
καὶ διωγμών, διό σοι ἀναβοῶμεν· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, 
δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ δωρησαμένῳ σε ἡμῖν 
προστάτην ἀκοίμητον. 
 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ. 
Γέννημα θεῖον τῆς Ἀξοῦ, Κρητῶν ἁπάντων σέμνωμα 

εὐκλεώτατον, Βασιλευούσης ὁ ποιμήν, καὶ τοῦ Χαρκόβου 
πολύτιμον θησαύρισμα, Ἀθανάσιε σοφέ, χάριν πλουσίαν ἄνωθεν 
ἔλαβες ἀθανατίζουσαν· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς 
ψυχὰς ἡμῶν.  

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν 

κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ 
ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς Σαῖς λυτρουμένη, ἐκ 
θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  

Ἀπόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
 

Μετὰ τὴν α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α .́ Τὸν τάφον Σου, 
Σωτήρ. 

Ἀστὴρ ὡς φαεινός, τῇ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ἐπέστη μυστικῶς, ἡ 
ἁγία σου μνήμη, λαμπρῶς καταυγάζουσα, τῶν πιστῶν τὰ 
συστήματα, ἣν νῦν ἄγοντες, ἐν ψυχικῇ εὐφροσύνῃ, μεγαλύνομεν, 
ὦ Ἀθανάσιε Πάτερ, τὸν σὲ θαυμαστώσαντα. 

Δόξα. 
Θεοῦ τῷ ἀληθεῖ, ῥυθμιζόμενος φόβῳ, ἐποίμανας καλῶς, τὴν 

λαχοῦσάν σοι ποίμνην, καὶ ταύτην ἐστήριξας, ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς 
πίστεως· ὅθεν εἴληφας, ὥσπερ βραβεῖον ὑψόθεν, τῆς θεώσεως, ὦ 
Ἀθανάσιε Πάτερ, τὸν ἄφθαρτον στέφανον. 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ὁ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀποστόλων, ἠθροίσθη 

θαυμαστῶς, τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά Σου τὸ ἄχραντον, 
Θεοτόκε Πανύμνητε, οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη, 
τὴν Μετάστασιν, τὴν Σὴν σεπτῶς εὐφημοῦντες, ἣν πίστει 
ἑορτάζομεν. 
 

Μετὰ τὴν β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος γ .́ Τὴν ὡραιότητα. 
Τὸ φιλοπρόβατον, τῆς ποιμασίας σου, καὶ τὸ ἰσάγγελον, τῆς 

πολιτείας σου, ὡς πανευώδη προσφοράν, προσήγαγες τῷ Κυρίῳ· 
ὅς σε μετὰ θάνατον, μεγαλύνων τρανότατα, σώζει Ἀθανάσιε, τὸ 
σὸν σκῆνος ἀλώβητον, ἐκβλύζον τοῖς πιστῶς σε τιμῶσι, χάριτος 
ῥεῖθρα ἀενάως. 

 Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἐν τῇ Γεννήσει Σου, σύλληψις ἄσπορος, ἐν τῇ Κοιμήσει Σου, 

νέκρωσις ἄφθορος, θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, συνέδραμε 
Θεοτόκε· πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; πῶς 
δὲ ἡ μητρόθεος, νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ 
βοῶμέν Σοι· Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. 
 

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 
Εὐφημείσθω μοι λαμπρῶς, τῆς Κρητονήσου ὁ βλαστός, 

γεραιρέσθω μοι φαιδρῶς, τῆς Κωνσταντίνου ὁ ποιμήν, τῆς 
εὐσεβείας ὑμνείσθω μοι, νῦν ὁ μύστης, ὁ περιφανής, γνώσει 



[13] 
 

πλείονι, καὶ ὁλολαμπής, βίῳ κρείττονι, ὁ τῶν πιστῶν τὸ πλήρωμα 
στηρίξας, ὁ ἱερὸς Ἀθανάσιος· καὶ γὰρ πρεσβεύει, σώζεσθαι 
πάντας, τοὺς αὐτὸν εὐφημοῦντας. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς.  
Ἀναβόησον Δαυΐδ, τὶς ἡ παροῦσα Ἑορτὴ; Ἣν ἀνύμνησα φησίν, 

ἐν τῷ βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν, ὡς θυγατέρα θεόπαιδα καὶ Παρθένον, 
μετέστησεν Αὐτήν, πρὸς τὰς ἐκεῖθεν μονάς, Χριστὸς ὁ ἐξ Αὐτῆς, 
ἄνευ σπορᾶς γεννηθείς· καὶ διὰ τοῦτο χαίρουσι, μητέρες καὶ 
θυγατέρες καὶ νύμφαι Χριστοῦ, βοῶσαι· Χαῖρε, ἡ μεταστᾶσα πρὸς 
τὰ ἄνω βασίλεια. 
 

Εἶτα, οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α’ Ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον. Οἱ ἱερεῖς Σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ 

οἱ Ὅσιοί Σου ἀγαλλιάσονται. 
Στ. Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου 

σύνεσιν. 
Εὐαγγέλιον εἰς Ἱεράρχην (ζῆτει τῇ 6η Δεκεμβρίου, εἰς τόν 

Ὄρθρον τοῦ ἁγ. Νικολάου).. 
Ὁ Ν’ Ψαλμός. 
Δόξα. Ταῖς τοῦ Ἱεράρχου... 
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β .́ Στ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
Ἁγιοπρεπῶς ἐν γῇ πολιτευσάμενος, τὸν θαυμαστὸν ἐν Ἁγίοις 

ἐδόξασας Θεόν, Ἀθανάσιε Πάτερ τρισόλβιε· παρ’ Οὗ μεγάλως 
δοξασθεὶς ἐν οὐρανοῖς, σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις, Αὐτῷ νῦν 
παρίστασαι, βρύων ἀενάως ἰάματα, τοῖς τῷ σκηνώματί σου, 
εὐλαβῶς προσπελάζουσιν· ἐν αὐτῷ γὰρ ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος 
ἀνεκφοίτητος μένει, ἐνεργοῦσα τὰ παράδοξα, πρὸς δόξαν Χριστοῦ 
τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
 

Εἶτα, οἱ Κανόνες· ὁ α’ τῆς Ἑορτῆς καὶ τοῦ Ἁγίου δύο. 
Ὁ α’ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ ἀκροστιχὶς ἐν τοῖς Θεοτοκίοις: 

Κυρίλλου. 
ᾨδὴ α .́ Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Νοός μου τὴν ζόφωσιν, ταῖς ἀστραπαῖς διασκέδασον, σοφὲ 

Ἀθανάσιε, τῶν ἱερῶν σου εὐχῶν, ὡς ἂν ᾄσμασιν, ὁ ἄμουσος 
ὑμνήσω, ἀξίως τὴν μνήμην σου, τὴν ἀξιέπαινον. 
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Ἐσχάτοις ἐν ἔτεσιν, ὡς ἑωσφόρος οὐράνιος, ἐκ Κρήτης 
ἀνέτειλας, θείῳ σῶν ἔργων φωτί, Ἀθανάσιε, τοῖς πέρασι ἐκφαίνων, 
ζωῆς τῆς ἐν πνεύματι, φῶς τὸ ἀνέσπερον. 
 

Ζωῆς καθαρότητι, εὐαρεστήσας τῷ Κτίστῃ σου, ὡς πλήρης 
φρονήσεως, Ἁγίων σύσκηνος, Ἀθανάσιε, ἐγένου ἐν ὑψίστοις, μεθ’ 
ὧν ἡμῖν ἵλεων, Θεὸν ἀπέργασαι. 
 

Ὁσίως ἱέρευσας, ὡς Ἱερεὺς ἐννομώτατος, σοφὲ Ἀθανάσιε, τῷ 
Βασιλεῖ καὶ Θεῷ, καὶ προσήγαγες, ὡς προσφορὰν τιμίαν, τὸν βίον 
σου Ὅσιε, αὐτῷ τὸν ἔνθεον. 
 

Σοφίας ὡς ἔμπλεως, τῆς ἀληθοῦς Ἀθανάσιε, Μωσῆς ἄλλος 
πέφηνας, ἐν δυσχερέσι καιροῖς, καὶ ἐστήριξας, τὸ γένος τῶν 
Ἑλλήνων, δουλείᾳ κλονούμενον, πικρᾷ μακάριε. 
 

Θεοτοκίον. 
Κυήσασα Δέσποινα, τὸν Ποιητὴν πάσης κτίσεως, δι’ ἄφατον 

ἔλεος, τοῦ Σοῦ ἐλέους ἡμᾶς, καταξίωσον, ἐν πίστει ἀδιστάκτῳ, τὸ 
πλῆθος κηρύττοντας, τῶν θαυμασίων Σου. 
 

Ὁ β’ Κανὼν τοῦ Ἁγίου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Χαῖρε Ἀθανάσιε, Θεοῦ 
θεράπον. Κυρίλλου. 

ᾨδὴ α .́ Ἦχος πλ. δ .́ Ὑγρὰν διοδεύσας. 
Χριστοῦ λαμπρυνόμενος τῷ φωτί, ἐν τῶν Πρωτοτόκων, 

Ἀθανάσιε ταῖς σκηναῖς, χορήγει μοι φῶς θείαις εὐχαῖς σου, ὡς ἂν 
ὑμνήσω τὴν ἔνδοξον μνήμην σου. 
 

Ἀγάπῃ τῇ θείᾳ κατατρωθείς, Κυρίου ὑπῆλθες, Ἀθανάσιε τὸν 
ζυγόν, καὶ ὤφθης ἐν χρόνοις δυσχερέσι, τῶν Ὀρθοδόξων ποιμὴν 
φιλοπρόβατος. 
 

Ἰθύνας σὴν ἔφεσιν πρὸς Θεόν, Πάτερ παιδιόθεν, οἶκος γέγονας 
ἀρετῶν, δι’ ὧν πρακτικῶς τῶν Ὀρθοδόξων, ἐπαιδαγώγησας ἅπαν 
τὸ πλήρωμα. 
 

Θεοτοκίον. 
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Ῥεῖθρόν μοι Σῆς χάριτος συμπαθῶς, ἀνάβλυσον Κόρη, Σῷ 
οἰκέτῃ τῷ ταπεινῷ, παθῶν πολυτρόπων τὰς φλογώσεις, τῶν 
τυραννούντων με πάσας σβεννύουσα. 
 

ᾨδὴ γ΄. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
Κοσμούμενος πλούτῳ χαρισμάτων, θερμὸς ὡς σοφίας ἐραστής, 

καρδίας κατεπλούτησας, τὰς πενομένας ἔνδοξε, ἐκβλύσας σοῦ ἐκ 
στόματος, τὴν διδαχὴν θείαν χάριτος. 
 

Ὡς πλήρης σοφίας οὐρανίου, ὑπῆλθες Κυρίου τὸν ζυγόν, 
παμμάκαρ ἐκ νεότητος, καὶ σκεῦος ἀναδέδειξαι, δι’ ἀρετῆς τοῦ 
Πνεύματος, τοῦ παντουργοῦ Ἀθανάσιε. 
 

Στοιχῶν ὁλοτρόπως τοῖς Πατράσι, τοῖς πρόπαλαι στῦλος 
ἀῤῥαγής, ἔργῳ καὶ λόγῳ γέγονας, τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος, τοῦ 
νῦν ἀνευφημοῦντός σε, χρεωστικῶς Ἀθανάσιε. 
 

Ἡ νῆσος τῆς Κρήτης νῦν χορεύει, βλαστήσασα ἄνθος σε 
τερπνόν, πνέον ἐν θείῳ Πνεύματι, ὀσμὴν ἁγίας γνώσεως, θεόφρον 
Ἀθανάσιε, τῇ Ἐκκλησίᾳ τιμώσῃ σε. 
 

Κοσμούμενος λόγῳ καὶ συνέσει, κακίστων ἠθῶν διορθωτής, 
ἐδείχθης Ἀθανάσιε, καὶ ἄρχοντας ἐπαίδευσας, ἐλεγκτικῷ σου 
στόματι, ἔργων ματαίων ἀπέχεσθαι. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὑπέραγνε Μῆτερ τοῦ Ὑψίστου, ἐκ Σοῦ σαρκωθεὶς ὁ 

Λυτρωτής, Θεοῦ ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος, τῷ κόσμῳ πεφανέρωται, 
σώζων ἡμᾶς τοὺς δήγματι, θανατωθέντας τοῦ ὄφεως. 
 

Ἕτερος. Σὺ εἶ τὸ στερέωμα. 
Ἐγρήγορσιν κρείττονα, ἐπιδειξάμενος πέφηνας, σκεῦος 

καθαρὸν τῆς ἀπαθείας, Ἀθανάσιε Ὅσιε. 
 

Ἀθάνατον εὔκλειαν, ἐκληρονόμησας Ἅγιε, ναὸν τὴν καρδίαν 
σου τελέσας, Παρακλήτου πανάγιον. 
 

Θεοῦ Ἀθανάσιε, τὴν εὐσπλαγχνίαν μιμούμενος, τοὺς 
κεκρατημένους τῇ δουλείᾳ, διδαχαῖς σου ἐστήριξας. 
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Θεοτοκίον. 
Ἀπείρανδρε Δέσποινα, ὑπερφυῶς ἐσωμάτωσας, τὸν ἕνα τῆς 

Τριάδος τῆς Ἁγίας, τὸ ἀνθρώπινον σώζοντα. 
 

Κάθισμα. Ἦχος πλ. α .́ Τὸν συνάναρχον Λόγον. 
Βιοτῇ ἐναρέτῳ καλλωπιζόμενος, Ἱεράρχης ἐδείχθης 

θεοειδέστατος, ἐν δουλείας τῷ καιρῷ, ὦ Ἀθανάσιε, καὶ ἐποίμανας 
καλῶς, τὴν ἐκλογάδα τοῦ Χριστοῦ, κινδύνων καταφρονήσας· διό 
σε πάντες τιμῶμεν, ἐπιτελοῦντες νῦν τὴν μνήμην σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Τῶν Ἀγγέλων τὰ πλήθη δοξολογοῦσί Σε, τῶν ἀνθρώπων τὸ 

γένος πιστῶς ὑμνοῦμέν Σε, ὅτι μετέστης ἀπὸ γῆς πρὸς τὰ οὐράνια, 
καὶ πρεσβεύεις ἐκτενῶς, τῷ Υἱῷ Σου καὶ Θεῷ, ῥυσθῆναι ἐκ τῶν 
κινδύνων, τοὺς πίστει ἀνευφημοῦντας, τὴν Σὴν Παρθένε 
μετάστασιν. 
 

ᾨδὴ δ .́ Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
Ὡς ἐχέφρων τοῦ Κυρίου, ἐπαυξήσας τὸ τάλαντον, ποιμασίας 

ἔργοις, διαπρέψας Πάτερ μακάριε, τὸ εὖ σοι δοῦλέ μου γνήσιε 
ἀκήκοας, καὶ εἰσέδραμες, εἰς τὴν χαρὰν Ἀθανάσιε. 
 

Παρακλήτου δεδεγμένος, ἱερῶς τὰ χαρίσματα, πρὸς τῆς 
εὐσεβείας, τὰς νομὰς σὴν ποίμνην ἐποίμανας, θεομακάριστε Πάτερ 
Ἀθανάσιε· διὸ σήμερον, οἱ εὐσεβεῖς σε γεραίρομεν. 
 

Ἐπινεύσει τοῦ Κυρίου, Ἱεράρχης γενόμενος, τῆς 
Θεσσαλονίκης, Πάτερ ἱερὲ Ἀθανάσιε, λόγῳ καὶ ἔργῳ σαφέστατα 
ὑπέφηνας, τὴν τοῦ Πνεύματος, ἐν σοὶ ἁγίαν λαμπρότητα. 
 

Θεοτοκίον. 
Ῥαντισμῷ, ὦ Θεοτόκε, χάριτός Σου τοῦ ὕδατος, σβέσον τῶν 

παθῶν μου, τὴν πυρκαϊὰν ἱκετεύω Σε, καὶ δὸς ἰσχύν μοι ὡς ἔχουσα 
συμπάθειαν, ὡς ἂν Ἄχραντε, Θεοῦ πληρώσω τὸ θέλημα. 
 

Ἕτερος. Εἰσακήκοα Κύριε. 
Νυσταγμὸν τοῖς βλεφάροις σου, ψαλμικῶς οὐκ ἔδωκας 

Ἀθανάσιε, τῶν προβάτων σου κηδόμενος, ὡς ποιμὴν ὑπάρχων 
γνησιώτατος. 
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Ἄνω ἔχων τὸ φρόνημα, τὴν ἀπὸ τοῦ θρόνου σου ἀπομάκρυνσιν, 
ἐν πολλῇ ὦ Ἀθανάσιε, τῷ τῆς πίστεως λόγῳ ἐπαίδευσας. 
 

Σαλπισμῷ τῶν ῥημάτων σου, τὸν λαὸν ἀφύπνισας τὸν 
χριστώνυμον, καὶ αὐτῷ ὦ Ἀθανάσιε, τῷ τῆς πίστεως λόγῳ 
ἐπαίδευσας. 
 

Θεοτοκίον. 
Ἱλασμὸς ἐξανέτειλε, διὰ Σοῦ τῷ κόσμῳ Θεοχαρίτωτε, λύων 

νύκτα τὴν καχέσπερον, τῆς πικρᾶς τυραννίας τοῦ ὄφεως. 
 

ᾨδὴ ε .́ Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Σοφίᾳ κοσμούμενος, τὸν θρόνον κατεκόσμησας, τῆς 

Βασιλευούσης θεοφόρε, καὶ δᾳδουχίᾳ, διδασκαλίας σου, Πάτερ 
Ἀθανάσιε σοφέ, εὐσεβῶν τὸ πλήρωμα, μυστικῶς κατεφώτισας. 
 

Μωσῆς ἄλλος δεύτερος, τῷ Γένει ἀναδέδειξαι, ἐν χρόνοις 
τρισμάκαρ τῆς δουλείας· διὸ κινδύνους καὶ πειρασμοὺς χαλεπούς, 
ὑπήνεγκας χαίρων ἐν Χριστῷ, Πάτερ Ἀθανάσιε, ὡς ποιμὴν 
φιλοπρόβατος. 
 

Ὡς ὄντως φιλόπονος, ἀόκνως ἐγεώργησας, καρποὺς ἐναρέτους 
πολιτείας, δι’ ὧν ἐκθρέψας, τὸν περιούσιον, λαὸν Ἀθανάσιε σοφέ, 
νῦν ἐν τοῖς σκηνώμασι, τῶν Ἁγίων ἀγάλλεσαι. 
 

Θεοτοκίον. 
Ἰδού Σοι προστρέχομεν, οἱ εὐσεβεῖς τὸν τόκον Σου, ἄχραντε 

Παρθένε προσκυνοῦντες, καὶ κατανύξει, ψυχῆς βοῶμέν Σοι· ἔσο 
ἡμῖν πάντοτε Ἁγνή, ἐν ταῖς περιστάσεσι, βοηθὸς ἀκαταίσχυντος. 
 

Ἕτερος. Φώτισον ἡμᾶς. 
Ἔργοις τοῦ φωτός, λαμπρυνόμενος θεόληπτε, ἐν σκοτίᾳ τῆς 

δουλείας ὡς ἀστήρ, φαεινότατος τῷ γένει ἐξανέτειλας. 
 

Θείᾳ ἀληθῶς, ἐπιπνοίᾳ ἐνδυσάμενος, τὴν στολὴν ἱεραρχίας τοῦ 
Χριστοῦ, τῶν προβάτων ἀληθὴς ποιμὴν γεγένησαι. 
 

Ἔχων ἐκ Θεοῦ, τῆς σοφίας χῦμα Ἅγιε, ἐξ αὐτοῦ πᾶσι 
μετέδωκας πιστοῖς, ὡς διδάσκαλος τῆς πίστεως θεόσοφος. 
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Θεοτοκίον. 
Ὅρμον πρὸς ζωῆς, Θεοτόκε με κατεύθυνον, ὡς τεκοῦσα τῆς 

ζωῆς τὸν ἀρχηγόν, ἐπ’ ἐσχάτων ἀγαθότητα δι’ ἄῤῥητον. 
 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 
Ἀνύσας βίον οὐράνιον, σκηναῖς ἐκ τῶν Ἁγίων κατέπαυσας, 

βρύων ἰάματα, ἐκ τοῦ τιμίου λειψάνου σου, τοῖς χρήζουσι 
πλουσίως, ὦ Ἀθανάσιε. 
 

Θεῷ ἰθύνας σὴν ἔφεσιν, θεώσεως τὴν χάριν ἐτρύγησας, ὦ 
Ἀθανάσιε, ἣν ὑπεμφαίνει τὸ σκῆνός σου, ἀφθαρτισθὲν καὶ βρύον, 
ἀπαύστως θαύματα. 
 

Λαμπρῶς χορεύει τῇ δόξῃ σου, ἡ Κρήτη ἡ πατρίς σου μακάριε, 
ἣν ταῖς πρεσβείαις σου, πρὸς τὸν Θεὸν τήρει πάντοτε, τῆς πίστεως 
ἐν πέτρᾳ, ἀπαρασάλευτον. 
 

Θεοτοκίον. 
Λαμπὰς ἁγία ὑπάρχουσα, φωτὸς ὦ Θεοτόκε τῆς γνώσεως, τῇ 

φωταυγείᾳ Σου, ἐσκοτισμένην τοῖς πάθεσι, ψυχήν μου τὴν ἀθλίαν, 
δεῦρο καταύγασον. 
 

Ἕτερος. Ἱλάσθητί μοι Σωτήρ. 
Ὑψώσας πρὸς τὸν Θεόν, ὡς νουνεχὴς τὴν καρδίαν σου, ἐν 

γνώσει περιφανής, μακάριε γέγονας, δι’ ἧς πολλοῖς πρόξενος, 
ὠφελείας ὤφθης, ἀληθῶς ὦ Ἀθανάσιε. 
 

Θεόθεν ῥεῖθρον ζωῆς, ἐν τῇ ψυχῇ σου δεξάμενος, καὶ νάματα 
δωρεῶν, πλουτήσας τοῦ Πνεύματος, εὐσεβείας ἔβλυσας, τοὺς 
κρουνοὺς τῷ κόσμῳ, θεομάκαρ Ἀθανάσιε. 
 

Ἐνάρετον ἀγωγήν, ἐπιδειξάμενος Ὅσιε, Ἀρχιερεὺς θαυμαστός, 
σαφῶς ἐχρημάτισας, καὶ Χριστῷ ὡς Ἄγγελος, καλῶς ἱερεύσας, 
Ἀθανάσιε δεδόξασαι. 
 

Θεοτοκίον. 
Ῥυπῶσάν μου τὴν ψυχήν, Μῆτερ ἁγνὴ δι’ ἀμέλειαν, τοῖς 

ῥείθροις Σῆς μητρικῆς, ἀπόπλυνον χάριτος, καὶ δός μοι μετάνοιαν, 
ὡς ἂν τοῦ Υἱοῦ Σου, ἀκριβῶς πληρώσω θέλημα. 
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. 
Ὡς εὐσεβείας θεοδίδακτον διδάσκαλον, καὶ ποιμασίας 

ἀκριβέστατον ὑπόδειγμα, Ἀθανάσιε ἐν ὕμνοις σὲ εὐφημοῦμεν· 
ἀλλ’ ὡς ἔχων παῤῥησίαν πολλὴν πρέσβευε, τῷ Θεῷ ἡμῖν δοθῆναι 
χάριν ἄφθονον, τοῖς βοῶσί σοι· Χαίροις Πάτερ τρισόλβιε. 
 

Ὁ Οἶκος. 
Χάριν ἀθανασίας, φερωνύμως τρυγήσας, ὡς φίλος τοῦ Θεοῦ 

καὶ θεράπων, Ἀθανάσιε Πάτερ σοφέ, ἐν εὐμενείᾳ ἀπαύστως 
μνημόνευε, τῶν εὐλαβῶς τιμώντων σε, καὶ ἐκβοώντων σοι 
τοιαῦτα· 

Χαῖρε, ὁ μύστης τῆς εὐσεβείας·  
χαῖρε,  ὁ τύπος τῆς ποιμασίας. 
Χαῖρε, Ἱερέων κανὼν ὁ εὐθύτατος·  
χαῖρε,  μοναζόντων λαμπὰς ἡ ἀείφωτος. 
Χαῖρε, γνώσεως θησαύρισμα καὶ σοφίας ποταμός·  
χαῖρε,  πίστεως ἀπάνθισμα καὶ ἀγάπης θησαυρός. 
Χαῖρε, τῶν ἰαμάτων ἀνεξάντλητος κρήνη·  
χαῖρε,  τῶν χαρισμάτων ποταμὸς πολυχεύμων. 
Χαῖρε, ποιμένων θεῖον ὑπόδειγμα·  
χαῖρε,  Πατέρων νέον καλλώπισμα.  
Χαῖρε, Ἀξοῦ ὁ περίδοξος γόνος·  
χαῖρε,  Κρητῶν τὸ περίβλεπτον κλέος. 
Χαίροις, Πάτερ τρισόλβιε. 

 

 Συναξάριον 

Τῇ ΚΑ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ 
Πατελλάρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ 
ἐπιλεγομένου «καθημένου». 

Ποιμὴν Ἀθανάσιε καλὸς ἐδείχθης, 
Χριστὸν μιμησάμενος, εὖ σοι ὦ μάκαρ. 
Εἰκάδι πρώτῃ Ἀθανάσιος λαμπρῶς τιμάσθω. 
Ταῖς αὐτοῦ ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστέ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἀμήν. 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
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Φόβῳ κρείττονι στοιχειωθεὶς μακάριε, σοφίας πέφηνας ὡς 
ἀληθῶς ἐραστής, ὑφ’ ἧς ὁδηγούμενος, ὦ Ἀθανάσιε, πολλῶν 
πρόξενος, καλῶν ἐγένου Ὅσιε, τῷ λαῷ τῷ Ὀρθοδόξῳ. 
 

Τόπους πλείονας καὶ πόλεις σὺ διήμειψας φωτὶ τῶν ἔργων σου, 
καταπυρσεύων λαμπρῶς, δεινῶς τοὺς καθεύδοντας, ὦ Ἀθανάσιε, 
τῇ τοῦ χείρονος, ἀπάτῃ παμμακάριστε, ἐν νυκτὶ τῆς ἀγνωσίας. 
 

Χριστομίμητον διαγωγὴν ὡς πάνσοφος ἐπιδειξάμενος ἐν τῇ τῆς 
Λούμπνης Μονῇ, Ἁγίοις τὸν πρέποντα, ὕπνον κεκοίμησαι, ὄλβον 
τίμιον, καταλιπὼν σὸν λείψανον, τοῖς πιστοῖς ὦ θεομάκαρ. 
 

Θεοτοκίον. 
Λῦσον Ἄχραντε θερμῶς καθικετεύω Σε τὰς τῶν πταισμάτων 

μου, ἐπισκοπῇ Σου σειράς, καὶ δὸς οὐρανόφρονα, ἀνύειν βίον με, 
ὡς ἂν Δέσποινα, ζωῆς τῆς ὑπὲρ ἔννοιαν, διὰ Σοῦ ὁ τλήμων τύχω. 
 

Ἕτερος. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 
Ἀληθείας ἐκφήνας τὴν σωτήριον χάριν σαῖς ἱεραῖς διδαχαῖς, 

πολλοὺς πρὸς ἐργασίαν, τῶν θείων ἐνταλμάτων, θεομάκαρ 
διήγειρας, οὓς τῷ Θεῷ προσφοράν, προσήγαγες εὐώδη. 
 

Πολυτρόπους διώξεις ὑποστὰς καὶ κινδύνους ὑπὲρ τῆς ποίμνης 
σου, ἐστέφθης ἀμαράντῳ, στεφάνῳ καὶ παρέστης, εὐκλεῶς 
Ἀθανάσιε, τῷ τῆς ζωῆς χορηγῷ, σὺν πᾶσι τοῖς Ἁγίοις. 
 

Ὁλοτρόπως Πατέρων ὡς ἑπόμενος Πάτερ τοῖς θείοις ἴχνεσι, τὸν 
ζῆλον ἐμιμήσω, αὐτῶν ἐν ταπεινώσει, ἀληθεῖ Ἀθανάσιε, καὶ 
ἀνεδείχθης ποιμήν, καλὸς τῆς Ἐκκλησίας. 
 

Θεοτοκίον. 
Νοσημάτων παντοίων συμφορῶν τε κινδύνων καὶ πειρασμῶν 

χαλεπῶν, συντήρει ἀνωτέρους, ἐπισκοπῇ ἁγίᾳ, Θεοτόκε Σῆς 
χάριτος, τοὺς τὴν φρικτήν Σου πιστῶς, λοχείαν προσκυνοῦντας. 
 

ᾨδὴ η .́ Παῖδας εὐαγεῖς. 
Ῥήμασι ζωῆς τῆς αἰωνίου, στηρίξας πρὸς τὴν εὐσέβειαν σὸν 

ποίμνιον, πρὸς τὴν ὑπερκόσμιον, πόλιν ἐξεδήμησας, καταλιπὼν 
ἀστείρευτον, κρήνην χαρίτων πολλῶν, τὸ λείψανόν σου Πάτερ 
θεόφρον, μαρτυροῦν ἣν δόξαν, παρὰ Κυρίου εὗρες. 
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Χαίρει καὶ χορεύει τοῦ Χαρκόβου, ἡ πόλις ὦ θεομάκαρ 
Ἀθανάσιε, πλοῦτον ἀδαπάνητον, ἔχουσα τὸ σκῆνός σου, 
ἀφθαρτισθὲν τῇ χάριτι, τοῦ θείου Πνεύματος, καὶ βλύζον ἰαμάτων 
τὰ ῥεῖθρα, τοῖς προσερχομένοις, αὐτῷ ἐν εὐλαβείᾳ. 
 

Ἔχων ὡς θεόφρων Ἱεράρχης, πολλὴν παῤῥησίαν πρὸς τὸν 
Κύριον, Πάτερ Ἀθανάσιε, ἐκτενῶς ἱκέτευε, Αὐτὸν ἵνα δωρήσηται, 
ἡμῖν τὰ κρείττονα, καὶ ῥύσηται πυρὸς τοῦ ἀστέκτου, τῆς πικρᾶς 
γεέννης, τοὺς πόθῳ Σε τιμῶντας. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὄμβροις θεονύμφευτε Μαρία, εὐχῶν Σου τῶν μητρικῶν τοὺς 

τῆς κακίας μου, ἄνθρακας κατάσβεσον, πόθῳ ἱκετεύω Σε, καὶ δὸς 
ἐν μετανοίᾳ μοι, θείαν ἀνάψυξιν, ὡς ἂν πράττων, Σοῦ Υἱοῦ τὸ 
θέλημα, ὁ ἀχρεῖος ἱκέτης Σου σώζομαι. 
 

Ἕτερος. Τὸν Βασιλέα. 
Κρήτη χορεύει, ἐν τῇ ἁγίᾳ σου μνήμῃ, καυχωμένη ἱερῶς τοῖς 

σοῖς σπαργάνοις, καὶ Θεὸν δοξάζει, τὸν θαυμαστώσαντά σε. 
 

Ὕμνοις τιμῶμεν, τοὺς ἐναρέτους σου τρόπους, Ἀθανάσιε δι’ ὧν 
ἐθαυμαστώθης, τῆς ἀθανασίας, τῇ δόξῃ φερωνύμως. 
 

Ῥεῖθρα θαυμάτων, βρύει ἀεὶ τὸ σὸν σκῆνος, ὑπεμφαῖνον 
Ἀθανάσιε θεόφρον, τὴν ἐν σοὶ πλουσίαν, παρὰ Κυρίου χάριν. 
 

Θεοτοκίον. 
Ἴδε ὑψόθεν, ἐπὶ τοὺς δούλους Σου Μῆτερ, τοὺς προστρέχοντας 

πιστῶς Σῇ ἀντιλήψει, καὶ αὐτοῖς εὐχαῖς Σου, δεινῶν βράβευσον 
λύσιν. 
 

ᾨδὴ θ΄. Ἅπας γηγενής. 
Ἅπας ὁ λαός, πιστῶς ὁ χριστώνυμος, νῦν χαριστήριον, ὕμνον 

ἀναμέλπει σοι, τὴν φωτοφόρον γεραίρων μνήμην σου, τρισμάκαρ 
Ἀθανάσιε, ὃν ἐξ αἱρέσεων, καὶ κινδύνων, τήρησον ἀπήμονα, ἱεραῖς 
σου εὐχαῖς πρὸς τὸν Κύριον. 
 

Σάλπιγξ ἀληθῶς, ἐδείχθη ἡ γλῶσσά σου, ἡ θεοκίνητος, γνῶσιν 
τὴν σωτήριον, τοῖς ὀρθοδόξοις τρανῶς κηρύξασα, παμμάκαρ 
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Ἀθανάσιε· ζῆλον γὰρ ἔσχηκας, ἐν ψυχῇ σου θεῖον καὶ ἐζήτησας, 
παραστῆσαι σαυτὸν Θεῷ ἄξιον. 
 

Ῥάβδῳ μυστικῇ, δογμάτων τῆς πίστεως, θεομακάριστε, καὶ ταῖς 
ἐπιδείξεσι, τῆς ἐναρέτου ζωῆς σου ἴθυνας, πρὸς τὰς νομὰς τῆς 
πίστεως, καλῶς τὴν ποίμνην σου, τοῖς Ἁγίοις ἴχνεσιν ἑπόμενος, 
ἀκριβῶς τῶν Πατέρων τῶν πρόπαλαι. 
 

Σκεῦος ἱερόν, φωτὸς τοῦ τῆς χάριτος, Πάτερ γενόμενος, ὡς 
βιώσας ἄριστα, ὡς μεγαλύνας πιστῶς τὸν Κύριον, τοῖς εὐλαβῶς 
προστρέχουσι, νῦν τῇ πρεσβείᾳ σου, οὐρανόθεν αἴτει Ἀθανάσιε, 
φωτισμὸν ταῖς εὐχαῖς σου καὶ ἔλεος. 
 

Γέρας ἱερόν, ἡ Κρήτη σε κέκτηται, ἡ πολυθαύμαστος, καὶ 
ἐγκωμιάζουσα, τὰς ἀρετάς σου ὦ Ἀθανάσιε, πιστῶς ἀνακραυγάζει 
σοι· τέκνον μου πρόφθασον, καὶ ἐχθρῶν μου ἱεραῖς πρεσβείαις 
σου, τὰς δολίους βουλὰς διασκέδασον. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὕψιστον Ἁγνή, Θεὸν μετὰ σώματος, φρικτῶς κυήσασα, 

ὕψωσας τὴν ἔκπτωτον, ἀνθρώπων φύσιν, πρὸς τὴν ἀρχέγονον, 
κατάστασιν Θεόνυμφε· διὸ οἱ δοῦλοί Σου, οἱ σωθέντες διὰ Σοῦ τὸ 
Χαῖρέ Σοι, εὐλαβῶς τοῦ Ἀγγέλου προσάδομεν. 
 

Ἕτερος. Κυρίως Θεοτόκον. 
Λιμῷ ἐν τῆς δουλείας, ὤφθης σιτοδότης, ὡς Ἰωσὴφ σῷ λαῷ 

Ἀθανάσιε· διό σε πάντες τιμῶμεν, νῦν ἀγαλλόμενοι. 
 

Λαμπόμενος τῇ θείᾳ, νῦν φωτοχυσίᾳ, ἐν τοῖς ὑψίστοις λαμπρῶς 
Ἀθανάσιε, φῶς ἡμῖν πᾶσιν ἐξαίτει, ἀνευφημοῦσί σε. 
 

Ὁ νέος Ἱεράρχης, τῆς ἀθανασίας, ὁ ἀληθῶς θεηγόρος 
ἐπώνυμος, νῦν Ἀθανάσιος ὕμνοις, ἀνευφημείσθω μοι. 
 

Θεοτοκίον. 
Ὑπέραγνε Μαρία, Μῆτερ τοῦ Κυρίου, ἐξ ἀμελείας με βάθους 

ἀνάστησον, ἵνα ἀεὶ μεγαλύνω, τὴν θείαν δόξαν Σου. 
 

Ἐξαποστειλάριον. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 
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Περιφανὴς γενόμενος, ἀρετῶν ἐν ἰδέαις, ἱεραρχίας ἔνδυμα, 
θεϊκῇ ἐπιπνοίᾳ, μακάριε ἐνεδύσω, καὶ ἀστὴρ ὡς φωσφόρος, ἐν 
Πατριάρχαις ἔλαμψας, Ἀθανάσιε Πάτερ, τῇ μυστικῇ, αἴγλῃ 
ποιμασίας σου τῆς ἐνθέου, λαὸν τὸν περιούσιον, ἐν ἐσχάτοις 
φωτίσας. 

Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις. 
Ἐκ Κρήτης ἀναβλαστήσας, ὡς εὐωδέστατον ἄνθος, διέπνευσας 

εὐσεβείας, τὴν μυστικὴν εὐωδίαν, τῇ τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίᾳ, ὦ 
Ἀθανάσιε Πάτερ. 

Καὶ τὸ τῆς Ἑορτῆς. 
Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ 

τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ Σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, 
παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα. 
 

Αἶνοι. Ἦχος πλ. δ΄. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
Πάτερ, σοφὲ Ἀθανάσιε, ἀκολουθήσας Χριστῷ, ἀκλινῶς ἐκ 

νεότητος, πλοῦτον τῶν τοῦ Πνεύματος, δωρεῶν ἐθησαύρισας, καὶ 
Ἱεράρχης ψήφῳ τῇ ἄνωθεν, τῆς Ἐκκλησίας ὤφθης πολύσοφος· 
ὅθεν ἐν ᾄσμασι, τὴν σεπτήν σου σήμερον οἱ εὐσεβεῖς, μνήμην 
ἑορτάζοντες, σε μακαρίζομεν. 
 

Πάτερ, σοφὲ Ἀθανάσιε, ἱεραρχίας στολήν, ἱερῶς ἐνδυσάμενος, 
Βυζαντίου πέφηνας, ἱερώτατος Πρόεδρος, καὶ Ὀρθοδόξου λαοῦ τὸ 
φρόνημα, λόγῳ τῆς χάριτος ὑπεστήριξας, κλυδωνιζόμενον, 
χαλεποῦς χειρώσεως ταῖς προσβολαῖς· ὅθεν σε γεραίρομεν, νῦν 
ἀγαλλόμενοι. 
 

Πάτερ, σοφὲ Ἀθανάσιε, ἄλλη ἡμῖν Σιλωάμ, κολυμβήθρα σὸν 
σκήνωμα, ὤφθη ἀληθέστατα, Παρακλήτου τῇ χάριτι· βρύει γὰρ 
χύδην ῥεῖθρα ἰάσεων, καὶ θεραπεύει πάθη δυσίατα, χάριν 
πιστούμενον, ἣν τῇ οὐρανίῳ σου μάκαρ ζωῇ, παρὰ τοῦ Κυρίου 
Σου, πλουσίως εἴληφας. 
 

Πάτερ, σοφὲ Ἀθανάσιε, ἀθανασίας φωτί, φερωνύμως 
λαμπόμενος, καὶ μακαριότητος, ἀνεσπέρου πληρούμενος, τοὺς 
εὐφημοῦντας τὰς ἀριστείας σου, καὶ καταφεύγοντας τῇ πρεσβείᾳ 
σου, ἀπὸ κακώσεων, συμφορῶν τε θλίψεων καὶ πειρασμῶν, ὡς 
πολλὴν συμπάθειαν, ἔχων διάσωσον. 
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Δόξα. Ἦχος β .́ 
Τὸν ἀστέρα τὸν ἀειλαμπῆ, τὸν ἐκ τῆς Κρήτης ἱερῶς 

ἀναλάμψαντα, τὸν τῆς ἀθανασίας ἐν κόσμῳ, φερωνύμως ἐργάτην 
χρηματίσαντα, καὶ γνήσιον ἑαυτὸν τοῦ Θεοῦ θεράποντα 
παραστήσαντα, τὸν ἀληθῶς οὐράνιον ἄνθρωπον, Ἀθανάσιον τὸν 
μακάριον, τῶν εὐσεβῶν οἱ σύλλογοι εὐφημήσωμεν. Οὗτος γὰρ 
ἀπεριτρέπτῳ σπουδῇ, γνώσει τε καὶ σοφίᾳ μέγας γενόμενος, ἐπὶ 
θρόνου ὑψηλοῦ, τῆς ἀρχιερωσύνης ἐκάθισεν, ἐν ᾧ ἔλαμψεν ἡλίου 
τηλαυγέστερον, ἐν τῇ σκοτίᾳ τῆς τῶν ἀπίστων δουλείας, καὶ πρὸς 
τρίβους ἀπλανεῖς ἐχειραγώγησε, τῆς εὐαγγελικῆς πολιτείας, λαὸν 
τὸν περιούσιον· ὅθεν αὐτῷ ἐκβοήσωμεν· ὦ τρισμακαριώτατε 
Πάτερ, ἀστὴρ Πατριαρχῶν αὐγοειδέστατε, ἱκέτευε ἀπαύστως τὸν 
Θεόν, ὡς ἀγαθὸς δοθῆναι τοῖς τιμῶσί σε, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ 
μέγα ἔλεος. 
 

Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἡ τῶν οὐρανῶν ὑψηλοτέρα ὑπάρχουσα, καὶ τῶν Χερουβὶμ 

ἐνδοξοτέρα, καὶ πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ἡ δι' ὑπερβάλλουσαν 
καθαρότητα, τῆς ἀϊδίου οὐσίας δοχεῖον γεγενημένη, ἐν ταῖς τοῦ 
Υἱοῦ χερσί, σήμερον τὴν παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, καὶ σὺν 
αὐτῇ πληροῦται τὰ σύμπαντα χαρᾶς, καὶ ἡμῖν δωρεῖται τὸ μέγα 
ἔλεος. 
 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
 

Μεγαλυνάρια. 
Χαίροις ὁ τῆς Κρήτης θεῖος βλαστός, καὶ τῆς Κωνσταντίνου, 

Ἱεράρχης θεοειδής, χαίροις ὁ θαυμάτων, ἐνέργειαν πλουτήσας, ὡς 
τοῦ Θεοῦ θεράπων, ὦ Ἀθανάσιε. 
 

Χαίροις Ἀθανάσιε ἱερέ, ὁ ἐν τῷ Χαρκόβῳ, θεοφόρος 
θαυματουργός· τοῖς προσερχομένοις, ἐν πίστει σῇ πρεσβείᾳ, 
προστάτης ἐν τῷ βίῳ, ἔσο θερμότατος. 

 


