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ΜΑΙΟΣ 17!! 

ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ  

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 

 

 

(Εκ της Ανέμης) 

 

ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

 

Ευλογήσαντος του ιερέως, ο Προοιμιακός, και το· Μακάριος 

ανήρ. Εις δε το· Κύριε εκέκραξα, ιστώμεν στίχους στ’ και 

ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια του Αγίου. 

Ήχος β’ . Ποίοις ευφημιών στέμμασι. 
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Πάντες, οι ευσεβείς σήμερον, ανυμνήσωμεν τον Ιεράρχην, 

τον αθανασίας επώνυμον, και Αθανασίου εφάμιλλον, 

Χριστιανουπόλεως ποιμένα, δοχείον, λαμπρόν γενόμενον του 

πνεύματος, το σώμα, συν τη ψυχή αποκαθάραντα, της των 

παθών τρικυμίας· όθεν ηξιώθη, αεννάως θαυματουργείν, 

Χριστώ παριστάμενος, τω σώσαντι τας ψυχάς ημών. (Δις) 

 

Δεύτε, εν ιεροίς μέλεσι, καταστέψωμεν την θείαν κάραν, 

ευωδίας ούσαν ανάπλεων, και πάμπολλα θαύματα βρύουσαν, 

και πιστούς κινδύνων λυτρουμένην, βοώντες· σε ανυμνούμεν 

παντοδύναμε, προστάτην και αρωγόν ημίν εκφήναντα, τον 

Αθανάσιον όντως, ου το θείον σκήνος, ευωδίας πολλής 

πληροίς, Χριστέ ο Θεός ημών, ο έχων το μέγα έλεος. (Δις) 

 

Θαύμα, εκπληκτικόν γέγονε, και κατέπληξε τους τολμητίας, 

τους βεβήλους χείρας εκτείναντας, και τα λείψανά σου 

συλλήσαντας, εκλονίσθη πάσα η οικία, και κρότος, φρικτός και 

μέγας και παννύχιος, σε ζώντα και μετά θάνατον απέδειξε· και 

οι αυτόπται νυν ζώσιν, ούτοι μαρτυρούσιν, ότι συ ει 

θαυματουργός κλεινέ Αθανάσιε, ευχαίς σου πάντες σωθείημεν. 

 

Πόθω, θεοτερπεί σήμερον, ασπασώμεθα το θείον σκήνος, 

του αξιαγάστου Πατρός ημών, Αθανασίου του μάκαρος, του 

κρουνοί δακρύων καθαρθέντος, το μέγα, της Γορτυνίας 
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εγκαλλώπισμα, και θείον Μονής Προδρόμου στύλον άσειστον, 

της ευποιΐας τον πλούτον, τον αεί δηλούντα, αγανάκτησιν του 

Θεού, τριγμώ της σης λάρνακος, τιμώμέν σε Αθανάσιε. 

Δόξα. Ήχος πλ. α’ . 

Ως θαυμαστά Σου τα έργα Χριστέ! ανέδειξας εν τοις 

εσχάτοις χρόνοις, θαυματουργόν τον ιεράρχην Σου Αθανάσιον. 

Σε γαρ τον βαρύτιμον ποθήσας μαργαρίτην, τον πλούτον και 

την δόξαν, σκύβαλα ελογίσατο. Και τοις ίχνεσί Σου 

ακολουθών, πνεύμα και σώμα ταις αρεταίς απεθέωσεν· όθεν 

το· επίβλεψον Κύριε, εκφωνών, λαμπρότατον άστρον, προ του 

στόματος αυτού εωράτο. Την δ’ ολολύζουσαν γοερώς, επί του 

θείου λειψάνον, νεκρός την χείρα ύψωσε, και ταύτην ηυλόγησε. 

Μεγαλουργέ Αθανάσιε, πρέσβευε του ρυσθήναι ημάς, εκ των 

βελών του βελίαρ, και σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

Και νυν. Της Εορτής. 

Είσοδος. Φως ιλαρόν. Προκείμενον της ημέρας. 

Αναγνώσματα. 

Παροιμιών το Ανάγνωσμα. (Κεφ. ι′.7) 

Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων, και ευλογία Κυρίου επί 

κεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος, ος εύρε σοφίαν, και 

θνητός ος οίδε φρόνησιν. Κρείσσον γαρ αυτήν εμπορεύεσθαι, η 

χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστι λίθων 

πολυτελών· παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστιν. Εκ γαρ του 

στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


4 
 

επί γλώσσης φορεί. Τοιγαρούν ακούσατέ μου, ω τέκνα· σεμνά 

γαρ ερώ, και μακάριος άνθρωπος, ος τας εμάς οδούς φυλάξει. 

Αι γαρ έξοδοί μου, έξοδοι ζωής, και ετοιμάζεται θέλησις παρά 

Κυρίου. Δια τούτο παρακαλώ υμάς, και προΐεμαι εμήν φωνήν 

υιοίς ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν, και 

γνώσιν και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και 

ασφάλεια, εμή φρόνησις, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας 

αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν 

άκακοι πανουργίαν, οι δε απαίδευτοι ένθεσθε καρδίαν. 

Εισακούσατέ μου και πάλιν· σεμνά γαρ ερώ, και ανοίγω από 

χειλέων ορθά. Ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάρυγξ μου, 

εβδελυγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδώ. Μετά δικαιοσύνης 

πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτοίς σκολιόν, 

ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί τοις νοούσι, και ορθά 

τοις ευρίσκουσι γνώσιν. Διδάσκω γαρ υμίν αληθή, ίνα γένηται 

εν Κυρίω η ελπίς υμών, και πλησθήσεσθε πνεύματος. 

 

Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (Κεφ. ι′.32) 

Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χείλη δε ανδρών 

επίστανται χάριτας· Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη 

δε ρύεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου 

ουκ όλλυται ελπίς· υιός γαρ δίκαιος γεννάται εις ζωήν, και εν 

αγαθοίς αυτού καρπόν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φως δικαίοις 

διαπαντός, και παρά Κυρίου ευρήσουσι χάριν και δόξαν. 
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Γλώσσα σοφών καλά επίσταται, και εν καρδία αυτών 

αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος οσίας καρδίας, δεκτοί δε 

αυτώ πάντες άμωμοι εν οδώ. Σοφία Κυρίου φωτιεί πρόσωπον 

συνετού· φθάνει γαρ τους επιθυμούντας αυτήν, προ του 

γνωσθήναι, και ευχερώς θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. 

Ο ορθρίσας προς αυτήν ου κοπιάσει, και ο αγρυπνήσας δι' 

αυτήν, ταχέως αμέριμνος έσται. Ότι τους αξίους αυτής αυτή 

περιέρχεται ζητούσα, και εν ταις τρίβοις φαντάζεται αυτοίς 

ευμενώς. Σοφίας ου κατισχύσει ποτέ κακία. Δια ταύτα και 

εραστής εγενόμην του κάλλους αυτής και εφίλησα ταύτην, και 

εξεζήτησα εκ νεότητός μου, και εζήτησα νύμφην αγαγέσθαι 

εμαυτώ. Ότι ο πάντων Δεσπότης ηγάπησεν αυτήν. Μύστης γαρ 

εστι της του Θεού επιστήμης, και αιρέτις των έργων αυτού. Οι 

πόνοι αυτής εισίν αρεταί· σωφροσύνην δε και φρόνησιν αύτη 

διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρείαν, ων χρησιμώτερον ουδέν 

εστιν εν βίω ανθρώποις. Ει και πολυπειρίαν ποθεί τις, οίδε τα 

αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων, 

και λύσεις αινιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει, και 

εκβάσεις καιρών και χρόνων, και πάσι σύμβουλός εστιν αγαθή. 

Ότι αθανασία εστίν εν αυτή, και εύκλεια εν κοινωνία λόγω 

αυτής. Δια τούτο ενέτυχον τω Κυρίω, και εδεήθην αυτού, και 

είπον εξ όλης μου της καρδίας. Θεέ Πατέρων, και Κύριε του 

ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου, και τη σοφία σου 

κατασκευάσας τον άνθρωπον, ίνα δεσπόζη των υπό σου 
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γενομένων κτισμάτων, και διέπη τον κόσμον εν οσιότητι και 

δικαιοσύνη, δος μοι την των σων θρόνων πάρεδρον σοφίαν, και 

μη με αποδοκιμάσης εκ παίδων σου, ότι εγώ δούλος σος, και 

υιός της παιδίσκης σου. Εξαπόστειλον αυτήν εξ αγίου 

κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης σου, ίνα συμπαρούσά 

μοι διδάξη με, τι ευάρεστόν εστι παρά σοι. Και οδηγήση με εν 

γνώσει, και φυλάξη με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γαρ θνητών 

πάντες δειλοί και επισφαλείς αι επίνοιαι αυτών. 

 

Σοφίας Σολομώντος το ανάγνωσμα.  (Κεφ. ζ′.7) 

Δίκαιος, εάν φθάση τελευτήσαι, εν αναπαύσει έσται. Γήρας 

γαρ τίμιον ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται. 

Πολιά δε εστι φρόνησις ανθρώποις, και ηλικία γήρως βίος 

ακηλίδωτος. Ευάρεστος Θεώ γενόμενος, ηγαπήθη· και ζων 

μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη. Ηρπάγη, μη κακία αλλάξη 

σύνεσιν αυτού, η δόλος απατήση ψυχήν αυτού· βασκανία γαρ 

φαυλότητος αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας 

μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε 

χρόνους μακρούς· αρεστή γαρ ην Κυρίω η ψυχή αυτού· δια 

τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ιδόντες και μη 

νοήσαντες, μηδέ θέντες επί διανοία το τοιούτον, ότι χάρις και 

έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς 

αυτού.   

Λιτή. Ήχος α’ . 
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Τους υπέρ άνθρωπον αγώνάς σου, και τας πυκνάς 

χαυμενίας, πως μη θαυμάσωμεν, ιεροφάντα θεσπέσιε. αρχήθεν 

γαρ προορισθείς, τον τιμαλφή και ισάγγελον της παρθενίας 

χιτώνα, άσπιλον διεφύλαξας. Και τοις τερπνοίς και 

χαμαιζήλοις του βίου χαίρειν ειπών, νύκτωρ τε μεθ’ ημέραν, τω 

Σωτήρι εβόας· η ψυχή μου εκκολήθη οπίσω σου, γνώρισόν μοι 

Κύριε οδόν εν η πορεύσομαι· όθεν ανελθών εις το περίβλεπτον 

ιεραρχίας ύψος, επινεύσει της Θεοτόκου, πάσαν αρετήν εαυτώ 

ενεθησαύρισας, και θαυματουργόν σεαυτόν αναπέφηνας· 

πρέσβευε υπέρ ημών, Πάτερ αγιώτατε. 

Ο αυτός. 

Την πίστιν τετήρηκε, τον δρόμον τετέλεκε, αγώνα τον καλόν 

αγωνισάμενος, ο Χριστιανουπόλεως Αθανάσιος. Ποιμαίνων 

γαρ και πυκτεύων, και την σάρκα δουλαγωγών, τοις πάσι, 

πάντα γέγονεν, ίνα πάντας κερδήση. Και τον Σωτήρα 

μιμούμενος, υπέρ των προβάτων την ψυχήν αυτού ετίθει· διο, 

και τούτον εδόξασεν ο Χριστός, και ζώντα και μετά θάνατον· 

τω τρισηλίω ουν φωτί, φαιδρός παριστάμενος πρέσβευε υπέρ 

ημών, του Ευαγγελίου κήρυξ διαπρύσιε. 

Ο αυτός. 

Ως αργαλέος εστίν ο δρόμος της αρετής! Διο και παρά Θεού 

στεφανούνται, οι αναβάσεις εν τη καρδία τιθέμενοι, και 

ακλινώς πολεμούντες, και κόσμον και κοσμοκράτορα. Αλλ’ ω 

Κερκύρας βλάστημα, και Γορτυνίας καύχημα, της 
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Χριστιανουπόλεως ιερουργέ και ποιμάντωρ, εν ουρανοίς 

χοροβατών, και επί γης απείροις θαύμασι δοξασθείς, πρέσβευε 

υπέρ ημών, Πάτερ Αθανάσιε. 

Δόξα. Ήχος δ’ . 

Σήμερον σκιρτήσωμεν και πνευματικώς ευφρανθώμεν, επί 

τη μνήμη του ιεράρχου. Τον γαρ Σωτήρα του παντός, ούτος 

επιποθήσας, γονείς, μνηστήν, συν τοις λοιποίς του βίου 

θελγήτροις απηρνήσατο. Και τη λυχνία επιβάς δια της 

Θεοτόκου, τη αόκνω διδασκαλία, Θεόν και άνθρωπον εκήρυξε. 

Φόβω και τρόμω δε τούτον θύων, όλην εν αυτώ την Τριάδα 

επεσπάσατο. Και την ψυχήν της των παθών αχλύος 

εκκαθάρας, γυμνητιώντων και πειναλέων, χηρών τε και 

ορφανών υπήρξε παραμύθιον· όθεν τοις θαύμασιν εδοξάσθη, 

μέλλοντα προειπών, και τους της λίμνης βατράχους αφώνους 

απειργάσατο, αύθις δε τούτοις το κοάζειν, μετά καιρόν 

εχαρίσατο. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ, ειρήνην τη πίστει 

δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος. 

 

Και νυν. Της Εορτής. 

Εις τον Στίχον. Ήχος α’ . Πανεύφημοι Μάρτυρες. 

Διάδοχος ώφθης αληθής, Πάτερ Αθανάσιε, των Αποστόλων 

και ένδοξος, και διαπρύσιος, του Χριστού θεράπων, και ποιμήν 

εγρήγορος, εισάγων και εξάγων το ποίμνιον, ο ελυτρώσατο, ο 

Σωτήρ ιδίω αίματι, και ελαύνων προς νομήν σωτήριον. 
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Στ.: Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον 

αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου. 

 

Γορτύνιοι άπαντες τορώς, δεύτε συναθροίσθητε, και τον 

ποιμένα υμνήσατε, κατασπαζόμενοι, εν απλέτω πόθω, σώμα 

το μυρίπνοον, και κάραν την αγίαν και πάντιμον, την 

απελαύνουσαν, τα πολλά δεινοπαθήματα, και φρουρούσαν, 

τους πιστώς προστρέχοντας. 

 

Στ.: Οι ιερείς Σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην, και οι Όσιοί 

Σου αγαλλιάσονται. 

Τω πόθω Χριστού τρωθείς σοφέ, ιεράρχα ένδοξε, 

θαυματουργέ Αθανάσιε, και τούτον ακλινώς, εν τοις στέρνοις 

φέρων συν Πατρί και Πνεύματι, προλέγειν ηξιώθης τα 

μέλλοντα· Αυτόν ικέτευε, δωρηθήναι ταις ψυχαίς ημών, την 

ειρήνην και το μέγα έλεος. 

Δόξα. Ήχος γ’ . 

Λαμπροφανής και πανένδοξος επέφανεν νυν η μνήμη σου 

Αθανάσιε. Αγγελικώς γαρ βιώσας, εν μέσω τύρβης της 

κοσμικής, το χείρον τω κρείττονι καθυπέταξας, και την σην 

ποίμνην αόκνως, των κακοδόξων αιρετικών άτρωτον 

διεφύλαξας· όθεν των τήδε υπεραρθείς, των Αποστόλων 

ομόσκηνος γέγονας. Και υπερφυώς θαυματουργών, τους την 
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σην μνήμην τελούντας, ταις ευλογίαις ουρανόθεν 

καταστρέφεις, και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. 

Και νυν. Της Εορτής. 

Νυν απολύεις. Τρισάγιον. 

Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης. 

Τους τελούντας την μνήμην, και τιμώντας το σώμά σου, και 

πανευλαβώς προσκυνούντας την μυρίπνοον κάραν σου, ως 

έχων παρρησίαν προς Θεόν, ικέτευε Χριστόν τον αγαθόν, και 

ταις σαις θερμαίς πρεσβείαις, των κινδύνων σώζε, ω Άγιε 

Αθανάσιε. Έχων δε και συμπρεσβευτήν, τον μέγαν Κυρίου 

Πρόδρομον, έσο αοράτως της Μονής, φρουρός και προπύργιον. 

Δόξα. Και νυν. Της Εορτής. 

 

 

Απόλυσις. 
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ΟΡΘΡΟΣ 

 

 

Μετά την α’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ήχος γ’ . Την ωραιότητα. 

Βίον ισάγγελον, θεομακάριστε, Πάτερ διήνυσας, εν μέσω 

κλύδωνος, του κοσμικού και των κακών, και ύλης της 

φθειρομένης· όθεν απεξήρανας, των δακρύων τοις ρεύμασι, 

των παθών μακάριε, τον ακάθεκτον χείμαρρόν· διο και 

πρεπωδέστατα μέλπομεν, πίστει σην μνήμην ιεράρχα. 

Δόξα. Και νυν. Της Εορτής. 

Μετά την β’ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ήχος α’ . Τον τάφον Σου 

Σωτήρ. 

Πανήγυριν φαιδράν, ιεράν πανδαισίαν, σκιρτώσα εκτελεί, η 

Μονή του Προδρόμου, σοφέ Αθανάσιε, εν τοις κόλποις 

κατέχουσα, την σην πάντμον, και θεοβράβευτον κάραν, 

ανυμνούσά σου, τους εναρέτους αγώνας· διο ταύτην φύλαττε. 

Δόξα. Και νυν. Της Εορτής. 
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Μετά τον Πολυέλεον, Κάθισμα. Ήχος δ’ . Το προσταχθέν 

μυστικώς. 

Τον Γορτυνίας αδελφοί φρουρόν και φύλακα, και του 

Προδρόμου της Μονής έρεισμα άσειστον, Αθανάσιον πάντες 

τον εν ιεράρχαις, προφρόνως νυν εορτάσωμεν εν ωδαίς, 

βοώντες ακαταπαύστως· φρούρει ημάς και περίσωζε Άγιε, 

παντοδαπών ασθενειών, και πάσης άλλης θλίψεως, και 

παντοίας κακώσεως. 

Δόξα. Και νυν. Της Εορτής. 

Είτα, οι Αναβαθμοί· το α’ Αντίφωνον του δ’  ήχου. 

Προκείμενον: Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός, ο Θεός σου, έλαιον 

αγαλλιάσεως παρά τους μετόχους σου. 

Στ.: Οι ιερείς Σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην, και οι Όσιοί 

Σου αγαλλιάσονται. 

Ευαγγέλιον εις Ιεράρχην. 

Ο Ν’ ψαλμός. 

Δόξα: Ταις του Ιεράρχου... 

Και νυν: Ταις της Θεοτόκου... 

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

Αθανάσιε Πάτερ, τη πολιτεία ισάγγελε, και πιστέ Χριστού 

θεράπων, ως έχων παρρησίαν προς Αυτόν, περίσωζε ημάς ταις 

ευπροσδέκτοις πρεσβείαις σου, εκ παντοίων κινδύνων, ότι προς 

σε καταφεύγομεν. 
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Είτα, οι Κανόνες· της Εορτής, και του Αγίου, ου η ακροστιχίς: 

Μέλπω του Χριστού θείον ιεροφάντην. Εν δε τοις Θεοτοκίοις: 

Μαρτίνος. 

Ωδή α’ . Ήχος α’ . Ωδήν επινίκιον. 

Μολπήν σοι προσάγοντι, κανόνος τούτου, προσδέχου ω 

Άγιε, και ταμά πταίσματα, νοός μου τας εκτροπάς, σαις προς 

Θεόν θερμαίς λιταίς, άρδην εξάλειψον. 

 

Εχθρόν τον παμπόνηρον, ήσχυνας Πάτερ στερρέ Αθανάσιε, 

Χριστιανουπόλεως, ποιμήν και ιερουργέ, πατήσας ταις σαις 

αρεταίς, τούτου τα ένεδρα. 

 

Λαμπρώς σε εδόξασε, θαύμασι πλείστοις Τριας η υπέρθεος, 

και την θείαν κάραν σου, πανέντιμον θησαυρόν, και των 

δεινών απαλλαγήν, πάσι δεδώρηται. 

 

Παντοίοις δεδόξασαι, και εν τω βίω Πάτερ Αθανάσιε, 

θαυμαστοίς τέρασιν, αρά γαρ ση υποβαλών, βατράχους 

κοάζοντας, αφώνους κατέστησας. 

 

Θεοτοκίον. 

Μαρία πανάχραντε, ευλογημένη φωτός, οικητήριον, και 

ναός του Πνεύματος, Συ γέγονας αληθώς, τον γαρ Υιόν τον του 

Θεού, Παρθένος εκύησας. 
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Ωδή γ’ . Στερεωθήτω η καρδία μου. 

Ω Αθανάσιε ισάγγελε, συ απαρνήσω σους γεννήτορας, και 

εγκατέλιπες μνηστήν, και του βίου τα θέλγητρα, και τον 

Κύριον ηγάπησας, τον ημάς αγαπήσαντα. 

 

Τον γοητεύτριαν δεσμεύσαντα, και νεκρά χειρί 

ευλογήσαντα, την επί φέρετρον το σον, γοερώς ολολύζουσαν, 

ανυμνούμέν σε προφρόνως, ιερέ Αθανάσιε. 

 

Ότε ευλόγεις το σον ποίμνιον, και εξεφώνεις το επίβλεψον, 

οι την καρδίαν καθαροί, άστρον φεγγοβολώτατον, προ του 

στόματός σου έβλεπον, ευλαβώς εξιστάμενοι. 

 

Θεοτοκίον. 

Αγιωτέρα πάσης κτίσεως, Συ ω Παρθένε αναδέδειξαι, και 

καθαρώτατος ναός, και πυρίμορφον όχημα, και παλάτιον του 

λόγου, του τον κόσμον λυτρώσαντος. 

 

Κάθισμα. Ήχος α’ . Τον τάφον Σου Σωτήρ. 

Αισχύνθητε εχθροί, της Χριστού Εκκλησίας, και πάντες 

υλισταί, της αθέου μωρίας, οι θαύματα τεράστια, αναιδώς μη 

πιστεύοντες, και νυν έλθετε, Αθανασίου το σκήνον, ιδείν πως 

αυτό, ευωδιάζει αρρήτως, και δαίμονας τέρπεται. 
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Δόξα. Και νυν. Της Εορτής. 

 

Ωδή δ’ . Εν πνεύματι προβλέπων. 

Νοσήματα διώκεις, και πάθη χαλεπά, και τα 

σπερματοφθόρα ζιζάνια σοβείς, των εν θερμή καρδία σε 

επικαλουμένων, και την αγίαν κάραν σου κατασπαζομένων, ω 

θεοφόρε Αθανάσιε. 

 

Χριστόν επιποθήσας, τον θείον Λυτρωτήν, εκ των γηΐνων 

Πάτερ, ανύψωσας σαυτόν· δι’ εγκρατείας εκάθηρας το σαρκίον, 

και όντως ανεδείχθης τροφεύς των πενομένων· όθεν την 

μνήμην σου γεραίρομεν. 

 

Ρηγνύεις συ το όρος, ποινή τη του δεσμού, ως παρρησίαν 

έχων προς Κύριον πολλήν· όθεν υμνούμεν Θεόν, τον καλώς 

ειδότα, τους λατρευτάς και φίλους, αυτού αντιδοξάζειν, και 

θαυμαστούν απείρους θαύμασιν. 

 

Ιάσεων πλημμύρα, η ση λάρναξ σοφέ, και νοσημάτων πέλει, 

ταχύς φυγαδευτής· διο ακέστορα έχει σε, η Προδρόμου Μονή, 

και Γορτυνία καύχημα, και προστάτην, ιερουργέ πανιερώτατε. 

Θεοτοκίον. 

Ροώδη φύσιν κόσμου, τω τόκω Σου αγνή, επαναφέρεις αύθις, 

εις ο ην απ’ αρχής· διο Παρθένον προ τόκου, και εν τω τόκω, και 
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μετά τόκον πάντες, ω Κεχαριτωμένη, ομολογούμεν 

εμμελέστατα. 

Ωδή ε’ . Την σην ειρήνην. 

Στενήν και τεθλιμμένην, συ βαδίσας οδόν, ρεύμασι 

δακρύων, την σάρκα εμάρανας, εν τω κρυπτώ ταύτα 

ποιούμενος· όθεν ο Χριστός, σε τοις θαύμασι δοξάζει. 

 

Ταις σαις πρεσβείαις ιεράρχα, φρούρει ημάς, ότι πλην σου 

άλλον αρωγόν, ου γινώσκομεν, εν Γορτυνία οι τιμώντές σε· 

ελατήρ γαρ πέλεις, ποικίλων νοσημάτων. 

 

Οργήν Θεού φρικώδη, τριγμώ δηλοίς σης σορού, και τα 

αναρίθμητα στίφη της ακρίδος απήλασας, και κατεξήρανας τον 

δάκτυλον, του τολμήσαντός σου, τη κάρα προσεγγίσαι. 

 

Υγράν αυχμώσαν σαις ευχαίς, ποιείς συ την γην, και την 

απειθούσάν σοι κώμην, ερημία παρέδωκας, τους γας νεκρούς, 

ούτοι κατέκαιον, εκ πολλής ανοίας, και δεισιδαιμονίας. 

 

Θεοτοκίον. 

Την Σην βοήθειαν Κόρη δίδου ημίν, άλλην γαρ εκτός Σου 

Παρθένον ουκ έγνωμεν, μετά τον τόκον, ω πανάσπιλε· όθεν Σε 

τιμώμεν, αγνή ως Θεοτόκον. 
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Ωδή στ’ . Τον Προφήτην Ιωνάν. 

Θαυματόβρυτος πηγή, Αθανάσιε σοφέ, η ση κάρα αληθώς, 

ανεδείχθης τοις πιστοίς, και καύχημα, των Γορτυνίων βοώντων 

πρόφθασον. 

 

Έχρισέ σε ο Θεός, μύρω θείω νοητώ, αρχιποίμενα ημών, και 

το σώμά σου λαμπρώς, εδόξασε, συν ευωδία νυν σωζόμενον. 

 

Ίνα σαις ευχαίς καγώ, εύρω ίλεων Χριστόν, τον Δεσπότην 

του παντός, εν ημέρα τη φρικτή, εξύφανα, τα της σης μνήμης 

εόρτια. 

Θεοτοκίον. 

Ίλεών μοι τον Υιόν, Σου απέργασαι αγνή, τον συνάναρχον 

Πατρί, και τω Πνεύματι όνπερ, κηρύττομεν Θεόν, αεί τε και 

άνθρωπον. 

Κοντάκιον. Ήχος δ’ . Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. 

Ο δοξασθείς παρά Θεού θαυμασίως, δι’ ευωδίας και 

θαυμάτων ποικίλων, εν τοις εσχάτοις χρόνοις Αθανάσιε· 

φάνηθι ταχύτατος, και θερμός αντιλήπτωρ, των δεινών 

λυτρούμενος, τους πιστώς σε τιμώντας, και τους τα λείψανα 

κατέχοντας τα σα, προς μετανοίας, οδόν χειραγώγησον. 

Ο Οίκος. 

Φώτισόν μου την φρένα, σθένωσόν μου την χείρα, ω πνεύμα 

ζωοποιόν και αυτάγαθον, όπως υμνήσω αριπρεπώς τον χθιζά 

An evaluation version of novaPDF was used to create this PDF file.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


18 
 

τε και πρώϊζα εκ Κερκύρας ανατείλαντα φαεινόν φωστήρα της 

Εκκλησίας, και λάτρην Χριστού Αθανάσιον. Καταφρονήσας 

γαρ των γεηρών και χαμαιζήλων, ως δυνατόν το κατ’ εικόνα 

ακηλίδωτον διετήρησεν, αγγελικώς τον βίον διήνυσε, και τω 

διττώ της αρχιερωσύνης τε και ασκήσεως χαρίσματι 

λαμπρυνθείς, εν ουρανώ την ψυχήν ανεβίβασε. Των δε 

νομιζόντων μύθους είναι την αρετήν και τα θαύματα δυσσεβών 

τα στόματα κατεφίμωσεν· όθεν, της μυριπνόου εμπιπλάμενοι 

ευωδίας, και την πανίερον αυτού μνήμην τελούντες βοώμεν· ω 

θείε Πάτερ, προς μετανοίας, οδόν ημάς χειραγώγησον. 

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Τη ΙΖ' του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίοις Πατρός 

ημών Αθανασίου του νέου, Επισκόπου 

Χριστιανουπόλεως, του θαυματουργού. 

Πέφευγεν εχθρού του βροτοκτόνου βέλη  

Ο ευλογητός και μέγας Χριστού λάτρις. 

 

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ανδρονίκου 

και Ιουνίας. 

 

Έθνη διδάξας Ανδρόνικος μυρία. Προς Χριστόν ήλθεν, ος καλεί 

προς φως έθνη. 

Ιουνία τέθνηκε μηνί Μαΐω, Ος πρώτός εστιν εισιών Ιουνίου, 
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 Ούτος ο του Κυρίου Απόστολος, πάσαν την οικουμένην ως 

υπόπτερός τις διαδραμών, πάσαν πλάνην εκ βάθρων 

ανέσπασε, τον Χριστον κηρύττων, συνεπομένην έχων και την 

υπερθαύμαστον Ιουνίαν, τω κόσμω ήδη νεκρωθείσαν, και 

Χριστώ μόνω ζώσαν. Όθεν πολλούς προς θεογνωσίας 

ελκύσαντες, ειδωλικούς μεν οίκους κατέστρεφον, εκκλησίας δε 

θείας πανταχού οικοδομήσαντες, και πνεύματα ακαθαρτα εξ 

ανθρώπων αποδιώξαντες, και πάθη ανίατα θεραπεύσαντες, το 

κοινόν χρέος ως άνθρωποι όντες, τη φύσει αποτιννύασιν. 

Τούτων και ο μέγας Απόστολος Παύλος εν τη προς Ρωμαίους 

Επιστολή μέμνηται: Ασπάσασθε, λέγων, Ανδρόνικον και Ιουνίαν 

τους συγγενείς μου, οι και προ εμού γεγόνασιν εν Χριστώ. 

 

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολόχωνος, 

και των συν αυτώ, Παμφαμήρ, και Παμφυλών. 

Φυγών Σολόχων του σατανά τους λόχους, άτρωτος ήκει προς 

τον ύψιστον Λόγον. 

Ούτοι στρατιώτες εισι, εξ Αιγύπτου, εν έτει 289, ηρνήθησαν 

όπως θυσιάσουν στα είδωλα, κηρύττοντες εαυτούς χριστιανούς. 

Όθεν δια τούτο, τόσον πολλά εδάρησαν και ετιμωρήθησαν οι 

αοίδιμοι, ώστε επρίσθησαν αι πλάται των, και το πρίσμα 

εφούσκωσε και ανέβη άνω της κεφαλής των. Όθεν εν τω 

μεταξύ του δαρμού αυτού, παρέδωκαν τας ψυχάς των ο 

Παμφαμήρ, και ο Παμφυλών, ο δε Άγιος Σολοχών, ολίγον 
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ενδυναμωθείς, επεκαλείτο παρρησία το όνομα του Χριστού, και 

εκατηγόρει τον αρχιστράτηγον Καμπανόν, δια την αγνωσία 

του. Εκ τούτου λοιπόν, ο Καμπανός θυμωθείς, επρόσταξε να 

ανοίξωσι με την σπάθην το στόμα του Μάρτυρος και χύσωσιν 

εντός αυτου κρασίον το οποίον είχε προσφερθή ως θυσία εις 

τους Θεούς, ο δε Άγιος εδάγκασε με τους οδόντας του την 

σπάθην και έκοψε μέρος από αυτό. Κόψας δε και τα δεσμά τα 

οποία εφόρει, εστάθη έμπροσθεν του Καμπανού, μεγαλύνων 

την Θεότητα του Θεού. Τότε ήκουσε και μίαν φωνήν, ελθούσαν 

εξ ουρανού, η οποία παρεκίνει και εδυνάμωνεν αυτόν εις το 

μαρτύριον. 

Μετά ταύτα, εσκόρπισαν κεραμίδια τραχέα εις τον τόπον του 

σταδίου, και έπειτα δέσαντες τον Άγιον από τους πόδας, 

έσυραν αυτόν επάνω εις τα τραχέα εκείνα και σκληρά 

κεραμίδια, από τα οποία κατατριβόμεναι αι πληγαί του Αγίου, 

επροξένουν εις αυτόν δριμυτάτους πόνους. Ύστερον τον 

έδεσαν από την δεξιάν χείρα και εκρέμασαν αυτόν  από μίαν 

δοκόν της οικίας, από δε τον αριστερόν του πόδα εκρέμασαν 

μίαν βαρείαν πέτραν, βασανιζόμενος από την έκτην ώραν έως 

την δεκάτην. Ύστερον δε έκοψαν το σχοινίον με δρέπανον και 

πεσών ο Άγιος κάτω, εστάθη όρθιος εις τους πόδα του. Ότε δε 

ενύκτωσεν, ο Καμπανός, λαβών εν καλάμιον με τον οποίον 

έγραφεν, ενέπηξεν αυτό εις το ωτίο του Αγίου, και σπρώξας με 

βίαν, διεπέρασεν αυτό έως εις το ενδότερον μέρος της κεφαλής 
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του. Εγκαταλείψας εκεί τον Άγιον, οι παρευρεθέντες 

χριστιανοί, πήραν τον Άγιον πάνω εις το ξυλοκρέββατον, 

επειδή παρελύθησαν όλα τα μέλη του και ούτως ήλθεν εις την 

οικίαν μίας χήρας. Εκεί ο Άγιος φαγών ολίγον ψωμίον ευχήθη 

τους παρεστώτας χριστιανούς, και έπειτα παρέδωσε την ψυχήν 

του εις χείρας Θεού. 

 

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του 

Μυροβλύτου, επισκόπου Σολέας της Κύπρου. 

 

Θεόφανες μάκαρ ποθών σον Νυμφίον, Του κόσμου κατέλιπες 

κενήν την δόξαν. 

 

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος 

Θεοδωρήτου, πρεσβυτέρου της Αντιόχειας, μαρτυρήσαντος 

κατά τους χρόνους του Ιουλιανού του Παραβάτου. 

 

Τη αυτή ημέρα, μνήμη της Αλώσεως και πυρπολήσεως 

της Ιερουσαλήμ εκ των Περσών εν έτει 614 μ.Χ. 

 

Τη αυτή ημέρα, μνήμη των Οσίων Νεκταρίου και 

Θεοφάνους των αυταδέλφων των κτιτόρων της Ιεράς 

Μονής του Βαρλαάμ των Μετεώρων. 
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Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Μαϊδούλφου του 

Άγγλου. 

 

Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ο εξ 

Ιωαννίνων, εν Σόφια της Βουλγαρίας, εν έτει 1555, 

λιθοβοληθείς τελειούται. 

 

 Τω του Πνεύματος φωτί καταυγασθείς ο Νικόλαος, του 

φθηρομένου πυρός την καύσιν κατεφρόνησεν. 

 

Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος ο εκ 

Μετσόβου, εν Τρικκάλοις μαρτυρήσας εν έτει 1617, πυρί 

τελειούται.  Ίν’ εκφύγης πυρ της γεέννης παμμάκαρ, Tό πυρ 

υπέστης Nικόλαε ευθύφρον. 

 

Τη αυτή ημέρα, Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ελεαζάρου 

εν Όλονετς Ρωσσίας  

 

Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Ιωνά της Οδησσού. 

 

Τη αυτή ημέρα, η ανάμνησις της Μετακομιδή των 

λειψάνων του Οσίου Αδριανού. 
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Ταις αυτών αγίαις πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς. 

Αμήν. 

 

Ωδή ζ’ . Τους εν καμίνω παίδας. 

Ο χαυμενίαις και δεήσεσι πυκναίς, και τη εγκρατεία τον 

ρουν των παθών χειρωσάμενος, πνευματικήν ευωχίαν εν τη 

μνήμη αυτού σήμερον παρατίθεται, και βοάν επείγει· 

ευλογητός ο Θεός Αθανασίου. 

 

Νικήσας νίκην κατά του εχθρού, ήνπερ κατενίκησαν 

Προφήται και Μάρτυρες, και ο κλεινός των Αποστόλων θίασος, 

Αγγέλους και ανθρώπους εξέπληξας, ημάς ουν σώζε αεί, του 

λαοφθόρου λοιμού.  

 

Ιερατεύσας νεύσει θεϊκή, του Ευαγγελίου διαπρύσιος κήρυξ 

συ γέγονας, και του Χριστού τοις ίχνεσιν επόμενος, 

υπογραμμός αρετής αναδέδειξαι, και ευλογείς τον Θεόν, εν 

ουρανοίς κατοικών. 

 

Επί την θείαν ήρθης σκοπιάν, αρχιερωσύνης καθαρότητι νου 

Αθανάσιε, και τον σταυρόν σου επ’ ώμων αράμενος, τω κόσμω 

ενεκρώθης ισάγγελε, και απεδείχθης τρανώς, των πενομένων 

τροφεύς. 

Θεοτοκίον. 
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Νενεκρωμένον πάθεσι δεινοίς, και των ακαθάρτων 

λογισμών, τοις βελέμνοις βεβλημένον με έγειρον, ω Θεού 

Λόγου υπέραγνον σκήνωμα, Μαρία Θεοτόκε Μητράναδρε, η 

τέξασα τον Θεόν, δίχα τροπής και φυρμού. 

 

Ωδή η’ . Ον φρίττουσιν Άγγελοι. 

Ραθάμιγγες κόνεως εκ λάρνακος της σης, εβλύζουσιν Άγιε, 

και πάντας τους πιστούς λυτρούντα κινδύνων, τελούντας 

πιστώς και ανευφημούντας την γεραράν σου μνήμην. 

 

Ουράνιοι Άγγελοι και πάσα σεπτή Ιεραρχών ομήγυρις, 

κροτούσι τους σους πανσέπτους αγώνας, και έχουσι νυν 

σύσκηνόν σε Πάτερ, εις πάντας τους αιώνας. 

 

Φαιδρύνεται σήμερον ενδόξως και τερπνώς, η Γορτυνία 

άπασα· σκιρτά δε ευαγής τιμία Προδρόμου και οσία Μονή, 

θησαυρόν ευρούσα τα λείψανά σου  Πάτερ. 

 

Αγνείαν εξήσκησας νηστείαν προσευχήν, εκ βρέφους ω 

Άγιε, πενήτων και γυμνών τροφεύς και προστάτης, διόρθωσις 

ακριβής, των αμαρτανόντων συ ανεδείχθης Πάτερ. 

 

Θεοτοκίον. 
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Ο τόκος Σου έθλασε πανύμνητε αγνή, την κεφαλήν του 

δράκοντος, κρημνίσας γαρ δολερώς την Εύαν απάτη, 

συνέσυρεν άπαν το γένος των ανθρώπων, εις την παρανομίαν. 

 

Ωδή θ’ . Την φωτοφόρον Νεφέλην. 

Νυν ουν Γορτύνιοι πάντες, δεύτε αθροίσθητε πόθω, και 

περιπτύξασθε θερμώς, την πανσέβαστον κάραν, και 

εμφορήθητε οσμής ευώδους και θείας εκ της λάρνακος, 

ανυμνούντες και βοώντες, σώσον πάντας ιεράρχα σαις ευχαίς.  

 

Την φωτοφόρον σου μνήμην, επιτελούμεν ενθέως, ωδαίς και 

ύμνοις ιεροίς, Αθανάσιε Πάτερ· θαυματουργός γαρ αληθώς, 

ημίν οσημέραι αναδείκνυσαι, και την θείαν σου κάραν, 

εγκατέλιπες ημίν ως θησαυρόν. 

 

Ηνίκα μέλλει ο Κτίστης, τα έθνη άπαντα κρίναι, τότε 

παράστηθι γοργώς, και λιπάρησον Πάτερ, ίνα ο δύστηνος 

ρυσθώ, της γεέννης εκείνης και του σκώληκος, και το πλήθος 

παρίδη, των εμών πταισμάτων ο Κριτής. 

 

Νικητικά μεν βραβεία, της αρετής ήρω Πάτερ, ως γαρ 

ποιμήν αληθινός, και τυφλών ποδηγέτης υπερετίθης σην 

ψυχήν, και τοις πάσι πάντα γέγονας ουράνιε, ίνα πάντα 

κερδήσης, και προσάξης τον σον ποίμνιον Χριστώ. 
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Θεοτοκίον. 

Σώσον ημάς Θεοτόκε, τους επί Σοι πεποιθότας, και 

Θεοτόκον αληθώς, και Παρθένον προ τόκου, και μετά τόκον 

αψευδώς, και εν τόκω Σε ανακηρύττοντας· προσκυνούμεν ουν 

Μήτερ, και λατρεύομεν τον τόκον Σου αγνή. 

 

Εξαποστειλάριον. Τοις Μαθηταίς συνέλθωμεν. 

Αθανασίου σήμερον, του σεπτού ιεράρχου, και 

Χριστιανουπόλεως, υπερκάλου ποιμένος, και Γορτυνίων 

προστάτου, χαρμονικώς εκτελούντες μνήμην την παναοίδιμον, 

απαντλούμεν αφθόνως εκ της σορού, δαψιλή χαρίσματα και 

ιάσεις· και προς Θεόν κεκτήμεθα, ακαταίσχυντον πρέσβυν. 

 

Και το της Εορτής. 

Αίνοι. Ήχος α’ . Των ουρανίων Ταγμάτων. 

Της καλλιγόνου το θρέμμα Κερκύρας μέλψωμεν, και τον της 

Γορτυνίας, αρωγόν και προστάτην, και θείον ιεράρχην 

θαυματουργόν, της Χριστιανουπόλεως, αυτώ βοήσωμεν πάντες 

ειλικρινώς· χαίροις Πάτερ αγιώτατε. 

 

Δεύτε πιστοί συνελθόντες περικυκλώσωμεν, την θήκην των 

λειψάνων, ίνα εμφορηθώμεν, και απλέτου θείας οσμής, και 

τερπνώς εκβοήσωμεν, τους εκ κινδύνων και θλίψεων 

πολλαπλών, τρυχομένους Πάτερ πρόφθασον. 
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Ούτε λαμπρότης χρυσίου, ούτε γονέων στοργή, κατίσχυσαν 

σαλεύσαι, τον στερέμνιον Πάτερ, πύργον της ψυχής σου, αλλ’ 

ατρεκώς τω Χριστώ ηκολούθησας, και εκμαγείον του σκεύους 

της εκλογής, ανεδείχθης ιερώτατε. 

 

Τέρπου αγάλλου και σκίρτα, Μονή Προδρόμου λαμπρώς, 

κατέχουσα εν κόλποις, χρήμα μέγα και θείον, Χριστού τον 

ιεράρχην τον θαυμαστόν, και σεπτόν Αθανάσιον, των 

Γορτυνίων προπύργιον αρραγές, και φρουρόν ακαταμάχητον. 

 

Δόξα. Ήχος πλ. α’ . 

Ως σμυρναλόης φιάλη, και πολυτίμητος νάρδος, προτέθειται 

νυν η πάντιμος κάρα σου Αθανάσιε, τοις μετά πόθου 

προσιούσι, ρείθρα ιάσεων πελαγίζουσα. Το γαρ τρισάκτινον 

φως, της υπερφώτου Τριάδος λατρεύσασα, φαιδράς και 

αιγληέσσας αστράπτει τας μαρμαρυγάς· όθεν, και ημείς 

σήμερον, μεταρσιούμενοι τω πνεύματι, εν κατανύξει καρδίας 

βοώμεν· άναψον ημίν, το πυρ Χριστέ της σης αγάπης, ταις 

λιταίς του θεράποντός σου, και ταις ψυχαίς ημών ρίζωσον τον 

φόβον των εντολών σου, ενίσχυσον δε, όπως κατ’ έτος τελώμεν, 

την παναγίαν του ιεράρχου σου κοίμησιν. 

 

Και νυν. Της Εορτής. 
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Δοξολογία Μεγάλη και Απόλυσις. 

 

Μεγαλυνάρια. 

 

Χριστιανουπόλεως τον καλόν, και σεπτόν ποιμένα, 

Αθανάσιον τον κλεινόν, τιμήσωμεν πάντες, ως μέγαν Θεού 

φίλον, και Γορτυνίων σθένος, ακαταμάχητον. 

 

Τον εν ιεράρχαις θαυματουργόν, και τον εν κινδύνοις, 

απροσμάχητον βοηθόν, τον θείον ποιμένα, και λειτουργόν 

Κυρίου, Αθανάσιον τον νέον, πάντες τιμήσωμεν. 

 

Έχοντες την κάραν σου την σεπτήν, Αθανάσιε Πάτερ, ως 

προπύργιον οχυρόν, προσφεύγομεν ταύτη, εν πάσι τοις 

κινδύνοις, και λοιμικής της νόσου, απολυτρούμεθα. 
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