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(ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

«Παναγούδα» σημαίνει «μικρὴ Παναγία». Ἔτσι ἀποκα- 
λοῦσε καὶ ἀποκαλεῖ ὁ λαός μας τὴν ἀφιερωμένη στὸ Γενέσιον 
τῆς Θεοτόκου Ἐκκλησία ποὺ βρίσκεται νότια καὶ παράπλευρα 
τῆς ὁδοῦ Ἐγνατία, δίπλα ἀπὸ τὸ παλιὸ «Ἑλληνικὸν 
Γυμνάσιον» - τώρα 13ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης. Παρεμπι- 
πτόντως, «μεγάλη Παναγία» ἀποκαλοῦνταν ἡ σημερινὴ Νέα 
Παναγία.  

Κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, τὴν τουρκοκρατία καὶ πρὸ 
τοῦ 1789 ὁ ἱερὸς ναὸς τῆς Παναγούδας ὑπῆρξε μοναστηριακὸς 
ναός, ἁγιορείτικο μετόχι ἤ μονὴ ποὺ  συνδέονταν μὲ τὸ Ἅγιον 
Ὄρος. Πηγὲς ἀπὸ τὸν 12ο μέχρι τὸν 14ο αἰῶνα ἀναφέρουν τὸν 
ναὸ ὡς τὸ καθολικὸ ἀνδρικοῦ καὶ ἀργότερα γυναικείου 
μοναστηριοῦ μὲ τὴν ἐπωνυμία τὸ Βασιλικόν.  Τὸ 1333-1334 ὁ 
Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς ἡγουμένευε στὴν ἱερὰ Μονὴ 
Ἐσφιγμένου, ποὺ ἀριθμοῦσε τότε διακόσιους μοναχούς. 
Μαρτυρεῖται ὅτι γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες ἐγκαταβίωσε στὸ μετόχι 
τῆς Παναγούδας διευθετώντας ὑποθέσεις τῆς μονῆς. Τὴ 
σύνδεση τοῦ ὁσίου μὲ τὸν ναό μας ὑποδηλώνει μεγάλη εἰκόνα 
του στὸ τέμπλο. Κατὰ μὶα ἄλλη μαρτυρία, αὐτὴ τοῦ μοναχοῦ 
Ἰγνατίου ἀπὸ τὸ Σμολένσκ τῆς Ρωσίας πού ἐπισκέφτηκε τὴν 
Θεσσαλονίκη τὸ 1405, ὑπῆρχε στὸ χῶρο τοῦ ναοῦ μας ἡ ἱερὰ 
Μονὴ τῆς Γοργοεπηκόου. «Γοργοεπήκοος» καλοῦνταν μιὰ 
εἰκόνα τῆς Θεομήτορος στὴν ἱερὰ Μονὴ Δοχειαρίου Ἁγίου 
Ὄρους, ἡ ὁποία, κατόπιν θαύματος, ἔλαβε τὴν προσωνυμία 
«Γοργοϋπήκοος». Ἀπὸ τὸ 1830 περίπου ὁ ναὸς τῆς Πανα- 
γούδας κατέχει ὡς πολύτιμο πνευματικὸ θησαυρὸ ἕνα 
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δεύτερη δίνεται προτεραιότητα στὴ συναίνεση καὶ 
συγκατάνευση πρὸς τὸ αἴτημα κάθε  πιστοῦ. Ἡ χρήση τῶν 
δύο αὐτῶν ἐπιθέτων ἦταν ἀνέκαθεν ἀδιάκριτη. Οἱ παλιοὶ 
Θεσσαλονικεῖς τὶς χρησιμοποιοῦν ὄχι μόνο γιὰ τὴν Εἰκόνα 
τῆς Παναγίας ἀλλὰ καὶ ὡς ἐναλλακτικὴ ὀνομασία τοῦ ναοῦ 
τῆς Παναγούδας.  

Στὴν ἀρχὴ ἀναφέρθηκε τὸ ἔτος 1789 ἐπειδὴ σὲ ἔναν 
κώδικα τοῦ ἰδίου ἔτους συναντᾶται ἡ πιὸ παλιά γραπτὴ 
μαρτυρία γιὰ τὸν ναό μας ὡς Ἐνορία πλέον καὶ ὄχι ὡς 
Μετόχι. Κατὰ τὴν τουρκοκρατία ὁ ναὸς ἔγινε τὸ κέντρο γύρω 
ἀπὸ τὸ ὁποῖο συγκεντρώθηκαν οἱ χριστιανοὶ Ἕλληνες 
κάτοικοι τῆς πόλης. Κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν εὔποροι καὶ 
εἶχαν στὴν κατοχή τους ἐκτεταμένα οἰκόπεδα καὶ εὐμεγέθη 
σπίτια μὲ ἰδιωτικὰ μικρὰ ἐκκλησάκια, ποὺ δὲν σώζονται 
πλέον, ὅπως ἡ Ἁγία Παρασκευὴ καὶ ἡ Ἁγία Ἐλεοῦσα, τὰ 
ὁποῖα ἦταν πολὺ κοντὰ στὴν ἐκκλησία τῆς Παναγούδας. 
Αὐτὴ ἡ στριμωχτὴ συνύπαρξη κυρίως ναοῦ, μικρῶν 
ἐκκλησιῶν καὶ ἑτέρων κτισμάτων ὠθεῖ ὁρισμένους ἐρευνητὲς 
στὴν διατύπωση τῆς ὑπόθεσης ὅτι ἡ περιοχὴ ὑπῆρξε εὐρείας 
ἔκτασης μοναστικὴ ἰδιοκτησία ποὺ ἰδιωτικοποιήθηκε τμημα- 
τικά. Ὁ ναὸς τῆς Παναγούδας κατὰ τοὺς τρεῖς τελευταίους 
αἰῶνες εἶχε ἔντονη καὶ ἰσχυρὴ παρουσία στὰ δρώμενα τῆς 
Θεσσαλονίκης. Ὅλα τὰ ἱστορικὰ ἔγγραφα ποὺ σχετίζονται 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα μὲ τὸ ναὸ φέρουν ὑπογραφὲς τῶν καλύ- 
τερων οἰκογενειῶν τῆς πόλης ἀπὸ τὸ 1730 μέχρι τὸ πρόσφατο 
παρελθόν.  

Στὸ μεταξύ, ἡ Εἰκόνα τῆς Γοργοϋπηκόου στὴν Μονὴ 
Δοχειαρίου συνέχιζε νὰ θαυματουργεῖ, καὶ τὸ 1723 κτίσθηκε 
τὸ μικρὸ παρεκκλήσιό της ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Εἰκόνα, ὅπου 
τελοῦνταν ἡ Θεία Λειτουργία καὶ ἡ Παράκληση τῆς Παναγίας 
δύο φορὲς τὴν ἐβδομάδα. Ἡ συχνότητα αὐτὴ ἀπεδείχθη 
ἀνεπαρκής, καθὼς στὴν μονὴ ἄρχισαν νὰ συρρέουν πιστοὶ 
ποὺ ζητοῦσαν παρακλήσεις καὶ λειτουργίες, ἔφερναν 
ὀνόματα, ἀφιερώματα καὶ κανδήλια, μαζὶ μὲ μαρτυρίες 
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ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνας τῆς Γοργοϋπηκόου. Πῶς, ὅμως, δύο 
πάρηχες λέξεις ἐνεπλάκησαν σὲ θαῦμα; 

Ἡ Μονὴ Δοχειαρίου ἱδρύθηκε τὸν 10ο αἰῶνα καὶ ὁ νέος 
της κτίτωρ, ἅγιος Νεόφυτος, ἡγουμένευσε τὸ ἔτος 1100 
περίπου. Ὑπῆρχε ἡ ἄποψη ὅτι ἐπὶ τῆς ἐποχῆς του 
ἁγιογραφήθηκε στὸν τοῖχο τῆς εἰσόδου τῆς Τράπεζας τῆς 
μονῆς ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας ἐπιγραφομένη ὡς «Γοργο- 
επίκοος, Βρεφοκρατοῦσα, Φοβερὰ Προστασία». Ἀπὸ μπροστά 
της περνοῦσαν καθημερινὰ οἱ μοναχοὶ εἰσερχόμενοι στὴν 
Τράπεζα καὶ οἱ τραπεζοκόμοι βάδιζαν στὸ σκοτεινὸ διάδρομο 
ποὺ συνέδεε τὸ μαγειρεῖο μὲ τὴν Τράπεζα. Σήμερα εἶναι 
ἐπιβεβαιωμένο ὅτι ἡ Εἰκόνα αὐτὴ ἀγιογραφήθηκε τὸ 1563. 
Ἑκατὸ χρόνια μετὰ διατηροῦνταν σὲ καλὴ κατάσταση. Τότε, 
τὸ 1664, τραπεζοκόμος ἦταν ὁ μοναχὸς Νεῖλος. Περνώντας, 
λοιπόν, κάποια φορὰ ἀπὸ μπροστά της, ἄκουσε μία φωνή νὰ 
τοῦ λέγει: «μὲ δάδες μὴ ξαναπεράσεις ἀπὸ ἐδῶ καπνίζοντας 
τὴν εἰκόνα μου». Πράγματι, χρησιμοποιοῦσε δαδιὰ γιὰ νὰ 
βλέπει στὰ σκοτεινά. Ἀγνόησε τὴν φωνὴ νομίζοντας ὅτι 
κάποιος ἀδελφὸς κρύβεται κάπου ἐκεῖ κοντὰ καὶ θέλει νὰ τὸν 
πειράξει. Τὸ γεγονός αὐτὸ συνέβη τρεῖς φορὲς καὶ ὁ μοναχὸς 
Νεῖλος, πού δὲν ὑπήκουσε, τυφλώθηκε. Ὕστερα ἀπὸ τὸ 
φοβερό αὐτὸ συμβάν οἱ πατέρες τῆς μονῆς ἔκλεισαν τὸν 
διάδρομο καὶ τοποθέτησαν μία κανδήλα, ποὺ ἦταν ἀναμμένη 
συνεχῶς, καὶ ἔνα στασίδι, ὅπου ὁ ἐν λόγῳ τυφλὸς πλέον 
μοναχὸς παρακαλοῦσε καὶ προσευχόταν θρηνώντας καὶ 
ζητώντας συγχώρηση καὶ θεραπεία. Ἡ Παναγία μας σύντομα 
τὸν σπλαγχνίσθηκε καὶ τοῦ χάρισε τὸ φῶς του προτρέποντάς 
τὸν νὰ λέγει πρὸς ὅλους τοὺς πατέρες νὰ καταφεύγουν σὲ 
αὐτὴν γιὰ κάθε τους ἀνάγκη, γιατί : «Γοργοϋπήκοος 
καλοῦμαι».   

Οἱ λέξεις «Γοργοεπήκοος» καὶ «Γοργοϋπήκοος» ἔχουν 
οὐσιαστικὰ τὸ ἴδιο νόημα, δηλαδή, «αὐτὴ ποὺ ἀκούει 
προσεκτικὰ καὶ σπεύδει νὰ ἀνταποκριθεῖ». Στὴν πρώτη 
ὀνομασία δίνεται ἔμφαση στὴν ἀκρόαση μὲ προσοχή, ἐνῶ στὴ 
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Στυλιανὸς Χατζηελευθερίου (+2014) ἀνακαίνισε μὲ δικές του 
δαπάνες ὅλο τὸν ναὸ τὸ 2001.  

Ἀπὸ τὸν Συναξαριστὴ τοῦ ὁσίου Νικοδήμου ἔχουμε 
ἐπιλέξει γιὰ νὰ ἀναφέρουμε ἐδῶ ὀκτὼ θαύματα τῆς 
Παναγίας μας τῶν ὁποίων μνεία γίνεται στὸν παρακλητικὸ 
κανόνα. 

Α) Εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀναφέρθηκε στὴν ἀρχὴ καὶ συνέβη 
στὴν ἐποχὴ τοῦ μοναχοῦ Νείλου, ποὺ τυφλώθηκε λόγω τῆς 
ἀνυπακοῆς του.  

Β) Στὰ Βοδενά, δηλαδὴ τὴν σημερινὴ Ἔδεσσα, μιὰ σεμνὴ 
γυναῖκα εἶχε κακόηθες ἀπόστημα στὸ χέρι. Ὁ πνευματικός 
της τὴν προέτρεψε νὰ προσεύχεται στὴν Παναγία τὴν 
Γοργοϋπήκοο, ἡ ὁποία ἐμφανίσθηκε στὸν ὕπνο της καὶ τὴν 
ἔκαμε καλά.  

Γ) Στὰ Κερδύλλια πέντε γαϊδουράκια ἰδιοκτησίας δὺο 
ἀνθρώπων ἐκπλάπησαν. Αὐτοὶ κάποτε εἶχαν προσκυνήσει 
τὴν Γοργοϋπήκοο τῆς Δοχειαρίου καὶ ἄρχισαν νὰ τὴν 
ἐπικαλοῦνται. Ἡ Παναγία ἐμφανίστηκε στὸν ὕπνο τους καὶ 
τοὺς ἀπέστειλε στὴν Ἀρναία σὲ συγκεκριμένο σπίτι γιὰ νὰ τὰ 
βροῦν, ὅπως καὶ ἔγινε.  

Δ) Ὁ πλοιοκτήτης Γεώργιος εἶχε ἕναν θεῖο μοναχὸ στὴν 
Δοχειαρίου καὶ ἀπὸ αὐτὸν γνώριζε τὰ θαύματα τῆς 
Γοργοϋπηκόου. Σὲ ἐπικείμενο ναυάγιο μαζὶ μὲ τὸ πλήρωμά 
του τὴν ἐπικαλέσθηκαν, καὶ ὄχι μόνο γαλήνεψε ἡ θάλασσα 
ἀλλά ἀξιώθηκαν νὰ ἀκούσουν νὰ τους ἐνθαρρύνει καὶ ἡ 
φωνὴ τῆς Παναγίας.  

Ε) Στὸ Γομάτι τῆς Χαλκιδικῆς ἔπεσε πλῆθος ἀκρίδων. Οἱ 
κάτοικοι ζήτησαν τὸ Τίμιο Ξύλο καὶ τὸ ἀντίγραφο τῆς 
Γοργοϋπηκόου ἀπὸ τὴν Δοχειαρίου, ἔκαναν τὸν ἁγιασμὸ καὶ 
ράντισαν τὰ χωράφια καὶ τὰ ἀμπέλια τους. Οἱ ἀκρίδες πέσαν 
στὰ ποτάμια καὶ στὴν θάλασσα καὶ πνίγηκαν. Ἀπὸ τὸ ἴδιο 
χωριὸ ἦταν καὶ ἕνας ἱερέας παράλυτος ἀπὸ ἀτύχημα, ποὺ 
ὅταν προσκύνησε τὸ Τίμιο Ξύλο καὶ τὸ ἀντίγραφο τῆς 
Γοργοϋπηκόου ἔγινε καλά.  
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πολλῶν θαυμάτων τῆς Παναγίας μας, οἱ ὁποῖες 
καταγράφονταν. Ἡ Εἰκόνα ἔγινε περιλάλητη καὶ ἐκτὸς τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους. Τὸ 1793 ὁ ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης 
ἐγκαταβίωνε στὴν Μονὴ Δοχειαρίου γιὰ κάποιο διάστημα. Σὲ 
ἡλικία 43 ἐτῶν ἦταν ἤδη γνωστὸς γιὰ τὶς γνώσεις καὶ τὴν 
ἐμβέλεια τῆς μνήμης του στὸν ὑπομνηματισμὸ κειμένων. 
Ἐκτιμώντας τὶς σπάνιες διανοητικές του ἱκανότητες ἀλλά, 
κυρίως, τὸ μοναχικό του ἦθος ὁ φιλόπονος σκευοφύλακας τῆς 
μονῆς, πατὴρ Κύριλλος, τοῦ ἀνέθεσε τὴν σύνθεση παρα- 
κλητικοῦ κανόνα πρὸς τὴν Παναγία τὴν Γοργοϋπήκοο. Ὁ 
ὅσιος Νικόδημος συμπεριέλαβε τὰ καταγεγραμμένα 
θαύματα στὸ κείμενό  του, ποὺ εἶναι ἕνα ὑμνολογικὸ 
κομψοτέχνημα. Τὸ πόνημά του χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν 
εὐλάβεια, τὸν θεομητορικὸ πόθο καὶ τὴν λυρικὴ ἔξαρση ἀπὸ 
τὴν μία πλευρά, καὶ τὴν ἱστορικότητα ἀπὸ  τὴν ἄλλη.  

Τὸ 1817 ὁ ναὸς τῆς Παναγούδας καταστράφηκε 
ὁλοσχερῶς ἀπὸ πυρκαϊά. Τότε κάηκαν κειμήλια μοναδικῆς 
ἀξίας, ἐκκλησιαστικὰ βιβλία καὶ εἰκόνες. Διασώθηκε ἕνας 
περίφημος «Ἐπιτάφιος» τοῦ 14ου αἰῶνα, ποὺ βρίσκεται στὸ 
Βυζαντινὸ Μουσεῖο Θεσσαλονίκης. Τὸ 1818 ὁ ναὸς ἀνηγέρθη 
καὶ πάλι ἐκ βάθρων. Γιὰ τοὺς τοίχους τοῦ ναοῦ χρη- 
σιμοποιήθηκαν γλυπτὰ καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη ἀπὸ 
παλαιότερα οἰκοδομήματα. Ἀρχιτεκτονικὰ τὸ νέο κτίσμα 
ἀνήκει στὸν τύπο τῆς τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικῆς μὲ 
γυναικωνίτη. Σταδιακὰ ἁγιογραφήθηκαν οἱ εἰκόνες τοῦ 
τέμπλου καὶ κάποιες φορητὲς μικρότερες. Οἱ μορφές, τὰ 
χρώματα καὶ οἱ συνθέσεις εἶναι τῆς λεγόμενης δυτικῆς, 
ἀναγεννησιακῆς καὶ ρωσικῆς τεχνοτροπίας, μὲ ἀρκετὰ 
εὐτραφῆ, θαλερά, εὔχροα πρόσωπα καὶ στιλπνὴ παρουσίαση. 
Τὸ τέμπλο, σὲ χρῶμα φωτεινὸ πράσινο, ὑπῆρχε μέχρι τὴ 
δεκαετία τοῦ 1950, ὁπότε καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὸ 
σημερινό. Στὸ διάβα τοῦ χρόνου τὰ χρώματα ἀτόνισαν, ἐνῶ 
τὰ ξύλινα στασίδια, τὰ κουφώματα καὶ τὰ δάπεδα ἔτριζαν. 
Πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὁ μακαριστὸς μεγάλος εὐεργέτης 
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πρόσθετη εὐλογία νὰ ζωογονεῖ ἐτοιμοθάνατα νεογνά. Ἡ 
ἀγάπη τῶν ἐντοπίων πρὸς τὴν Παναγία τὴν Γοργοϋπήκοο 
μεγάλωνε και τὸ μετόχι παρουσίασε σημαντικὴ κίνηση τὰ ἔτη 
1796-1844. Οἱ μοναχοὶ τῆς μονῆς τὸ ἐπισκέπτονταν συχνὰ 
ἀλλὰ τὸ σημαντικότερο εἶναι ὅτι κάθε χρόνο ὁ οἰκονόμος τοῦ 
μετοχίου μαζὶ μὲ πολυπληθῆ ὁμάδα ἀνδρῶν προσκυνητῶν 
καὶ πολλὰ ἀφιερώματα ἐπισκέπτονταν τὴν μονὴ ἐνισχύοντάς 
την. 

Σήμερα ἡ λατρευτικὴ ζωὴ  τῆς ἐνορίας τῆς Παναγούδας 
στὴν πόλη μας τὴν Θεσσαλονίκη εἶναι ἐκείνη ποὺ βασίζεται 
στὶς ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν μας καὶ στὸ λειτουργικό 
πρόγραμμα τῆς  ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ ναὸς γιορτάζει 
στὶς 8 Σεπτεμβρίου τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου καὶ στη 1 
Ὀκτωβρίου τὴν Παναγία τὴν Γοργοϋπήκοο. Ἐπίσης, ἐπειδὴ 
ἔχουμε ἕνα τμῆμα ἀπὸ τὸ τίμιο λείψανο τῆς ἁγίας Ἄννας, 
γιορτάζουμε καὶ τὶς τρεῖς γιορτές της, τὴν Σύναξη τῶν 
Θεοπατόρων στὶς 9 Σεπτεμβρίου, τὴν Σύλληψη τῆς Θεοτόκου 
στὶς 9 Δεκεμβρίου καὶ τὴν Κοίμηση τῆς ἁγίας Ἄννας στὶς 25 
Ἰουλίου. Στὸ κλῖτος τῶν γυναικῶν ὑπάρχει τὸ παρεκκλήσιο 
τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, ποὺ γιορτάζει τὴν Παρασκευὴ τῆς 
Διακαινησίμου. Στὸ κλῖτος τῶν ἀνδρῶν ὑπάρχει μεγάλη 
Εἰκόνα τῶν ἁγίων Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων, ποὺ μαρτύρησαν 
στὴν Τιβεριούπολη ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου τὸ 361 μ.Χ. 
καὶ οἱ ὁποῖοι τιμῶνται στὶς 28 Νοεμβρίου. Ἡ ἀρχαία 
Τιβεριούπολη ἦταν ἑλληνικὴ πόλη. Σήμερα ὀνομάζεται 
Στρώμνιτσα καὶ ἀνήκει στὸ κράτος τῶν Σκοπίων. 

Κάθε Πέμπτη τελεῖται τὸ πρωὶ ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία 
Λειτουργία στὸ μικρὸ ἱερὸ Βυζαντινὸ Ναὸ τῆς Μεταμορφώ- 
σεως τοῦ Σωτῆρος στὴ διασταύρωση τῶν ὁδῶν Ἐγνατία καὶ 
Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ. Τὸ παρεκκλήσιο αὐτὸ ἀνήκει 
στὴν δικαιοδοσία τῆς Παναγούδας καὶ γιορτάζει στὶς 6 
Αὐγούστου. Κάθε Παρασκευὴ τελεῖται τὸ ἀπόγευμα ὁ 
Ἑσπερινὸς μαζὶ μὲ τὴν Παράκληση πρὸς τὴν Παναγία τὴν 
Γοργοϋπήκοο. Ἡ χάρη τῆς πρωτότυπης Εἰκόνας στὴν Μονὴ 
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ΣΤ) Ὁ Λεμονῆς ἦταν βοσκὸς ταύρων, τοὺς ὁποίους 
πούλησε προετοιμαζόμενος νὰ γίνει μοναχός. Στὸ ἀποχαι- 
ρετιστήριο δεῖπνο ποὺ παρέθεσε, μεταξὺ τῶν φίλων ἦταν καὶ 
ἕνας ξένος, ποὺ ἔκλεψε τὰ χρήματα καὶ στὴ συνέχεια βρῆκε 
ἕνα ἱστιοφόρο νὰ τὸν μεταφέρει καὶ ἀπέπλευσε. Ὁ Λεμονῆς 
πῆγε στὴν Δοχειαρίου καὶ παρακάλεσε τὴν Παναγία. Σὲ 3-4 
μέρες ἐμφανίστηκε στὸν ὕπνο του ἡ Παναγία καὶ τὸν 
ἀπέστειλε στὴν Καλλιάγρα τοῦ Ἁγίου ῎Ορους, ὅπου τὸ 
ἱστιοφόρο εἶχε κάνει ἀναγκαστικὴ προσάραξη λόγω 
ἀνεξήγητου σφοδροῦ ἀνέμου καὶ ἔτσι βρῆκε τὰ χρήματά του.  

Ζ) Ὁ Γεώργιος καὶ ὁ γιός του ὁ Μόσχος ἀπὸ τὸ 
Μεταγγίτσι τῆς Χαλκιδικῆς ἐργάζονταν στὴν Ἀμμουλιανὴ σὲ 
μετόχι τῆς Δοχειαρίου, ὅταν ξαφνικὰ τοὺς αἰχμαλώτισαν 
πειρατές. Τὸν Γεώργιο τὸν ἀπέστειλαν στὴν Δοχειαρίου γιὰ 
νὰ ζητήσει ἕνα ὑπέρογκο ποσὸ ἐνῶ κράτησαν τὸν Μόσχο ὡς 
ὅμηρο. Οἱ πειρατὲς προσορμίσθηκαν μὲ μυστικότητα κάπου 
πιὸ πέρα καὶ ἀνέμεναν. Πατέρας καὶ γιὸς προσεύχονταν 
συνεχῶς στὴν Γοργοϋπήκοο. Ἕνα βράδυ ποὺ ὅλοι εἶχαν 
κοιμηθεῖ στὸ πλοῖο, βλέπει ὁ Μόσχος μια γυναικεία μορφὴ νὰ 
τοῦ λέγει: «Τί κάθεσαι ἐδῶ καὶ δὲν μὲ ἀκολουθεῖς;» Σηκώθηκε 
ξαφνιασμένος, ἔσπρωξε ἕνα κουπὶ στὴν θάλασσα καὶ ξανα- 
κάθισε τρέμοντας. Σὲ λίγη ὥρα ἡ ἴδια γυναῖκα ἐμφανίστηκε 
σὲ ἀπόσταση καὶ μὲ τὸ χέρι της τοῦ ἔνευσε νὰ τὴν 
ἀκολουθήσει. Ἔτσι τοὺς ξέφυγε  καὶ συναντήθηκε μὲ τὸν 
πατέρα του.  

Η) Ἡ Σήλυμνος ἦταν μια ἀρχαία ἑλληνικὴ πόλη ποὺ 
κατεῖχε κομβικὴ θέση στὶς ὁδικὲς συγκοινωνίες τοῦ Αἵμου, 
ὄρους τῆς Θράκης. Στὰ χρόνια τοῦ ὁσίου Νικοδήμου 
ὀνομαζόταν Σηλύμνο ἤ Σλῆμνο καὶ ἀνῆκε στὴν Ἀνατολικὴ  
Ρωμυλία ἐντὸς τῆς σημερινῆς Βουλγαρίας, ἐνῶ ἐκκλησια- 
στικὰ ὑπαγόταν στὴν ἐπαρχία τῆς Ἀδριανουπόλεως. Στὸ 
Σηλύμνο ἡ Μονὴ Δοχειαρίου εἶχε μετόχι ποὺ ἐγκαινιάσθηκε 
τὸ 1796. Τὸ ἀντίγραφο τῆς Γοργοϋπηκόου ποὺ τιμῶνταν στὸ 
μετόχι θαυματουργοῦσε, ἰδίως σὲ θέματα ἀτεκνίας, μὲ τὴν 
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Παρακλητικὸς κανὼν 
εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον 

τὴν Γοργοϋπήκοον 

Ποίημα ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. 

 
Ὁ Ἱερεύς. Εὐλογητὸς ὁ Θεός … 
Ὁ χορός. Ἀμήν. 
 

Ψαλμὸς ρμβ΄ (142) 
ύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι 
τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν 

μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.  
Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου 

σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.  
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐτα- 

πείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου. 
Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος. 

καὶ ἠκηδίασεν ἐπ’ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ 
ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν 
πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου 
ἐμελέτων.  

Κ 
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Δοχειαρίου εἶναι ἀδιαμφισβήτητη, καὶ τὸ ἀντίγραφό της, 
ὅμως, στὸν ναὸ τῆς Παναγούδας εἶναι πηγὴ προσευχῆς, τιμῆς 
καὶ εὐλάβειας ἀλλὰ καὶ πνευματικῆς δύναμης καὶ εὐλογίας.  

Λέγεται ὅτι γύρω στα 1830 ἡ Εἰκόνα μας βρέθηκε νὰ πλέει 
στὰ ἀνοιχτὰ τοῦ Θερμαϊκοῦ Κόλπου, ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Λευκό 
Πύργο. Ὅταν ἡ παρουσία της ἔγινε μὲ θαυματουργικό τρόπο 
ἀντιληπτή, περισυνελέγη μὲ εὐλάβεια ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο καὶ τὸν 
εὐσεβῆ λαὸ καὶ τοποθετήθηκε ἀρχικὰ σὲ μικρὸ παρεκκλήσιο 
τῆς παραλίας ἐνῶ ἀργότερα μεταφέρθηκε στὸν ἱστορικὸ ναὸ 
τῆς Παναγούδας.  

 Ἡ μεγάλη αὐτὴ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας σήμερα 
βρίσκεται στὸ προσκυνητάρι της, μέσα στὸν κυρίως ναὸ στὴν 
ἀριστερὴ πλευρά του, καὶ εἶναι καλυμμένη μὲ θαυμάσια 
ἀσημένια ἐπένδυση. Ἔχει πιστότητα ἀλλὰ  ὅχι πλήρη 
ὁμοιομορφία πρὸς τὸ πρωτότυπο. Τὰ πρόσωπα εἶναι πιὸ 
εὐτραφῆ, τὰ χείλη κόκκινα, τὰ μάτια μεγαλύτερα. Ἡ μορφή 
τῆς Παναγίας μαγνητίζει. Ἡ ἐλαφρὰ κλίση τῆς κεφαλῆς 
δείχνει τὴν σεμνότητα, τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ὑπακοή της, 
τὴν συγκατάβαση καὶ τὴν ἀνταπόκρισή της στὶς πονεμένες 
προσευχὲς τῶν ἀνθρώπων. Αὐτὸ ποὺ καθηλώνει ὅμως τὸν 
προσκυνητή της εἶναι τὰ μεγάλα καὶ ἐκφραστικά μάτια της 
μὲ τὸ σοβαρό, ἀπαθές καὶ ἥρεμο βλέμμα τους, ποὺ γαληνεύει 
τὴν ψυχὴ ὅποιου τὴν ἀντικρίζει.  

Μὲ τὶς εὐλογίες καὶ τὶς πατρικὲς εὐχὲς τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου, ποὺ ἀγωνίζεται 
καὶ προσφέρει τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸν Χριστό μας, τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, τὴν ἔνδοξη πατρίδα μας καὶ τὴν 
Ἑλληνικότατη Μακεδονία μας, ἐκδίδεται καὶ τὸ παρὸν μικρὸ 
τεῦχος ἀφιερωμένο στὴν Παναγία μας τὴν Γοργοϋπήκοο, 
μαζὶ μὲ τὴν Παράκλησή της, πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν τῆς 
ἁγίας μας Ἐκκλησίας.  
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Στίχ. α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐπια- 
λεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.  

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 
Στίχ. β΄. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ 

ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.  
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 
Στίχ. γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 

θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.  
Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 
 

Εἶτα τὰ παρόντα προσόμοια. 

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 

ῆς Θεοτόκου τῇ Εἰκόνι προσδράμωμεν* οἱ ἐν 
κινδύνοις καὶ αὐτῇ νῦν προσπέσωμεν* ἀπὸ 

βαθέων κράζοντες* καὶ πόνου ψυχῆς.* τάχος ἡμῶν 
ἄκουσον* τῆς δεήσεως, Κόρη,* ὡς Γοργοϋπήκοος* 
φερωνύμως κληθεῖσα.* σὺ γὰρ ὑπάρχεις πρόμα- 
χος ἡμῶν* καὶ ἐν ἀνάγκαις* ἑτοίμη βοήθεια.  

Δόξα. Ὅμοιον. 

ῇ Θεοτόκῳ ἐκτενῶς νῦν προσδράμωμεν,* 
ἁμαρτωλοὶ καὶ ταπεινοί, καὶ προσπέσωμεν* ἐν 

μετανοίᾳ, κράζοντες* ἐκ βάθους ψυχῆς.* Δέσποι- 
να, βοήθησον,* ἐφ’ ἡμῖν σπλαγχνισθεῖσα.* σπεῦ- 
σον, ἀπολλύμεθα* ὑπὸ πλήθους πταισμάτων.* μὴ 
ἀποστρέψῃς σοὺς δούλους κενούς.* σὲ γὰρ καὶ 
μόνην* ἐλπίδα κεκτήμεθα. 

Τ 

Τ 

14 
 

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου 
ὡς γῆ ἄνυδρός σοι.  

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ 
πνεῦμά μου. 

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ, 
καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον.  

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωΐ τὸ ἔλεός σου, 
ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.  

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι 
πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου.  

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ 
κατέφυγον. δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, 
ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ 
εὐθείᾳ. ἔνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. 

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν 
ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις 
τοὺς ἐχθρούς μου. 

Καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.  

Καὶ εὐθὺς τὸ Θεὸς Κύριος μετὰ τῶν στίχων 
αὐτοῦ ἐξ ἑκατέρων τῶν χορῶν, ὡς ἐξῆς: 

Ἦχος δ΄ 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος 
ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.  
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Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρ- 
τιῶν μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον.  

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ 
πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου.  

Μὴ ἀπορρίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ 
τὸ πνεῦμά σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου, 
καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.  

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ 
σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεός, τῆς 
σωτηρίας μου. ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 
δικαιοσύνην σου.  

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου 
ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν σου.  

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν. ὁλοκαυ- 
τώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον. 
καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ 
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.  

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, 
καί οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἰερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφο- 
ρὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.  

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου 
μόσχους.  

Καὶ εὐθὺς ψάλλομεν τὸν κανόνα. 
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Καὶ νῦν. Ὅμοιον. 

ὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε,* τὰς δυναστείας 
σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι.* εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο 

πρεσβεύουσα,* τίς ἡμᾶς ἐρρύσατο* ἐκ τοσούτων 
κινδύνων;* τίς δὲ διεφύλαξεν* ἕως νῦν ἐλευθέ- 
ρους;* οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ.* σοὺς 
γὰρ δούλους σῴζεις ἀεὶ* ἐκ παντοίων δεινῶν. 

Εἶτα ὁ Ν’ (50) Ψαλμός. 

λέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ 
κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον 

τὸ ἀνόμημά μου. 
Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ 

ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. 
Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ 

ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός. 
Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου 

ἐποίησα, ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου 
καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν 
ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ 
κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.  

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι, 
πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, 
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.  

Ο 

᾽ε 
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σας,* Γοργοϋπήκοε,* εὐφραινομένας ἐν τέκνοις.* 
τίς οὖν οὐκ ἐξίσταται* τὰ μεγαλεῖά σου; 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ουλγαρία κηρύττει* τῆς σῆς μορφῆς θαύματα,* 
ὦ Γοργοϋπήκοε Κόρη,* δύσις, ἑώα τε.* κρήνη 

γὰρ γέγονας* βλύζουσα χάριτας πᾶσι* τοῖς 
προσκαλουμένοις σου* τὸ θεῖον ὄνομα. 

Δόξα. 

οῦ καρκίνου τὸ πάθος* ἐκ τῆς χειρὸς οἴχεται* 
τοῦ σεμνοῦ γυναίου, Παρθένε,* τῇ ἐπισκέψει 

σου.* ὅθεν ἡ πάσχουσα,* ἐκ τῆς ὀδύνης λυθεῖσα,* 
χαίρουσα ἐκήρυττε* τὰ χαριστήρια.  

Καὶ νῦν. 

αυμαστῶς ὡραιώθη* ἡ σὴ Εἰκών, Πάναγνε,* καὶ 
ὑπὲρ ἀκτῖνας ἡλίου* φωτίζει ἅπαντας,* 

Γοργοϋπήκοε.* τίς οὖν αὐτὴν ἐπαινέσει,* ἥνπερ 
καὶ οἱ Ἄγγελοι* φόβῳ καλύπτουσιν; 

πάκουσον,* Γοργοϋπήκοε Κόρη Θεογεννῆτορ,* 
τὰς ἱκεσίας, Παρθένε, τῶν δούλων σου* καί 

λύτρωσαι ἐκ παντοίων κινδύνων. 
πέλασον* τῆς ἀθυμίας τὰ νέφη ἐκ τῆς ψυχῆς 
μου* καὶ χαράν, Ἁγνή, τῷ σῷ ἱκέτῃ παράσχου 

μοι,* ὡς τῆς χαρᾶς τὸ δοχεῖον ὑπάρχουσα.  
Δέησις παρὰ τοῦ ἱερέως. Κύριε, ἐλέησον. Μετὰ 

δὲ τὴν δέησιν, τὸ ἑπόμενον κάθισμα.  

Β 

Τ 

Θ 

᾽ε 
᾽α 
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ᾨδὴ α’. Ἦχος πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 
αυμάτων τῶν θείων σου τὴν πληθὺν* καὶ τῶν 
τεραστίων* εὐφημῆσαι ἐπιχειρῶν,* σοῦ δέομαι, 

Κόρη, ἐκ καρδίας,* Γοργοϋπήκοε, χάριν παράσχου 
μοι. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 
ίς οὐκ ἐκπλαγείη τῆς σῆς μορφῆς* τὰ θαύματα, 
Κόρη;* ἐκ γὰρ ταύτης τῷ λειτουργῷ* τραπέζης 

ἐφώνησας τρισσάκις,* Γοργοϋπήκοος ὅθεν ὠνό- 
μασαι.  

Δόξα. 
ῶς σου τὸ τεράστιον ἐξειπεῖν* δυνήσομαι, 
Κόρη;* σὺ γὰρ πρώην τὸν ἀπειθῆ* μοναχὸν 

ἀόμματον εἰργάσω,* καὶ πάλιν τοῦτον κατέστη- 
σας βλέποντα.  

Καὶ νῦν. 
αῖρε καὶ εὐφραίνου, θεία Μονὴ* τοῦ   
Δοχειαρίου,* σὺ γὰρ ἔσχες τὴν τοῦ παντὸς* 

Κυρίαν προστάτιδα καὶ σκέπην,* καθάπερ αὕτη 
σαφῶς ἐπηγγείλατο.  

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος.  
Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

οὺς ἀτέκνους εὐτέκνους* σύ, Μαριάμ, ἔδειξας,* 
καὶ τὰς στειρευούσας μητέρας,* Κόρη, ἐποίη- 

Θ 

Τ 

Π 

Χ 

Τ 
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ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ῶς σου τὴν μορφὴν* ὁ ἀνάξιος θεάσωμαι,* 
Γοργοϋπήκοε Παντάνασσα,* μεμολυσμένοις* 

ὀφθαλμοῖς μου τὴν πανάσπιλον; 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

άλασσα καὶ γῆ* τῆς Εἰκόνος σου τὰ θαύματα,* 
Γοργοϋπήκοε, κηρύττουσι,* τῶν σῶν χαρίτων 

γὰρ* ταῦτα ἄμφω ἀπήλαυσαν. 

Δόξα.  

λέπτην φανεροῖς* τὸν τὰ χρήματα συλήσαντα* 
τὰ τοῦ πλησίον, Μητροπάρθενε,* καὶ ἀπο- 

δίδως* δικαίως ταῦτα τῷ ἔχοντι.  

Καὶ νῦν. 

ἶδος τὸ σεπτὸν ἐμφερείας σου, Πανύμνητε,* ὡς 
φῶς λαμπρύνει πάντας βλέποντας* καὶ 

προσκυνεῖν αὐτὸ* πείθει καὶ κατασπάζεσθαι.  

ᾨδὴ ς΄. Τήν δέησιν ἐκχεῶ. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ιλόστοργος ὥσπερ μήτηρ, Δέσποινα,* ὁραθεῖσα 
προσεκάλεις τὸν παῖδα* πρὸς ἑαυτήν,* ἕως οὗ 

ἐλυτρώσω* ἐκ τῆς χειρὸς τῶν λῃστῶν, Μητρο- 
πάρθενε.* ἀλλ’ εὕροιμέν σε καὶ ἡμεῖς* οἱ σοὶ 
δοῦλοι μητέρα φιλόστοργον.  

Π 

Θ 

Κ 

Ε 

Φ 
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Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

ολέμοις, Ἁγνή,* πολλοῖς περικυκλούμενοι* 
ἐχθρῶν ὁρατῶν* καὶ ἀοράτων, Δέσποινα,* σοὶ 

θερμῶς κραυγάζομεν,* θραῦσον τὰ τούτων ὅπλα 
τῷ κράτει σου,* καὶ εἰρηναίαν δὸς ἡμῖν ζωὴν* τοῖς 
σοῖς οἰκέταις, Γοργοϋπήκοε.  

ᾨδὴ δ’. Εἰσακήκοα, Κύριε.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ἰς τὰ πέρατα ἅπαντα* ἡ θαυματουργός σου 
Εἰκὼν τεθρύληται* καὶ νῦν πάντες ἐν τῷ 

στόματι* τὴν Γοργοϋπήκοον προφέρουσι.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

αὶ κατ’ ὄναρ, Παντάνασσα,* ἀλλὰ καὶ καθ’ 
ὕπαρ, Γοργοϋπήκοε,* φαινομένη τὰ θαυμάσια* 

ἐκτελεῖς ἐν κόσμῳ τὰ παράδοξα.  

Δόξα. 

ίς σου, Κόρη, τὸ ὄνομα* ἐν ἀνάγκῃ πάσῃ 
ἐπεκαλέσατο* καὶ γοργῶς αὐτοῦ οὐκ ἤκουσας,* 

ὡς Γοργοϋπήκοος ὑπάρχουσα; 

Καὶ νῦν. 

ακαρία γεγένησαι,* ὦ Δοχειαρίου Μονὴ 
ἐπίσημε,* τὴν Εἰκόνα γὰρ ἐπλούτησας* 

Γοργοϋπηκόου τὴν πανσέβαστον.  

Π 

Ε 

Κ 

Τ 
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πάρθενε.* ἀλλ’ εὕροιμέν σε καὶ ἡμεῖς* οἱ σοὶ 
δοῦλοι μητέρα φιλόστοργον.  
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Ἦχος β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν. 

ολέμοις, Ἁγνή,* πολλοῖς περικυκλούμενοι* 
ἐχθρῶν ὁρατῶν* καὶ ἀοράτων, Δέσποινα,* σοὶ 

θερμῶς κραυγάζομεν,* θραῦσον τὰ τούτων ὅπλα 
τῷ κράτει σου,* καὶ εἰρηναίαν δὸς ἡμῖν ζωὴν* τοῖς 
σοῖς οἰκέταις, Γοργοϋπήκοε.  

ᾨδὴ δ’. Εἰσακήκοα, Κύριε.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ἰς τὰ πέρατα ἅπαντα* ἡ θαυματουργός σου 
Εἰκὼν τεθρύληται* καὶ νῦν πάντες ἐν τῷ 

στόματι* τὴν Γοργοϋπήκοον προφέρουσι.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

αὶ κατ’ ὄναρ, Παντάνασσα,* ἀλλὰ καὶ καθ’ 
ὕπαρ, Γοργοϋπήκοε,* φαινομένη τὰ θαυμάσια* 

ἐκτελεῖς ἐν κόσμῳ τὰ παράδοξα.  

Δόξα. 

ίς σου, Κόρη, τὸ ὄνομα* ἐν ἀνάγκῃ πάσῃ 
ἐπεκαλέσατο* καὶ γοργῶς αὐτοῦ οὐκ ἤκουσας,* 

ὡς Γοργοϋπήκοος ὑπάρχουσα; 

Καὶ νῦν. 

ακαρία γεγένησαι,* ὦ Δοχειαρίου Μονὴ 
ἐπίσημε,* τὴν Εἰκόνα γὰρ ἐπλούτησας* 

Γοργοϋπηκόου τὴν πανσέβαστον.  

Π 

Ε 

Κ 
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Ὁ ἱερεὺς μνημονεύει ὡς δεδήλωται. Μετὰ δὲ 
τὴν ἐκφώνησιν, τὸ κοντάκιον.  

Ἦχος β΄. Πρεσβεὶαν θερμήν.  
ελάγει δεινῷ* τοῦ βίου χειμαζόμενοι* καὶ 
παντοίων παθῶν* τρικυμίαις ποντούμενοι* 

καὶ σάλῳ περιπίπτοντες,* Παρθένε, πειρασμῶν,* 
εἰς μορφήν σου τὴν σεπτὴν* καταφεύγομεν 
θερμῶς* ὡς εἰς λιμένα εὔδιον.* ἔκτεινον ἡμῖν 
χεῖρα* ὡς Πέτρῳ ὁ Υἱός σου* καὶ κλυδωνίου ἐκ 
παντὸς* ἡμᾶς, Κόρη, λύτρωσαι.  

Προκείμενον.  

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ 
γενεᾷ καὶ γενεᾷ. (δις)  

Στίχ. Ἄκουσον, θύγατερ, καὶ ἴδε καὶ κλῖνον τὸ 
οὖς σου, καὶ ἐπιλάθου τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου 
τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς τοῦ 
κάλλους σου.  

Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ 
γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν (α΄ 39-49, 56) 

ν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἀναστᾶσα Μαριὰμ 
ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς 

πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου 
καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο, ὡς 
ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, 

Π 

᾽ε 
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ὐκ ἔχομεν οἱ οἰκτροὶ οἰκέται σου* ἄλλην πλὴν 
σοῦ προστασίαν καὶ σκέπην.* διό, Ἁγνή,* ἐκ 

καρδίας βοῶμεν,* ἀπὸ κινδύνου παντὸς ἐλευθέ- 
ρωσον* τὴν μάνδραν σου τὴν ἱερὰν* καὶ πιστοὺς 
τοὺς πρὸς σὲ καταφεύγοντας. 

Δόξα. 

ς ἔσωσας θαλαττίου κλύδωνος* τοὺς φωνή- 
σαντας τὴν θείαν σου κλῆσιν,* οὕτως ἡμᾶς* 

αἰσθητοῦ ναυαγίου* καὶ νοητοῦ, Θεοτόκε, 
διάσωσον* καὶ ὅρμισον εἰς γαληνοὺς* σωτηρίας 
λιμένας τοὺς δούλους σου.  

Καὶ νῦν. 

 κόσμος σε σωτηρίαν κέκτηται* καὶ θερμὴν ἐν 
πειρασμοῖς προστασίαν.* ὅθεν, Ἁγνή,* τῇ 

σεπτῇ σου Εἰκόνι* ἁπανταχόθεν προστρέχουσιν 
ἄνθρωποι* καὶ πάντες σε καταφυγὴν* καὶ 
παράκλησιν, Κόρη, εὑρίσκουσιν.  

πάκουσον,* Γοργοϋπήκοε Κόρη Θεογεννῆτορ,* 
τὰς ἱκεσίας, Παρθένε, τῶν δούλων σου* καὶ 

λύτρωσαι ἐκ παντοίων κινδύνων.  

πέλασον* τῆς ἀθυμίας τὰ νέφη ἐκ τῆς ψυχῆς 
μου* καὶ χαράν, Ἁγνή, τῷ σῷ ἱκέτῃ παράσχου 

μοι,* ὡς τῆς χαρᾶς τὸ δοχεῖον ὑπάρχουσα.  

Ο 

῾Ω 

῾ο 

᾽ε 
᾽α 
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 
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σοῦ προστασίαν καὶ σκέπην.* διό, Ἁγνή,* ἐκ 

καρδίας βοῶμεν,* ἀπὸ κινδύνου παντὸς ἐλευθέ- 
ρωσον* τὴν μάνδραν σου τὴν ἱερὰν* καὶ πιστοὺς 
τοὺς πρὸς σὲ καταφεύγοντας. 

Δόξα. 

ς ἔσωσας θαλαττίου κλύδωνος* τοὺς φωνή- 
σαντας τὴν θείαν σου κλῆσιν,* οὕτως ἡμᾶς* 

αἰσθητοῦ ναυαγίου* καὶ νοητοῦ, Θεοτόκε, 
διάσωσον* καὶ ὅρμισον εἰς γαληνοὺς* σωτηρίας 
λιμένας τοὺς δούλους σου.  

Καὶ νῦν. 

 κόσμος σε σωτηρίαν κέκτηται* καὶ θερμὴν ἐν 
πειρασμοῖς προστασίαν.* ὅθεν, Ἁγνή,* τῇ 

σεπτῇ σου Εἰκόνι* ἁπανταχόθεν προστρέχουσιν 
ἄνθρωποι* καὶ πάντες σε καταφυγὴν* καὶ 
παράκλησιν, Κόρη, εὑρίσκουσιν.  

πάκουσον,* Γοργοϋπήκοε Κόρη Θεογεννῆτορ,* 
τὰς ἱκεσίας, Παρθένε, τῶν δούλων σου* καὶ 

λύτρωσαι ἐκ παντοίων κινδύνων.  

πέλασον* τῆς ἀθυμίας τὰ νέφη ἐκ τῆς ψυχῆς 
μου* καὶ χαράν, Ἁγνή, τῷ σῷ ἱκέτῃ παράσχου 

μοι,* ὡς τῆς χαρᾶς τὸ δοχεῖον ὑπάρχουσα.  
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῾Ω 

῾ο 

᾽ε 
᾽α 
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Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός 
σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

Ἦχος πλ. β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

ὴν Γοργοϋπήκοον* τῆς Θεοτόκου Εἰκόνα* 
πάντες εὐφημήσωμεν,* Σελήνην τὴν ἔνδοξον* 

καὶ ὁλόφωτον,* τὴν λαμπρὰν ἅλωνα,* σφαῖραν 
τὴν οὐράνιον* καὶ πολύαστρον ὑπάρχουσαν.* 
Ἄρκτον ἑπτάστερον,* δι’ ἧς πρὸς Θεὸν ὁδηγού- 
μεθα.* Παρθένον ἀγλαόμορφον* ἄστροις τε 
πολλοῖς διαυγάζουσαν,* Πλειάδα ὡραίαν* καὶ ἶριν 
ποικιλόχροον, δι’ ἧς κατακλυσμοῦ ἡμᾶς ῥύεται* 
πάντοτε ὁ Κύριος.  

Ὅμοιον. 

άντων τὰ αἰτήματα,* Γοργοϋπήκοε Κόρη,* 
πλήρωσον τῶν δούλων σου* τῶν εἰς σὲ ἐκ 

πίστεως* προσιόντων σοι* καὶ τὴν σήν, Ἄχραντε,* 
ἐπικαλουμένων* ἀρωγήν τε καὶ ἀντίληψιν.* ἐκ 
πάσης θλίψεως* καὶ ἀσθενειῶν καὶ κακώσεων* 
ψυχῆς ὁμοῦ καὶ σώματος* ἅπαντας ἡμᾶς 
ἐλευθέρωσον,* ἵνα σὲ ὑμνῶμεν* δοξάζοντες 
Χριστὸν τὸν σὸν Υἱόν,* ὃν ἐκδυσώπει, Πανύ- 
μνητε,* σῶσαι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ὁ ἱερεύς. Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου. Κύριε, 
ἐλέησον ιβ΄. Μετὰ δὲ τὸ Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς 
ἀποπληροῦμεν τὰς λοιπὰς ᾠδὰς τοῦ κανόνος.  

Τ 

Π 
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ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς. καὶ 
ἐπλήσθῃ Πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώ- 
νησε φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν. Εὐλογημένη σὺ ἐν 
γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας 
σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ 
Κυρίου μου πρός με; Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ 
τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησε τὸ 
βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ 
μακαρία ἡ πιστεύσασα ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς 
λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου. Καὶ εἶπε 
Μαριάμ. Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ 
ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί 
μου. ὁτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης 
αὐτοῦ. Ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι 
αἱ γενεαί. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ 
ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν 
αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν 
οἶκον αὐτῆς.  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Δόξα. Ἦχος β΄.  

άτερ, Λόγε, Πνεῦμα,* Τριὰς ἡ ἐν Μονάδι,* 
ἐξάλειψον τὰ πλήθη* τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν. 

οργοϋπηκόου* ταῖς θείαις ἱκεσίαις* ἐξάλειψον 
τὰ πλήθη* τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Π 

Γ 
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ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

πὸ παντοίων* ἀρρωστημάτων, Παρθένε,* 
ἡμᾶς ῥῦσαι θερμῇ σου προστασίᾳ,* ὥσπερ 

τούτων, Κόρη,* πολλοὺς ἐρρύσω πάλαι.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ηγὴ θαυμάτων,* Γοργοϋπήκοε Κόρη,* ἡ Εἰκών 
σου δέδεικται τῷ κόσμῳ,* ἐξ ἧς οἱ διψῶντες* 

ἀρύονται εἰς κόρον.  

Δόξα. 

πολωλότα* σὺ φανεροῖς, Θεοτόκε,* καὶ παρέ- 
χεις χαρὰν τοῖς εὑροῦσιν.* ὡς πολλὴ ὑπάρχει* 

Εἰκόνος σου ἡ χάρις. 

Καὶ νῦν. 

ῇ προσταγῇ σου,* Γοργοϋπήκοε Κόρη,* πειθαρ- 
χοῦσι πάντα τὰ στοιχεῖα,* ἐξ ὧν πάντας ῥύῃ* 

τοὺς σὲ προσκαλουμένους. 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

υνάχθητε προθύμως* πρὸ τῆς σεπτῆς Εἰκόνος* 
Δοχειαριτίσσης νοσούντων συστήματα,* ὁ 

ἰατρὸς γὰρ ἐν ταύτῃ* μένει ὁ ἄμισθος.  

᾽α 

Π 

᾽α 

Τ 

Σ 

26 
 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

οῖς τυφλοῖς ἐχαρίσω* ὀφθαλμῶν τὴν τοῦ 
βλέπειν,* Κόρη, ἐνέργειαν.* ἀλλὰ καὶ ψυχῆς 

κόρας* ἡμῶν καταφώτισον* καὶ τοῦ σώματος, 
Ἄχραντε,* ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου 
μεγαλεῖα.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

οῖς κωφοῖς τὸ ἀκούειν* ἐδωρήσω, Μαρία* 
Γοργοϋπήκοε.* ἀλλὰ καὶ ἡμῶν πάντων* 

διάνοιξον τὰ ὦτα* τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,* 
ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου μεγαλεῖα. 

Δόξα. 

ῆς πληγῆς τῆς ἀκρίδος* ὥσπερ πάλαι ἐρρύσω* 
τοὺς προσφυγόντας σοι,* οὕτως ἡμᾶς ἐκ 

ταύτης* καὶ πάσης ἄλλης βλάβης* ἀπολύτρωσαι, 
Δεσποινα,* ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου 
μεγαλεῖα.  

Καὶ νῦν. 

ς ἠνώρθωσας πρώην* τὸν παράλυτον, Κόρη* 
Γοργοϋπήκοε*, οὕτως ἡμᾶς κατ’ ἄμφω* 

θερμῇ σου προστασίᾳ*, παρειμένους ἀνόρθωσον*, 
ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου μεγαλεῖα. 

Τ 

Τ 

Τ 

῾Ω 
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ᾨδὴ η΄. Τὸν Βασιλέα. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

πὸ παντοίων* ἀρρωστημάτων, Παρθένε,* 
ἡμᾶς ῥῦσαι θερμῇ σου προστασίᾳ,* ὥσπερ 

τούτων, Κόρη,* πολλοὺς ἐρρύσω πάλαι.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ηγὴ θαυμάτων,* Γοργοϋπήκοε Κόρη,* ἡ Εἰκών 
σου δέδεικται τῷ κόσμῳ,* ἐξ ἧς οἱ διψῶντες* 

ἀρύονται εἰς κόρον.  

Δόξα. 

πολωλότα* σὺ φανεροῖς, Θεοτόκε,* καὶ παρέ- 
χεις χαρὰν τοῖς εὑροῦσιν.* ὡς πολλὴ ὑπάρχει* 

Εἰκόνος σου ἡ χάρις. 

Καὶ νῦν. 

ῇ προσταγῇ σου,* Γοργοϋπήκοε Κόρη,* πειθαρ- 
χοῦσι πάντα τὰ στοιχεῖα,* ἐξ ὧν πάντας ῥύῃ* 

τοὺς σὲ προσκαλουμένους. 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

υνάχθητε προθύμως* πρὸ τῆς σεπτῆς Εἰκόνος* 
Δοχειαριτίσσης νοσούντων συστήματα,* ὁ 

ἰατρὸς γὰρ ἐν ταύτῃ* μένει ὁ ἄμισθος.  

᾽α 

Π 

᾽α 

Τ 

Σ 
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ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

οῖς τυφλοῖς ἐχαρίσω* ὀφθαλμῶν τὴν τοῦ 
βλέπειν,* Κόρη, ἐνέργειαν.* ἀλλὰ καὶ ψυχῆς 

κόρας* ἡμῶν καταφώτισον* καὶ τοῦ σώματος, 
Ἄχραντε,* ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου 
μεγαλεῖα.  

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

οῖς κωφοῖς τὸ ἀκούειν* ἐδωρήσω, Μαρία* 
Γοργοϋπήκοε.* ἀλλὰ καὶ ἡμῶν πάντων* 

διάνοιξον τὰ ὦτα* τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος,* 
ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου μεγαλεῖα. 

Δόξα. 

ῆς πληγῆς τῆς ἀκρίδος* ὥσπερ πάλαι ἐρρύσω* 
τοὺς προσφυγόντας σοι,* οὕτως ἡμᾶς ἐκ 

ταύτης* καὶ πάσης ἄλλης βλάβης* ἀπολύτρωσαι, 
Δεσποινα,* ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου 
μεγαλεῖα.  

Καὶ νῦν. 

ς ἠνώρθωσας πρώην* τὸν παράλυτον, Κόρη* 
Γοργοϋπήκοε*, οὕτως ἡμᾶς κατ’ ἄμφω* 

θερμῇ σου προστασίᾳ*, παρειμένους ἀνόρθωσον*, 
ὅπως ὑμνῶμεν ἀεὶ* σεπτά σου μεγαλεῖα. 

Τ 

Τ 

Τ 

῾Ω 
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χοντες Εἰκόνα σου τὴν σεπτήν,* ἀνύμφευτε 
Κόρη,* ὡς προπύργιον ὀχυρόν,* προσφεύγομεν 

ταύτῃ* καιρῷ τῷ τῶν κινδύνων* καὶ ἐπηρείας 
πάσης* ἀπολυτρούμεθα. 

ῦν καιρὸς ἀνάγκης ἦλθεν ἡμῖν,* νῦν παρέστη 
χρεία* βοηθείας, Κόρη, τῆς σῆς.* λύτρωσαι οὖν 

πάσης* ἀνάγκης καὶ κινδύνου* καὶ χεῖρα βοη- 
θείας* τάχιστα ὄρεξον. 

χει μέν, Παρθένε, ὁ οὐρανὸς* σῶμα καὶ ψυχήν 
σου* ἐξαστράπτοντα φαεινῶς,* ἔχει δὲ μορφήν 

σου Μονὴ Δοχειαρίου* τὴν ἐπικαλουμένην* 
Γοργοϋπήκοον. 

ρόν σου τὰ ὄμματα, Μαριάμ,* καὶ ἴδε 
εὐσπλάγχνως* τοὺς Εἰκόνι σου τῇ σεπτῇ 

παρεστῶτας, Κόρη,* καὶ σὲ παρακαλοῦντας,* καὶ 
πλήρωσον αἰτήσεις* τούτων, Πανύμνητε.  

δοιμι, Παρθένε, ψυχορραγῶν* ἐν καιρῷ 
θανάτου* τὴν Εἰκόνα σου τὴν σεπτήν,* 

παραμυθουμένην* καὶ ἱλαρῶς ὁρῶσαν* καὶ ὄψεις 
τῶν δαιμόνων* ἀποδιώκουσαν. 

έτρωμαι τῷ πόθῳ σου, Μαριάμ,* φλέγει με ὁ 
ἔρως* καθορᾶν σου τῆς ἱερᾶς* Εἰκόνος, 

Παρθένε,* τὸ κάλλος καὶ τὴν δόξαν,* καὶ κόρον οὐ 
λαμβάνω* τοῦ μεγαλύνειν σε.  

ί ἀνταποδώσομεν οἱ οἰκτροὶ δοῦλοί σου, 
Παρθένε,* ἀντὶ χάριτος τῆς πολλῆς,* ἥνπερ 

῎Ε 

Ν 

῎Ε 
῏Α 
῎Ι 

Τ 

Τ 
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ἰκὼν ἡ ἱερά σου* ἄλλη ἀνεδείχθη* τοῦ Σιλωὰμ 
κολυμβήθρα, Πανύμνητε,* ἀποκαθαίρουσα 

νόσους* ψυχῆς καὶ σώματος. 

Δόξα. 

ονῆς Δοχειαρίου* ὡς λαμπὰς ἐξῆλθε* τῆς 
Θεοτόκου Εἰκὼν ἡ πανσέβαστος* καὶ καταλά- 

μπει τοὺς ταύτην* πιστῶς γεραίροντας. 

Καὶ νῦν. 

ἰκόνι τῇ ἁγίᾳ* Γοργοϋπηκόου* οἱ ἐν κινδύνοις 
προσπέσατε ἅπαντες* καὶ τῶν θαυμάτων τὴν 

χάριν* ἄφθονον λήψεσθε.  

Καὶ εὐθὺς τὸ Ἄξιόν ἐστιν καὶ τὰ μεγαλυνάρια, 
ὧν ψαλλομένων ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ. 

ξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς* μακαρίζειν σε τὴν 
Θεοτόκον,* τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ- 

μητον* καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.* Τὴν τιμιω- 
τέραν τῶν Χερουβὶμ* καὶ ἐνδοξοτέραν* ἀσυγκρί- 
τως τῶν Σεραφίμ,* τὴν ἀδιαφθόρως* Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν,* τὴν ὄντως Θεοτόκον* σὲ μεγαλύνομεν.  

οργοϋπηκόου τὴν θαυμαστὴν* καὶ σεπτὴν 
Εἰκόνα* προσκυνήσωμεν, ἀδελφοί,* θαύματα 

τελοῦσαν* καὶ βρύουσαν ἰάσεις* καὶ ταύτην μετὰ 
πόθου* κατασπασώμεθα. 

Ε 

Μ 

Ε 

῎a 

Γ 
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χοντες Εἰκόνα σου τὴν σεπτήν,* ἀνύμφευτε 
Κόρη,* ὡς προπύργιον ὀχυρόν,* προσφεύγομεν 

ταύτῃ* καιρῷ τῷ τῶν κινδύνων* καὶ ἐπηρείας 
πάσης* ἀπολυτρούμεθα. 

ῦν καιρὸς ἀνάγκης ἦλθεν ἡμῖν,* νῦν παρέστη 
χρεία* βοηθείας, Κόρη, τῆς σῆς.* λύτρωσαι οὖν 

πάσης* ἀνάγκης καὶ κινδύνου* καὶ χεῖρα βοη- 
θείας* τάχιστα ὄρεξον. 

χει μέν, Παρθένε, ὁ οὐρανὸς* σῶμα καὶ ψυχήν 
σου* ἐξαστράπτοντα φαεινῶς,* ἔχει δὲ μορφήν 

σου Μονὴ Δοχειαρίου* τὴν ἐπικαλουμένην* 
Γοργοϋπήκοον. 

ρόν σου τὰ ὄμματα, Μαριάμ,* καὶ ἴδε 
εὐσπλάγχνως* τοὺς Εἰκόνι σου τῇ σεπτῇ 

παρεστῶτας, Κόρη,* καὶ σὲ παρακαλοῦντας,* καὶ 
πλήρωσον αἰτήσεις* τούτων, Πανύμνητε.  

δοιμι, Παρθένε, ψυχορραγῶν* ἐν καιρῷ 
θανάτου* τὴν Εἰκόνα σου τὴν σεπτήν,* 

παραμυθουμένην* καὶ ἱλαρῶς ὁρῶσαν* καὶ ὄψεις 
τῶν δαιμόνων* ἀποδιώκουσαν. 

έτρωμαι τῷ πόθῳ σου, Μαριάμ,* φλέγει με ὁ 
ἔρως* καθορᾶν σου τῆς ἱερᾶς* Εἰκόνος, 

Παρθένε,* τὸ κάλλος καὶ τὴν δόξαν,* καὶ κόρον οὐ 
λαμβάνω* τοῦ μεγαλύνειν σε.  

ί ἀνταποδώσομεν οἱ οἰκτροὶ δοῦλοί σου, 
Παρθένε,* ἀντὶ χάριτος τῆς πολλῆς,* ἥνπερ 

῎Ε 

Ν 

῎Ε 
῏Α 
῎Ι 

Τ 
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Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς 

ἰκὼν ἡ ἱερά σου* ἄλλη ἀνεδείχθη* τοῦ Σιλωὰμ 
κολυμβήθρα, Πανύμνητε,* ἀποκαθαίρουσα 

νόσους* ψυχῆς καὶ σώματος. 

Δόξα. 

ονῆς Δοχειαρίου* ὡς λαμπὰς ἐξῆλθε* τῆς 
Θεοτόκου Εἰκὼν ἡ πανσέβαστος* καὶ καταλά- 

μπει τοὺς ταύτην* πιστῶς γεραίροντας. 

Καὶ νῦν. 

ἰκόνι τῇ ἁγίᾳ* Γοργοϋπηκόου* οἱ ἐν κινδύνοις 
προσπέσατε ἅπαντες* καὶ τῶν θαυμάτων τὴν 

χάριν* ἄφθονον λήψεσθε.  

Καὶ εὐθὺς τὸ Ἄξιόν ἐστιν καὶ τὰ μεγαλυνάρια, 
ὧν ψαλλομένων ὁ ἱερεὺς θυμιᾷ. 

ξιον ἐστιν ὡς ἀληθῶς* μακαρίζειν σε τὴν 
Θεοτόκον,* τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώ- 

μητον* καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.* Τὴν τιμιω- 
τέραν τῶν Χερουβὶμ* καὶ ἐνδοξοτέραν* ἀσυγκρί- 
τως τῶν Σεραφίμ,* τὴν ἀδιαφθόρως* Θεὸν Λόγον 
τεκοῦσαν,* τὴν ὄντως Θεοτόκον* σὲ μεγαλύνομεν.  

οργοϋπηκόου τὴν θαυμαστὴν* καὶ σεπτὴν 
Εἰκόνα* προσκυνήσωμεν, ἀδελφοί,* θαύματα 

τελοῦσαν* καὶ βρύουσαν ἰάσεις* καὶ ταύτην μετὰ 
πόθου* κατασπασώμεθα. 

Ε 

Μ 

Ε 

῎a 

Γ 
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Θεοτόκε πλουτίσαντες,* ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων 
τὰς ροάς,* ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ·* σὺ 
γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθὸς πέλεις τῶν ἐκβοώντων 
σοι.* Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἀγνή,* δόξα τῇ 
παρθενίᾳ σου,* δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου ἀνεκ- 
φράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε. 
Καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα. 

Ἦχος πλ. β΄.  
λέησον ἡμᾶς, Κύριε,* ἐλέησον ἡμᾶς.* πάσης 
γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες,* ταύτην σοι τὴν 

ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ* οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν.* 
ἐλέησον ἡμᾶς.  

Δόξα. 
ύριε, ἐλέησον ἡμᾶς.* ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν.* 
μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα,* μηδὲ μνησθῇς τῶν 

ἀνομιῶν ἡμῶν,* ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς 
εὔσπλαγχνος* καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν.* σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν* καὶ ἡμεῖς λαός σου.* 
πάντες ἔργα χειρῶν σου* καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικε- 
κλήμεθα.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
ῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην* ἄνοιξον ἡμῖν,* 
εὐλογημένη Θεοτόκε.* ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ 

ἀστοχήσωμεν.* ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περιστά- 
σεων.* σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία* τοῦ γένους τῶν 
Χριστιανῶν.  

᾽Ε 

Κ 

Τ 
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ἀνεδείξω* ἡμῖν χαρισαμένη* Εἰκόνα σου τὴν 
θείαν* πλοῦτον οὐράνιον; 

ήμερον γεννᾶται περιφανῶς* ἐξ ἐπαγγελίας* 
ἡ Θεόνυμφος Μαριάμ*, ἡ προορισθεῖσα* τῷ 

Λόγῳ πρὸ αἰώνων*·ὑμνήσωμεν οὖν πάντες* 
ταύτης τὴν γέννησιν. 

ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί,* Πρόδρομε 
Κυρίου,* Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς,* οἱ ἅγιοι 

Πάντες* μετὰ τῆς Θεοτόκου,* ποιήσατε πρε- 
σβείαν* εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Εἶτα τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Δόξα. Καὶ νῦν. 
Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Καὶ τὰ ἀπολυτίκια 
ταῦτα. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. 
Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ. 

Ἦχος δ’. 
  Γέννησίς σου Θεοτόκε,* χαρὰν ἐμήνυσε 
πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ·* ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ 

Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης*, Χριστὸς ὁ Θεὸς  ἡμῶν·* 
καὶ λύσας τὴν κατάραν*, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν·* καἰ 
καταργήσας τὸν θάνατον,* ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Εἰκόνος. 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

ς θεόβρυτος κρήνην τῶν ἄϋλων χαρίτων 
σου,* τὴν θαυματουργὸν σου Εἰκόνα, 

Σ 

Π 

῾Η 

῾Ω 
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Θεοτόκε πλουτίσαντες,* ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων 
τὰς ροάς,* ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ·* σὺ 
γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθὸς πέλεις τῶν ἐκβοώντων 
σοι.* Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἀγνή,* δόξα τῇ 
παρθενίᾳ σου,* δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου ἀνεκ- 
φράστῳ προνοίᾳ Ἄχραντε. 
Καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα. 

Ἦχος πλ. β΄.  
λέησον ἡμᾶς, Κύριε,* ἐλέησον ἡμᾶς.* πάσης 
γὰρ ἀπολογίας ἀποροῦντες,* ταύτην σοι τὴν 

ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ* οἱ ἁμαρτωλοὶ προσφέρομεν.* 
ἐλέησον ἡμᾶς.  

Δόξα. 
ύριε, ἐλέησον ἡμᾶς.* ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν.* 
μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν σφόδρα,* μηδὲ μνησθῇς τῶν 

ἀνομιῶν ἡμῶν,* ἀλλ’ ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς 
εὔσπλαγχνος* καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν 
ἡμῶν.* σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν* καὶ ἡμεῖς λαός σου.* 
πάντες ἔργα χειρῶν σου* καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικε- 
κλήμεθα.  

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
ῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην* ἄνοιξον ἡμῖν,* 
εὐλογημένη Θεοτόκε.* ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ 

ἀστοχήσωμεν.* ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν περιστά- 
σεων.* σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία* τοῦ γένους τῶν 
Χριστιανῶν.  

᾽Ε 

Κ 

Τ 
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ἀνεδείξω* ἡμῖν χαρισαμένη* Εἰκόνα σου τὴν 
θείαν* πλοῦτον οὐράνιον; 

ήμερον γεννᾶται περιφανῶς* ἐξ ἐπαγγελίας* 
ἡ Θεόνυμφος Μαριάμ*, ἡ προορισθεῖσα* τῷ 

Λόγῳ πρὸ αἰώνων*·ὑμνήσωμεν οὖν πάντες* 
ταύτης τὴν γέννησιν. 

ᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί,* Πρόδρομε 
Κυρίου,* Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς,* οἱ ἅγιοι 

Πάντες* μετὰ τῆς Θεοτόκου,* ποιήσατε πρε- 
σβείαν* εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

Εἶτα τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Δόξα. Καὶ νῦν. 
Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. Καὶ τὰ ἀπολυτίκια 
ταῦτα. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. 
Τὸ ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ. 

Ἦχος δ’. 
  Γέννησίς σου Θεοτόκε,* χαρὰν ἐμήνυσε 
πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ·* ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ 

Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης*, Χριστὸς ὁ Θεὸς  ἡμῶν·* 
καὶ λύσας τὴν κατάραν*, ἔδωκε τὴν εὐλογίαν·* καἰ 
καταργήσας τὸν θάνατον,* ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωὴν 
τὴν αἰώνιον. 

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς Εἰκόνος. 
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

ς θεόβρυτος κρήνην τῶν ἄϋλων χαρίτων 
σου,* τὴν θαυματουργὸν σου Εἰκόνα, 

Σ 

Π 

῾Η 

῾Ω 
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Ἡ ἐκτενὴς παρὰ τοῦ ἱερέως. Κύριε, ἐλέησον μ΄. 
Μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν ψάλλονται ἀργῶς τὰ 
παρόντα τροπάρια. 

Ἦχος β΄. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου. 
άντας τοὺς τὴν θείαν καὶ σεπτὴν* σοῦ 
ἀσπαζομένους Εἰκόνα,* Γοργοϋπήκοε,* νόσων 

ἐλευθέρωσον* ψυχῆς καὶ σώματος,* ἐξ ἐθνῶν 
ἐπιθέσεως,* λιμοῦ, λοιμοῦ, Κόρη,* ἀκρίδος, χαλά- 
ζης τε* κάμπης καὶ πάσης πληγῆς.* ἵνα ἐκ παντοί- 
ων κινδύνων* πάντοτε λυτρούμενοι πάντες* σοῦ 
τὸ θεῖον ὄνομα δοξάζωμεν. 

Ἦχος πλ. δ΄. 
έσποινα, πρόσδεξαι* τὰς δεήσεις τῶν δούλων 
σου* καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς* ἀπὸ πάσης ἀνάγκης 

καὶ θλίψεως. 
Ἦχος β΄.  

ὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου* εἰς σὲ ἀνατίθημι,* 
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ,* φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην 

σου.  
 

Ὁ Ἱερεύς. Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων... 
Ὁ χορός. Ἀμήν. 
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