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Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ  

  
Ψαλλομένη τῇ  16η Φεβρουαρίου 

  
Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ 

Μικραγιαννανίτου  
(προνοίᾳ ἀρχιμ. Γερασίμου Θ. Στόπα, 1972) 

  
 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 

Μετὰ τὸν Προοιμιακὸν τὸ Μακάριος ἀνήρ. Εἰς 
δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν στίχους στ΄ καὶ 
ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια τῆς Θεοτόκου.  

 
Ἦχος α΄. Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος. 
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἐν τῷ δάσει ποτέ, 

ὡς λάμπας ὑπέρφωτος ἐδείκνυτο ἡ Εἰκών, τῆς 
Θεομήτορος· ἥν πίστει οἱ εὐσεβεῖς, ὥσπερ 
θησαύρισμα θεῖον μετήγαγον, καὶ πάντες 
πανευλαβῶς, τῇ Θεοτόκῳ προσπίπτοντες ἔκραζον· 
Κεχαριτωμένη χαῖρε, Πληκατίου καύχημα, καὶ 
προσφύγιον μέγα, καὶ χαρὰ καὶ ἀγαλλίασις. 

 
Βαβαί, τῶν σῶν θαυμασίων Ἁγνή! τῇ γὰρ χάριτί 

Σου, τῇ πλουσίᾳ Δέσποινα, Εἰκών Σου ἡ 
θαυμαστή, λαμπρῶς δεδόξασται· ἐπ’ ὤμων γὰρ 
θαυμαστῶς, τοῦ Ἱερέως ῥοπῇ θείᾳ ἤγετο, καὶ ἔστη 
νεύσει τῇ Σῇ, ἔνθα ὁ θεῖος ναός σου δεδόμηται· ἐν 
ᾧ πίστει προσιόντες, ταύτην προσπτυσσόμεθα, καὶ 
λαμβάνομεν Κόρη, αὐτῆς χάριν καὶ ἔλεος. 

http://orthodoxhymnography.blogspot.com/2015/07/blog-post_53.html
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Τὴν Σήν, Εἰκόνα τὴν πάντιμον, ὡς ταμεῖον 
Κόρη, τῆς Σῆς ἀγαθότητος, πλουτοῦντες ὡς 
ἀληθῶς, χαρᾶς πληρούμεθα· δεδώρησαι γὰρ 
αὐτήν, τῷ Πληκατίῳ ὡς πλοῦτον οὐράνιον, καὶ 
στήλην περιφανῆ, τῆς πρὸς ἡμᾶς Σου πλουσίας 
χρηστότητος· ᾗ προσπίπτοντες ἐν πίστει, 
καθαγιαζόμεθα, καὶ λυτρούμεθα πάσης, ἐπηρείας 
καὶ κακώσεως. 

Ἕτερα Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος δ´. Ὡς 
γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Ἐν φωτὶ ἐφανέρωσας, κεκρυμμένην τὸ 
πρότερον, ἐν τῷ ἄλσει Ἄχραντε τὴν Εἰκόνα Σου, ἥν 
ὡς ἐλαίαν κατάκαρπον, προῤῥέουσαν ἅπασιν, 
οἰκτιρμῶν Σου τῶν πολλῶν, δωρεὰς τοῖς ἱκέταις 
Σου, θησαυρίσαντες, ἑορτὴν συγκροτοῦμέν Σοι 
ἁγίαν, τὰ πολλὰ Σου μεγαλεῖα, χαρμονικῶς 
μεγαλύνοντες. 

 
Θαῦμα μέγα εἰς ἔκπληξιν, τῶν ὁρώντων 

ἐνήργησεν, ἡ Εἰκών Σου Δέσποινα τῇ Σῇ χάριτι· 
τοῦ Ἱερέως ἐπ’ ὤμων γάρ, ᾕρετο καὶ ἤγετο, 
αὐτομάτως θαυμαστῶς, τὴν σεπτὴν εὐδοκίαν Σου, 
πᾶσι φαίνουσα· ἣν πιστῶς προσκυνοῦντες 
Θεοτόκε, ἑορτίους Σοι αἰνέσεις, χρεωστικῶς 
ἀναμέλπομεν. 

 
Ὡς προστάτιν καὶ ἔφορον, τὸ Πληκάτιον μέλπει 

Σε, καταφεῦγον πάντοτε τῇ Εἰκόνι Σου· ταύτης 
γὰρ ῥύεται χάριτι, κινδύνων καὶ θλίψεων· διὰ 
τοῦτο καὶ καλεῖ, τὰ πολλὰ ταύτης θαύματα, 
μέλψαι σήμερον, τὰ χωρία τὰ κύκλῳ Θεοτόκε, ἃ 



[3] 
 

προστρέχοντα ἐν πίστει, ὑμνολογοῦσι τὴν δόξαν 
Σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β΄. 
Σήμερον συγκαλεῖται ἡμᾶς, ἡ Θεοτόκος Μαρία, 

πρὸς ἑόρτιον αἴνεσιν, τῶν θαυμασίων Αὐτῆς· ἡ 
γὰρ τὸν Θεὸν ὑπερφυῶς σωματώσασα, ὡς 
ἀνωτέρα οὐρανῶν, οὐ παύεται ἀεὶ προνοουμένη, 
σπλάγχνοις οἰκτιρμῶν, τοῦ θεόφρονος λαοῦ, 
ποικίλοις τρόποις ἐκδηλοῦσα, τὴν πρὸς ἡμᾶς 
κηδεμονίαν Αὐτῆς· διὸ τὴν σεπτὴν Αὐτῆς Εἰκόνα, 
ἀδήλοις χρόνοις ἐν τῷ δάσει κρυβεῖσαν, δι᾿ 
οὐρανίου φωτός, ἡμῖν ἀπεκάλυψεν, ὡς ἱλαστήριον 
θεῖον, καὶ ἰατρεῖον πνευματικόν, ψυχῶν καὶ 
σωμάτων, καὶ θλιβομένων παραμυθίαν· ἥν πίστει 
προσκυνοῦντες βοήσωμεν· μὴ ἀντανέλῃς ἀφ’ 
ἡμῶν, μέχρι τερμάτων αἰῶνος Δέσποινα, τὴν 
λαμπρὰν προστασίαν Σου. 

  
Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, τὸ Προκείμενον τῆς 

ἡμέρας καὶ τὰ Ἀναγνώσματα. 
 
Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. κγ΄ 10). 
Ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου, καὶ 

ἐπορεύθη εἰς Χαῤῥάν, καὶ ἀπήντησε τόπῳ, καὶ 
ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος. Καὶ ἔλαβεν ἀπὸ 
τῶν λίθων τοῦ τόπου, καὶ ἔθηκε πρὸς κεφαλῆς 
αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ, καὶ 
ἐνυπνιάσθη. Καἰ ἰδοὺ κλῖμαξ ἐστηριγμένη ἐν τῇ 
γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν· καὶ οἱ 
Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ’ 
αὐτὴν ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ· αὐτῆς, καὶ 
εἶπεν: Ἐγὼ ὁ Θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου, καὶ ὁ 
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Θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ. Ἡ γῆ, ἐφ’ ἧς σὺ καθεύδεις 
ἐπ’ αὐτῆς, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου. 
Καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡσεὶ ἄμμος τῆς γῆς, καὶ 
πλατυνθήσεται ἐπὶ Θάλασσαν, καὶ Λίβα, καὶ 
Βοῤῥᾶν, καὶ ἐπὶ Ἀνατολάς· καὶ ἐνευλογηθήσονται 
ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ τῷ σπέρματί 
σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μετὰ σοῦ διαφυλάσσων σε ἐν τῇ 
ὁδῷ πάσῃ, οὗ ἐὰν πορευθῇς, καὶ ἀποστρέψω σε εἰς 
τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω, ἕως τοῦ 
ποιήσαι με πάντα ὅσα ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη 
Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, καὶ εἶπεν: Ὅτι ἔστι 
Κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν, Καὶ 
ἐφοβήθη καὶ εἶπεν : Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος! 
οὐκ ἔστι τοῦτο, ἀλλ᾿ ἤ οἶκος Θεοῦ· καὶ αὕτη ἡ πύλη 
τοῦ οὐρανοῦ. 

Προφητείας Ἰεζεκιὴλ τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. μγ΄ 
27). 

Ἔσται ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ὀγδόης καὶ ἐπεκεῖνα, 
ποιήσουσιν οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰ θυσιαστήριον τὰ 
ὁλοκαυτώματα ὑμῶν, καὶ τὰ τοῦ σωτηρίου ὑμῶν, 
καὶ προσδέξομαι ὑμᾶς, λέγει Κύριος Κύριος. Καὶ 
ἐπέστρεψέ με κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν Ἁγίων 
τῆς ἐξωτέρας, τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς· καὶ 
αὕτη ἧν κεκλεισμένη. Καὶ εἶπε Κύριος πρός με: Ἡ 
πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, 
καὶ οὐδεὶς οὐ μὴ διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ 
Θεὸς Ἰσραήλ, εἰσελεύσεται δι’ αὐτῆς, καὶ ἔσται 
κεκλεισμένη. Διότι ὁ ἡγούμενος οὗτος κάθηται ἐπ’ 
αὐτήν, τοῦ φαγεῖν ἄρτον. Κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ 
Αἰλὰμ τῆς πύλης εἰσελεύσεται, καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν 
αὐτοῦ ἐξελεύσεται. Καὶ εἰσήγαγέ με κατὰ τὴν ὁδὸν 
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τῆς πύλης τῆς πρὸς Βοῤῥᾶν, κατέναντι τοῦ οἴκου· 
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου. 

Παροιμιῶν τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. θ΄ 1). 
Ἡ σοφία ᾠκοδόμησεν ἑαυτῇ οἶκον, καὶ 

ὑπήρεισε στύλους ἑπτά. Ἔσφαξε τὰ ἑαυτῆς 
θύματα, καὶ ἐκέρασεν εἰς κρατῆρα τὸν ἑαυτῆς 
οἶνον, καὶ ἡτοιμάσατο τὴν ἑαυτῆς τράπεζαν. 
Ἀπέστειλε τοὺς ἑαυτῆς δούλους, συγκαλοῦσα μετὰ 
ὑψηλοῦ κηρύγματος ἐπὶ κρατῆρα, λέγουσα: Ὅς 
ἐστιν ἄφρων, ἐκκλινάτω πρός με. Καὶ τοῖς ἐνδεέσι 
φρενῶν εἶπεν : Ἔλθετε, φάγετε τὸν ἐμὸν ἄρτον, 
καὶ πίετε οἶνον, ὃν κεκέρακα ὑμῖν. Ἀπολείπετε 
ἀφροσύνην, καὶ ζήσεσθε, καὶ ζητήσατε φρόνησιν, 
ἵνα βιώσητε, καὶ κατορθώσητε σύνεσιν ἐν γνώσει. 
Ὁ παιδεύων κακούς, λήψεται ἑαυτῷ ἀτιμίαν. 
Ἐλέγχων δὲ τὸν ἀσεβῆ, μωμήσεται ἑαυτόν, οἱ γὰρ 
ἔλεγχοι τῷ ἀσεβεῖ μώλωπες αὐτῷ. Μὴ ἔλεγχε 
κακούς, ἵνα μὴ μισήσωσί σε· ἔλεγχε σοφόν, καὶ 
ἀγαπήσει σε. Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καὶ 
σοφώτερος ἔσται, γνωρίζε δικαίῳ, καὶ προσθήσει 
τοῦ δέχεσθαι. Ἀρχὴ σοφίας, φόβος Κυρίου· καὶ 
βουλὴ Ἁγίων σύνεσις, τὸ δὲ γνῶναι νόμον, 
διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ 
πολὺν ζήσεις χρόνον, καὶ προστεθήσεταί σοι ἔτη 
ζωῆς. 

  
Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἦχος α’ . 
Ὡς θησαυρὸν πολύτιμον, εἰς περιποίησιν ἡμῶν, 

τὴν Σὴν Εἰκόνα ἐφανέρωσας, Θεοτόκε Παρθένε· ἧς 
τὴν εὔρεσιν γεραίροντες, τὴν πρὸς ἡμᾶς Σου 
εὔνοιαν κηρύττομεν, καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς προϊοῦσαν 
χάριν, ὡς δρόσον κατὰ Δαβὶδ Ἀερμών, μυστικῶς 
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δεχόμενοι, παθῶν φλογὸς λυτρούμεθα, καὶ θείας 
ἀγαλλιάσεως πληρούμεθα. Ἀλλ’ ὦ Ἄχραντε 
Παρθένε, ὅ ἠρετίσω Πληκάτιον, οἷα μικρὰν μερίδα 
Σου φύλαττε, καὶ δίδου αὐτῷ, ἀεὶ τὴν εὐλογίαν 
Σου. 

Ἦχος β´. 
Ἐξίσταντο οἱ εὐσεβεῖς ποιμένες, ἐπαλλήλοις 

νυξὶ βλέποντες, τὸ ἐν δάσει φῶς λαμπρόν, ὡς 
καθαροὶ τὴν καρδίαν· τούτοις γὰρ ηὐδόκησας, 
φανερῶσαι Παρθένε, τὴν κεκρυμμένην Εἰκόνα 
Σου· καὶ τάχει πολλῷ σπεύσαντες, ταύτην 
ἀνεύραντο, ἐν εὐφροσύνῃ ψυχῆς καὶ ὡς δώρημα 
τέλειον, τῆς ἐναργοῦς Σου προστασίας, τοῖς 
πιστοῖς ἐκομίσαντο, εὐλαβῶς βοῶσι· χαῖρε 
Κεχαριτωμένη Θεοτόκε, ἡ πολλαχῶς 
προστατεύουσα, τῶν προσιόντων τῇ σκέπῃ Σου. 

Ἦχος γ´. 
Θαυμαστῶς ἐδοξάσθη, ἡ δεδοξασμένη Εἰκών 

Σου, τῇ ἐπισκιάσει τῆς δόξης Σου, Θεοτόκε 
Ὑπερένδοξε· τὴν γὰρ ἔσωθεν δόξαν, κατὰ Δαβὶδ 
ἐκφαίνουσα, αὑτοκινήτως ᾔρετο, καὶ παραδόξως 
ἐφέρετο, ἱερουργοῦ τοῖς ὤμοις, ὅπου ἂν αὕτη 
ἠβούλετο· καὶ ξενοτρόπως ἐνεργοῦσα τοῖς 
θαύμασι, ψυχῶν ἰᾶται μώλωπας, καὶ σωμάτων 
ὀδύνας, καὶ πᾶσι βραβεύει, τὰ πρὸς σωτηρίαν 
αἰτήματα· ταύτην γὰρ ἐχαρίτωσας, εἰς χαρὰν 
ἡμῶν Θεοχαρίτωτε. 

Ἦχος δ´. 
Ἀγαλλιᾶται τὸ Πληκάτιον, ἡ μικρά Σου κώμη, 

τῇ μεγάλῃ δωρεᾷ, τῆς ὑπερτίμου Εἰκόνος Σου, 
Ἀειπάρθενε Κόρη, καὶ ἑορτίους ὕμνους ᾆδόν Σοι, 
εὐφροσύνως βοᾷ· ὄντως μεγίστη ἡ πρὸς ἡμᾶς, 
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φιλανθρωπία Σου Δέσποινα· ὅτι διὰ τῆς σεπτῆς 
Εἰκόνος Σου, ἐπεσκέψω ἡμᾶς, καὶ παρέχεις δι᾿ 
αὐτῆς, δαψιλεῖς εὐεργεσίας, ὡς τοῦ Φιλανθρώπου 
Θεοῦ, φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ· Ὧ μητρικῇ Σου 
πρεσβείᾳ, σεσωσμένους προσάγαγε, τοὺς 
μεγαλύνοντας τὴν δόξαν Σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ὁ αὐτὸς. 
Τὴν τοῦ ἀδύτου φωτὸς γεννήτριαν, 

Ἀειπάρθενον Κόρην, τὴν πολυμερῶς καὶ 
πολυτρόπως εὐεργετοῦσαν ἡμᾶς, δεῦτε πᾶσαι αἱ 
πατριαὶ τῶν πιστῶν, ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, χρεωστικῶς 
μεγαλύνωμεν· ἐν οὐρανίῳ γὰρ φωτί, τὴν 
θαυμαστὴν Αὐτῆς Εἰκόνα, ἡμῖν ἀπεκάλυψε· καὶ δι’ 
αὐτῆς ἐκκαλύπτει πᾶσι, πλοῦτον οἰκτιρμῶν, καὶ 
σωστικῶν θαυμάτων· ᾗ εὐλαβῶς προσπέσωμεν 
βοῶντες· χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε, ἡ πᾶσι 
παρέχουσα, φωτισμὸν καὶ εἰρήνην καὶ 
πταισμάτων ἱλασμόν καί τὸ μέγα ἔλεος. 

  
Εἰς τὸν Στίχον Στιχηρὰ Προσόμοια. Ἦχος πλ. 

α´. Χαίροις ἀσκητικῶν. 
Χαίροις, Θεογεννῆτορ Ἁγνή, ἡ μυροθήκη τοῦ 

σεπτοῦ ἁγιάσματος, νεφέλη δρόσου τῆς θείας, ἡ 
τῆς ζωῆς ὑετόν, τοῖς νενεκρωμένοις ὑετίζουσα· 
καθέδρα πυρίμορφος, τοῦ Δεσπότου τῆς κτίσεως, 
ἁγιωτέρα, τῶν Ἀγγέλων ὑπάρχουσα, ὡς τὸν 
Ἅγιον, τῶν Ἁγίων κυήσασα. Ὅθεν τῆς παναγίας 
Σου, Εἰκόνος τὴν εὕρεσιν, Ὑπεραγία Παρθένε, 
δοξολογοῦντες βοῶμέν Σοι· Θεοῦ χαῖρε Μῆτερ, τοῦ 
παρέχοντος τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος. 

Στ. Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι 
τοῦ λαοῦ. 
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Φέγγει, ἐπουρανίῳ Ἁγνή, τὴν Σὴν Εἰκόνα τὴν 
ἁγίαν ἑδήλωσας, ποιμέσι τοῖς εὐσεβέσιν, οἵτινες 
πίστει θερμῇ, προσδραμόντες ταύτην πιστοῖς 
ἥγαγον, ᾗ νῦν παριστάμενοι, μετὰ δέους βοῶμέν 
Σοι· χαῖρε Παρθένε, Ὀρθοδόξων βοήθεια, καὶ 
προπύργιον, ἰσχυρὸν καὶ ἑδραίωμα· χαῖρε θερμὴ 
ἀντίληψις, καὶ σκέπη καὶ ἔφορος, τοῦ Πληκατίου 
καὶ πάσης, Ἑλλάδος πρόμαχος ἄμαχος, ἥν σκέπε 
καὶ φρούρει, ἐξ ἐχθρῶν ἐπεμβαινόντων, τῇ 
προστασίᾳ Σου. 

Στ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάσῃ 
γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 

Χαίρει, ἡ Πληκατίου πληθύς, περικυκλοῦσα τὴν 
ἁγίαν Εἰκόνα Σου, καὶ πάσας τὰς κύκλῳ κώμας, 
καὶ τὰ χωρία ὁμοῦ, προσκαλεῖται Κόρη ἀνυμνῆσαί 
Σου, τὴν χάριν τὴν ἄφθονον, ἥν βλυστάνεις 
ἑκάστοτε, ἐπισκιάσει, Θεοτόκε τῆς δόξης Σου, ἐκ 
τοῦ θείου Σου, ἐκτυπώματος Ἄχραντε· ὅπερ καὶ 
λιτανεύοντες, ψυχὰς καὶ τὰ σώματα, ἁγιαζόμεθα 
πίστει, ἁγιασμῷ τῆς Σῆς χάριτος, καὶ πάσης 
ἀνάγκης, ἐκλυτρούμεθα ταχέως, τῇ ἀντιλήψει 
Σου. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ΄. 
Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, ποία γλῶσσα ἀνυμνήσει, 

τὸ μεγαλεία τῆς δόξης Σου, καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς 
Σου, μητρικὴν χρηστότητα; προνοουμένη γὰρ 
ἡμῶν, οἷα μήτηρ κατὰ χάριν, ὡς θηλὴν δέδωκας 
νοητήν, τὴν θείαν Εἰκόνα Σου, ἐκτρέφουσαν ἡμᾶς, 
τῶν δωρεῶν Σου τῷ γάλακτι, καὶ ταύτῃ δέει 
παριστάμενοι, τὴν τοῦ Ἄσματος φωνὴν βοῶμέν 
Σοι· τί ὡραιώθη ἡ μορφή Σου, ἡ καλὴ ἐν γυναιξίν! 
ἡ τὴν φύσιν τοῦ Ἀδάμ, τῷ Σῷ ἀσπόρῳ τόκῳ 
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καλλωπίσασα, καὶ πᾶσιν αἰτουμένη τὸ θεῖον 
ἔλεος. 

  
Νῦν ἀπολύεις, τὸ Τρισάγιον, Ἀπολυτίκιον.  
 
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 
Τὴν θείαν Σου Εἰκόνα ἐν φωτὶ ἐφανέρωσας, τὴν 

πάλαι κεκρυμμένην ἐν τῷ δάσει Πανάχραντε, καὶ 
ὤμοις ἀοράτῳ Σου ῥοπῇ, ἀρθεῖσαν Ἱερέως 
θαυμαστῶς, ὥσπερ δώρημα τῶν θείων Σου 
οἰκτιρμῶν, τῷ Πληκατίῳ δέδωκας. Δόξα τοῖς Σοῖς 
χαρίσμασιν Ἁγνή, δόξα τοῖς μεγαλείοις Σου, δόξα 
τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου Παρθένε χρηστότητι. 

 
 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μετὰ τὴν α´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος α´. 
Τὸν τάφον Σου, Σωτὴρ. 

 
Ἀδήλοις ἐν καιροῖς, ἡ εἰκών Σου γραφεῖσα, 

ἐτέλει ἀφανής, κεκρυμμένη ἐν δάσει, καὶ ταύτην 
φανερώσασα, τοῖς τὰ θρέμματα νέμουσιν, ἡμῖν 
δέδωκας, διὰ πολλὴν εὐσπλαγχνίαν, ᾗ 
προσπίπτοντες, μετ’ εὐλαβείας καὶ πόθου, 
ὑμνοῦμέν Σε Δέσποινα. (Δίς). 

  
Μετὰ τὴν β᾿ Στιχολογίαν, Κάθισμα. Ἦχος δ´. 

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ. 
 
Κατεπλήττοντο Ἁγνή, οἱ ἀγραυλοῦντες ὁδηγοί, 

τῶν θρεμμάτων ὅτε φῶς, ἐν ἐπαλλήλοις ταῖς 
νυξίν, ἔνδον τοῦ δάσους ἑώρων Παρθενομῆτορ, 
καὶ σπεύσαντες τὴν Σήν, Εἰκόνα εὕραντο, ἀΰλῳ ἐν 
φωτί, πάλαι ἀστράπτουσαν, ἧς τὴν ἁγίαν 
γεραίροντες εὕρεσιν, ἀπὸ ψυχῆς ἐκβοῶμέν Σοι· 
χαῖρε Παρθένε, ἡ θείαν χάριν, τῷ Πληκατίῳ 
βραβεύουσα. (Δίς). 

  
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος δ´. Ὁ 

ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. 
 
Ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτομάτη ἀρθεῖσα, τοῦ Ἱερέως ἡ 

ἁγία Εἰκών Σου, τῇ Σῇ Παρθένε εὐδοκίᾳ ἕστηκεν· 
ἔνθα Σοι δομήσαντες, ναὸν θεῖον ἐν τούτῳ, ταύτην 
ἐναπέθηκαν, ἐν πολλῇ εὐλαβείᾳ, ἐξ ἧς πηγάζεις 



[11] 
 

πᾶσιν ἀληθῶς, ἴαμα θεῖον, ψυχῆς τε καὶ σώματος. 
(Δίς).  

  
Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α´ ἀντίφωνον τοῦ δ´ ἤχου. 
 
Προκείμενον. Τὸ πρόσωπον Σου λιτανεύουσιν οἱ 

πλούσιοι τοῦ λαοῦ. 
Στ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου… 
 
Εὐαγγέλιον τῆς η´ Σεπτεμβρίου.  
Ὁ Ν΄ Ψαλμός. 
 
Δόξα. Πάτερ, Λόγε, Πνεῦμα...  
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Θεοτόκου...  
 
Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. δ’. Στ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς… 
Τῶν θαυμάτων Σου οἱ κρουνοί, πελαγίζοντες 

Κόρη, τῆς Ἐκκλησίας τὰς ἀρούρας ἄρδουσι, πρὸς 
ἀληθῆ εὐκαρπίαν· ὡς πηγὴ γὰρ τῆς ζωῆς, ἐκ 
θανάτου ἁμαρτίας λυτροῦσαι, τοὺς τῇ σεπτῇ Σου 
Εἰκόνι προστρέχοντας, καὶ αἶνον χαριστήριον, 
προσάδοντας τῇ δόξῃ Σου· οἷς καὶ συμπαθῶς 
παρέχεις, πταισμάτων ἱλασμὸν καὶ εὐφροσύνην 
καὶ ἔλεος. 

  
 Ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: Εἰκόνα μέλπω τῆς 

Θεοτόκου. Γερασίμου. 
ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Ὁ Εἱρμός. Ἀνοίξω τὸ στόμα 

μου. 
Εἰκόνος Σου Ἄχραντε, τῆς Παναγίας τὴν 

εὕρεσιν, ὑμνῆσαι προθέμενος, ἐπιβοῶμαι θερμῶς, 
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τὴν Σὴν Δέσποινα, βοήθειαν ἐξ ὕψους, καὶ μέλψω 
γηθόμενος, ταύτης τὰ θαύματα. 

 
Ἰδόντες φῶς Ἄχραντε, οἱ τὰ βοσκήματα 

νέμοντες, καὶ σπεύσαντες εὕραντο, τὸ Σὸν 
ὁμοίωμα, ἔνδον κείμενον, τοῦ δάσους 
κεκρυμμένον, ᾧ πίστει προσπίπτοντες, χαρᾶς 
πληρούμεθα. 

 
Καλῶν ὤφθης πρόξενος, τῶν οὐρανίων τῷ τόκῳ 

Σου, τοῖς πίστει δοξάζουσι, τὰ μεγαλεῖά Σου· νυνὶ 
πρόξενος, χαρᾶς ἡμῖν ἐγένου, ἐκφάνσει τῆς θείας 
Σου, Εἰκόνος Δέσποινα. 

 
Ὁ οἶκος ὁ ἔμψυχος, τοῦ Βασιλέως τῆς κτίσεως, ἡ 

Πάναγνος Δέσποινα, ὑμνολογείσθω μοι· τὴν 
Εἰκόνα γάρ, Αὐτῆς ἐν Πληκατίω, ὡς δῶρον 
οὐράνιον, πάλαι δεδώρηται. 

  
ᾨδὴ γ´. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
Ναῷ Σου συντρέχοντες τῷ θείῳ, ἐν ᾧ ἡ Εἰκών 

Σου ἡ σεπτή, Παρθένε τεθησαύρισται, 
λαμβάνομεν ἰάματα, ἐκ ταύτης μεγαλύνοντες, τὴν 
πρὸς ἡμᾶς Σου ἀντίληψιν. 

 
Ἀρθεῖσα ἐπ᾿ ὤμων Ἱερέως, ἐφέρετο Κόρη 

θαυμαστῶς, Εἰκών Σου ἡ ὑπέρτιμος, καὶ ἕστηκε τῇ 
νεύσει Σου, ἔνθα ναόν Σοι ἅγιον, οἱ εὐσεβεῖς 
ἐδομήσαντο. 

 
Μεγίστης ἠξίωται εὐκλείας, καὶ χάριτος 

Δέσποινα πολλῆς, τῇ ἱερᾷ Εἰκόνι Σου, Πληκάτιον 
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δοξάζον Σου, τὴν Σὴν Θεοχαρίτωτε, περὶ αὐτὸ 
ἀγαθότητα. 

 
Ἐλαία κατάκαρπος καθάπερ, ὁρᾶται Εἰκών Σου 

ἡ σεπτή, ἐν τῷ ἁγίῳ οἴκῳ Σου, προῤῥέουσα τὸ 
ἔλεος, τοῖς εὐσεβέσιν Ἄχραντε, τῆς θαυμαστῆς 
προστασίας Σου. 

  
Κάθισμα. Ἦχος δ´. Ταχὺ προκατάλαβε 
Τεκοῦσα ἐν σώματι, τὸν Ποιητήν τοῦ παντός, 

ἡμᾶς ἐκκαλούμενον, ἐκ τῆς ἀρχαίας ἄρας, πρὸς 
δόξαν παλίνζωον, πάντας τοὺς προσκυνοῦντας, 
τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα, λύτρωσαι Θεοτόκε, 
ψυχικοῦ ἐκ θανάτου, καὶ μετόχους ποίησον, ζωῆς 
Κόρη κρείττονος.  

  
ᾨδὴ δ´. Τὴν ἀνεξιχνίαστον. 
Λάμπον φῶς ἐμήνυσε τὴν Σὴν μορφήν, πάλαι 

κεκρυμμένην Πανύμνητε, ἔνδον τοῦ δάσους, ἧς τὸ 
φῶς τὸ νοητόν, ἐλαύνει σκότος θλίψεων, καὶ 
χαρὰν παρέχει τοῖς δούλοις Σου. 

 
Πάθη χαλεπώτατα ἡ Σὴ Εἰκών, τῇ ἐπισκιάσει 

Σου Ἄχραντε, ἀποκαθαίρει, καὶ παρέχει τοῖς 
πιστοῖς, σωτήρια δωρήματα, καὶ τῶν θλιβερῶν 
ἀπολύτρωσιν. 

 
Ὤμοις ἐπιθέντες τὴν Σὴν μορφήν, πάλαι τῆς 

φορβάδος μετέφερον, ἀπὸ τοῦ δάσους, ὡς φορέα 
ἀγαθῶν, ἐν τῷ χωρίῳ Δέσποινα, ὕμνους 
εὐγνωμόνως Σοι ᾄδοντες. 
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Τόμον Σε προέγραψε πάλαι κοινόν, Κόρη 
Ἡσαΐας ὁ ἔνδοξος· διὸ ἐν βίβλῳ, πάντας γράψον 
τῆς ζωῆς, τοὺς προσκυνοῦντας Ἄχραντε, τὴν 
σεπτὴν καὶ θείαν εἰκόνα Σου. 

  
ᾨδὴ ε´. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Ἡγίασας Δέσποινα, καὶ θαυμαστῶς ἐδόξασας, 

τὴν δεδοξασμένην Σου Εἰκόνα, ἐπισκιάσει τῆς 
θείας δόξης Σου, καὶ καθαγιάζεις δι’ αὐτῆς, 
πάντας τοὺς δοξάζοντας, τὴν Σὴν δόξαν τὴν 
ἄῤῥητον. 

 
Σωμάτων τὴν ἴασιν, καὶ τῶν ψυχῶν τὴν 

κάθαρσιν, καὶ ἀπαλλαγὴν πάσης ἀνάγκης, δίδου 
Παρθένε τῇ μητρικῇ Σου χειρί, τοῖς τῆς παναγίας 
Σου μορφῆς, τύπον τὸν ὑπέρτιμον, προσκυνοῦσι 
καὶ σέβουσι. 

 
Θεὸν σωματώσασα, δι᾿ ἄκραν ἀγαθότητα, 

λύοντα τὴν πάλαι καταδίκην, λῦσον Παρθένε τὰς 
τῶν παθῶν μου σειράς, καὶ μελλούσης δίκης 
φοβερᾶς, λύτρωσαι τοὺς σπεύδοντας, τῇ θερμῇ 
προστασίᾳ Σου. 

 
Ἐν Σοὶ ἐπαγάλλεται, δοξάζον Σου τὴν εὔνοιαν, 

Κόρη τὸ Πληκάτιον χωρίον· ὅτι ὡς δώρημα τούτῳ 
δέδωκας, τὸ τῆς ἐμφερείας Σου Ἁγνή, ἱερὸν 
Ἐκτύπωμα, εἰς ψυχῶν περιποίησιν. 

  
ᾨδὴ στ´. Τὴν θείαν ταύτην. 
Οἱ τὰ βοσκήματα νέμοντες, ὡς εἶδον φῶς τῷ 

δάσει κατέσπευσαν, καὶ εὗρον Ἄχραντε, τὴν 
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παναγίαν Εἰκόνα Σου, ἁγιασμὸν καὶ χάριν, ἡμῖν 
πηγάζουσαν. 

 
Τῇ παναγία Εἰκόνι Σου, οὐ μόνον τὸ Πληκάτιον 

γάνυται, Θεοχαρίτωτε, ἀλλὰ καὶ πᾶσα περίοικος, 
ταύτῃ πιστῶς προστρέχει, αἶνόν σοι ᾄδουσα. 

 
Ὄμβρους τῇ γῇ Κόρη δέδωκας, καιρῷ τῆς 

ἀνομβρίας τοῖς σπεύσασι, ψυχῆς θερμότητι, τῇ 
παναγία Εἰκόνι Σου, διὸ τὴν Σὴν πλουσίαν, χάριν 
κηρύττομεν. 

 
Καταφυγὴ καὶ βοήθεια, ἀεὶ ἐν εὐκαιρίαις καὶ 

θλίψεσιν, ἔσο δεόμεθα, τῷ Πληκατίῳ καὶ ἅπασι, 
τοῖς κύκλωθεν χωρίοις, καὶ κώμαις Δέσποινα. 

  
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. 
Τῇ παναγίᾳ Σου Εἰκόνι καταφεύγοντες, πάσης 

ἀνάγκης ἐκλυτρούμεθα καὶ θλίψεως, τὰ πολλά 
Σου μεγαλεῖα Κόρη ὑμνοῦντες. Ἀλλὰ δίδου 
Πληκατίῳ χάριν ἄνωθεν, ἀφορῶντι πρὸς τὴν 
θείαν Σου ἀντίληψιν, καὶ βοῶντί Σοι· χαῖρε 
πάντων βοήθεια. 

 
Ὁ Οἶκος. 
Ἄχραντε Θεοτόκε, προστασία τοῦ κόσμου, καὶ 

πάντων πρὸς Θεὸν μεσιτεία, τοῖς τῇ Εἰκόνι Σου τῇ 
σεπτῇ, προσερχομένοις δίδου τὰ αἰτήματα, φῶς 
καὶ εἰρήνην ἄνωθεν, βραβεύουσα τοῖς ἐκβοῶσι·  

Χαῖρε, Παρθένε Μῆτερ Κυρίου·  
χαῖρε,  λυχνία φωτὸς ἀΰλου·  
Χαῖρε, τὸν Σωτῆρα ἀφράστως κυήσασα·  
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χαῖρε,  τὰς ὠδῖνας τῆς Εὔας ἡ λύσασα.  
Χαῖρε, πᾶσιν ἡ παρέχουσα ἱλασμὸν ἁμαρτιῶν·  
χαῖρε,  σκότος ἡ σκεδάζουσα πόνων καὶ παθῶν 

πικρῶν.  
Χαῖρε, παραμυθία τῶν ἐν θλίψεσιν ὄντων·  
χαῖρε,  ἡ θεραπεία τῶν ποικίλως πασχόντων.  
Χαῖρε, Θεοῦ καθέδρα πυρίμορφος·  
χαῖρε,  πιστῶν λιμὴν ὁ ἀχείμαστος.  
Χαῖρε, δι’ ἧς τὸ Πληκάτιον χαίρει·  
χαῖρε,  πρὸς ἥν πᾶς πιστὸς καταφεύγει.  
Χαῖρε πάντων βοήθεια. 
  
Συναξάριον. 
Τῇ ιστ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Σύναξιν 

ἐκτελοῦμεν καὶ ἑορτὴν ἐτήσιον εἰς τιμὴν 
καὶ δόξαν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν 
Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, ἧς ἡ 
θαυματουργὸς Εἰκὼν εὕρηται ἐν τῷ χωρίῳ 
Πληκατίῳ τῆς Κονίτσης. 

Στίχοι· 
Θαύμασι δεδόξασται Εἰκὼν ἡ θεία, 
Ἐν Πληκατίῳ τῆς Ἁγνῆς Θεοτόκου. 
Δεκάτῃ ἕκτῃ Εἰκόνος κυδαίνω κλέος Μητρὸς 

Θεοῦ. 
Ταῖς τῆς Παναχράντου Σου Μητρός καὶ τῶν 

Σῶν Ἁγίων πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλέησον 
καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

  
ᾨδὴ ζ´. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Ὁ συνάναρχος, Πατρὶ τε καὶ τῷ Πνεύματι, 

Λόγος καὶ σύνθρονος, ἐκ τῶν αἱμάτων τῶν Σῶν, 
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σεσάρκωται Δέσποινα, καὶ ἐθεούργησε, τοὺς 
δοξάζοντας, τὸ ὑπὲρ νοῦν μυστήριον, τῆς 
ἀφράστου Σου λοχείας. 

 
Ὕμνοις μέλπομεν, Πληκατιῶται Ἄχραντε, 

χάριν τὴν ἄφθονον, ἣν εὐδοκία τῇ Σῇ, Εἰκών Σου ἡ 
πάντιμος, βλύζει ἑκάστοτε, καὶ βοῶμέν Σοι· χαῖρε 
ἡμῶν βοήθεια, καὶ προσφύγιον καὶ σκέπη. 

 
Γεωργήσασα, ἀγεωργήτως Ἄχραντε, ζωῆς τὸν 

αἴτιον, ζωοποιοῦντα ἡμᾶς, ζωῆς ξύλον ἔδειξας, τὸ 
Σὸν Ἐκτύπωμα, ἑξαιρούμενον, ἡμᾶς παθῶν 
νεκρώσεως, ζωηφόρῳ ἐνεργείᾳ. 

 
Ἐνδὸν ἔκειτο, τοῦ δάσους πᾶσιν ἄγνωστος, 

πλείστοις ἐν ἔτεσιν, ἡ Σὴ ἁγία Εἰκών, καὶ ταύτην 
ἐξέφηνας ἡμῖν, δι’ ἐλεος, ὡς ἠθέλησας, 
Παρθενομῆτορ Ἄχραντε· διὰ τοῦτό Σε ὑμνοῦμεν. 

  
ᾨδὴ η´. Παῖδας εὐαγεῖς. 
Ῥῶσιν καὶ χαρὰν καὶ εὐφροσύνην, καὶ λύσιν 

δυσχερειῶν καὶ πάσης θλίψεως, εὐπραγίαν 
ἅπασαν, καὶ ζωῆς βελτίωσιν, ἡ χάρις Κόρη δίδωσιν 
ἥτις προέρχεται, ἀεὶ ἐκ τῆς σεπτῆς Σου Εἰκόνος· 
ὅθεν ὡς πηγήν Σε, θαυμάτων ἀνυμνοῦμεν. 

 
Ἅπασα περίοικος προστρέχει, Παρθένε ἡ 

Πληκατίου τῇ Εἰκόνι Σου, καὶ πιστῶς 
προσπίπτουσα, εὐχαρίστῳ στόματι, κηρύττει Σου 
τὰ θαύματα καὶ τὴν βοήθειαν, ἥν δίδως καθ᾿ 
ἑκάστην τοῖς πόθῳ, Κόρη ἐκζητοῦσι, τὴν θείαν 
ἀρωγήν Σου. 
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Στῆσον τῶν παθῶν τὰς καταιγίδας, Παρθένε 
τὰς ἀπειλούσας ἡμῖν ὄλεθρον, καὶ εἰρήνην 
βράβευε, καὶ γαλήνην ἄνωθεν, τοῖς πόθῳ 
καταφεύγουσιν ὑπὸ τὴν σκέπην Σου, σκανδάλων 
καταπαύουσα ῥύμην, καὶ πταισμάτων λύσιν, ἡμῖν 
ἐξαιτουμένη. 

 
Ἴδε ἱλαρῶς τοὺς παρεστώτας, ἐν πίστει τῇ Σῇ 

Εἰκόνι Παναμώμητε, καὶ χορήγει ἅπασιν, 
αἰτημάτων πληρῶσιν, καὶ σωτηρίαν Ἄχραντε 
ψυχῆς καὶ σώματος· ὡς Μήτηρ γὰρ τοῦ πάντων 
Δεσπότου, ἐν παντὶ ἰσχύεις, καὶ σῴζεις ἐκ 
κινδύνων. 

  
ᾨδὴ θ´. Ἅπας γηγενὴς. 
Μνήμην ἱεράν, τῆς θείας εὑρέσεως τελοῦντες 

Ἄχραντε, τῆς σεπτῆς Εἰκόνος Σου, τὴν πρὸς ἡμᾶς 
Σου πολλὴν χρηστότητα, διὰ παντὸς κηρύττομεν 
καὶ μεγαλύνομεν, ὅτι ταύτην, ἡμῖν ἐφανέρωσας, 
ἐν φωτὶ ὡς θησαύρισμα ἔνθεον. 

 
Ὄρεξον ἡμῖν, βοήθειαν ἄνωθεν καιρῷ τῶν 

θλίψεων, Κόρη Παντευλόγητε, τοῖς τῇ σεπτῇ Σου 
Εἰκόνι πάντοτε, μετ᾿ εὐλαβείας σπεύδουσι καὶ 
ἐκβοῶσί Σοι· χαῖρε πάντων, ταχινὴ ἀντίληψις, 
Θεοτόκε Ἁγνὴ Ἀειπάρθενε. 

 
Ὕδωρ τῆς ζωῆς, τῷ κόσμῳ ἐπήγασας Χριστὸν 

κυήσασα, νῦν δὲ ἡμῖν ὄμβρησον, οἷα νεφέλη 
Παρθένε ἔμψυχος, δρόσον τὴν ζωοπάροχον χαρᾶς 
τῆς κρείττονος, τοῖς ἐν πίστει, τὴν σεπτὴν Εἰκόνα 
Σου, προσκυνοῦσι καὶ σέβουσιν Ἄχραντε. 
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Ὑψωσον κἀμοῦ, καὶ νοῦν καὶ διάνοιαν πρὸς 
θεῖον ἔρωτα, Κόρη τοῦ ὑμνήσαντος, ἀνάγνῳ 
στόματι τῆς Εἰκόνος Σου, τὴν χάριν καὶ τὰ 
θαύματα καὶ φῶς μοι πάρεχε, τῇ καρδίᾳ, ὡς ἂν 
ἀποκρούωμαι, τοῦ ἐχθροῦ τὰ ζοφώδη νοήματα. 

  
Ἐξαποστειλάριον. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε 
Τὸ φῶς τὸ ὑπερούσιον, Χριστὸν σαρκὶ κυήσασα, 

φωτὶ ἀΰλῳ Παρθένε, τὴν Σὴν ἐκφαίνεις Εἰκόνα, 
ἐγκεκρυμμένην πρότερον, τῷ δάσει πλείστοις 
ἔτεσιν, ᾗ εὐλαβῶς προσπίπτοντες, χαριστηρίους 
Σοι αἶνους προσάδομεν Θεοτόκε. 

 
Ἕτερον. Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις 
Ἐπ᾿ ὠμῶν πάλαι ἀρθεῖσα, ἐν ἀηράτῳ δυνάμει, 

τοῦ Ἱερέως Παρθένε, ἡ φωτοφόρος Εἰκών Σου, 
ὑπέφηνε τὴν Σὴν χάριν, ἥν ἡμῖν δέδωκας Κόρη. 

  
Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων 

ταγμάτων. 
Τὴν φωτοφόρον νεφέλην τοῦ ἀϊδίου φωτός, τὴν 

Κεχαριτωμένην, Θεοτόκον Μαρίαν, τὴν τέξασαν 
τῷ κόσμῳ Χριστὸν τὸν Θεόν, κατὰ χρέος 
ὑμνήσωμεν· ὅτι λυτροῦται κινδύνων καὶ 
πειρασμῶν, τοὺς τῇ σκέπῃ αὐτῇ σπεύδοντας. 

 
Ἔνδον τοῦ δάσους Παρθένε πάλαι 

ἐγκέκρυπται, Εἰκών Σου ἡ ἁγία, ἥν φωτὶ 
ἐπαλλήλῳ, ἡμῶν προμηθουμένη ὡς ἀληθῶς, τοῖς 
ποιμέσιν ὑπέδειξας· ἥν προσκυνοῦντες 
λαμβάνομεν ἐξ αὐτῆς, τῆς εὐνοίας Σου τὰς 
χάριτας. 
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Αὐτοκινήτως ἐπ᾿ ὠμῶν ἤγετο Πάναγνε, τοῦ 
θείου Ἱερέως, ἡ ἁγία Εἰκών Σου, καὶ ἔστη 
παραδόξως ἔνθα ναόν, ἱερόν Σοι ἐδείμαντο, ὡς 
θαυμαστή Σου Παρθένε περὶ ἡμᾶς, ἡ χρηστότης 
καὶ προμήθεια. 

 
Τοῦ Πληκατίου ἡ κώμη χαίρει καὶ γάνυται, τῇ 

θείᾳ Σου Εἰκόνι, καυχωμένη Παρθένε, καὶ ἄγει 
πανευφρόσυνον ἑορτήν, τὴν Σὴν χάριν 
κηρύττουσα, ἥν ἐκ παντοίων διάσῳζε πειρασμῶν, 
τῇ ὀξείᾳ ἀντιλήψει Σου. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. α´. 
Ὡς μανναδόχον στάμνον νοητήν, τῆς Σῆς 

ἐμφερείας τὸν τύπον, ἐδωρήσω Παρθένε, τῷ πιστῷ 
λαῷ Σου· ἀδήλως γὰρ κεκρυμμένην, παραδόξως 
δηλοποιεῖς, καὶ δι’ αὐτῆς ἡμῖν παρέχεις, μάννα 
δωρεῶν, καὶ γλυκασμὸν ζωῆς ἀϊδίου· ᾗ ὡς 
ἱλαστήριον θεῖον, προσερχόμενοι πιστῶς, ἱλασμὸν 
κομιζόμεθα, καὶ παθῶν θεραπείαν, καὶ ἀπαρχὴν 
κρείττονος ζωῆς. Ἀλλ᾿ ᾧ Πανύμνητε Δέσποινα, μὴ 
παύσῃ πρεσβεύουσα, σῴζεσθαι τὴν κληρονομίαν 
Σου. 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 
  

Εἰς τὴν Λειτουργίαν 
Τὰ Τυπικά, οἱ Μακαρισμοί καὶ ἐκ τοῦ 

Κανόνος τῆς Θεοτόκου ἡ γ´ καὶ στ´ ᾠδή. 
Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγέλιον ζήτει τῇ κα´ 

Νοεμβρίου. 
Κοινωνικόν: Τῷ πρόσωπον Σου λιτανεύουσιν 

οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ.  
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Μεγαλυνάριον. 
Χαίρει τὸ Πληκάτιον εὐσεβῶς, κατέχον ἐν 

κόλποις, τὴν Εἰκόνα Σου τὴν σεπτήν, ἥν φωτὶ τὸ 
πάλαι, ἐξέφηνας ποιμέσι, Παρθένε Θεοτόκε, ἡμῶν 
βοήθεια. 

  
Δίστιχον· 
Θεοτόκε δώρησαι παθῶν τὴν λύσιν 
Γερασίμω μέλψαντι τὴν Σὴν Εἰκόνα. 

  
  

 


