
[1] 
 

 
 

 

 

 



[2] 
 

 

Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ  

Κιλκίς 
 

μ. Γερασίμου 

 

Ψαλλομένη τῇ Α´ Κυριακὴ τοῦ Μαρτίου 

 

ΕΝ Τῼ ΜΙΚΡῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Ἱστῶμεν στίχους δ’ καὶ ψάλλομεν Στιχηρά 

Προσόμοια Ἦχος δ´. Ἔδωκας σημείωσιν. 

Δεῦτε ἅπαν σύστημα, Γουμενισσίων συνέλθωμεν, 

καὶ φαιδρῶς μεγαλύνωμεν, τὴν μόνην Πανάχραντον, 

Θεοτόκον Κόρην, τὴν δωρησαμένην, ἡμῖν ὡς πλοῦτον 

ἀληθῆ, Αὐτῆς Εἰκόνα τὴν πανυπέρτιμον, καὶ ταύτῃ 

ἐκβοήσωμεν· χαῖρε Παρθένε Πανύμνητε, Θεοτόκε 

Γουμένισσα, ἡμῶν μέγα προσφύγιον. 

 

Πάλαι τὴν Εἰκόνα Σου, ἐπισκιάσει τῆς δόξης Σου, 

θαυμαστῶς καθηγίασας, Παρθένε Πανύμνητε, καὶ τῇ 

κωμοπόλει, ταύτῃ ἐδωρήσω, ὥσπερ ἁγίασμα σεπτόν, ἡ 

προσιόντες πιστῶς λαμβάνομεν, ἁγιασμὸν καὶ ἴασιν, 

καὶ τῶν παθῶν ἀπολύτρωσιν, τὰ πολλὰ μεγαλεῖά Σου, 

μεγαλύνοντες Ἄχραντε. 

 

Χεῖρες Κόρη βέβηλοι, τὴν Σὴν Εἰκόνα συλήσαντες, 

ἡμᾶς λύπης ἐπλήρωσαν, ἀλλ᾿ ἡμᾶς οὐκ ἔλιπες, 

ὀρφανοὺς Παρθένε, καὶ λελυπημένους· τῇ γὰρ θερμῇ 

Σου ἀρωγῇ, ταύτην καὶ πάλιν ἡμῖν δεδώρησαι, ψυχῶν 
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εἰς ἀγαλλίασιν, καὶ εὐφροσύνην τὴν κρείττονα· διὰ 

τοῦτο Γουμένισσα, τὴν Σὴν χάριν κηρύττομεν. 

Αἶνον χαριστήριον, τῇ ἀνευρέσει προσάδομεν, 

εὐλαβῶς Σοι Πανύμνητε, τῆς θείας Εἰκόνος Σου, ἔλεος 

καὶ χάριν, ἀεὶ πηγαζούσης, καὶ ἑορτὴν πνευματικήν, 

ἀγαλλιώμενοι συγκροτοῦμέν Σοι. Ἀλλ’ ὦ Παρθένε 

Ἄχραντε, πάσης ἀνάγκης διάσῳζε, τὴν παροῦσαν 

κωμόπολιν, τὴν θερμῶς προσκειμένην Σοι. 

Δόξα καὶ νῦν. Ἦχος α´. 

Τῆς θαυμαστῆς Σου προστασίας, τίς λόγος 

διηγήσεται, τὰς πολυτρόπους ἐκφάνσεις, Θεοτόκε 

Παρθένε; Πάντας γὰρ προφθάνεις καὶ βοηθεῖς, ἐν 

εὐκαιρίαις καὶ θλίψεσι, καὶ τὴν παροῦσαν κωμόπολιν, 

τὴν κεκτημένην μέγα καύχημα, τὴν ἁγίαν Εἰκόνα Σου, 

ἀεὶ περιέπεις καὶ σκέπεις· διὸ εὐσήμῳ στόματι, τὰ Σὰ 

θαυμάσια κηρύττει, καὶ οὐ παύεται, δοξολογοῦσά Σε 

Πανύμνητε. 

 

Εἰς τόν Στίχον. Πρῶτον τὸ Ἀναστάσιμον τοῦ Ἤχου 

καὶ εἶτα τὰ ἑξῆς. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 

Χάριν πολυειδῆ, λαὸς τῆς Γουμενίσσης, ἀεὶ 

καρποῦται Κόρη, ἐκ τῆς σεπτῆς μορφῆς Σου· διὸ καὶ 

μεγαλύνει Σε. 

Στ. Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε. . . 

Ἔδείξας ἀληθῶς, ἡμῖν τὴν Σὴν Εἰκόνα, τῇ Σῇ 

ἐπισκιάσει, πηγὴν θείαν χαρίτων, καὶ μέγα 

παραμύθιον. 

Στ. Τὸ πρόσωπον Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 

λαοῦ. 

Χάριν εὗρε πολλήν, λαὸς τῆς Γουμενίσσης, ὅτε τὴν 

Σὴν Εἰκόνα, τὴν συληθεῖσαν Κόρη, τῇ Σῇ προνοίᾳ 

εὕρατο. 
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Δόξα. Τριαδικόν. 

Τέτοκας τοῦ Πατρός, τὸν Λόγον Θεοτόκε, 

Πνεύματος συνεργείᾳ, καὶ πᾶσι τῆς Τριάδος, τὴν 

γνῶσιν ἐφανέρωσας. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 

Δίδου ἡμῖν ἰσχύν, κατὰ τοῦ ἀντιπάλου, Γουμένισσα 

Παρθένε, καὶ φρούρει τὴν Σὴν ποίμνην, ἐκ πάσης 

περιστάσεως. 

 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκια τὸ 

Ἀναστάσιμον καὶ ὡς Θεοτοκίον τὸ τῆς Παναγίας.  

 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

 

Τὴν θείαν Εἰκόνα Σου, ἥν ἐδωρήσω ἡμῖν, προσφόρως 

Γουμένισσαν, ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ, καλοῦμεν 

Πανύμνητε· ταύτην δὲ προσκυνοῦντες, χαριστήριον 

ὕνον, ᾄδομέν Σοι Παρθενε, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμεν· χαῖρε 

Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.  

 

 

 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΠΕΡΙΝῼ 

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ Προοιμιακός καί  τὸ 

Μακάριος ἀνήρ.   Εἰς δὲ τὸ Κύριε ἐκέκραξα ἱστῶμεν 

στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν Ἀναστάσιμα τοῦ Ἤχου δ´ 

καὶ τῆς Θεοτόκου στ´.  

Ἦχος α´. Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! 

Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος! Ὡς λαμπὰς μυστική, ἡ 

Εἰκών Σου Δέσποινα, τῶν θείων Σου οἰκτιρμῶν, ἡμῖν 

δεδώρηται· ἐντεῦθεν πνευματικῶς, ἡ Γουμενίσσης 

κωμόπολις γάνυται· σκιρτὰ δὲ καὶ σὺν αὐτῇ, ἡ Παιονίας 

περίοικος κράζουσα· Κεχαριτωμένη Χαῖρε, μόνη 

Ἀειπάρθενε, ἡ παρέχουσα πᾶσιν, εὐφροσύνην τε καὶ 

ἔλεος. 

 

Βαβαί, τῆς Σῆς προμηθείας Ἁγνή! Σὺ γὰρ 

προνοοῦσα, λαοῦ τοῦ θεόφρονος, ἀνέδειξας θησαυρόν, 

τῆς Σῆς χρηστότητος, Εἰκόνα Σου τὴν σεπτήν, ἣν 

Θεοτόκε Γουμένισσαν λέγοντες, λαμβάνομεν ἐξ αὐτῆς, 

ἁγιασμὸν καὶ εἰρήνην βοῶντές Σοι· Κεχαριτωμένη 

χαῖρε, Γουμενίσσης καύχημα, Παιονίας ἡ δόξα, καὶ 

παντὸς πιστοῦ προσφύγιον. 

 

Τὴν Σὴν Εἰκόνα τὴν πάντιμον, ἥν βέβηλοι χεῖρες, 

δυσσεβῶς ἐσύλησαν, ἀνεύρομεν οἱ πιστοί, 

ἀγαλλιώμενοι· ἐντεῦθεν μνείαν Ἁγνή, τῆς πρὸς ἡμᾶς 

Σου προνοίας ποιούμενοι, κροτοῦμεν χαρμονικῶς, 

καινοπρεπῆ ἑορτήν Σοι κραυγάζοντες· μὴ ἐλλίπῃς 

Θεοτόκε, ταῦτην τὴν κωμόπολιν, περιέπειν καὶ σώζειν, 

ἐκ ποικίλων περιστάσεων.  

Ἕτερα. Ἦχος δ’. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 
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Ὡς ἁγίασμα ἔνθεον, καὶ σεπτὸν ἱλαστήριον, τὴν 

σεπτὴν Εἰκόνα Σου ἡμῖν δέδωκας, ἥνπερ Γουμένισσαν 

Ἄχραντε, πιστῶς ὀνομάζομεν, ἐξ αὐτῆς ἁγιασμόν, καὶ 

ἰάματα ἄφθονα, κομιζόμενοι, καὶ προσπίπτοντες ταύτῃ 

ἐκβοῶμεν· χαῖρε μόνη Θεοτόκε, ἡμῶν προστάτις καὶ 

ἔφορος. 

 

Ἡ Γουμένισσα γάνυται, τῇ ἅγια Εἰκόνι Σου, πᾶσα 

Παιονία δὲ ταύτῃ σπεύδουσα, πανευχαρίστως 

κηρύττουσι, μία φωνὴ ἅπαντες, τὴν πολλήν Σου 

ἀρωγήν, καὶ τὴν χάριν τὴν ἄφθονον, ἐκβοῶντές Σοι· 

χαῖρε Κόρη ἡμῶν ἡ προστασία, ἡ παρέχουσα τοῖς πᾶσι, 

σωτηριώδη δωρήματα. 

 

Εὐφροσύνης ἐπλήσθημεν, καὶ χαρᾶς πολλῆς 

ἅπαντες, ὅτε τὴν Εἰκόνα σου τὴν ὑπερτιμον, ἣν λῃστῶν 

χεῖρες ἀφήρεσαν, ἀνεύρομεν Δέσποινα, καὶ λαὸς ὁ 

εὐσεβής, πανδημεῖ ὑπεδέξατο, προεξάρχοντος, τοῦ 

Ποιμένος αὐτοῦ ὁμοῦ βοῶντες· χαῖρε Πάναγνε 

Παρθένε, τῆς Γουμενίσσης ἑδραίωμα. 

Δόξα. Ἦχος πλ. β´. 

Τῆς ἀποῤῥήτου τοῦ Θεοῦ οἰκονομίας, ὡς πρὸ αἰώνων 

ἐκλεκτή, ὄργανον θεῖον ὤφθης, Θεοτόκε Παρθένε· τὸν 

γὰρ Ὑπέρθεον Λόγον τεκούσα, τῆς ἐν Ἀδὰμ θείας 

εἰκόνος τὸ κάλλος, ἀμαυρωθὲν δολερῶς, εἰς τὸ πρῶτον 

ἐπανήγαγες ἀξίωμα· καὶ οὐ παύουσα ἡμᾶς 

εὐεργετοῦσα, ἐν τῇ Σῇ ἁγίᾳ Εἰκόνι, πολλαχῶς καὶ 

πολυτρόπως ἐκφαίνεις, τῆς πρὸς ἡμᾶς εὐνοίας τὸν 

θησαυρόν, καὶ τὰς σωτηρίους δόσεις· ἥν εὐλαβῶς 

προσκυνοῦντες βοῶμέν Σοι· ἀεὶ σκέπε τὸν λαόν Σου 

Δέσποινα, οἷα Μήτηρ φιλάγαθος. 

Καὶ νῦν. Τὸ δογματικὸν τοῦ Ἤχου. 
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Εἴσοδος, Φῶς ἱλαρόν, Προκείμενον τῆς ἡμέρας, 

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 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 
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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 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 
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ἀγαθῆς. Τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ πολὺν ζήσεις χρόνον καὶ 

προστεθήσεταί σοι ἔτη ζωῆς. 

 

Εἰς τὴν Λιτήν, Ἰδιόμελα. Ἤχος α’ . 

Εὐφραίνου ἐν Κυρίῳ, Γουμενίσσης ἡ κωμόπολις, ὡς 

θησαυρὸν πολύτιμον πλουτοῦσα, τὴν ὑπέρτιμον 

Εἰκόνα, τῆς Βασιλίσσης τῶν οὐρανῶν· σοί γὰρ αὕτη 

πάλαι δέδοται, προμηθείᾳ κρείττονι, τῆς ἁγνῆς 

Θεοτόκου, ὡς προπύργιον ἀῤῥαγές, καὶ μέγα 

παραμύθιον, καὶ ἀληθὴς εὐφροσύνη· καὶ πᾶσαν τὴν 

περίοικον συγκάλεσον, μετασχεῖν τῆς χάριτος, καὶ 

βοᾶν τῇ Παρθένῳ· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ 

Σοῦ, ὁ παρέχων ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.  

Ἦχος β’. 

Τὴν τὸν Θεὸν Λόγον ἀφράστως σωματώσασαν, καὶ 

τῆς φθορᾶς ἡμᾶς ῥυσαμένην, τὴν μόνην Ἀειπάρθενον 

Κόρην, καὶ Θεοτόκον Ἁγνήν, πᾶς ὁ τοῦ Θεοῦ λαός, 

ὑμνήσωμεν λέγοντες· χαῖρε θρόνε πυρίμορφε, τοῦ 

Βασιλέως τῶν οὐρανῶν, καὶ βροτῶν σωτηρία· χαῖρε 

λαβὶς τοῦ θείου ἄνθρακος, ἡ τὴν θείαν Σου Εἰκόνα, 

λυχνίαν φαεινὴν δείξασα, τῶν ἀΰλων δωρεῶν Σου· 

χαῖρε Κόρη Γουμένισσα, κηδεμὼν ἡμῶν καὶ ἔφορε, καὶ 

θερμοτάτη ἀντίληψις.  

Ἦχος γ’. 

Μεγάλης ἡμᾶς χάριτος ἠξίωσας, τῇ δεδοξασμένῃ 

Εἰκόνι Σου, Ὑπερένδοξε Ἀειπάρθενε· τῆς γὰρ ἀΰλου 

δόξης Σου, νεφέλην ταύτην ἔδειξας, ὀμβροβλυτοῦσαν 

ἡμῖν μυστικῶς, νάματα σωτήρια· ἥν συληθεῖσαν 

φθονερῶς, πάλιν τῷ λαῷ Σου ἐφανέρωσας, φανεροῦσα 

τρανῶς, τὴν πρὸς ἡμᾶς θαυμαστὴν κηδεμονίαν σου. 

Ἀλλ’ ᾧ Πανάχραντε Κόρη, ἐπερχομένων δεινῶν ἡμᾶς 

ῥῦσαι, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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Ἦχος δ´. 

Ὅτε ἄνδρες δόλιοι, κατὰ τῆς Εἰκόνος Σου χεῖρας 

ἐπέθεντο, τότε λύπη πολλὴ συνεσχέθημεν, 

ἀπορφανισθέντες τῆς μητρικῆς Σου ὄψεως, Θεοτόκε 

Παρθένε· ἀλλ’ ἀνέτελας ἡμῖν ἡμέραν εὐφροσύνης, 

ἐπανελθοῦσα καὶ πάλιν τῷ λαῷ Σου, τῇ ἀνευρέσει τοῦ 

σεπτοῦ Σου Ἐκτυπώματος· ἐν αὐτῷ γὰρ δοκοῦμεν ὁρᾷν 

Σε Δέσποινα, ἐν μέσῳ ἡμῶν· καὶ τούτου τὴν ἀνάμνησιν 

ἄγοντες, εὐλαβῶς βοῶμέν Σοι· χαῖρε ἡ χαρὰ ἡμῶν, καὶ 

ἀγαλλίαμα καὶ δόξα, καὶ ἡδὺ τῆς γλώττης μελέτημα, 

μόνη Πανύμνητε. 

Δόξα καὶ νῦν. Ὁ αὐτός. 

Τὴν πρὸ τόκου καὶ ἐν τόκῳ, καὶ μετὰ τόκον 

Παρθένον, ὡς τὸν Θεὸν κυοφορήσασαν, ἀῤῥήτῳ τρόπῳ 

καὶ λόγῳ· τὴν ἐν τῇ σεπτῇ Αὐτῆς Εἰκόνι, ἐνεργοῦσαν 

ἡμῖν τὰ κρείττονα, Ἀειπάρθενον Κόρην, ὑμνήσωμεν 

λέγοντες· ἡ τὴν κλῆσιν Γουμένισσα, συμπαθῶς 

δεξαμενή, καὶ πάντων τὰς δεήσεις μητρικῶς δεχομένη, 

μὴ παρίδῃς ἡμᾶς, δεόμεθα Δέσποινα· ὅτι Σόν ἐσμὲν 

ποίμνιον, καὶ τῇ Σῇ σκέπῃ ἀεὶ σπεύδομεν, ἵνα πάσης 

ῥυώμεθα βλάβης καὶ θλίψεως, τῇ κραταιᾷ πρεσβείᾳ 

Σου. 

 

Εἰς τὸν Στίχον. Πρῶτον τὸ Ἀναστάσιμον τοῦ 

Ἤχου καὶ εἶτα τὰ παρόντα Στιχηρά Προσόμοια τῆς 

Θεοτόκου. Ἦχος πλ. α´. Χαίροις ἀσκητικῶν. 

Χαίροις, Παρθενομῆτορ Ἁγνή, τοῦ Βασιλέως 

οὐρανῶν Μήτηρ ἄφθορος, Ἀγγέλων ἡ θυμηδία καὶ τῶν 

ἀνθρώπων χαρά, καὶ θερμὴ προστάτις καὶ βοήθεια· ἡ 

βάτος ἡ ἄφλεκτος, ἣν Μωσῆς προεώρακεν, ἡ μυροθήκη, 

τοῦ σεπτοῦ ἁγιάσματος, μύρον βρύουσα, τῶν χαρίτων 

τοῦ Πνεύματος· ὄρος μέγα καὶ σύσκιον, ὁ πάλαι 
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προέβλεψεν, ὁ Ἀββακοὺμ ἐξ οὗ κόσμῳ, Θεὸς σαρκὶ 

ἐπεδήμησε, δωρούμενος πᾶσι, διὰ Σοῦ πταισμά-των 

λύσιν, καὶ θεῖον ἔλεος. 

Στ. Ἄκουσον θυγάτερ καὶ ἴδε. . . 

Πάλαι, τὴν Σὴν Εἰκόνα Ἁγνή, τῇ Γουμενίσσῃ ὥσπερ 

δῶρον πολύτιμον, καὶ στέφανον θείας δόξης, καὶ ἀληθῆ 

θησαυρόν, δέδωκας Παρθένε ὡς φιλόστοργος· ἡ πίστει 

προσπίπτοντες, εὐφροσύνης πληρούμεθα, καὶ τῆς 

μανίας, τοῦ Βελίαρ λυτρούμεθα, τῇ Σῇ χάριτι, εὐλαβῶς 

ἐκβοῶντές Σοι· σκέπε ταύτην τὴν ποίμνην Σου, καὶ 

πᾶσαν περίοικον, τῇ κραταιᾷ προστασίᾳ, τῆς Σῆς 

χρηστότητος Ἄχραντε, ἀεὶ αἰτουμένη, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν 

διδόναι, τὸ θεῖον ἔλεος. 

Στ. Τὸ πρόσωπον Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 

λαοῦ. 

Φθόνῳ, τοῦ ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, τὴν Σὴν Εἰκόνα 

Θεοτόκε ἐσύλησαν, ἐντεῦθεν λύπης ἐπλήσθη, ὁ 

Γουμενίσσης λαός, καὶ τὴν Σὴν ᾑτοῦντο θείαν 

συνάρσιν· ἀλλ᾿ ὦ Παναμώμητε, ταύτην τάχος 

ἀπέδωκας, τῷ Σῷ ποιμνίῳ, ἀνυμνοῦντι τὴν δόξαν Σου, 

καὶ κηρύττοντι, τὴν θερμήν Σου ἀντιληψιν· ὅθεν τούτου 

ἀνάμνησιν, τελοῦντες προσάδομεν, χαριστηρίους Σοι 

ὕμνους, καὶ ἐκ μυχίων βοῶμέν Σοι· ἀεὶ ἡμᾶς ῥύου, ὦ 

Γουμένισσα Παρθένε, πάσης κακώσεως. 

Δόξα καὶ νῦν. Ἦχος πλ. δ´. 

Ὡς τεκοῦσα ἐν σαρκί, τὸν Ὑπερούσιον Λόγον, τὴν 

πρὸ αἰώνων τοῦ Θεοῦ βουλήν, πεπλήρωκας Ἄχραντε, 

τῷ ἀφράστῳ τόκῳ Σου· καὶ νῦν πᾶσι φανεροῦσα, τὴν 

περὶ ἡμᾶς Σου εὔνοιαν, τὴν Σὴν Εἰκόνα ἐθαυμάστωσας, 

ἐν κρυφίᾳ χάριτι καὶ δωρεᾷ, τῆς ἀΰλου δόξης Σου· πᾶσι 

γὰρ παρέχει, πρὸς σωτηρίαν ἀφορμάς, καὶ ἱλασμὸν 
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ἁμαρτιῶν, τοῖς εὐλαβῶς αὐτὴν προσκυνοῦσι, καὶ 

ἀνυμνοῦσί Σε τὴν Πανύμνητον. 

 

Νῦν ἀπολύεις, Τρισάγιον, Ἀπολυτίκια τὸ 

Ἀναστάσιμον καὶ ὡς Θεοτοκίον τὸ τῆς Παναγίας.  

 

Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 

Τὴν θείαν Εἰκόνα Σου, ἥν ἐδωρήσω ἡμῖν, προσφόρως 

Γουμένισσαν, ἐν εὐλαβείᾳ πολλῇ, καλοῦμεν 

Πανύμνητε· ταύτην δὲ προσκυνοῦντες, χαριστήριον 

ὕνον, ᾄδομέν Σοι Παρθενε, καὶ πιστῶς ἐκβοῶμεν· χαῖρε 

Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ.   

 

 

 

Ἀπόλυσις. 
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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Καθίσματα τὰ 

Ἀναστάσιμα τοῦ τυχόντος Ἤχου. 

 

Μετὰ τὴν β´ Στιχολογίαν, τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α´. 

Τὸν τάφον Σου, Σωτήρ. 

Τὴν θείαν Σου μορφήν, ἐν Εἰκόνι ὁρῶντες, 

πληρούμεθα χαρᾶς, καὶ πολλῆς εὐφροσύνης, Παρθένε 

καὶ γεραίρομεν, τὰ πολλὰ μεγαλεῖά Σου. Ἀλλὰ 

Δέσποινα, δίδου ἡμῖν καθ᾿ ἑκάστην, χάριν ἄνωθεν, καὶ 

τὴν θερμὴν ἀρωγήν Σου, ὡς βρύσις χρηστότητος. (Δίς). 

 

Ἀντὶ τοῦ Ἀμώμου τὸν Πολυέλεον, μεθ᾿ ὅν τὰ 

Εὐλογητάρια, Αἴτησις, ἐκφώνησις, ὅτι ηὐλόγηται..., 

ἡ Ὑπακοὴ τοῦ Ἤχου καὶ τὸ Κάθισμα τῆς Θεοτόκου. 

Ἦχος πλ. δ´. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον. 

Ὡς λυχνία Παρθένε θεοφεγγής, ἡ Εἰκών Σου ἡ θεία 

καὶ θαυμαστή, ταύτην τὴν κωμόπολιν, φωταυγεῖ ταῖς 

Σαῖς χάρισι, καὶ ἀπελαύνει σκότος, παθῶν τὸ 

βαθύτατον, καὶ νεουργεῖ καρδίας, πρὸς θείαν 

ἀγάπησιν. Ὅθεν Γουμενίσσης, ὁ Χριστώνυμος δῆμος, 

προστρέχει τῇ σκέπῃ Σου, καὶ κηρύττει τὴν χάριν Σου, 

καὶ βοᾷ μετὰ πίστεως· χαῖρε Θεοτόκε Ἁγνή, τῶν 

Ἀγγέλων θεῖον ἀγαλλίαμα, καὶ βροτῶν σωτηρία, καὶ 

ἑδραῖον διάσωσμα. (Δίς). 

 

Τὰ Ἀντίφωνα τοῦ Ἤχου, τὸ Ἑωθινὸν Εὐαγγέλιον 

τῆς Κυριακῆς καὶ τὰ λοιπά, ὡς συνήθως.  

Εἶτα οἱ Κανόνες, ὁ Ἀναστάσιμος καὶ τῆς 

Θεοτόκου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς· Τῇ Γουμενίσσῃ Παρθένῳ 

ᾆσμα. Γερασίμου.  

ᾨδὴ α´. Ἦχος δ´. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
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Τὴν χάριν τοῦ Πνεύματος, ἐν τῇ ἀνοίξει Πανάμωμε, 

τοῦ στόματος δίδου μοι, ὅπως ὑμνήσω τρανῶς, τῆς 

Εἰκόνος Σου, τὰ μεγαλεῖα Κόρη, δι᾿ ὧν ἡ Γουμένισσα, 

πληροῦται χάριτος. 

Ἧν πάλαι δεδώρησαι, τῇ Γουμενίσσῃ Πανάχραντε, 

ἁγίαν Εἰκόνα Σου, οἷάπερ, Μήτηρ Χριστοῦ, 

ἐθαυμάστωσας, πλουσίᾳ δωρεᾷ Σου, ἡ πίστει 

προσπίπτοντες, ἁγιαζόμεθα. 

Γαλήνην ἐβράβευσας, καὶ ἀληθῆ ἀγαλλίασιν, 

πενθοῦσι τοῖς δούλοις Σου, τῇ ἀνευρέσει Ἁγνη, τῆς 

Εἰκόνος Σου, ἣν λυμεώνων χεῖρες, κλοπῆς ἔργον 

Δέσποινα, ἀφρόνως ἔθεντο. 

Ὁ Λόγος σὰρξ γέγονεν, ἐκ τῶν ἀχράντων αἱμάτων 

Σου, τὸν κόσμον λυτρούμενος, τῆς ἀλογίας Ἁγνή· ὅθεν 

λόγοις Σε, ᾄσμάτων ἀνυμνοῦντες, δοξάζομεν 

Δέσποινα, τὰ μεγαλεῖᾳ Σου. 

 

ᾨδὴ γ´. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους 

Ὑψίστου Θεοῦ θρόνος ἐδείχθης, τεκοῦσα Αὐτὸν 

ὑπερφυῶς· ὅθεν ἐν θρόνῳ βλέποντες, ἐν τῷ ναῷ Σου 

Δέσποινα, τὴν ἱερὰν Εἰκόνα Σου, χαρᾶς ἀφάτου 

πληρούμεθα. 

 

Μεθ᾿ ὕμνων λαὸς ὁ τοῦ Κυρίου, ὁμοῦ σὺν Ποιμένι τῷ 

σεπτῷ, ἐξῆλθον καὶ ἐδέξαντο, τὴν θαυμαστὴν Εἰκόνα 

Σου, Παρθένε ἐπανήκουσαν, ἐξ ἀλαστόρων χειρώσεως. 

 

Ἐτέθη καὶ αὖθις ἡ Εἰκών Σου, τῷ θείῳ τεμένει Σου 

Ἁγνή, καὶ Γουμενίσσης κάτοικοι, καὶ πᾶσα ἡ περίοικος, 

προσῆλθον καὶ προσήνεγκαν, χαριστηρίους αἰνέσεις 

Σοι. 
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Ναός Σου ὁ θεῖος Θεοτόκε, ὁρᾶται λειμὼν ὡς 

εὐθαλής, ἐν ᾧ ὡς ξύλον ἄφθαρτον, Εἰκών Σου ἡ 

ὑπέρτιμος, προβάλλεται Πανύμνητε, εἰς εὐσεβῶν 

περιποίησιν. 

 

Τὸ Κοντάκιον καὶ ὁ Οἶκος τῆς Κυριακῆς. Εἶτα τὸ 

Κάθισμα τῆς Θεοτόκου. Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

 

Χριστὸν κυήσασα, δι᾿ ἀγαθότητα, εἰς κόσμου 

λύτρωσιν, καὶ ζωὴν κρείττονα, πάσης τῆς κτίσεως 

Ἁγνή, ἐδείχθης ἁγιωτέρα· ὅθεν καθαγίασον, καὶ ψυχὴν 

καὶ διάνοιαν, τῶν προσπτυσσομένων Σου, τὸ ὡραῖον 

Ἐκτύπωμα, καὶ πόθῳ ἐκβοώντων Παρθένε· χαῖρε ἡ 

Κεχαριτωμένη. (Δίς). 

 

ᾨδή δ’. Τήν ἀνεξιχνίαστον. 

Ἴδε τοὺς προστρέχοντας τῷ Σῷ ναῷ, Δέσποινα 

εὐσπλάγχνῳ Σου ὅμματι, καὶ ἐξαιτοῦντας τὴν θερμήν 

Σου ἀρωγήν, καὶ πᾶσι δίδου Ἄχραντε, τὰ πρὸς 

σωτηρίαν αἰτήματα. 

 

Σύμπασα Γουμένισσα πίστει θερμῇ, καὶ τῆς 

Παιονίας οἱ κάτοικοι, περικυκλοῦντες, τὸ Ἐκτύπωμα τὸ 

Σόν, τὴν παρὰ Σοῦ αἰτούμεθα, Δέσποινα πλουσίαν 

ἀντίληψιν. 

 

Σκέπε καὶ διάσωζε πάσης ὀργῆς, ταύτην τὴν 

κωμόπολιν Ἄχραντε, καὶ πᾶσαν χθόνα, Μακεδόνων 

εὐσεβῶν, καὶ τὴν Ἑλλάδα σύμπασαν, τὴν ἀνακειμένην 

τῇ σκέπῃ Σου. 
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Ἡ πανυπερθαύμαστος Μήτηρ Θεοῦ, Κεχαριτωμένη 

Πανύμνητε, λάμψον μοι φέγγος, μετανοίας ἀληθοῦς, 

καὶ τῶν παθῶν μου σκέδασον, σκότος τὸ βαθύτατον 

δέομαι.  

 

Ὠδή ε’. Ἐξέστη τά σύμπαντα. 

Πηγὴν ἀγαθότητος, τὸν Ποιητὴν τῆς κτίσεως, 

τέξασα Παρθένε ὑπὲρ λόγον, πᾶσι πηγάζεις χάριν καὶ 

ἔλεος, καὶ ἀποξηραίνεις θολερά, ὕδατα ἑκάστοτε, τῶν 

παθῶν τῆς φαυλότητος. 

 

Ἀνίας πεπλήρωται, ὁ Σὸς λαὸς Πανύμνητε, τῇ 

κλοπῇ τῆς θείας Σου Εἰκόνος, ἀλλ’ ἐπευφράνθη καὶ 

πάλιν Ἄχραντε, ταύτην ἐπανήκουσαν ἰδών, ἣν καὶ 

ὑπεδέξατο, πανδημεὶ ἀγαλλόμενος. 

 

Ῥείθροις τοῦ ἐλέους Σου, κατάρδευσον Πανάμωμε, 

τὰς ἡμῶν καρδίας χερσωθείσας, τῇ ἐπηρείᾳ τοῦ 

ἀρχεκάκου ἐχθροῦ, ὡς ἄν μετανοίας τοὺς καρπούς, 

Κόρη προσενέγκωμεν, τῷ ἐκ Σοῦ ἀνατείλαντι. 

 

Θεὸν σωματώσασα, ἐθέωσας τὸν ἄνθρωπον, πάλαι 

δι’ ἀπάτης πεπτωκότα, καὶ εὐλογίας τῇ οἰκουμένῃ 

Ἁγνή, ἤνοιξας πηγὰς τῆς θεϊκῆς· ὅθεν ὡς αἰτίαν Σε, 

σωτηρίας δοξάζομεν. 

 

ᾨδὴ στ΄. Τὴν θείαν ταύτην. 

Ἐν Σοί Γουμένισσα τέρπεται, καὶ πᾶσα Παιονία 

ἀγάλλεται, τῇ ἀντιλήψει Σου, ὅτι παρέχεις ἑκάστοτε, 

τῷ Σῷ λαῷ Παρθένε, θερμὴν βοήθειαν. 
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Νόσων παντοίων ἀπάλλαξον, καὶ πάσης ἀπειλῆς 

καὶ κακώσεως, τοὺς καταφεύγοντας, τῷ Σῷ ναῷ 

Παναμώμητε, καὶ ἐξαιτοῦντας Κόρη, τὴν Σήν 

ἀντίληψιν. 

 

Ὡς ἐπανῆκες Πανάμωμε, διὰ τῆς ἁρπαγείσης 

Εἰκόνος Σου, τῇ κωμοπόλει Σου, χαρᾶς ἀφάτου 

ἐπλήρωσας, ἐπανελεύσει ταύτης, πιστῶν τὸ πλήρωμα. 

 

Ἄγοντες Κόρη ἀνάμνησιν, εὑρέσεως τῆς θείας 

Εἰκόνος Σου, ἣν χεῖρες βέβηλοι, ἐκ τοῦ ναοῦ σου 

ἐσύλησαν, χαριστηρίους ὕμνους, φαιδρῶς Σοι ᾄδομεν. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. 

Ὡς θησαυρὸν πολύτιμον, τῆς Σῆς εὐνοίας Ἄχραντε, 

τὴν Σὴν ἁγίαν Εἰκόνα πλουτήσαντες, χρεωστικῶς 

ὑμνοῦμέν Σε· ἥν κλαπεῖσαν καὶ πάλιν, ἡμῖν ταύτην 

θρηνοῦσι τάχος ἀπέδωκας· διό Σοι Θεοτόκε, τὸ χαῖρε 

κραυγάζομεν. 

 

Ὁ Οἶκος. 

Τώ ναῷ τῆς Παρθένου προσέλθωμεν, Γουμενίσσης 

οἱ κάτοικοι ἅπαντες, σὺν αὐτοῖς δὲ καὶ πᾶσα περίοικος, 

καὶ πιστῶν τὰ πληρώματα ἅπαντα, ᾄσμα καινὸν 

Δαβιτικῶς ᾄδοντες, τῇ Βασιλίσσῃ τῶν οὐρανῶν, τῇ κατ’ 

ἐξαίρετον τρόπον προστατευούσῃ ἡμῶν· ἰδοὺ γὰρ ἐν τῇ 

ἁγίᾳ Αὐτῆς Εἰκόνι, ὡς ἐν θρόνῳ βασιλικῷ ἱδρυμένη, 

νέμει πᾶσι τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, καὶ ὑγείαν 

ψυχῆς τε καὶ σώματος, καὶ ἀπαλλαγὴν πάσης ἀνάγκης 

καὶ νόσου καὶ θλίψεως. Ταύτης γοῦν τὴν χάριν 

κηρύττοντες, μνείαν ἄγομεν, εὐχαριστῷ καρδίᾳ, τῆς 

εὑρέσεως αὐτῆς, ἣν λυμεώνων χεῖρες ἥρπασαν· ἀλλ᾿ ἡ 
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Πάναγνος Κόρη ἀφεῖλεν ἡμῶν τὰ δάκρυα, 

ἐπανελθοῦσα συμπαθῶς, τῷ εὐσεβεῖ Αὐτῆς λαῷ· διό 

Σοι Θεοτόκε τὸ χαῖρε κραυγάζομεν. 

 

Συναξάριον. 

Πρῶτον τὸ τοῦ Μηναίου τῆς ἡμέρας καὶ εἶτα τὸ 

ἑξῆς· 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Σύναξιν ἐπιτελοῦμεν εἰς τιμὴν 

καὶ μνήμην τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν 

Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῆς 

ἐπονομαζομένης Γουμενίσσης, ἧς ἡ θαυματουργὸς 

Εἰκὼν εὕρηται ἐν τῇ Γουμενίσσῃ τῆς ἐπαρχίας 

Παιονίας Κιλκίς· ἔτι δὲ καὶ ἀνάμνησιν τῆς 

ἀνευρέσεως τῆς ἱερᾶς ταύτης Εἰκόνος, ἣν χεῖρες 

βέβηλοι ἐσύλησαν κατὰ Μάρτιον τοῦ ἔτους (1975). 

Στίχοι· 

Χάριτος πολλῆς ἠξίωσας Παρθένε 

Ἡμᾶς ὡς δοῦσα τὴν σὴν σεπτὴν Εἰκόνα. 

Παρθενικῆς Μαρίης πολύδωρον χάριν μορφῆς ὕδωρ. 

Ταῖς τῆς Ἀειπαρθένου Σου Μητρός πρεσβείαις, 

Χριστὲ ὁ Θεὸς, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 

Σύμπας ἔσπευσεν, ὁ Σὸς λαὸς Πανάχραντε, καὶ 

ὑπεδέξατο, σὺν τῷ Ποιμένι αὐτοῦ, τὴν θείαν Εἰκόνα 

Σου, καὶ ἐνεθρόνισε, οὗ ἥν πρότερον, ὑμνοῦντές Σου τὰ 

θαύματα, καὶ τὸ χαῖρέ Σοι βοῶντες. 

 

Μεγαλύνομεν, ᾠδαῖς ᾀσμάτων Δέσποινα, τὰ 

μεγαλεία Σου, καὶ τὴν πολλὴν πρὸς ἡμᾶς, ἐν πᾶσιν 

ἀντίληψιν, καὶ ἐκβοῶμέν Σοι· χαῖρε Πάναγνε, τῆς 

Γουμενίσσης ἔφορος, καὶ προστάτις θερμοτάτη. 
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Ἅρμα πύρινον, ὤφθης τοῦ Παντοκράτορας, Τοῦτον 

βαστάζουσα, ἐν ταῖς ἀγκάλαις Ἁγνή, καὶ ἅρμα 

πολύτιμον, τῆς Σῆς χρηστότητος, τὴν Εἰκόνα Σου, ἐν 

Γουμενίσσῃ ἔδειξας διὰ τοῦτό Σε ὑμνοῦμεν. 

 

Γέρας κέκτηται, καὶ ἱερὸν διάδημα, καὶ πλοῦτον 

ἄσυλον, τῶν Σῶν χαρίτων Ἁγνή, τὴν Σὴν 

θαυματόβρυτον, Εἰκόνα Δέσποινα, ἡ Γουμένισσα· διὸ 

εὐφήμῳ στόματι, μεγαλύνει Σε ἀπαύστως. 

 

ᾨδὴ η´. Παῖδας εὐαγεῖς. 

Ἔῤῥει τῇ ἁγίᾳ Σου Εἰκόνι, ἡ δρόσος ἡ μυστικὴ τοῦ 

θείου Πνεύματος, καὶ νεφέλην ἔδειξε, ταύτην θείας 

χάριτος, ἡμᾶς ἐπισκιάζουσαν καὶ ὑετίζουσαν, τοῖς πᾶσι 

γλυκασμὸν σωτηρίας, τοῖς ὑπερυψοῦσι, τὴν δόξαν Σου 

Παρθένε. 

 

Ῥῦσαι χαλεπῶν πειρατηρίων, καὶ πάσης ἐπιβουλὴς 

τοῦ πολεμήτορος, μόνη Ἀειπάρθενε, τοὺς πιστῶς 

προστρέχοντας, τῇ κραταιᾷ πρεσβείᾳ Σου καὶ 

ἐκβοῶντάς Σοι· ὑμνοῦμέν Σε ἀεὶ Θεοτόκε, καὶ 

ὑπερυψοῦμεν, τὸν ἄφραστόν Σου τόκον. 

 

Ἅπας ὁ προστρέχων Θεομῆτορ, τῷ θείῳ καὶ ἱερῷ 

ναῷ Σου πάντοτε, ἴασιν καὶ λύτρωσιν, καὶ πταισμάτων 

ἄφεσιν, καὶ πάσης περιστάσεως λύσιν κομίζεται, 

κηρύττων Σου τὴν ἄφθονον χάριν, δι᾿ ἧς περιέπεις, 

τοὺς Σε δοξολογοῦντας. 

 

Σὲ τὴν τὸν Θεὸν ἡμῶν τεκούσαν, καὶ λύσασαν τὴν 

κατάραν τοῦ Προπάτορος, πάντες δυσωποῦμέν Σε, 

Δέσποινα Πανύμνητε· τὰς συστροφὰς διάλυσον τὰς 
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καθ᾿ ἡμῶν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ νέκρωσον σκανδάλων τὴν 

ῥύμην, καὶ εἰρήνην δίδου, ἡμῖν καὶ σωτηρίαν. 

 

ᾨδὴ θ´. Ἅπας γηγενής. 

Ἴδε συμπαθῶς, Παρθένε τοὺς σπεύδοντας τῷ θείῳ 

οἴκῳ Σου, καὶ τῷ Ἐκτυπώματι, τῷ Σῷ προσπίπτοντας 

μετὰ πίστεως, καὶ πλήρου τὰ αἰτήματα ἡμῶν δεόμεθα· 

ὅτι πάντες, μέγα ἱλαστήριον, τὴν σεπτὴν Σου Εἰκόνα 

κεκτήμεθα. 

 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, Ἁγνὴ Ἀειπάρθενε Θεοχαρίτωτε, τί 

Σοι προσκομίσωμεν, ἀνθ᾿ ὧν παρέχεις ἡμῖν ἑκάστοτε; 

Ἀλλ᾿ ἡ θυσίαν ἄμωμον θείας αἰνέσεως, ὅτι σκέπεις καὶ 

σῴζεις ἐκ θλίψεων, τὴν παροῦσαν πιστήν Σου 

κωμόπολιν. 

 

Ὄμβρησον ἡμῖν, τῆς Σῆς ἀγαθότητος σταγόνας 

ἄνωθεν, ὡς νεφέλη ἔμψυχος, τοῦ ἀπροσίτου φωτὸς 

Πανάμωμε, καὶ τῶν παθῶν τοὺς ἄνθρακας ἡμῶν 

κατάσβεσον, εὐφροσύνην, καὶ τὴν ἀγαλλίασιν, τὴν τῆς 

χάριτος πᾶσι βραβεύουσα. 

 

Ἐξαποστειλάρια· τῆς Κυριακῆς. Εἶτα τὸ ἑξῆς τῆς 

Θεοτόκου. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε. 

Χρεωστικῶς προσᾴδομεν, ἐόρτιόν Σοι αἴνεσιν, ταύτῃ 

τῇ θείᾳ ἡμέρᾳ, Θεοκυῆτορ Μαρία· ἐν ταύτῃ γὰρ 

ηὐδόκησας, δοθῆναι ἡμῖν Ἄχραντε, τὸ Σὸν σεπτὸν 

Ἐκτύπωμα, ὅ λυμεῶνες ἀφεῖλον, ἐκ τοῦ ἁγίου ναοῦ 

Σου. 

Ἕτερον. Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 

Ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, Γουμένισσα Δέσποινα, τὴν σὴν 

χρηστότητα, πάντες μεγαλύνομεν, ὅτι μεγάλων ἡμᾶς 
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ἠξίωσας, Παρθένε ἀντιλήψεων· ἔνθεν προσπίπτοντες, 

καθ᾿ ἑκάστην, τῇ σεπτῇ Εἰκόνι σου, ἀσιγήτως τὸ χαῖρέ 

σοι κράζομεν. 

 

Εἰς τοὺς Αἰνούς ἱστῶμεν στίχους η´ καὶ ψάλλομεν 

Στιχηρά Ἀναστάσιμα τοῦ Ἤχου δ΄ καὶ τῆς Θεοτόκου 

δ´.  

 

Ἦχος α´. Τῶν οὐρανίων Ταγμάτων. 

Τῆς Γουμενίσσης ὁ δῆμος, ὁ Χριστεπώνυμος, ἐν τῷ 

ναῷ τῷ θείῳ, τῆς Ἁγνῆς Θεοτόκου, προσέλθωμεν 

προθύμως ὕμνους καινούς, ἀναμέλποντες σήμερον, τῇ 

Βασιλίσσῃ τῶν ὅλων· ὅτι ἡμᾶς, πολλῆς χάριτος ἠξίωσε. 

 

Τὴν Σὴν ἁγίαν Εἰκόνα καὶ χαριτόβρυτον, ἀνέδειξας 

ταμεῖον, δωρεῶν Σου τῶν θείων, Παρθένε Θεοτόκε ἥν 

εὐλαβῶς, προσκυνοῦντες λαμβάνομεν, ἁγιασμὸν καὶ 

εἰρήνην καὶ φωτισμόν, ἀνυμνοῦντες Σου τὰ θαύματα. 

 

Στ. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν πάςῃ γενεᾷ και 

γενεᾷ. 

Χεῖρες ἀνδρῶν ἀνοσίων, ἄφειλον Δέσποινα, τὴν Σὴν 

σεπτὴν Εἰκόνα, ἐκ τοῦ θείου ναοῦ Σου, ἀλλ᾿ οὐ 

παρεῖδες Κόρη τὸν στεναγμόν, τῶν πιστῶν καὶ τὴν 

δέησιν· ταύτην γὰρ θᾶττον ἀπέδωκας τοῖς πιστοῖς, καὶ 

χαρᾶς ἡμᾶς ἐπλήρωσας. 

 

Στ. Τὸ πρόσωπον Σου λιτανεύουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ 

λαοῦ. 

Μνείαν τελοῦντες Παρθένε, τῆς ἀνευρέσεως, τῆς 

ἁρπαγείσης θείας, καὶ σεπτῆς Σου Εἰκόνος, 

προσπίπτομεν τῇ δόξῃ Σου εὐλαβῶς, καὶ πιστῶς 
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ἐκβοῶμέν Σοι· σκέπε ἐκ πάσης ἀνάγκης καὶ 

προσβολῆς, Γουμενίσσης τὴν κωμόπολιν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. α´. 

Ἑοτὴν πνευματικήν, συγκροτοῦμέν Σοι Πάναγνε, 

ἐπὶ τῇ ἐξαιρέτῳ ἐκφάνσει, τῶν πρὸς ἡμᾶς Σου 

ἀντιλήψεων· Σὺ γὰρ πάλαι ἐδωρήσω, ἡμῖν τὴν Σὴν 

Εἰκόνα, ὡς ἀσφαλὲς ἐχέγγυον, τῆς θερμῆς Σου 

προστασίας· καὶ ταύτην κλαπεῖσαν, θᾶττον αὖθις 

ἀπέδωκας, τῷ σφόδρα ποθοῦντί Σε λαῷ Σου. Ἀλλ’ ὦ 

Ὑπερύμνητε Δέσποινα, ταύτην τὴν κληρονομίαν Σου, 

ἀσινῆ διάσωζε, ἐκ πάσης περιστάσεως. 

 

Καὶ νῦν. 

 

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις. . . 

 

Δοξολογία Μεγάλη καὶ Ἀπόλυσις. 

 

Μεγαλυνάριον. 

Ὄλβος ἀναφαίρετος ἀληθῶς, ὤφθη ἡ Εἰκών Σου, τῇ 

Γουμενίσσῃ τῇ εὐσεβεῖ· ἥνπερ προσκυνοῦντες, 

ἁγιασμὸν καὶ χάριν, δρεπόμεθα Παρθένε, 

ὑμνολογοῦντες Σε. 

 

 Δίστιχον· 

Γουμένισσα Δέσποινα Θεογεννῆτορ, 

Γερασίμου πρόσδεξαι τόνδε τὸν ὕμνον. 

 

  

 


