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Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ἐπονομαζομένη 
«Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου»*

Ἡ Σύναξις Αὐτῆς: 25η Ἰανουαρίου

Στὴν κωμόπολι Σκλὼβ [Shkloŭ, Шкловъ, Шклоў], τῆς Ἐπαρχί-
ας Μογιλοβίας τῆς Λευκορωσίας, ἐτιμᾶτο ἤδη κατὰ τὸν ΙϚ΄ 

αἰ. μία θαυματουργὸς Εἰκὼν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, μὲ τὴν 
ἐπιγραφήν: «Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου». 

Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν εὑρίσκετο σὲ γυναικεῖο Μοναστήρι καὶ ἔγινε 
εὐρύτερα γνωστὴ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ΙΗ΄ - 
ΙΘ΄ αἰ. Κατὰ τὸ ἔτος 1840, ἡ ἱερὰ Μονὴ μετετρά-
πη σὲ ἐνοριακὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χρι-
στοῦ καὶ εἶναι ἄγνωστο τὶ συνέβη μὲ τὴν Ἱερὰ 
Εἰκόνα μετὰ τὸ τέλος τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος. Ἡ ἱστορία 
Αὐτῆς συνεχίζεται διὰ μέσου ἀντιγράφου, τὸ 
ὁποῖο μετεφέρθη στὴν Μόσχα. 

* * *
Στὴν Εἰκόνα αὐτὴ ἡ Παναγία εἰκονίζεται μὲ τὸ Θεῖον Βρέφος, 

τὸ Ὁποῖο κρατᾶ εἰλητάριον μὲ τὸ γραφικόν: «Δίκαιον κρίνατε καὶ 
ἔλεος καὶ οἰκτιρμὸν ποιεῖτε ἕκαστος πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ» 
(Ζαχ. ζ΄ 9). Ἡ Θεοτόκος κλίνει ἐλαφρὰ τὴν κεφαλὴ Αὐτῆς καὶ κρατᾶ 
μὲ τὸ ἀριστερό Της χέρι τὸ πρόσωπόν Της, ὡσὰν νὰ προσέχη στὶς 
δεήσεις τῶν ἱκετῶν Της ἢ σφογγίζει ἕνα δάκρυον. 

* * *
Κατὰ τὸ ἔτος 1640, ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Τσάρου Μιχαὴλ Θεο-

δώροβιτς (1613-1645), οἱ Κοζάκοι προσέφεραν ἀντίγραφο τῆς 
Ἱερᾶς Εἰκόνος «Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου» στὴν Μόσχα καὶ 
ἔθεσαν Αὐτὴν στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου «νὰ Πουπίσαχ» 
[на Пупышахъ], πλησίον τοῦ Μετοχίου τῶν Κοζάκων. 
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Μετὰ ἀπὸ καιρὸ  ἡ ἱερὰ Εἰκὼν ἀποθηκεύθηκε μὲ ἄλλες παλαιὲς 
Εἰκόνες στὸ κωδωνοστάσιο τοῦ Ναοῦ.

Ἄλλοι παρατηροῦν, ὅτι τὰ στρατεύματα τοῦ Τσάρου Ἀλεξίου, 
υἱοῦ καὶ διαδόχου τοῦ Μιχαήλ, κατὰ τὰ ἔτη 1654-55 κατέλαβαν 
τὴν πόλιν Σκλὼβ καὶ τὴν γύρω περιοχή, κατὰ τὸν πόλεμον μὲ τοὺς 
Πολωνούς. 

Ἐκ τούτου θεωροῦν, ὅτι πιθανὸν τότε νὰ ἱστορήθηκε ἀντίγραφο 
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, τὸ ὁποῖο μεταφέρθηκε στὴν Μόσχα.

Τὸ παλαιότερο ἀντίγραφο τῆς Παναγίας «Καταπράϋνον τὴν 
Θλῖψιν μου», ἡ ὁποία ὑπάρχει στὴν Μόσχα, εὑρίσκετο ἐκεῖ ἀπὸ τὸ 
δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΖ΄ αἰ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Τύχωνος Ἀμα-
θοῦντος, στὸ Ἀρμπὰτ [Арбатъ] τῆς Μόσχας. 

Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν τώρα φυλάσσεται στὸν Ἱερὸ 
Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ [Воскресенія 
Словущаго]. 

* * *
Ἡ Θεία Πρόνοια εὐδόκησε νὰ ἐμφανισθῆ ἡ 

χάρις τῆς θαυματουργοῦ «λησμονημένης» (στὸ 
κωδωνοστάσιο) Εἰκόνος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο.

Κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος, μία 
εὐγενὴς κυρία τῆς ἐπαρχίας, μακρυὰ ἀπὸ τὴν 
Μόσχα, ὑπέφερε πολλὰ χρόνια ἀπὸ παραλυσία 
τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν της. Οἱ θεραπεῖες 
τῶν ἰατρῶν δὲν ἔφεραν κανένα ἀποτέλεσμα.

Κάποτε, στὸν ὕπνο της, ἡ ἀσθενὴς ἄκουσε φωνή: «Διάταξε νὰ σὲ 
μεταφέρουν στὴν Μόσχα... Ἐκεῖ, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
στὸ Ποπύσοβο, ὑπάρχει ἡ Εἰκὼν “Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου”... 
Νὰ προσευχηθῆς ἔμπροσθεν Αὐτῆς καὶ θὰ θεραπευθῆς»!... Ἐνεφανί-
σθη δὲ καὶ ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν στὸ ὅραμά της!

Ἡ ἀσθενὴς κυρία πράγματι μεταφέρθηκε στὴν Μόσχα στὸν εἰρη-
μένο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἀλλὰ δὲν εὑρῆκε τὴν Εἰκόνα, τὴν 

Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παν-
αγίας «Καταπράϋνον 

τὴν Θλῖψιν μου»,
 Β. Ρωσία, πρῶτον 
ἥμισυ τοῦ ΙΖ΄αἰ. 
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ὁποία ζητοῦσε. Τότε ὁ Ἱερεὺς ἄρχισε νὰ κατεβά-
ζη τὶς παλαιὲς Εἰκόνες, οἱ ὁποῖες ἦσαν στὸ κωδω-
νοστάσιο. Πράγματι, σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπῆρχε ἡ 
ἐπιγραφὴ «Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου».

Μόλις τὴν εἶδε, ἡ κυρία ἀνεφώνησε: «Αὐτή!... 
Αὐτή!...», καὶ ἔκανε τὸν σταυρό της μὲ τὸ μέχρι 
τότε παραλελυμένο χέρι της! Ἐν συνεχείᾳ, ἐτελέ-
σθη ἱερὰ Παράκλησις καὶ ἔπειτα ἡ ἀσθενὴς αἰσθάν-
θηκε τόση δύναμι, ὥστε σηκώθηκε μόνη της στὰ 
πόδια καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸν Ναὸν θεραπευμένη. 

* * *
Μετὰ τὸ θαῦμα αὐτό, κτίσθηκε Παρεκκλή-

σιον ἀφιερωμένο στὴν Παναγία «Καταπράϋνον 
τὴν Θλῖψιν μου». Τὰ Ἐγκαίνια ἐτέλεσε ὁ Μη-

τροπολίτης Μόσχας Τιμόθεος τὴν 25η Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους 1760. 
Τότε συνετάχθη στὰ σλαβονικὰ ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία καὶ οἱ Χαιρετι-
σμοὶ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ καθιερώθηκε ἡ ἡμέρα αὐτή, ὡς ἡμέρα 
Ἑορτῆς τῆς Συνάξεως Αὐτῆς.

Ἔκτοτε, ἡ δύναμις τῆς Θεοτόκου ἐκδηλώθηκε μὲ πολλὲς θαυμα-
τουργίες καὶ ὑπῆρχαν γραπτὲς μαρτυρίες περὶ τῶν Θαυμάτων στὸν 
Ναὸ αὐτόν. Ἰδιαιτέρως στὸν καιρὸ τῆς ἐπιδημίας τῆς πανούκλας 
τοῦ ἔτους 1771 ἐπιτελέσθηκαν πολλὰ Θαύματα.

Κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ 1930, οἱ Σοβιετικὲς Ἀρχὲς ἔκλεισαν 
αὐτὸν τὸν Ναό. Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν «Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου» με-
τακομίσθηκε στὸν ἄλλο ἱερὸ Ναὸ τοῦ αὐτοῦ Ἁγίου Νικολάου, τοῦ 
«Νικόλα-Κουζνέτσκυ» [Николо-Кузнецкій] τῆς Μόσχας, ὅπου φυ-
λάσσεται καὶ συνεχίζει νὰ θαυματουργῆ μέχρι σήμερα.

Διασώζονται πολλὰ ἀντίγραφα τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος. Τέσσερις 
ἐτιμῶντο ὡς θαυματουργὲς στὴν Μόσχα. 

Τὸ 1765, μία ἀπὸ Αὐτὲς μεταφέρθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἀναλή-
ψεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως. 

Ἐπίσης, στὴν πόλι Σαράτωβ, ὑπάρχει ὁ γνωστὸς γιὰ τὴν ἀρχιτε-
κτονική του Ναὸς τῆς Παναγίας «Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου», 

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς 
Παναγίας «Κατα-

πράϋνον τὴν Θλῖψιν 
μου», στὸ Σαράτωβ 

Ρωσίας.
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ὁ ὁποῖος δὲν κατεστράφη ἐπὶ τοῦ κομμουνιστι-
κοῦ καθεστῶτος. 

Ἀξίζει νὰ σημειωθῆ, ὅτι στὰ ἀντίγραφα τῆς 
ἱερᾶς Εἰκόνος ὑπάρχουν σημαντικὲς διαφορές: 
ἡ Θεομήτωρ εἶναι στραμμένη εἴτε πρὸς τὰ δε-
ξιὰ εἴτε πρὸς τὰ ἀριστερά, ὑπάρχουν δὲ διάφο-
ρα ρητὰ στὸ εἰλητάριον καὶ ἄλλα. 

Στὰ ἐλληνικὰ ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν ὀνομάζεται καὶ 
Παναγία «τῆς Παραμυθίας».

Ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος «Καταπράϋ-
νον τὴν Θλῖψιν μου» οἱ πιστοὶ προσεύχονται 
στὶς συμφορές, θλίψεις καὶ ἀπελπισίες τους, 
ζητοῦντες ἀπαλλαγὴν ἀπὸ ἀσθένειες καὶ σω-
ματικὲς θλίψεις, ὡς καὶ ἀπὸ τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη, 
τὰ ὁποῖα πολεμοῦν τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

* * *
Ἀπολυτίκιον

Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου

«Καταπράϋνον τὴν Θλῖψιν μου»
Ἦχος πλ. α.́

Παῦσον τὸν πόνον, τῆς πολυστενάκτου ψυχῆς μου, ἡ παύσασα 
πᾶν δάκρυον, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς· Σὺ γὰρ βροτῶν τὰς ὀδύνας 
διώκεις, ἁμαρτωλῶν τὴν κατήφειαν λύεις· Σὲ πάντες κεκτήμεθα, 
ἐλπίδα καὶ στήριγμα, Παναγία Μητροπάρθενε.

Ἕτερον.

Μὴ καταπιστεύσῃς με, ἀνθρωπίνη προστασίᾳ...

Κοντάκιον.

Προστασία τῶν Χριστιανῶν...

+
Τῷ δὲ ἐν Τριάδι Παναγίῳ Θεῷ,τῷ ἐνδοξαζομένῳ ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ,

προσκύνησις καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν! 

(*) Ἡ Ἱερὰ Εἰκὼν ἐπονομαζομένη «Καταπράϋνον τὴν θλῖψιν μου» μετεκομί-
σθη εἰς Μόσχαν κατὰ τὸ ἔτος 1640, ὅπου τιμᾶται ὡς θαυματουργή. Ἀναφέρεται 
εἰς τὸ Ἑορτολόγιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας τὴν 25ην Ἰανουαρίου, τὴν 9ην 
Ὀκτωβρίου (ἄνευ χρονολογίας) καὶ τὴν 19ην Νοεμβρίου (1860). 
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Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Θεο-
τόκου «Καταπράϋνον 

τὴν Θλῖψίν μου».
Ἁγιογραφεῖον Ἱερᾶς 

Μονῆς Ἁγίων Ἀγγέλων, 
Ἀφίδναι Ἀττικῆς, 2013.


