
Διήγησις περί της θαυματουργού εικόνος  

«Ρίζης του Ιεσσαί» 

  

Το όνομα 

Ονομάζεται η εικόνα «Ρίζα του Ιεσσαί», διότι η Παναγία μας προέρχεται εκ του Ιεσσαί κατά 
σάρκα. Ο Ιεσσαί δε ήτο πατέρας του Προφητάνακτος Δαυίδ. 

Εικονίζεται  εις  αυτήν  την  εικόνα  η  Υπεραγία  Θεοτόκος  ένθρονος,  ενώ  εκατέρωθεν  Αυτής 
υπάρχουν  οι  κλάδοι  ενός  δένδρου.  Εις  το  κάτω  μέρος  της  εικόνος  βλέπουμε  τον  Ιεσσαί 
εξαπλωμένον, ως να είναι η ρίζα του δένδρου, του οποίου βλέπουμε τους κλάδους, δεξιά και 
αριστερά του θρόνου της Παναγίας. 

Εις το πρώτο σκαλί του θρόνου, και προς το κεφάλι του Ιεσσαί αναγράφεται η λέξις «Ιεσσαί» 
(ανορθόγραφα). Προς την μεριά δε των ποδών του Ιεσσαί αναγράφεται η χρονολογία 1790. 

Εις  τους κλάδους του δένδρου,  κάθονται  οι  προφήται  οι  οποίοι  έχουν προφητεύσει  εις  την 
Παλαιάν Διαθήκην για την Παναγία μας. 

Ο κάθε δε προφήτης κρατάει ταυτόχρονα α) ειλητάριον, το οποίον περιέχει την προφητεία, την 
οποίαν εξανήγγειλε και β) ένα μικρό ομοίωμα, το οποίον παρουσιάζει εποπτικά την προφητεία 
του. 



Έτσι λόγου χάριν: 

Επάνω  αριστερά,  όπως  βλέπουμε  την  εικόνα,  έχουμε  τον  Προφήτη  Μωϋσήν  να  κρατά 
ειλητάριον, το όποιον αναφέρει την προφητεία του. Ό πρ. Μωϋσης ως γνωστόν εκ της Παλαιάς 
Διαθήκης είδε δραμα εις το Όρος Σινά την βάτο, η όποία κατεφλέγετο, ένώ δεν κατεκαίετο· το 
όραμα δε αύτό προετύπωνε την Ύπεραγία Θεοτόκο, και την κατά σάρκα γέννηση τοϋ Κυρίου 
μας Ίησοϋ Χριστοϋ. 

Με το αριστερό του χέρι ό πρ. Μωϋσης κρατάει ενα μικρό ομοίωμα μιας βάτου καιομένης, και μη 
κατακαιομένης, σύμφωνα με την προφητεία. 

Κάτωθεν  του  πρ.  Μωϋσέως,  ευρίσκεται  ο  προφήτης  Ααρών,  του  οποίου  -κατά  την  Παλαιά 
Διαθήκη- εβλάστησε η ράβδος του. 

Δια τούτο και εικονίζεται ο πρ. Ααρών να κρατά ειλητάριον, το οποίον αναφέρει την προφητεία 
του,  ταυτόχρονα  δε  κρατά  και  μία  ράβδο  η  οποία  εβλάστησε  (κατά  το  περιεχόμενον  της 
προφητείας του). Ούτω καθ' εξής και οι άλλοι προφήται. 

  

Προέλευσις της Εικόνος 

Η εικόνα προέρχεται από την Καππαδοκία εκ του χωρίου Σούβερμεζ (Φλογητά). Έχει διαστάσεις 
38 Χ 60 εκατοστά περίπου. Ήλθε εις την Ελλάδα περί τα μέσα της δεκαετίας του 1920, κατά την 
«ανταλλαγή». Την έφερε ο παππούς μου Αργύριος. 

Θαύματα της Εικόνος (εξ όσων γνωρίξουμε) 

α) «Κρατάει» νομίσματα κέρματα (άνευ τινός κολλητικής ουσίας, π.χ. κεριού) 

β) Ευωδιάζει. Ευωδιάζουν και αντίτυπα της. 

γ)  Κατά  την  νύκτα  που  κοιμήθηκε  ο  παππούς  μου  (Αργύριος),  η  εικόνα  έπεσε  από  τα 
εικονίσματα, όπου ήταν κρεμασμένη. Και ενώ κάτωθεν της εικόνος ευρισκόταν τα παιδιά του 
παππού μου (ο θείος μου Ιωάννης, και η θεία μου Δέσποινα, η μετέπειτα Δικαία μοναχή), όπου 
και εκοιμώντο, η εικόνα δεν έπεσε στα κεφάλια τους, αλλά έπεσε προς την πλευρά των ποδιών 
των παιδιών, σταθείσα μάλιστα εις ορθίαν θέσιν. Αυτό το γεγονός συνέβη το 1933. 

δ) Η εικόνα εδάκρυζε τρεις ημέρες πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 
1941. Η Παναγία μας συνέπασχε εις τα δεινά... 

ε) Κάποιας κυρίας γειτόνισσάς μας, Φανής ονόματι, το παιδί ησθένησε· πήρε η εν λόγω κυρία 
την εικόνα μας σπίτι της για 40 ημέρες, και αφού παρεκάλεσε την Παναγία μας, με δεήσεις και 
ικεσίες να θεραπεύσει το παιδί της, πέτυχε του ποθουμένου της. Η Παναγία μας θεράπευσε το 
παιδί της. 

στ) Γεννήθηκα από θαύμα αυτής της Εικόνος. Η μητέρα μου, μη μπορώντας να τεκνοποιήσει, 
προσέτρεξε εις την Παναγία μας -μέσω αυτής της εικόνος- και την παρεκάλεσε να της χαρίσει 
ένα παιδάκι,  και κατόπιν να της το αφιερώσει. Η Παναγία μας δε εισήκουσε την δέηση της 
μητρός μου. (Το «παιδάκι» είναι ο υπογράφων...) 

Έκτοτε και εις όλην μου την ζωή, συμβαίνει να έχω βαρύτατες και πολυχρόνιες ασθένειες, όμως 
χάρις  εις  την  Παναγία  μας  ζω!  Άλλες  δε  ασθένειές  μου  -κατά  τους  γιατρούς  ανίατες-  τις 
εθεράπευσε η Παναγία μου (μας). Με αξίωσε δε να γίνω και μοναχός, όπως μου έταξε η μητέρα 
μου, για να την υπηρετώ, και να την δοξάζω - Αμήν! 

ζ)  Θαυματούργησε  πλαστικοποιημένο  εικονάκι,  αντίτυπο  αυτής  της  εικόνος  («Ρίζης  του 
Ιεσσαί»).  Ο  πατέρας  ενός  γνωστού  μου  -ονόματι  Αναστασίου-  ευρίσκετο  για  4  ημέρες  σε 
αναισθησία (αφασία). Αυτός λοιπόν ο γνωστός μου Αναστάσιος, έβαλε εις το προσκεφάλι του 
ένα εικονάκι (αντίτυπο αυτής της εικόνος)· το αποτέλεσμα; Την επόμενη ημέρα σηκώθηκε ο 
πατέρας του. 

  

Αντώνιος μοναχός 



Ιερά Μονή Φιλοθέου Άγιον Όρος 


