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Ἀκολουθία ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ  

 
Ψαλλομένη τῇ Τρίτῃ τοῦ Πάσχα 

  
Ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ 

Μικραγιαννανίτου 
  

ΜΙΚΡΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
Μετὰ τὴν ἑνάτην, κατὰ τὸν τύπον τοῦ Πάσχα, 

ψάλλομεν τό Χριστὸς ἀνέστη τρίς καὶ εἶτα Ἀπὸ 
φυλακῆς πρωΐας... καὶ τὰ ἑξῆς Προσόμοια τῆς 
Θεοτόκου.  

Ἦχος α΄. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων. 
Τῇ λαμπροφόρῳ ἐγέρσει τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ, 

λαμπρῶς συνευφρανθέντες, μεγαλύνωμεν 
πάντες, τὴν ἄχραντον Μητέρα Τούτου πιστῶς, τὴν 
ἁγνὴν Πορταΐτισσαν· ὅτι πηγὴν ἡμῖν χάριτος 
δαψιλοῦς, τὴν Εἰκόνα Αὐτῆς δέδωκε. 

 
Ἡ τῶν Ἰβήρων ἀγάλλου Μονὴ καὶ χόρευε, τῇ 

θαυμαστῇ ἐλεύσει, τῆς πανσέπτου Εἰκόνος, τῆς 
μόνης παναχράντου Μητρὸς τοῦ Θεοῦ, τῆς ἐν σοὶ 
τὴν κατοίκησιν, ἐκλεξαμένης χρηστότητι μητρικῇ, 
καὶ πλουσίᾳ ἀγαθότητι. 

 
Καὶ οἰκουρὸς καὶ προστάτις καὶ πυλωρὸς 

ἀσφαλής, τῆς τῶν Ἰβήρων ὤφθης, Μονῆς δι’ 
εὐσπλαγχνίαν·  ἀλλὰ καὶ τοὺς καλοῦντάς Σε 
πανταχοῦ, διασώζεις προφθάνουσα· ὡς θαυμαστή 
Σου ἡ χάρις ἡ σωστική, Θεοτόκε Πορταΐτισσα! 
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Θαλασσοπόρος ἐπέστη τῇ κυβερνήσει Σου, ἐν 
Ὄρει τῷ τοῦ Ἄθῳ, ἡ ἁγία Εἰκών Σου, καὶ πάντες 
ἐπληρώθησαν χαρμονῆς, ταῖς σεπταῖς 
ὑποσχέσεσιν, ἃς ἐπηγγείλω τοῖς δούλοις Σου 
ἀψευδῶς, Πορταΐτισσα Παντάνασσα. 

 
Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος α΄. 
Τὴν πρὸς ἡμᾶς ἐπιδημίαν Σου, τῇ παραδόξῳ 

τρόπῳ γενομένην, καὶ θαύμασι πιστωσαμένην, 
τὴν περὶ τὸν κλῆρόν Σου κηδεμονίαν, φωναῖς 
ᾀσμάτων μεγαλύνωμεν, Πορταΐτισσα Κόρη· ἐν τῇ 
ἐλεύσει γὰρ τῆς θείας Εἰκόνος Σου, Σὲ τὴν 
Βασίλισσαν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ἐν 
ἀνεκλαλήτῳ ψυχῆς ἀγαλλιάσει, οἱ ταπεινοί Σου 
δοῦλοι ἐδεξάμεθα· ἧκες γὰρ ἡμῖν Πανύμνητε, 
χάριν καὶ δύναμιν καινίζουσα, καὶ ἐλπίδων 
πλοῦτον πρυτανεύουσα, καὶ παντὸς ἀγαθοῦ 
ἐπαγγελίαν χορηγοῦσα· δι’ ὧν σωθείημεν 
Δέσποινα, οἱ ἀκλινῶς πεποιθότες Σοι. 

  
Ἀπόστιχα. Πρῶτον τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ΄. 
 
Στ. Μνήσθησομαι τοῦ ὀνόματός Σου, ἐν πάσῃ 

γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 
Ὁ τῷ πάθει Σου Χριστὲ ἀμαυρώσας τὸν ἥλιον, 

καὶ τῷ φωτὶ τῆς Σῆς Ἀναστάσεως, φαιδρύνας τὰ 
σύμπαντα, πρόσδεξαι ἡμῶν τὸν ἑσπερινὸν ὕμνον, 
Φιλάνθρωπε.  

Καὶ τῆς Θεοτόκου. Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ. 
Θαῦμα ξενοπρεπές! Πῶς ἡ σεπτὴ Εἰκών Σου, διὰ 

θαλάσσης ἦλθεν, ἀκλύστως ἐν τῷ Ἄθῳ, Παρθένε 
Πορταΐτισσα. 
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Στ. Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι 
τοῦ λαοῦ. 

Εἰκὼν Σῇ προσταγῇ, ἀβρόχως ἐν θαλάσσῃ, ὁ 
Γαβριὴλ εἰσῆλθε, καὶ ἔλαβε Παρθένε, τὴν 
θαυμαστὴν Εἰκόνα Σου. 

Στ. Ἡγίασε τὸ σκήνωμα Αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 
Πύλας τοῦ οὐρανοῦ, ὑπάνοιξον Παρθένε, ἡμῖν 

τοῖς Σοῖς ἱκέταις, ὡς πύλη σωτηρίας, ἡμῶν καὶ 
Πορταΐτισσα. 

Δόξα. Τριαδικόν. 
Μίαν Σε ἐν τρισίν, οὐσίαν χαρακτῆρσιν, 

ὑπέρθεε Θεότης, πιστῶς ὁμολογοῦντες, φωτί Σου 
ἐλλαμφθείημεν. 

Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Πρώτη πάντων Ἁγνή, κατεῖδες ἀναστάντα, τὸν 

Σὸν Υἱὸν ἐκ τάφου, καὶ ὕμνησας τὴν Τούτου, 
τριήμερον Ἀνάστασιν. 

  
Καὶ ἀμέσως τό Χριστὸς ἀνέστη χύμα ἐκ γ΄ καὶ 

τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Παναγίας ἅπαξ. Ἦχος α΄. 
Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα Πορταΐτισσα Δέσποινα, 
ἧ διὰ θαλάσσης ἐπέστη, θαυμαστῶς ἐν τῇ ποίμνῃ 
Σου, τιμῶμεν ὡς ἁγίασμα σεπτόν, καὶ σκήνωμα 
τῆς δόξης Σου πιστῶς· ἐξ αὐτῆς γὰρ ἀναβλύζεις 
τὰς δωρεάς, τοῖς πόθῳ ἐκβοῶσί Σοι· δόξα τοῖς 
θαυμασίοις Σου Ἁγνή, τῇ προμηθείᾳ Σου, δόξα τῇ 
πρὸς ἡμᾶς Σου πλουσίᾳ χρηστότητι. 
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ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
 

Τό Χριστὸς ἀνέστη μετὰ τῶν στίχων αὐτοῦ ὡς 
συνήθως καὶ ἀμέσως τὰ Ἀνοιξαντάρια. Μεθ’ ἃ 
Συναπτὴ μεγάλη, καὶ τό Κύριε ἐκέκραξα, ἔνθα 
ἱστῶμεν στίχους ι΄ καὶ ψάλλομεν Ἀναστάσιμα 
τοῦ γ΄ ἤχου. 

Τῷ Σῷ Σταυρῷ, Χριστὲ Σωτήρ, θανάτου κράτος 
λέλυται, καὶ διαβόλου ἡ πλάνη κατήργηται, γένος 
δὲ ἀνθρώπων πίστει σῳζόμενον, ὕμνον Σοι καθ' 
ἑκάστην προσφέρει.  

 
Πεφώτισται τὰ σύμπαντα, τῇ Ἀναστάσει Σου 

Κύριε, καὶ ὁ Παράδεισος πάλιν ἠνέῳκται· πᾶσα δὲ 
ἡ κτίσις ἀνευφημοῦσά Σε, ὕμνον Σοι καθ' ἑκάστην 
προσφέρει. 

 
Δοξάζω τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υἱοῦ τὴν δύναμιν, 

καὶ Πνεύματος Ἁγίου ὑμνῶ τὴν ἐξουσίαν, 
ἀδιαίρετον, ἄκτιστον Θεότητα, Τριάδα Ὁμοούσιον, 
τὴν βασιλεύουσαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος.  

 
Ἔτερον Στιχηρόν, Ἀνατολικόν. 
Τὸν Σταυρόν Σου τὸν τίμιον, προσκυνοῦμεν 

Χριστέ, καὶ τὴν Ἀνάστασίν Σου ὑμνοῦμεν καὶ 
δοξάζομεν· τῷ γὰρ μώλωπί Σου, ἡμεῖς οἱ πάντες 
ἰάθημεν.  

 
Καὶ τῆς Θεοτόκου. Ἦχος α΄. Ὢ τοῦ παραδόξου 

θαύματος. 
Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ ἁγία Εἰκών, τῆς 

ἁγνῆς Θεόπαιδος, ἐλήλυθε θαυμαστῶς, διὰ 
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θαλάσσης ἡμῖν. Ἐξέλθετε μονασταί, ὑποδοχὴν τῇ 
Παρθένῳ ποιούμενοι, Ἰβήρων δὲ ἡ Μονή, 
λαμπροφοροῦσα τὰς πύλας σου ἄνοιξον· ἡ γὰρ 
Θεοτόκος Κόρη, ἐν σοὶ ἐπεδήμησε, καὶ οἰκείᾳ 
βουλήσει, πυλωρός σοι ἀναδείκνυται. 

 
Βαβαὶ τῶν Σῶν μεγαλείων Ἁγνή, καὶ τῆς πρὸς 

ἡμᾶς Σου, συμπαθείας Δέσποινα! Μεγάλων γὰρ 
δωρεῶν, καὶ ἀντιλήψεων, ἠξίωσας ἀληθῶς, ἣν 
ἐξελέξω περίβλεπτον Μάνδραν Σου· ὁσῶραι γὰρ 
ἐκπληροῖς, τὰς πρὸς ἡμᾶς σωστικὰς ὑποσχέσεις 
Σου· ὅθεν χαῖρέ Σοι βοῶμεν Κόρη Πορταΐτισσα, 
καὶ κηρύττομεν πᾶσι, τῶν θαυμάτων Σου τὸ 
μέγεθος. 

 
Τὴν Σὴν δοξάζομεν πρόνοιαν, δι’ ἧς περιέπεις, 

πάντοτε τοὺς δούλους Σου, ἑστῶτας πανευλαβῶς, 
πρὸ τῆς Εἰκόνος Σου· τοῖς πᾶσι γὰρ ἐφαπλοῖς, τὰς 
διαδόσεις τῶν θείων χαρίτων Σου, τοῖς πόῤῥω καὶ 
τοῖς ἐγγύς, καὶ διασώζεις τοὺς πίστει βοῶντάς Σοι· 
Κεχαριτωμένη χαῖρε, Κόρη Πορταΐτισσα, ἡ τοῦ 
Ἄθω προστάτις, καὶ τοῦ κόσμου ἡ βοήθεια. 

 
Ἕτερα. Ἦχος δ΄. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι. 
Ὡς ἀκήκοεν Ἄχραντε, τῶν ἁγίων ῥημάτων Σου, 

Γαβριὴλ ὁ Ὅσιος ἀγαλλόμενος, ἐν τῇ θαλάσσῃ 
ἐβάδισεν, ἀβρόχοις ἐν ἴχνεσι, καὶ ὁσίαις ἐν χερσί, 
τὴν ἁγίαν Εἰκόνα Σου ἠγκαλίσατο, ὡς ἁγίασμα 
θεῖον τῆς Σῆς δόξης, Πορταΐτισσα Παρθένε, 
ἁγιασμὸν κόσμῳ βλύζουσαν. 
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Τῆς πολλῆς Σου χρηστότητος, τὰς ἐκφάνσεις 
καὶ χάριτας, ἐναργῶς θεώμενοι ἐξιστάμεθα· ἐν τῷ 
πυλῶνι γὰρ ἵστασθαι, ηὐδόκησας Ἄχραντε, τῆς 
Μονῆς Σου τῆς σεπτῆς, τὴν ἁγίαν Εἰκόνα Σου, 
εἴργειν πάντοτε, ἐξ αὐτῆς τῶν ἐχθρῶν τὰς 
ἐπιθέσεις· διὰ τοῦτό Σε καλοῦμεν, θείαν ἡμῶν 
Πορταΐτισσαν. 

 
Καὶ ἐν ταύτῃ τῇ Μάνδρᾳ Σου, καὶ ἐν ὅλῳ τῷ 

Ὄρει Σου, καὶ εἰς κόσμον ἅπαντα Πορταΐτισσα, 
νέμεις τὴν ἄφθονον χάριν Σου, καὶ σώζεις 
προφθάνουσα τοὺς φωνοῦντάς Σε πιστῶς· ἀλλὰ 
πλήρου δεόμεθα Παντευλόγητε, τὰς σεπτάς Σου 
ἡμῖν ἐπαγγελίας, καὶ ἐν βίῳ τῷ παρόντι, καὶ ἐν τῷ 
μέλλοντι Δέσποινα. 

 
Δόξα. Ἦχος πλ. β΄. 
Σήμερον, ἐν τῇ λαμπροφόρῳ ἡμέρᾳ τῆς 

ἐγέρσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀειπάρθενος Αὐτοῦ 
Μήτηρ, καινῶν θαυμασίων ὑπόθεσιν, καὶ 
ψυχοτρόφων ἀγαθῶν κοινωνίαν, ἡμῖν παρατίθησι, 
μητρικῇ εὐδοκίᾳ· δεῦτε οὖν τρυφήσωμεν τῷ 
πνεύματι, τὰ τῆς Παρθένου μεγαλεῖα δοξάζοντες, 
καὶ τὴν περὶ ἡμᾶς πολυμερῆ Αὐτῆς κηδεμονίαν· ὡς 
γὰρ στήλην ἐμφανῆ, καὶ ἀσφαλὲς ἐχέγγυον, ὧν 
ἀπεφήνατο ἡμῖν ἐπαγγελιῶν, τὴν ἱερὰν Αὐτῆς 
Εἰκόνα, ἀῤῥήτῳ προμηθείᾳ ἐδωρήσατο· ἐκ Νικαίας 
γὰρ αὐτήν, διὰ θαλάσσης πάλαι ὡδήγησε, καὶ οὐκ 
ἐγνώσθησαν τὰ ἴχνη αὐτῆς, ἐν ὕδασι πολλοῖς, 
κατὰ Δαβὶδ τὸν θεῖον. Ἔργον τοῦτο θαυμαστόν 
καὶ παράδοξον, ὃ κατειργάσω Δέσποινα, πρὸς 
σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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Καὶ νῦν. Θεοτοκίον. 
Πῶς μὴ θαυμάσωμεν τὸν θεανδρικόν Σου τόκον 

Πανσεβάσμιε; Πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη, 
Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρκί, τὸν 
πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρὸς γεννηθέντα ἀμήτορα, 
μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν ἢ φυρμόν ἢ 
διαίρεσιν, ἀλλ’ ἑκατέρας οὐσίας τὴν ἰδιότητα, 
σῷαν φυλάξαντα. Διό, Μητροπάρθενε Δέσποινα, 
Αὐτὸν ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς τῶν 
ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολογούντων Σε.  

  
Είσοδος. Φώς Ιλαρόν 
Προκείμενον. Ἦχος Βαρὺς. Ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ 

οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν.  
Στ. Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης 

ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.  
Στ. Τί σοι ἐστί θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ σοὶ 

Ἰορδάνη ὅτι ἐστρἀφης εἰς τὰ ὀπίσω; 
  
Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσμα (Κεφ. κγ΄ 10-17). 
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. Καὶ 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. 
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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 μὴ 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, Μδ΄, 1-4). 
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 
τῆς πύλης τῆς πρὸς Βοῤῥᾶν, κατέναντι τοῦ οἴκου· 
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ πλήρης δόξης ὁ οἶκος Κυρίου. 
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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 τήν Λιτήν. Ἦχος α΄. 
Εὐφραινέσθω ἐν Κυρίῳ, ἡ τῶν Ἰβήρων Μονή, καὶ 

σὺν αὐτῇ ἅπας ὁ Ἄθως σκιρτάτω, καὶ πᾶσα πόλις 
καὶ χώρα τῶν πιστῶν, πίστει λαμπροφορείτω. Ἰδοὺ 
γὰρ ἡ οὐράνιος πύλη, ἡ φερωνύμως Πορταΐτισσα 
Θεοτόκος, οὐ μόνον πᾶσαν δόσιν ἀγαθήν, καὶ πᾶν 
δώρημα τέλειον, ἑνὶ ἑκάστῳ χορηγεῖ πρὸς 
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σωτηρίαν, ἀλλὰ καὶ τὰς οὐρανίους εἰσόδους, ὡς 
τοῦ Σωτῆρος φιλεύσπλαγχνος Μήτηρ, πᾶσιν 
ὑπανοίγει· ὅθεν δράμωμεν τῇ σκέπῃ Αὐτῆς, ἵνα 
πλουσίας τρυφήσωμεν χάριτος, καὶ λάβωμεν ὧν 
ἕκαστος, ἀπὸ ψυχῆς δεόμεθα, σὺν τῷ Ἀγγέλῳ 
βοῶντες· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ Σοῦ, 
ὁ παρέχων διὰ Σοῦ ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

Ἦχος β΄. 
Θαυμαστὴ ἡ πόρεια Πανάχραντε, ἣν διὰ 

θαλάσσης ἤνυσεν ἐν ἀῤῥήτῳ δυνάμει, ἡ παναγία 
Εἰκών Σου· Εἰκονομάχων γὰρ τὸν σάλον 
ἐκφεύγουσα, οἷα ναῦς μυριοφόρος, κυβερνωμένη 
τῇ Σῇ χάριτι, ἐνελιμενίσθη τῷ κλήρῳ Σου, φόρτον 
ἀγαθῶν ἐπαγγελμάτων, καὶ κρειττόνων ἐλπίδων 
πλήρωμα, καὶ ἁγιασμοῦ δωρεᾶς, μυστικῶς ἡμῖν 
κομίζουσα· ὧν τὰς ἀπαρχὰς δεχόμενοι, ἐν 
πληροφορίᾳ πολλῇ, μεγαλύνομεν τὸ ὄνομά Σου, 
τὸ ὑπερύμνητον Δέσποινα· ὅτι σκέπεις καὶ σώζεις, 
ἡμᾶς ἀεὶ Πορταΐτισσα. 

Ἦχος γ΄. 
Ὑπὲρ αὐγὰς ἡλίου ἐκλάμπουσα, ἐν ὄψει θείᾳ 

ἐπέστης, τῷ Σῶ θεράποντι Ὁσίῳ Γαβριήλ, καὶ 
τούτῳ ἀπεκάλυψας Ἄχραντε, τὴν περὶ ἡμᾶς Σου 
πανάγαθον βουλήν· ὦ τῆς πλουσίας Σου 
χρηστότητος, ὑπερύμνητε Δέσποινα! Πυλωρὸς γὰρ 
καὶ βοηθός, εὐηγγελίσω ἔσεσθαι, ἐν παντὶ ταύτης 
τῆς ποίμνης Σου· καὶ ἐναργὲς τούτων τεκμήριον, ἡ 
τῆς παντίμου Εἰκόνος Σου, ἐν ταύτῃ κατάπαυσις. 
Ὁμολογοῦμεν τὴν χάριν, καὶ εὐσήμῳ στόματι 
κηρύττομεν, τὰς πολλὰς ἀντιλήψεις Σου, δι’ ὧν 
σκέπεις καὶ σώζεις, ἡμᾶς ἀεὶ Πορταΐτισσα. 

Ἦχος δ΄. 
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Ἐξέστησαν ἅπαντες, τὸν Ὅσιον ὁρῶντες 
Γαβριήλ, ἐπὶ κυμάτων βαδίζοντα, καὶ τὴν Σὴν 
Εἰκόνα ταῖς χερσί, κρατοῦντα Πανάχραντε· ἡ γὰρ 
ἐξ αὐτῆς προϊοῦσα χάρις, ξένα καὶ παράδοξα, 
ἀληθῶς εἰργάσατο· καὶ οὐ μόνον τότε ἐδοξάσθη 
τοῖς θαύμασιν, ἀλλὰ καὶ νῦν παρέχει τὰς ἰάσεις, 
πανταχοῦ ἐφαπλοῦσα τὰς δωρεάς, καὶ 
προφθάνουσα σώζει, τοὺς φωνοῦντας αὐτὴν ἐκ 
πίστεως. Ἀλλ’ ὦ ὑπερύμνητε Πορταΐτισσα, 
ὁμάλισον ἡμῖν τὰς τρίβους τῆς ζωῆς, καὶ τῆς ἄνω 
Βασιλείας τὰς εἰσόδους ἄνοιξον· εἰς Σὲ γὰρ 
ἐλπίζομεν σωθῆναι, ὡς πάντα ἰσχύουσαν, παρὰ 
τῷ Υἱῷ Σου καὶ Θεῷ ἡμῶν. 

  
Ἀπόστιχα. Πρῶτον τὸ Ἀναστάσιμον. Ἦχος γ΄. 
Ὁ τῷ πάθει Σου Χριστὲ ἀμαυρώσας τὸν ἥλιον, 

καὶ τῷ φωτὶ τῆς Σῆς Ἀναστάσεως, φαιδρύνας τὰ 
σύμπαντα, πρόσδεξαι ἡμῶν τὸν ἑσπερινὸν ὕμνον, 
Φιλάνθρωπε.  

Καὶ τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις 
ἀσκητικῶν. 

Στ. Μνήσθησομαι τοῦ ὀνόματός Σου, ἐν πάσῃ 
γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 

Ἧκε θαλασσοπόρος ποτέ, κυβερνωμένη 
ἀοράτῳ δυνάμει Σου, Εἰκών Σου ἡ παναγία, 
Θεογεννῆτορ ἁγνή, ἀπὸ τῆς Νικαίας εὐδοκίᾳ Σου· 
καὶ ταύτης ὡς γέγραπται, οὐκ ἐγνώσθης ἐν ὕδασι, 
τὰ ἴχνη Κόρη, ἐνεργείᾳ τῇ κρείττονι, καὶ 
κατέπλευσεν, ἐν τῷ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος, στύλῳ 
φωτὸς ἐκλάμποντι, αὐτῆς τὴν παράδοξον, ἔλευσιν 
πᾶσι δηλοῦσα, τοῖς μονασταῖς Πορταΐτισσα, 
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πιστῶς Σοι βοῶσι· χαῖρε πάντων προστασία, καὶ 
καταφύγιον. 

Στ. Τὸ πρόσωπόν Σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι 
τοῦ λαοῦ. 

Χαίρων, ὁ ἱερὸς Γαβριήλ, καὶ καθυπείκων τῇ 
σεπτῇ ἐμφανείᾳ Σου, κατήλθεν ἀπὸ τοῦ ὄρους, καὶ 
ἐν θαλάσσῃ Ἁγνή, ἴχνεσιν ἀβρόχοις 
εἰσπεπόρευται, καὶ πίστει ἀνέλαβε, τὴν ἁγίαν 
Εἰκόνα Σου, τῶν οἰκτιρμῶν Σου, γλυκασμὸν 
ἀποστάζουσαν, καὶ βραβεύουσαν, ἀληθῆ 
ἀγαλλίασιν· ὅθεν αὐτὴν δεξάμενοι, ὡς θείαν Σου 
ἔλευσιν, ἐν τῇ Μονῇ τῶν Ἰβήρων, πανευλαβῶς 
ἐναπέθεντο, ὑμνοῦντες αἰνοῦντες, Πορταΐτισσα 
Παρθένε, τὰ μεγαλεῖά Σου. 

Στ. Ἡγίασε τὸ σκήνωμα Αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 
Χαίρει, ἡ τῶν Ἰβήρων Μονή, σεμνυνομένη τῇ 

ἀχράντῳ Εἰκόνι Σου· αὐτῆς γὰρ δι’ εὐσπλαγχνίαν, 
ὤφθης Ἁγνὴ οἰκουρός, πυλωρὸς καὶ δόξα 
Πορταΐτισσα· καὶ ἅπας ὁ Ἄθως δέ, ἐγκχαυχᾶται τῇ 
σκέπῃ Σου, καὶ σύμπας ὁ κόσμος, τῇ θερμῇ 
ἀντιλήψει Σου, διασώζεται, καὶ Θεῷ 
καταλλάσσεται· ἅπασι γὰρ ὀξύτατα, παρέχεις τὴν 
χάριν Σου, καὶ θλιβομένους ἐξαίρεις, τῶν χαλεπῶν 
περιστάσεων, ὑμνοῦντας αἰνοῦντας, καὶ 
κηρύττοντας Παρθένε, τὴν Σὴν βοήθειαν. 

Δόξα. Ἦχος πλ. δ΄. 
Τίς ἐπαξίως ὑμνήσει, τῇ πρὸς ἡμᾶς εὐνοίας Σου, 

τὸν ἀνεξάντλητον θησαυρόν, Θεοτόκε 
Πορταΐτισσα; Πολυειδῶς καὶ πολυτρόπως γάρ, 
εὐεργετοῦσα ἡμᾶς, ἐν εὐκαιρίαις καὶ θλίψεσι, 
βραβεύεις κατ’ ἀξίαν ἡμῖν τὰ αἰτήματα· οὐ μόνον 
γὰρ κυβερνῆτις σωτήριος, καὶ ἔφορος ἐν βίῳ ἡμῖν 
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ὤφθης, ἀλλὰ καὶ πυλωρὸς ἐδείχθης ἀσφαλής, 
ἀπείργουσα καθ’ ἡμῶν, πᾶσαν τῶν ἀντικειμένων 
βλάβην. Διὸ πανάχραντε Δέσποινα, καὶ τὰς 
οὐρανίους πύλας ἄνοιξον ἡμῖν, καὶ σεσωσμένους 
Χριστῷ προσάγαγε, τοὺς εἰς Σὲ ἐλπίζοντας. 

Καὶ νῦν. 
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ 

πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. 
Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· 
Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω 
βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ 
θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 
χαρισάμενος. 

  
Καὶ ἀμέσως τό Χριστὸς ἀνέστη ἐκ γ΄ (τετράκις 

μετὰ τοῦ Ἰδιομέλου), καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς 
Παναγίας. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης. 

Τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα Πορταΐτισσα Δέσποινα, 
ἧ διὰ θαλάσσης ἐπέστη, θαυμαστῶς ἐν τῇ ποίμνῃ 
Σου, τιμῶμεν ὡς ἁγίασμα σεπτόν, καὶ σκήνωμα 
τῆς δόξης Σου πιστῶς· ἐξ αὐτῆς γὰρ ἀναβλύζεις 
τὰς δωρεάς, τοῖς πόθῳ ἐκβοῶσί Σοι· δόξα τοῖς 
θαυμασίοις Σου Ἁγνή, τῇ προμηθείᾳ Σου, δόξα τῇ 
πρὸς ἡμᾶς Σου πλουσίᾳ χρηστότητι. 

Ἕτερον. Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε. 
Ὡς δώρημα τέλειον τῶν οἰκτιρμῶν Σου Ἁγνή, 

πιστῶς ἐδεξάμεθα, τὴν παραδόξως ἡμῖν, 
ἐλθοῦσαν Εἰκόνα Σου· ὅθεν καὶ πυλωρόν Σε, 
κεκτημένοι Παρθένε, πόθῳ Σοι ἐκβοῶμεν, 
Πορταΐτισσα Κόρη· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος 
μετὰ Σοῦ. 
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ΟΡΘΡΟΣ 
Ψάλλεται τό Χριστὸς ἀνέστη μετὰ τῶν στίχων 

αὐτοῦ, κατὰ τὸν συνήθη τύπον, μεθ’ ὃ τίθεται 
πάλιν ἀνάγνωσις καὶ μετὰ ταύτην ψάλλομεν 
τὸν Πολυέλεον καὶ τὴν Ἐκλογὴν τῆς Θεοτόκου.  

  
Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα. Ἦχος α΄. Τὸν 

τάφον Σου, Σωτήρ. 
Κατῆλθε θαυμαστῶς, ἡ ἁγία Εἰκών Σου, καὶ 

ἔφθασεν ἡμῖν, ἐκ Νικαίας Παρθένε, κομίζουσα τὰς 
χάριτας, τῆς σεπτῆς εὐλογίας Σου· ἧς τὴν ἔλευσιν, 
πανηγυρίζομεν πόθῳ, Πορταΐτισσα, ἐν τῇ 
παρούσῃ ἡμέρᾳ, Χριστοῦ τῆς ἐγέρσεως. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Ὡς πάλαι γυναικί, τῇ πιστῇ ἐν Νικαίᾳ, ἐδίδως 

δαψιλῶς, τὴν Σὴν χάριν Παρθένε, οὕτω καὶ νῦν 
Πανύμνητε, ἡμῖν δίδου δεόμεθα, ὑποσχέσεων, τῶν 
πρὸς ἡμᾶς Σου τὸ πέρας, τοῖς τὴν θείαν Σου, 
δορυφοροῦσιν Εἰκόνα, ἁγνὴ Πορταΐτισσα. 

  
Οἱ Ἀναβαθμοί· τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου. 
Προκείμενον. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός Σου ἐν 

πάσῃ γενεᾷ καὶ γενεᾷ. 
Στ. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι 

τοῦ λαοῦ. 
Εὐαγγέλιον Θεομητορικόν, ἐκ τοῦ κατὰ 

Λουκᾶν. Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις... 
 
Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι... 
 
Δόξα. Ταῖς τῆς Θεοτόκου... 
Καὶ νῦν. Ταῖς τῆς Παναχράντου... 
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Ἰδιόμελον. Ἦχος πλ. β΄. Στ Ἡγίασε τὸ σκήνωμα 
Αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 

Τῆς μητρικῆς προνοίας τὸ μέγεθος, 
ἐναργέστερον ἡμῖν δεικνύουσα, διὰ τῆς Σῆς 
Εἰκόνος, τῇ Σῇ ποίμνῃ ἐπεδήμησας, καὶ χαρᾶς 
πολλῆς ἡμᾶς ἔπλησας, καὶ ἐπὶ πλεῖον ἐκαρδίωσας, 
πρὸς θεῖον πόθον Πανάχραντε· τῆς γὰρ αἰωνίου 
σωτηρίας τὴν ἀσφάλειαν, ὤφθης ἡμῖν ἐγγυωμένη, 
ὃ καὶ ὁρῶμεν πληρούμενον, διὰ Σοῦ σωζόμενοι 
Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὦ Κυρία Πορταΐτισσα, μέχρι τέλους 
φύλαττε ἡμᾶς, καὶ σῶζε ὡς ἐπηγγείλῳ, τῇ κραταιᾷ 
προστασίᾳ Σου. 

  
 Οἱ Κανόνες· τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν Εἱρμῶν εἰς 

στ΄ καὶ τῆς Πορταϊτίσσης οἱ δύο εἰς η΄. 
Κανὼν α΄ τῆς Θεοτόκου, οὗ ἡ ἀκροστιχίς, ἐν 

τοῖς τελευταίοις τροπαρίοις: Γερασίμου. 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος α΄. Ἀναστάσεως ἡμέρα. 
Ἀναστάσεως ἡμέραν, τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, 

ἄγοντες χαρμοσύνως, συνεορτάσωμεν φαιρῶς, οἱ 
ἐν Ἄθῳ μονασταί, ἡμῖν τὴν λαμπράν, Εἰκόνος τὴν 
ἔλευσιν τῆς ἁγνῆς Θεομήτορος. 

 
Καθαροὶ τῇ διανοίᾳ, προσπελάσωμεν, πίστει 

καὶ εὐλαβείᾳ, Εἰκόνι τῇ θαυματουργῷ, 
Πορταϊτίσσης τῆς Ἁγνῆς, καὶ χάριν πολλήν, καὶ 
ἔλεος ἄφθονον, ἐξ αὐτῆς ἀρυσώμεθα. 

 
Οὐρανοί Σε ἐξαστράπτουσαν κατέχοντες, 

χαίρουσι Θεοτόκε· ἡ τῶν Ἰβήρων δὲ Μονή, Εἰκόνα 
Σου τὴν θαυμαστήν, πλουτοῦσα σεμνῶς, Σῇ δόξῃ 
λαμπρύνεται, Πορταΐτισσα Δέσποινα. 
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Γνώμην ἔχουσα ὁσίαν ἡ θεόφρον γυνή, πάλαι 
ἐν τῇ Νικαίᾳ, Εἰκόνα Σου τὴν ἱεράν, δάκρυσιν 
ἔθετο θερμοῖς, ἐν νώτοις ἁλός, ἐκείθεν δὲ 
ἄκλυστος, πρὸς ἡμᾶς παραγέγονε. 

  
Κανὼν δεύτερος, οὗ ἡ ἀκροστιχίς. Τῇ 

Πορταϊτίσσῃ αἶνον πλέκω. Γερασίμου. 
 
ᾨδὴ α΄. Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 
Τὴν ἔλευσιν Ἄχραντε, τῆς παναγίας Εἰκόνος 

Σου, ὑμνῆσαι τετόλμηκα, ἀνάγνοις χείλεσιν, ἀλλὰ 
σύγγνωθι, τῇ τόλμῃ μου Παρθένε, καὶ δίδου μοι 
δύναμιν, τῷ λόγῳ δέομαι. 

 
Ἡνίκα ἐνέμετο, Εἰκονομάχων ἡ αἵρεσις, ὡς 

λύμη ψυχόλεθρος, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, τότε 
Ἄχραντε, ἡ πάνσεπτος Εἰκών Σου, οἷς τρόπος 
ηὐδόκησας, ἡμῖν διέσωσται. 

 
Πορεύου, ὦ Δέσποινα, ὅπου ἡ χάρις Σου 

βούλοιτο, ἡμᾶς δὲ διάσωζε, τῇ Σῇ χρηστότητι, τὴν 
Εἰκόνα Σου, εἰς θάλασσαν βαλοῦσα, ἡ δώφρων 
ἐβόα Σοι, χήρα Πανάχραντε. 

 
Ὁδὸν διανύσασα, ἐπὶ θαλάσσης παράδοξον, καὶ 

ἄγνωστος μείνασα, πλείστοις ἐν ἔτεσιν, ἡ ἁγία 
Σου, Εἰκὼν Θεογεννῆτορ, ἐν Ἄθῳ κατέπλευσεν, ὡς 
ναῦς μυρίολβος. 
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Ὠδή γ’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Δεῦτε πόμα πίωμεν. 
Δεῦτε χαρισμάτων γλυκασμόν, ὃν ἡμῖν 

Παρθένος ἡ Πορταΐτισσα, οἷα νεφέλη ζωῆς, 
σταλάζει κατὰ τῶν Ἰωήλ, δεξώμεθα χαίροντες. 

 
Νῦν ἅπαν τὸ Ὄρος Σου Ἁγνή, ἐξαιρέτως ἡ 

Μάνδρα ἡ τῶν Ἰβήρων δέ, πανηγυρίζει λαμπρῶς, 
τὴν ἔλευσιν τὴν ξενοπρεπῆ, τὴν Σὴν Πορταΐτισσα. 

 
Χθὲς ἐπὶ κυμάτων τῆς ἁλός, φερομένη 

δεδόξασται Πορταΐτισσα, ἡ Σὴ ἁγία Εἰκών, καὶ 
σήμερον δὲ ἐν τῷ ναῷ, τῷ Σῷ τεθαυμάστωται. 

 
Ἔστη ἐν τῇ πόρτῃ τῆς Μονῆς, ἐκδηλοῦσα τὸν 

τρόπον τῆς προστασίας Σου, ἡ θαυμαστή Σου 
Εἰκών· ἐντεῦθεν ἐκλήθης συμπαθῶς, ἁγνὴ 
Πορταΐτισσα. 

  
Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Τοὺς Σοὺς ὑμνολόγους. 
Ῥημάτων τῶν θείων Σου ἀκούσας, ὁ Ὅσιος 

Κόρη Γαβριήλ, ἐπὶ ἁλὸς ἐπέζευσε, καὶ τὴν σεπτὴν 
Εἰκόνα Σου, ἀγκάλαις ὑπεδέξατο, φωτὶ ἀΰλῳ 
ἐκλάμπουσαν. 

 
Τρισσάκις δυνάμει ἀοράτῳ, πυλῶνι εὑρέθη τῆς 

Μονῆς, Εἰκών Σου ἡ ὑπέρλαμπρος, ἐκ τοῦ ναοῦ 
Σου φεύγουσα, φυλάττειν γὰρ ἠθέλησας, ἡμᾶς 
ἁγνὴ Πορταΐτισσα. 

 
Ἀγγέλων ἐξέστησαν αἱ τάξεις, ὁρῶντες ὀρθίαν 

θαυμαστῶς, ἐν τῇ θαλάσσῃ πλέουσαν, τὴν ἱερὰν 
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Εἰκόνα Σου, καὶ μονασταὶ ἐθαύμασαν, ταύτης 
Παρθένε τὴν ἄφιξιν. 

 
Ἰάσεων δρόσον ἀποστάζεις, καὶ παύεις τὴν 

φλόγα τῶν παθῶν, τῶν ἐπικαλουμένων Σε, 
Παρθένε Πορταΐτισσα, χάριν πολλὴν παρέχουσα, 
καὶ οὐράνιαν παράκλησιν. 

  
Κοντάκιον καὶ Οἶκος τοῦ Πάσχα. 
 
Κάθισμα. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 
Τῆς θαυμαστῆς Σου καὶ ἁγίας Εἰκόνος, 

πανηγυρίζοντες τὴν ἔλευσιν Κόρη, δοξολογοῦμεν 
τὰ πολλά Σου θαύματα· ἐν αὐτῇ γὰρ χαίροντες, 
ἐδεξάμεθα πίστει, Σὲ τὴν πάντων Ἄνασσαν, καὶ 
προστάτιδα ὅλων, βασιλικὰς διδοῦσαν δωρεάς, 
χειρὶ πλουσίᾳ, ἡμῖν Πορταΐτισσα. 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Τὰ τῶν βαρβάρων πολυάριθμα πλήθη, κατὰ 

τῆς ποίμνης Σου Ἁγνὴ ἐπελθόντα, ἀφανισμὸν 
ἐμπνέοντα καὶ ὄλεθρον, κραταιῶς συνέτριψας, 
καταιγίδι θαλάσσης, καὶ χαρᾶς ἐπλήρωσας, 
μοναστῶν τὰς καρδίας, τῶν καθορώντων Κόρη 
ἀληθῶς, πεπληρωμένα, τὰ Σὰ ἐπαγγέλματα. 

  
Ὠδή δ’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Ἐπὶ τῆς θείας 

φυλακῆς. 
Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς, φυλάττειν Σε καὶ 

θυρωρεῖν, οἷάπερ πυρίνην ῥομφαίαν, τὴν Μονήν 
Σου βλέποντες, Παρθένε ἐξιστάμεθα, καὶ πῶς οὐκ 
εὐποροῦμεν ὑμνῆσαι, τὴν πρὸς ἡμᾶς Σου ἀγάπην 
Πορταΐτισσα. 
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Ἄρσεν μὲν δι’ εὐσπλαγχνίαν, καὶ ἱλασμὸς ὤφθη 
Χριστός· Σὺ δὲ ὡς πανάφθορος Μήτηρ, τούτου 
Πανακήρατε, καὶ μήτηρ ἡμῶν πέφηνας, 
ἐκτρέφουσα καὶ θάλπουσα ὄντως, τρόποις 
ποικίλοις ἡμᾶς, ὦ Πορταΐτισσα. 

 
Ὡς ἐνιαύσιον λαμπράν, καὶ φωτοφόρον 

τελετήν, ἐν τῇ λαμπροφόρῳ ἡμέρᾳ, τῆς Χριστοῦ 
ἐγέρσεως, ἡ ἔλευσις ἐκρότησεν, ἡμῖν τῆς 
θαυμαστῆς Σου Εἰκόνος, ἐν ᾗ φαιδρῶς 
Πορταΐτισσα ὑμνοῦμέν Σε. 

 
Ὁ Προφητάναξ μὲν Δαβίδ, πρὸ τῆς τοῦ νόμου 

κιβωτοῦ, ἔνθους ἑωρᾶτο· ἡμεῖς δέ, εὐλαβῶς 
ἱστάμενοι, πρὸ τῆς σεπτῆς Εἰκόνος Σου, χαρὰν 
ἁγιασμὸν εὐφροσύνην, καὶ πᾶν καλὸν 
Πορταΐτισσα λαμβάνομεν. 

 
Ῥημάτων Κόρη ταπεινῶν, ὡς ἤκουσαν οἱ 

μοναχοί, τοῦ μετανοοῦντος σατράπου, τῶν 
Περσῶν ἐθαύμασαν, τὸ ἔργον τῆς προνοίας Σου· 
ἱκέτης ταπεινὸς γὰρ προσῆλθεν, ὁ πρὶν φυσῶν ἐν 
δυνάμει ματαιότητος. 

  
Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ. 
Τῷ ὁσίῳ προεστῶτι, ἀποροῦντι δι’ ἔνδειαν, ὄναρ 

ἐπιστᾶσα, τούτου θεραπεύεις τὸ ἄπορον· τοῦ γὰρ 
ἀλεύρου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου δέ, Πορταΐτισσα, τὰς 
ἀποθήκας ἐπλήρωσας. 
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Ἰατρεύεις Θεοτόκε, θαυμαστῶς Πορταΐτισσα, οὐ 
μόνον τοὺς πίστει, τῇ σεπτῇ Εἰκόνι Σου 
σπεύδοντας, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς πόῤρω 
κινδυνεύοντας, τοὺς τὸ ὄνομα, τὸ Σὸν φωνοῦντας 
τὸ ἅγιον. 

 
Στόματί Σου γλυκυτάτῳ, Πορταΐτισσα 

Δέσποινα, τῷ θεράποντί Σου θείῳ Γαβριὴλ 
εὐηγγέλισαι, τὰ ἀληθῆ ἀγαθὰ ὑπὲρ τῆς ποίμνης 
Σου· ὦ τῆς χάριτος, ἧς ἡμᾶς Κόρη ἠξίωσας. 

 
Σκέπε Κόρη οἷα μήτηρ, σκέπε οἷα φιλόστοργος, 

ἡμᾶς τὰ Σὰ τέκνα, οἷάπερ νοσσία προστρέχοντας, 
ὑπὸ τὰς πτέρυγας πάντοτε τῆς σκέπης Σου, τῶν 
τοῦ ὄφεως, μανιωδῶν ἐπιθέσεων. 

  
Ὠδή ε’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου 

βαθέος. 
 
Ὀρθρίζων Ἡλίῳ τῆς δόξης, ὁ Γαβριὴλ ὁ 

θεόφρων, ἐκλάμπουσαν ὑπὲρ λόγον, ἔβλεψέ Σε 
Ἄχραντε, καὶ παρὰ Σοῦ μεμύηται, τὴν περὶ ἡμᾶς 
εὐδοκίαν Σου. 

 
Τὴν ἄμετρόν Σου εὐσπλαγχνίαν, πῶς εἴπωμεν 

Θεοτόκε; Τῇ πύλῃ γὰρ ᾑρετίσω, μένειν 
συμπαθέστατα, τῆς Μονῆς Σου Δέσποινα, ὥσπερ 
πυλωρὸς ταύτης ἄμαχος. 

 
Προσέλθωμεν λευχειμονοῦντες, δικαιοσύνης 

τοῖς ἔργοις, τῇ μόνῃ Πορταϊτίσσῃ, καὶ αὐτῆς 
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ὀψόμεθα, Εἰκόνα τὴν ὑπέρλαμπρον, χάριν πολλὴν 
ἀναβλύζουσαν. 

 
Ἀγάπην πρὸς θείαν ἐνάγει, καὶ πρὸς σωτήριον 

φόβον, ἡ θέα τῆς μορφῆς Σου, ἡ ἐν τῇ Εἰκόνι Σου, 
Παρθένε Πορταΐτισσα, τοὺς πρὸς αὐτην 
καταφεύγοντας. 

  
Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα. 
Ἡγίασας Δέσποινα, ἁγιασμῶ τῆς δόξης Σου, 

καὶ ἐπισκιάσει Σου ἀΰλῳ, τὴν παναγίαν ὄντως 
Εἰκόνα Σου, καὶ εἰς πάντα κόσμον θαυμαστήν, 
ταύτην ἐναπέδειξας, ἐν σημείοις καὶ θαύμασι. 

 
Ἀπείργεις εἰσέρχεσθαι, ἐν τῇ Μονῇ Σου 

Ἄχραντε, τοὺς μεμολυσμένους τῇ καρδίᾳ, τοὺς 
καθαροὺς δὲ ἔνδον εἰσάγεις Ἁγνή· τοῦτο δὲ ἐργάζη 
τὴν αὐτῶν, σωτηρίαν θέλουσα, οἷα μήτηρ 
φιλόστοργος. 

 
Ἰδὼν τὴν Εἰκόνα Σου, μαχαίρᾳ πάλαι ἔπληξεν, 

ἐν τῇ σιαγόνι ἐνεργείᾳ, τοῦ μισοκάλου ὁ 
μεταγνοὺς πειρατής, καὶ ἐκ ταύτης αἷμα Κόρη ζῶν, 
ἔῤῥευσεν ὢ θαύματος! ἄχρι δεῦρο ὁρώμενον. 

 
Ναόν Σοι ανήγειραν, ἁγνὴ παρὰ τὴν 

θάλασσαν, ἔνθα πρῶτον ἔστη ἡ Εἰκών Σου, ἡ 
φερομένη τοῦ Γαβριὴλ ταῖς χερσίν, ἔνθα 
παραδόξως καὶ πηγή, ὕδατος ἀνέβλυσεν, ὡς 
ἁγίασμα ἅγιον. 
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Ὠδή στ’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Κατῆλθες ἐν τοῖς 
κατωτάτοις. 

Κατῆλθεν, ἀπὸ τῆς Ἑώας ἡμῖν, ἡ ἁγία Σου 
Εἰκὼν παραδόξως, Παρθένε, ὡς γλυκυτάτη ἡώς, 
διαυγάζουσα, ἐν τῷ κλήρῳ Σου Ἁγνή, δωρεῶν 
θείων αἴγλην. 

 
Φυλάττεις, ἐκ τῆς Περσῶν χαλεπῆς, ἐπιθέσεως 

Μονὴν τῶν Ἰβήρων, καὶ τούτους ἀφανισμῷ 
παντελεῖ, Πορταΐτισσα, παραδίδως ἀληθῶς, ἐν 
θυμῷ τῆς θαλάσσης.  

 
Σῶτέρ μου, ταῖς τῆς παναχράντου Μητρός, τῆς 

ἁγνῆς Πορταϊτίσσης πρεσβείαις, παράσχου, ὡς 
ἐλεήμων Θεός, τὰ ἐλέη Σου, τοῖς γεραίρουσιν 
Αὐτῆς, τὰ πολλὰ μεγαλεῖα. 

 
Σὺ σκέπη, Σὺ καὶ προστασία θερμή, Σὺ πνοὴ Σὺ 

καὶ παράκλησις θεία, ὑπάρχεις, τῶν Σῶν τεκνίων 
ἁγνή, Πορταΐτισσα, καὶ καθ’ ὥραν τὸ γλυκύ, 
ὄνομά Σου φωνοῦμεν. 

  
Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Τὴν θείαν ταύτην. 
Ὅλη λαμπρὰ Πορταΐτισα, τῇ κόρῃ τῇ πασχούσῃ 

τεθέασαι, τοῦ Ῥώσσων ἄνακτος, ἣν θαυμαστῶς 
θεραπεύσασα, τῇ Σῇ Μονῇ παρέχεις, ὧν πρώην 
ἔχρηζε. 

 
Νόσου βαρείας ἀπήλλαξας, τὸ πάσχον ἀνιάτως 

θυγάτριον, ἐν Λέσβῳ ἄχραντε, τοῦ Ἱερέως Σῇ 
χάριτι· ὅθεν λαμπρῶς κηρύττει, τὸ 
θαυματούργημα. 
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Πολλῆς χαρᾶς Κόρη ἔπλησας, μητέρα ἐν 
Ἀθήναις φιλόθεον, ὡς ἐθεράπευσας, υἱὸν τὸν 
ταύτης τὸν πάσχοντα, θερμῶς δεηθεῖσαν, ὦ 
Πορταΐτισσα. 

 
Λαμπρὸν ἐχέγγυον δέδωκας, ἡμῖν τῆς κραταιᾶς 

προστασίας Σου, ὦ Πορταΐτισσα, τὴν παναγίαν 
Εἰκόνα Σου, πρὸς ἣν ἀεὶ ὁρῶντες, ἰσχὺν 
λαμβάνομεν. 

  
Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῆ ὑπερμάχῳ. 
Ὡς πυλωρὸς καὶ ἀρωγὸς ἡμῶν καὶ ἔφορος, μὴ 

ἀντανέλῃς ἀφ’ ἡμῶν τὴν Σὴν βοήθειαν, 
Πορταΐτισσα Παρθένε ἐκδυσωποῦμεν· ἀλλὰ 
πλήρου τὰς σεπτὰς ἐπαγγελίας Σου, ἃς ἡμῖν 
εὐηγγελίσω ὡς φιλάγαθος, ἵνα κράζωμεν· Χαῖρε 
πάντων ἀντίληψις. 

 
Ὁ Οἶκος. 
Ἄγγελοι ἀοράτως, τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα, ἀεὶ 

ἐν εὐλαβείᾳ κυκλοῦσιν· ἡμεῖς δὲ ὁρατῶς πρὸς 
αὐτήν, μετὰ δέους προσερχόμενοι Πορταΐτισσα, 
ὑμνοῦμέν Σου τὰ θαύματα, καὶ πόθῳ Σοι βοῶμεν 
ταῦτα· 

Χαῖρε, δι’ ἧς μονασταὶ σκιρτῶσι·  
χαῖρε,  δι’ ἧς δυσμενεῖς σιγῶσι. 
Χαῖρε, παραδόξως ἡμῖν ἡ εἰσπλεύσασα·  
χαῖρε,  πᾶσαν δόσιν πιστοῖς ἡ παρέχουσα, 
Χαῖρε, Κόρη Πορταΐτισσα, τῶν Ἰβήρων τῆς 

Μονῆς·  
χαῖρε,  πρύτανις καὶ ἔφορος, Ἄθωνος ἡ εὐκλεής. 
Χαῖρε, ὅτι ἐκτρέπεις καθ’ ἡμῶν πᾶσαν βλάβην·  
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χαῖρε,  ὅτι βραβεύεις τοῖς πιστοῖς πᾶσαν χάριν. 
Χαῖρε, πηγὴ θαυμάτων ἀείρυτος·  
χαῖρε,  ἐλπὶς ἡμῶν ἀνενδοίαστος. 
Χαῖρε, ἡμῶν πυλωρὸς σωτηρίας·  
χαῖρε,  πυρσὸς ἀῤῥαγοῦς προσδοκίας. 
Χαῖρε πάντων ἀντίληψις. 
  
Συναξάριον. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Τρίτη τῆς 

Διακαινησίμου, ἑορτάζομεν τὴν πρὸς 
ἡμᾶς, τὴν ἐν Ἄθῳ περιφανῆ τῶν Ἰβήρων 
Μονήν, διὰ θαλάσσης παράδοξον ἔλευσιν 
τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου τῆς 
Πορταϊτίσσης, γενομένην κατ’ αὐτὴν τὴν 
ἡμέραν, ἐν ἔτει 1004. 

Ξένως ἡμῖν ἧκες εν τῇ Σῇ Εἰκόνι, 
Καὶ τῆς ποίμνης Σου πυλωρὸς ὤφθης Κόρη. 
Θεοτόκου Πορταϊτίσσης τέρατ’ ἀείδω λιγυρῶς. 
Ταῖς τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Ἁγίων πρεσβείαις, 

Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
  
Ὠδή ζ’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Ὁ παῖδας ἐκ 

καμίνου. 
Ὁ παῖδας ἐκ καμίνου ῥυσάμενος, ἐκ Σοῦ 

σεσωμάτωται, Κόρη ὑπὲρ νοῦν, καὶ πύλην Σε τῶν 
οὐρανῶν, μυστικῶς τοῖς ἐν γῇ ἀναδείκνυσιν, 
εἰσάγουσαν ἡμᾶς πρὸς τὰ ἄνω, Παρθένε 
Πορταΐτισσα. 

 
Γυναῖκες ἀντὶ μύρων θεόφρονες, ἁγνὴ 

Πορταΐτισσα, πίστει ἀκλινεῖ, ὕμνον Σοι φέρουσι 
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καινόν, τὴν θερμήν Σου αἰτοῦσαι βοήθειαν, ἣν 
δίδου συμπαθῶς Θεοτόκε, ὡς εὐσπλαγχνίας 
πέλαγος. 

 
Θανάτου ἐκ βεβαίου ἐξήρπασας, πολλάκις 

προφθάσασα, τοὺς ἀπὸ ψυχῆς, τὸ ὄνομά Σου τὸ 
γλυκύ, ἐν κινδύνοις τελοῦντας φωνήσαντας· ἀλλὰ 
καὶ ἀναγκῶν ἐσομένων, ἡμᾶς ῥῦσαι Πορταΐτισσα. 

 
Ὡς ὄντως θαυμαστὴ καὶ παράδοξος, τοὺς 

πάντας ἐκπλήξασα, γέγονεν Ἁγνή, ἡ ἔλευσίς Σου 
πρὸς ἡμᾶς, ἐκκαλύπτουσα χάριν ἐξαίρετον, αὐτὴν 
οὖν χαρμοσύνως τελοῦμεν, Παρθένε Πορταΐτισσα. 

 
Ἰδοὺ ὁ φωτισμὸς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ἰδοὺ ἡ 

παράκλησις, πάντων ἡ χαρά, ἡ Πορταΐτισσα ἁγνή, 
ἐν ἐκάστῳ τὰ πρόσφορα νέμουσα· προσέλθωμεν 
μετὰ παῤῥησίας, αὐτῇ καὶ σωθησόμεθα. 

  
Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Οὐκ ἐλάτρευσαν. 
Ἐπεφώνησας ἐν ἐπαλλήλῳ φθέγματι, ἐκ τῆς 

Εἰκόνος Σου, τὸν νεωκόρον Ἁγνή, τριττῷ δὲ 
ῥαπίσματι, τοῦτον ἐπαίδευσας, καὶ μὴ θέλοντα, ὃς 
ἰαθεὶς τοῦ πτώματος, εὐλαβῶς Σοι διηκόνει. 

 
Κόσμος ἅπας Σου κηρύττει Πορταΐτισσα, τὰ 

πολλὰ θαύματα, ἃ συμπαθῶς ἐνεργεῖς· εἰς πᾶσαν 
ἐξῆλθε γάρ, τὴν γῆν ἡ χάρις Σου, καὶ τὸ ὄνομα, τὸ 
Σὸν ἡδὺ μελέτημα, πάσης γλώσσης πιστῶν ὤφθη. 

 
Ὡς κατεῖδέ Σε ὁ διωχθεὶς παῖς ἄπορος, 

ἀγκάλαις φέρουσαν, οἷάπερ βρέφος Χριστόν, ἐκ 
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Σοῦ νομίσματα, τρία δεξάμενος, θάμβους ἔπλησε, 
τοὺς μοναχοὺς θαυμάζοντας, συμπαθείας Σου τὸν 
πλοῦτον. 

 
Γνῶσιν ἔκδηλον καὶ οἰονεὶ ἀσφάλειαν, δοῦναι 

τῷ κλήρῳ Σου, τῆς πρὸς ἡμᾶς Σου πολλῆς, 
χρηστότητος Ἄχραντε, καὶ ἀαγαθότητος, ξένῳ 
θαύματι, ἦλθε ποντοπορήσασα, ἡ σεπτὴ ἡμῖν 
Εἰκών Σου. 

  
Ὠδή η’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Αὕτη ἡ κλητή. 
Αὕτη ἡ σεπτή, καὶ ἁγία ἡμέρα, ἐν ᾗ ἡμῖν 

ἀφῖκται, ἡ παναγία Εἰκών Σου, ἑορτὴ ἀληθής, τῇ 
τοῦ Πάσχα φωταυγείᾳ γεγένηται· ἦλθες γὰρ 
Παρθένε, χαρὰν ἡμῖν διδοῦσα. 

 
Δεῦτε τῆς διπλῆς, ἐντρυφήσωμεν χάριτος· ἰδοὺ 

γὰρ ἐξανέστη, Χριστὸς καινίσας τὸν κόσμον, καὶ ἡ 
Μήτηρ Αὐτοῦ, ἀγαθὰ εὐαγγελίζεται κρείττονα, 
ἡμῖν τῇ ἑλεύσει, θείας Αὐτῆς Εἰκόνος. 

 
Ἆρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς σου καὶ ἴδε, τοὺς 

πίστει παρεστῶτας, τῇ θαυμαστῇ Σου Εἰκόνι, καὶ 
παράσχου αὐτοῖς, τὰς αἰτήσεις συμπαθῶς 
Πορταΐτισσα· μὴ οὖν ἡμᾶς στερήσῃς, τῆς χάριτός 
Σου Κόρη. 

 
Μεῖνον μεθ’ ἡμῶν ἕως τέλους αἰῶνος· ὁρῶντες 

γὰρ Παρθένε, τὴν Σὴν Ἁγίαν Εἰκόνα, ἐν τῷ μέσῳ 
ἡμῶν, ἀκλινεῖς ἐν πάσῃ θλίψει τηρούμεθα· 
ἐγγύησις γὰρ αὕτη, τῆς πρὸς ἡμᾶς Μονῆς Σου. 
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Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Παῖδας εὐαγεῖς. 
Εἶδόν Σε κρατοῦσαν ἐν ἀγκάλαις, Παρθένε 

Χριστὸν τὸν Κύριον ὡς νήπιον, οἱ κατὰ τῆς 
ποίμνης Σου ἐλθόντες ἀλάστορες, τῆς Ἄγαρ οἱ 
ἀπόγονοι περιπολεύουσαν, ἔνδον ἐν τῇ Μονῇ Σου 
Παρθένε· ὢ τῆς πρὸς ἡμᾶς Σου, πολλῆς 
κηδεμονίας! 

 
Ῥήμασι τῶν ἐπαγγελιῶν Σου, ὧν πάλαι 

εὐηγγελίσω τοῖς οἰκέταις σου, Κόρη Πορταΐτισσα, 
τὰς ψυχὰς πτερούμενοι, τὰς μηχανὰς ἐκφεύγομεν 
τοῦ παναλάστορος, καὶ ἔχοντες εἰς Σὲ τὰς ἐλπίδας, 
τῶν ἐπερχομένων, λυτρούμεθα κινδύνων. 

 
Ἄκλυστος λιμὴν χειμαζομένων, ἐν πόνοις καὶ 

συμφοραῖς καὶ περιστάσεσιν, ὤφθης 
Μητροπάρθενε, Κόρη Πορταΐτισσα, νεφέλη 
δροσοβόλος δὲ ἐπισκιάζουσα, τοὺς 
ἀπεκδεχομένους τὴν δρόσον, τῆς Σῆς προμηθείας, 
καὶ μητρικῆς εὐνοίας. 

 
Σκέπη τῆς Μονῆς τῆς τῶν Ἰβήρων, Παρθένε καὶ 

πυλωρὸς πέλεις ἀκοίμητος, Ὄρους δὲ τοῦ Ἄθωνος, 
κηδεμὼν καὶ ἔφορος, καὶ μέγα καταφύγιον παντὸς 
τοῦ κόσμου Ἁγνή· διό Σε Πορταΐτισσα Κόρη, 
ἀνυμνολογοῦμεν, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

  
Ὠδή θ’. Ὁ α΄ τῆς Θεοτόκου. Φωτίζου, φωτίζου. 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς ἁγνῆς Παρθένου, 

Πορταϊτίσσης Κόρης, τὰ θεῖα μεγαλεῖα. 
Φαιδρύνου ἀγάλλου, Μονὴ Ἰβήρων ἡ σεπτή, ἐν 

τοῖς κόλποις πλουτοῦσα, Εἰκόνα τὴν ἄχραντον, 
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τῆς τοῦ Θεοῦ παναχράντου Μητρός, τῆς 
συμπαθῶς, πλούτῳ εὐσπλαγχνίας, Πορταϊτίσσης 
γενομένης Σοι. 

 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τῆς μόνης Θεοτόκου, 

Ἁγνῆς Πορταϊτίσσης, τὰ θαύματα τὰ ξένα. 
Ὢ θείων φωνῶν Σου! ὢ ὑποσχέσεων καλῶν! 

βοηθὸς γὰρ ἐν βίῳ, ἡμῖν ἔφης ἔσεσθαι, καὶ τῷ 
Χριστῷ, μετὰ τέλος ἡμᾶς προσαγαγεῖν· ὅθεν 
σωτηρίας, Παρθένε πύλην Σε γινώσκομεν. 

 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τῆς Πορταϊτίσσης, 

περὶ ἡμᾶς πλουσίαν, στοργὴν καὶ προστασίαν. 
Ὁλόφωτε πύλη, ἀνατολῆς τῆς νοητῆς, πυλωρὲ 

ἀσφαλείας, ἡμῶν καὶ ἀντίληψις, τὰς καθ’ ἡμῶν, 
τῶν ἐχθρῶν προσβολάς, τρέπει ἀεί, κραταιᾷ χειρί 
Σου, ὦ Πορταΐτισσα δεόμεθα. 

 
Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν δόξαν καὶ τὴν χάριν, 

τὴν τῆς Πορταϊτίσσης, Μητροπαρθένου Κόρης. 
Ὑψόθεν Παρθένε, σκέπε καὶ φύλττε ἀεί, τοὺς 

στεῤῥῶς πεποιθότας, ταῖς Σαῖς ὑποσχέσει, καὶ τὰς 
φωνάς, τῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ, δέχου Ἁγνή, τῶν 
πιστῶς φωνούντων, ὦ Πορταΐτισσα τὴν κλῆσίν 
Σου. 

  
Ὁ β΄ τῆς Θεοτόκου. Ἅπας γηγενής. 
Ἄγγελοι, ἐθαύμασαν κατιδόντες, διὰ θαλάσσης 

πλεύσασαν, ἐπὶ τὸν Ἄθω ἀκλύστως, Παρθένε τὴν 
Σὴν Εἰκόνα. 

Ἴκται πρὸς ἡμᾶς, ἁλὸς διαπλεύσασα πελάγη 
ἄκλυστος, Εἰκών Σου ἡ πάντιμος, καὶ εὐφροσύνης 
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πάντας ἐνέπλησεν· ἐν ταύτῃ γὰρ κατείδομεν 
ἀριδηλότατα, τὴν πολλήν Σου, πρὸς ἡμᾶς 
χρηστότητα, ὑπὲρ ἥλιον Κόρη ἐκλάμπουσαν. 

 
Ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι μετὰ δέους, Παρθένε 

Πορταΐτισσα, τῇ Σῇ Εἰκόνι ἑστῶτες, αἰνοῦσι τὰς 
χάριτάς Σου. 

Μνήμην ἱεράν, τῆς ξένης ἀφίξεως τελοῦντες 
Ἄχραντε, ἡμῖν τῆς Εἰκόνος Σου, τῇ τοῦ Σωτῆρος 
ἐγέρσει σήμερον, λαμπρῶς πανηγυρίζομεν καὶ 
ἐκβοῶμέν Σοι· ἦλθες Κόρη, ἐν μέσῳ τῶν τέκνων 
Σου, οἷα μήτηρ φιλόστοργος. 

 
Δόξα. 
Ἄναρχε Τρισήλιε Θαρχία, ἐλέησον τοὺς δούλους 

Σου, ταῖς τῆς ἁγνῆς Θεοτόκου, πανευπροσδέκτοις 
πρεσβείαις. 

Ὄνομα τὸ Σόν, ἁγνὴ Πορταΐτισσα, ἐν γλώσσῃ 
φέροντες, πάσῃ ὥρᾳ Πάναγνε, πάσης πικρίας 
ἀπολυτρούμεθα, καὶ γλυκασμοῦ πληρούμεθα καὶ 
παρακλήσεως, οὐρανίου· διὰ τοῦτο πάντοτε, ἐν 
παντὶ τῇ Σῇ χάριτι σπεύδομεν. 

 
Καὶ νῦν. 
Ἄχραντε πανύμνητε Θεοτόκε, Παρθένε 

Πορταΐτισσα, ἀεὶ βοήθει καὶ σώζε, πάσης ἀνάγκης 
τοὺς πρόσφυγάς Σου. 

Ὕμνησαν φαιδρῶς, τῆς θείας Εἰκόνος Σου 
πάλαι τὴν ἔλευσιν, μοναστῶν συστήματα, χάριν 
ἐκ ταύτης πολλὴν καρπούμενοι· ἡμεῖς δὲ 
λιτανεύοντες αὐτὴν βοῶμέν Σοι· ἔσο Κόρη, μεθ’ 
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ἡμῶν τῶν δούλων Σου, ὡς ὑπέσχου ἀεὶ 
Πορταΐτισσα. 

  
Ἐξαποστειλάριον. Τοῦ Πάσχα. Ἦχος β΄. 
 
Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ 

Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας ἐκ 
φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς 
ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον.  

 
Τῆς Παναγίας. Ὅμοιον. 
Ὡς Πορταΐτισσα ἡμῶν, καὶ πυλωρὸς σωτήριος, 

ὑπάνοιξον τὰς εἰσόδους, τῆς Βασιλείας οὐρανῶν, 
ἡμῖν τοῖς μεγαλύνουσι, Παρθένε Θεοτόκε, τὰ θεῖά 
Σου θαύματα. 

Καὶ πάλιν τὸ τοῦ Πάσχα. 
  
Εἰς τοὺς Αἴνους. Ἀναστάσιμα γ΄. Ἦχος γ'. 
 
Δεῦτε πάντα τὰ ἔθνη, γνῶτε τοῦ φρικτοῦ 

μυστηρίου τὴν δύναμιν· Χριστὸς γὰρ ὁ Σωτὴρ 
ἡμῶν, ὁ ἐν ἀρχῇ Λόγος, ἐσταυρώθη δι' ἡμᾶς, καὶ 
ἑκὼν ἐτάφη, καὶ ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, τοῦ σῶσαι τὰ 
σύμπαντα, Αὐτὸν προσκυνήσωμεν.  

 
Διηγήσαντο πάντα τὰ θαυμάσια, οἱ φύλακές 

σου Κύριε· ἀλλὰ τὸ συνέδριον τῆς ματαιότητος 
πληρῶσαν δώρων τὴν δεξιὰν αὐτῶν, κρύπτειν 
ἐνόμιζον τὴν Ἀνάστασίν Σου, ἣν ὁ κόσμος δοξάζει· 
ἐλέησον ἡμᾶς.  
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Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως 
τὴν πεῖραν εἰληφότα· Μαρία γὰρ ἡ Μαγδαληνή, 
ἐπὶ τὸ μνῆμα ἦλθεν, εὗρεν Ἄγγελον ἐπὶ τὸν λίθον 
καθήμενον, τοῖς ἱματίοις ἐξαστράπτοντα, καὶ 
λέγοντα· Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 
οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἐγήγερται, καθὼς εἶπε, 
προάγων ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ.  

 
Καὶ τῆς Θεοτόκου γ΄. Ἦχος α΄. Πανεύφημοι 

Μάρτυρες. 
 
Ὡς ξένη καὶ ὄντως θαυμαστή, Δέσποινα ἡ 

ἔλευσις, τῆς παναγίας Εἰκόνος Σου, ἡμῖν 
γεγένηται! ἣν ἐπὶ θαλάσσης, πεζεύσας τῷ λόγῳ 
Σου, ὁ θεῖος Γαβριὴλ ἠγκαλίσατο· ἣν ὡς 
θησαύρισμα, τῆς Σῆς δόξης θησαυρίσαντες, τὴν 
Σὴν χάριν, εὐσήμως κηρύττομεν. 

 
Τοῖς πᾶσι παρέχεις δαψιλῶς, Κόρη Πορταΐρισσα, 

χάριν καὶ ἔλεος πάντοτε, καὶ κινδυνεύουσι, 
βοηθεῖς ταχέως, θλίψεων τὸν καύσωνα, 
σβεννύουσα τῇ δρόσῳ Πανύμνητε, τῆς 
εὐσπλαγχνίας Σου· διὰ τοῦτο μεγαλύνομεν, 
Θεοτόκε, τὴν μεγαλωσύνην Σου. 

 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ὡς ἀληθῶς, Κόρη 

Πορταΐτισσα, τῶν Σῶν θαυμάτων διέδραμεν, χάρις 
ἡ ἔνθεος· πάντας γὰρ προφθάνεις, τοὺς πιστῶς 
καλοῦντάς Σε, καὶ δίδως συμπαθῶς τὰ αἰτήματα, 
πᾶσι Πανάχραντε· διὰ τοῦτο τὸ Σὸν ὄνομα, τρυφὴ 
πέλει, ἡμῶν καὶ παράκλησις. 
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Εἶτα τὰ Στιχηρὰ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν Στίχων 
αὐτῶν.   

Δόξα τῆς Θεοτόκου. Ἦχος πλ. α΄. 
Θεοτόκε ἀειπάρθενε, θαυμαστὰ τὰ Σὰ πάντα 

πέλει, ἀληθῶς καὶ ἀκατάληπτα· ὁ γὰρ τῶν 
θαυμασίων Θεός, μεγαλεῖα ἐν Σοὶ ἐποίησε, 
σαρκωθῆναι ἐκ Σοῦ, εὐδοκήσας ὑπὲρ λόγον· ὅθεν 
θαυμαστῶς ἡμῶν προνοουμένη, μεγάλα τε καὶ 
ἔνδοξα, ποικίλοις τρόποις κατεργάζῃ, εἰς 
περιποίησιν ἡμῶν καὶ σωτηρίαν. Ἀλλ’ ὦ 
Πορταΐτισσα ὑπερένδοξε, δίδου ἡμῖν ἀεί, τὴν Σὴν 
βοήθειαν, καὶ σκέπε ἡμᾶς, ἐκ τῶν βελῶν τοῦ 
ἀλάστορος. 

 
Καὶ νῦν. Τῆς ἑορτῆς. 
Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ 

πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. 
Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· 
Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω 
βοήσωμεν· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ 
θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν 
χαρισάμενος.  

  
Μεγαλυνάριον. 
Ὤφθης Πορταΐτισσα ἀληθῶς, σκέπη καὶ 

προστάτις, τῶν φωνούντων ἀπὸ ψυχῆς, Κόρη 
Παναγία, τὸ μέγα ὄνομά Σου· διὸ τῇ χάριτί Σου 
πάντες προστρέχομεν. 
  


