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Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α΄
Τὴν σεπτήν Σου Εἰκόνα Πορταΐτισσα ∆έσποινα, ἣ διὰ θαλάσσης ἐπέστη,
θαυµαστῶς ἐν τῇ ποίµνῃ Σου, τιµῶµεν ὡς ἁγίασµα σεπτόν, καὶ σκήνωµα
τῆς δόξης Σου πιστῶς, ἐξ αὐτῆς γὰρ ἀναβλύζεις τὰς δωρεάς, το�ς πόθῳ
ἐκβοῶσί Σοι· δόξα το�ς θαυµασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ προµηθείᾳ Σου,
δόξα τῇ πρὸς ἡµᾶς Σου πλουσίᾳ χρηστότητι.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΨΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΗΣ

Σ

τήν Ἱερά Μονή τῶν Ἰβήρων βρίσκεται ἡ θαυµατουργή Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, ἡ ὁποία κατά τήν παράδοση εἶναι ἔργο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Ἔχει διαστάσεις 137 ἑκατοστά ὕψος καί 94 πλάτος, τό δέ
βάρος 96 κιλά, µαζί µέ τήν µεταλλική ἐπένδυση καί τά ἀναθήµατα. Ἡ αὐστηρή
ἔκφραση τοῦ ἱεροῦ προσώπου Της, τονιζόµενη ἀπό τήν ἐπιβλητική, καθηλωτική µατιά Της, προξενε� δέος. Τό προσωνύµιο "Πορταΐτισσα" δόθηκε στήν
ἱερά Εἰκόνα, ἐπειδή είναι τοποθετηµένη στό Παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς Ἰβήρων,
πού ὑπάρχει ἀριστερά τῆς κεντρικῆς πύλης.
Αὐτή ἡ Εἰκόνα ἦταν κτῆµα µιᾶς εὐλαβοῦς χήρας ἀπό τήν Νίκαια. Μετά ἀπό
γενική ἔρευνα πού πραγµατοποίησαν εἰκονοµάχοι στρατιῶτες, ἀνακάλυψαν
καί αὐτή τήν Εἰκόνα. Μπροστά της ἔκαιγε ἀκοίµητη καντήλα. Ἡ εὐλαβής χήρα
πῆρε µιά µέρα παράταση ἀπό τούς στρατιῶτες, οἱ ὁπο�οι ἐπρόκειτο νά τήν καταστρέψουν, ὑποσχόµενη νά τούς δώσει πολλά χρήµατα. Ὅµως, τήν ἴδια
νύχτα µαζί µέ τό γιό της, ἔριξαν τήν Εἰκόνα στή θάλασσα, ἡ ὁποία ξαφνικά
στάθηκε ὄρθια καί ἔπλεε πρός τήν Ἑλλάδα. Ὁ γιός της, γιά νά µή τόν συλλάβουν, ἦρθε στή Θεσσαλονίκη καί µετά πῆγε στό Ἅγιον Ὄρος. Κανείς δέν
ἤξερε, πού βρισκόταν 175 χρόνια ἡ συγκεκριµένη Εἰκόνα, ἀπό τό 829, ἀφ᾽
ὅτου τήν ἔριξαν στή θάλασσα ἕως τό 1004, ὁπότε φανερώθηκε στήν Ἱερά
Μονή Ἰβήρων.
Οἱ ἅγιοι Γέροντες τῆς Μονῆς συνήθιζαν καθηµερινῶς τό ἑσπέρας νά ἀναπαύονται ἀπό τόν κόπο τῶν διακονηµάτων, καθήµενοι παραθαλασσίως καί νά
ὁµιλοῦν περί σωτηρίας ψυχῆς, ὅταν ξαφνικά εἶδαν µέσα στή θάλασσα µία
λάµψη. Μαζεύτηκαν τότε ὅλοι οἱ µοναχοί καί µέ βάρκες θέλησαν νά πάνε στό
περίεργο καί θαυµαστό σηµε�ο. Μπόρεσαν µόνο νά διακρίνουν ὅτι ἦταν µία
Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, διότι, ὅσο πλησίαζαν, τόσο ἡ Εἰκόνα ἀποµακρυνόταν.
Ὁπότε οἱ πατέρες συγκεντρώθηκαν στήν Ἐκκλησία καί ἱκέτευαν θερµῶς τόν
Πανάγαθο Θεό νά τούς ἐπιτρέψει νά πάρουν τήν ἁγία Εἰκόνα. Πράγµατι ὁ
Θεός ἄκουσε τήν δέησή τους.
Ἔξω ἀπό τό Μοναστήρι ἀσκήτευε κάποιος µοναχός ὀνόµατι Γαβριήλ, ἀπό
τήν Ἰβηρία. Ἦταν ἁπλός, ἀναχωρητής, πού ἀδιαλείπτως ἔλεγε: "Κύριε Ἰησοῦ
Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ ἐλέησόν µε τόν ἁµαρτωλό" καί ὁ Θεός ἱλάσθητί µοι τῷ
ἁµαρτωλῷ". Ἡ τροφή του ἦταν τά βότανα τοῦ βουνοῦ καί ποτό του τό νερό καί
µέρα-νύχτα µελετοῦσε τό νόµο τοῦ Κυρίου. Ἐνώ προσευχόταν, νύσταξε λίγο,
ἔκλεισε τά µάτια του καί βλέπει τήν ἁγία Θεοτόκο µέ ἰδιαίτερη λαµπρότητα καί
τοῦ λέει: "Πήγαινε στό Μοναστήρι σου καί πές στόν ἡγούµενο ὅτι ἦρθα γιά νά
τούς δώσω τήν Εἰκόνα µου. Περπάτησε πάνω στή θάλασσα, γιά νά γνωρίσουν ὅλοι τήν ἀγάπη καί πρόνοια, πού ἔχω για τό Μοναστήρι σας". Μόλις εἶπε
αὐτά ἡ Παναγία, χάθηκε ἀπό τά µάτια τοῦ µοναχοῦ Γαβριήλ.
Πῆγε ὁ µοναχός στό Μοναστήρι, εἶπε τό νέο καί οἱ πατέρες µέ ποµπή καί
θεοµητορικούς ὕµνους πήγαν πρός τήν παραλία. Ὁ Γέρων Γαβριήλ περπάτησε
γιά λίγο πάνω στή θάλασσα καί ἀµέσως ἡ Εἰκόνα ἦρθε στήν ἀγκαλιά του. Οἱ
πατέρες µέ πολλή εὐλάβεια καί χαρά τήν ὑποδέχτηκαν καί ἔκαναν ὁλονύκτιες
ἀγρυπνίες καί δεήσεις καί λειτουργίες ἐπί τρία µερόνυχτα, γιά νά εὐχαριστήσουν τόν Θεό καί τήν Παναγία. Τήν ἔβαλαν στό ναό τῆς Μονῆς, ἀλλά Ἐκείνη
ἔφευγε καί στεκόταν πάνω ἀπό τήν πύλη τοῦ Μοναστηριοῦ. Αὐτό ἐπαναλή-

φθηκε πολλές φορές, ὥσπου ξαναπαρουσιάστηκε ἡ Παναγία στόν Γέροντα Γαβριήλ καί τοῦ λέει: "Πές στόν ἡγούµενο νά παύσετε νά µέ πειράζετε, διότι δέν
ἦρθα στό Μοναστήρι γιά νά µέ φυλάτε ἐσε�ς, ἀλλά ἦρθα γιά νά γίνω ἐγώ φύλακας καί φρουρός σας καί σ᾿ αὐτήν καί στήν µέλλουσα ζωή καί ὅσοι θά ζήσουν µέ εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ καί δέν ἀµελοῦν στήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν
καί τελειώσουν τήν πρόσκαιρη ζωή τους σ᾿ αὐτόν τόν τόπο, ἄς ἔχουν θάρρος
καί νά µή φοβοῦνται τήν κόλαση διότι αὐτή τή χάρη ζήτησα ἀπό τόν Θεό καί
Υἱό µου καί τήν πῆρα. Ὡς ἐπιβεβαίωση τῶν λόγων µου σᾶς δίνω αὐτό τό σηµε�ο, ὅτι ὅσο θά βλέπετε τήν Εἰκόνα µου στό Μοναστήρι σας, δέν θά λείψει
ἀπό τό Ὄρος τοῦτο ἡ χάρις καί τό ἔλεος τοῦ Υἱοῦ µου καί Θεοῦ".
Ὅταν τά ἄκουσε αὐτά ὁ ἀσκητικός καί θεοφόρος πατήρ Γαβριήλ, ἔρχεται
βιαστικά στό Μοναστήρι καί τά ἀναφέρει στόν ἡγούµενο, ὁ ὁπο�ος χάρηκε
πολύ, συνάθροισε τήν ἀδελφότητα καί διατάζει νά κτισθε� στήν εἴσοδο τῆς
Μονῆς εἰδικό Παρεκκλήσιο γιά τήν θαυµατουργή Εἰκόνα-φύλακα τῆς Μονῆς.
Λέγεται, µάλιστα, ὅτι ἐάν χαθε� ἡ Εἰκόνα ἀπό τήν θέση της, τότε θ᾿ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη µέτρηση γιά τήν ∆ευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου µας.
Ἡ Εἰκόνα τῆς Πορταΐτισσας, φέρει κάτω ἀπό τήν δεξιά σιαγόνα τραῦµα µέ
ξηραµένο αἷµα, διότι κτυπήθηκε µέ τό ξίφος κάποιου Ἄραβα, ὁ ὁπο�ος ὀνοµαζόταν Ραχάι καί ἦταν ἀρχηγός ἑνός πειρατικοῦ στόλου. Ὅταν ὁ στόλος αὐτός
ἔπλευσε στή θάλασσα τῶν Ἰβήρων, ὁ Ραχάι ἔστειλε πειρατές, νά κουρσέψουν
τή Μονή. Αὐτοί ὅµως δέν µπόρεσαν νά πραγµατοποιήσουν τήν ἐντολή τοῦ
ἀρχηγοῦ τους, διότι ἐµποδίστηκαν ἀπό µία "Γυνα�κα" καί γύρισαν στά πλο�α
τους ἄπρακτοι.
Ὅταν ὁ Ραχάι ἄκουσε τή δικαιολογία τῶν συντρόφων του, τούς ὀνείδισε
καί ἀµέσως ἔτρεξε ἐναντίον τῆς Μονῆς, κραδαίνοντας τό ξίφος του. Ὅταν εἶδε
τήν ἁγία Εἰκόνα τῆς Πορταΐτισσας, µέ θυµό τή χτύπησε µέ τό ξίφος του. Ἀπό
τήν πληγή ἄρχισε νά ρέει ἄφθονο αἷµα, πού τόν περιέλουσε. Στή θέα τοῦ
αἵµατος ἀπό τό φρικτό θαῦµα, ἄρχισε νά τρέµει καί µετανοώντας γιά τήν ἀσέβεια του ζήτησε συγχώρηση. Κατόπιν βαπτίστηκε καί ἔγινε µοναχός µέ τό
ὄνοµα ∆αµασκηνός, κλαίγοντας συνεχῶς γιά τό ἁµάρτηµά του.
Τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς του ἔµεινε ἐµπρός στήν ἁγία Εἰκόνα καί
πρόσφερε τίς ὑπηρεσίες του στό ναό τῆς Πορταΐτισσας. Παρακαλοῦσε δέ τούς
ἀδελφούς τῆς Μονῆς Ἰβήρων, νά µή τόν ἀποκαλοῦν µέ τό ἀσκητικό του ὄνοµα
∆αµασκηνό, ἀλλά "Βάρβαρο", δηλαδή, ἄξεστο, βάναυσο. Ὁ Ἅγιος Βάρβαρος
τόσο πολύ πρόκοψε στήν ἀρετή, ὥστε ὕστερα ἀπό τό θάνατό του ἔδειξε σηµε�α
ἁγιότητας. Ἡ Ἐκκλησία τιµᾶ τήν µνήµη του στίς 15 Μαΐου. Τό λείψανό του,
κατά τήν ἀνακοµιδή, βρέθηκε ἀκέραιο καί ἀπέπνεε ἄρωµα. Τό ἔκλεψαν οἱ Λατίνοι, µαζί µέ πάρα πολλά ἄλλα λείψανα τῆς Μονῆς.
Ἡ Εἰκόνα τῆς "ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑΣ" ἡ ὁποία βρίσκεται στό ὁµώνυµο Παρεκκλήσιο τοῦ ἰσογείου Ναοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου, ∆ήµου Ἁγίου ∆ηµητρίου, προέρχεται
ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος. Συγκεκριµένα, ἁγιογραφήθηκε ἀπό τούς πατέρες τοῦ ἱεροῦ Ἰβηριτικοῦ Κελλίου Ἁγίου Νικολάου Τυπογράφου, ἐκ µέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων.
Τό Σάββατο 29η Ὀκτωβρίου 2016, κατά τήν διάρκεια των ἐνοριακῶν ἑορταστικῶν
ἐκδηλώσεων "∆ΗΜΗΤΡΙΑ 2016", στόν Ἀναστάσιµο Ἑσπερινό, πραγµατοποιήθηκε µέ
πανηγυρικό τρόπο ἡ ὑποδοχή τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος, τῇ παρουσία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουµένου τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους, Ἀρχιµανδρίτου π. Ναθαναήλ.

