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* * * 

Μετὰ τό, Εὐλογητός, ὁ ψαλμὸς 142 

 

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου 

ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου.  

Εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν 

μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.  

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 

τὴν ζωήν μου.  

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ 

ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, 

ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.  

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός 

σοι. 

Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου.  

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι 

τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν 

ψυχήν μου.  

Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. 

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ 

ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.  

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου.  

Καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· καὶ ἀπολεῖς 

πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι. 
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τό, Θεὸς Κύριος καὶ τὰ Τροπάρια 

 

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς. 

 

Ὥσπερ πολύκρουνος Πανάχραντε βρύσις, 

ἐκ τῶν σεπτῶν σου ἀναβλύζεις εἰκόνων, 

θαυμάτων ῥεῖθρα ἄφθονα καὶ χάριν δαψιλῆ, 

ἐξ ὧν τὴν ἐπώνυμον “Βουρλιώτισσα” σχόντες, 

θησαυρὸν πολύτιμον,  

καταφεύγομεν πόθῳ, 

καὶ αἰτημάτων λύσιν ταχινήν, 

λαβεῖν Παρθένε, 

εὐχαῖς σου πιστεύομεν. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν, ὅμοιον. 

 

Οὐ σιωπήσομεν ποτὲ Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, 

τίς ἡμᾶς ἐῥῤύσατο, ἐκ τοσούτων κινδύνωνϗ  

τίς δὲ διεφύλαξεν,  

ἕως νῦν ἐλευθέρουςϗ 

οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα ἐκ σοῦ, 

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, 

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 

τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με. Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ 

ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διὰ παντός.  

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως 

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.  

KOINO DELL 2017
Typewriter
369



ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 

4 

 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με 

ἡ μήτηρ μου. Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια 

τῆς σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ 

χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα 

τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ 

πάσας τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ 

Ἅγιόν μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι 

ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω 

τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

Εἶτα ψάλλεται ὁ κανὼν, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

 

«Δέξαι τὴν δέησιν, Βουρλιώτισσα Κυρία. Ἀ(θανάσιος)». 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ.δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 
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Δεήσεις προσδέχου ἱκετικάς, σῶν τέκνων ἐν πίστει, προσκυνούντων τὴν 

ἱεράν, εἰκόνα σου ἐπικεκλημένην, Παρθενομῆτορ Ἁγνὴ Βουρλιώτισσα. 

 

Ἐν πλείσταις ἀνάγκαις βιοτικαῖς, εὑρίσκομεν Μῆτερ, σὴν εἰκόνα 

καταφυγήν, ἐξ ἧς ἀναβλύζουσι πλουσίως, αἱ μητρικαὶ δωρεαὶ 

Βουρλιώτισσα. 

 

Ξενίζει τὸ πλῆθος τῶν θαυμαστῶν, σημείων Παρθένε, ἃ δωρεῖσαι 

ἀνελλιπῶς, εἰκόνα σου θείαν προσκυνοῦσιν, ἐν εὐλαβείᾳ Ἁγνὴ 

Βουρλιώτισσα. 

 

Ἀφθόνως παρέχουσα τοῖς πιστοῖς, αἰτήσεων λύσιν, Βουρλιώτισσα 

ἀγαθή, κἀμοῦ τοῦ ἀθλίου τὰς δεήσεις, προσδεξαμένη ὡς τάχος 

ἐκπλήρωσον. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

Ἰατρεῖον πλουτοῦντες, ὑπερφυὲς Ἄχραντε, τὴν σὴν παναγίαν εἰκόνα, 

ταύτῃ προστρέχομεν, ψυχῶν σωμάτων τε, τὴν ἰατρείαν ποθοῦντες, ἣν 

ὦ Βουρλιώτισσα, ὡς δῶρον πάρεχε. 

Τῆς ψυχῆς μου τὰ νέφη, τὰ ἐκ παθῶν φύοντα, δίωξον ἡ πάντων 

τεκοῦσα, χαρὰν τὸν Κύριον, καὶ ἐγκατάστησον, Παρθενομῆτορ 

μονίμως, ποθητὴν ἀπάθειαν, ὦ Βουρλιώτισσα.  

 

Ἡ πολύμορφος πλάνη, τοῦ πονηροῦ Πάναγνε, ἵστησι πολλὰς τὰς 

παγίδας, ἐξ ὧν με λύτρωσαι, καὶ φῶς χορήγησον, ἐσκοτισμένῃ ψυχῇ 

μου, ὅπως Βουρλιώτισσα, τούτων σωθήσωμαι. 

 

Νοῦν ἀκράτητον κράτει, τὸ ἀναιδὲς ὄρνεον, Ἰησοῦ τῇ μνήμῃ Παρθένε, 

καὶ τοῦτον ποίησον, θυσιαστήριον, ἐν ᾧ θυσία εὐώδης, προσευχῆς 

προσφέρηται, ὦ Βουρλιώτισσα. 

 

Διάσωσον, ὦ Βουρλιώτισσα Μῆτερ τοὺς σὲ τιμῶντας, ἀπὸ πάσης 

ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλάστορος, παρέχουσα ταῖς σαῖς εὐχαῖς, αἰτημάτων 

ταχεῖαν λύσιν. 
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Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν 

χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος. 

 

Κάθισμα. Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 

 

Παρθένε ἁγνή, σεμνὴ Βουρλιώτισσα, εἰκόνα τὴν σήν, πλουτοῦντες 

καταφύγιον, ἐκ ψυχῆς δεόμεθα, ἀσθενείας ἡμῶν ἰάτρευσον, καὶ 

Βασιλείας τῆς τῶν οὐρανῶν, σαῖς ἱκεσίαις πάντας καταξίωσον. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Δέομαί σου Πανάμωμε, ὥσπερ τῷ ποιμένι ἀποκεκάλυψαι, οὕτω φάνηθι 

τῷ δούλῳ σου, ἐν ταῖς σκαιωρίαις φῶς φαιδρόψυχον. 

 

Ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ τε, Μῆτερ Βουρλιώτισσα καθοδήγησον, εἰς ὁδὸν 

ψυχοσωτήριον, πάντας τοὺς τιμῶντας τὴν εἰκόνα σου. 

 

Ἡ φιλότεκνος σκέπη σου, γένοιτο σοῖς τέκνοις ἐν βίου θλίψεσι, 

Βουρλιώτισσα πανύμνητε, τεῖχος καὶ λιμὴν καὶ καταφύγιον. 

 

Σῶσον θείαις πρεσβείαις σου, τοὺς ἐν τρικυμίαις βίου παλαίοντας, καὶ 

ἐλπίδα Βουρλιώτισσα, χάρισαι αὐτοῖς ἀντιναυάγιον. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

Ἱκετευτικῶς, οἱ καρκίνῳ μαστιζόμενοι, πρὸ τῆς εἰκόνος σου αἰτούμεθα 

Ἁγνή, τῆς ἀσθενείας, ἡμᾶς ταύτης τάχος λύτρωσαι. 

 

Νόσους τῆς ψυχῆς, καὶ τοῦ σώματος ἐκδίωξον, ὦ Βουρλιώτισσα τῶν 

πίστει εὐλαβῶς, ἀσπαζομένων, τὴν εἰκόνα σου τὴν πάνσεπτον. 

 

Βέλη πονηροῦ, Βουρλιώτισσα πικρότατα, τὰ κατὰ τέκνων σου 

ῥιπτόμενα σφοδρῶς, σῇ ἐπεμβάσει, ἀνενέργητα ἀπόδειξον. 

 

Ὅταν τῆς ψυχῆς, αἱ ἰγνύες Βουρλιώτισσα, ἐκ μεριμνῶν τοῦ βίου 

κάμψωσιν εὐθύς, σὺ οὐρανόθεν, μυστικῶς ἡμᾶς ἀνάστησον. 
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ᾨδὴ Ϛ΄. Τὴν δέησιν. 

 

Ὑψούμεναι, ὡς θαλάσσης κύματα, Βουρλιώτισσα τοῦ βίου αἱ θλίψεις, 

φόβον πολύν, ἐμποιοῦσι σοῖς τέκνοις, καὶ ποντισμὸν ἀπειλοῦσι 

θανάσιμον· διὸ κατάπαυσον αὐτάς, ὡς ποτὲ καταιγίδα ὁ Κύριος. 

 

Ῥανίδα μοι, μητρικοῦ ἐλέους σου, Βουρλιώτισσα ὡς ἔλαιον χέε, καὶ τὰς 

πληγάς, τὰς ἐκ τῆς ἁμαρτίας, ὡς Σαμαρείτης καλὸς ἐξαφάνισον, ὅπως 

ὑμνῶ σου τὴν πολλήν, καὶ ταχεῖαν ἀντίληψιν Δέσποινα. 

 

Λαλούμενα, τὰ πολλὰ θαυμάσια, ἃ πηγάζεις ἐκ σεπτῆς σου εἰκόνος, ἣν 

ὁ Χριστός, ἐχαρίσατο χάριν, σοὶ ὡς Μητρὶ βεβαιοῦσι Πανάχραντε, διὸ 

προστρέχομεν πρὸς σέ, εὐελπίστως ἁγνὴ Βουρλιώτισσα.  

 

Ἰάτρευσον, μητρικῇ ἀγάπῃ σου, Βουρλιώτισσα ἡμῶν ἀσθενείας, ἡ 

Ἰατρόν, Ἰησοῦν τετοκυῖα, καὶ τὴν ὑγείαν παράσχου ἀκλόνητον, ἵνα 

εὐγνώμονας ᾠδάς, ἐκ καρδίας ἀεὶ σοὶ προσφέρωμεν.  

 

Διάσωσον, ὦ Βουρλιώτισσα Μῆτερ τοὺς σὲ τιμῶντας, ἀπὸ πάσης 

ἐπιβουλῆς τοῦ ἀλάστορος, παρέχουσα ταῖς σαῖς εὐχαῖς, αἰτημάτων 

ταχεῖαν λύσιν. 

 

Ἄχραντε, ἡ διὰ λόγου τὸν Λόγον ἀνερμηνεύτως, ἐπ’ ἐσχάτων τῶν 

ἡμερῶν τεκοῦσα δυσώπησον, ὡς ἔχουσα μητρικὴν παῤῥησίαν. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν.  

 

Βουρλιώτισσα ἁγίαν εἰκόνα σου, ὡς πηγὴν ζωοδόχον γινώσκοντες, ἐν 

κινδύνοις, καὶ ἀσθενείαις σώματος ψυχῆς, πρὸς σὲ τρέχομεν λαβεῖν, ἐν 

βεβαιότητι πολλῇ, μητρικὴν προστασίαν σου· ἣν περ ἀεὶ παράσχου, 

ἄφθονον τοῖς αἰτοῦσιν, τοῦ Φιλανθρώπου Ἰησοῦ, μιμουμένη τὸ ἔλεος. 

 

Προκείμενον. Μνησθήσομαι τοῦ ὀνόματός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καὶ 

γενεᾶ. 
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Στίχ. Ἄκουσον Θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου καὶ ἐπιλάθου 

τοῦ λαοῦ σου καὶ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου, καὶ ἐπιθυμήσει ὁ βασιλεὺς 

τοῦ κάλλους σου. 

 

Εὐαγγέλιον. 

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. 

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀναστᾶσα Μαριάμ, ἐπορεύθη εἰς τὴν 

ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα, καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν ἡ 

Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ 

αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος Ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ 

μεγάλῃ καὶ εἶπεν· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς 

τῆς κοιλίας σου. Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ Μήτηρ τοῦ Κυρίου μου 

πρός με; Ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά 

μου, ἐσκίρτησε τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. Καὶ μακαρία 

ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ 

Κυρίου. Καὶ εἶπε Μαριάμ· Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ 

ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν 

ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί 

με πᾶσαι αἱ γενεαί. Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ. Ἔμεινε δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς, καὶ 

ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς 

 

Δόξα Πατρί. 

 

Ταῖς Βουρλιωτίσσης, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη,  

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Καὶ νῦν. 

 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη,  

τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Εἶτα ψάλλομεν τὸ προσόμοιον. 

 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 
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Ἦχος πλ.β΄.  Ὅλην ἀποθέμενοι. 

 

Μῆτερ Βουρλιώτισσα, καθάπερ ὄρνις νοσσία, σκέπασον ταῖς πτέρυξι, 

μητρικῆς ἀγάπης σου τοὺς τιμῶντάς σου, τὸ σεπτὸν ἐκτύπωμα, καὶ 

ἐπιζητοῦντας, τὴν πρεσβείαν πρὸς τὸν Κύριον, ὅπως ἰάσηται, πάθη τῆς 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, δωρούμενος οὐράνιον, χάριν καὶ εἰρήνην 

ἀκλόνητον, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ, ἐλεύσει ἀξιώσῃ δεξιᾶς, ἡμᾶς μερίδος 

δωρούμενος, Βασιλείαν ἄφθαρτον. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

 

Ὡς τρωθεῖσα τὰ σπλάγχνα, ἐν σταυρῷ τὸν Υἱόν σου ἰδοῦσα πάσχοντα, 

μητέρων ὑπὲρ τέκνων, εὐχὰς δέχου ἐνθέρμους, συμπαθῶς 

Βουρλιώτισσα,  

ὅπως ὑμνῶσι τὴν σήν, μεγίστην πἀῤῥησίαν. 

 

Τυραννίας βαρείας, Βουρλιώτισσα ῥῦσαι τῇ βοηθείᾳ σου, τοὺς ὅσοι 

ἐξαρτῶνται, ἐξ οὐσιῶν καὶ πόθῳ, σῇ εἰκόνι προστρέχουσιν, 

ἐπιζητοῦντες ζυγοῦ, ἀχθώδους τούτου ῥῆξιν. 

 

Ἱσταμένους συντήρει, πεπτωκότας ἀνάστησον καὶ ἐνίσχυσον, ἐκ 

θλίψεων τοῦ βίου, καὶ πειρασμῶν ποικίλων, Βουρλιώτισσα πάναγνε, 

πᾶσι διδοῦσα χαράν, ἀγάπης σου μητρῴας. 

 

Σωτηρίας τὴν χεῖρα, ἀσθενοῦσι βαρέως Παρθένε ἔκτεινον, καὶ ἔγειρον 

τῆς κλίνης, ἀκλόνητον ὑγείαν, ἐφεξῆς Βουρλιώτισσα, παρεχομένη 

αὐτοῖς, μορφήν σου προσκυνοῦσι. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν βασιλέα. 

 

Σαλευομένας, ἐκ προβλημάτων ποικίλων, Βουρλιώτισσα τὰς 

οἰκογενείας, πρόφθασον ὡς τάχος, ὅπως μὴ ποντισθῶσι. 

 

Ἀπελπισμένων, ἐλπὶς ὑπάρχουσα Μῆτερ, Βουρλιώτισσα τοὺς  

ἀνελπιστίᾳ, καταβεβλημένους, ὄρθωσον σῇ ἀγάπῃ. 
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Κράτει τὸ γῆρας, τὴν νεολαίαν νουθέτει, Βουρλιώτισσα καὶ τοὺς ἐν 

ἀνάγκαις, ὡς γινώσκεις ῥῦσαι, τῇ θείᾳ χάριτί σου. 

 

Ὕψωσον γῆθεν, τοὺς πειρασμοῖς βαλλομένους, Βουρλιώτισσα ὑπὸ 

διαβόλου, οὗπερ ὡς ἀράχνην, διάλυσον παγίδας. 

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

Ῥυπῶσαν τὴν ψυχήν μου, ἐκ τῆς ἁμαρτίας, ἔχων φοβοῦμαι ἁγνὴ 

Βουρλιώτισσα, πρὸς τὸν Θεὸν ἀτενίσαι, Ὅν μοι ἱλέωσαι. 

 

Ἰσχὺν πάρεχε πᾶσι, Πνεύματος Ἁγίου, σὲ προσκυνοῦσιν σεμνὴ 

Βουρλιώτισσα, καὶ ὡς μεσῖτιν Κυρίῳ, πίστει προβάλλουσιν. 

 

Ἀσφάλισαι σοὺς δούλους, φθόνου καὶ μανίας, τοῦ ἀντιδίκου σεμνὴ 

Βουρλιώτισσα, τῇ σῇ ἀπείρῳ ἀγάπῃ, πάντοτε σκέπουσα. 

 

Ἄνοιξον Παραδείσου, πύλας τοῖς τιμῶσιν, τὴν ἱεράν σου μορφὴν 

Βουρλιώτισσα, καὶ ποθητῆς τῶν Ἁγίων, χαρᾶς ἀξίωσον. 

 

εἶτα ἐπιψάλλομεν τό, 

 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν 

ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν 

τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, καὶ ἐνδοξωτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, 

τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ 

μεγαλύνομεν. 

Μεγαλυνάρια 

 

Ὥσπερ τῷ ποιμένι ὑπερφυῶς, σὴν σεπτὴν εἰκόνα, ἐφανέρωσας 

καὶ ἡμῖν, δεῖξον Θεοτόκε, Βουρλιώτισσα τὴν χάριν, αἰτήσεις 

ἐκπληροῦσα, ἅς σοι προσφέρομεν. 

 

Ἐν ταῖς ἀσθενείαις σε ἰατρόν, σκέπην ἐν κινδύνοις, καὶ λιμένα ἐν 

πειρασμοῖς, ἱερὰν μορφήν σου, Βουρλιώτισσα πλουτοῦντες, ψυχῶν τὴν 

σωτηρίαν, λαβεῖν πιστεύομεν. 
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Βρύσις χαριτόβρυτος ἀληθῶς, Βουρλιώτισσα Μῆτερ, καὶ 

θαυμάτων ὑπερφυῶν, πέφυκεν εἰκών σου, ἣν πόθῳ προσκυνοῦμεν, καὶ 

τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα, Χριστὸν δοξάζομεν. 

 

Ῥάνον θείας χάριτος ὑετόν, ψυχαῖς αἰτουμένων, εἰς ἐκβλάστησιν 

ἀρετῶν, ὡς βροχὴν τὸ πάλαι, Βουρλιώτισσα παρέσχες, διψώσῃ γῇ καὶ 

αὖθις, ἐκαλλικάρπησεν. 

 

Χεῖρα δεξιάν σου πρὸς τὸν Χριστόν, ἔκτεινον καὶ Τούτῳ, τὰς 

δεήσεις τῶν εὐσεβῶς, σὲ ἀσπαζομένων, προσάγαγε καὶ αἴτει, 

συμφέρουσαν τὴν λύσιν, Μῆτερ Βουρλιώτισσα. 

 

Ἄλλην κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, τὸν ναόν σου δεῖξον, 

Βουρλιώτισσα ἀγαθή, ἔνθα οἱ τιμῶντες, τὴν πάνσεπτον μορφήν σου, 

λαμβάνωσι ταχέως, λύσιν αἰτήσεων. 

 

Πᾶσαι τῶν ᾿Αγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων 

ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, 

εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Τρισάγιον. Παναγία Τριάς. Πάτερ ἡμῶν. Ὅτι σοῦ ἐστιν. 

καὶ τὰ τροπάρια 

 

Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς. Πάσης γὰρ ἀπολογίας 

ἀποροῦντες, ταύτην σοι τὴν ἱκεσίαν ὡς Δεσπότῃ οἱ ἁμαρτωλοὶ 

προσφέρομεν· ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

Δόξα Πατρί. 

 

Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς· ἐπὶ σοὶ γὰρ πεποίθαμεν. Μὴ ὀργισθῇς ἡμῖν 

σφόδρα, μηδὲ μνησθῇς τῶν ἀνομιῶν ἡμῶν· ἀλλ’ἐπίβλεψον καὶ νῦν ὡς 

εὔσπλαγχνος καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς 

ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαός σου· πάντες ἔργα χειρῶν σου καὶ τὸ ὄνομά σου 

ἐπικεκλήμεθα. 

Καὶ νῦν.  
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Τῆς εὐσπλαγχνίας τὴν πύλην ἄνοιξον ἡμῖν, εὐλογημένη 

Θεοτόκε. Ἐλπίζοντες εἰς σὲ μὴ ἀστοχήσαιμεν· ῥυσθείημεν διὰ σοῦ τῶν 

περιστάσεων. Σὺ γὰρ εἶ ἡ σωτηρία τοῦ γένους τῶν Χριστιανῶν. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν ψάλλομεν τὰ παρόντα προσόμοια. 

 

Ἦχος β.΄ Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Τοὺς ἀσπαζομένους τὴν σεπτήν, καὶ θαυματουργόν σου εἰκόνα, 

ὦ Βουρλιώτισσα, ῥείθροις τῶν χαρίτων σου, πλουσίως ἄρδευσον, τῆς 

ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, δεινὰς ἀσθενείας, πόῤῥω ἐκδιώκουσα, καὶ 

διαλύουσα, νέφη δυσαχθῆ τὰ τοῦ βίου, ὅπως μεγαλύνωμεν πόθῳ, τὸν 

σὲ ὑπὲρ λόγον μεγαλύναντα. 

 

Μῆτερ συνεξόριστε ἁγνή, ἐξ ἀλησμονήτων Βρυούλων, ὑπὸ τὰς 

πτέρυγας, μητρικῆς ἀγάπης σου πιστοὺς συνάγαγε, Βουρλιώτας καὶ 

ποίησον, πολίτας Πατρίδος, ἥτις ἐγκαθίδρυται ἀπαρασάλευτος, ἐν τῷ 

ποθητῷ Παραδείσῳ, σὺν τοῖς ἀπ’ αἰώνων Ἁγίοις, οὗ Χριστὸς ἐκλάμπει 

ὑπὲρ ἥλιον. 

 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, καὶ λύτρωσαι 

ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, εἰς σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 

 

Ἐκ παντοίων κινδύνων τοὺς δούλους σου, φύλαττε, εὐλογημένη 

Θεοτόκε, ἵνα σε δοξάζωμεν, τὴν ἐλπίδα τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Τῇ πρεσβείᾳ, Κύριε, πάντων τῶν Ἁγίων, καὶ τῆς Θεοτόκου, τὴν 

σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος οἰκτίρμων. 

 

 

 

Δι’ εὐχῶν. 
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Στίχοι 

Τὴν σὴν εἰκόνα ἀσπαζομένοις πόθῳ, 

Πλουσίαν δίδου, Βουρλιώτισσα, χάριν. 
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