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1 Φεβξνπαξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΠΔΡΠΔΣΟΤΑ ηῆο ἐλ Καξρεδόλη, Γξ. Υαξ. 

Μπνύζηα  

 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

ὁ ξκβ΄ (142)  Φαικόο θαί ηό  Θεὸο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αηνῦ. 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα.  

                    Ἦρνο δ΄ . Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ.                                              
Τὴλ πὲξ βξέθνο ηὸ ζειάδνλ θηινῦζαλ, Φξηζηόλ, Πεξπέηνπαλ, 

ηηκήζσκελ ὕκλνηο, ηὴλ Μάξηπξα, πξνθξίλαζαλ ζαθῶο ηὸ ζαλεῖλ, 

ηῆο Αηνῦ ἀξλήζεσο ἐλ ηῷ κέζῳ ζηαδίνπ, Καξρεδόλνο θξάδνληεο· 

Ἀζιεθόξε ἀξίζηε, πὲξ ἡκῶλ δπζώπεη ἐθηελῶο, ζὲ ἀλπκλνύλησλ, 

Νπκθίνλ ζνπ εὔζπιαγρλνλ. 

Γόμα. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Ο ζησπήζνκελ πνηέ, Θενηόθε… 

Ὁ Ν΄ (50) Φαικὸο. 

Ὁ Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο· Περπέηοσα, εὔτοσ ἀεὶ ὑπὲρ ἱκεηῶν 

ζοσ. Χ. Μ. 

ᾨδὴ α΄. Ἦρνο πι. δ΄. Ὑγξὰλ δηνδεύζαο. 

Πεξπέηνπα, Κηίζηνπ ἀκλὰο ζεκλή, Αηὸλ ἐθδπζώπεη, πὲξ 

πάλησλ ζῶλ κλεηῶλ, ηηκώλησλ ζνπ κλήκελ ηὴλ ἁγίαλ, ηῆο 

Καξρεδόλνο Μαξηύξσλ ὡξάτζκα. 

Ἐπάθνπζνλ πάλησλ ζῶλ ἱθεηῶλ, δεήζεσλ, Μάξηπο, 

ἀλπκλνύλησλ ζε ὡο Φξηζηνῦ, ἀγάπεο ἀιάβαζηξνλ εῶδεο, θαὶ ἴνλ 

πίζηεσο, ζῶθξνλ Πεξπέηνπα. 

Ῥππώδνπο ἀξλήζεσο ηνῦ Φξηζηνῦ, ζαθῶο πεξηέξα, 

δπζσδίαο ἡκῶλ παζῶλ, ἀλάδεημνλ πάληαο πεξόπηαο, ηνὺο 

κειῳδνῦληαο ζνὺο ἄζινπο, Πεξπέηνπα. 
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Θενηνθίνλ. 

Παξάζρνπ ἀθζόλσο, Μῆηεξ Θενῦ, ἡκῖλ ηὰ ἐιέε, θαὶ ηὸ 

πιῆζνο ηῶλ νἰθηηξκῶλ, ιηηαῖο Πεξπεηνύαο, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ, 

Δινγεκέλε, ηνῦ θόζκνπ δηάζσζκα. 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ἐθηελῶο ἐθδπζώπεη, ηὸλ Ἰεζνῦλ, ἔλδνμε, Βίβηαλ Πεξπέηνπα, 

Μάξηπο, ἀμηνζαύκαζηε, πὲξ ἡκῶλ ἐλ δεηλνῖο, θαὶ πεηξαζκνῖο θαὶ 

θηλδύλνηο, πξνζηξερόλησλ ράξηηη, ηῇ ζενζδόηῳ ζνπ. 

Τὰο ὁξκὰο ηῶλ ζεξίσλ, θαὶ θεθαιῆο ἔθηκεζηλ, Βίβηαλ 

Πεξπέηνπα, Μάξηπο, ἡ πνκείλαζα, εθιείαο ηῶλ νξαλῶλ, 

θαηεμηώζεο θαὶ ράξηλ, ἱιενῦζζαη Ὕςηζηνλ, πᾶζηλ ἀπείιεθαο. 

Οἱ πηζηνὶ θαηὰ ρξένο, ζὲ ἀθιηλῶο κέιπνκελ, Βίβηαλ 

Πεξπέηνπα, λύκθελ, Κηίζηνπ ὡο πάλζεκλνλ, ζπλάζιῳ ζνπ ζὺλ 

ζεκλῇ, Φηιηθεηάηῃ ἀλδξείᾳ, κεζ’ ἧο θαζηιέσζαη, πᾶζη ηὸλ Ὕςηζηνλ. 

Θενηνθίνλ. 

πεξύκλεηε Μῆηεξ, ηνῦ Λπηξσηνῦ, Γέζπνηλα, δπζσπνῦζα 

Τόθνλ Σνπ ζεῖνλ, ηὸλ πνιπεύζπιαγρλνλ,  κὴ παύζῃ ηῶλ ἐθηελῶο, 

ἀλεπθεκνύλησλ θακάηνπο, Πεξπεηνύαο Μάξηπξνο, ηνὺο πὲξ 

ἔλλνηαλ. 

Ἀμίσζνλ, εθιείαο πάληαο ἱθέηαο ζνπ νξαλίνπ, ηνῦ Κπξίνπ 

ἀκλὰο ζεκλὴ θαὶ Μάξηπο, Πεξπέηνπα, ἀπαύζησο, ζηεῤῥόθξνλ, ἧο 

ἀπνιαύεηο. 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εκελείᾳ, παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 

Κάζηζκα. Ἦρνο β΄. Πξεζβεία ζεξκή. 

Μαξηύξσλ ζηεῤῥῶλ, Πεξπέηνπα, ὡξάτζκα, Νπκθίνλ Φξηζηὸλ 

κὴ παύζῃ ἱθεηεύνπζα, Καξρεδόλνο βιάζηεκα, πὲξ πάλησλ 

ηηκώλησλ ζὴλ ἔλζηαζηλ, εἱξθηήλ, ὁξκὰο ζεξῶλ θαὶ ἐθηνκὴλ, 

αρέλνο ζεπηνῦ ζνπ δη’ εζέβεηαλ. 
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ᾨδὴ δ΄.  Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Ἀζεβεῖο θαηαηζρύλαζα, Βίβηαλ Πεξπέηνπα, ηῇ ἐλζηάζεη ζνπ, 

θαὶ ηνκῇ ζῆο θάξαο εἴιεθαο, ράξηλ πεξηζθέπεηλ ηνὺο ηηκῶληάο ζε. 

Ἐπηβξάβεπζνλ δύλακηλ, Βίβηαλ Πεξπέηνπα, ηνῖο ηηκῶζί ζε, 

Καξρεδόλνο ὡο ἀζιήηξηαλ, δύλακηλ ιαβνῦζαλ ζείαλ ἄλσζελ. 

πεξεύρνπ, Πεξπέηνπα, ζὺλ Φειηθηηάηῃ, ζεπηῇ ζπλάζιῳ 

ζνπ, θαὶ Σαηύξῳ, δηδαζθάιῳ ζνπ, ηῶλ εἰιηθξηλῶο καθαξηδόλησλ ζε. 

Θενηνθίνλ. 

Φαξκνλῆο θόζκνπ πξόμελε, Κεραξηησκέλε Θενγελλήηξηα, 

ιππεξῶλ, δεηλῶλ θαὶ ζιίςεσλ, ῥῦζαη ηνὺο πξνζηξέρνληαο Σῇ ράξηηη. 

ᾨδὴ ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Ὄκβξηζνλ ἡκῖλ, εθεκνῦζί ζε, Πεξπέηνπα, ὡο κεηέξα, ηὴλ 

πξνθξίλαζαλ Φξηζηὸλ, ηνῦ ζνῦ βξέθνπο, εηὸλ ηῆο Θείαο Φάξηηνο. 

Ὕκλνηο θαὶ ᾠδαῖο, κεγαιύλνκελ, Πεξπέηνπα, πξνζπκίαλ 

καξηπξίνπ ζνπ ζηεῤῥνῦ, θαὶ παγθάινπ θεθαιῆο ζνπ ηὴλ ἀπόηκεζηλ. 

ᾌζκαζη ηεξπλνῖο, ηὴλ ζὴλ ἄζιεζηλ, Πεξπέηνπα, ἀλπκλνῦληεο 

ἐθδερόκεζα ιηηὰο, πξὸο Νπκθίνλ ζνπ νξάληνλ ἐλζέξκνπο ζνπ.  

Θενηνθίνλ. 

Ἔιενο ἡκῖλ, ηνῦ Υἱνῦ Σνπ, Μεηξνπάξζελε, ηὸ ἀκέηξεηνλ 

θαηάπεκςνλ, Ἁγλή, Πεξπεηνύαο ἀξηζηείαο κεγαιύλνπζη. 

ᾨδὴ ζη΄. Σὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Ἰζύλνπζα πόδαο ζνπ, Πεξπέηνπα, δηὰ πίζηηλ εἰο ζεξηνκαρίαλ, 

θαὶ ἐθηνκὴλ θεθαιῆο ζνπ ηηκίαο, ηῆο Καξρεδόλνο ἡγίαζαο ζηάδηνλ, 

θαὶ ράξηλ εἴιεθαο πνιιὴλ, ἁγηάδεηλ ηνὺο ζὲ κεγαιύλνληαο. 

πέξιακπξε ηνῦ ζηαδίνπ πξώηαζιε, ἡ αἰζρύλαζα, 

Πεξπέηνπα, πιάλνλ, Σεβῆξνλ ἄζινηο ηνῦ ζνῦ καξηπξίνπ, ηῷ ζῷ 

Νπκθίῳ Φξηζηῷ εεξέζηεζαο, Ὃλ ἐθδπζώπεη ἐθηελῶο, πὲξ 

πάλησλ ηηκώλησλ ζὴλ ἄζιεζηλ. 
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Πεξπέηνπα, ἐλ ὠζί ζνπ θιάκκαηα, ηνῦ ζειάδνληόο ζνπ 

βξέθνπο ἀπήρνπλ, ὅηε νἱ ζῆξεο ἐμέζρηδνλ ζάξθα, ηὴλ ἁπαιήλ ζνπ 

θαὶ κάραηξα ἔηεκλε, ηὴλ ζὴλ ἁγίαλ θεθαιήλ, θαιιηκάξηπο, πηζηῶλ 

παξακύζηνλ. 

Θενηνθίνλ. 

Ἐπάθνπζνλ,  Θενηόθε, Γέζπνηλα, ἱθεηῶλ Σνπ ηῶλ θσλῶλ θαὶ 

ζαξθίνπ, ἡκῶλ θηλήζεηο θαηάζηεηινλ ηάρνο, ηῶλ εθεκνύλησλ 

ἀζιήζεσο ζθάκκαηα, ηῆο Πεξπεηνύαο ηῆο ζεκλῆο, επξεπνῦο 

λύκθεο Τόθνπ ηνῦ ζείνπ Σνπ. 

Ἀμίσζνλ, εθιείαο πάληαο ἱθέηαο ζνπ νξαλίνπ, ηνῦ Κπξίνπ 

ἀκλὰο ζεκλὴ θαὶ Μάξηπο, Πεξπέηνπα, ἀπαύζησο, ζηεῤῥόθξνλ, ἧο 

ἀπνιαύεηο. 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιόγνπ ηὸλ Λόγνλ ἀλεξκελεύησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηῶλ ἡκεξῶλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Σνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Ἀξίζησλ ἄζισλ ἡ ζηέθνο, Πεξπέηνπα, ἐθ ηῶλ ρεηξῶλ 

δεμακέλε Νπκθίνπ ζνπ, ηνῦ νξαλίνπ, ζεόζελ θαηάπεκςνλ, ἡκῖλ 

Αηνῦ ηὸ ἀκέηξεηνλ ἔιενο, ηνῖο ἑνξηάδνπζη πόζῳ ηὴλ κλήκελ ζνπ. 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

μοι καὶ εἰζήκοσζε ηῆς δεήζεώς μοσ.η. Καὶ ἔζηηζεν ἐπὶ πέηραν ηοὺς 

πόδας μοσ καὶ καηηύθσνε ηὰ διαβήμαηά μοσ. 

Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μαηζαῖνλ (Κεθ. ε΄ 24 - 34). 

Τῷ θαηξῷ ἐθείλσ, ἐπνξεύεην ὁ Ἰεζνῦο θαὶ ἠθνινύζεη αηῷ 

ὄρινο πνιὺο θαὶ ζπλέζιηβνλ αηόλ. Καὶ γπλή ηηο νὖζα ἐλ ῥύζεη 

αἵκαηνο ἔηε δώδεθα, θαὶ πνιιὰ παζνῦζα πὸ πνιιῶλ ἰαηξῶλ θαὶ 

δαπαλήζαζα ηὰ παξ᾿ ἑαπηῆο πάληα θαὶ κεδὲλ ὠθειεζεῖζα, ἀιιὰ 

κᾶιινλ εἰο ηὸ ρεῖξνλ ἐιζνῦζα, ἀθνύζαζα πεξὶ ηνῦ Ἰεζνῦ, ἐιζνῦζα 

ἐλ ηῷ ὄριῳ ὄπηζζελ ἥςαην ηνῦ ἱκαηίνπ αηνῦ· ἔιεγε γὰξ ἐλ ἑαπηῇ 

ὅηη ἐὰλ ἅςσκαη θἂλ ηῶλ ἱκαηίσλ αηνῦ, ζσζήζνκαη. Καὶ εζέσο 

ἐμεξάλζε ἡ πεγὴ ηνῦ αἵκαηνο αηῆο, θαὶ ἔγλσ ηῷ ζώκαηη ὅηη ἴαηαη 

ἀπὸ ηῆο κάζηηγνο. Καὶ εζέσο ὁ Ἰεζνῦο ἐπηγλνὺο ἐλ ἑαπηῷ ηὴλ ἐμ 

αηνῦ δύλακηλ ἐμειζνῦζαλ ἐπηζηξαθεὶο ἐλ ηῷ ὄριῳ ἔιεγε· Τίο κνπ 

ἥςαην ηῶλ ἱκαηίσλ; Καὶ ἔιεγνλ αηῷ νἱ καζεηαὶ αηνῦ· Βιέπεηο ηὸλ 
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ὄρινλ ζπλζιίβνληά ζε θαὶ ιέγεηο ηίο κνπ ἥςαην; Καὶ πεξηεβιέπεην 

ἰδεῖλ ηὴλ ηνῦην πνηήζαζαλ. Ἡ δὲ γπλὴ θνβεζεῖζα θαὶ ηξέκνπζα, 

εἰδπῖα ὃ γέγνλελ ἐπ᾿ αηῇ, ἦιζε θαὶ πξνζέπεζελ αηῷ θαὶ εἶπελ 

αηῷ πᾶζαλ ηὴλ ἀιήζεηαλ. Ὁ δὲ εἶπελ αηῇ· Θύγαηεξ, ἡ πίζηηο ζνπ 

ζέζσθέ ζε· ὕπαγε εἰο εἰξήλελ, θαὶ ἴζζη γηὴο ἀπὸ ηῆο κάζηηγόο ζνπ. 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Πεξπεηνύαο πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ 

ηὰ πιήζε ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ πξεζβείαηο, Ἐιεῆκνλ, ἐμάιεηςνλ 

ηὰ πιήζε, ηῶλ ἐκῶλ ἐγθιεκάησλ. 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β΄. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. η. Ἐλέηζόν 

με, ὁ Θεός…   

Βίβηαλ Πεξπέηνπα, ηῆο Καξρεδόλνο Μαξηύξσλ, ἔκςπρνλ 

ὡξάτζκα, ἡ Φξηζηὸλ θεξύμαζα, ηὸλ Θεάλζξσπνλ, Ὅλπεξ ἠγάπεζαο, 

ὅιεο ἐθ θαξδίαο, πὲξ βξέθνο ηὸ ζειάδνλ ζνπ, θαὶ πνκείλαζα, δη’ 

Αηὸλ εἱξθηήλ, θνιαζηήξηα, ὁξκὰο ζεξῶλ θαὶ κάραηξαλ, ἄρξη 

καξηπξίνπ, θαηάπεκςνλ, ζὺλ Φηιηθεηάηῃ, ζνὺο ἄζινπο δεισζάζῃ, 

θαὶ ζηεῤῥᾷ, ηεηξάδη ζείσλ ζπλάζισλ ζνπ, πᾶζη Κηίζηνπ ἔιενο. 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ῥείζξνηο λεαληθῶλ ζνπ, θαιιηκάξηπο, αἱκάησλ, ζεκλὴ 

Πεξπέηνπα, ἐλ κέζῳ Καξρεδόλνο, ἐπέρξσζαλ ζηνιήλ ζνπ, ηῆο 

ςπρῆο, ἣλ παξέιαβε, Φξηζηόο, εραῖο ζνπ πηζηνῖο, ὁ λέκσλ ηὰ 

βξαβεῖα. 

Ἱθεηεύνπζα, Μάξηπο, ηὸλ Σσηῆξα κὴ παύζῃ, Φξηζηόλ, 

Πεξπέηνπα, ζὺλ ηῇ Φηιηθεηάηῃ Σαηύξῳ, Σαηνξλίλῳ, θαὶ Ῥεπθάηῳ 

ζηεῤῥόθξνλη,  ἅκα Σεθνύλδῳ θιεηλῷ, πὲξ ηῶλ ἱθεηῶλ ζνπ. 

Καξρεδόλνο εῶδεο, ἴνλ, ἤδπλαο πάληαο, πηζηνύο, Πεξπέηνπα, 

γελλαίᾳ ζνπ ἐλζηάζεη, θαὶ καξηπξίνπ πόλνηο, δη’ ὧλ ράξηλ 

ἀπείιεθαο, θαζηιενῦζζαη Φξηζηὸλ, ηνῖο ζὲ κλνινγνῦζη. 

Θενηνθίνλ. 

Δζπκπάζεηε Μῆηεξ, θόπαζόλ κνπ ηνλ ζάινλ, παζῶλ θαὶ 

ζιίςεσλ, ηῇ παλζζελεῖ ρεηξί Σνπ, Κπξία Θενηόθε, παληεπιόγεηε 

Γέζπνηλα, ηῆο Πεξπεηνύαο ιηηαῖο, ἀκλάδνο ηνῦ Υἱνῦ Σνπ. 
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ᾨδὴ ε΄. Σὸλ Βαζηιέα. 

Τῆο Βαζηιείαο, ηῶλ νξαλῶλ δεῖμνλ πάληαο, ζέ, Πεξπέηνπα 

Μάξηπο, κεηόρνπο, ἀλπκλνινγνῦληαο, ὡο πξώηαζινλ ζηαδίνπ. 

Ὡο ἀζιεθόξνλ, ζεκλήλ, Πεξπέηνπα Μάξηπο, ζὲ κλνῦληεο 

πξνζθεύγνκελ πίζηεη, ηαῖο δεήζεζί ζνπ, πξὸο ηὸλ ηνῦ θόζκνπ 

Κηίζηελ. 

Νίθεο βξαβεῖα, ἡ δεμακέλε ζεόζελ, ἐπεπιόγεη, Πεξπέηνπα, 

πάληαο, ζὲ ὡο ζηεθεθόξνλ, ἀζιήηξηαλ ηηκῶληαο.  

Θενηνθίνλ. 

Σθέδαζνλ δόθνλ, ἡκῶλ παζῶλ ρακαηδήισλ, ηῶλ πηζηῶο Σε 

κλνύλησλ, Παξζέλε, Κεραξηησκέλε, ηῆο ἀπαζείαο θέξαο. 

ᾨδὴ ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ὁδὸλ ηνῦ καξηπξίνπ, ἐλ ηῇ Καξρεδόλη, παλεπιαβῶο ἡ 

βαδίζαζα, ἔθζαζαο, εἰο νξαλνὺο ἱιενῦζζαη ἡκῖλ ηὸλ Ὕςηζηνλ. 

κλνῦληεο ἄζιεζίλ ζνπ, θαὶ ηνκὴλ ζῆο θάξαο, ηαῖο ζαῖο 

πξεζβείαηο, Πεξπέηνπα, ζπεύδνκελ, πξὸο ζὸλ Νπκθίνλ, 

ζηεῤῥόθξνλ, ηὸλ Πνιπέιενλ. 

Φαξᾶο ἡκῶλ θαξδίαο, πιήξσζνλ, ηῶλ πίζηεη, ζὲ ἀλπκλνύλησλ, 

ὀιβία Πεξπέηνπα, ὡο εζηαιῆ ἀζιεθόξνλ θαὶ θαιιηκάξηπξα. 

Θενηνθίνλ. 

Μεηὰ ηῆο Πεξπεηνύαο, λύκθεο ηνῦ Υἱνῦ Σνπ, Θενγελλῆηνξ, 

παγθάινπ ἱθέηεπε, Αηὸλ πὲξ ηῶλ ἐθζύκσο καθαξηδόλησλ Σε. 

Ἄμηόλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζῶο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηόθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακώκεηνλ θαὶ κεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκῶλ. Τὴλ 

ηηκησηέξαλ ηῶλ Φεξνπβείκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηῶλ 

Σεξαθείκ, ηὴλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ ηεθνῦζαλ, ηὴλ ὄλησο 

Θενηόθνλ Σέ κεγαιύλνκελ. 
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Βίβηαλ Πεξπέηνπα, εζζελῶλ, πέθελαο Μαξηύξσλ, 

Καξρεδόλνο ἡ θαιινλή· ραίξνηο, ἀζιεθόξε, ζειαδνπζῶλ κεηέξσλ, 

ἀγιάτζκα θαὶ γέξαο, πίζηεσο πάληηκνλ. 

Ῥῦζαη λνζεκάησλ παλαιγεηλῶλ, ζὺλ Φηιηθεηάηῃ, ὁκνδήιῳ 

ζνπ εζζελεῖ, θαὶ ηῶλ ζῶλ ζπλάζισλ, ηεηξάδη, ζνὺο ἱθέηαο, 

ηηκῶληαο ἄζιεζίλ ζνπ, ζείαλ, Πεξπέηνπα. 

Βίβηαλ Πεξπέηνπα, ηνῦ Φξηζηνῦ, θιῆζηλ ηὴλ ἁγίαλ, πξὸ 

Σεβήξνπ ηνῦ ἀζεβνῦο, ἄρξη καξηπξίνπ, θαὶ ηκήζεσο αρέλνο, ηνῦ 

ἱεξνῦ ζνπ πίζηεη, θαζσκνιόγεζαο. 

Δὔθιεηαλ, εκάξεηαλ θαὶ ηηκὰο, ἡ θαηαιηπνῦζα, δη’ εζέβεηαλ 

ἀιεζῶο, ἤζιεζαο εηόικσο, Πεξπέηνπα, θαὶ δόμεο, θαηεμηώζεο 

ζείαο, Μάξηπο ὡο ἔλδνμνο. 

Ἤζιεζαο, Πεξπέηνπα, ἐλζζελῶο, ζὺλ Φηιηθεηάηῃ θαὶ 

Σαηύξῳ, ηῷ ζῷ ζνθῷ, δηδαζθάιῳ, ἅκα, Σεθνύλδῳ, Σαηνξλίλῳ, θαὶ 

εζηαιεῖ Ῥεπθάηῳ, Μάξηπο ζειάδνπζα. 

Παξηδνῦζα ἄλζνο ηῆο ζῆο ἀθκῆο, θαὶ ηὰο παξαηλέζεηο, δη’ 

ἀπάξλεζηλ ηνῦ Φξηζηνῦ, ζνῦ παηξὸο πέζηεο, Πεξπέηνπα, 

βαζάλνπο, ζεξῶλ ὁξκὰο θαὶ θάξαο, ζείαο ζνπ ἔθηκεζηλ. 

Πᾶζαη ηῶλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηόισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηόθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ,εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

Σὸ Σξηζάγηνλ θαὶ ηὸ Ἀπνιπηίθηνλ. 

Ἦρνο πι. α΄. Σὸλ ζπλάλαξρνλ Λόγνλ. 

Τὴλ ἀγάπελ Κπξίνπ Φξηζηνῦ πξνθξίλαζαλ, ζηνξγῆο 

ζειάδνληνο βξέθνπο, ηνῦ ζνῦ, Μαξηύξσλ θξεπίο, Καξρεδόλα 

θαζεγίαζαο, Πεξπέηνπα, ῥείζξνηο αἱκάησλ ζνπ ζεπηῶλ, 

ζπλαζιήηξηα ζεκλὴ, εςύρνπ Φηιηθεηάηεο, θαὶ δπζσπεῖλ ράξηλ 

εὗξεο, Φξηζηὸλ πὲξ ηῶλ εθεκνύλησλ ζε. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 



[8] 

 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Μάξηπο εζηαιὲο Λόγνπ Θενῦ, Βίβηαλ Πεξπέηνπα, εὖρνο, ηῆο 

Καξρεδόλνο ζεπηόλ, ἡ ἀθκὴλ λεόηεηνο, βξέθνο θαὶ ζύδπγνλ, 

παξηδνῦζα θαὶ ὄλνκα, θεξύμαζα ζεῖνλ, ηνῦ Φξηζηνῦ πξὸ βήκαηνο, 

Σεβήξνπ, ἄλσζελ, πέκςνλ ἱθεζίαηο ζνπ ζείαηο, ῥώκελ θαὶ ἰζρὺλ ζνῖο 

ἱθέηαηο, ηὸ Αηνῦ θεξύηηεηλ κέγα ὄλνκα.  

Γέζπνηλα, πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηῶλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ, εἰο Σὲ ἀλαηίζεκη, Μῆηεξ ηνῦ Θενῦ, 

θύιαμόλ κε πὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

Γί’ εὐρῶλ ηῶλ ἁγίσλ παηέξσλ ἠκῶλ, Κύξηε Ἰεζνῦ Υξηζηέ ὁ 

Θεόο, ἐιέεζνλ θαί ζῶζνλ ἠκᾶο. Ἀκήλ. 

 

 


