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18 ΜΑΪΟΥ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Μάξηπξνο 

ΚΛΑΥΓΙΑΣ ηῆο ἐλ Ἀγθύξᾳ, Γξ. Φαξ. Μπνύζηα  
 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 

 

ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηὸ Θεὸο Κύξηνο κεηά ηλ ζηίρσλ 

αὐηνῦ. Εἶηα ηά Τξνπάξηα.  

Ἦρνο δ´. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

Παξζελνκάξηπξα Κπξίνπ Κιαπδίαλ, Ἀγθύξαο γόλνλ εὐζαιῆ 

Γαιαηίαο, ὡο ἄλζνο εὐσδέζηαηνλ Παξζέλσλ Φξηζηνῦ, ηὴλ 

θαζαγηάζαζαλ, ιίκλεο βάζνο ἀζιήζεη, ὡο Παξζελνκάξηπξα 

εὐθεκήζσκελ πόζῳ βνληεο· ηήξεη ἅπαληαο ἁγλνὺο, ζνὺο 

ὑκλεπόινπο, εὐραῖο δηαζέξκνηο ζνπ. 

Γόμα.Τὸ αὐηό. Καὶ λῦλ. Θενηνθίνλ. 

Οὐ ζησπήζνκελ, πνηέ, Θενηόθε, ηὰο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη. Εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεύνπζα, ηίο ἡκᾶο ἐῤῥύζαην 

ἐθ ηνζνύησλ θηλδύλσλ; Τίο δὲ δηεθύιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ, Δέζπνηλα, ἐθ Σνῦ· Σνὺο γὰξ δνύινπο ζῴδεηο ἀεὶ ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικὸο.  

 

 Καλώλ, νὗ ἡ ἀθξνζηηρίο: Κλασδία, ἁγνοὺς ἡμᾶς ἄμθω 

ζσνηήρει. Χ. Μ. Μ. 

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

Κιαπδία Παξζέλσλ ἡ θαιινλή, βιαζηὲ Γαιαηίαο, θαὶ 

Ἀγθύξαο ἡδπηεξπέο, θηλλάκσκνλ ηήξεη ζνὺο ἱθέηαο, ἄκθσ ἁγλνὺο 

ζαῖο ἐλζέξκνηο δεήζεζη. 

 

Λακπὰο εὐζζελείαο ἐλ ἁπαιῶ, ζαξθίῳ Κιαπδία, θαιιηκάξηπο 

Φξηζηνῦ ζεκλή, ἡ θξόλεκα θξύπηνπζα ἀλδξῶνλ, ηὴλ ζθνηνκήλελ 

παζλ κνπ ἀπέιαζνλ. 
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Ἀκλάο Ἀξρηπνίκελνο Ἰεζνῦ, Κιαπδία εἰο ιίκλελ, ἡ βιεζεῖζα 

ζὺλ ηῶ ρνξῶ, ζπλάζισλ ζεπηλ ζνπ ἐκπαζείαο, ἡκᾶο δεηλῆο ἐθ 

βνζύλνπ ἀλάγαγε. 

 

Θενηνθίνλ. 

κλνῦληεο Σὴλ πιεκκύξαλ ηλ νἰθηηξκλ, ἁγλὴ Θενηόθε, θαὶ 

ἐιένπο Σνπ πνηακνύο, βνκέλ Σνη· δεῖμνλ ιενῦζα, ἡκῖλ Υἱνῦ Σνπ 

ηὸ ἄκεηξνλ ἔιενο. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐξαλίαο ἁςίδνο. 

Δενκέλε ἐῤῥίθεο, εἰο ηὸλ βπζὸλ πάλζεκλε, ιίκλεο 

θαιιηκάξηπο Κιαπδία, ἵλα ρξπζόπινθνλ, ἐθ ηλ ρεηξλ ηνῦ 

Φξηζηνῦ, ζηέθνο ἀζιήζεσο ιάβεο, ηνῦ ἡκῖλ παξέρνληνο πινύζηνλ 

ἔιενο. 

 

Ἱθεηήξηνλ δέμαη, ζλ ἱθεηλ δέεζηλ, θαὶ παξάζρνπ πᾶζη 

Κιαπδία, ῥώκελ θαὶ δύλακηλ, θαὶ ζζέλνο ηνῦ πνλεξνῦ, παγίδαο 

πάζαο ζπληξίςαη, Μάξηπο ἀθαηάβιεηε, πξόηππνλ πίζηεσο. 

 

Ἀζιεθόξε Κιαπδία, Νύκθε Φξηζηνῦ πάγθαιε, ηάθνλ ἡ ἐλ 

ὕδαηη ζρνῦζα, ιίκλεο ἱθέηεπε, ηὸλ ζὸλ Νπκθίνλ Φξηζηόλ, 

θαζαγηάζαη ἱθέηαο, ὕδαηη ζπλέζεσο, ράξηηνο ζείαο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἀπεηξόγακε Μῆηεξ, ηπρεῖλ ραξᾶο θξείηηνλνο, ηῆο ἐλ νὐξαλίῳ 

παζηάδη, πάληαο ἀμίσζνλ, Θενγελλῆηνξ ζεκλή, ηνὺο κειῳδνῦληαο 

Κιαπδίαο, ἄζιεζηλ ηῆο ζώθξνλνο, Παξζελνκάξηπξνο. 

 

Ἀλάζηεζνλ, Κιαπδία ζθξνλ ἐθ ιάθθνπ ηῆο ἀθεδίαο, ηνὺο 

ηηκληάο ζε ἀθιηλο ἀγλείαο ὡο πξόηππνλ, θαὶ ζηῦινλ ἀλδξείαο 

Παξζελνκάξηπο. 

 

πίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ παλύκλεηε Θενηόθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

ραιεπὴλ ηνῦ ζώκαηνο θάθσζηλ, θαὶ ἴαζαη ηῆο ςπρῆο κνπ ηὸ ἄιγνο. 
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Κάζηζκα. Ἦρνο β ´. Πξεζβεία ζεξκή. 

Ἀκλὰο ηνῦ Φξηζηνῦ, Κιαπδία θαιιηπάξζελε, ἡ ιίκλεο βπζὸλ, 

κεηξήζαζα θαὶ ζηέθαλνλ, δεμακέλε πάγρξπζνλ, ἐθ ρεηξλ νὐξαλίνπ 

Νπκθίνπ ζνπ, ηνὺο ζνὺο ἱθέηαο ηήξεη ἀζηλεῖο, καλίαο θαὶ βιάβεο 

ηνῦ ἀιάζηνξνο. 

 

ᾨδὴ δ´. Δἰζαθήθνα, Κύξηε. 

Γεζνζύλσο γεξαίξνκελ, ἄζιεζηλ Κιαπδία, ηὴλ παλαξίζηελ 

ζνπ, δη’ ἧο εἴιεθαο ηὴλ δύλακηλ, δπζσπεῖλ Φξηζηὸλ ὑπὲξ 

πξνζθύγσλ ζνπ. 

 

Νηθεθόξσο δηώδεπζαο, δόιηρνλ ηνῦ βίνπ, Κιαπδία πάλζεκλε, 

ἡ δεηθλῦζα ηνὺο ἱθέηαο ζνπ, ληθεηὰο ἐλ πάζαηο πεξηζηάζεζη. 

 

ξεθηλ εἰο ἀθξόηαηνλ, θζάζαη θαηαμίσζνλ ηνὺο ηηκληάο 

ζε, ὡο Παξζέλνλ θαὶ Ἀζιήηξηαλ, εὐζζελῆ Κιαπδία ζενηίκεηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

πεξεύρνπ Μεηξόζεε, ηλ εἰο ηνὺο αἰλαο καθαξηδόλησλ Σε, 

ὡο ἁγλείαο ἐλδηαίηεκα, θαὶ ὡο παξζελίαο ζεῖνλ ζθήλσκα. 

 

ᾨδὴ ε´. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Σηύινπο θσηαπγεῖο, ζσθξνζύλεο θαὶ ζπλέζεσο, δεῖμνλ 

ἅπαληαο, Κιαπδία ηνὺο πηζηο, ἀλπκλνῦληάο ζε ηὴλ ζώθξνλα 

ἀζιήηξηαλ. 

 

Ἦκαξ ρξπζαπγέο, ηνῖο ἱθέηαηο ζνπ ἀλάηεηινλ, ἀπαζείαο 

ἐθδηώθνπζα παζλ, ηὴλ ζθνηόκαηλαλ Κιαπδία ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

Μάξηπο ἐλ ζηηγκῇ, ηῆο θνηκήζεσο πξνζθύγσλ ζνπ, ἴζζη 

εὔζπιαγρλε Κιαπδία ζύλνδνο, θαὶ πνιίηαο πόινπ δεῖμνλ ηνὺο 

ηηκληάο ζε. 

Θενηνθίνλ. 

Ἄιππνλ ὁδὸλ, δεῖμνλ δνύινηο Σνπ Μεηξόζεε, ἐλ δεηλνῖο 

ὀδπλσκέλνηο βηνηῆο, ηῆο πξνζθαίξνπ ραξκνλῆο κεξόπσλ πξόμελε.  
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ᾨδή ζη΄. Τήλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σπλάζισλ ζνπ, ζὺλ ἑμάδη πάλζεκλε, θαὶ εὐςύρῳ Θενδόηῳ 

Κιαπδία, κὴ δηαιίπῃο Φξηζηὸλ δπζσπνῦζα, ὑπὲξ ἡκλ ηλ ἐθ 

πόζνπ ηηκώλησλ ζε, Παξζελνκάξηπο ζαπκαζηή, θαὶ ηεινύλησλ ηὴλ 

πάλζεπηνλ κλήκελ ζνπ. 

 

Ἀπηόεηνλ, ἡ δεηθλῦζα θξόλεκα, ἐλ δεζκνῖο θαὶ θαθνπρίαηο 

Κιαπδία, θαὶ ἐθκεηξήζαζα ιίκλεο ηὸ βάζνο, δηὰ Φξηζηνῦ ηὴλ 

ἀγάπελ ἀμίσζνλ, ἡκᾶο ζσθξόλσο ἐπὶ γῆο, θαὶ δηθαίσο ἀεὶ 

πνιηηεύεζζαη. 

 

Μηάζαη ζε, ζηξαηηώηαο ζέινληαο, ἀπεκάθξπλαο δπλάκεη ηῇ 

ζείᾳ, Παξζελνκάξηπο Κιαπδία θαὶ βάζνο, ὑδάησλ ιίκλεο ἐκέηξεζαο 

ραίξνπζα, ἡ λῦλ εἰο ὕθνο λνεηόλ, δενκέλε ὑπὲξ ηλ ὑκλνύλησλ ζε.  

 

Θενηνθίνλ. 

Φπιάηηνπζα, κὴ ἐιιίπῃο Δέζπνηλα, ὑπὸ ζθέπελ Σλ 

πηεξύγσλ Σνὺο δνύινπο, ὥζπεξ ἡ ὄξληο αὐηῆο ηὰ λνζζία, 

εὐινγεκέλα Παξζέλε Θεόλπκθε, θαὶ ἐπνπηεύνπζα ἀεί, ηνὺο 

θαηδξαῖο Σε ᾠδαῖο κεγαιύλνληαο. 

 

Ἀλάζηεζνλ, Κιαπδία ζθξνλ ἐθ ιάθθνπ ηῆο ἀθεδίαο, ηνὺο 

ηηκληάο ζε ἀθιηλο ἀγλείαο ὡο πξόηππνλ, θαὶ ζηῦινλ ἀλδξείαο 

παξζελνκάξηπο. 

 

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

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα δπζώπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παῤῥεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β´. Τνῖο ηῶλ αἱκάησλ ζνπ. 

Παξζελνκάξηπο Κιαπδία παλεύθεκε, ἡ ἀπελο ἐκβιεζεῖζα 

ηνῖο ὕδαζη, θαὶ ἐθβιεζεῖζα εἰο ὕςνο νὐξάληνλ, ὑπὲξ ἡκλ 

ἐθδπζώπεη Νπκθίνλ ζνπ, ηὸλ πνζεηλὸλ Ἰεζνῦλ ηὸλ Φηιάλζξσπνλ. 

Πξνθείκελνλ. Ὑπομένων ὑπέμεινα ηὸν Κύριον καὶ προζέζτε 

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

πόδας μοσ καὶ καηηύθσνε ηὰ διαβήμαηά μοσ. 
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Δὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Μᾶξθνλ (Κεθ. ε΄ 24-34). 

Τῶ θαηξῶ ἐθείλῳ, ἠθνινύζεη ηῶ Ἰεζνῦ ὄρινο πνιύο θαὶ 

ζπλέζιηβνλ αὐηόλ. Καὶ γπλή ηηο νὖζα ἐλ ῤύζεη αἵκαηνο ἔηε δώδεθα 

θαὶ πνιιὰ παζνῦζα ὑπὸ πνιιλ ἰαηξλ θαὶ δαπαλήζαζα ηὰ παξ᾿ 

ἐαπηῆο πάληα θαὶ κεδὲλ ὠθειεζεῖζα, ἀιιὰ κᾶιινλ εἰο ηὸ ρεῖξνλ 

ἐιζνῦζα, ἀθνύζαζα πεξὶ ηνῦ Ἰεζνῦ, ἐιζνῦζα ἐλ ηῶ ὄριῳ ὄπηζζελ, 

ἥςαην ηνῦ ἱκαηίνπ αὐηνῦ. Ἔιεγε γάξ, ὅηη θᾄλ ηλ ἱκαηίσλ αὐηνῦ 

ἅςσκαη, ζσζήζνκαη. Καὶ εὐζέσο ἐμεξάλζε ἡ πιεγὴ ηνῦ αἵκαηνο 

αὐηῆο· θαὶ ἔγλσ ηῶ ζώκαηη, ὅηη ἴαηαη ἀπὸ ηῆο κάζηηγνο. Καὶ εὐζέσο 

ὁ Ἰεζνῦο ἐπηγλνῦο ἐλ ἑαπηῶ ηὴλ ἐμ ὕςνπο δύλακηλ ἐμειζνῦζαλ, 

ἐπηζηξαθεῖο ἐλ ηῶ ὄριῳ, ἔιεγε· ηίο κνπ ἥςαην ηλ ἱκαηίσλ; Καὶ 

ἔιεγνλ αὐηῶ νἱ Μαζεηαὶ αὐηνῦ· βιέπεηο ηὸλ ὄρινλ ζπλζιίβνληά ζε, 

θαὶ ιέγεηο, ηίο κνπ ἥςαην; Καὶ πεξηεβιέπεην ἰδεῖλ ηὴλ ηνῦην 

πνηήζαζαλ. Ἡ δὲ γπλή, θνβεζεῖζα θαὶ ηξέκνπζα, εἰδπῖα ὅ γέγνλελ 

ἐπ᾿ αὕηε, ἦιζε θαὶ πεξηέπεζελ αὐηῶ θαὶ εἶπελ αὐηῶ πᾶζαλ ηὴλ 

ἀιήζεηαλ.  δὲ εἶπελ αὐηῇ· ζύγαηεξ, ἡ πίζηηο ζνπ ζέζσθέ ζε· ὕπαγε 

εἰο εἰξήλελ, θαὶ ἴζζη ὑγηὴο ἀπὸ ηῆο κάζηηγόο ζνπ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηῆο Ἀζιεθόξνπ…   

 

Καὶ λῦλ. Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ…   

 

Πξνζόκνηνλ. Ἦρνο πι. β´. Ὅιελ ἀπνζέκελνη. Ση. Ἐλέηζον 

με, ὁ Θεός,…   

Μάξηπο ἀθαηάβιεηε, ἀκλάο ςίζηνπ Κιαπδία, ηῆο Ἀγθύξαο 

βιάζηεκα, ζὺλ Τεθνύζῃ πξέζβεπε, θαιιηπάξζελε, Φαεηλῇ ἔκθξνλη, 

Εὐθξαζίᾳ ζείᾳ, Ἰνπιίᾳ ηῇ ζηεῤῥόθξνλη, Μαηξώλῃ ζώθξνλη, θαὶ ηῇ 

Ἀιεμάλδξᾳ ζπλάζινηο ζνπ, θαὶ Θενδόηῳ Μάξηπξη, ηῶ Φξηζηῶ ὑπὲξ 

ηλ ὑκλνύλησλ ζε, θαὶ ἐθδερνκέλσλ, εὔραο ζνπ δηαζέξκνπο πξὸο 

Αὐηόλ, ἀθζόλσο πᾶζη παξέρνληαο ἔιενο ηὸ ἄκεηξνλ. 
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ᾨδὴ δ ´. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ὡο πεξίβιεπηνλ λύκθελ, ηνῦ ςίζηνπ Κιαπδία, ζὲ 

κεγαιύλνληεο, θαὶ Μάξηπξα θαιιίζηελ, πξνζθεύγνκελ ζῇ ζθέπῃ, ἐλ 

δεηλαῖο πεξηζηάζεη, θαὶ ἀληηιήςεη ζεξκῇ, ἐλ πάζαηο βίνπ δάιαηο. 

 

Σσηεξίαο πξὸο ηξίβνλ, κνλάδνπζαο ηηκώζαο, ηὴλ ζείαλ 

κλήκελ ζνπ, ὁδήγεζνλ Κιαπδία, Μνλῆο ζεπηνῦ Σηεθάλνπ, 

Μεηεώξσλ παλεύθεκε, ζαῖο ἱθεζίαηο ζεξκαῖο, πξὸο ηὸλ γιπθὺλ 

Νπκθίνλ. 

 

κλσδίαηο Κιαπδία, θαηαζηέθνληεο ἄζινπο ηνὺο παληέξνπο 

ζνπ, ζεξκο δεόκεζά ζνπ· ἐλ Ἀβξαὰκ ηνῖο θόιπνηο, θαὶ πακθώηνηο 

ζθελώκαζη, ζλ λεσθόξσλ ςπράο, ἀλάπαπζνλ εὐραῖο ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Νηθεθόξσο ηειέζαη, Σνὺο νἰθέηαο ηὸλ βίνλ, Θενγελλήηξηα, 

ἀμίσζνλ ηνὺο πίζηεη, πξνζθεύγνληαο Σῇ ζθέπῃ, θαὶ ιακπξο 

κεγαιύλνληαο, Σλ ζαπκαζίσλ πιεζύλ, πεξεπινγεκέλε. 

 

ᾨδὴ ε´. Τὸλ Βαζηιέα. 

Τῆο ἐπεξείαο, ηνῦ κηζνθάινπ Κιαπδία, ἀπνιύηξσζαη ζνὺο 

ὑκλεπόινπο, ἥκαηη κνξζίκῳ, ηῶ θνβεξῶ ηνῖο πᾶζη. 

 

Ἡ κὴ δερζεῖζα, ἀςύρνηο ζῦζαη εἰδώινηο, θαὶ πληγεῖζα ἐλ ιίκλῃ 

Κιαπδία, θαηαμίσζόλ κε, Θεὸλ δνμάδεηλ κόλνλ. 

 

Ῥῦζαη θηλδύλσλ, ηνὺο εὐιαβο πξνζθπλνῦληαο, ζὴλ ἁγίαλ 

εἰθόλα Κιαπδία, ἐλ Μνλῇ Σηεθάλνπ, ηνῦ Ἀξρηδηαθόλνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

ιέεζόλ κε, Θενγελλῆηνξ Παξζέλε, πξνζθπλνῦληα ἐλ ηνῖο 

Μεηεώξνηο, ηὸλ Ναὸλ Κιαπδίαο, ηῆο Μάξηπξνο παξζέλνπ.  

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Ἰζρύνο κνλάδνπζαο, ἔκπιεζνλ Κιαπδία, ἐλ Μεηεώξνηο Μνλῆο 

Πξσηνκάξηπξνο, παλεπιαβο ἀλπκλνύζαο ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 
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Φαξίησζνλ Κιαπδία, ηνὺο ἐθδερνκέλνπο, ζᾶο ἱθεζίαο πξὸο 

Κηίζηελ ηὸλ εὔζπιαγρλνλ, θαὶ λενδκήηῳ Ναῶ ζνπ, ηαρὺ 

πξνζηξέρνληαο. 

 

Μεηὰ ηνῦ Θενδόηνπ, θαὶ ζεπηῆο ἑμάδνο, ηλ ζλ ζπλάζισλ, 

Κιαπδία ἱθέηεπε, Φξηζηὸλ δηδόλαη ηὴλ λήςηλ ἡκῖλ θαὶ ἔιενο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Μεηξόζεε Παξζέλε, Κεραξηησκέλε, ζεκλῆο Κιαπδίαο 

ἀπαύζηνηο δεήζεζη, Σνῖο δνύινηο πέκςνλ ἐιέε ηνῦ ζείνπ Τόθνπ Σνπ. 

 

Ἄμηνλ  ἐζηίλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ  Σε  ηήλ  Θενηόθνλ, ηήλ  

ἀεηκαθάξηζηνλ  θαί  παλακώκεηνλ  θαί  κεηέξα  ηνῦ  Θενῦ  ἡκλ.  

Τήλ  ηηκησηέξαλ  ηλ  Φεξνπβείκ  θαί  ἐλδνμνηέξαλ  ἀζπγθξίησο  

ηλ  Σεξαθείκ, ηήλ ἀδηαθζόξσο Θεόλ Λόγνλ  ηεθνῦζαλ, ηήλ  ὄλησο  

Θενηνθνλ  Σέ  κεγαιύλνκελ.  

 

Φαίξνηο θθιεζίαο Ἀγθπξαλλ, θαύρεκα ηὸ κέγα, ἡ ηὸ 

ζξάζνο αἰκνδηςνῦο, ζξαύζαζα ηπξάλλνπ, καραίξα πίζηεώο ζνπ, 

πξὸο ηὸλ Φξηζηὸλ Κιαπδία, ηὸλ ἀγαζόδσξνλ. 

 

Φαίξνηο ἡ ἀηίκσζηλ ηῆο ζαξθόο, ράξηηη θπγνῦζα, ζνῦ Νπκθίνπ 

ἐλ νὐξαλνῖο, θαὶ βπζὸλ ηῆο ιίκλεο, κεηξήζαζα Κιαπδία, ζεκλὴ 

Παξζελνκάξηπο, πίζηεσο ζέκλσκα. 

 

Δεῦηε πξνζθπλήζσκελ εὐιαβο, ηὴλ κνξθὴλ Κιαπδίαο, 

θαιιηκάξηπξνο ηὴλ ζεπηήλ, ἐλ ηῶ λενδκήηῳ, αὐηῆο Ναῶ ἐλ βξάρνηο, 

Ἁγίσλ Μεηεώξσλ, πάληεο Φξηζηώλπκνη. 

 

Εὔηνικε παξζέλε ἐλ ἁπαιῶ, θξύπηνπζα ζαξθίῳ, ὄλησο 

θξόλεκα ἀλδξηθόλ, ἤζιεζαο Κιαπδία, ζηεῤῥο θαὶ ιίκλεο βάζνο, 

δηὰ Φξηζηνῦ ἀγάπελ, Μάξηπο ἐκέηξεζαο. 
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λ Τεθνύζῃ Μάξηπξη Φαεηλῇ, Εὐθξαζίᾳ ζείᾳ, Ἀιεμάλδξᾳ ηῇ 

εὐζζελεῖ, ζεαπγεῖ Μαηξώλῃ, θαὶ Ἰνπιίᾳ ζθέπε, θαὶ θύιαηηε 

Κιαπδία, πάληαο ἱθέηαο ζνπ. 

 

Φξνύξεη ρξηζηνκάξηπο δηελεθο, λύκθελ ηνῦ ςίζηνπ, 

Πξνεζηζαλ ζὺλ ηῶ ρνξῶ, ηλ ἐλ Μεηεώξνηο, Μνλῆο Σηεθάλνπ 

ζείνπ, κνλαδνπζλ Κιαπδία, ὕκλνηο κειπόλησλ ζε. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξόδξνκε Κπξίνπ, 

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

πνηήζαηε πξεζβείαλ εἰο ηὸ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τό  Τξηζάγηνλ…. 

 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ´. Θείας πίστεως. 

Ἴνλ εὔνζκνλ, ηῆο παξζελίαο, θαὶ ιεπθάλζεκνλ, ηῆο ἀξηζηείαο, 

εὐσδία ζλ ἄζισλ θαζήδπλνλ, Ἀγθύξαο εὖρνο ηνὺο λῦλ 

εὐθεκνῦληάο ζε, Κιαπδία ζεία εὐηάθηνηο κειίζκαζηλ, ὡο πεξίδνμνλ 

ηῶ ὄληη Παξζελνκάξηπξα, θαὶ ζπεύδνληαο ἐλζέξκνηο ἱθεζίαηο ζνπ. 

 

40 Κύξηε ειέεζνλ 

 

Ἦρνο β´. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Ῥύνπ θαησδύλσλ ζπκθνξλ, ηνὺο ἀλεπθεκνῦληαο Κιαπδία, 

Παξζελνκάξηπο ιακπξά, πόλνπο καξηπξίνπ ζνπ, θαὶ ηῆο θνιάζεσο, 

ηῆο γεέλλεο ηνὺο ζπεύδνληαο, κνξθὴλ πξνζθπλήζαη, ζνῦ ηὴλ 

παλζεβάζκηνλ, ἐλ θεξσλύκῳ ζνπ, λῦλ Ναῶ ἐλ Μάλδξᾳ Σηεθάλνπ, 

Ἀξρηδηαθόλνπ θεηκέλῃ, ἐλ ηνῖο Μεηεώξνηο, ζενδόμαζηε. 

 

Δέζπνηλα πξόζδεμαη, ηὰο δεήζεηο ηλ δνύισλ Σνπ, θαὶ 

ιύηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

Τὴλ πᾶζαλ ἐιπίδα κνπ… 

 

Γη’ επρώλ ησλ Αγίσλ Παηέξσλ εκώλ, Κύξηε Ιεζνύ Φξηζηέ ν 

Θεόο, ειέεζνλ θαη ζώζνλ εκάο, Ακήλ. 


