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9 Ννεκβξίνπ Παξαθιεηηθόο Καλώλ Ἁγίνπ 

ΝΔΚΤΑΡΙΟΥ ηνῦ ἐλ Αἰγίλῃ, κ. Γεξαζίκνπ 
 

Δὐινγήζαληνο ηνῦ Ἱεξέσο ὁ ξκβ΄ (142) Χαικόο θαί ηό 

Θεόο Κύξηνο κεηά ηῶλ ζηίρσλ αὐηνῦ.  

 

Δἶηα ηά Τξνπάξηα. Ἦρνο δ΄. Ὁ ὑςσζεὶο ἐλ ηῷ ζηαπξῷ. 

 

Τῶ Ἱεξάξρῃ ηνῦ Χξηζηνῦ Νεθηαξίῳ, ηῶ δνμαζζέληη δσξεαῖο 

νὐξαλίαηο, πξνζπέζσκελ θξαπγάδνληεο ἐθ βάζνπο ςπρῆο˙ ἅγηε 

Νεθηάξηε, ξζνδφμσλ πξνζηάηα, πάζεο ἡκᾶο ιχηξσζαη, ζπκθνξᾶο 

θαὶ ἀλάγθεο, θαὶ πεηξαζκλ θαὶ λφζσλ ραιεπλ, ηνχο 

θαηαθεχγνληαο, Πάηεξ, ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

Γόμα. Ὁ  αὐηόο. 

Ὡο εἰιεθὼο παξὰ Θενῦ ἐμνπζίαλ, ηνῦ ζεξαπεχεηλ ηάο δεηλὰο 

θαρεμίαο, ηλ πξνζηφλησλ, Πάηεξ, ηνῖο ιεηςάλνηο ζνπ, ἴαζαη 

δεφκεζα, ηνὺο δεηλο ζιηβνκέλνπο, λφζνηο θαὶ παζήκαζη, θαὶ 

πηθξαῖο ἀιγεδφζη, θαὶ ἐλ εἰξήλῃ θχιαηηε ἡκᾶο, ηαῖο ζαῖο πξεζβείαηο, 

Νεθηάξηε Ὅζηε. 

 

Καὶ  λῦλ. Θενηνθίνλ. Ὁ  αὐηόο. 

Οὐ ζησπήζσκελ πνηέ, Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο Σνπ ιαιεῖλ νἱ 

ἀλάμηνη˙ εἰ κὴ γὰξ Σὺ πξνΐζηαζν πξεζβεχνπζα, ηὶο ἡκᾶο ἐξξχζαην 

ἐθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ; Τὶο δὲ δηεθχιαμελ ἕσο λῦλ ἐιεπζέξνπο; Οὐθ 

ἀπνζηκελ, Δέζπνηλα, ἐθ Σνῦ˙ Σνχο γὰξ δνχινπο ζῴδεηο ἀεί, ἐθ 

παληνίσλ δεηλλ. 

 

Ὁ Ν΄ (50) Χαικόο. 

 

Δἶηα ὁ Καλώλ. 

 

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

Πιεγεὶο ηῇ θαθίᾳ ηνῦ δπζκελνῦο, ηῇ ζῇ ἀληηιήςεη, θαηαθεχγσ 

ἀλαβνλ· εἰξήλεπζνλ, Πάηεξ, ηὴλ δσήλ κνπ, θαὶ ηὴλ θαη’ ἄκθσ 

ὑγείαλ κνη δψξεζαη. 
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Ἁγίσο ἀλχζαο ζνπ ηὴλ δσήλ, ἀεὶ ἁγηάδεηο θαὶ ιπηξνῦζαη 

παληὸο θαθνῦ, Νεθηάξηε Πάηεξ ζενθφξε, ηνὺο πξνζηφληαο ηνῖο 

ζείνηο ιεηςάλνηο ζνπ. 

 

Θαπκάησλ δπλάκεηο ὡο ἐλεξγλ, ζεξάπεπζνλ, Πάηεξ, ἀζζελείαο 

ὀδπλεξάο, ηλ ηὴλ ζὴλ βνήζεηαλ δεηνχλησλ, ζαπκαηνπξγὲ Ἱεξάξρα 

Νεθηάξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ὡο Μήηεξ θηιεχζπιαγρλνο ηνῦ Θενῦ, θηιάγαζε Κφξε, 

εὐζπιαγρλίζζεηη ἐπ’ ἐκνί, θαὶ βιάβεο κε πάζεο θαὶ καλίαο, ηνῦ 

ἀνξάηνπ ἀπάιιαμνλ ὄθεσο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐξαλίαο ἁςῖδνο. 

Ννζεκάησλ παληνίσλ θαὶ ραιεπλ ζιίςεσλ, θαὶ ἐπεξεηλ 

ὀιεζξίσλ θαὶ ἐπηζέζεσλ, ηνῦ ἀξρεθάθνπ ἐρζξνῦ, ὡο ζπκπαζὴο 

Ἱεξάξρεο, ἀζηλεῖο δηάζσδε ηνὺο ζὲ γεξαίξνληαο. 

 

Νέθηαξ ἄυινλ ζεῖνλ, ηῆο ζετθῆο ράξηηνο, ἧο παξὰ Θενῦ 

ἐθνκίζσ βιχδεη ἑθάζηνηε, ἡ ζεία θάξα ζνπ, θαὶ ηλ παζλ ηὴλ 

πηθξίαλ, ἀπειαχλεη, Ἅγηε, ἐθ ηλ ςπρλ ἡκλ. 

 

λ ὀδχλαηο θαὶ πφλνηο θαὶ ζιηβεξαῖο κάζηημη, Πάηεξ, ηὴλ δσήλ 

κνπ ἀλχσλ, πξὸο ζὲ θαηέθπγνλ˙ κὴ νὖλ παξίδῃο κε, ἀιιὰ ηῇ ζῇ 

ἐπηζθέςεη, ἐθ ηλ ζπλερφλησλ κε δεηλλ ἀπάιιαμνλ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Καηαθχγηνλ θφζκνπ θαὶ ἀξξαγὲο ζηήξηγκα, Κεραξηησκέλε 

Παξζέλε, ηνὺο θαηαθεχγνληαο, ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ, ηλ 

πνιππιφθσλ ζθαλδάισλ, ηνῦ δνιίνπ δξάθνληνο, ζθέπε θαὶ θχιαηηε. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ ζιίςεσο, Ἱεξάξρα, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ζὲ ηηκληαο, Νεθηάξηε 

ζενθφξε. 

 

Ἐπίβιεςνλ, ἐλ εὐκελείᾳ Παλχκλεηε Θενηφθε, ἐπὶ ηὴλ ἐκὴλ 

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

Πεγὴ δαςηιήο, ἰάζεσλ ἐλ Πλεχκαηη, ἐδείρζε, ζνθέ, ἡ ζήθε 

ηλ ιεηςάλσλ ζνπ· ἰᾶηαη γὰξ ηνὺο πάζρνληαο θαὶ ὑγείαλ θαὶ ῥζηλ 

ραξίδεηαη, ηνῖο πξνζηνῦζηλ ἐλ πίζηεη ζεξκῇ, Νεθηάξηε Πάηεξ 

ἱεξψηαηε. 

 

 

ᾨδὴ δ΄. Δἰζαθήθνα Κύξηε. 

Τὴλ Μνλήλ ζνπ, Νεθηάξηε, πάζεο ἐπεξείαο ἀλεπεξέαζηνλ, 

ηνῦ δνιίνπ πνιεκήηνξνο, Πάηεξ, δηαηήξεη ηῇ ζῇ ράξηηη. 

 

Ἀζζελεῖο ηνὺο πξνζηξέρνληαο, Πάηεξ, παληαρφζελ ηῇ ζείᾳ κάλδξᾳ 

ζνπ, ζεξαπείαο θαηαμίσζνλ, θαὶ ηὴλ ιχπελ ηνχησλ δηαζθέδαζνλ. 

 

Ῥζηλ δίδνπ θαὶ ἴαζηλ, ηὴλ θαηὰ ςπρὴλ θαὶ ζκα, Νεθηάξηε, 

θαὶ πηαηζκάησλ ἀπνιχηξσζηλ, ηνῖο εἰιηθξηλο ζε καθαξίδνπζη. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴζπλφλ κε, Παλάκσκε, πξὸο ηῆο κεηαλνίαο ὁδὸλ ζσηήξηνλ, 

θαὶ παζλ κνπ ηὰ ζθηξηήκαηα, λέθξσζνλ εἰο ηέινο θαὶ ἀθάληζνλ. 

 

ᾨδή ε΄. Φώηηζνλ ἡκᾶο. 

Εὗξέ ζε ζεξκφλ, ἀληηιήπηνξα ἡ Αἴγηλα, δηὰ ηνῦην ζνπ ηῇ 

ράξηηη ἀεί, θαηαθεχγεη θαὶ ιπηξνῦηαη πάζεο ζιίςεσο. 

 

Ἤξεκνλ δσήλ, δηαλχεηλ θαὶ ἀηάξαρνλ, ἀπὸ πάζεο ηνῦ ἐρζξνῦ 

ἐπηβνπιῆο, θαηαμίσζνλ ἡκᾶο, Πάηεξ Νεθηάξηε. 

 

Μέγαλ ζέ θξνπξὸλ, θαὶ πξνζηάηελ, Πάηεξ Ὅζηε, θεθηεκέλε ἡ 

Μνλή ζνπ ἡ ζεπηή, ἐγθαπρᾶηαη ηῇ ηαρείᾳ ἀληηιήςεη ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἄρξαληε Ἁγλή, ηνῦ Θενῦ Μῆηεξ ἀπείξαλδξε, ηνὺο ἐιπίδνληαο 

ηῇ ζθέπῃ Σνπ ἀεί, ἀλσηέξνπο πάζεο βιάβεο δηαηήξεζνλ. 

 

ᾨδὴ ζη΄. Τὴλ δέεζηλ ἐθρεῶ. 

Σσκάησλ, θαὶ ηλ ςπρλ ηάο ὁδχλαο, ἐπηθνχθηζνλ, Νεθηάξηε 

Πάηεξ, ηλ πξὸο ηὴλ ζὴλ ἀθνξψλησλ πξεζβείαλ, θαὶ ηάο θαξδίαο 

ἡκλ ραξᾶο πιήξσζνλ, θαὶ ἀζπκίαο ραιεπῆο, ἐμ ἡκλ ηὴλ ὁκίριελ 

δηάιπζνλ. 
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Ῥπζζῆλαη, πεηξαηεξίσλ παληνίσλ, θαὶ ζθαλδάισλ ηνῦ ἐρζξνῦ 

ὀιεζξίσλ, θαὶ ἀλαγθλ θαὶ ζηελψζεσλ πιείζησλ, ηὸλ 

Παλνηθηίξκνλα Λφγνλ ἱθέηεπε, Νεθηάξηε ζαπκαηνπξγέ, ηνὺο 

πξνζηξέρνληαο πίζηεη ηῇ ζθέπῃ ζνπ. 

 

ςφζελ, ὡο ζπκπαζὴο ἐπνπηεχσλ, θαὶ ἀπαχζησο 

πξνζηαηεχσλ κὴ παχζῃ, ηῆο ἱεξᾶο ζνπ Μνλῆο, ζενθφξε, ηῆο 

θεθηεκέλεο ὡο κέγα ζεζαχξηζκα, Νεθηάξηε ζαπκαηνπξγέ, ηὴλ 

ζνξὸλ ηλ ἁγίσλ ιεηςάλσλ ζνπ. 

 

Θενηνθίνλ. 

Σσηῆξα, θαὶ Λπηξσηὴλ ηλ ἀλζξψπσλ, ηὸλ θηιάλζξσπνλ 

θπήζαζα Λφγνλ, ζζνλ κε, Κφξε, ηῇ Σῇ πξνζηαζίᾳ, ηῆο πνλεξᾶο 

ηπξαλλίδνο ηνῦ ρείξνλνο, θαὶ λεχξσζφλ κνπ ηὴλ ςπρήλ, πξὸο 

ἐπίδνζηλ βίνπ βειηίνλνο. 

 

Γηάζσζνλ, ἐθ πάζεο βιάβεο θαὶ ζιίςεσο Ἱεξάξρα, ηνὺο ἐλ 

πίζηεη ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ πξνζηξέρνληαο, θαὶ ζὲ ηηκληαο, Νεθηάξηε 

ζενθφξε. 

 

Ἄρξαληε, ἡ δηὰ ιφγνπ ηὸλ Λφγνλ ἀλεξκελεχησο, ἐπ’ ἐζράησλ 

ηλ ἡκεξλ ηεθνῦζα, δπζψπεζνλ, ὡο ἔρνπζα κεηξηθὴλ παξξεζίαλ. 

 

Κνληάθηνλ. Ἦρνο β΄. Πξνζηαζία ηῶλ Φξηζηηαλῶλ. 

Πεπησθφησλ ἐπαλφξζσζηο γέγνλαο, θαὶ ηλ θινλνπκέλσλ, 

Νεθηάξηε, ζηήξηγκα, ἐλ ὑζηέξνηο ηνῖο θαηξνῖο παξὰ Κπξίνπ 

δνμαζζεὶο˙ ἀιιὰ πάληνηε θαὶ ἡκᾶο, ηλ ἐλ ηῶ βίῳ πεηξαζκλ, 

ἀλσηέξνπο δηάζσδε, ἄθεζηλ ηλ πηαηζκάησλ, θαὶ ῥζηλ θαὶ 

ζσηεξίαλ, αἰηνχκελνο παξὰ Θενῦ, Ἱεξάξρα, ηαῖο ςπραῖο ἡκλ. 

 

Πξνθείκελνλ. Οἱ Ἱερεῖς Σοσ Κύριε ἐνδύζονηαι δικαιοζύνην καί 

οἱ Ὅζιοί Σοσ  ἀγαλιάζει  ἀγαλιάζονηαι. 

Ση. Τίμιος ἐνανηίον Κσρίοσ ὁ  θάναηος ηῶν Ὁζίων Αὐηοῦ. 

 

Εὐαγγέιηνλ ἐθ ηνῦ θαηὰ Ἰσάλλελ (Κεθ. η΄ 9 – 16). 

Εἶπελ ὁ Κχξηνο· ἐγψ εἰκί ἡ ζχξα˙ δη’ ἐκνῦ ἐὰλ ηὶο εἰζέιζῃ 

ζσζήζεηαη θαὶ εἰζειεχζεηαη θαὶ ἐμειεχζεηαη θαὶ λνκὴλ εὑξήζεη.  

θιέπηεο νὐθ ἔξρεηαη εἰ κὴ ἵλα θιέςῃ θαὶ ζχζῃ θαὶ ἀπσιέζῃ˙ ἐγὼ 

ἦιζνλ ἵλα δσὴλ ἔρσζη θαὶ πεξηζζὸλ ἔρσζηλ. γψ εἰκη ὁ Πνηκὴλ ὁ 
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θαιὸο˙ ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο ηὴλ ςπρὴλ αὐηνῦ ηίζεζηλ ὑπὲξ ηλ 

πξνβάησλ˙ ὁ κηζζσηὸο δέ θαὶ νὐθ ὢλ πνηκήλ, νὗ νὐθ εἰζί ηὰ 

πξφβαηα ἴδηα, ζεσξεῖ ηὸλ ιχθνλ ἐξρφκελνλ θαὶ ἀθίεζη ηὰ πξφβαηα 

θαὶ θεχγεη˙ θαὶ ὁ ιχθνο ἁξπάδεη αὐηά θαὶ ζθνξπίδεη ηὰ πξφβαηα.  

δὲ κηζζσηὸο θεχγεη, ὅηη κηζζσηφο ἐζηη θαὶ νὐ κέιιεη αὐηῶ πεξὶ ηλ 

πξνβάησλ. γὼ εηκί ὁ Πνηκὴλ ὁ θαιὸο˙ θαὶ γηλψζθσ ηὰ ἐκά θαὶ 

γηλψζθνκαη ὑπὸ ηλ ἐκλ. Καζὼο γηλψζθεη κε ὁ Παηὴξ θἀγὼ 

γηλψζθσ ηὸλ Παηέξα θαὶ ηήλ ςπρήλ κνπ ηίζεκη ὑπὲξ ηλ πξνβάησλ. 

Καὶ ἄιια πξφβαηα ἔρσ, ἃ νὐθ ἔζηηλ ἐθ ηῆο αὐιῆο ηαχηεο˙ θἀθεῖλα 

κε δεῖ ἀγαγεῖλ θαὶ ηῆο θσλῆο κνπ ἀθνχζνπζη θαὶ γελήζεηαη κία 

πνίκλε εἷο πνηκήλ. 

 

Γόμα. Ταῖο ηνῦ Ἱεξάξρνπ… 

Καὶ λῦλ.  Ταῖο ηῆο Θενηόθνπ… 

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

με, ὁ Θεός… 

Νένλ ἄζηξνλ πέθελαο, ηῇ ηνῦ Χξηζηνῦ θθιεζία, ἐλ ἐζράηνηο 

ἔηεζη, βίνπ θαζαξφηεηη ιάκςαο, Ὅζηε· λνεηαῖο ιάκςεζη, ηλ ἐλ ζνὶ 

ραξίησλ, θαηαπγάδσλ ηάο ςπρὰο ἡκλ, θαὶ ηλ ἰάζεσλ, ηαῖο 

καξκαξπγαῖο ιχσλ πάληνηε, δαηκφλσλ ηὴλ ζθνηφκαηλαλ, θαὶ 

ἀξξσζηεκάησλ ηὴλ δφθσζηλ· ὅζελ ζνί βνκελ, κὴ παχζῃ 

ἐθιπηξνχκελνο ἡκᾶο, ἐπεξεηλ ηνῦ ἀιάζηνξνο, θαὶ παληνίσλ 

ζιίςεσλ. 

 

ᾨδὴ δ΄. Οἱ ἐθ ηῆο Ἰνπδαίαο. 

Ἀιγεδφλσλ πνηθίισλ, πεηξαζκλ θαὶ θηλδχλσλ θαὶ 

πεξηζηάζεσλ, θαὶ θζφλνπ θαὶ θαθίαο, ἀλζξψπσλ θαθνηξφπσλ, 

ἀζηλεῖο δηαθχιαηηε, ηνὺο ζὲ ηηκληαο ἀεί, Νεθηάξηε πακκάθαξ. 

 

Ἰαηξεχσλ ἀπαχζησο, ραιεπὰο ἀζζελείαο, Πάηεξ Νεθηάξηε, 

ηλ πίζηεη πξνζηφλησλ, ηνῖο ζείνηο ζνπ ιεηςάλνηο, ἀξσγὸο 

ἑηνηκφηαηνο, ἐλ ηνῖο ἐζράηνηο θαηξνῖο, ηλ εὐζεβνχλησλ ὤθζεο. 

 

Γέξαο ἔλζενλ ὤθζεο, θαὶ δηάδεκα λένλ, Πάηεξ Νεθηάξηε, ηῇ 

λήζῳ ηῆο Αἰγίλεο, ἥηηο ἀεὶ πξνζηξέρεη, ηῇ πξεζβείᾳ ζνπ, Ἅγηε, θαὶ 

ηῆο εὐλνίαο ηῆο ζῆο, ηξπγὰ ηάο ἀληηιήςεηο. 
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Θενηνθίνλ. 

ληνιλ κε πξὸο ηξίβνλ, ηνῦ ἐθ Σνῦ ζαξθσζέληνο, Κφξε, 

ὁδήγεζνλ, ππιλ ηῆο ἁκαξηίαο ἐμαίξνπζα, Παξζέλε, ηὴλ ῥνπὴλ ηῆο 

θαξδίαο κνπ, ἵλα ὑκλῶ Σε ἀεί, ζσζεὶο ηῇ ράξηηί Σνπ. 

 

ᾨδή ε΄. Τόλ Βαζηιέα. 

Ῥνῦλ ηῆο θαθίαο, ηὸλ θαηαθιχδνληα, Πάηεξ, ηῆο θαξδίαο κνπ 

ηνὺο αὔιαθαο εἰο ηέινο, μήξαλνλ δπλάκεη, ηλ ζείσλ πξεζβεηλ 

ζνπ. 

 

Ἀζζελεηλ ζε, ζεξαπεπηὴλ ἐγλσθφηεο, θαηαθεχγνκελ ηῇ Κάξᾳ 

ζνπ ηῇ Θείᾳ, ἵλα ιπηξσζκελ, καζηίγσλ ἐπσδχλσλ. 

 

Σθέπε ἀπαχζησο, ηὴλ ζὴλ Μνλὴλ ηὴλ ἁγίαλ, θαὶ πξπηάλεπε 

αὐηῇ ηῇ ζῇ πξεζβείᾳ, Πάηεξ Ἱεξάξρα, ηάο παηξηθὰο ζνπ δφζεηο. 

 

Θενηνθίνλ. 

Ἴαζαη, Κφξε, ηὴλ ἀζζελνῦζαλ ςπρήλ κνπ, ηῇ ηνῦ ὄθεσο 

θαθίζηῃ ἐπεξείᾳ, θαὶ θαηαχγαζνλ κε, θσηὶ ηῆο ἀπαζείαο. 

 

ᾨδή ζ΄. Κπξίσο Θενηόθνλ. 

Μαλίαο ἡκᾶο ῥῦζαη, ἐρζξνῦ ηνῦ ἀνξάηνπ, θαὶ ηλ ἐλ βίῳ 

δεηλλ πεξηζηάζεσλ, ηνὺο θαηαθεχγνληαο, Πάηεξ, ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ 

ζνπ. 

 

δχλεο ςπρηθῆο κε, θαὶ ηλ ἀιγεκάησλ, ηλ ἐλ ηῶ ζψκαηη, 

Πάηεξ, ἀπάιιαμνλ, ηῇ ἐθ Θενῦ ζνη δνζείζῃ πινπζίᾳ ράξηηη. 

 

πὲξ ηῆο εὐαγνῦο ζνπ, κάλδξαο ἐθδπζψπεη, θαὶ ηῆο Αἰγίλεο 

Χξηζηὸλ ηὸλ Φηιάλζξσπνλ, θαὶ ηῆο ιιάδνο ἁπάζεο, Πάηεξ 

Νεθηάξηε. 

 

Θενηνθίνλ. 

κλνῦκέλ Σνπ ηὴλ ράξηλ, Κεραξηησκέλε, Σὺ γὰξ ἀπαχζησο 

ὡο κήηεξ θηιφζηνξγνο, ζθέπεηο θαὶ ηξέθεηο θαὶ ζάιπεηο, ἡκᾶο 

ἑθάζηνηε. 

 

. 

Ἄμηφλ ἐζηηλ ὡο ἀιεζο, καθαξίδεηλ Σε ηὴλ Θενηφθνλ, ηὴλ 

ἀεηκαθάξηζηνλ θαὶ παλακψκεηνλ θαὶ Μεηέξα ηνῦ Θενῦ ἡκλ. Τὴλ 
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ηηκησηέξαλ ηλ Χεξνπβίκ θαὶ ἐλδνμνηέξαλ ἀζπγθξίησο ηλ 

Σεξαθίκ, ηὴλ ἀδηαθζφξσο Θεὸλ Λφγνλ ηεθνῦζαλ˙ ηὴλ ὄλησο 

Θενηφθνλ, Σὲ κεγαιχλνκελ. 

 

Τὸλ ηῆο εὐζεβείαο λένλ ππξζφλ, θαὶ ηῆο θθιεζίαο, ηὸλ 

θσζηῆξα ηὸλ θαεηλφλ· ηὸλ ζεξκὸλ πξνζηάηελ θαὶ ἔθνξνλ Αἰγίλεο, 

Νεθηάξηνλ ηὸλ ζεῖνλ, ὕκλνηο ηηκήζσκελ. 

 

Χαίξεηο ὁ λεφξξπηνο πνηακὸο, ὁ ηὰ λεθηαξψδε, ηλ ραξίησλ 

ηλ ζετθλ, ῥεῖζξα πειαγίδσλ, ηῇ ζείᾳ ἐπνκβξίᾳ, Χξηζηνῦ ηῇ 

θθιεζίᾳ, Πάηεξ Νεθηάξηε. 

 

Λάκςαο ἐλ ηῶ ὕςεη ηλ ἀξεηλ, ἐλ ἐζράηνηο ρξφλνηο, ὥζπεξ 

ιχρλνο ζενιακπήο, λνεηο ιακπξχλεηο πηζηλ ηάο δηαλνίαο, ηῇ 

θαζαξᾷ δσῇ ζνπ, Πάηεξ Νεθηάξηε. 

 

Χαίξεηο ηῆο Αἰγίλεο ὁ ζεζαπξφο, θαὶ ηλ ξζνδφμσλ, 

ἀληηιήπησξ θαὶ βνεζὸο˙ ραίξνηο ηῆο ιιάδνο ἀγιάτζκα ηὸ λένλ, 

Νεθηάξηε πακκάθαξ, ἡκλ ηὸ ζηήξηγκα. 

 

Τῇ ζῇ πξνζηαζίᾳ ηῇ παηξηθῇ, ηὴλ ζεπηὴλ Μνλήλ ζνπ, 

δηαθχιαηηε ἀβιαβῆ, Νεθηάξηε Πάηεξ, θαὶ πιήξνπ ηάο αἰηήζεηο, ηλ 

εὐιαβο ηεινχλησλ, ηὴλ ζείαλ κλήκελ ζνπ. 

 

Πᾶζαη ηλ Ἀγγέισλ αἱ ζηξαηηαί, Πξφδξνκε Κπξίνπ, 

Ἀπνζηφισλ ἡ δσδεθάο, νἱ Ἅγηνη Πάληεο, κεηὰ ηῆο Θενηφθνπ, 

πνηήζαηε πξεζβείαλ, εἰο ηῶ ζσζῆλαη ἡκᾶο. 

 

Τφ Τξηζάγηνλ.. 

 

Ἀπνιπηίθηνλ. Ἦρνο α΄. Τῆο ἐξήκνπ πνιίηεο. 

Σειπβξίαο ηφλ γόλνλ θαὶ Αἰγίλεο ηὸλ ἔθνξνλ, ηὸλ ἐζράηνηο 

ρξόλνηο θαλέληα, ἀξεηῆο θίινλ γλήζηνλ, Νεθηάξηνλ ηηκήζσκελ 

πηζηνί, ὡο ἔλζενλ ζεξάπνληα Χξηζηνῦ· ἀλαβιύδεη γὰξ ἰάζεηο 

παληνδαπὰο, ηνῖο εὐιαβο θξαπγάδνπζη· δόμα ηῶ ζὲ δνμάζαληη 

Χξηζηῶ, δόμα ηῶ ζὲ ζαπκαζηώζαληη, δόμα ηῶ ἐλεξγνῦληη δηὰ ζνῦ, 

πάζηλ ἰάκαηα. 

 

 

 



[64] 

 

Ἦρνο β΄. Ὅηε ἐθ ηνῦ μύινπ. 

Πᾶζηλ ἀληηιήπησξ θαὶ θξνπξφο, θαὶ ζεξκὸο πξνζηάηεο θαὶ 

ζθέπε, γελνῦ Νεθηάξηε, ηνῖο πξνζεξρνκέλνηο ζνη, Πάηεξ, ἐθ 

πίζηεσο, θαὶ ηὰ ζεῖα ζνπ ιείςαλα, θαηαζπαδνκέλνηο, ἃ Χξηζηὸο 

ἐδφμαζε, ζαπκάησλ ράξηζη, ιχσλ πεηξαζκλ ηάο ὀδχλαο, θαὶ 

εἰξήλελ πᾶζηλ παξέρσλ, θαὶ πηαηζκάησλ ἄλσζελ ζπγρψξεζηλ. 

 

Δέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηλ δνχισλ Σνπ, θαὶ 

ιχηξσζαη ἡκᾶο, ἀπὸ πάζεο ἀλάγθεο θαὶ ζιίςεσο. 

 

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

θχιαμφλ κε ὑπὸ ηὴλ ζθέπελ Σνπ. 

 

 

Γηεπρώλ… 

 

 

 


