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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ Τ Η Ν ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ 

Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ TOY L. PETIT 

Κατωτέρω παρουσιάζεται μία σειρά είκοσι πέντε προσθηκών 1 εις 

την Βιβλιογραφίαν των Ελληνικών 'Ακολουθιών τοϋ L. P e t i t 2 . Αϊ άκο-

λουθίαι αύται έξεδόθησαν μεταξύ τών ετών 1873 και 1925. ΑΊ προσθή-

και εις το ϊδιαίτερον τοϋτο είδος έντυπων αποτελούν συμβολήν είς 

την διαμόρφωσιν γενικωτέρας εικόνος της κυκλοφορίας των και της 

συχνότητος εκδόσεως των, ιδία όσον άφορα είς συγκεκριμένους αγίους 

τοϋ τοπικού 'Αγιολογίου. Έ κ τών παρατηρήσεων τούτων δύνανται να 

συναχθούν χρήσιμα συμπεράσματα δια την τοπικήν ίστορίαν, την λαο-

γραφίαν, την κοινωνικήν και λατρευτικήν ζωήν τών διαφόρων 'Ελ

ληνικών περιοχών. 

Είς την συμβολήν ταύτην δεν περιλαμβάνονται ακολουθία ι άγνω

στοι μεν είς τον L. P e t i t , έπισημανθεΐσαι δμως ύπο τών δημοσιευσάν-

των κατά καιρούς είτε είδικάς προσθήκας είς την βιβλιογραφίαν αυτού 3, 

είτε και γενικώτερον προσθήκας είς τήν βιβλιογραφίαν τών Ε. L e g r a n d 4 

καί Δ. Γκίνη - Β. Μέξα 5 , έν αις περιέχονται και άκολουθίαι. 

' Ο κ τ ώ έκ τών ακολουθιών τούτων, ήτοι αϊ τών αγίων : 'Ανδρέου 

1. Άπασαι αϊ άκολουθίαι ευρίσκον
ται εις τήν μεγάλην συλλογήν ακο
λουθιών τοϋ έκδοτου κ. 'Αλεξάνδρου 
Παπαδημητρίου, τον όποιον καί ευχα
ριστώ δια τήν παρασχεθεϊσαν άίδειαν 
προς μελέτην τούτων. 

2. Louis Petit, Bibliographie des 
aeolouthies grecques. Βρυξέλλαι 1926, 
είς τήν σειράν τών Subsidia Hagiogra-
phica, 16. 'Εφεξής BAG. Νέαεκδοσις 
έπηυξημένη παρασκευάζεται είς τήν 
ίδίαν σειράν ύπο τοϋ π. Jacques Noret. 

3. Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 'Α
γιολογικά· βιβλιογραφία τών ακολου
θιών, ΕΕΒΣ 9 (1932), σελ. 80-
122. 

4. Μ. Ι. Μανούσακα, Προσθηκαι 

καί συμπλήρωσης είς τήν 'Ελλιμιικήν 
βιβλιογραφίαν τον Ε- Legrand (Συμ
βολή πρώτη), Έπετηρίς τοϋ Μεσαιω
νικού 'Αρχείου 7 (1958), σελ. 34 - 83. 
—Γ. Γ. Λαδά καί Άθ. Δ. Χατζηδήμου, 
'Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμβολή ατό 
δέκατο όγδοο αιώνα, 'Αθήναι 1964. 
— Γ. Γ. Λαδά καί ΆΘ. Χατζηδήμου, 
'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 
1791 - 1795, 'Αθήναι 1970. — Φ. Ή . 
Ήλιου, Προσθήκες στην 'Ελληνική 
Βιβλιογραφία. Α. Τα Βιβλιογραφικά 
κατάλοιπα τοϋ Ε. Legrand καί τοϋ 
Η. Pernot, 'Αθήναι 1973. 

5. Γ. Βελουδή, 'Ελληνική Βιβλιο
γραφία 1800-1863. Προσθήκες, 'Ε
ρανιστής 4 (1966), σελ. 171 - 190. 



196 Ο E P Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 12 (1975), αρ. 71 

αποστόλου, 'Ανδρέου Σαλοΰ, Ά ν θ ι μ ο υ έκ Κεφαλληνίας, Θεοκτίστης 

τής Λεσβίας, 'Ιωάννου Ξένου, Σταματίου τοϋ έκ Δημητριάδος, Φωτεινής 

της έν Σπηλαίω και Χαραλάμπους αποτελούν τάς π ρ ώ τ α ς γνωστάς 

τύποις εκδόσεις. 

Πέραν της αναγραφής τοϋ τίτλου επιχειρείται άνάλυσις τοϋ περιε

χομένου, παρέχεται το incipi t τοϋ βίου ή τοϋ συναξαρίου έκαστου 

αγίου, έάν τοϋτο παραδίδεται, οσάκις πρόκειται περί της πρώτης εκ

δόσεως ή έάν τοϋτο είναι διάφορον εκείνων προτέρων ή μεταγενεστέρων 

εκδόσεων. 'Αναγράφονται έπί πλέον τα incipi t των κανόνων των συν-

τεθέντων εις μνήμην τοϋ αγίου, άτινα και παρατίθενται έν τέλει εις 

ΐδιον πίνακα όμοϋ μετά των ύπαρχουσών ακροστιχίδων. Πλείστοι έκ τών 

κανόνων τούτων δεν περιέχονται εις τα ύπο τής H e n r i c a Fol l ier i εκδο

θέντα I n i t i a τών ύμνων τής 'Ελληνικής 'Εκκλησίας 1 , ετέρων δε, καίτοι 

περιλαμβανομένων έν τ ώ έργω τούτω, το περιεχόμενοι παραλλ.άσσει, δια-

σκευασθέν προς έξυπηρέτησιν τών αναγκών τοϋ ύμνολογουμένου αγίου 2 . 

Ε ϊ ς τινας ακολουθίας κατεβλήθη προσπάθεια να διερευνηθή ή 

προέλευσις τοϋ έν αύταϊς περιλαμβανομένου συναξαρίου και να έπιση-

μανθή ό συγγραφεύς τής ακολουθίας ή τοϋ κανόνος. 

' Α ν α σ τ ά σ ι ο ς μ ο ν α χ ό ς έν Κ ύ π ρ ω , 12ος αι. Σεπτεμβρίου 17 

'Ακολουθία τον όαίον πατρός ημών 'Αναστασίου τοϋ θαυματουργού 

ου μνήμη τελείται τη 17η Σεπτεμβρίου. Έν Λευκωσία (Κύπρου), 

Τύποις «Θεσσαλονίκης» 19153. 

8ον σελ. 15. Άνατύπωσις έκ της εκδόσεως τοϋ Κυπριανού4. Σελ. 3 - 1 5 
ή ακολουθία ( Ό κανών : ΤΗχος πλ. δ'. "Ααωμεν τω Κνρίω. Άρχ. "Εθελξε σε ό 
τιόθος, ό δεσποτικός). Σελ. 12 το συναςάριον. 

1. Initia hymnorum ecclesiae grae-
cae, τόμ. I - V, Βατικανον 1960-1966. 

2. 'Ανάλογος περίπτωσις χρησιμο
ποιήσεως τροπαρίων είς άκολουθίαν 
άλλου αγίου είναι καΐ ή έπανάληψις 
τών θεοτοκίων της α', γ ', δ' καί ε' 
ωδής τής ακολουθίας τοϋ αγίου Και-
σαρίου (1 Νοεμβρίου) είς την άκο
λουθίαν τοϋ αγίου 'Αθανασίου πατρ. 
'Αλεξανδρείας (18 Ιανουαρίου). Βλ. 
Analecta Hymnica Graeca. Canones 
Novembris, εκδ. ύπο 'Αθανασίου Κομί-
νη, Ρώμη 1972, σελ. 565, ύποσημ. 2. 

3. Μνεία της εκδόσεως έν Ί . Α. Γ. 

Συκουτρή, Desiderata Cypria. Κυ
πριακή 'Αγιογραφία Β', Κυπριακά 
Χρονικά 2 (1924), σελ. 244. — Τοϋ 
αΰτοϋ, Μοναστήρια εν Κύπρω. ΣΤ', 
Άγιος 'Αναστάσιος, ενθ* άνωτ. σελ. 
258. - Σωφρονίου Εύστρατιάδου, 'Α
γιολογικά, ένθ' άνωτ., σελ. 87. 

4. Άκολουθίαι τών όσιων 'Αναστα
σίου Χαρίτωνος, Αυξεντίου και Κενδέα 
τοϋ 'Αποστόλου... Λουκά, τοϋ άγιου 
Δημητριανοϋ, Κυθήρης και Κωνστα
ντίνου μάρτυρος. Νϋν το πρώτον εκ-
δοθεϊσαι σπουδή... 'Αρχιεπισκόπου πά
σης Κύπρου κ. κ. Χρύσανθου' δι επι-
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"Ανδρέας απόστολος Νοεμβρίου 30 

Παράκλησις τω άγίω αποσταλώ 'Ανδρέα τω πρωτοκλήτω. Έν Πάτραις, 

τνπογραφείον 'Αδελφών Ά. Τονλα, 1921. 
8ον σελ. 24. Σελ. 3 - 22 ό παρακλητικός κανών, ποίημα Νικόδημου μονάχου 

Άγιορείτου. ( Ό κανών: Ή χ ο ς πλ. 8'. 'ΑρματηλΛτιμ· Φαραώ. Αρχ. Τών λυπηρών 

επαγωγοί χειμάζονσι την ταπεινήν μου ψυχήν, και πνμφορών νέφη όλον με καλύ-

πτονσιν Ανδρέα). Σελ. 20 - 22 μεγαλυνάρια εις τον άγων. 

'Ανδρέας σαλός, 10ος αι. Μαίου 28 

Βίος και πολιτεία τον όσιου πατρός ημών 'Ανδρέου τον δια Χριστον 

σαλοϋ. Συγγραφείς παρά Νικηφόρου ιερέως της άγιωτάτης μεγάλης 

'Εκκλησίας, της εν τη βασιλ.ίδι τών πόλεων της επωνύμου τοϋ Θεον 

Σοφίας. Έκ σα αιτικοϋ χειρογράφου ΐΖ' αιώνος, άντιπαραβληθεν 

/sic] και προς έτερον IH' αιώνος. Μετά εορτάσιμου ακολουθίας τοϋ 

όσίον 'Ανδρέου, ληφθείσης επίσης εκ χειρογράφου, και προλόγου πρα-

γματευομέτον καθόλου περί σαλότητος. Νϋν το πρώτον εκδίδονται 

νπό 'Ανδρέου Πολυετοπονλον (Άρχιμανδρίτον). Έν 'Αθήναις τυπο-

γραφεϊον Ό «Ταΰγετος» 19111. 

8ον σελ. ιζ' + 215 2 . Ή πρώτη γνωστή τύποις έκδοσις της ακολουθίας. Σελ. 

α! - ιζ' πρόλογος τοϋ έκδοτου. Σελ. 1 - 204 «Βίος και πολιτεία» τοϋ αγίου εκδιδό

μενος έκ τοϋ σιναϊκοϋ κωδικός 543 τοϋ 1630 (φφ. 1 - 186 ) 3. 'Αρχ. Βίον θεάρεστον 

και πολιτείαν αμεμπτον άνδρας ενάρετου. (BHG 3 . 116b) . Σελ. 2 0 5 - 2 1 3 ή ακο

λουθία συντεθεΐσα ύπο τοϋ μονάχου 'Ιακώβου έν ίτει 1846. ( Ό κανών: Ή χ ο ς δ' . 

Θαλάσσης το έρυθραϊον. Ά ρ χ . Μεθέξει τη προς Θεον πανόλβιε, φώς έχρημάτισας). 

Ή δευτέρα εκδοσις (έν Ίεροσολύμοις 1912 ) 4 αποτελεί άπλήν ανατύπωσα της 

ένταϋθα περιγραφόμενης. 

"Ανθιμος δσιος έκ Κεφαλληνίας f 1782 Σεπτεμβρίου 4 

'Ακολουθία και βίος τον όσίον πατρός ημών 'Ανθίμου τον έκ Κεφαλ·-

ληνίας. Έν 'Αθήναις. Έκ τον τυπογραφείου Χ. Μαράτου Γωνία Κολο

κοτρώνη και Λεοχάρους 1908. 

8ον σελ. 6 ά . ά . - | - 5 - 2 3 . Ή πρώτη γνωστή τύποις εκδοσις της ακολουθίας. 

στααίας δέ τοϋ Κυπριανού άρχιμανδρί-

του, διορθωθεΐσαι... υπό... Άνθιμου, 

τών Κυπρίων αψοθ'. Ένετίησιν 1779. 

Παρά Νικολάφ Γλνκεΐ τ ω εξ 'Ιωαν

νίνων. Σελ. 1-16. Βλ. και BAG, σελ. 7. 

1. Μνεία της εκδόσεως έν F r . H a -

lkin, Bibliotheca Hagiographica Grae-

ca, 116b. - ,T. Grosdidier de Matons , 

Les Thèmes d'édification dans la 

vie d'André Salos, T r a v a u x et Mé

moires 4 (1970), σελ. 279, ύποσημ. 6 

2. Έ κ τυπογραφικής αβλεψίας παρε

λήφθη ή άρίθμησις τών σελίδων 177 καί 

178, όίνευδμως διακοπής τοϋ κειμένου. 

3. V. Benesevic', Catalogus codi-

cum manuscriptorum graecorum qui 

in monasteri sanctae Catherinae in 

monte Sina asservantur, Πετρούπολις 

1911, τόμ. Ι, σελ. 1 9 3 - 1 9 4 . 

4. BAG, σελ. 8-9. 



198 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 12 (1975), αρ. 71 

Σελ. 3 - 4 πρόλογος τοϋ διορθώσαντος καΐ έκδόσαντος ταύτην 'Ιωάννου Λογοθέτου,. 

συγγραφής την 9ην Αυγούστου 1891, αναφερόμενος εις το Ιστορικόν της συγγρα

φής καί των επιδιορθώσεων της ακολουθίας. Συγγραφεύς αρχικώς της ακολου

θίας είναι ό Χαράλαμπος Λαγκούσης (ή Φλώριος) ιερεύς εκ Κεφαλληνίας1. Αύτη 

μετεφέρθη εν 'Αστυπάλαια κατά την έκεϊ μετακομιδήν μέρους τών λειψάνων τοϋ 

οσίου άπο την έν Κεφαλληνία μονήν Λεπέδων 2 . Χειρόγραφος ακολουθία φέρει 

τον τίτλον: «'Ακολουθία τοϋ οσίου θεοφόρου πατ Γ ος ημών 'Ανθίμου τοϋ έκ Κεφαλ

ληνίας νέου άσκητοΰ πατρός καί προστάτου 'Αστυπάλαιας γραφεισα μεν ύπό . . . 

έπιδιορθωθεισα δέ ύπό τοϋ Ί ω ά ν . Λεούδου(;) δωρηθεΐσα δε ευγνωμοσύνης χάριν 

προς τον έν "Τδρα εύλαβέστατον ίεροδιάκονον Μακάριον Κ. Άντωνιάδην ύπό τοϋ 

άνεψιοϋ αύτοΰ 'Ιωάννου Μ. 'Αντωνίου. Έ ν Ά [ σ ] τ υ π α λ α ί α αωμ» 3 . Ή μνεία έν 

αύτη τοϋ οσίου ώς «πατρός καί προστάτου Άστυπαλαίας», ό τόπος καί ό χρόνος 

αντιγραφής αυτής συνηγορούν δτι πρόκειται προφανώς περί τής ιδίας ύπό τοϋ Χ. 

Λαγκούση συγγραφείσης ακολουθίας, μολονότι δέν δηλοϋται το όνομα τοϋ συγ

γραφέως, εξαγομένου όμως έκ τής άκροστιχίδος τοϋ κανόνος. Σελ. 5 - 18 ή ακο

λουθία. ( Ό κανών ού ή άκροστιχίς: [Χαραλάμπους Φλωρίου Ιερέως]. Τ Η χ ο ς πλ. δ ' . 

Ύγράν διοδεύαας. 'Αρχ. Χαρίτωαον, όσιε, την έμήν διάνοιαν). Σελ. 19 - 23 ό βίος. 

'Αρχ. Ό δσιος πατήρ ημών "Ανθιμος έγεννήθη εν Κεφαλληνία τη Νήσω κατά το 

έτος 1727. Περί τοϋ 'Ανθίμου έγραψεν καί ό Διονύσιος Άραβαντινός (1797 -

1853), μονάσας έν τή αυτή μονή Λεπέδων, συμπεριληφθέντα εις την άκολουθίαν 

του 4 . Ή εκδοθείσα κατά το 1911 ακολουθία ύπό 'Εμμανουήλ Καρασέλου5 δια

φέρει έν πολλοίς τής ένταΰθα περιγραφόμενης. 

Αυξέντιος μον. èv Κύπρω, 12ος αι. Σεπτεμβρίου 28 

Ακολουθία τοϋ δαίου πατρός ημών και όμολογητοϋ Χαρίτωνος καί 

τον όσιου και θεοφόρου πατρός ημών Αυξεντίου τοϋ θαυματουργού. 

1914. Έν Λευκωσία (Κύπρου) τύποις «Παρνασσοϋ» Κ. Χ. Ήσυχου6. 

8ον σελ. 24. Άνατύπωσις τής προτέρας εκδόσεως7. Σελ. 3 - 24 ή άκολου-

1. Περί τοϋ βίου καί τοϋ Ιίργου 

του βλ. Ή λ . Τσιτσέλη, Κεφαλλη

νιακά αύμμικτα. Συμβολα'ι εις τήν 

ϊστορίαν και λαογραφίαν τής νήσου 

Κεφαλληνίας, τόμ. Α', 'Αθήναι 1904, 

σελ. 287 - 289, ένθα ούτος φέρεται καί 

ώς συγγραφεύς τροπαρίων. Ή ακολου

θία συνεγράφη προ τής 9ης Φεβρουα

ρίου 1821, ημερομηνίας τοϋ θανάτου 

του ( Ή λ . Τσιτσέλη, ένθ' άνωτ.,σελ. 

288). 

2. Περί τής μονής Λεπέδων καί 

τοϋ όσιου 'Ανθίμου (Κουρούκλη), βλ. 

Ή λ . Τσιτσέλη, Κεφαλληνιακά αύμ

μικτα, τόμ. Β', 'Αθήναι 1960, σελ . 

352 - 356. Τοϋ αύτοϋ, "Ανθιμος Κον-

ρούκλης, έφημερίς Μοϋσαι Ζακύνθου, 

φυλ. 342 τοϋ 1907. Κων. Γκέλη -

Πολ. Κόμη, Όσιου 'Ανθίμου τοϋ Κε-

φαλλήνος (4 Σεπτεμβρίου) βίος καί 

ακολουθία, 'Αθήναι 1975. 

3. Ή λ . Τσιτσέλη, έ"νθ' άνωτ., 

τόμ. Β', σελ. 355 ύποσημ. 1. Πρβλ. 

καί τόμ. Α', σελ. 25. 

1. Ή λ . Τσιτσέλη, ένθ' άνωτ., 

τόμ. Α', σελ. 25. 

5. BAG, σελ. 10. 

6. Μνεία τής εκδόσεως έν Ί . 

Συκουτρή, Desiderata Cypria. Κυ

πριακή 'Αγιολογία, Κυπριακά Χρο

νικά 2 (1924), σελ. 56. 

7.BAG, σελ. 20. 
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θία των άγιων (Κανόνες: Α. Τοϋ αγίου Αυξεντίου ου ή άκροστιχίς. Άμαξας φέρει 
σον Οκήνος έν μείζονι. Ή χ ο ς πλ. δ'. Άρματηλάτην Φαραώ. 'Αρχ. "Ανω προς 
μόνον τον έν τή φύσει πέλοντα. Β. Τοϋ αγίου Χαρίτωνος. Ή χ ο ς 8'. Θαλάσσης το 
έρυθραίον. 'Αρχ. Θαλάσσης αθλητικής τα πέλαγος διανοιξάμενος). Σελ. 17-19 
συναξάριον μόνον τοϋ αγίου Αυξεντίου. Άρχ. Ούτος ό "Οσιος Πατήρ ημών Αυ
ξέντιος, 'Αλαμανός ήν το γένος, ώς ή περί αντοϋ ιστορία δηλοΐ. 

Γεδεών ό νέος ν ε ο μ . f 1818 Δεκεμβρίου 30 

'Ακολουθία τοϋ άγιου ενδόξου δσιομάρτυρος Γεδεών τοϋ νέου άβλήσαν-

τος εν Τιρνάβω της Θετταλίας κατά το 1818 μηνι Λεκεμβρίω 30' συν

ταχθείσα υπό Πολυζώου Ιερέως, τοϋ και ίεροδιδασκάλου της κωμοπόλεως 

Μοκρυνίτζας. Έτυπώθη δε δι' επιστασίας και δαπάνης τοϋ κ. 'Αθανασίου 

Ίωάν. Μπαλάσκα εις μνημόσυνον αύτοϋ και των γονέων τον. Έν "Υδρα 

1910. Έκ τοϋ τυπο}ραψείου της εφημερίδος «Χρονογράφος» εν Πειραιεΐ. 

8ον σελ. 2 <3ί.ά. +40. Άνατύπωσις προτέρων εκδόσεων1. Σελ. 1-18 ή ακολουθία 

άνευ συναξαρίου. ( Ό κανών: Ήχος πλ. β.' Ώς έν ήπείρω πεζεύσας. Άρχ. Έκ 

τών σκανδάλων τον βίου και των παθών τών παρενοχλούντων με). Σελ. 19-40 

«βίος και μαρτύριον». 

Γεράσιμος ό έν Κ ε φ α λ λ η ν ί α γ 1579 'Οκτωβρίου 20 

'Ακολουθία τοϋ οσίου και θεοφόρον πατρός ημών Γερασίμου Πελοπον-

νησίου τοϋ εν Κεφαλληνία. Ψαλλομένη τη κ τοϋ 'Οκτωβρίου μηνός. 

Συντεθεϊσα παρά Νικολάου Γαβριηλοπούλου Ζακννθίου τοϋ ελαχίστου 

εν ίερεϋσι. Con Licenza de Superiori, 1718. 'Εξεδόθη εν Βενετία, 

έτει σωτηρίω αψη 1718. παρά Νικολάω τω Σάρω. Της ανωτέρω 

εκδόσεως παντάπασιν έξαντληθείσης και ενός μόνον αντιτύπου διασω

θέντος, έκδίδοται νΰν ή ιερά αϋτη ακολουθία παρά τοϋ Ζακννθίου ιερέως 

Νικολάου Περάτη διδ. θεολ. Χαρτοφύλακος, εφημερίου τοϋ έν 'Αθή

ναις ναοϋ τοϋ 'Αγίου Δημητρίου (Ψυρρή). Έν 'Αθήναις τυπογραφεϊον 

'Αριστομένους Ζ. Αιαλησμά 6 οδός Βορέου - 6, 1925. 

8ον σ_λ. 40. Άνατύπωσις της εκδόσεως τοϋ 17182 . Σελ. 3 άφιέρωσις. Σελ. 
5 - 8 πρόλογος ύπο Νικολάου Περάτη, σελ. 9 πρόλογος Νικολάου Γαβριηλοπούλου. 
Σελ. 11 -40 ή ακολουθία (Κανόνες: Α. ού ή άκροστιχίς. Γερασίμφ ενθεον ΰμνον 
προσφέρω. Ήχος β'. Έν βυθώ κατέστρωσέ ποτέ. Άρχ. Γερασίμου τοϋ πανευ-
κλ.εοΰς μνήμην την πανίερον Β. «ού ή άκροστιχίς φέρει την τοϋ συγγραφέως κλήσιν 
τε και έπίκλησιν, ήτοι Νικολάου ιερέως Γαβριηλοπούλου». Ήχος ο".'Ανοίξω το 
στόμα μου. Άρχ. Νοός μου την ζόφωσιν τω σω φωτι καταλάμπρυνον). Σελ. 27 - 34 
συναξάριον, δμοιον προς το της εκδόσεως τοϋ 17183. Κατά το αυτόν έτος και έκ 
τοϋ Ιδίου τυπογραφείου έτερα εκδοσις βίου καί ακολουθίας, επιμέλεια Ι ερασιμου 
Χ. Ποταμιάνου4. 

1.BAG, σελ. 85-86. 3.BAG, σελ. 93. 
2.BAG, σελ. 93. 4.BAG, σελ. 97 - 98. 



200 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ , 12 (1975), άρ. 71 

Γεώργιος νεομ. ό έξ 'Ιωαννίνων f 1838 'Ιανουαρίου 17 

'Ακολουθία τον άγιου νεομάρτυρος Γεωργίου τοϋ εξ Ιωαννίνων. Συν-

τεθείσα υπό φιλοχρίστου Ίωαννίτου χάριν της προς τον "Αγιον αυτοϋ 

ευλάβειας. 'Εκδίδεται δαπάνη Χρήστου Ι. Οικονόμου (Ήπειρώτου 

«χωρίον Γκρισμπάνι»). Τυπογραφειον 'Ιωάννου Άθ. Ζαγκλίφα. Έν 

ΑΙγίω, 1899. 

8ον σελ. 24. Άνατύπωσις τών' προηγουμένων εκδόσεων1. Σελ. 3 - 8 « Έ κ θ ε -

σις έν περιλήψει τών θαυμάτων τοϋ άγιου ενδόξου νεομάρτυρος Γεωργίου άθλή-

σαντος έν Ίωαννίνοις την 17 Ιανουαρίου 1838». Τα ύπ' αύξοντα αριθμόν 1 - 1 4 

θαύματα 2 ελήφθησαν έκ της βιογραφίας3 τοΰ νεομάρτυρος, ή όποια έπισυνήπτετο 

εις άναφοράν4 της 6ης 'Απριλίου τοϋ 1839 τοϋ μητροπολίτου 'Ιωαννίνων Τωαννι-

κίου προς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον Σ τ ' , σταλεϊσαν ώς 

άπάντησιν εις τεθέν ύπό τοϋ πατριάρχου ερώτημα περί τοΰ βίου και των θαυ

μάτων αύτοΰ, εις τα πλαίσια της τυπικής διαδικασίας δια τήν άνακήρυξιν τοϋ Γεωρ

γίου ώς άγιου. Σελ. 9 - 24 ή ακολουθία ( Ό Κανών: Ή χ ο ς δ', θαλάσσης το ερν-

θραϊον. 'Αρχ. Νομίμως τον ίερον δρόμον τελέσας μακάριε). Σελ. 20 - 22 το συνα-

ξάριον είλημένον ωσαύτως έκ τοϋ αύτοΰ κειμένου της βιογραφίας τοΰ αγίου 0. 

Δημήτριος μεγαλομάρτ. 'Οκτωβρίου 26 

ΟΙ κδ' οίκοι εις τον ενδοξον μεγαλομάρτυρα Αημήτριον τον Μυρο-

βλήτην. Προσετέθη δε και παρακλητικός κανών εις τον "Αγων υπό τοϋ 

αΐδεσιμωτάτου ιερέως και πνευματικόν πατρός Γεωργίου Α. Βοντέρη 

ίοτημερίου τοϋ ναοϋ όσιου Μελετίου. «Θαυμαστός ό Θεός . . . εθαυ-

μάατωσεν ό Κύριος», 1921. 

8ον σελ. 16. Σελ. 2 - 9 ο'ι κδ' οίκοι. Σελ. 10 - 16 παρακλητικός κανών συν

τεθείς ύπό τοΰ επισκόπου Άργυρουπόλεως Σεραφείμ τοΰ Βυζαντίου6. ( Ό κανών ου 

ή άκροστιχίς: Τον άείφωτον Αημήτριον σέβω, έν δε τοις Θεοτοκίοις: Σεραφείμ. Ή χ ο ς 

πλ. δ ' . Ύγράν όιοοενσας.Άργ. Τον πάντων δεστιότην και ποιητήν Ίλεωσε μάρτυς). 

1. BAG, σελ. 9 0 - 9 1 . 

2. Δ. Σ . Σαλαμάγκα, Ό Νεομάρ-

τνς "Αγιος Γεώργιος 'Ιωαννίνων (συνα

ξάρι), 'Αθήναι 1954, σελ. 113 - 115-

3. Δ. Σ . Σαλαμάγκα, ένθ' άνωτ., 

σελ. 1 0 9 - 1 1 7 . 

4. Έ ν θ ' άνωτ., σελ. 107 - 109. 

5. Βλ. άνωτ. σημ. 3. Ό είς τήν 

Β' (έν Αθήναις 1856) και Γ ' £κ-

δοσιν ('Αθήναι 1961, σελ. 281 - 2 8 5 ) 

τοϋ Νέου Μαρτυρολογίου τοΰ Νικό

δημου τοΰ Άγιορείτου συμπεριλη

φθείς βίος αποτελεί διασκευήν τοΰ 

ύπό τοΰ ιερομόναχου Χρύσανθου Λαΐνα 

συγγραφέντος βίου (Δ. Σαλαμάγκα, ενθ' 

άνωτ., σελ. 132 - 140), κατά τό αυτόν 

έτος τοΰ θανάτου τοΰ Γεωργίου (ένθ' 

άνωτ., σελ. 151). Ή ύπό τοϋ ιδίου δέ 

συγγραφεϊσα ακολουθία (ένθ' άνωτ., 

σελ. 1 3 0 - 1 4 3 ) , ούδεμίαν ομοιότητα 

εμφανίζει προς τάς μέχρι τοϋδε εκ

δοθείσας, μή οΰσης άλλωστε πλήρους. 

6. 'Εξεδόθη τό πρώτον ύπό Σε

ραφείμ τοΰ Βυζαντίου, έπισκ. Ά ρ γ υ 

ρουπόλεως, έν Βίβλος ιερά, ή καλού

μενη Πνευματικός Κηηος . . . τόμος 

πρώτος, έν Κωνσταντινουπόλει 1863, 

σελ. 23 - 29. 
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Θ ε ο δ ό σ ι ο ς ό ν έ ο ς ό ε ν " Α ρ γ ε ί , 10ος αϊ . Α υ γ ο ύ σ τ ο υ 7 

Άκολονθίαι και βίοι των όσιων και θεοψόρων πατέριον ημών και θαυ

ματουργών αγίων Θεοδοσίου και του νέον Νικάνορος τον μεν 'Αθήναιον 

τον δέ Θεσσαλονικέως ων ή μνήμη τη 7 Αυγούστου. ('Ασκητών τον μεν 

έν τη επαρχία 'Αργολίδος της Πελοποννήσου και έν τω Δήμω Μηδέας 

μεταξύ "Αργούς και Ναυπλύον τω 921, τον δέ έν τη 'Επαρχία Γρεβενών, 

τω δήμω Βεντσίων της Δυτικής Μακεδονίας και έν τω τον Καλλι

στράτου "Ορει ένθεν το ήμία)ρον άπέχον το πάλ.αι συνώννμον της Μονής 

χωρίον Ζάμπονρδα τω 1519, όσίως τελειοθέντων ) . "Εκδοσις 'Αρχιμ. 

Ευθυμίου Δελαλή Τ. Θ. Δαπάνη ευσεβούς γυναικός. 1925. Έν Πειραιεί 

μην Μάιος. Τύποις Έφημ. «Χρονογράφος». 

8ον σελ. 56. Σελ. 3 άφιέρωσις. Σελ. 4 - 5 πρόλογος τοϋ έκδοτου. Σελ. 6 - 33 

αϊ ακολουθία!, εις δύο στήλας (εις τήν άριστεράν τοϋ αγίου Θεοδοσίου και εις τήν 

δεξιάν τοϋ όσιου Νικάνορος), τοϋ μεν άγ. Θεοδοσίου όμοία μέ τήν έκδοσιν τοϋ 

18881, τοϋ δέ οσίου Νικάνορος όμοία μέ τάς των προτέρων εκδόσεων2. (Κανόνες: 

Α. τοϋ αγίου Θεοδοσίου Τ ΙΙχος δ' . 'Ανοίξω το στόμα μου. 'Αρχ. Χρίστου ταΐς λαμ-

πρότησι καταυγα'ξόμενος όσιε. Β. τοϋ οσίου Νικάνορος. Ή χ ο ς δ.' 'Ανοίξω το στό

μα μου. 'Αρχ. Τα χείλη τα βέβηλα -και ρυπαρά ανάπτυξαν, Νικάνορ). Σ,ελ. 35 - 42. 

Κανών παρακλητικός εις τον δσιον Νικάνορα3. ( Ό κανών: "Ηχος πλ. δ'. Ύγράν 

διοδεύσας. 'Αρχ. Πολλοί; συνεχόμενος πειρασμοϊς, και ταϊς τρικυμίαις των κιν

δύνων παντοδαπαίς). Σελ. 43 - 49 ό Βίος τοϋ άγ. Θεοδοσίου, περιληπτική δια

σκευή τοϋ παραδιδομένου ύπό προηγουμένων εκδόσεων. 'Αρχ. Ό μακάριος ούτος 

όσιος ύπήρξεν 'Αθηναίος τήν πατρίδα γεννηθείς τω 862ω ετει μ.Χ. εκ γονέων 

ευγενών και ευσεβών. Σελ. 49 - 56 βίος καΐ θαύματα τοϋ όσιου Νικάνορος, ομοίως 

περιληπτική διασκευή της εκδόσεως τοϋ 17744. 'Αρχ. Ό όσιος ούτος πατήρ κατή-

γετο εκ της Μεγαλουπόλεως Θεσσαλονίκης ένθα έγεννήθη κατ' έπαγγελίαν εν ετει 

1463 εκ γονέων πλουσίων και ευγενών. 

Θ ε ο κ τ ί σ τ η ή Λ ε σ β ί α f 8 7 2 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 9 

Άκολοιθία τή^ όσιας θεοκτίστης τής Λεοβίας υπό Μελετίου Ιεροδιακό

νου Μαυρικίου. 'Εν'Αθήναιςέκ τοϋ τυπογραφείου «Ραδαμάνθυος», 18765. 

1. BAG, σελ. 281. 

2. BAG, σελ. 205 - 207. 

3. Είς τον πρόλογον (σελ. 4 - 5 ) , 

αναφέρεται ότι ό παρακλητικός κανών 

είναι ποίημα ανωνύμου, έτυπώθη δέ έν 

ΓΙάτραις έκ τοϋ τυπογραφείου « Ό Κάδ

μος», κατά το 1901, δαπάνη Διονυσίου 

μονάχου,καί πάλιν, τη συνεισφορά τοϋ 

ιερομόναχου Διονυσίου Ντινοπούλου είς 

Κοζάνην έν έτει 1921 έκ τοϋ τυπο

γραφείου « Ή χ ώ » , τοϋ Μιλ. Τζώνη. 

4. BAG, σελ. 205 - 206. 

5. ΙΙερί της έορτης και της άσα-

γωγής της όσιας είς το έορτολόγιον 

βλ. N.B. Τωμαδάκη, Περί τοϋ βίου 

και της εορτής της αγίας θεοκτίστης 

της Λεσβίας και ή εισαγωγή της εορ

τής είς το έορτολόγιον, Χαριστήριον 

εις Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον, τόμ. 

Α' (1965), σελ. 1 0 8 - 1 1 6 . Έ ν σελ. 

115 - 116 περί των τύποις εκδόσεων 

της ακολουθίας. 
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8ον σελ. α ' - θ ' + 1 0 - 3 5 . Ή πρώτη τύποις γνωστή Ικδοσις. Σελ. γ'-θ' ό 
βίος της όσιας έν παραφράσει.. Άρχ. Είς τάς ημέρας τον ευσεβέστατου βασιλέως 
Λέοντος ήσαν είς την Κρήτην Άραβες και "Ελληνες, οϊτινες έγνριζαν με τήν άρμάδα1. 
Σελ. 11 - 35 ή ακολουθία (Οί κανόνες: Α. φέρων ακροστιχίδα έν τοις θεοτοκίοις2 

και από ζ'ωδής όλοκλήρως μέχρι θ' [Νικόλαος πρωτοπαπάς]. Ή χ ο ς δ'. Θαλάσ
σης το ερυθραϊον. Άρχ. Τον νουν μου καταυγασθήναι δέομαι. Πρόκειται πιθανώς 
περί τοϋ Νικολάου Μαλαξοϋ, πρωτοπαπά Ναυπλίου, όστις μεταξύ των άλλων υπήρ
ξε καΐ συγγραφεύς ακολουθιών, ποικίλων κανόνων και ΰμνων3. Β. Ου ή άκροστι-
χίς: Ώδαϊς ανυμνώ τον Θεοκτίστης βίον. Ή χ ο ς πλ. δ'. Άρματηλάτην Φαραώ. 
Ά ρ χ . Ώς παρθενίας καθαρον κειμήλιον). 

Θεοτόκος Μυρτιδιότισσα Σεπτεμβρίου 24 

'Ακολουθία τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και άειπαρθένου 

Μαρίας εις το ϋπερφυες θαϋμα, δπερ ενήργησε δια της πανσέπτου, 

θείας εικόνος αυτής της επιλεγόμενης Μυρτιδιοτίσσης εν τη νήσω 

Κυθήρων, δτε τον παράλυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ημέρας τής 

άγιας αυτής Κοιμήσεως. Συντεθεϊσα μεν παρά τοϋ θεοφιλέστατου και 

σοφωτάτον κυρίου κυρίου Σωφροιίου επισκόπου Κυθήρων τοϋ Πά

γκαλου' άντιγραφεΐσα δε παρά τοϋ ελαχίστου δούλου αυτής μακα-

ρίτου ευγενούς Δομενίκου Βελερίου πλείστοις και έξαισίοις τερατουρ-

γήμασιν εύεργετηθέντος παρά τής αυτής άγιας εικόνος. Νϋν δε το έκτον*, 

εκδοθείσα υπό τον Ηγουμένου τής έν Χίω άνεγερθείσης Ίερας Μονής 

Μυρτιδιοτίσσης Άρχιμανδρίτου Χρυστοφόρου Σερέμελη, έν Πειραιεΐ 

εκ τοϋ τυπογραφείου τής εφημερίδος «Χρονογράφος» 81 οδός Κολο

κοτρώνη 81, 1902. 

8ον σελ. 44. Άνατύπωσις προτέρων εκδόσεων5. Σελ. 3-44 ή ακολουθία (Κα-

1. Αγαπίου μονάχου, Νέος Παρά
δεισος ήτοι λόγοι διάφοροι και βίο{ 
άγιων εκ τον μεταφραστοϋ Συμεώνος 
είς τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον 
μεταγλωττισθέντες, Ένετίησιν αως' 
[1806], σελ. 181 -187. Πρβλ. και 
Περ. Ζερλέντη, Περί τοΰ αξιόπιστου 
τον συναξαρίου Θεοκτίστης τής όσιας, 
Byz. Zeit. 10 (1901), σελ. 159 καΐ 
BAG σελ. 273-274. 

2. Τό θίοτοκίον τής η ' ωδής (σελ. 
30), προφανώς έκ σφάλματος τοϋ 
άντιγραφέως αναφέρεται ώς συνέχεια 
τοϋ τελευταίου τροπαρίου τής αυτής 
ωδής, έξ ου δέον δπως διαχωρισθή. 
«Ομοίως το α' τροπάριον τής θ' φδής 

φέρεται κεχωρισμένως άπο τα υπό
λοιπα τροπάρια τής αυτής ωδής. 

3. Περί Νικολάου Μαλαξοΰ βλ. 
Πέτρου Πετρή, Νικόλαος Μαλαξος 
πρωτοπαπάς Ναυπλίου (1600 ci -
1594;), Πελοποννησιακά 3-4 (1958-
1959), σελ. 348-375 καΐ Ιδία σελ. 
370 - 374. Περί τοΰ Ιδίου ώς υμνο
γράφου βλ. C. Emereau, Hymnogra-
phi Byzantini quorum nomina in 
litteras digessit notulisque adonavi, 
Echos d'Orient 23 (1924), σελ. 414. 

4. Πρόκειται περί τής 12ης κατά 
χρονολογικήν σειράν εκδόσεως καΐ 
ουχί τής 6ης. 

5. BAG, σελ. 167 - 172. 
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νόνες Α. Ποίημα Μελετίου Καλλονα, «καθηγουμένου της Άγκοφάνθου άγιας μονής 

καί πρωτοσυγγέλου της καθολικής τοϋ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας», ου ή άκρο-

στιχίς: "Υμνον άδω σοι καινόν Παρθένε Μαρία αγνή- Μελέτιος Καλλονάς. Ή χ ο ς α' . 

Ώδήν έπινίκιον. 'Αρχ. Ύμνήσωμεν άπαντες πίατει καί πόθφ, Μαρίαν την αχραντον 

βάτον. Β. Συντεθείς ύπο Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων οδ ή άκροστιχίς: «Την 

μητέρα μέλψωμεν άρρητου λόγον». Ή χ ο ς α'. Ώδήν έπινίκιον. Ά ρ χ . Την θείαν πα-

ράσχου μοι Λόγε οοφίαν, ύμνήσαι την αχραντον. Γ. Τοϋ ιδίου Σωφρονίου: Ή χ ο ς β'. 

Έν βυθώ κατέστρωσέ ποτέ. 'Αρχ. Την άχλύν καθάρισαν αγνή τοϋ νοός μου Δέ

σποινα). Σελ. 26 - 36 διήγησις τοϋ θαύματος. 

'Ιωάννης ό Ξένος Ιν Κρήτη, 10ος - 11ος αι. Σεπτεμβρίου 20 

'Ακολουθία άσματική τοϋ δσίον και θεοφόρου πατρός ημών κυρ. 'Ιωάν

νου τον εν Κρήτη λάμψαντος μετά τοϋ βίου και της πολιτείας αύτοϋ 

εκδοθείσα υπό Άνθιμου Λελεδάκι επισκόπου Κισσάμου και Σελίνον. 

Έν Χανίοις εκ τοϋ τυπογραφείου Θ. και Γ. Φορτσάκι, 19221. 
8ον σελ. 27. Ή πρώτη τύποις γνωστή εκδοσις. Σελ. 3 - 13 ή ακολουθία 

( Ό κανών: Ή χ ο ς πλ. δ ' . "Ασωμεν τω Κυρίω. 'Αρχ. "Εθελξε σε 6 πόθος ό δεσπο

τικός). Σελ. 12 - 13 μεγαλυνάρια, θεοτοκία. "Ανευ συναξαρίου. Σελ. 13 - 21 βίος 

καί πολιτεία τοϋ οσίου. 'Αρχ. Ούτος ό έν άγίοις πατήρ ημών 'Ιωάννης, έγεννήθη 

εκ γονέων ευσεβών και πλουσίων έν τω χωρίψ Σίββα της επαρχίας Πυργιωτίασης 

Κρήτης2. Έ ν σελ. 18 - 19 παρεμβάλλ.ται ή διαθήκη αύτοΰ. 'Αρχ. Έν ονόματι 

τοϋ Κυρίου ημών Ίηαοϋ Χρίστου, διορίζω καί παραγγέλλω εις όλους3. Σελ. 22 - 27 

Κανονισμός των ιερών ναών τής ποιμαντικής δικαιοδοσίας τοϋ Θεοφ. επισκόπου 

Κισσάμου καί Σελίνου κυρίου 'Ανθίμου. 

'Ιωάννης ό εκ Μονεμβασίας νεομ. f 1773 'Οκτωβρίου 21 

'Ακολουθία τοϋ αγίου ενδόξου νεομάρτυρος 'Ιωάννου τοϋ εκ Μονεμ

βασίας μεν, έν Ααρίσση δε κατά το 1773 σωτήρων έτος μαρτυρήσαντος. 

Συνταχθείσα παρά τοϋ Παναρέτου 'Αγγελοπούλου ιεροδιακόνου τοϋ 

Σεβ. Μητροπολίτου Μονεμβασίας κ. Χρύσανθου και άφιερωθεΐσα τη 

αύτοϋ Σεβασμιότητι, θεωρηθείσα δε υπό τοϋ Θεοφ^στάτου επισκόπου 

1. Είς το έξώφυλλον αναγράφεται 
έπί πλέον « . . . εκδοθείσα εκ χειρογρά

φου άνακαθαρθέντος, διορθωθέντος καί 

είς καθαρεύουααν γλώσσαν καταγλαϊ-

αθέντος». Περί τοϋ αγίου, δστις ύπο τοϋ 

N.B. Τωμαδάκη ταυτίζεται προς τον ά-

γιον Ίωάννην τον Ξένον, έν Κρήτη δρά-

σαντα κατά τον ΙΟον καί l l o v αι., βλ. 

Ν . Β. Τωμαδάκη, Ό άγιος 'Ιωάννης ό 

Ξένος και ή διαθήκη αύτοϋ, Κρητικά 

Χρονικά 2 (1948), σελ. 47-72. Μνεία 

της εκδόσεως έν V. L a u r e n t , Bulle

tin de Sigillographie byzantine, By-

zant ion 5 (1929 - 30) , σελ. 636 καί 

Δ. Ζακυθηνοϋ, Μελέται περί τής δι

οικητικής διαιρέσεως και τής επαρ

χιακής διοικήσεως έν τψ βυζαντινώ 

κράτει, Ε Ε Β Σ 17 (1941), σελ. 266. 

2. Πρόκειται περί διασκευής τοϋ 

ύπο Ν . Β. Τωμαδάκη εκδοθέντος 

βίου, ένθ' άνωτ., σελ. 61 - 65. 

3. Διασκευή, ωσαύτως, τής ύπο Ν. 

Β. Τωμαδάκη εκδοθείσης διαθήκης, 

ένθ' άνωτ., σελ. 65-66. 
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Άνδρούσης (έν ετει αωκ ) . Εκδοθείσα το πρώτον υπό τον Π. Γεράκου} 

Δημάρχου (κατ' έγκρισιν της 'Ιεράς Συνόδου). Έν Αθήναις εκ τον 

τυπογραφείου 'Αθανασίου Α. Παπασπνρου, 1920. * 

8ον σελ. 31. Άνατύπωσις της προηγουμένης εκδόσεως1. Σελ. 9 - 31 ή ακο
λουθία (Κανών: Ή χ ο ς πλ. β'. Ώς εν ήπείρφ πεζεύσας. Άρχ. Νεκρώσας το φρόνημα 
της σαρκός τον νουν μου καταύγασαν). Σελ. 29-31 ίδιόμελα συντεθέντα ύπο 
διαφόρων. 

Μάρκος Ε υ γ ε ν ι κ ό ς f 1444 'Ιανουαρίου 18 

Τον εν άγίοις πατρός ημών Μάρκου Εφέσου αρχιεπισκόπου τοϋ κατά 

κόσμον Ευγενικού βιογραφία και τα εν τη Φλωρεντινή ιρευδοσυνόδω 

κατά τών Λατίνων ύπερφυη κατορθώματα. Σνλλεγείσα υπό Καλλίστου 

άγιορείτου Ζωγράφου τον εκ της ιεράς σκήτης της 'Αγίας Άννης. 

ΙΙροετάχθη ή εις τον αγιον Μαρκον ίερά άκολονθία, συνταχθείσα μεν 

υπό Νικόδημου Άγιορείτου, τνποις δ'εκδοθείσα τω 1834 επιστασία 

Νικολάου Λογάδου δικαιοφνλακος της τον Χρίστου Μεγάλης 'Εκκλησίας. 

'Εκδοθείσα τω 1887 δαπάνη τον μακαρίτον Σάββα ϊερομονάχον. Άνα-

τυποϋται νϋν υπό της συνοδείας αυτόν. «Προσέχετε εαυτοΐς . . . τοϋ 

Ίδιον αίματος» Πράξ. Άποστόλ. κεφ. Κ', 28. 'Εν Καρυές /"sic ] Άγίον 

"Ορους. Βιβλιοπωλειον συνοδίας Σάββα ιερομόναχου, 1925. 

8ον σελ. 134. Άνατύπωσις της εκδόσεως τοϋ 18872. Σελ. 5 - 25 ή ακολουθία 
(Κανόνες: Α. Ου ή άκροστιχίς: Μαρκον γεραίρω, ορθοδοξίας στύλον. Ήχος δ'. 
'Ανοίξω το στόμα μου. Άρχ. Μονάς τρισυπόστατε, Πάτερ, ΥΙε καί Πνεύμα αγιον. 
Β. ου ή άκροστιχίς: Τον Εύγενικον Μαρκον ααμασι στέφω. Ήχος πλ. δ'. Άρμα-
τηλάτην Φαραώ. Άρχ. Το μελουργον τον παρακλήτον όργανον). Σελ. 26 - 134 
«Τα έν τη Φλωρεντιανη ψευδοσυνόδω ύπερφυη κατορθώματα τοϋ έν άγίοις πατρός 
ημών Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου τοϋ Ευγενικού. Συνταχθέντα ύπο τοϋ έν 
Μοναχοΐς ελαχίστου Καλλίστου Ζωγράφου Άγιορείτου τοϋ Έφβσίου». 

Μάρτυρες I V έν Ρ ε θ ύ μ ν η f 1824. 'Οκτωβρίου 2 8 

Άκολ.ονθία τών εκ Μελάμπων της εν Κρήτη επαρχίας Άγιου Βασι

λείου άγιων τεσσάρων τοϋ Χρίστου νεομαρτύρων τών έν Ρεθύμνη τη 

ΚΗ' 'Οκτωβρίου τοϋ ΑΩΚΔ' μαρτυρησάντων. Άνατύπωσις. Έν Χα-

νίοις τνποις «Επιθεωρήσεως», 1920. 

8ον σελ. 2 ά.ά. + 3 - 26. Άνατύπωσις της έκδόστως τοϋ 18883. Σελ. 1-2 
ά.ά. πρόλογος τών εκδοτών. Σελ. 3 - 26 ή ακολουθία (Κανόνες. Α. Ποίημα Καλλι
νίκου επισκόπου Ρεθύμνης. Ήχος β'. Δεϋτε λαοί. Άρχ. Αεντε πιστοί άπαντες τάς 
χείρας κροτήαωμεν. Β. Ποίημα ανωνύμου. Ήχος δ'. 'Ανοίξω το στόμα μου. Άρχ. 
Βυθω χειμαζόμενος της αμαρτίας φιλάνθρωπε). Σελ. 19 - 21 το συναξάριον. 

1. BAG, σελ. 117 -118. 
2. BAG, σελ. 137 - 138. 

3. BAG, σελ. 183. 
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Μύρων μ α ρ τ . έπί Δ ε κ ί ο υ Αυγούστου 17 

'Ακολουθία τον αγίου ιερό μάρτυρος Μύρωνος έορταζομένον τή 17 Αυ

γούστου. Άφιερωθεϊσα τω πανσέπτω και θείω Αύτοϋ ναώ, κειμένφ 

εν τή νήσω τή απέναντι Κυθήρων, 'Αντικύθηρα λεγομένη, δια το μη 

Ιχειν έορτάσιμον εν τοις Μηναίοις άκολουθίαν. 'Αδεία τοϋ Πανιερωτά-

του 'Αρχιεπισκόπου Κυθήρων κυρίου κυρίου Προκοπίου αωκε. Άντε-

γράφη ή παρούσα παρά Λ.Κ εν Άντικηθύροις [sic] 1872. Έν Σμύρνη 

τύποις «Σμύρνης», 1873. 

8ον σελ. 30. Σελ. 3 - 30 ή ακολουθία, ήτις περιέχεται έν τοις μηναίοις1. 
(Κανόνες Α. Ου ή άκροστιχίς: "Αδω Μύρων σον την μνρίπνοον χάριν. Ήχος β'. 

Δεϋτε λαοί ασωμεν. Άρχ. Αϊνον Θεώ έπί τη μνήμη χορενοντες τον 'Αθλοφόρου 
Μύρωνος. Β. Ήχος δ'. 'Ανοίξω το στόμα μου. 'Αρχ. Φωτι αύγαζόμενος, τω 
τρισηλίω, όιάλνσον τον ζόφον). Σελ. 18-23 συναξάριον. 'Αρχ. Οίτος ό πανέν
δοξος Μάρτνς τον Χρίστου Μύρων ήτον εις τους χρόνους τον ασεβέστατου Αεκίου 
βασιλέως της Ρώμης, από την Άχαιαν της Πελοποννήσου καταγόμενος. 

Ν ι κ ά ν ω ρ μ ο ν . έν Κ α λ λ ι σ τ ρ ά τ ω f 1519 Αυγούστου 7 

'Ακολουθία του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Νικάνορος τον θαυ

ματουργού τοϋ εν τω τοϋ Καλλ.ιστράτου δρει άσκήσαντος ήτις ψάλλε-

ται έν τή Ζ' τοϋ Αυγούστου μηνός. Το νϋν πρώτον τύποις εκδοθείσα 

δι' εξόδων τοϋ τιμιωτάτον, χρησιμωτάτον, και έν Πραγματενταϊς α

ρίστου, κυρίου κυρίου Δήμου 'Ιωάννου Τολιοπούλου, τοϋ εκ της χώρας 

Κάλιανης. Παρ' ου και δια \ρυχι[κ]ήν αύτοϋ σωτηρίαν, και μνημόσυτον 

αίώνιον τών αύτοϋ Γονέων, άφιερώθη τή σεβάσμια Μονή τοϋ 'Αγίου 

τή επονομαζόμενη ΖΑΒΟΡΔΑ (ήτις ευρίσκεται εν τή επαρχία τοϋ 

Γρεβενών) Ινα παρέχωσιν αυτήν δωρεάν οι έν αυτή ασκούμενοι Πα

τέρες, τοις μετ ευλάβειας, και πόθου έπικαλουμένοις τον "Αγιον Νϋν 

δε το δεύτερον2 εκδίδεται επιστασία και φροντίδι τοϋ κυρίου κυρίου 

'Αποστόλου Σαχίνη. Έν Θεσσαλονίκη εκ τοϋ τυπογραφείου Θ.Κ. 

'Ηρακλείδου και Σας, 1908. 

8ον σελ. 47. Άνατύπωσις της εκδόσεως τοϋ 17743. Σελ. 3 - 47, ή ακολου
θία. (Κανών ου άκροστιχίς: Την σήν γεραίρω Νικάνορ μνήμην πάτερ. Ήχος δ'. 
'Ανοίξω το στόμα μου. Άρχ. Τα χείλη τα βέβηλα και ρνπαρά μου ανάπτυξαν). 
Σελ. 19 - 40 συναξάριον. 

1. Μηναία τοϋ όλου ένιαυτοϋ. τό
μος στ' . . . 'Ιουλίου και Αυγούστου, 
Ρώμη 1901, σελ. 432- 439. 

2. Πρόκειται περί της έβδομης 

κατά σειράν εκδόσεως της αυτής α
κολουθίας καί της ένατης μέ το αύτο 
συναξάριον. 

3. BAG, σελ. 205 - 206. 
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Νικάνωρ Βλ. Θεοδόσιος ό νέος. 

Σταμάτιος ν€ομάρτυς ό έκ Δημητριάδος f 1680 Αυγούστου 16 

'Ιερά ακολουθία τον άγιου ενδόξου νεομάρτυρος Σταματίου, Γεννηθέν

τος εν Άγίφ Γεωργίω Δημητριάδος (Βόλου), και άθλήααντος εν Κων-

σταντινουπόλει τη 16 Αυγούστου 1680, μεθ' άπασών των περί αύτοϋ 

ιστορικών αφηγήσεων και μαρτυριών, και μετά περιληπτικής ιστορίας 

της χερσονήσου Μαγνησίας τοϋ 17 και 18 αιώνος, «κάί ολίγα παι-

δευθέντες . . . άξιους εαυτόν» (Σοφία Σολομώντος). 'Επιστασία τ ε 

και δαΛάνη Γεωργίου Ίω. Παπποπούλου. Έν Βόδω [sic] εκ των 

τυπογραφείων τής εφημ. «Θεσσαλία», 1924. 

8ον σελ. 55. Ή πρώτη γνωστή τύποις εκδοσις τής ακολουθίας. Σελ. 2 χωρία 

έκ τής Ά γ ι α ς Γραφής και επίγραμμα. Σελ. 3 - 4 προλεγόμενα τοϋ εκδότου. Σελ. 

5 - 19 ή ακολουθία, άνευ συναξαρίου (Κανών: Ή χ ο ς δ ' . 'Ανοίξω το στόμα μου. 

'Αρχ. Παράσχου μοι Κύριε τοϋ Παναγίου σου Πνεύματος σταγόνα χαρίσματος). 

Σελ. 2 0 - 2 2 ό βίος έν συντόμω. 'Αρχ. Ούτος ό ευλογημένος Σταμάτιος ήτο από 

εν χωρίον τοϋ Βόλου λεγόμενον "Αγιος Γεώργιος τής επαρχίας Δημητριάδος (Βόλου). 

Σελ. 22 - 27 Αόγος εγκωμιαστικός συγγραφείς ύπο τοϋ εκδότου Γ. Ι. Π α π π ο 

πούλου. 'Αρχ. Μεταξύ των μεγάλων και αναρίθμητων χαρίτων και δωρεών τών 

άφθόνως γενομένων παρά τον πατρός τών φώτων. Σελ. 27 - 30 «Μαρτυρίαι» και 

«παραπομπαί» περί τοϋ συγγραφέως και τών έκδόσιων τοϋ βίου. Σελ. 30 - 53 

διάφοροι Ίστορικαί πληροφορίαι. 

Σταύρου Ύψωσις Σεπτεμβρίου 14 

Νέος Θησαυρός Βενετίας 1839. 'Ομιλία Β'. Εις την ϋψωσιν τοϋ Τι

μίου Σταύρου 14 Σεπτεμβρίου. Προσετέθη και παρακλ.ητικος κανών 

και κδ' οίκοι εις τον Τίμιον και Ζωοποών Σταυρόν. Ύπο τοϋ ελαχί

στου εν ιερεϋσιν αΐδεσιμωτάτου πνευματικού πατρός Γεωργίου Α. 

Βοντέρη (Ιερέως) εφημερίου τοϋ Ιερόν Ναοϋ οσίου Μελετίου. Σταυρός, 

ό φύλαξ . . . δαιμόνων το τραύμα. Τον Σταυρόν σον . . . Άνάστασιν 

δοξάζομεν. 'Αθήναι 1921. 

8ον 2 σελ. #.ά. + 36. Σ^,λ. 2 ά.ά. - 2 διάφορα τροπάρια και στίχοι εις την "Ϋ

ψωσιν τοϋ Τιμίου Σταύρου. Σελ. 3 - 1 9 ομιλία εις την "Τψωσιν. Σελ. 20 - 27 οι 

είκοσιτέσσαρες οίκοι εις τον Τίμιον Σταυρόν. Σελ. 2 7 - 3 3 κανών παρακλητικός 

συγγραφείς ύπο τοϋ επισκόπου Άργυρουπόλεως Σεραφείμ. (Κανών: Ή χ ο ς πλ. δ ' . 

Ύγράν διοδεύσας. 'Αρχ. Σταυρέ σκήπτρον αγιον και σεπτόν). Σελ. 3 4 - 3 6 ετέρα 

ομιλία ciç την παγκόσμιον ϋψωσιν. 

Σταύρου Τ ψ ω σ ι ς Σεπτεμβρίου 14 

Παράκλησις και κδ' οίκοι είς τον τίμιον καΐ ζωοποών Σταυρόν. Και 

κατανυκτική ομιλία είς τα άγια Πάθη και είς τήν Σταύρωσιν τον Χρί

στου τη αγία και μεγάλη Παρασκευή. Προσετέθησαν και ωραίοι λό-



Κρ. Χρυσοχοΐδης, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ L. PETIT 207 

γοι διδακτικοί. 'Εκδίδεται χάριν ευλάβειας υπό τον αΐδεσιμωτάτου 

και πνευματικού πατρός Γεωργίου Α. Βουτέρη, ιερέως καί εφημερίου 

τον ναον οσίου Μελετίου. Τον Σταυρόν σον . . . ' Ανάστασιν δοξάζομεν. 

Σταυρός ό φύλαξ . . . δαιμόνων το τραύμα. Κύριε δπλον . . . ήμίν δέ-

δωκας. 'Αθήναι 1925. 

16ον σελ. 36. Άνατύπωσις των ακολουθιών τής προτέρας εκδόσεως. Σελ· 

2 - 3 τροπάρια διάφορα εις τήν " ϊψωσιν . Σελ. 3 - 11 ό γνωστός παρακλητικός 

κανών τοϋ Άργυρουπόλεως Σεραφείμ. Σελ. 11 - 21 οί ^ίκοσιτέσσαρες οίκοι. Σελ. 

21 - 27 ομιλία εις τήν Μεγάλην Παρασκευήν. Σελ. 27 - 33 διάφορα τροπάρια 

καί θεοτόκια της Μ. Παρασκευής. Σελ. 33 - 35 εύχαί εις άνομβρίαν καί περί πο

νηρών καί καλών πνευμάτων. Σελ. 36 κατάλογος ακολουθιών τοϋ εκδότου. 

Συμεών, Θεόδωρος καί Ευφροσύνη κτήτορες της μονής Μεγ. 

Σπηλαίου. 'Οκτωβρίου 18 

Κτιτορικον ή ποοσκννητ ήριον της ιεράς και βασιλικής μονής τοϋ Με-

γάλον Σπηλαίου. ' Επιδιορθωθεν ψήφω και σπονδή τον Ίεροϋ μοναστη

ρίου εν ετει 1840. 'Εκδίδεται νυν δαπάνη Γαβριήλ Κ. Άνδρεοπούλον. 

«Ήγίασε το σκήνωμα . . . τόπον σκηνώματος δόξης σον». (Ψαλμ. μα', 

4. με , 4. κε , 8). Έν 'Αθήναις εκ τοϋ τυπογραφείου «Νομικής» Πέτρου 

Α. Βεργιανίτου 8 - οδός Πραξιτέλους -8, 1925. 

8ον σΐΐλ. 191 + 1 ά.ά.εΐκ. Άνατύπωσις τών προτέρων εκδόσεων τοϋ κ τ η -

τορικοϋ1, μετά προσθήκης ύποσημειο>σεων. Σελ. 5 - 8 προοίμιον τοϋ έκδοτου. 

Σελ. 163 - 164, Ε π ι σ τ ο λ ή τοϋ Ίμβραήμ περί παραδόσεως τοϋ Μ. Σπηλαίου (21 

'Ιουνίου 1827) καί άπάντησις τών μοναχών είς αυτήν (22 'Ιουνίου 1827). Σελ. 

1 6 5 - 1 9 1 ή ακολουθία (Κανόνες. Α. Ου ή άκροστιχίς : Πατράαι δύο, καί μια 

αίνος κόοτ)· έν δέ τοις θεοτοκίοις: ωδή Παύλου. Τ Η χ ο ς δ ' . 'Ανοίξω το στόμα μου. 

'Αρχ. Πατέρας ύμνήσωμεν τους ιερούς και θεόψρονας. Β. Ου ή άκροστιχίς: Καί 

πάλιν ωδή τοις όσίοις ένθάδε· έν δε τοις Θεοτοκίοις: Κορινθίου. Ή χ ο ς πλ. δ ' . Άρ-

ματηλάτην Φαραώ. 'Αρχ. Κατευθυνθήτω μοι ό ύμνος άνωθεν εξ ουράνιας πνοής). 

'Αμφότεροι οί κανόνες ποιήματα Παύλου Κορινθίου. Σελ. 56 - 125 βίος καί θαύμα

τα ώς είς προηγουμένας εκδόσεις. 

Φωτεινή ή Σαμαρίτις Φεβρουαρίου 26 

Άκολονθία τής αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρας Φωτεινής τής Σαμαρεί-

τιδος, ψαλλομένη τή κς ' τοϋ Φεβρουαρίου μηνός. 'Επιδιορθωθεΐσα δια 

Γρηγορίου Πρωτοσνγγέλου τοϋ πρώην Πανιερωτάτον αγίου Σμύρνης 

κυρίου κυρίου Προκοπίου. Έγράφη δε δια Νεοφύτου Ίεροδιακόνον 

τής αντής Μητροπόλεως. Νϋν πρώτον τύποις εκδοθείσα δια δαπάνης 

τών τιμιωτάτων αρχόντων τής αντής Πολιτείας κυρίου Κουρμούζη, 

1. BAG, σελ. 272 - 273. 
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Μπαλτατζή και Περάκη, και μετ επιμελείας οιορθωθεϊσα. Έν Σμύρ

νη, τύποις αδελφών Γεωργιάδον (Δίοδος Βαλτατζή άρ. 29), 1881. 

8ον σελ. 19. Σελ. 3 - 19 ή ακολουθία (Κανών ου ή άκροστιχίς: Αινώ Φωτει-
νήν συν τοις αυτή συνάθλοις. Ή χ ο ς 8'. 'Ανοίξω το στόμα μου. 'Αρχ. 'Απόρρητον 
άκουσμα, Φωτεινής θείας της μάρτυρος). Άνευ συναξαρίου. Ή ακολουθία όμοια 
μέ την της εκδόσεως τοϋ 19061, άνευ τών έν τη τελευταία περιεχομένων προσ
θηκών. 

Φωτεινή ή έν Σπηλαίω έν Κύπρω Αυγούστου 2 

Άνευ σελίδος τίτλου2. 8ον σελ. 20+1 ά.ά. Έν σελ. 3. «Μηνι Αύγουστοι Β' μνή
μη της όσιας μητρός ημών Φωτεινής τής εν Σπηλαίω 'Αγίου Ανδρόνικου Καρ-
πααέων». Έν σελ. 1 ά.ά. « 1889 'Ιουνίου 12. Έπεδιορθώθη και εγράφη ή πα
ρούσα ακολουθία τής 'Αγίας Φωτεινής υπό Μητροφάνους 'Ιερομόναχου τής Μο
νής τοϋ Μαχαιρά δια τό χωρίον 'Αγίου 'Ανδρόνικου Καρπασίας, δαπάνη εκκλη
σίας». Σελ. 3-20 ή ακολουθία (Κανόνες Α. Ήχος πλ. δ'. Ύγοάν διοόεύσας 
Άρχ. Χορεύουσα όσια περί θεόν και τών λαμπηδόνων. Β. Ήχος πλ. δ'. Άρμα-
τηλάτην Φαραώ. Άρχ. Τής ακήρατου λ.αβομένη πάνσεμνε και μακάριας ζωής). Σελ. 
15 - 16 συναξάριον συντομώτατον. Άρχ. Τής όσιας ταύτης ή πατρίς και τό γένος 
διατελ.ονσιν εισέτι άγνωστα. 

Χ α ρ ά λ α μ π ο ς μ ά ρ τ υ ς 202 Φεβρουαρίου 10 

Κανών παρακλητικός εις τον ίερομάρτυρα Χαραλάμπην ποίημα ιερέως 

'Αρσενίου Πανδή Κερκυραίου. Εκδίδεται επιμέλεια Άναστ. Π. Μι-

τσιάλη και Ν. Μπογδάνον Ξενάκη. Τύποις Πανελληνίου. Σπυρ. Γουλη. 

Έν Κέρκυρα, 1909. 

δον σελ. 30. Σελ. 3 - 30 ό παρακλητικός κανών3, ft) Κανών: Ή χ ο ς πλ. 8'. 

'Αρματηλάτην Φαραώ. Άρχ. Τής Μαγνησίας τον βλαστόν ι'μνήσωμεν σεπτή καρ

δία βροτοί). 

Χ α ρ ί τ ω ν Βλ. Αυξέντιος 

1. BAG, σελ. 244. 
2. Ό Ί . Συκουτρής έν Desiderata 

Cypria. Κυπριακή 'Αγιολογία, Κυ
πριακά Χρονικά 2 (1924), σελ. 57, 
αναγράφει την άκόλουθον έκδοσιν ακο
λουθίας τής αγίας Φωτεινής: «Άγια 
Φωτεινή. Ή ακολουθία (εκδίδεται 
τη φροντίδι τοϋ κ. Χριστοφή Μιχαήλ 
επιτρόπου τής Εκκλησίας). Δαπάνη 
τής Εκκλησίας. Έ ν Λευκοσία (Κύ
πρου). Τυπογραφεΐον Κυπρίου 1907. 

σχ. 8ον, σελ. 20», την οποίαν δέν ήδυ-
νήθημεν να ταυτίσωμεν προς την εν
ταύθα περιγραφομένην. (Βλ. και Σωφ. 
Εύστρατιάδου, 'Αγιολογικά, ενθ' άνωτ. 
σελ. 120). Περί τοϋ βίου καί τής ακο
λουθίας βλ. Ί . Συκουτρή, ενθ' άνωτ., 
σελ. 238 - 240. 

3. Είς τδν 'ίδιον όίγιον εξεδόθη 
παρακλητικός κανών ποίημα Νικόδη
μου μονάχου Άγιορείτου (BAG, σελ. 
37). 
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Π Ι Ν Α Ξ I N C I P I T Κ Α Ν Ο Ν Ω Ν 1 

"Α δω Μύρων σου τ ή ν μνρίπνοον χάριν 

( Μύρωνος) 

ΑΙνον Θεώ επί τη μνήμη χορεύοντες τον 'Αθλοφόρου 

Μύρων ο ς (Μύρωνος) 

Αινώ Φωτεινήν σ ν ν τοις αυτή συνάθλοις 

(Φωτεινής της Σαμαρ.) 

Άμαξας φ έ § ε ι σον σ κ ή ν ο ς εν μ ε ί ζ ο ν ι 

(Αυξεντίου ) 

"Ανω προς μόνον τον εν τη φύσει πέλοντα, ενα Θεον τοϋ παντός 

(Αυξεντίου) 

'Απόρρητον άκουσμα, Φωτεινής θείας της μάρτυρος 

(Φωτεινής τής Σαμαρ. ) 

Βνθώ χειμαζόμενος τής αμαρτίας φιλάνθρωπε προς μόιον 

(Μαρτύρων I V ) 

Γερασίμου τον πανευκλεοϋς μνήμην την πανίερον 

(Γερασίμου Κεφ.) 

Τ ε ρ ασίμ ω ε ν θ ε ο ν ν μ ν ο ν προσφέρω 

(Γερασίμου Κεφ.) 

Αεϋτε πιστοί άπαντες τάς χείρας κροτήσωμεν και θεοφθόγγοις ασμασι 

(Μαρτύοων IV) 

"Εθελξε σε 6 πόθος ό δεσποτικός 

(Άναστασίου-Ίωάννου Ξένου) 

Έκ τών σκανδάλων τον βίου και τών παθών τών παρενοχλούντων με 

(Γεδεών Ν.) 

Θαλάσσης αθλητικής το πέλαγος διανοιξάμε\ος 

( Χαρίτωνος) 

Και πάλιν ωδή τοις δ σ ί ο ι ς ε ν θ ά δ ε 

Κορινθίον [ Έ ν Θεοτοκίοις] 

(Συμεώνος, Θεοδώρου και Ευφροσύνης) 

Κατευθυνθήτω μοι ό ϋμνος άνωθεν, εξ ουράνιας πνοής 

(Συμεών, Θεοδώρου καί Ευφροσύνης) 

1, Τα μέ αραιά στοιχεία πάρα- νου τοϋ Ξένου, Μύρωνος, Χαρίτωνος 
τιθέμενα incipit αναφέρονται εις τάς ώς καί της Υψώσεως τοϋ Σταύρου 
ακροστιχίδας τών κανόνων. Οί κα- απαντώνται είς τάς ακολουθίας ώς έν 
νόνίς τών αγίων: 'Αναστασίου, Ίωάν- τοις Μηναίοις. 
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M à ρ κ ο ν γ ε ρ α ί ρ ω, ορθοδοξίας σ τ ν λ ο ν 

(Μάρκου Ευγενικού) 

Μεθέξει τη προς θεον πανόλβιε φως εχρημάτισας 

('Ανδρέου Σαλοϋ) 

Μονάς τρισυπόστατε Πάτερ, Υιέ και Πνεϋμα "Αγων 

(Μάρκου Εύγενικού) 

Νεκρώσας το φρόνημα της σαρκός, τον νουν uov καταύγασον 

('Ιωάννου εκ Μονεμβ. ) 

[Νικόλαος πρωτοπαπάς] 

(Θεοκτίστης Λεσβ.) 

Νικολάου ιερέως Γαβριηλοπούλου 

(Γερασίμου Κεφ.) 

Νομίμως τον Ιερόν δρόμον τελέσας μακάριε λελαμπρυσμένος 

(Γεωργίου εξ Ί ω α ν . ) 

Νοός μου την ζόφωσιν τη σώ φωτι καταλαμπρύνον 

(Γερασίμου Κεφ.) 

Παράσχου μοι Κύριε τον παναγίου σον Πνεύματος σταγόνα χαρίσματος 

(Σταματίου - Δημητρ.) 

Πατέρας υμνήσω μεν, τους ιερούς και θεόφρονας 

(Συμεώνος, Θεοδώρου και Ευφροσύνης) 

Πατράαι δύο και μια αίνος κόρη [έν Θεοτοκίοις] 

ω δ η Παύλου 

(Συμεώνος, Θεοδώρου και Ευφροσύνης) 

Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμο'ις και ταΐς τρικυμίαις των κινδύνων 

(Νικάνορος) 

Σταυρέ σκήπτρον αγιον και σεπτον 

(Σταύρου "Γψωσ. ) 

Τα χείλη τα βέβηλα και ρνπαρά μον άνάπτυξον, Νικάνορ 

( Νικάνορος ) 

Την άχλνν καθάρισον αγνή του νοός μου Δέσποινα 

(Θεοτόκου Μυρτιδ.) 

Την θείαν παράσχου μοι Λόγε σοφίαν ύμνήσαι 

(Θεοτόκου Μυρτιδ.) 

Την μητέρα μέλψωμεν άρρητου λόγου 

(Θεοτόκου Μυρτιδ.) 

Την σ ην γ ε ρ α ί ρ ω Νικάνορ μνήμην πάτερ 

( Νικάνορος) 
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Τής ακήρατου λαβομένη πάνσεμνε και μακάριας ζωής 

(Φωτεινής έν Σ π η λ α ί ω ) 

Της Μαγνησίας τον βλαστόν υμνήσωμεν, σεπτή καρδία βροτοί 

(Χαραλάμπους) 

Το με?>ονργον τον παρακλήτον όργανον, ή λιγνρά κάί τερπιή 

( Μάρκου Ευγενικού ) 

Τον â ε ί φ ω τ ο ν Α η μ ή τ ρ ι ο ν σ ε β ω [έν Θεοτοκίοις] 

Σεραφείμ 

(Δημητρίου μαρτ. ) 

Τον Ενγενικον M â ρ κ ο ν α σ μ α σι στέφω 

(Μάρκου Ευγενικού) 

Τον νουν μου κατανγαοθήναι δέομαι 

( Θεοκτίστης Αεσβ. ) 

Τον πάντων δεσπότην και ποιητήν Ιλέωσαι μάρτυς 

(Δημητρίου μάρτ.) 

Των λυπηρών, επαγωγοί χειμάζονσι την ταπεινήν μου ψυγήν και συμ

φορών νέφη όλον με καλύπτονσιν 'Ανδρέα 

('Ανδρέου άποστ.) 

Ύμ\ί)σωμεν άπαντες πίστει και πάθω Μαρίαν την αχραντον βάτον 

( Θεοτόκου Μυρτιδ. ) 

"Υ μ ν ο ν α δ ω σοι κ α ι ν ò ν II α ρ θ έ ν ε Μαρία αγνή 

Μελέτιος Κ άλλο ν à ς 

(Θεοτόκου Μυρτιδ. ) 

Φωτι ανγαζόμενος τω τριαηλίω διάλυσον το* ζόφον 

(Μύρωνος) 

[Χαραλάμπους Φ λ ω ρ ί ο ν Ιερέως] 

('Ανθίμου Κεφ.) 

Χαρίτωσον όσιε την έμήν διάνοιαν 

('Ανθίμου Κεφ.) 

Χορενουσα όσια περί θεον και τών λαμπηδόνων 

( Φωτεινής έν Σπηλαίω ) 

Χρίστου ταϊς λαμπρότησι καταυγαζόμε\ος όσιε 

(Θεοδοσίου) 

Ή δ α ϊ ς ανυμνώ τον Θεοκτίστης β ί ο ν 

(Θεοκτίστης Αεσβ.) 

Ώς παρθενίας καθαρόν κειμήλιον και άκηλίδωτον 

( Θεοκτίστης Αεσβ. ) 

Κρίτων Κ. Χονσοχοΐδης 
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