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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Τό αγιολογικόν πεδίον είναι μέγα κα'ι άπέραντον και μέχρι ΐοΰδε άνε- 
ξερεύνητον καθ’ δλην αυτού την έκτασιν. At πολύτιμοι κα'ι θαυμασμού άξιαι 
των Βολλανδιστών πατέρων έργασίαι, αϊτινες έγνώρισαν ήμίν τον αγιολογι
κόν πλούτον, εισέτι δεν έληξαν. Εις τάς Βιβλιοθήκας τής ’Ανατολής καί τής 
Δΰσεως κεϊνται ακόμη πολλά μνημεία άγνωστα, τα όποια βαθμηδόν βλέ- 
πουσι τό φως. Οί ξένοι σοφοί εργάζονται μετά ζήλου προς τον σκοπόν τού
τον διά νά μάθωμεν ήμεΐς δΓ αυτών την αγιότητα τού βίου καί τάς πράξεις 
των πατέρων μας. Άλλ’ άν δεν ήξιώθημεν ήμεΐς αυτοί πρώτοι νά καταστή- 
σωμεν γνωστούς εις τον κόσμον τούς πνευματικούς μας θησαυρούς, ας μη 
παραλείψωμεν νά χρησιμοποιήσωμεν αυτούς εις τον πνευματικόν ημών βίον. 
Ή ωφέλεια θά είναι μεγάλη από πάσης άπόψεως, ηθικής, ιστορικής καί 
φιλολογικής. Εις τά αγιολογικά μνημεία, τά πεζά καί τά έμμετρα, περικλείεται 
ολόκληρος βίος ψυχικός καί ηθικός, αυτό τό πνεύμα καί ή δύναμις γενεών 
ολοκλήρων. Τό θρησκευτικόν αίσθημα αποτελεί την βάσιν καί τον άξονα 
περί τον όποιον στρέφεται ό αρχαίος βίος τών πατέρων ημών καθ’ δλας 
αυτού τάς εκφάνσεις. Καί ό βίος οΰτος ό πολύστροφος καί πολυποίκιλος τότε 
μόνον θά γίνη γνωστός καί κατάδηλος, όπόταν έκάστη κατά τόπους εκκλησία 
θελήση νά έξερευνήση καί εύρη τούς έν τφ θέματι αυτής βιώσαντας καί 
τελειωθέντας αγίους. Καί προς τον σκοπόν τούτον άποβλέπουσιν αί μέχρι 
τούδε γενόμεναι έργασίαι ήμών καί έξακολουθοΰσι μεθ’ υπομονής εις την 
προπαρασκευήν τού άπαιτουμένου υλικού προς οικοδομήν τού ιερού έργου. 
Τό πρόγραμμα τών εργασιών ήμών, πολυσύνθετον καί δυσχερέστατον, κατα
τείνει εις ένα τελικόν σκοπόν, εις την κωδικοποίησιν τού μεγάλου αγιολογι
κού αρχείου, τού μερικού, τών επί μέρους εκκλησιών, καί τού γενικού τής 
δλης ορθοδόξου εκκλησίας. Καί προκαταρκτικώς μεν διά τής δημοσιεύσεως 
τριών άγιορειτικών καταλόγων, Βατοπεδίου, Λαύρας καί Καυσοκαλυβίων, 
έγένοντο γνωστά τά εν ταΐς Βιβλιοθήκαις τού 'Αγίου "Ορους άποκείμενα 
άγνωστα, διά παραρτήματος δε ειδικού τών δύο μεγάλων Βιβλιοθηκών Λαύ
ρας καί Βατοπεδίου διεχωρίσθησαν τά αγιολογικά μνημεία, ήτοι οί βίοι τών 
αγίων, τά μαρτύρια, τά θαύματα, τά εις αυτούς εγκώμια καί οί λόγοι καί 
εΐ τι σχέσιν έχει με τον βίον καί την πολιτείαν αυτών. Ή εργασία αύτη ήτο 
απαραίτητος καί αναπόφευκτος, έδικαίωσε δέ πλήρως τάς ελπίδας μου, διότι
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έκ τοΰ σκότους προήλθον εις φώς σπουδαιότατα αγιολογικά μνημεία αγνοού
μενα καί έπιζητούμενα. Άλλα τα υπάρχοντα κενά διά τής εΰρέσεως τών νέων 
βίων τών αγίων δεν συνεπληροΰντο. Οί βιογραφούμενοι άγιοι είναι ωρισμέ- 
νοι καί μεμετρημένοι, οί μεγάλοι καί έξέχοντες, τά νέφη τών λοιπών μαρτύ
ρων, αγίων, ομολογητών καί οσίων παρέμενον σκοτεινά' εδέησε νά στραφή ή 
προσοχή ημών εις άλλον παράλληλον αγιολογικόν κλάδον προς θεραπείαν 
τών χασμάτων, εις την ίεράν ποίησιν, ήτις θά έχορήγει δλα τά στοιχεία προς 
συγκρότησιν τοΰ βίου καί τής πολιτείας έκάστου αγίου. Καί συνελέγη μεν 
οΰτω κολοσσιαΐον ποιητικόν υλικόν προωρισμένον νά πλήρωσή πολλά ένυπάρ- 
χοντα κενά, τό όποιον καί ήρξατο ήδη έκδιδόμενον, αλλά καί τοΰτο δεν 
έλυε πλήρως τό ζήτημα. Καί έστράφην αλλαχού, εις τά σύντομα τών αγίων 
υπομνήματα, εις τά λεγάμενα Συναξάρια, άλλ’ εΰρέθην εντός χάους σκοτεινού 
καί αδιεξόδου, δπου ωργίασεν ή φαντασία καί κατεκάλυψε τάς ακτίνας τού 
φωτός αί όποΐαι θά ωδήγουν εις την ιστορικήν αλήθειαν. Αι γενόμεναι τών 
Συναξαριστών εκδόσεις, Μαργουνίου, Νικοδήμου καί Delehaye δεν έλυον 
τό δυσχερές πρόβλημα, επί περιωρισμένου αριθμού Κωδίκων στηριζόμεναΓ 
ήτο ανάγκη νά ερευνηθώσι πολλοί Κώδικες καί εύρεθώσι νέοι βίοι προς 
άνακάλυψιν τής αλήθειας. Ή πληρεστέρα καί καλλιτέρα τών Συναξαρίων 
έκδοσις τοΰ πατρός Delehaye 1 2 περιωρίσθη εις την ακριβή μόνον τοΰ κειμέ
νου παράστασιν άνευ άλλης πραγματικής κριτικής εργασίας. Παράδειγμα. 
Κατά την ιζ' Μαΐου αναγράφεται ή μνήμη «Ανδρονίκου τοΰ αποστόλου 
καί Ίου νιας». Ό Delehaye δεν διέκρινεν δτι ό Ίουνίας είναι αρσενικόν 
όνομα καί ουχί θηλυκόν, ένφ ό Συναξαριστής επί τοΰ οποίου έβασίσθη τφ 
παρείχε νύξεις νά κατανοήση δτι περί άνδρός πρόκειται καί ουχί περί γυναι- 
κός, έν οις λέγει- «οΰτος ό τοΰ Κυρίου μαθητής καί απόστολος . . . τήν πλά
νην έκ βάθρων άνέσπασε τον Χριστόν κηρΰττων συνεπομένην έχων καί 
τήν ΰ περθαύ μαστ ο ν Ίουνίαν τφ κόσμφ ήδη νεκρωθέντα καί τφ 
Χριστώ μόνφ ζώντα»! ομοίως καί ό Νικόδημος καί ό Κουτλουμουσιανός 
έν τοίς Μηναίοις, ένφ εις τους Κώδικας ως εις τον ύπ1 άριθ. 53 τών Βλα- 
τέων καί άλλους εΰρηται ή ορθή γραφή «συνεπόμενον έχων καί τον υπερ- 
θαύμαστον Ίουνίαν τφ κόσμφ ήδη νεκρωθέντα καί τφ Χριστώ μόνφ ζώντα», 
ώς τοΰτο μαρτυρεί καί τό τοΰ Χριστοφόρου τοΰ Μυτιληναίου δίστιχον:

Ίουνίας 2 τέθνηκεν μηνι Μα'ιω 
δς πρώτος iouv είσιών Ίοννίου.

Τά γραμματικά λάθη τά διαστρέφοντα καί τήν έννοιαν καί τήν ιστορίαν 
είναι πολλά, τά δέ ιστορικά έτι περισσοτέρων θρήνων άξια. Καί επί τής ίστο-

1 Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae Bruxellis 1902.
2 Ή γραφή «Ίουνίας τέθνηκεν» κατά τόν Παρισινόν Κώδ. 1578· εις τά έντυπα ώς 

θηλυκόν «Ίουνία τέθνηκεν».
Επετηριχ Εταιρείας: Βυζαντ. Σπουδον, ίτος Θ'. 6
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ρικής πλάνης έστηρίχθη και ή ύμνογραφία έξυμνήσασα φανταστικά κατορ
θώματα αγίων, άλλα και προσώπων μή ύπαρξάντων. Ό Μόδεστος ό πατριάρ
χης 'Ιεροσολύμων, επί παραδείγματι, εξυμνείται ως ίερομάρτυς άθλήσας εν 
τοΐς χρόνοις τοΰ Μαξιμιανοϋ! (286-305), έν φ ή ιστορία ένα ήμΐν παρέ- 
δωκεν 'Ιεροσολύμων Μόδεστον, τον έπιτροπικώς τον θρόνον πρώτον διευθύ- 
ναντα τών Ιεροσολύμων κατά την αιχμαλωσίαν τοΰ πατριάρχου Ζαχαρίου εν 
Περσία και μετ’ αυτόν καταλαβόντα τον θρόνον (632 - 634), τον γνωστόν 
ανακαινιστήν τών ιερών προσκυνημάτων. Καί τό Ίεροσολυμιτικόν Κανονά- 
ριον τό άναγράφον τάς μνήμας τών αγίων τής αγίας πόλεως τούτου καί 
μόνου την μνήμην αναφέρει τρίς, τήν 17 Δεκεμβρίου, τήν 19 Μαρτίου καί 
τή Παρασκευή προ τών Βαΐων μετά τής προσθήκης πάντοτε «τοΰ άνακαινί- 
σαντος τήν Σιών μετά τήν πυρπόλησή» (σ. 120) ή «τοΰ άνακαινίσαντος τήν 
'Ιερουσαλήμ»· περί άλλου Μοδέστου, ως εικάζει ό Νικόδημος, πατριάρχου 
χρηματίσαντος 'Ιεροσολύμων οΰδείς έν αύτφ γίνεται λόγος. Ή εκκλησία 
τιμώσα τους υπέρ τών αγίων προσκυνημάτων αγώνας τοΰ ίεροΰ Μοδέστου 
έταξεν αυτόν έν τή χορεία τών τώ Θεφ ευάρεστησάντων, διότι ό'ντως τό 
ύπ’ αυτοΰ συντελεσθέν έργον τής άναστηλώσεως καί άνακαινίσεως τών πυρ- 
ποληάέντων καί καταστραφέντων ιερών τόπων τή βοήθεια παντός τοΰ χρι- 
στιανικοΰ πληρώματος καί ιδιαίτατα τοΰ πατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Ίωάννου 
τοΰ Έλεήμονος, υπήρξε μέγα, θαυμαστόν καί άγιον. Προς θεραπείαν τών 
τοιούτων τερατολογιών προέβην εις τήν σύνταξιν άγιολογικοΰ Λεξικοΰ, έν φ 
κατά σειράν αλφαβητικήν έρευνάται έπί ιστορικής βάσεως, δπου είναι δυνα
τόν, ό βίος έκάστου αγίου, ΐνα άκόπως έκάστη έκκλησία έπανεύρη τούς εις 
τούς κόλπους αυτής ζήσαντας καί τελειωθέντας αγίους, οΐτινες διεσκορπισμέ- 
νοι ό'ντες εις τά έκκλησιαστικά ημών βιβλία παραμένουσιν ως έπί τό πολύ 
άγνωστοι. Μόνον διά τοιαΰτης συστηματικής έργασίας δυνάμεθα νά έ'χωμεν 
ακριβή γνώσιν τοΰ καταλόγου τών αγίων μας, οΐτινες ως γνωστόν μνημο
νεύονται δίς καί τρίς έν τφ κύκλφ τοΰ ένιαυτοΰ άλλοι άντ’ άλλων έκλαμβανό- 
μενοι. Καί ή τοιαύτη ακαταστασία προήλθεν είτε διότι δίς έώρταζεν ή έκκλησία 
τήν μνήμην άγιων τινών δι’ εύλογους λόγους (ανακομιδής λειψάνων ή μνή
μης θανάτου), αλλά κυρίως, διότι έκάστη έκκλησία έλευθέρως, άνευ σκανδα- 
λισμοΰ τίνος, ή διαμαρτυρίας, έώρταζε τήν μνήμην τοπικοΰ αγίου, όπόταν 
ήθελε καί έθεώρει άρμοδιώτερον. Καί ούτως έ'χομεν τό παράδοξον φαινόμε- 
νον είς τάς μνήμας τών αγίων, άλλως εις έκάστην έκκλησίαν διατυπούμενον. 
Καί διά νά περιορισθώ είς τον 'Ιεροσολύμων Μόδεστον, αναφέρω ou είς μεν 
τήν έκκλησίαν Ιεροσολύμων ή τούτου μνήμη εορτάζεται, ως ανωτέρω είπον, 
τήν 17 Δεκεμβρίου καί τήν 29 Μαρτίου καί τήν Παρασκευήν τών Βαΐων 
όμοΰ μετά τοΰ Ίωάννου τοΰ Έλεήμονος, είς άλλας δε έκκλησίας έωρτάζετο 
τήν 18 ’Ιανουάριου, τήν 19 ’Οκτωβρίου καί τήν 16 Δεκεμβρίου· τό τοιοΰτον 
παρατηρεΐται είς πάσας σχεδόν τάς μνήμας τών αγίων ωρισμένων καί μεμε-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:19 EEST - 34.211.113.242



'Αγιολογικά. 83

τρημένων αγίων ή μνήμη είναι σταθερά καί αμετακίνητος· οι λοιποί, ώς 
μαρτυρεί ή πληθύς των Κωδίκων, μετακινούνται καί εορτάζονται κατά βού- 
λησιν καί άρμοδιωτέραν εποχήν καί τοπικήν ανάγκην. Οι κοπτόμενοι τοΰ 
παλαιού ημερολογίου οπαδοί, καί δή οί άγιορεΐται, εάν έφυλλομέτρουν τά εις 
τάς Βιβλιοθήκας αυτών χειρόγραφα Συναξάρια θά έσιώπων βεβαιοΰμενοι 
δτι ή εκκλησία ήμερολόγιον σταθερόν καί άμετακίνητόν διά 
τάς μνή μας των αγίων δεν είχεν. Ό Νικόδημος εις εκάστην σελίδα τοΰ 
Συναξαριστού του επαναλαμβάνει «περιττόν εδώ νά γράφεται ή μνήμη τού 
αγίου διότι άναφέρεται εις τήν τάδε τού άλλου μηνάς», τί σημαίνει τούτο; 
δτι εις τούς διαφόρους Συναξαριστάς έν άλλαις ήμέραις συνήντα τάς μνήμας 
τών αγίων καί έθεώρει περιττήν τήν δίς αναγραφήν αυτής- αλλά καί μεθ’ 
δλα ταύτα δεν εξέφυγε τής τοιαύτης παγίδος· δίς επαναλαμβάνει υπέρ εκατόν 
μνήμας αγίων χωρίς νά τό άντιληφθή ι. Ή έκκαθάρισις δθεν δλων τούτων 
έπεβάλλετο διά τής μελέτης πολλών Κωδίκων καί διά τής Ιν είδικφ έ'ργφ 
κατατάξεως αυτών, ΐνα ευκόλως καί ασφαλώς έκάστη εκκλησία γνωρίση τούς 
έν τή περιφερεία αυτής τελείωθέντας έν δόξη καί μαρτυρήσαντας αγίους. 
’Αλλά δεν αρκεί μόνον νά γνωρίση ή έκκλησία τούς άγιους της' οφείλει, διά 
τής άναθέσεως εις κληρικούς λογίους, νά έξερευνήση βαθύτερον τούς βίους 
τών αγίων έπί τή βάσει τών γνωστών πηγών διά τής περισυλλογής έπί τό 
αυτό δλου τοΰ υλικού τού άφορώντος έκαστον άγιον, βίου, μαρτυρίου, έγκω- 
μίων, λόγων, ύμνων, θαυμάτων κλπ. Ή έκκλησία λ. χ. τής Κύπρου ή πολ
λούς αγίους άναδείξασα δέον νά καταρτίση τό αγιολογικόν της άρχείον εις 
τόσους τόμους, δσοι καί οι άγιοι αυτής. Τήν πρωτοβουλίαν προς τούτο θά 
έχωσιν οί τών έκκλησιών προϊστάμενοι έπιφορτίζοντες τούς φιλότιμους καί 
φιλοπόνους κληρικούς εις τον τοιούτον καταρτισμόν διά τής έπί τό αυτό συλ
λογής τοΰ τε γνωστού καί άγνωστου αγιολογικού υλικού.

Εις τήν γνώσιν τού αγιολογικού πλούτου τών νεωτέρων αγίων χρησιμω- 
τάτη καί πολύτιμος είναι ή συμβολή τού φιλοπονωτάτου καί μακαρίτου δυτι
κού έπισκόπου ’Αθηνών Louis Petit δημοσιεύσαντος τώ 1926 έν Βρυξέλλαις 
Βιβλιογραφίαν τών Ελληνικών ’Ακολουθιών (Bibliographie des Acolou- 
thies Grecques). Έπί τριακονταετίαν δλην έρευνών τάς Βιβλιοθήκας τής 
’Ανατολής καί τής Δύσεως κατέγραψεν έν ίδίφ συγγράμματι τούς τίτλους δσων 
’Ακολουθιών ήδυνήθη ν’ άνευρη, καί χάρις εις τον ζήλον καί τήν φιλοπονίαν 
αυτού κατέχομεν σήμερον πλουσίαν αγιολογικήν βιβλιογραφίαν, τής οποίας 
κενά ικανά συμπληροΐ ή παρούσα μελέτη, περιλαμβάνουσα καί τά από τής 
έκδόσεως τού έργου αυτού (1926) μέχρι σήμερον έμφανισθέντα εις τό φώς.

1 Τούτους απαριθμώ εις τά προλεγόμενα του Αγιολογικού Λεξικού.
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Αγγελή νεομάρτυρος (Ί-1813 — Δεκεμ. γ'). ’Ακολουθία τοΰ αγίου νεο
μάρτυρος ’Αγγελή ποιηθεΐσα παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 103 - 117. Κανόνες δυο ό α0? εις ήχον α' (Ωδήν επι
νίκιον), ό β°? εις ήχον δ' (Θαλάσσης τό Έρυθραιον) άνευ ακροστιχίδων. Μετά τό Κον- 
τάκιον (σ. 109-114) «Μαρτΰριον τοΰ αγίου ένδοξου καί καλλινίκου νεομάρτυρος Άγγελή 
τοΰ έν Χίφ άθλήσαντος συγγραφέν παρά τοΰ αΰτοΰ Νικηφόρου τοΰ Χίου». ’Αρχή : «Ϊοΰ 
νεομάρτυρος Άγγελή τήν μνήμην σήμερον έορτάζομεν. χαρήτε δλοι οί ευλαβείς φιλο- 
μάρτυρες». έν τελεί τής Ακολουθίας (σ. 116-117) Μεγαλυνάρια (4).

"Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου των εν Ρεθυμνη τής Κρήτης 
μαρτυρησάντων (Όκτ. κη').

’Ακολουθία μετά εξ Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ εις τόν Εσπερινόν, τριών Στιχηρών 
μετά Δοξαστικοΰ των Άποστίχιον, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών μετά 
Δοξαστικοΰ τών Αίνων, (άνευ Κανόνος).

(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 248-261).

1) Αγίων διαφόρων. Εορτολόγιου περιέχον τα Δοξαστικά, Απολυτίκια 
και Κοντάκια τών κατ’ έτος εορταζόμενων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριφ- 
δίου καί Πεντηκοσταρίου, έτι τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής 
Όκταήχου μετά τών Εωθινών καί Ευλογηταρίων, τόν πρώτον παρακλητικόν 
Κανόνα τής Θεοτόκου, τόν επί εξομολογήσει αμαρτωλού, τόν μικρόν αγιασμόν 
καί άλλα τινά' νεωστί μετατυπωθέν καί μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. 
Ένετίησιν /ψξγ' 1763. Παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι.

(Βιβλ. Εύαγγελ. Σχολής Σμύρνης Υ 6 23).

2) "Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 
κατ’ έτος εορταζόμενων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριφδίου καί Πεντηκο
σταρίου. Έτι τά Δοξαστικά, ’Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής ’Οκτωήχου μετά 
τών Εωθινών καί Ευλογηταρίων τόν Α' παρακλητικόν Κανόνα τής Θεοτόκου, 
τόν επί εξομολογήσει άμαρτωλοΰ, τόν μικρόν αγιασμόν καί άλλα τινά- νεωστί 
μετατυπωθέν καί μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. Ένετίησιν αψο. 1770. 
Παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι.

(Βιβλιοθ. μονής Δοχειαρίου),

3) 'Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 
κατ’ έτος εορταζομένων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριφδίου καί Πεντηκο
σταρίου- καί τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής ’Οκτωήχου, μετά 
τών Εωθινών καί Ευλογηταρίων τόν Α' παρακλητικόν Κανόνα τής Θεο
τόκου καί έτερον Ιπί εξομολογήσει άμαρτωλοΰ- τόν μικρόν αγιασμόν καί 
άλλα τινά- νεωστί μετατυπωθέν καί μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. 
Ένετίησιν ριψοε' 1775. Παρά Άντωνίφ τφ Βόρτολι.

(Βιβλ. μονής Χιλιανδαρίου).

4) 'Εορτολόγιον περιέχον τά Δοξαστικά, Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 
κατ’ έτος εορταζομένων αγίων καί τών εορτών τοΰ Τριωδίου καί Πεντηκο-
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σταριού έτι τά Δοξαστικά, Απολυτίκια και Ύπακοάς τής Όκταήχου μετά των 
Εωθινών καί Ευλογηταρίων, τον πρώτον παρακλητικόν Κανόνα τής Θεοτό
κου, τον επί εξομολογήσει αμαρτωλού, τον μικρόν αγιασμόν καί άλλα τινά. 
νεωστί μετατυπωθέν καί μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν, Ένετίησιν, 
,αψξς' 1766. Παρά Δημητρίψ Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννίνων.

(Βιβλ. μονής Κηροποτάμου).

5) 'Εορτολόγιου περιέχον τά Δοξαστικά, ’Απολυτίκια καί Κοντάκια τών 
κατ’ έτος εορταζόμενων αγίων καί τών εορτών τού Τριφδίου καί Πεντηκο- 
σταρίου1 ετι τά Δοξαστικά, ’Απολυτίκια καί Ύπακοάς τής ’Οκτωήχου μετά 
τών Εωθινών καί Ευλογηταρίων, τον Α' παρακλητικόν Κανόνα τής Θεο
τόκου καί έ'τερον επί εξομολογήσει αμαρτωλού καί άλλα τινά. νεωστί μετατυ
πωθέν καί μετά πλείστης επιμελείας διορθωθέν. αψήδ' Ένετίησιν, 1794. 
Παρά Νικολάω ΓλυκεΙ έξ Ίωαννίνων.

(Βιβλιοθ. Άθαν. Βερναρδάκη).

6) Σπυρίδωνος Λαυριώτου Ιατρόν — Άγιορειτικόν περιοδικόν έκδιδό- 
μενον άπαξ τού μηνός "Αθως περίοδος ΒΑ παράρτημα ’Απολυτίκια καί 
Κοντάκια τού δλου ενιαυτού μη περιεχόμενα Ιν τοΐς Ώρολογίοις τοΐς έντΰ- 
ποις. τΰποις Α.Ε.Ε. «Νέα Ιλληνική Ήώς» (I. Χατζή Ίωάννου) Κολοκυνθοΰς 
2 Άθήναι 1929.

ΕΙς σχήμα μέγα 8ον σ. 48. τό έξώφυλλον φέρει μεγάλην φωτοτυπικήν εικόνα τής 
Μεγίστης Λαύρας· άντί προλόγου (έν σ, 1) γράμμα συστατήριον τής Ίεράς έν άγίω “Ορει 
Κοινότητος ύπ’ άριθ. 410 Πρωτοκ. (22 Σεπτεμ. 1928) πρός άπάσας τάς άγιορειτικάς 
μονός πρός ΰποστήριξιν τοΰ έν λόγφ περιοδικού, έν σ. 3 - 48 τά ’Απολυτίκια καί Κοντά
κια τοϋ δλου ένιαυτοϋ, άρχόμενα άπό τής 1 Σεπτεμβρίου. Πολλά τών τοιούτων Κοντα
κίων καί ’Απολυτίκιων είσίν έκδεδομένα έν τε τοΐς Μηναίοις, ώς τά τής Ίνδίκτου τοϋ 
πατριάρχου Κυρίλλου τοϋ <7' καί τών αγίων τής Κρήτης έν τή Ίερα συνόψει τή έκδο- 
ϋείση έν Ήρακλείφ τής Κρήτης τφ 1914 ύπό Στυλ. Μ. ’Αλεξίου. Ή συλλογή αΰτη 
περιέχει παλαιά καί νέα ποιήματα άνευ δηλώσεως τοΰ Κωδικός έξ ών έλήφθησαν.

(Βιβλιοθήκη τοϋ συγγραφέως).

7) Νέα πλήρης Ιερά Σύνοψις προσευχών καί ’Ακολουθιών Ικδιδομένη 
έγκρίσει τής ίεράς επαρχιακής συνόδου τής εν Κρήτη εκκλησίας. Τεύχος Α' 
περιέχον τάς Προσευχάς, τάς ’Ακολουθίας κλπ. τάς έν τή έκκλησία καί κατ’ 
οίκον καθ’ ημέραν άναγινωσκομένας, Μηνολόγιον τού δλου ένιαυτοϋ μετά 
τών ’Ακολουθιών τών έπισημοτέρων κατ’ έτος εορτών καί πανηγΰρεων, καί 
τών έν Κρήτη έορταζομένων αγίων, καί πολλάς καλλιτεχνικός εικόνας όρθο- 
δόξου Βυζαντινού τύπου. Έν Ήρακλείφ Κρήτης έκ τοΰ Τυπογραφείου τών 
Καταστημάτων Στυλ. Μ. ’Αλεξίου 1914.

Είς σχήμα 8°ν σε λ. 560. διήρηται είς μέρη τρία, ών τό α°ν περιλαμβάνει τάς κατ’ 
οίκον προσευχάς, τό βον τάς καθ’ήμέραν έκκλησιαστικάς ’Ακολουθίας, καί τό γον Μηνο
λόγιον τοΰ δλου ένιαυτοϋ- έν αρχή πρόλογος τοΰ έκδοτου καί μετ’ αυτόν γράμμα τής 
έπαρχιακής συνόδου τής έν Κρήτη έκκλησίας, ύπογεγραμμένον ίιπό τοϋ Κρήτης Εύμε-
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νίου (9 Αΰγ. 1913 έν Ήρακλείφ) δι’οΰ δηλοΰται τώ έκδοτη ή παμψηφείύπό τής συνόδου 
των επισκόπων έγκρισις τής έκδόσεως. Ή έκδοσις έπιμεμελημένη καί καλλιτεχνική 
κοσμούμενη δι’ ωραίων εικόνων πολλών αγίων, έν οΐς καί οί τής έν Κρήτη έκκλησίας. 
Έν αρχή είκών τής άγ. Τριάδος, έν σ. 22 εΐκών τοΰ προφήτου Δαυίδ, έν σ. 32 είκών τοϋ 
Χριστού, έν σ. 46 εΐκών τής Θεοτόκου, έν σ. 154 ή φιλοξενία τοΰ ’Αβραάμ, έν σ. 200 ή 
Γέννησις τής Θεοτόκου, έν σ. 208 είκών τής Ύψώσεως τοΰ Τιμίου σταυροΰ, έν σ. 216 
είκών άγ. Εύμενίου έπισκόπου Γορτύνης, έν σ. 254 είκών τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, έν σ. 
260 είκών τοΰ μεγάλομάρτυρος Μηνά, έν σ. 270 τά Είσόδια τής Θεοτόκου, έν σ. 294 
είκών τοΰ άγιου Νικολάου, έν σ. 308 είκών τών έν Κρήτη δέκα μαρτύρων, έν σ. 364 ή 
βάπτισις τοΰ Σωτήρος, έν σ. 396 είκών τοΰ Προδρόμου, έν σ. 420 είκών των Τριών 
Ιεραρχών, έν σ. 450 ό Ευαγγελισμός τής Θεοτόκου, έν σ. 460 είκών τοΰ μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου, έν σ. 478 είκών Κυρίλλου έπισκόπου Κρήτης, έν σ. 494 είκών Πέτρου καί 
Παύλου, έν σ. 500 είκών Άνδρέου Κρήτης, έν σ. 522 είκών τής Μεταμορφιόσεως τοΰ 
Σωτήρος, έν σ. 530 είκών άγ. Μύρωνος έπισκόπου Κρήτης, έν σ. 536 ή Κοίμησις τής 
Θεοτόκου, έν σ. 544 είκών άποστόλου Τίτου τοΰ πρώτου ιεράρχου Κρήτης.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

8) Νέον Χιακόν Λειμωνάριον περιέχον μαρτυρία παλαιά καί νέα καί 
βίους οσίων ώς καί άσματικάς ’Ακολουθίας εις διαφόρους νεομάρτυρας Χίους 
ή έν Χίφ άθλήσαντας ως καί τά μάλα τιμωμένους έν Χίω. Έκδίδοται έπί 
τή βάσει τών παλαιών Λειμωνάριων έν οις έμπεριέχονται άπαντα τά έ'ργα 
Μακαρίου τοϋ Νοταρά αρχιεπισκόπου Κορίνθου, ’Αθανασίου τοΰ Παρίου 
τοΰ σοφολογιωτάτου διδασκάλου, καί Νικηφόρου τοΰ Χίου, ιεροδιδασκάλου. 
Δαπάνη ίερομονάχου ’Αμβροσίου Μιχάλου ηγουμένου τής έν Χίφ Ί. Μονής 
Μυρσινιδίου’ έγκρίσει τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Χίου. Εις κοινήν απάντων 
τών ορθοδόξων Χριστιανών ωφέλειαν. Έν Άθήναις τυπ. Α.Ε. Ε. Νέα Ελλη
νική Ήώς (I. Χατζηιωάννου) Ίπποκράτους 15Β 1930.

Εις σχήμα 4 σ. 398. άφιεροΰται είς τόν άοίδιμον άρχιμανδρίτην Χριστοφόρον 
Σερέμελην ιδρυτήν καί ήγούμενον τής Ί. Μονής Μυρσινιδίου. έν σ. 4 έγκύκλιος πρός 
τούς χριστιανούς Χίου τοΰ μητροπολίτου Χίου 'Ιερωνύμου (11 Ίαν. 1929) καί έτέρα 
όμοια τοΰ Καρδαμύλων ’Ιωακείμ (17 Φεβρ. 1929)· έν σ. 5 φωτογραφικόν αποτύπωμα 
τής μονής Μυρσινιδίου· έν σ. 6 όμοιότυπον τής σφραγίδος Νικηφόρου τοΰ Χίου· έν σ. 7 
φωτογραφία παλαιάς θαυματουργού είκόνος τής Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης ευρισκόμενης 
έν τή μονή Μυρσινιδίου έν Χίφ- έν σ. 8 όμοιότυπον τής γραφής Νικηφόρου τοΰ Χίου· 
έν σ. 9 πρόλογος τοΰ έκδοτου ’Αμβροσίου καί έτερος (αυτόθι) τοΰ έπιμελητοΰ τής έκδό
σεως Κοραή Π. Παπαντωνάκι· περιέχει έν δλφ 26 ακολουθίας είς άγιους έκ Χίου ή έν 
Χίφ άθλήσαντας (σ. 11-326). Μετ’ αυτός έπισυνάπτεται παράρτημα (σ. 326-855) περι- 
λαμβάνον 1) Λόγον Νικηφόρου τοΰ Χίου είς τόν ’Ακάθιστον Ύμνον (σ. 326-329). 2) 
Διήγησιν ’Αθανασίου τοΰ Παρίου περί θαύματος Παναγίας Τουρλωτής (σ. 330). 3) Διή- 
γησιν’Αθανασίου τοΰ Παρίου περί θαύματος Προδρόμου έν Άτσική (σ. 331-332). 4) 
Διήγησιν Χριστοφόρου Σερέμελη περί θαυμάτων άγιου Παντελεήμονος καί άγιας Ειρή
νης (Καρυδιάς) (σ. 333-334). 5) Οίκους κδ’ είς τήν άγίαν Ματρώνην υπό Νικηφόρου τοΰ 
Χίου (σ. 334 - 338). 6) Διήγησιν περί μοναχής τής μονής άγιας Ματρώνης Χαλάνδρων 
ύπό Χριστ. Σερέμελη (σ. 339-341). 7) ’Επιστολήν άγιου Μακαρίου (σ. 341-345). 8) 
Λόγους άββά Μακαρίου τοΰ Αιγυπτίου (σ. 345-347). 9) ’Εκλογήν ψυχωφελών διηγημά
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των (σ. 348-355). Έν σ. 356-363 κατάλογος συνδρομητών. Έν σ. 363 -367 παροραμάτων 
διόρθωσις καί έν τέλει πίναξ τών περιεχομένων (σ. 367).

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

’Αθανασίου καί Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας (Ίαν. ιη').
’Ακολουθία μετά εξ Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τον Εσπερινόν, τριών των 

Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 
μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ τοΰ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'ΙεράΣύνοψις σ. 405-409).

Αικατερίνης μεγάλομάρτνρος (Νοεμ. κε').

’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τον εσπερινόν, τριών τών 
Άποστίχων μετά Δοξαστικού, έξαποστειλαρίου καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 
Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ τού Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις’σ. 279-282).

3Αναστασίου τοΰ θαυματουργού (Σεπτ. ιζ').
’Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ήμών ’Αναστασίου τοΰ Θαυματουργού οΰ μνήμη 

τελείται τή 17 Σεπτεμβρίου έν Λευκωσίρ (Κύπρου), τύποις «Θεσσαλονίκης» 1915.
(Ίδ. Κυπριακά Χρονικά ετ. Β- σ. 244).

1) Ανδρέου αποστόλου. Κανόνες παρακλητικοί καί χαιρετισμοί ’Αποστό
λου τή εύγενεΐ προσφορά ’Ανδρέου μονάχου Άγιογράφου. Πάτραι Νοέμβριος 
1925. τυπογραφεΐον Δημ. Φραγκοΰλη - Πάτραι.

Εις σχήμα 8°ν σελ. 16. άνευ προλόγου. Έκδοσις ορθοδόξου χριστιανικής ένώσεως 
Νέων Πατρών. Α' (σ. 1) Παρακλητικός Κανών εις τόν ’Απόστολον Άνδρέαν τόν πρωτό
κλητον, οΰ ή άκροστιχίς: «Δέξαι δέησιν Άνδρέα Αντωνίου μοναχού». Προηγείται 
τού Κανόνος Τροπάριον ήχος δ', τή Θεοτόκφ. ’Αρχή : Τού πρωτοκλήτου τφ ναφ νΰν 
προσδράμωμεν. .. Έπεται ό Κανών εις ήχον πλ. δ'.Ύγράν διοδεύσας. Αρχή : «Δεσμεΐντε 
καί λύειν παρά Χριστού, λαβών έξουσίαν αμαρτίας με τού δεσμού, λΰσον ώ Άνδρέα 
θεηγόρε» .. . Μετά τόν Κανόνα Μεγαλυνάρια (6). Β' (σ. 6). Κανών Παρακλητικός είς τόν 
απόστολον Άνδρέαν τόν πρωτόκλητον, οΰ ή άκροστιχίς: «Νόσων ρΰσαί με καί πόνων ώ 
Άνδρέα. ναι δή».ΤΗχος πλ. δ' Αρματηλάτην. Αρχή: «Νενοσηκότα τήν ψυχήν καί σώμά 
μου έξ υψωμάτων σοφέ μάκαρ έπιβλέψας συμπαθώς έπίσκεψαι».. . Γ (σ. 10) Οίκοι ΚΔ' 
κατ’ άλφάβητον είς τόν πρωτόκλητον Άνδρέαν: ήχος πλ. δ' πρός τό: Ύπερμάχφ. ’Αρχή : 
«Τφ πρωτοκλήτω μαθητή καί πρωτοκήρυκι τής μακαρίας καί λαμπρός φωνής εύρήκα- 
μεν τόν Μεσίαν Χριστόν τόν προαγγελθέντα».

(Βιβλιοθήκη τού συγγραφέως).

2. ’Ανδρέου Αποστόλου. ’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών Δόξα καί νΰν 
είς τόν εσπερινόν, τριών τών Άποστίχων μετά Δοξαστικού καί Θεοτοκίου, 
έξαποστειλαρίων (3) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά Δοξαστικού καί 
Θεοτοκίου (Άνατύπωσις εκ τών Μηναίων).

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 285-288).

1Ανδρέου Κρήτης τον Ίεροσολυμίτον (Ίουλ. δ').

’Ακολουθία ώς έν τοΐς Μηναίοις (έλλείπει ό Κανών).
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 500- 503).
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’Άννης Θεοπρομψορος. Παράκλησις τής αγίας ’Άννης. Κανών παρα
κλητικός τε καί ίκετήριος, εις την Πανένδοξον Θεομήτορα(;) 'Αγίαν ’Άνναν, 
ποίημα τοϋ πανοσιωτάτου εν ίερομονάχοις Κυρίου Διονυσίου Άγιαρτεμίτου. 
Πρώτη εκδοσις υπό Χαραλάμπους μονάχου εκ τής Καλύβης Κοίμησις τής 
Θεοτόκου Σκήτη τής αγίας ’Άννης (“Αγιον ’Όρος), εν Θεσσαλονίκη τΰποις 
Ν. Μιχαηλίδου καί Σια, Πλατεία 'Ιπποδρομίου άριθ. 11. 1920.

Εις 8°ν σχήμα σ, 8. Περιέχει μόνον τόν παρακλητικόν Κανόνα (είς ήχον πλ. δ'. 
Ύγράν διοδεύσας) οΰιινος προηγούνται δύο παρακλητικά τροπάρια. Έν τέλει (σ. 8) δύο 
Μεγαλυνάρια καί τροπάρια ψαλλόμενα καθ’ δν χρόνον άσπάζονται τήν αγίαν εΙκόνα.

’Αντωνίου τοϋ μεγάλου (Ίαν. ιζ').
’Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν Εσπερινόν, τριών 

τών Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών 
Αίνων μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ τού Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 401-405).

’Ανωνύμων άγιων.

1) Νέον ανθολόγων πληρέστατόν τε καί ακριβέστατου είς τό τάς νυχθη- 
μέρους Κανονικός ώρας τε καί δεήσεις αναγινώσκειν συντεθέν καί συλλεγέν 
κατά την τάξιν τοΰ παλαιού καί καθολικού τυπικού τής παραδόσεως τών 
αγίων πατέρων, τοΰ τε αγίου Σάββα καί τοϋ Στουδίτου καί τό πλεΐστον τοϋ 
αγίου ’Όρους, ου μην δέ αλλά καί μέρος τής παραδόσεως τοϋ όσιωτάτου 
πατρός ημών ’Ιωσήφ τής μονής τοΰ αγίου Νικολάου τών Κασοΰλων. Έτυ- 
πώθη έν Ρώμη αφήη'. έκ τής Βατικανής τυπογραφίας.

Ευρηται κατηριθμημένον μεταξύ τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίωνύπ’ άριθ. 442 Suppl. Σχήματος 8°ν σ. σνβ+ψλγ. Έν αρχή άφιέρωσις τοΰ εκδό
του ’Αντωνίου ’Αρκουδιού άρχιπρεσβυτέρου Σωλέντου είς τόν πάπαν Κλήμεντα τόν Η', 
μετά ταύτην σ. α—ριζ' τό ψαλτήριον ολόκληρον, σ. ριζ—ρνια' ώρολόγιον. σ. ρνβ—ροη'. 
’Ακολουθία τής όλης έβδομάδος. σ. ροθ' — σνβ. Παρακλητική, σ. σνγ'—τοθ' Πεντηκο- 
στάριον. Είτα άρχεται νέα σελίδωσις. σ. α'—μδ' ’Ακολουθίαι τών ανωνύμων αγίων, σ. με' 
—ψλγ' ’Ακολουθία τών ιβ' μηνών, έν τέλει δύο σελίδες άνάριθμοι περιέχουσι τά έν 
τή βίβλψ παροράματα.

2) ’Ακολουθίαι τών ανωνύμων ψαλλόμεναι είς έ'να καί είς πολλούς κατά 
τάξιν αγίους. ’Ακολουθία τής αγίας Μεταλήψεως καί αί θείαι λειτουργίαι τών 
έν άγίοις πατέρων ημών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου καί Βασιλείου τοϋ μεγά
λου καί ή θεία λειτουργία τών προηγιασμένων, έν αΐς προσετέθη ’Αποστο
λοευαγγέλια τών Κυριακών μετά τήν αγίαν Ν' μέχρι τής Κυριακής τοϋ 
Τελώνου καί τοϋ Φαρισαίου, έν έ'τει τής από τοϋ κόσμου κτίσεως ζσμς' καί 
από τής ένσάρκου οικονομίας αψλη' κατά μήνα Άπρίλλιον.

3) :Αλεξάνδρου Καγγελαρίου, ’Ακολουθίαι = Συλλογή διαφόρων ’Ακο
λουθιών καί ευχών έκ διαφόρων συγγραμμάτων τανύν πρώτον τύποις έκδο- 
θεΐσα καί μεθ’ δτι πλείστης έπιμελείας διορθωθεΐσα παρά Κυρίου Άλεξάν-
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δρου Καγγελαρίου ήτις καί έπικέκληται τόμος δεύτερος. Ένετίησι. κατά τό 
αψκη' ετει. παρά Νικολάφ ΓλυκεΙ τφ έ| Ίωαννίνων.

Βαρβάρας μεγάλομάρτνρος (Δεκεμ. δ').
’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών κα’ι Δοξαστικού εις τόν Εσπερινόν, Έξαποστει- 

λαρίων (2) καί πέντε ιδιομέλων εις τούς Αίνους. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ 
Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 290 - 293).

Βασιλείου τον Μεγάλου (Ίαν. α ).
’Ακολουθία πλήρης ως έν τοΐς Μηναίοις.
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 352 - 361).

Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου τον Θεολόγον καί Ίωάννον τον 
Χρυσοστόμου (Ίαν. λ').

’Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών τού 'Εσπερινού, τριών τών Άποστίχων μετά 
Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά Δοξαστικού. 
(Άνατΰπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 420-424).

Γαβριήλ αρχαγγέλου καί διήγησις εις τό παρά τοϋ αρχαγγέλου Γαβριήλ 
θαΰμα έν τφ ’'Λδειν. Τη 11ή Ιουνίου μνήμην έπιτελοϋμεν τοΰ γεγονότος θαύ
ματος παρά τοϋ αρχαγγέλου Γαβριήλ έν τφ «"^.δειν», τφ δντι πλησίον τών 
Καρύων.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 271 - 279. ή δλη ακολουθία άνωνύμως. άλλ’ είναι 
έργον τοΰ αγιορείτου ίεροδιακόνου Βενεδίκτου τοΰ έκ τοΰ Ρωσσικοΰ (ή-1840) έκδοθεϊσα 
τό α' έν Άθήναις τφ 1854 υπό τόν τίτλον «’Ακολουθία εις τό «“Αξιόν έστιν». είτα καί 
πάλιν έν Άθήναις τφ 1867 καί 1890. (ϊδ. L. Ρ e ti t, Bibliographic des Acoloutliies 
Grecques, Bruxelles 1926 σ. 151 - 52). έν σ. 276 - 277 ή διήγησις τοΰ θαύματος, οΰ ή 
αρχή : «Κατά τήν Σκήτην τοΰ Πρωτάτου, τήν εύρισκομένην εις τάς Καρυάς, έκεΤ πλη
σίον, έν τή τοποθεσία τής Ίεράς Μονής τοΰ Παντοκράτορος, είναι λάκκος μεγάλος, 
δστις έχει κελλία διάφορα». έν τέλει τής Ακολουθίας (σ. 279) Μεγαλυνάρια (5),

Γεωργίου μεγάλο μάρτνρος (Άπριλ. κγ'.)
’Ακολουθία ώς έν τοΐς Μηναίοις, έξ ής έλλείπουσι τά Καθίσματα καί ό Κανών.
(Στυλ. Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 461 - 464).

Γεωργίου τοϋ Χίον ( f 1807 — Νοεμ. κς'.)
’Ακολουθία τοϋ αγίου ενδόξου νεομα'ρτυρος Γεωργίου τοΰ Χίου ποίημα 

Νικηφόρου τοϋ Χίου.
Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 87 - 96. Κανών εΤς (εις ήχον α'. φδήν έπινίκιον. άνευ 

άκροστιχίδος). Μετά τό Κοντάκιον (σ. 91-94) «Μαρτύρων τοΰ αγίου νεομάρτυρος Γεωρ
γίου τοΰ Χιοπολίτου συγγραφέν παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου», αρχή: «οΰτος ό νέος αθλη
τής τοΰ Χριστοΰ Γεώργιος έγεννήθη εις τήν πόλιν τής νήσου Χίου», έν τέλει (σ. 96) δύο 
Μεγαλυνάρια.

Γρηγορίου τον Θαυματουργόν (Νοεμ. ιζ').
’Ακολουθία Γρηγορίου τοΰ θαυματουργοϋ.
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Ποίημα Νικηφόρου τοΰ Βλεμμύδου. Έδημοσιεύθη υπό τοΰ Βαροκιανοΰ κώδ. 133 
φ. 360 υπό του J. Β. Β u ry έν Byz. Zeitschrift t. VI (1897) σ. 531-537. Έν αρχή κάθι
σμα εις ήχον α' πρός τό: Τόν τάφον σου Σωτήρ. άκολουθοΰσι τρία Στιχηρά πρός τό: 
Των ουρανίων ταγμάτων. «Ώς ’Αβραάμ καταλείψας πάτερ Γρηγόριε»... καϊ μετά ταϋτα 
κανών, οΰ ή άκροστιχΐς «οίκουρός άδει σός τόν αίνον σοι πάτερ Ν» 
τό δέ τελευταϊον στοιχεΐον δηλοΐ δτι Νικηφόρου.

’Ηχος α'. ’Ωδήν επινίκιον

«Όρμήν έκ νεότητος | πρός πάσαν, πάτερ, | αρετήν κτησάμενος | ασφαλώς κατώρ- 
θωσας» ...

Γρηγορίου τοΰ Θεολόγον (Ίαν. κε').

1) Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών είς τόν εσπερινόν καί Δοξαστικού, τριών τών 
Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (3) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 
μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων· άνευ τοΰ κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 411-414).

2) ’Ακολουθία εις τόν άγιον Γρηγόριον τόν Θεολόγον.

Ποίημα Νικηφόρουτοΰ Βλεμ μύ δ ου. Έδημοσιεύθη υπό τοΰ Aug. Heisen
berg μετά άλλων τοΰ Βλεμμύδου έργων «Curriculum vitae et carmina» έν Λειψίρ 1896 
σ. 122-132, άποτελεΐται έξ ενός Καθίσματος έν αρχή, τριών Στιχηρών είς ήχον β' πρός 
τό: Ποίοις ευφημιών στέμμασι (σ. 122 -123), ετέρων τριών πρός τό: Φέροντες τά παρόντα 
γενναίως, (σ. 124-125) καί άλλων τριών πρός τό: Χαίροις ασκητικών (σ. 125-126). Τού- 
τοις ακολουθεί ό κανών ιαμβικός πεντάστιχος, ού ή άκροστιχΐς έξ ήρωελεγείων ήδε:

α'Ω κύδιστε, μέγιστε πάτερ θείων άγορήτα 
δ'ττι γε Νικηφόροιο ταλαντάτον 

άλαπαδνδς τέκεν άσμα νόος, αν δέχοιο ίλαρώς, 
πήματος άμπλακίης ρύεο δ’ ώντόν»

Ήχος α' Έσωσε λαόν

"Ωσπερ Μωνοης έν θεονργφ δυνάμει 

καινώς καλύπτει κύμασιν Αιγυπτίους 
νγροΐς, ερνθροΐς, αιρέσεις αντω, σοφέ, 

δίνγι κέκρνφας αών έλεγμών βυθίαας 
"να σε πιστών μακαρίζω σύλλογος.

Ακολουθεί Έξαποστειλάριον πρός τό: Γυναίκες άκουτίσθητε.

Γρηγορίου Παλαμα.

Κανών είς τόν έν άγίοις πατέρα ημών Γρηγόριον αρχιεπίσκοπον Θεσ
σαλονίκης, συναπτών αυτόν τοίς όμοτρόποις μεγάλοις τρισίν ίεράρχαις και 
θεολόγοις· ποίημα Φιλόθεου τοΰ άγιωτάτου καί οικουμενικού πατριάρχου' ή 
άκροστιχΐς «τών θεολόγων συνφδόν υμνώ σε τών μεγάλων» εν δέ τοΐς Θεο- 
τοκίοις «Φιλόθεος».

(Έξεδόθη έκ τοΰ ύπ’ άριθ. I 50 φ. 49 κώδ. τής Λαύρας υπό τοΰ Λαυριώτου ίατροΰ 
Σπυρίδωνος έν Γρηγορίω Παλαμα τ. Η' σ. 266-260.

Δαμιανόν τον νέου τον εκ Μνριχόβον τής Θεσσαλίας (αιών ιζ" '■ Φεβρ. 14).
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«’Ακολουθία τοΰ Ιν άγίοις όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ νέου τοΰ έκ 
Μυριχόβου τής Θεσσαλίας ποιηθεΐσα παρά τοϋ έν ίερομονάχοις Διονυσίου 
τοΰ Παπαδοποΰλου προτροπή τοϋ πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου τής 
μητροπόλεως Λαρίσσης ’Ιακώβου, δαπάνη τοΰ τιμιωτάτου Βησσαρίω
νος X. Γεωργίου άρτοπωλητοΰ. Ένετίησιν 1805. ’Έκδοσις δεύτερα μετά 
προλεγομένων υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων 
’Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδιάς. Έν Άθήναις- τΰποις «Φοίνικος» οδός 
Σταδίου 44». <

Εις Σχήμα 8°ν σ. 51 μετά ε’ικόνος έν αρχή τοΰ αγίου Δαμιανού. Έν τή γνωστή 
ταύτη έκδόσει (ϊδ. Louis Petit, Bibliographic des Acolouthies Grecques σ. 55) ούδέν 
έτερον πλήν τών προλεγομένων προσέθηκεν ό νέος έκδοτης Ιεζεκιήλ άνατυπώσας ως 
είχε τήν έν Βενετία έκδοσιν τοΰ 1805. Έν τοΐς προλεγομένοις ή άνακάλυψις τοΰ ποιη- 
τοΰ τής έν λόγφ ’Ακολουθίας Διονυσίου Παπαδοποΰλου αποβαίνει αδύνατος· παραθέτει 
πάντας τούς γνωστούς λογίους Διονυσίους ώς πιθανούς τοΰ έργου πατέρας (σ. 7-8) 
χωρίς νά προσδιορισθή ό ποιητής τής ’Ακολουθίας, τον όποιον, κατ’ έμήν γνώμην, 
μεταξύ δύο ομωνύμων δέον νά ζητήσωμεν, Διονυσίου τοΰ έκ Φουρνα τών Άγραφων, 
καί Διονυσίου Άγιαννίτου· άμφότεροι είναι γνωστοί ώς ποιηταί ’Ακολουθιών. Ώς καί 
έν τή πρώτη έκδόσει, προηγείται τής ’Ακολουθίας ή άφιέρωσις (σ. 11) «τφ Πανο- 
σιωτάτο) καί σεβασμίφ μοι αρχιμανδρίτη κυρίφ κυρίφ Ίακώβφ τφ κατά πνεΰμά μοι 
πατρί τήν όφειλομένην μετ’ εύλαβείας προσκύνησιν ... ,αωδ' Σεπτεμβρίου τής ύμετέρας 
σεβασμιωτάτης μοι πανοσιότητος ευτελές καί έλάχιστον τέκνον Βησσαρίων X. Γεωρ
γίου». ’Ακολουθεί ή τοΰ ’Ιακώβου άπάντησις (σ. 13) καί έπεται ή ’Ακολουθία (σ. 14) 
μετά μικροΰ καί μεγάλου εσπερινού. Έν σ. 24 Κανών τής Θεοτόκου κατ’ αβ (ήχος α'. 
Σοΰ ή τροπαιοΰχος). ’Αρχή: «Άπειρος ή χάρις σου αγνή ή πρός ημάς καί ή δόξα σου 
άρρητος», έν σ. 25 ό πρώτος κανών τοϋ αγίου φέρει ακροστιχίδα: «Ύμνον νέον μάρτυρι 
τφ νέφ φέρω Διονύσιος» (ήχος δ' ’Ανοίξω τό στόμα μου). ’Αρχή: «Ύμνεΐν σου τήν άθλη- 
σιν τήν ίεράν καί τά σκάμματα». Ό δεύτερος κανών φέρει ακροστιχίδα: «Νέον σοι αδω 
άσμα μάρτυς τφ νέω Διονύσιος» (ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην). ’Αρχή: «Νεανικώς ένοπλι- 
σθείς τής πίστεως τή παντευχίρ ζυγόν»· έν σ. 33 «τφ αύτφ μηνί ιδ' ή άθλησις τοΰ έν 
άγίοις όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ νέου, τοΰ καί κτήτορος τής κατά τόν έν Δημητριάδι 
Κίσσοβον σεβασμίας μονής τοΰ τιμίου ένδοξου προφήτου Προδρόμου» καί μετά τούς 
στίχους τά Συναξάριον (σ. 34). «Ουτος ό όσιος μεγαλομάρτυς τοΰ Χριστοΰ Δαμιανός 
υπήρχε κατά τό αφξη' έτος έκ τής δευτέρας τών Θετταλών έπαρχίας όρμώμενος». Έν 
σ. 44 «κανών παρακλητικός πρός τόν τίμιον Πρόδρομον... ποιηθείς παρά Διονυσίου 
Ίερομονάχου τοΰ Παπαδοποΰλου (ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην).’Αρχή : «Βεβα- 
πτισμένον έν πελάγει Πρόδρομε βιωτικών συμφορών».

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Δαμιανού τοϋ Νέου, τοϋ εκ Μυριχόβου της Θεσσαλίας (αιών ις'. Φεβρ. ιδ').
«’Ανέκδοτος ’Ακολουθία τοΰ νέου όσιομάρτυρος Δαμιανοΰ τοΰ έκ Μυρι

χόβου τής Θεσσαλίας μετά προλεγομένων υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώ
τιδος καί Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδιάς (Άνατύπωσις έκ 
τοΰ Ζ' τόμου τής Έπετηρίδος τής Ιταιρείας Βυζαντινών Σπουδών) έν Άθή- 
ναις, τυπογραφεΐον «Εστία» 1930».

Εις σχήμα 80ν σ. 53 - 63. έν άρχή είκών τοΰ όσιου Διονυσίου. Έν σ. 53 - 55 προλε-
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γόμενα τοΰ εκδότου, έν οΤς ό λόγος περί παλαιοτέρας έκδόσεως ’Ακολουθίας (τής ανω
τέρω) και περί των δυο Κωδ. τής Τυβίγγης έξ ου έγένετο ή παρούσα έκδοσις. Ό Κανών 
(σ. 57) φέρει ακροστιχίδα «Άσμασι τιμώ Δαμιανόν άξίως». έν δέ τοΐς Θεοτοκίοις «Ματ
θαίος». (Ήχος δ'. ’Ανοίξω τό στόμα μου). ’Αρχή : «Άγάλλου καί χόρευε Λάρισσα πόλις 
καί σκίρτησον». Έν σ.59. «Έν έτει ζοςΦ (=1568) μηνί Φεβρουαρίφ ιδ'άθλησις τοΰ αγίου 
όσιομάρτυρος Δαμιανού τοΰ νέου», ακολουθεί τό Συναξάριον, «οΰτος ό όσιος μεγαλο- 
μάρτυς τοΰ Χριστοΰ Δαμιανός ύπήρχεν έν τοΐς χρόνοις τοΰ Σουλτάν Σελήμ έκ τής Δευ
τέρας των Θετταλών έπαρχίας όρμώμενος, έκ κώμης Ρίχοβον όνομαζομένης». Εικάζω 
ότι ποιητής τής έν λόγφ ’Ακολουθίας είνε ό μητροπολίτης Μύρων Ματθαίος, δστις καί 
έτερα παρόμοια έφιλοπόνησεν. (ϊδε ήμέτερον χειρόγραφον έργον «Μελφδοί καί ποιηταί 
τής έκκλησίας» εις τήν λέξιν Ματθαίος μητροπολίτης Μύρων).

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Δέκα μαρτύρων των εν Κρήτη μαρτνρησάντων (Δεκ. κγ').
’Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών τοΰ έσπερινοΰ καί Δοξαστικοΰ- τριών τών 

Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 
μετά Δοξαστικοΰ. (Άνατύπωσις έκ τών έντύπων, άνευ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 308-311).

Δημητρίου μεγάλομάρτνρος (Όκτ. κζ”').
’Ακολουθία μετά εξ Στιχηρών καί Δοξαστικόν τοΰ έσπερινοΰ, τριών ιδιομέλων καί 

Δοξαστικού τών άποστίχων (εις τον σεισμόν), Έξαποστειλαρίων (2) καί Στιχηρών τριών 
μετά Δοξαστικοΰ εις τούς Αίνους (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 241-245).

Ακολουθία εις τον πανένδοξον μέγαν Δη μητριόν τον μυροβλύτην 
ποιηθεΐσα παρά τοΰ τιμιωτάτου καί μακαρίου χαρτοφΰλακος Θεσσαλονίκης 
κυρ Ίωάννου τοΰ Σταυρακίου.

Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίψ Παλαμιρ έτ. ΙΑ' σ. 372-384 υπό άρχιμ. ’Αθανασίου 
Παντοκρατορινοΰ, έκ τοΰ ύπ’ άριθ. 175 Κώδ. τής μονής τοΰ Παντοκράτορος (έν άγίφ 
”Ορει). Ή όλη ’Ακολουθία άποτελεΐται έξ έξ Στιχηρών, Κανόνος πρός τό «Άναστάσεως 
ημέρα» δύο Καθισμάτων, Κοντακίου μετά Οίκου. Έν τή ’Ακολουθία τούτη συνάπτεται 
καί έτέρα (σ. 377) μετά Δοξαστικοΰ καί έτέρου όκταήχου (Δοξαστικοΰ) καί Κανόνος 
φέροντος ακροστιχίδα:

«Μύρου γεραίρω τήν χάριν Δημητρίου Γεώργιος Σκυλίτζης» (πρός τό «Αρματη
λάτην Φαραώ») τόν τελευταϊον τοΰτον Κανόνα τοΰ Σκυλίτζη έδημοσίευσε πρότερον ό 
Σπυρίδων Λαυριώτης έκ Κώδ. Θ77 9. 325 β Λαύρας έν Γρηγορίψ Παλαμφ. τ. Η' σ. 263- 
266. Ό αύτός Σπυρίδων έν τψ αύτψ τόμψ τοΰ Παλαμά σ. 260-262 έδημοσίευσε καί έτερον 
Κανόνα είς τόν άγιον Δημήτριον «ποίημα τοΰ Πορφυρογεννήτου κυροΰ Κωνσταντίνου 
μελοποιηθέν δέ παρά τοΰ Πρωτοψάλτου Θεσσαλονίκης κυροΰ Μανουήλ τοΰ Πλαγιάτου». 
είς ήχον β'. Δεΰτε λαοί. ’Αρχή : «Ρείθρα ζωής ρέοντα έκ τής κοιλίας σου». Αυτόθι έδη
μοσιεύθη ύπό τοΰ αύτοΰ Σπυρίδωνος (σ. 262 - 266) καί έτερος Κανών είς τόν άγιον 
Δημήτριον έκ Κώδ. Δ 55 φ. 26 τής Λαύρας, ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης. ’Αρχή : 
«Κύριε Θεέ μου ό μάρτυς σου σθένος όρέξας πρότερον». Αυτόθι (σ. 341 - 343) καί έτερος 
Κανών είς τόν Δημήτριον όπό τοΰ αύτοΰ Σπυρίδωνος έκ τοΰ ίδιου Κωδ. φ. 30 δημο- 
σιευθείς ού ή άκροστιχίς: «Δημητρίου μέ τό σθένος φυλαττέτω». ’Αρχή : «Δοξάσας τοΐς 
τής σαρκός σου μέλεσι τόν ποιητήν καί Θεόν».

Δημητρίου νεομάρτνρος τον Χίον (f 1802- Ίαν. κθ').
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’Ακολουθία χοΰ αγίου νεομάρτυρος Δη μητριού τοΰ Χίου πονηθεΐσα 
παρά τοΰ ίερομονάχου ’Αθανασίου τοΰ Παρίου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 142 - 152. ΕΙς Κανών (εις ήχον δ'. Θαλάσσης τό έρυ- 
θραΐον) άνευ άκροστιχίδος· μετά τό Κοντάκιον (σ. 146-151) «Μαρτύριον τοΰ αγίου 
ένδοξου νεομάρτυρος Δη μητριού τοΰ Χιοπολίτου τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει άθλήσαντος 
συγγραφέν παρά τοΰ Ιεροδιδασκάλου ’Αθανασίου τοΰ Παρίου». Αρχή : «Καί είπα καί 
λέγω, καί δέν θέλω παυσει άπό τοΰ νά λέγω άπό ψυχής καί καρδίας, Ευλογητός ό Θεός, 
όπου άκατάπαυστα δοξάζει την αγίαν του πίστιν, μέ τήν σταθεράν καί πεπαρρησιασμέ- 
νην ομολογίαν τών νέων του Μαρτύρων».

Δημητρίου τοϋ νέου εν Τριπόλει μαρτυρήοαντος ("j" 1803. ’Απριλίου 14).

Βίος καί ’Ακολουθία τοΰ αγίου καί ενδόξου μάρτυρος Δημητρίου τοΰ 
νέου τοΰ έν Τριπόλει τής Πελοπόννησου μαρτυρήσαντος τφ αωγ' έτει ’Απρι
λίου 14. συνταχθεϊσα μέν τό πρώτον υπό ’Ιωσήφ τοΰ ποτέ μέν διακόνου 
τοΰ Άμυκλών Νικηφόρου, έπειτα δέ επισκόπου Άνδρούσης (Μεσσήνης) καί 
εκδοθεΐσα Ένετίησι τφ 1904, νΰν δέ έπιδιορθωθεΐσα δσον ένήν υπό τίνος φιλο- 
μάρτυρος. Καλλιτεχνικόν τυπογραφεϊον Κ. Π. Λυμπερόπουλος. Καλάμαι 1927.

Εις σχήμα 8°ν σ. 30. Συνεξεδόθη μετά τοΰ Καταστατικού τοΰ έν Καλάμαις Συλλό
γου τών έξ ’Αρκαδίας καταγομένων ίδρυθέντος έν έτει 1888. Τό τε Καταστατικόν καί ή 
’Ακολουθία φέρουσιν ιδίαν σελίδωσιν. ό Κανών ποίημα ’Ιωσήφ Άνδρούσης φέρει Ακρο
στιχίδα «Τέτμηκας έχθρόν τφ ξίφει τμηθείς μάρτυς. τάδε Ιωσήφ». (Ήχος πλ· βλ Ώς έν 
ήπείρφ) ’Αρχή: Τφ τρισηλίφ καί θείφ παρεστηκώς θρόνφ τής θεότητος χάριν δός μοι 
άθλητά». Μετά τό Κοντάκιον καί τόν Οίκον (σ. 13). «Μαρτύριον τοΰ αγίου μάρτυρος 
Δημητρίου τοΰ νέου τοΰ έν Τριπόλει τής Πελοποννήσου μαρτυρήσαντος έν έτει 1803». 
’Αρχή: «Τίς Θεός μέγας, ώς ό Θεός ήμώτ ; (sic) σύ εΐ 6 Θεός ό ποιων θαυμάσια μόνος», 
(έν εΐδει προλόγου). ΕΤτα άρχεται τό μαρτύριον (σ. 15 - 25), συ ή αρχή : «Ούτος 6 μέγας 
λαμπτήρ καί μέγας στρατιώτης τοΰ Χριστοΰ Δημήτριος, ήτον άπό ένα χωρίον τής κλει
νής καί περιβοήτου ’Αρκαδίας, Λιγούδιστα όνομαζόμενον» έν τέλει (σ. 29-30) Μεγαλυ- 
νάρια καί μετά ταΰτα οί στίχοι

*οίκτρός Ίωοηφ πλέκει οε τά δε μάρτνς 
ψν/J ζεονΰ-ρ ιερά ενλαβεία».

Ή πρώτη έκδοσις τής ’Ακολουθίας έγένετο έν Βενετίφ τφ 1804 παρά Νικολάφ 
Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων δευτέρα έν Άθήναις τφ 1846 έκ τής τυπογραφίας Ν. Παππα- 
δοπούλου1 τρίτη έν Τριπόλει τφ 1888 έκ τοϋ τυπογραφείου «ή ’Αρκαδία»· τετάρτη έν 
Καλάμαις τφ 1909 έκ τοΰ τυπογραφείου Π. Βουγιούκα. Εις τόν αυτόν άγιον συνέθετο 
’Ακολουθίαν καί δ Νικηφόρος Ιερομόναχος ό Χίος έκδοθεϊσαν έν τφ Νέφ Λειμωναρίφ 
(έκδ. Α' σ. 233 - 50). ΐδ. L. Ρ e t i t, Bibliographic des Acolouthies Grecques a. 60 - 62.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Ενμενίον επισκόπου Γορτύνης τοΰ θαυματουργοΰ (Σεπτ. ιη').
’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ εις τόν εσπερινόν, τριών Στιχη- 

ρών τών Άποστίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίου καί τριών Στιχηρών τών Αίνων 
μετά Δοξαστικού (άνευ Κανόνος).

(Έξεδόθη ύπό Στυλιανού ’Αλεξίου έντή Ιερά Συνάψει προσευχών καί’Ακο
λουθιών Τεΰχος Α'. έν Ήρακλείφ Κρήτης 1914 σ. 217 - 220).
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Ευφημίας μεγαλομάρτυρος (’Ιουλίου ια').

Ακολουθία τής άγιας ένδοξον μεγαλομάρτυρος Ευφημίας.

Ή ’Ακολουθία αΰτη συνεξεδόθη τφ 1930 μειά τής ’Ακολουθίας τοΰ αγίου νέου 
όσιομάριυρος Νεκταρίου τοΰ έκ Βρυούλλων. ϊδε Νεκτάριος ό έκ Βρυοΰλλων.

’Ηλιου τοΰ προφήτου (Ίουλ. κ').
’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού εις τόν εσπερινόν, τριών τών 

Αποστίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 
Δοξαστικού. (’Ανατύπωσες έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 509 -512).

Θεοδότου επισκόπου Κυρηνείας.

’Ακολουθία Θεοδότου επισκόπου Κυρηνείας. ’Ανατύπωσες έκ τοΰ «’Απο
στόλου Βαρνάβα» εν Λευκωσία εκ τοΰ τυπογραφείου «Κόσμος» 1932.

Έξεδόθη ύπ’ έμοΰ έπί τή βάσει έξ Παρισινών Κωδίκων καί ενός τής Λαύρας (σελ. 
12 εις σχήμα 8ον). ή ’Ακολουθία ποίημα ’Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου.

Θεοδώρου τοΰ Βυζαντίου (·(■ 1795 - Φεβρ. ιζ').

’Ακολουθία, βίος καί μαρτύριον τοΰ αγίου νεομάρτυρος Θεοδώρου τοΰ 
Βυζαντίου μαθητοΰ Νικηφόρου τοΰ Χίου, ψαλλόμενη τη 17 Φεβρουάριου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σελ. 175- 187. Τά τοΰ μεγάλου εσπερινού 5 Στιχηρά 
ποίημα «Νικοδήμου μονάχου» τοΰ Αγιορείτου· ■; όλη ακολουθία ποίημα τοΰ αύτοΰ 
Νικοδήμου, καίτοι ούδαμοϋ τοϋτο δηλοϋται· ό Κανών (εις ήχον πλ. δ'. Αρματηλάτην) 
φέρει ακροστιχίδα: «"Υμνον προσάδω Θεοδώριρ τφ νέω*. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 180- 
185J ό βίος τοΰ αγίου, σδ ή αρχή : Ό ένθερμος οΰτος τής ορθοδόξου πίστεως νεομάρτυς 
καί αθλητής τοΰ Χριστοΰ Θεόδωρος κατήγετο έξ ενός χωρίου τοΰ Βυζαντίου καλούμενου 
Νεοχωρίου». Έν τέλει τής ’Ακολουθίας (σ. 187) τρία Μεγαλυνάρια.

Θεοδώρον τοΰ Συκεώτον (’Απριλίου κβ').

’Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών Θεοδώρου Συκεών.
Έξεδόθη ύπό τοΰ Α. Κεραμέωςέκ τοΰ ύπ’ άριθ. 241 Κωδικός τοΰ άγιου Σάβα 

έν Ίεροσολύμοις, έν τή Έκκλ. ’Αληθείς; έτ. Κ' (1900) ο. 391 - 395. Ή ακολουθία αΰτη 
ποίημα Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου άπαρτίζεται έξ ενός Καθίσματος, τεσσάρων Στιχηρών, 
καί Κανόνος, οΰ ή άκροστιχίς «Τούς ευκλεείς σου δοξάζω πόνους πάτερ ’Ιωσήφ». (ΤΗχος 
πλ. δ'. ‘Αρματηλάτην Φαραώ).’Αρχή:

Τη Τρισηλίφ παρεατώς θεότητι, 
πάτερ, ολόφωτος 

τούς την σεπτήν τούτην 

και φώσφορον σήμερον 

τελονντάς σου πανήγυριν ....

Ή ύπό τοΰ Κεραμέως έκ τοΰ μνησθέντος άγιοσαβατικοΰ Κώδ. έκδοθεΐσα ακολουθία 
είνε άτελεστάτη. Έν Κώδ. 1564 φ. 47 β τής εθνικής Βιβλιοθήκης Παρισίων καί Θ 87 9. 
53“ τής Λαύρας κεΐνται έτερα πέντε Στιχηρά εις ήχον δ', πρός τό: Ώς γενναΐον έν μάρ- 
τυσιν τά δέ ύπό τοΰ Κεραμέως δημοσιευόμενα Στιχηρά εΰρηνται καί έν τοΐς Κώδ. 341 
σ. 346. 1564 φ. 473. 1573 φ. 249β. 13 φ. 303 3 τής έθν. Βιβλ. Παρισίων. Έν τφ τελευ-
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ταίφ τούτω Κώδ. φ, 304“ εΰρηται καί άπολυτίκιον έν δέ τφ Λαυριωτικφ Κώδ .1 70 
φ. 163 β καί έτερον Κάθισμα· εφεξής έν Κώδιξι τής παρισινής Βιβλ. (1564 φ. 49 β. 13 
φ. 304“ . 1573 φ. 252β ) εΰρηται Οίκος, οΰ ή αρχή :

Θεία νϋν τοις ηιατοις 

πρόκειται και ευφρόσυνος 
πανδαισία φαίδρα 

εχονσα την άπόλανοιν ....

Ό δέ Κανών εΰρηται καί εις τόν Λαυριωτικόν Κώδ. Θ 87 καί τόν παρισινόν 1564 
φ. 48“ μέ ακροστιχίδα όρθοτέραν «Τούς ευκλεείς σου δοξάσω πόνους πάτερ ’Ιωσήφ», 
έν τφ αύτφ παρισινφ Κώδ. (1564 φ. 50β) κεΐται καί Έξαποστειλάριον, έν δέ τφ 1573 
φ. 255“ τής αυτής Βιβλιοθήκης δύο έτερα, καί έτερον εις τόν Λαυριωτικόν Κώδ. Δ 45 
φ. 51“ .

Θεοτόκου.

Βιβλίον καλούμενου Μυρίπνοον περιέχον παρακλητικός ’Ακολουθίας, 
μίαν τοΰ Δεσπότου Χριστού, τέσσαρας τής Θεοτόκου, μίαν των ουρανίων 
άσωμάτων, καί μίαν τοΰ αγίου Χαραλάμπους καί ένα ιαμβικόν Κανόνα 
ομοιοκατάληκτου τής Θεοτόκου καί τό «οΰσης όψίας» ιαμβικόν, καί την 
’Ακολουθίαν τοΰ αγίου Μύρου, συντεθέν παρά τοΰ πανοσιολογιοτάτου αγίου 
αρχιμανδρίτου τής μεγάλης εκκλησίας κυρίου Ίωάννου Ίεροσολύμου 
Κεφαληνιέως ίεροκήρυκος, νΰν πρώτον τύποις εκδοθέν άναλώμασιν ίδίοις; 
τοΰ αΰτοΰ συγγραφέως καί Μιχαήλ Άλμαλή από Έσκί Ζαρά τής επαρχίας 
τοΰ μεγάλου Τουρνόβου προς ό'νησιν των ευσεβών καί ορθοδόξων χριστια
νών, άδεια καί προτροπή τοΰ παναγιωτάτου ημών Δεσπότου καί οικουμενικού 
πατριάρχου κυρίου κυρίου Γρηγορίου. Έν τώ τοΰ Πατριαρχείου τής Κων
σταντινουπόλεως τυπογραφεία) ετει 1808.

Θεοτοκάριον ωραιότατου καί χαρμόσυνου τό πριν έπιμελώς συγγραφέν 
έκ τών τοΰ αγίου ’Όρους Βίβλων παρά ’Αγαπίου μοναχού τοΰ Κρητός καί 
τανΰν μετατυπωθέν εις δόξαν τής αειπάρθενου Κόρης καί Θεομήτορος. 
Έν Βενετία παρά Νικολάφ Γλυκεΐ τφ εξ Ίωαννίνων. 1815.

Εις σχήμα 8ον σελ. 166. Έν σελ. 152 είκών τοΰ Ευαγγελισμού ολοσέλιδος. Έν 
σ. 153 ή ακολουθία ή ’Ακάθιστος μετά τοΰ Κανόνος (’Ιωσήφ τοΰ Ύμνογράφου) καί τών 
κδ'. Ο’ίκων. Έν τελεί (σ. 162- 166) «Κανών εις τήν ΰπεραγίαν Θεοτόκον δν κατά Σάββα- 
τον εσπέρας άναγινώσκουσιν έν τφ άγιωνύμφ "Ορει τοΰ Άθω εις τό άπόδειπνον». Ή α' 
έκδοσις τοΰ Θεοτοκαρίου έγένετο έν Βενετίρ τφ 1643. Έπηκολούθησαν έτεραι τφ 1681, 
1772, 1775, 1784 καί είτα ή άνωτέρω άγνωστος τφ L. Petit, ιδε Bibl. des Acolouthies 
Grecques σ. 139.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Θεοτοκάριον νέον ποικίλον καί ωραιότατον οκτώηχον περιέχον εξήκοντα 
δύο κανόνας προς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον μελουργηθέντας υπό είκοσι δύο 
ιερών καί θεσπεσίων μελψδών, εκδοθέν τό πρώτον παρά Νικοδήμου μοναχού 
τοΰ Ναξίου καί έγκριθέν υπό τής έν Κωνσταντινουπόλει πατριαρχικής κεν
τρικής επιτροπής, ήδη δέ επιδιορθωθέν μεθ’ δσης οίόν τε έπιμελείας. Έκδο-
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σι; τέταρτη. ’Αθήναι, έν Βενετία τυπογραφείου δ «Φοϊνιξ» X. Τριαντάφυλ
λου 1906. Έν ’Αθήναις άνάδοχος εκδοτικός οίκος Γεωργίου Δ. Φέξη 1906.

Εις σχήμα μέγα 4°ν δίστηλον σελ. 128. ’Εκδόσεις τοΰ παρόντος Θεοτοκαρίου έγέ- 
νοντο Ιον τφ 1796 έν Βενετίςι. 2<>ν χφ 1849 υπό Μουσαίου έν Κωνσταντινουπόλει. 3°ν χφ 
1864 έν Βενετία (καί ταΰτην αγνοεί ό Louis Petit). 4ον έν Βενετίςι καί αΰθις τφ 1883 
όμοια κατά τόν τίτλον τή ανωτέρω, καί τελευταία ή ανωτέρω έν Άθήναις τφ 1906 
(άγνωστος τφ Louis Petit)· περί των λοιπών έκδόσεων ΐδε Louis Petit, Bibliogra- 
phie des Acolouthies Grecques a. 140, 141.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Θεοτοκάριον έκδιδόμενον υπό Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σ οι φ ρ ο
ν ίου Εύστρατιάδου τη συνεργασία Σπυρίδωνος μοναχού Λαυριώτου. 
Τόμος A, Chennevieres sur Marne (Seine - et - Oise) L’Ermitage 9, 
Rue du Pont. 1913. Tous droits reserves.

Εις σχήμα μέγα 8°v δίστηλον· σελ. ις -f- 341. Περιλαμβάνει κανόνας 107 εις τήν 
Θεοτόκον τοΰ α', β' καί γΓ ήχου. ’Εν αρχή προλεγόμενα περί τών μέχρι τοΰδε γενομένων 
έκδόσεων Θεοτοκαρίων καί αναγραφή τών κωδίκων έξ ών έγένετο ή εκδοσις. Είναι ό 
Λ°ς τόμος τών έκδιδομένων αγιολογικών μνημείων έν τή «Άγιορειτική μου Βιβλιο
θήκη». Άριθ. 7 - 8.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Θεοτοκάριον οκτώηχον ήτοι κανόνες οκτώ εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον 
τής ίερας μονής Τβήρων τήν θαυματουργόν Πορταΐτισσαν μελουργηθέντες 
μέν παρά διαφόρων, άναλώμασι δε καί σπουδή τυποις εκδοθέντες παρά τού 
πανοσιωτάτου ίερομονάχου κυρίου Παρθενίου Ίβηρίτου καί προσμοναρίου, 
έν φ προσετέθησαν καί οι δυο παρακλητικοί κανόνες δ τε μικρός καί ό μέγας. 
Έν Τεροσολΰμοις έκ τού τυπογραφείου τοΰ ιερού κοινού τοΰ Παναγίου 
Τάφου, 1907.

Εις σχήμα μέγα 8°ν σελ. 48. ’Εν τή 2? σελίδι ήρωελεγεΐον ποίημα τοΰ ίερομονά
χου Γερασίμου τοΰ Ναξίου τοΰ Ίβηροσκητιώτου:

Ω Χριατοΐο “Αταχτος ΘεοΤο Παρθένε Μήτερ 
‘Ιβήρων κνδος πάμμεγ’ "Ανασσα Μονής

‘Ηδέ τ’ αρηγών τε, θνραωρός άμ* έξοχος ‘Αγνή,
Λ ίοοομ ’ αείδονοιν τά δ ’ έπεα άγανώς,

Τά αυνήειρεν Παρθενίας ιερομόναχος νυν
Κέρμαα’ έοΐς τε τύποις δώκεν γλυχνθύμως.

"Ιλαθ’ “Αναοσ’ ΐληθί τε, ή δ ’ έλέαιρε Μαρίη 

Νυν τε xai ΰατατίφ ήματι Ενθυδίχης.

Έν σελ. 3. Κανών α' οΰ ή άκροστιχίς «"Υμνων απαρχήν ΙΙορταϊτίσση φέρω. Νικό
δημος»· έν σελ. 7 κανών β' οΰ ή άκροστιχίς «Μονής Ίβήρων Πορταΐτισσαν στέφω. 
Νικόδημος». Έν σ. 11 κανών γ' οΰ ή άκροστιχίς «Τρίτον προσαυδώ Πορταϊτίσση μέλος. 
Νικόδημος». Έν σ. 15 κανών δ’ άνώνυμος (Ήχος δ'. ’Ανοίξω τό στόμα μου. ’Αρχή: 
«Σήν χάριν μοι βράβευσον έξ ούρανοΰ Θεονΰμφευτε»). Έν σ. 19. Κανών ε' οΰ ή άκρο-
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στιχίς: «Μητέρα Θεοΐο τοιοϊς δε μελέεσιν άείδω>. Ποίημα Γερασίμου Ιερομόναχου 
Ίβηροσκητιώτου. Έν σ. 23 κανών ς' παρά Νεοφύτου ίερομονάχου Ίβηρίτου, έν τάξει 
διηγήσεως πονηθείς, οδ ή άκροστιχίς: «Δέχου τόν ύμνον δν πλέκω σοι τη Κόρη. Νεό
φυτος». Έν σ. 28 κανών ζ' ανώνυμος έκ διαφόρων κανόνων έρανιαθείς καί μεταποιηθείς 
είς τήν Κυρίαν Πορταΐτισσαν. (Ήχος βαρύς. Νεύσει σου. ’Αρχή: «Ρήμασιν εύφημεΐν 
σου καί έγκωμίοις γεραίρειν»). Έν σ. 32 κανών η' ποίημα Γερασίμου μοναχού [Ίβηρο
σκητιώτου]. (Ήχος πλ. δ' 'Αρματηλάτην. ’Αρχή: «’Από χειλέων ρυπαρών έφύμνιον δέχου 
Πανάμωμε»). Έν σ. 37. ’Ακολουθία τής κοινής παρακλήσεως. Έν σ. 42 ό μέγας παρα
κλητικός κανών, σ. 46-48. «Διά τούς ταξιδιώτας τροπάρια» καί δύο εύχαί.

(Βιβλιοθήκη Μονής τών Ίβήρων).

Κανόνες εις την Θεοτόκον έξεδόθησαν μετ’ άλλων κανόνων εις τήν αγίαν 
Τριάδα (ϊδ. Τριάδος αγίας 2) καί είς Χριστόν έν Τεργέστη τφ 1804.

Θεοτόκος Είκονίστρια.

1) Κανών παρακλητικός είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον τήν Είκονίστριαν 
άμα τε καί τών ξένων αυτής θαυμάτων περιγραφικός ποιηθείς υπό Α. Μωραϊ- 
τίδου ψαλλόμενος έν τή έξοδίω, κατά τήν ίεράν προπομπήν τής θαυματουρ
γού εϊκόνος τής Θεομήτορος, τήν τελουμένην τήν παραμονήν τών Είσοδίων 
δτε ή σεπτή είκών κομίζεται πανδήμως είς τήν σεβασμίαν αυτής Μονήν, έν 
τώ ίερφ τόπφ τής Εύρέσεως.

2) ’Ακολουθία πανηγυρική εις τήν ευρεσιν τής θαυματουργού είκόνος 
Παναγίας τής Είκονίστριας συντεθεΐσα υπό Α. Μωραϊτίδου.

"Ο τε ανωτέρω κανών καί ή ’Ακολουθία έξεδόθησαν έν βιβλίφ τιτλοφορούμενη): 
«Ιστορία τής ίεράς και σεβάσμιας Μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Είκονίστριας 
τής έν τή νήσφ Σκιάθψ καί τής'θαυμαστής εύρέσεως τής άγιας αυτής είκόνος συντε
θεΐσα ύπό Έπιφανίου Δημητριάδου Σκιαθίτου καί έκδοθεΐσα τό πρώτον έν έτει 1903 
επιστασία Α. Παπαδιαμάντη μετά σημειώσεων αυτού. Έκδοσις δευτέρα έπιμελεία Α. 
Μωραϊτίδου, έν ή προσετέθησαν ό παρακλητικός κανών (σ. 19 - 28) ό ψαλλόμενος κατά 
τήν λιτανείαν τής αγίας είκόνος καί ή πανηγυρική ’Ακολουθία (σ. 29 - 45) τής εύρέσεως 
αυτής, ποιηθεΐσα ύπ’ αυτού. Έν Άθήναις Βιβλιοπωλεΐον Ίωάννου Ν. Σιδέρη, 46 οδός 
Σταδίου-Μέγαρον ’Αρσάκειου 1926». Έν σ. 6. «Ή θαυματουργός είκών Παναγίας 
τής Κονίστριας».

Θεοτόκος Πορταιτισοα.

Κανών παρακλητικός είς τήν Πορταΐτισσαν.
Εδρηται έν βιβλίφ φέροντι τόνδε τόν τίτλον·

«Προσκυνητάριον τού βασιλικού πατριαρχικού σταυροπηγιακού τε καί 
σεβασμίου ιερού μοναστηριού τών Ίβήρων τού έν τφ Άγιωνύμφ δρει τού 
’Άθωνος έμπεριέχον τήν διήγησιν τής ίεράς είκόνος τής ύπεραγίας Θεοτό
κου τής θαυματουργού Πορταϊτίσσης καί έ'να παρακλητικόν κανόνα αυτής 
προσέτι τήν ’Ακολουθίαν καί τόν βίον τών αγίων κτητόρων τού αυτού ιερού 
Μοναστηριού, τύποις δέ νύν έκδοθέν έπιμελεία καί φιλοτιμώ δαπάνη τού 
αυτού Ιερού Μοναστηριού τών Ίβήρων καί τού κοινοβιάτου αυτού πανο-

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος Θ'. 7
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σιωτάτου αρχιμανδρίτου Κυρίου Κυρίου Σεραφείμ τοΰ Σινωπέως, επιστασία 
δε Στεφάνου Σκαθάρου τοΰ έξ ’Αθηνών. Έν Άθήναις εκ τής τυπογραφίας 
Φ. Καραμπίνη καί Κ. Βάφα (οδός Βΰσσης καί Άχαρνών Άριθ. 302) 1857.

(Βιβλιοθήκη Ίωσαφαίων άριθ. 264).

Θεοτόκον Κασσιοπίας.

Ύμνολογίδιον περιέχον την ’Ακολουθίαν τοΰ ύπερφυοΰς καί φρικτοΰ 
θαύματος γεγονότος διά τής αγίας καί σεβασμίου είκόνος τής ΰπεραγίας 
δεσποίνης ημών Θεοτόκου τής Κασσιοπίας επί τφ αδίκως τυφλωθέντι Στε- 
φάνφ καί παραδόξους δμματωθέντι...(τά λοιπά τοΰ τίτλου ώς καί εν τή α' 
έκδόσει τοΰ 1724 έν Βενετία, ΐδ. L. Petit, Bibliographic des Acolou- 
thies Grecques, Bruxelles 1926 σ. XXXIX) νΰν μετατυπωθεΐσα υπό ’Ανα
στασίου I. Άρβανιτάκη δημοδιδασκάλου έξεδόθη εν Κερκΰρφ έκ τοΰ τυπο
γραφείου ή Κέρκυρα 1873.

Θεοτόκον είσοδος εν τω ναω (Νοεμ. κα').

’Ακολουθία μετά εξ Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν Εσπερινόν, τριών Στιχηρών 
τών Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Μεγαλυναρίων, μετά τής θ' φδής τοΰ Κανόνος, 
Έξαποστειλαρίου καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ 
τών Μηναίων, άνευ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 271-276).

Θεοτόκον Ευαγγελισμός (Μαρτ. κε').

1) ’Ακολουθία πλήρης ώς έν τοίς Μηναίοις έξ ής έλλείπουσιν έκ τού Κανόνος αί 
οκτώ πρώται φδαί.

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 451-457).

2) Κανών ’ιαμβικός είς τόν Ευαγγελισμόν τής ΰπεραγίας Θεοτόκου ποιη
θείς παρά τοΰ ένδοξοτάτου καί σοφωτάτου αΰθεντός τής Οΰγγροβλαχίας 
κ. Νικολάου Βοεβόδα.

(Έδημοσιεύθη υπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου Ιατρού έν Γρηγορίψ Παλαμφ τ. Η' 
σ. 26 - 30).

3) ’Ακάθιστος ύμνος, ήτοι 24 Οίκοι τής Θεοτόκου, εξηγηθείς καί ερμη- 
νευθείς υπό Εΰαγγ. Κοφινιώτου Δ. Φ. πρ. Καθηγητοΰ. ’Εν Άθήναις Βασι
λική τυπογραφία Ραφτάνη - Παπαγεωργίου 1901.

Είς σχήμα 16ον· Έν αρχή είκών τοΰ Ευαγγελισμού, σελ. 5-7 πρόλογος· σ. 9-46. 
Εισαγωγή περί τοΰ ’Ακαθίστου ΰμνου· σελ. 47 -100· «’Ακολουθία τού ’Ακαθίστου ΰμνου· 
σ. 101 μέχρι τέλους ερμηνεία Θεολογική τοΰ ΰμνου.

Όμοια ερμηνεία «είς τόν ’Ακάθιστον ΰμνον» έγένετο ύπό Ίωάννου Μαρτίνου αρχι
μανδρίτου έκδοθεΐσα τό πρώτον έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου Νομικής τφ 1898, 
καί τό βον έπηυξημένη έν Άθήναις έκ τοΰ αΰτοΰ τυπογραφείου τφ 1906. Είς άμφοτέρας 
τάς έκδόσεις πρόλογος καί έν τέλει τούτου ή είκών τοΰ Ευαγγελισμού. ’Ακολουθεί τό 
κείμενον τοΰ ΰμνου καί έπιφέρεται κατά στίχον ή τούτου έρμηνεία. ’Εκδόσεις τών Οίκων 
τής Θεοτόκου έγένοντο προγενεστέρως πλεΐσται όσαι, έξ ών σημειώ τάς εξής· ή άρχαιο-
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τάτη γνωστή έγένετο ύπό τοΰ Άλδου Μανουτίου (Poetae christiani veteres. Venet. 
1501), υπό τοΰ Migne (Patr. gr. τ. 92, στ. 1335-1348), ύπό τοΰ Pitra (Analecta Sacra, 
Paris 1876 τ. A' a. 250-262), υπό Christ καί Παρανίκα (Anthol. gr. carminorum 
Christianorum, Lipsiae 1871 σ. 140), ύπό N.NillesS.J. (Kallendarium annuale utrius- 
que Ecclesiae orientalis et occidentalis Oeneponti 1879), ύπό ΆλεξάνδρουΛαυριώ- 
του (έν Έκκλ. Άληθείρ τ. 12 (1892), ύπό Παρανίκα (έν Έκκλ. Άληθείρ τ. 13 
(1893), ύπό Placid us de Meester (Officio del’ Imno Acatisto in onore della San- 
tissinia Madre di Dio, Roma Tipografia poliglotta della S. C. de Propag. Fide 1903), 
ύπό Σωφρονίου Εύστρατιάδου π ρ. Λεο ν τ οπ όλε ω ς (έν τή μονογραφίρ «Ρω
μανός ό Μελφδός καί ή ’Ακάθιστος» έν Θεσσαλονίκη τύποις Σ. Παντελή καί Ν. Εενο- 
φωντίδου 1917. Κριτική εκδοσις τοΰ ύμνου τής ακαθίστου έορτής έπί τή βάσει επτά 
κωδίκων), ύπό Στυλ. Ά λ εξ ί ου έν τή I. Συνάψει 1914 έν Ήρακλείψ, ύπό Ευθυμίου 
Σ. Κόγκα διακόνου έκ τοΰ έκδοτικοϋ οίκου «Άγκυρα» έν Άθήναις 1929 καί τελευ- 
ταΐον ύπό ’Εμμανουήλ Φαρλέκα, έν Άθήναις 1931.

Εκκλησιαστική μουσική και Ύμνογραφία,

4) Ό ’Ακάθιστος ύμνος εις την Ύπεραγίαν Θεοτόκον. Προσετέθησαν 
δέ καί τά Δοξαστικά Εσπερινού καί Αίνων τοΰ Ευαγγελισμού μετά των 
προσομοίων των Αίνων, δυο Ύμνοι εις τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον καί τό 
κείμενον δύο Κανόνων τής ’Ακαθίστου ο&ν ό εις ανέκδοτος, παρά ’Εμμανουήλ 
I. Φαρλέκα, γραμματέως τής αρχιεπισκοπής ’Αθηνών.

« Εί γάρ κε ομικρόν επι αμικρφ καταθεΐο 
και θαμά τονθ' ερδοις, τάχα κε μέγα και 
το γένοιτο». (Ήοίοδος)

Έν Άθήναις εκ τού τυπογραφείου ή «Μέλισσα» Ίωάννου Τσουκαρίδη 
καί Νικολάου Βαλή, Σωκράτους 48, Άθήναι [1931],

Εις σχήμα μέγα 8»ν σε λ. 79. ’Αφιεροΰται τφ οίκουμενικφ πατριάρχη Φωτίφ τφ Β". 
’Εκ των έν τέλει Κανόνων ό εΤς (σ. 69 - 73) είναι ό γνωστός Νικολάου τοΰ Καταακεπηνοΰ 
έκ τοΰ Θεοτοκαρίου τοΰ Νικοδήμου (έκδ. τοΰ 1849), ό δέ άλλος (σ. 74-78) ποίημα 
Ίωαννικίου μοναχοΰ τό πρώτον ήδη έκδιδόμενος. Ή ’Ακολουθία συνοδεύεται μετά 
σημαδοφώνων.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Θεοτόκον Ζώνης Κατάθεοις (Αύγ. λα').

’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ τοΰ Εσπερινού, τριών τών 
Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών Αίνων, μετά 
Δοξαστικοΰ, ’Απολυτίκιου καί Κοντακίου. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 555-557).

Θεοτόκου Κοίμησις.

1) ’Ακολουθία τοΰ Έσπερινοΰ, τοΰ Όρθρου καί τής Λειτουργίας τής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου ψαλλόμενη τή ΙΕ' Αύγουστου. Έν Άθήναις έκ τοΰ τυπογραφείου τών έκδοτών 
Α. Κολλαράκη καί Ν. Τριαντάφυλλου ύπό τό Δημαρχεΐον 1887.

(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίων άριΰ. 3J).

(
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2) ’Ακολουθία πλήρης έκ των Μηναίων άνατυπωθεΐσα ύπό Στυλ. ’Αλεξίου, 
(έν Ίερφ Συνάψει ο. 536 - 542).

Θεοτόκου Σύναξις (Δεκεμ. κς').

’Ακολουθία (ελλιπής) μετά τεσσάρων ιδιομέλων των Άποσιίχων καί Δοξαστικού 
των Αίνων. (Άνατΰπωσις έκ των Μηναίων).

(Στυλ. ’Αλεξίου, ’Ιερά Σύνοψις σ. 348-349).

Θεοτόκου 'Υπαπαντή (Φεβρ. β').
1) ’Ακολουθία ως έν τοΐς Μηναίοις, έξ ής παρελείφθη μόνον ό Κανών.
(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 426-431).

2) Κανών ιαμβικός εις την Ύπαπαντήν φέρων ακροστιχίδα δι’ ήρωελε- 
γείων τήνδε:

Σήμερον άθανάτοιο έϋς πάϊς έκ γενέτοιο 
ές νέον άγνήοιν ΐκετο έν παλάμαις 
ον πρέσβυς φρίττων χαίρων τε φέρει κατ’ ήτορ 
άλλ’ ’Άννα οω δοίης γ δλβία ΰμνοπόλω.

Έξεδόθη ύπό Α. Π. Κεραμέως έν Άνεκδ. Συμαίκών ΑΑ> (καί μόνφ) τεύχει 
έν Σμύρνη 1880.

Θεοφίλου μάρτυρος (·}· 1635 -’Ιουλίου κδ').

’Ακολουθία καί βίος τοΰ αγίου μάρτυρος Θεοφίλου- ποίημα Νικηφόρου 
τοΰ Χίου. Τη 24 ’Ιουλίου έορτάζομεν την μνήμην καί την άθλησιν τοΰ αγίου 
μάρτυρος Θεοφίλου καταγόμενου έκ Ζακύνθου καί άθλήσαντος έν Χίφ 
έν έ'τει 1635.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 309 - 318. ’Ακολουθίαν εις τόν μάρτυρα Θεόφιλον 
έποίησε καί ό Γεώργιος Κορέσιος ό Χίος, έξ ής τινά τών ιδιομέλων συνεξεδόθησαν καί 
ένταΰθα έπ’ όνόματι αυτού, ώς τό Δοξαστικόν τοΰ εσπερινού καί Στιχηρά τών άποστίχων 
(σ. 309, 310) καί τό Δοξαστικόν τών Αίνων (σ. 317). Ό Κανών, τού Νικηφόρου ποίημα 
(εις ήχον δ' ’Ανοίξω τό στόμα μου) άνευ άκροστιχίδος. Έν σ. 314 - 316 μαρτύριον τοΰ 
άγ· Θεοφίλου, ού ή αρχή : «Ούτος ό νεοφανής καί λαμπρότατος άστήρ Θεόφιλος ήτον 
άπό τήν νήσον Ζάκυνθον, ναύτης τήν τέχνην καί έταξείδευε μέ έ'να καράβι». Έν τέλει 
Μεγαλυνάρια (2).

Θύρσου έπισκόπου Καμπαοίας.

’Ακολουθία τοΰ αγίου Θύρσου έπισκόπου Καμπασίας Λευκωσία 1920. 
Τύποις Μουσών Γ. X. 'Υψηλάντου.

(Μδε Κυπριακά Χρονικά έτ. Β' σ. 172).

'Ιερωνύμου (’Ιουνίου ιε').

’Ακολουθία τοΰ οσίου πατρός ημών 'Ιερωνύμου άσκήσαντος έν Βηθλεέμ, 
συντεθεΐσα υπό Νήφωνος 'Αγιορείτου, συμπληρωθεΐσα δε καί έκδιδομένη 
έπιμελείρ τοΰ καθηγουμένου τοΰ ιερ. Κοινοβίου Σίμωνος Πέτρας ’Αρχιμαν
δρίτου 'Ιερωνύμου. Άθήναι τύποις Α.Ε.Β.Ε. Π.Γ.Μ. Μακρής καί Σια 1925.
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Είς σχήμα 4°ν σ. 38. Έν άρχή ωραία ολοσέλιδος είκών τοϋ άγιου Ιερωνύμου συγ- 
γράφοντος έν τή έρήμφ. σ. 1 - 24 ή’Ακολουθία μετά δύο Κανόνων. Ό είς τοΰ 'Αγιορεί
του Νήφωνος φέρων ακροστιχίδα «Ίερωνύμω τόν ύμνον σοι έξφδω» και ό έτερος ποίημα 
Ιερωνύμου αρχιμανδρίτου ήγουμένου Σίμωνος Πέτρας, φέρων ακροστιχίδα «’’Ασματα 
μέλπω σοι θεοφόρε πάτερ ‘Ιερώνυμε». Έν τή 1 σελ. σημειοϋται. «’Ακολουθία φιλοπονη- 
θεΐσα ύπό Νήφωνος μοναχού έν έτει ρωπΤ', συμπληρωθεΐσα δέ ύπό τοΰ ελάχιστου 'Ιερω
νύμου μοναχού Σιμωνοπετρίτου έν ετει φωήγ! (1893)». Έν σελ. 25-31 «οίκοι κατ’ αλφά
βητου είς τόν δσιον πατέρα ήμών 'Ιερώνυμον ποίημα Γερασίμου ίερομονάχου Ναξίου 
τού εκ τής Ίβηριτικής Σκήτης τού τίμιου Προδρόμου έν 'Αγίφ ”Ορει». Έν σ. 16 Συνα- 
ξάριον σύντομον, ού ή άρχή : Οΰτος ό δσιος πατήρ ήμών 'Ιερώνυμος ήν σύγχρονος τοΰ 
έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου τού Θεολόγου, τού οποίου και μαθητής έχρημάτισεν 
έν έτει τν». Έν σελ. 32-35 «τού μακαρίου 'Ιερωνύμου (κατά Ιουδαίων) διάλογος περί 
τής άγιας Τριάδος» (άντεγράφη έκ τής πατρολογίας τού Migne τ. 40 τ. 848 - 860). 
σελ. 35-37 «τού αυτού μακαρίου 'Ιερωνύμου φιλοπονία παντί χριστιανφ ωφελούσα 
κατ’έρωταπόκρισιν». Έν σελ. 37 -38. «Έκ τών τού Ίωάννου τού Δαμασκηνού περί 
προσκυνήσεως τών άγιων εικόνων. Λόγος τρίτος βιβλ. III τόμος α. παρ. 385».

(Βιβλιοθήκη τού συγγραφέως).

’Ισιδώρου μεγαλομάρτυρος ( f 255 - Μαΐου 14).

Ακολουθία και βίος τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ισιδώρου. 
Tfj 14τι Μαΐου έορτάζομεν την μνήμην καί την όίθλησιν τοΰ αγίου Μεγαλο
μάρτυρος ’Ισιδώρου τοΰ από ’Αλεξάνδρειάς καταγόμενου καί άθλήσαντος εν 
Χίφ έν έτει 255 από Χριστοΰ.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριου σ. 223-231. Ή ακολουθία άνώνυμος. Ό Κανών ωσαύ
τως άνωνύμως φέρει ακροστιχίδα. «Τόν κλεινόν ’Ισίδωρον υμνώ προφρόνως» (ήχος πλ. 
δ'. Ύγράν διοδεύσας), άλλ’ είναι έργον τοϋ ποιητοΰ Θεοφάνους τοΰ Γραπτού, έκ τών 
έντυπων Μηναίων άνατυπωθείς, ως καί ή λοιπή άκολουθία, πλήν τοΰ Δοξαστικού τοΰ 
εσπερινού, τών ’Ιδιομέλων τής Λιτής, τών Στιχηρών Άποστίχων, τού ’Απολυτίκιου, τών 
δύο Καθισμάτων, καί τών δύο Κοντακίων μετά τοΰ Οϊκου, καί τών Έξαποστειλαρίων 
μετά τών Στιχηρών τών Αίνων καί Μεγαλυναρίων άτινά είσι μεταγενεστέρων έργα, ίσως 
’Αθανασίου τού Παρίου ή Νικηφόρου τοΰ Χίου. Έν σ. 228 - 229 σύντομον Συναξάριον, 
ού ή άρχή : «Ό ένδοξος μάρτυς τού Χριστού ’Ισίδωρος ήτον είς τόν καιρόν τοϋ βασιλέως 
Δεκίου άπό τήν πόλιν ’Αλεξάνδρειαν καταγόμενος καί ων στρατιώτης είχεν τήν τάξιν 
τού Ώπίωνος». Έν τέλει (σ. 231) Μεγαλυνάρια (2).

Ίωάννον Δαμασκηνού (Δεκ. δ'.).

’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών τού εσπερινού, τριών τών Άποστίχων μετά 
Δοξαστικού, Κοντακίου καί ’Απολυτίκιου. Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος.

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 291 -294).

’Ιωάννον τον Ερημίτου καί τών 98 συνασκητών αΰτοΰ τών εν τή Κρήτη 
λαμψάντων (Όκτ. 7).

’Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών τοΰ Εσπερινού καί Δοξαστικού, τριών τών ’Απο-
στίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά
Δοξαστικού.

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις,σ. 228-232).
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’Ιωάννον Ενχα'ιτων τον Μανρόποδος (’Οκτωβρίου 5).

’Ακολουθία εις τον έν άγίοις πατέρα ημών Ίωάννην μητροπολίτην των 
Εΰχα'ΐτων γεγονυια παρά Θεοδώρου Κοιτωνίτου και βασιλικού νοταρίου τού 
ανεψιού αυτού.

Έξεδόθη ύπ’ έμοΰ μετά βιογραφικοΰ σημειώματος έκ τοΰ Παλατινοΰ Κώδ. 138 
φ. 214 β (Palatinus Graecus) εις τά «’Εναίσιμα επί τή τριακοστή πέμπτη έπετηρίδι τής 
επιστημονικής δράσεως τοΰ Μακαριωτάτου Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, αρχιεπισκόπου 
’Αθηνών καί πόσης Ελλάδος. Έπεμελήθη καί έξέδωκε Γρηγόριος X. Παπαμιχαήλ 
τακτικός καθηγητής τοΰ πανεπιστημίου ’Αθηνών. Τύποις Άναπλάσεως, Άθήναι οδός 
Σταδίου 44 φ^)λα ». (’Εν σ. 428 - 437).

’Ιωάννον τοΰ Θεολόγον (Σεπτ. 26).

‘Ακολουθία περιλαμβάνουσα τρία Στιχηρά τοΰ Εσπερινού μετά Δοξαστικού, τρία 
τών Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλάρια δυο, καί τέσσαρα Στιχηρά τών Αίνων 
μετά Δοξαστικού. Άνατύπωσις έκ τών έντυπων Μηναίων.

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σελ. 222-224).

Ιωάννον Καλνβίτον.

’Ακολουθία τού οσίου πατρός ημών Ίωάννου τού Καλυβίτου. Έκδίδεται 
δαπάνη και επιμελεία τοΰ Καθηγουμένου I. Μονής Χρυσοπηγής κ. Γεννα
δίου Τζωρζάκη. Έν Χανίοις έκ τού Τυπογραφείου Ν. Κ. Περάκη 1926.

Εις σχήμα 8ον σελ. 13. Έν σ. 3 «Άναπλήρωσις τής ίεράς ’Ακολουθίας τοΰ οσίου 
πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ Καλυβίτου, ποίημα Ίωάννου Ίερομονάχου Κατου- 
νακιώτου». Περιέχει τρία Στιχηρά μετά Δοξαστικού (έκ τοΰ έντυπου Μηναίου), τέσ
σαρα ιδιόμελα τής Λιτής (σ. 4 - 5), τρία Στιχηρά μετά Δοξαστικοΰ τών άποστίχων, τρία 
Καθίσματα (σ. 7) καί τόν κανόνα εις ήχον δ’. ’Ανοίξω τό στόμα μου. Έν σ. 12 Έξαπο- 
στειλάρια τρία, Δοξαστικόν εις ήχον πλ. β' καί έν Μεγαλυνάριον (σ. 13).

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

’Ιωάννον Χρνοοστόμον λειψάνον ανακομιδή (Ίαν. κζ').

’Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ εις τόν εσπερινόν, τριών τών Άπο- 
στίχων μετά Δοξαστικοΰ, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά 
Δοξαστικοΰ. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ τοΰ κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 416-419).

Κοσμά καί Δαμιανόν τών Αναργύρων.

Κανών παρακλητικός αγίων ’Αναργύρων.
Εΰρηται έν τφ έξωφύλλφ τών Παρακλητικών κανόνων καί χαιρετισμών τοΰ απο

στόλου Άνδρέου, σημειούμενος ώς έκδοθείς ύπ’ άριθ. 7 έν τή σειρφ τών έκδόσεων τής 
ορθοδόξου Χριστιανικής ένώσεως Νέων Πατρών (Ο. X. Ε. Ν. Πατρών). Πωλείται εις τό 
ΒιβλιοπωλεΤον Ο. X. Ε. Ν. Πατρών οδός Γεροκωστοπούλου 60 αντί δρ. 2.

Κνρίλλον επίσκοπον Γορτννης (Ίουν. ιδ').
’Ακολουθία πλήρης, έξ ής μόνον ελλείπει ό Κανών, Ή ακολουθία αύτη αγνώστου
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ποιητοΰ πρώτον ήδη δημοσιεύεται, διάφορος οΰσα τής έν Κώδιξι φερομένης ’Ακολουθίας 
τής συντεθείσης ΰπό τοΰ ύμνογράφου ’Ιωσήφ.

(2 τ υ λ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 479 - 484).

Κωνσταντίνον και Ελένης (Μαΐου κα ’).

’Ακολουθία ώς έν τοϊς Μηναίοις, έξ ής ελλείπει ό κανών.
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 471-475).

Μακαρίου αρχιεπισκόπου Κόρινθόν (ΊΊ805 - Άπριλ. ιζ').

’Ακολουθία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Μακαρίου αρχιεπισκόπου Κόριν
θου τοΰ εν Χίω διαλάμψαντος εν ετει από Χριστοί 1805 ’Απριλίου 17.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 187 - 210 άνωνύμως. Τό Άπολυτίκιον (σ. 189) σημειοΰ- 
ται ώς ποίημα ’Αθανασίου τοΰ Παρίου, ό δέ κανών (σ. 190) φέρει ακροστιχίδα άλφάβη- 
τον αντίστροφον καί έν τοΐς Θεοτοκίοις «Νικηφόρου» οΰτινος τυγχάνει εργον καί ή όλη 
’Ακολουθία. Έν σ. 194-204. «Βίος καί πολιτεία τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Μακαρίου 
αρχιεπισκόπου Κορίνθου τοΰ Νοταρά συγγραφεΐσα υπό τοΰ αοιδίμου ιεροδιδασκάλου 
’Αθανασίου τοΰ Παρίου (έκ τοΰ αρχαίου χειρογράφου)». ’Αρχή : «Επαινετή βέβαια, καί 
θαυμαστή έστάθη πάντοτε καί πανταχοΰ, ώς Θεία καί Θεοποιός ή αρετή. Τις δέν τό 
ήξεύρει; Καί τίς δέν τό ομολογεί;»· έν σ. 204-210 «Θαύματα τοΰ άγιου Μακαρίου»· 
αναγράφονται ιβ' αΰτοΰ θαύματα.

Μαρίας της Θεοτόκου.

1) ’Ακολουθία τής μακαρίας Παρθένου Μαρίας κατά την επανόρθωσίν 
τε και έκδοσιν τοΰ Ρωμαίων άρχιερέως μετά των επτά ψαλμών τής Μετά
νοιας. Patavii, MDCCXCV. Ex Typographia Seminarii.

Βιβλ. Γενναδίου έν Αονδίνφ. Έτέρα έκδοσις έν Παταβίψ MDCXCVIII σημειοΰται 
έν σ. 19 τοΰ καταλόγου των ευρισκομένων βιβλίων έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ έλληνικοΰ 
Σχολείου Φλαγγίνη. Βενετία έκ τοΰ έλληνικοΰ Τυπογρ. ό Φοϊνιξ. 1897.

2) ’Ακολουθία τής ΰπεραγίας Δεσποίνης ήμών Μαρίας Ένετίησι 
αψμδ'. 1744.

Κατά τον Κατάλογον τών ευρισκομένων βιβλίων έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ Έλληνικοΰ 
Σχολείου Φλαγγίνη ΰπ’ άριθ. 630 (σελ. Καταλόγου 28).

Μαρίας Μαγδαληνής (’Ιουλίου κβ').

’Ακολουθία τής αγίας ενδόξου Μυροφόρου και Ίσαποστόλου τοΰ Χρι
στού Μαρίας τής Μαγδαληνής έπιμελεία τού καθηγουμένου τής ίεράς μονής 
Σίμωνος Πέτρας αρχιμανδρίτου ’Ιερωνύμου. Έν Άθήναις εκ τών τυπογρα
φικών καταστημάτων τής εταιρείας Π. Γ. Μακρή και Σιας αφκδ.

Συνεξεδόθη μετά τής ’Ακολουθίας τοΰ οσίου Σίμωνος τοΰ κτίτορος τής μονής 
Σίμωνος Πέτρας (έν άγίφ Όρει)· ίδε ’Ακολουθίαν Σίμωνος Πέτρας. Ή μονή τοΰ Σίμω
νος τελεί πανήγυριν τή κβ' ’Ιουλίου ώς θησαυρίζουσα τήν άριστεράν παλάμην μετά τών 
δακτύλων τής Μαγδαληνής Μαρίας. Εκτός τής εις τήν μνήμην αυτής ’Ακολουθίας συν
εξεδόθη καί μεθέορτος τοιαύτη (κατά τήν κγ' τοΰ ’Ιουλίου μηνός) σ. 142 -150, μετά κδ'
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Οίκων, παρακλητικού κανόνος (σ. 159 -164) ποίημα ’Ιακώβου μονάχου, καί'Αγιασμού 
(σ. 165 -175).

Μαρίνης μεγαλομάρτυρος (Ίσυλ. ιζ').
Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών τοΰ εσπερινού καί Δοξαστικού, τριών τών Άπο- 

στίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίου, καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά Δοξα
στικού. (Άνατύπωσις έκ τών έντυπων, άνευ κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, ’Ιερά Σύνοψις σ. 506-609).

Μαρκέλλης της Χιοπολίτιδος (γ 1500 — ’Ιουλίου κβ').
’Ακολουθία βίος και μαρτυριον τής αγίας παρθένομάρτυρος Μαρκέλλης 

τής Χιοπολίτιδος πονηθεΐσα μεν εν πρώτοις υπό ανώνυμου τίνος διορθω- 
θεΐσα δέ παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου· τή 22* ’Ιουλίου εορτάζομεν την μνή
μην και την ά'θλησιν τής αγίας Παρθενομάρτυρος Μαρκέλλης, καταγομένης 
έκ Χίου και άθλησάσης Ιν τή ιδία πατρίδι υπό τοΰ ίδιου πατρός αυτής, έν 
έτει 1500 από Χρίστου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 297 - 308. ΕΤς κανών (είς ήχον δ'. ’Ανοίξω τό στόμα 
μου) άνευ άκροστιχίδος. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 302 - 306) ό βίος τής Μαρκέλλης, ου ή 
άρχή: «Αυτή ή άγια Παρθενομάρτυς καί άθλοφόρος τοΰ Χριστού Μαρκέλλα περίπου 
τούς τριακοσίους χρόνους γνωρίζεται καί κηρύττεται αγία καί μάρτυς είς τήν νήσον 
Χίον». Έν τέλει τής ’Ακολουθίας Μεγαλυνάρια (2).

Μάρκον τοΰ νέον ("f* 1801—’Ιουνίου ε').
’Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Μάρκου τοΰ νέου πονηθεΐσα 

παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου. Τή 5 ’Ιουνίου εορτάζομεν τήν μνήμην καί τήν 
άθλησιν τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Μάρκου τοΰ Νέου τοΰ από Σμύρνης 
καταγομένου, καί άθλήσαντος έν Χίφ έν έ'τει 1801 από Χριστοΰ.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 250-270. Κανόνες δύο άνευ άκροστιχίδος. Μετά τό 
Κοντάκιον (σ. 258-267) «Άθλησις τοΰ άγιου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μάρκου τού έν 
Χίφ». Άρχή; «Εΐη δεδοξασμένον καί ύπερύμνητον τό όνομα τού κυρίου ήμών ’Ιησού 
Χριστού, ότι όσον ή Ευρώπη αφρίζει καί μαίνεται εναντίον τής θεϊκής του μεγαλειότη- 
τος, άλλο τόσον τά ’Ανατολικά ταΰτα μέρη δέν λείπουσι νά προβάλλουν άκατάπαυστα 
κατά διαφόρους πόλεις καί χώρας κήρυκας». Έν υποσημειώσει ό Νικηφόρος, 6 καί συν
τάκτης τής ’Ακολουθίας, σημειοϊ ότι «τό μαρτύρων τούτο συνεγράφη ύπό τού φιλο- 
μάρτυρος καί σεβασμιωτάτου ήμών Διδασκάλου Κυρίου ’Αθανασίου τοΰ Παρίου» σ. 258 
σημ. 1). Έν τέλει τής ’Ακολουθίας Μεγαλυνάρια (2).

Μαρτύρων μ' τών εν Σεβαστείς (Μαρτ. θ').
’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών ’Ιδιομέλων καί Δοξαστικού είς τόν εσπερινόν, 

Έξαποστειλαρίων (2), τριών Στιχηρών καί πέντε ιδιομέλων είς τούς Αίνους. (Άνατύπω- 
σις έκ τών Μηναίων, άνευ τοΰ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 447 -450).

Ματθαίον τοΰ Εναγγελιστοΰ (Νοεμ. ιζ"').
’Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικού τοΰ εσπερινού, τριών Στιχηρών καί

Δοξαστικού τών Άποστίχων, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων
μετά Δοξαστικού (άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 266 - 269).
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Ματρώνης της Χιοπολίτιδος (j· 1462 — Όκτ. κ').

1) ’Ακολουθία καί βίος τής όσιας και θεοφόρου μητρός ημών Ματρώ
νης τής Χιοπολίτιδος.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 52-66. Ό Κανών ποίημα Νικήτα [μητροπολίτου 
Ρόδου] φέρει ακροστιχίδα «Ματρώναν υμνώ τής Χίου τήν προστάτιν. Νικήτας» (ήχος δ' 
πρός τό ’Ανοίξω τό στόμα μου), μετά τό Κοντάκιον (σ. 57 - 64) βίος τής όσιας Ματρώ
νης, ου ή αρχή : «Αΰτη ή όσια καί θαυματουργός Μήτηρ ημών Ματρώνα ήτον άπό τήν 
νήσον Χίον, άπό τό χωρίον τό καλούμενον έτι καί σήμερον Βολισσόν, τό όποιον είναι 
είς τό επάνω καί βόρειον μέρος τής Χίου».

2) Οίκοι είκοσι τέσσαρες εις τήν όσίαν και θεοφόρον μητέρα ημών 
Ματρώναν την Χιοπολίτιδα ποιηθέντες παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 334-338. Έκ σημειώσεως τοΰ εκδότου μανθάνομεν 
ότι «οί οίκοι ούτοι εύρέθησαν έν τή γυναικεία μονή τών Χαλάνδρων υπό ηγουμένου τής 
μονής Μυρσινιδίου αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Σερέμελη, γραφέντες ίδιοχείρως υπό 
Νικηφόρου τοΰ Χίου ώς τό περισωθέν δίοτιχον έπιβεβαιοΐ:

«Ή μεν χε'ιρ η γράψασα μέλλει φθαρηναί 

γραφή δέ μένει είς χρόνους πληρεοτάτους 
Νικηφόρου».

Ματρώνης της Χιοπολίτιδος (Ιουλίου ιε<).

3) ’Ακολουθία είς τήν εορτήν τής εύρέσεως τής τιμίας κάρας τής όσιας 
μητρός ημών Ματρώνης τής Χιοπολίτιδος (διορθωθεΐσα ως οίόν τε υπό τοΰ 
Νικηφόρου τοΰ Χίου).

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 290-297. Ό κανών (ήχος πλ. δ' 'Αρματηλάτην Φαραώ) 
ανευ άκροστιχίδος· έν σ. 295 σύντομον Συναξάριον περί τής εύρέσεως τής κάρας τής 
όσιας Ματρώνης, ού ή αρχή : «Χρόνου ίκανοΰ διαπεράσαντος μετά τον θάνατον καί τήν 
ταφήν τής όσιας, καί τών θαυμάτων αυτής, ώς έκ πηγής άκενώτου είς αΰξησιν γενομέ- 
νων»' έν τέλει Μεγαλυνάριον (1).

Μεθοδίου πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως.

«Τεύχος ιερόν περιέχον τήν άσματικήν ’Ακολουθίαν, τον βίον, παρά- 
κλησιν καί ΚΔ' κατ’ άλφάβητον οίκους τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Μεθο
δίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ όμολογητοϋ, νΰν τό πρώτον 
εκδίδοται τυποις δαπάναις τοΰ πανοσιωτάτου ίερομονάχου Μ εθο δ ί ου Καυ- 
σοκαλυβίτου. Άθήναι τυποις Α.Ε.Β.Ε. Π. Γ. Μακρής και Σια, 1926».

Είς σχήμα 4»ν (σ. 63.) Πλήρης ’Ακολουθία μετά μικρού καί μεγάλου εσπερινού 
καί κανόνων δύο (σ. 14)· ό πρώτος φέρει ακροστιχίδα: «ΆρχιερεΧα ΘεοΧο Μεθόδιον 
άσμασι μέλπω» (ήχος β' Δεύτε λαοί: ’Αρχή : «’Απαγωγής καί προτομής δουλείας με»)· ό 
δεύτερος ποίημα Φωτίου (σ. 15) φέρει ακροστιχίδα «Μεθοδίψ Φώτιος ύμνον προσφέρω» 
(Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείριρ πεζεύσας. ’Αρχή : «Μαρμαρυγάς άπασιράπτων τών αρε
τών»)' τών δύο τούτων κανόνων προηγείται έτερος κανών είς τήν Θεοτόκον (ήχος 
β' Δεύτε λαοί. ’Αρχή: «Σέ τού Θεού τό καθαρώτατον σκήνωμα»). Τά τών Αίνων Στι- 
χηρά προσόμοιο σ. 30 (ήχος δ'. Ώς γενναϊον έν μάρτυσι. ’Αρχή: «Ώς ώραΧοι οί πόδες 
σου... β°ν Τώ πυρί τώ τοΰ πνεύματος... γον Τής σοφίας τοΧς ρεύμασι, ώς καί τό Δόξα-
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στικόν (ήχος πλ. β') «Φιλοσοφίφ κοσμήσας τόν βίον σου» επιγράφονται ποίημα τοΰ 
Φωτίου. Έν σελ. 33 «Βίος καί άθλα τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Μεθοδίου αρχιεπι
σκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοΰ όμολογητοΰ». ’Αρχή: «Πάτερ εύλογησον. Δέν είναι 
τινάς όποΰ νά μή γινώσκη τά μεγαλεία καί τά προτερήματα τής μεγαλοδόξου καί βασι- 
λίδος των πόλεων»· είς γ' άναγνοισεις διηρημένος ό βίος έν δυσί στήλαις διήκει μέχρι 
σελ. 42. Μετά τόν βίον (σ. 43) «Παράκλησις είς τόν "Αγιον Μεθόδιον Πατριάρχην Κων
σταντινουπόλεως τόν ομολογητήν. Μετά τόν ευλογητόν, τό Κύριε είσάκουσον. ΕΙτα τά 
παρόντα τροπάρια. ΤΗχος δ'. Ό υψωθείς έν τφ σταυρφ έκουσίως». ’Αρχή: «Τφ ιεράρχη 
οί πιστοί νΰν προσδράμωμεν». Τά τροπάρια τής παρακλήσεως ώς καί οί κδ' Οΐκοί είσι 
ποίημα Μεθοδίου ίερομονάχου Σ ι μ ω νοπετ ρ ίτ ου (σημ. σελ. 51)· ό κανών 
τής παρακλήσεως (σ. 43 ήχος πλ. δ'Αρματηλάτην).’Αρχή: «Φαεινοτάταις άστραπαϊς 
τοΰ πνεύματος καταλαμπόμενος» ό άνωνύμως φερόμενος είναι ποίημα Διονυσίου 'Αγιαν- 
νίτου. Έν σελ. 52 «Οίκοι κατ’ άλφάδητον κδ’ ήτοι χαιρετισμοί είς τόν εν άγίοις πατέρα 
ήμών Μεθόδιον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τόν ομολογητήν. Κοντάκιον ήχος 
πλ. δ' Τή ύπερμάχφ· ’Ορθοδοξίας τήν λαμπράν καί θείαν σάλπιγγα. Οί Οίκοι. "Αρχομαί 
σου τών ύμνων, <5 θειότατε πάτερ, Μεθόδιε σοφέ πατριάρχα». Έν σελ. 61 «Σημειώματα» 
περί τής Σκήτης Καυσοκαλυβίων καί τών έν αυτή άσκησάντων οσίων πατέρων έν σελ. 
63 «Παροράματα».

(Βιβλιοθήκη Καλύβης Ίωασαφαίων καί τοΰ συγγραφέως).

Μελετίου τον όμολογητοΰ (Ίανουαρ. ιθ').

«’Ακολουθία τοΰ οσίου και θεοφόρου πατρός ήμών Μελετίου τοΰ όμο
λογητοΰ, φιλοπονηθεΐσα μέρος μέν αυτής υπό τίνος Μελετίου παλαιοΰ, μέρος 
δέ αυτής ύπό Νικοδήμου τοΰ 'Αγιορείτου».

Έν τφ άγιορειτικφ περιοδικφ δ «"Αθως» έτος Β’ τευχ. Η' καί Θ' έν οίς ή Άλφαβη- 
ταλφάβητος Μελετίου τοΰ όμολογητοΰ· έν άγίφ Όρει 1928 (γρ. έν Θεσσαλονίκη) υπό 
Σπυρίδωνος Λαυριώτου ίατροΰ. Έν σελ. 617 εύρηται ή έν λόγφ ’Ακολουθία μετά μικροΰ 
καί μεγάλου έσπερινοΰ καί δύο κανόνων· ό α0? φέρει ακροστιχίδα·. «Μελετίφ ομώνυμος 
ύμνον άδει» (μέχρι τής ζ' φδής) (Ήχος πλ. δ' Ύγράν διοδεύσας). ’Αρχή: «Μελέτην τόν 
βίον πνευματικήν, ένθέοις άγώσιν ένστησάμενος όλικώς»· ό β0? φέρει ακροστιχίδα «Με
λέτιον τόν θειον εύφημώ λόγοις» ποίημα Νικοδήμου 'Αγιορείτου· (ήχος πλ. δ' 'Αρματη
λάτην). ’Αρχή: «Μελέτην νόμου τοΰ Θεοΰ ποιούμενος τήν άπασάν σου ζωήν»· (άνευ 
Συναξαριού).

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Μήνα, Βίκτωρος και Βικεντίου (Νοεμβ. ια').

’Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών τοΰ έσπερινοΰ καί Δοξαστικού, τριών τών Άποστί- 
χων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων μετά 
Δοξαστικοΰ. ("Ανευ κανόνος, άνατύπωσις έκ τών έντύπων).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 261 -264).

Μιχαήλ αρχιστρατήγου Σύναξις (Νοεμβ. η').

’Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ τοΰ έσπερινοΰ, τριών τών Άποστί-
χων μετά Δοξαστικοΰ, τεσσάρων Έξαποστειλαρίων καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά
Δοξαστικοΰ (άνευ κανόνος, άνατύπωσις έκ τών Μηναίων).

(Στυλ. ’Αλεξίου), 'Ιερά Σύνοψις σ. 255- 259.
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Μοδέστον 'Ιεροσολύμων (Δεκεμ. ιη').

’Ακολουθία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών ιερομάρτυρος καί θαυματουρ
γού Μοδέστου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων ψαλλομένη τή ιη' Δεκεμβρίου.

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον ο. 117 -126. Κανών εις άνωνύμως, άλλ’ έστιν οΰτος 
ποίημα Ίωάννου επισκόπου Εύχαΐτων τοΰ Μαυρόποδος. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 122-124) 
εκτενές Συναξάριον, ού ή αρχή: «Οΰτος έγεννήθη άπό ορθοδόξους γονείς Ευσέβιον καί 
Θεοδούλην όνομαζομένους έν τή πόλει Σεβαστείς έν έτει ,ςκη'. 228». Έν σ. 126-127. 
«Ευχή τοΰ αγίου Μοδέστου αρχιεπισκόπου 'Ιεροσολύμων λεγομένη εις πάσαν θανατη- 
φόρον ασθένειαν βοών, ίππων, όνων, ήμιόνων, προβάτων, αιγών, μελισσών καί λοιπών 
ζώων.» ’Αρχή: «Κύριε Ίησοΰ Χριστέ ό Θεός μου, ό έλεήμων καί πανάγαθος, ό πάσαν 
τήν νοητήν καί αισθητήν κτίσιν έν σοφίφ δημιουργήσας».

Μνρόπης μεγάλομάρτυρος (·}*255—Δεκεμ. β').
’Ακολουθία τής αγίας μεγαλομάρτυρος Μυρόπης πονηθεΐσα παρά Νικη

φόρου τοΰ Χίου.
Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 96-102. Κανών εΤς εις ήχον α' (Ωδήν επινίκιον)· 

μετά τό Κοντάκιον (σ. 100-101) σύντομον Συναξάριον, ού ή αρχή: «Αΰτη ή αγία παρ- 
θενομάρτυς Μυρόπη, έγεννήθη εις τήν πόλιν Έφεσον· επειδή δέ άπέθανεν ό πατήρ 
της, καί τήν άφησεν ανήλικον, άνετράφη άπό μόνην τήν μητέρα της».

Μυρτιδιώτισσα (Σεπτ. κδ').
’Ακολουθία εις τό υπερφυές θαΰμα δπερ ένήργησεν ή ΰπεραγία Θεο

τόκος καί αειπάρθενος Μαρία διά τής πάνσεπτου καί θείας αυτής εΐκόνος 
τής επιλεγόμενης Μυρτιδιωτίσσης εν τή νήσφ τών Κυθήρων δτε τον παρά
λυτον ήγειρε μετά τεσσαράκοντα ή μέρας τής αγίας αυτής Κοιμήσεως· ποίημα 
Σωφρονίου επισκόπου Κυθήρων τοΰ Παγκάλου, άντιγραφεισα δέ παρά τοΰ 
ελάχιστου δοΰλου αυτής μακαρίτου εΰγενοΰς Δομενίκου Βαλέριου πλείστοις 
καί έξαισίοις τερατουργήμασι εΰεργετηθέντος παρά τής αυτής αγίας είκόνος.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 26-43. Έκ τών τριών κανόνων ό μέν εις, ποίημα 
Μελετίου Καλλονά, καθηγουμένου τής Άγκαράνθου άγιας μονής καί πρωτοσυγκέλλου 
τής καθολικής τοΰ Χριστού μεγάλης εκκλησίας, φέρει ακροστιχίδα: «Ύμνον ςίδω σοι 
καινόν παρθένε Μαρία αγνή, Μελέτιος Καλλονάς»· (ήχος α'. ’Ωδήν επινίκιον)· ό β°5 κανών, 
ποίημα Σωφρονίου τοΰ Παγκάλου, φέρει ακροστιχίδα «τήν μητέρα μέλψωμεν άρρήτου 
Λόγου» (ήχος ό αυτός), καί ό γ«5 είς ήχον β' (Έν βυθφ κατέστρωσε) τοΰ αύτοΰ Σωφρο
νίου ποίημα. Μετά τό κοντάκιον (σ. 36) υπόμνημα είς τό θαΰμα τής Θεοτόκου τών Μυρ- 
τιδίων, οΰ ή αρχή: «Είς τήν νήσον τών Κυθήρων ΰπήρχεν ένας ερημότοπος λεγόμενος 
Μυρτίδια (διότι, όλος ήτον δασωμένος άπό μυρτιαΐς) καί ακατοίκητος, άφοΰ μόνον τά 
ζώα τών αγροίκων έβοσκον έκεΐ». Έν σημειώσει αύτοΰ ό έπιμελητής τής έκδόσεως 
Κοραής λέγει δτι διώρθωσε τό λεκτικόν «επί τό καλλιλογικώτερον». Περί τής Μυρτι- 
διωτίσσης ΐδε τό φυλλάδιον: τά Μυρτίδια ή ό έν Κυθήροις ναός τής Θεοτόκου υπό 
X. Σ. έν Άθήναις 1857. Περί δέ τής ’Ακολουθίας ΐδε A. Chappet, έν Echos d’Orient 
τ. XV (1912) σ. 138-45. πρβλ. καί L. Petit, Bibl. des Acolouthies gr. σ. 167.

Μύρωνος επισκόπου Κνωσού (Αΰγ. η ).

’Ακολουθία πλήρης (έξ ής έλλείπει ό Κανών).
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 530-535).
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Νεκταρίου τον εκ Βρυούλλων (f... Ιουλίου ια').

’Ακολουθία καί βίος τοΰ αγίου ενδόξου νέου όσίομάρτυρος Νεκταρίου 
τοΰ εκ Βρυουλλων τοΰ άσκήσαντος έν ττ| ιερά Σκήτη τής Θεοπρομήτορος 
αγίας ’Άννης· καί τής αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Ευφη
μίας· έκδίδοται: δαπάνη τοΰ πανοσιολογιοτάτου Παπακαισαρίου Διονυσιάτου 
τοΰ έκ Βρυουλλων. Έν ’Αθήνας τυπ. Α.Ε.Ε. Νέα Ελληνική Ήώς (I. Χατζη- 
ϊωάννου) Ίπποκράτους 15, 1930.

Εις όχημα 8ον σελ, 155■ έν σελ. 1 εϊκών τοΰ άγιου «ό έκ Βρυουλλων τής Μ. ’Ασίας 
όσιομάρτυς Νεκτάριος» έν σ. 5 - 29 ή 'Ακολουθία τοΰ άγ. Νεκταρίου μετά τής αγίας 
Ευφημίας, μετά μικρού καί μεγάλου εσπερινού, ιδιομέλων (5) τής Λιτής καί τριών 
κανόνων ό εΤς τής Θεοτόκου (άνωνύμως) φέρων ακροστιχίδα· «Χαίροις χαράς σκήνωμα 
τής λύπης λΰσις φδή Ίωάννου» (ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην) (ποίημα Ίωάννου τοΰ Μαυ- 
ρόποδος), ό έτερος τοΰ αγίου είς ήχον πλ. δ' (Αρματηλάτην) ’Αρχή: «"Αναρχε Λόγε 
λόγον μοι πρυτάνευσον όπως υμνήσω σαφώς»- καί ό γ°? τής άγ. Ευφημίας εις ήχον δ' 
(’Ανοίξω τό στόμα μου) ’Αρχή: ’Ανοίξω τό στόμα μου καί πληρωθήσεται πνεύματος καί 
ασω μελώδημα»· έν σ. 30-35 Βίος τοΰ όσιομάρτυρος Νεκταρίου οΰ ή αρχή: «Κατήγετο 
οΰτος ό αληθινός καί αναντίρρητος άγιος άπό μίαν έπίσημον κωμόπολιν τής Μ. ’Ασίας 
έν τή έπαρχίρ τοΰ αγίου ’Εφέσου κειμένην Βρύουλλα ή Βούρλα χυδαϊκώς»· τό έτος τοΰ 
μαρτυρίου αΰτοΰ δέν σημειοΰται.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Νικήτα τοΰ Νισνρίον (y 1732—’Ιουνίου κα').

’Ακολουθία καί βίος τοΰ αγίου νεομάρτυρος Νικήτα τοΰ Νισυρίου άθλή- 
σαντος έν Χίφ τή 21 ’Ιουνίου 1732 ποιηθεΐσα παρά ’Αθανασίου Ίβηρίτου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 280-290· ό κανών (εις ήχον πλ. δ'. 'Αρματηλάτην 
Φαραώ) άνευ άκροστιχίδος. Μετά τό Κοντάκιον (σ. 285 - 288). «Βίος καί μαρτύριον τοΰ 
αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Νικήτα τοΰ Νισυρίου»· ’Αρχή: «Οδτος ό νέος μάρτυς τοΰ 
Χριστοΰ Νικήτας, ήτον άπό την Νίσυρον, ή οποία είναι μία μικρά νήσος αναμεταξύ τής 
Κώ καί τής Ρόδου κείμενη». ’Εν τέλει τής ’Ακολουθίας Μεγαλυνάρια (2).

Νικήτα, Ίωάννου καί Ιωσήφ, κτιτόρων τής Ν. Μονής έν Χίφ.

’Ακολουθία καί βίος των οσίων πατέρων Νικήτα, Ίωάννου καί ’Ιωσήφ 
των έν τφ Προβατείφ δρει τής Χίου άσκησάντων καί κτητόρων τής έν Χίφ 
ίεράς Νέας Μονής. Τή εικοστή Μαΐου έπιτελοΰμεν τήν μνήμην των οσίων 
πατέρων Νικήτα, Ίωάννου καί Ιωσήφ, άσκησάντων κατά τά μέσα τοΰ 
ΙΟ™ μετά Χριστόν αίώνος.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 232-249. ’Εκ τών Στιχηρών τοΰ Μεγάλου εσπερινού 
τέσσαρα φέρονται έπ’ όνόματι Γρηγορίου Φωτεινού (σ. 233). Έκ δέ τών δύο τής ’Ακο
λουθίας κανόνων, ό β°? φέρει ακροστιχίδα τό άλφάβητον, έν δέ τοις Θεοτοκίοις «Νικη
φόρου» (τοΰ Χίου) ούτινος έργον καί ή όλη ’Ακολουθία. Έν σ. 241-246 «Βίος καί 
πολιτεία τών οσίων καί θεοφόρων πατέρων ημών Νικήτα, Ίωάννου καί ’Ιωσήφ τών έν 
Χίφ άσκησάντων·.’Αρχή: «Άγκαλά καί οί άγιοι τοΰ Θεού, δέν έχουσι χρείαν άπό 
άνθρωπίνην δόξαν καί τιμήν μέ τό νά είναι είς τήν ουράνιον καί θείαν δόξαν, ζώντες 
είς τον αιώνα κατά τόν Σολομώντα». Έν τέλει (σ. 249) Μεγαλυνάρια (3).
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Νικηφόρου πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως (Μαρτίου 13).

’Ακολουθία εις την ανακομιδήν τοϋ λειψάνου.
Τά έλλείποντα έκ τής έντυπου ακολουθίας τροπάρια έδημοσίευσεν ο Α. Π. Κερα- 

μεΰς έκ τοΰ Σαβαίτικοΰ κώδ. 241 έν τή Έκκλησ. Αληθείς ετ. Κ (1900) ο. 337-340), ήτοι 
Κάθισμα, Στιχηρά προσόμοιο (ποίημα Ιγνατίου), έτερα Στιχηρά εις την μνήμην Νικη
φόρου (β' ’Ιουνίου), Κάθισμα, Κοντάκιον και τρεις στροφάς Οίκων, Έξαποστειλάριον 
καί Άπολυτίκιον. Έν τφ αύτφ τόμω τής Έκκλ. ’Αλήθειας σ. 402 συμπληροΐ τήν ’Ακο
λουθίαν τοΰ Νικηφόρου ό Λαυριώτης Αλέξανδρος διά δημοσιεύσεως Κοντακίου και 
δύο άλλων στροφών Οϊκου έκ Λαυριωτικοϋ κωδικός.

Νικηφόρου τοϋ Χίου.

’Ακολουθία τοΰ οσίου Νικηφόρου τοϋ Χίου υπό τοΰ αειμνήστου Πρω- 
τοσυγκέλλου Κυρίλλου Τρεχάκη τοΰ Νεαμονησίου και βίος αύτοΰ υπό τής 
κ. Αιμιλίας Κ. Σάρου (τό γένος Γ. Ζολώτα).

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 211-223. Άνατύπωσις έκ τής κατά τό 1907 έν Χίφ 
γενομένης ύπό του συγγραφέως έκδόσεως· τό β°ν Άπολυτίκιον (σ. 212) φέρεται ώς 
ποίημα «Κυρίλλου Βαβύλα μαθητου τοΰ αγίου έπί τή εύρέσει τοΰ λειψάνου αύτοΰ»· ό 
κανών (σ. 214) φέρει ακροστιχίδα: «"Αγιος εΐ Κύριε καί σέ ύμνεΐ τό πνεΰμά μου»· (ήχος 
δ'. ’Ανοίξω τό στόμα μου). Μετά τό Κοντάκιον (σ. 216-221) «Βίος οσίου Νικηφόρου 
τοΰ Χίου». ’Αρχή: «Τό όνομα τοΰ όσιου Νικηφόρου είναι εις πάσαν γωνίαν τής Χίου 
γνωστόν καί έκτος ακόμη μεταξύ πάντων τών Χίων όσοι έκ τών πατέρων καί πάπων 
ήκουσαν περί τοΰ βίου τοΰ αγίου καί παναρέτου αύτοΰ άνδρός». Έν σημειώσει τοΰ έκδο
του τοΰ Λειμωνάριου Κοραή Παπαντωνάκι (σ. 220) λέγεται ότι «ό βίος ώς καί ή ’Ακο
λουθία έγράφησαν τφ 1807 (γρ. 1907) δτε τό πρώτον έωρτάσθη έπισήμως ό άγιος».

Νικολάου επισκόπου Μόρων (Δεκεμβρ. ‘Τ').
’Ακολουθία μετά τεσσάρων Στιχηρών καί Δοξαστικοΰ εις τόν Εσπερινόν, τριών τών 

Άποστίχων Δόξα καί Νΰν, Έξαποστειλαρίων (3) καί τεσσάρων Στιχηρών τών Αίνων 
μετά Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων άνευ κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου. 'Ιερά Σύνοψις σ. 295 - 299).

Νικολάου τοΰ νέου τοΰ έν Βουνένοις τής Θεσσαλίας (Μαΐου 9).

«’Ακολουθία τοΰ αγίου ενδόξου όσιομάριυρος Νικολάου τοΰ νέου τοΰ 
εν Βουνένοις τής Θεσσαλίας άσκήσαντος και άθλήσαντος, μετά προλεγομένων 
υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ τοΰ 
από Βελανιδιάς. Έν ’Αθήναις τΰποις «Φοίνικος» οδός Σταδίου 44 1930».

Εις Σχήμα 8°ν σελ. 47. Έν αρχή είκών τοΰ άγιου. Έν σελ. 15 τά προλεγόμενα τοΰ 
έκδοτου έν οίς ποιείται λόγον περί τοΰ άγιου καί τών μέχρι τοΰδε έκδόσεων τής ’Ακο
λουθίας, ήν οί κατά καιρούς έκδόται έπεδιώρθωσαν. Έκ τής έπιδιορθωθείσης ύπό 
’Ιωσήφ άρχιμ. τοΰ έκ Φουρνά αναδημοσιεύει άπαραλλάκτως καί τήν παρούσαν ένδεκά- 
την έκδοσιν έκ τής έν Βενετίφ τφ 1791 γενομένης. Ή πρώτη τής ’Ακολουθίας έκδοσις 
έγένετο έν Βενετίφ τφ 1657, ή β' έν Μοσχοπόλει τφ 1736, ή γ' έν Βενετίςι 1791, ή δ' έν 
’Αθήναις τφ 1845, ή ε' έν Πάτραις 1861, ή ς' έν’Αθήναις 1873, ή ζ' έν ΙΙάτραις 1875, 
ή η' έν Πάτραις 1905, ή θ' έν Τριπόλει 1906, ή ι' έν Κορίνθφ 1908. Ή ακολουθία 
πλήρης μετά μικροΰ καί μεγάλου εσπερινού· πρό τοϋ άρθρου (σ. 17) Στίχοι κοινοί εις 
τόν άγιον φέροντες ακροστιχίδα «’Ιωσήφ» (τοΰ διασκευαστοΰ ’Ιωσήφ τοΰ έκ Φουρνά)·
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αυτόθι «"Ετεροι Στίχοι ώς από τοΰ αγίου είς τόν συγγραφέα φέροντες ακροστιχίδα 
«Νικόλαος». Έν σελ. 24 ό κανών (ήχος δ' ’Ανοίξω τό στόμα μου). ’Αρχή: «Άμέτοχον 
όντα με σοφίας πάσης και χάριτος καί νοΰν καί διάνοιαν δλως άδόκιμον». Έν σελ. 35 
επιστολή τοΰ διασκευαστοΰ τής ’Ακολουθίας ’Ιωσήφ πρός τόν «τιμιώτατον καί λογιώ- 
τατον καί τφ δντι φιλόκαλον καί κοσμιώτατον άνδρα κύριον Κωνσταντίνον» (έκ κώμης 
Κλειτσοΰ των Άγραφων). Έν τέλει τής επιστολής: «^ψη' Φαρμουθί φθίνοντος· τής σής 
μοι πολυεράστου λογιότητος αδελφός έν πνεύματι ό ταπεινός αρχιμανδρίτης τοΰ οικου
μενικού θρόνου ’Ιωσήφ ό έκ Φουρνάς τών Άγραφων». Έν σελ. 37 «Βίος καί πολιτεία 
τοΰ αγίου καί ένδοξου όσιομάρτυρος Νικολάου τοΰ έν τφ τών Βουνένων δρει άσκήσαν- 
τος καί άθλήσαντος». ’Αρχή: «Πάτερ εύλόγησον. Οΰτος ό περιφανής καί αήττητος τοΰ 
Χριστοΰ στρατιώτης νέος Νικόλαος ήτον άπό τό μέρος τής Ανατολής άπό γονείς ευσε
βείς γεννηθείς κατά τό ανθρώπινον». (Περί τοΰ βίου τοΰ άγιου ΐδε Ν. I. Γιαννοπού- 
λου, Βίος αγίου Νικολάου τοΰ Νέου καί ή Βουνένη τής Θεσσαλίας, ένΝεολόγου έβδομ. 
Έπιθεωρ. τομ. Γ' (έν Κωνσταντινουπόλει 1894) σ. 698-700, 715-17, 738-40, 746, καί 
Δ. Στάϊκου έν Προμηθεΐ (Βώλος 1891) σ. 247-51. Έν σελ. 47 προσθήκαι καί διορθώ
σεις. (Περί τών γενομένων έκδόσεων ΐδε Louis Petit, Bibliogr. des Acolouthies 
Grecques σ. 210- 214.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Νικολάου τον έξ ’Ιχθύος τής Κορινθίας (Φεβρ. ιδ').

«’Ακολουθία τοΰ αγίου νεοφανούς μάρτυρος Νικολάου τοΰ έξ ’Ιχθύος 
τής Κορινθίας μετά προλεγομένων υπό τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος και 
Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ, τοΰ από Βελανιδιάς. Έν Άθήναις, τΰποις 
«Φοίνικος» οδός Σταδίου 44 1930».

Σχήμα 8°ν σελ. 64. Έν αρχή ή άφιέρωσις «τφ άντιπρυτάνει καί άκαδημαϊκφ 
Κων. I. Δυοβουνιώτη τακτικφ καθηγητή τής Θεολογίας τοΰ Άθήνησι Πανεπιστημίου 
καί τής Ριζαρείου έκκλησ. Σχολής φιλίας πολυετούς ένδειξις»· έν σελ. 5-19 τά προλε- 
γόμενα, έν οίς γίνεται λόγος περί τοΰ κώδικος τοΰ περιέχοντος τήν έν λόγφ ακολουθίαν, 
ευρεθέντος έν τή Μονή τής άγ. Τριάδος τοΰ Σιάμου καί δωρηθέντος είς τήν Βιβλιοθή
κην τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών· έν τφ β' μέρει ό λόγος περί τών 
άγιων Νικολάων τών γνωστών έν τοΐς Συναξαρισταΐς παρ’οΐς λείπει ή μνήμη τοΰ έξ 
’Ιχθύος Νικολάου πρώτον νΰν γινομένου γνωστού· έν τφ γ' μέρει περί τοΰ ποιητοϋ τής 
’Ακολουθίας ό λόγος Δαμασκηνού, δν ό έκδοτης υπολαμβάνει ώς τόν Στουδίτην Δαμα
σκηνόν. Έν σελ. 20 ή ακολουθία μετά μικροΰ καί μεγάλου έσπερινοΰ, λιτής καί κανό
νων τριών ό α0? τής Θεοτόκου, οΰ ή άκροστιχίς: «Ή τόν Λόγον τέξασα δίδου μοι λόγον· 
άμήν» (Ήχος δ’ ’Ανοίξω τό στόμα μου). ’Αρχή: «Ή κόσμον κοσμήσασα τήν εύκοσμίαν 
ώς τέξασα τόν κόσμου κοσμήτορα κόσμησον δέομαι»· ό β°τ κανών (σ. 30) φέρει ακρο
στιχίδα: «Τόν άρτιφανή μάρτυρα μέλπειν θέμις» έν δέ τοΐς δυσί τελευταίοις τροπαρίοις 
τής θ' ωδής «Δαμασκηνού» (Ήχος πλ. β' Κύματι θαλάσσης). ’Αρχή: «Τίμιος τφ δντι 
ό θάνατος μάρτυς ό σός έπέφανε»· ό γ°? κανών φέρει ακροστιχίδα αβ. έν δέ τοΐς Θεοτο- 
κίοις «τοΰ αΰτοϋ». (Ήχος πλ. δ' Αρματηλάτην). ’Αρχή: «Αμαρτιών μου καί παθών τήν 
ζόφωσιν μακράν άπέλασον». Έν σ. 38 «Μηνί τφ αύτφ (Φεβρ.) ιδ' τοΰ άγιου μεγαλομάρ
τυρας Νικολάου τοΰ Νεοφανούς» Συναξάριον. «Οδτος ό τοΰ Χριστού γενναίος μάρτυς 
ύπήρχεν έξ ευτελούς τίνος χώρας έπιχωρίων έθει Ψάρη τήν κλήσιν έσχηκείας, περίπου 
τών τής Κορίνθου ορίων κειμένης». Έν σ. 48 «Σημειώσεις έκδοτου» περί τής ’Ακολου
θίας Νικολάου τοΰ έκ Χίου, Νικολάου τοΰ έν Βουνένοις καί Νικολάου τοΰ έκ Καρπε
νησιού. Έν σ. 49 «Έγκώμιον είς τόν νεομάρτυρα Νικόλαον τόν νεοφανή συγγραφέν
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παρά τοΰ έν Ίερομονάχοις έλαχίστου Δαμασκηνού τού Στουδίτου». “Αρχή : «Πολλών 
δντων καί μεγάλων δι’ ών έμαυχόν έν τουτωνί χψ άγώνι καθήκον φιλέορχοι».

(Βιβλιοθήκη χοΰ συγγραφέως).

Νικολάου τον Χίον (f 1754 — Όκτ. λα').

’Ακολουθία βίος καί μαρχΰριον τοΰ αγίου νεομάρτυρος Νικολάου τοΰ 
Χίου πονηθεΐσα παρά Νικηφόρου τοΰ Χίου.

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον σ. 66-81. Κανόνες δύο. Τοΰ α°ν ή άκροσχιχΐς αβ. Μειά 
χό Κονχάκιον (σ. 74-78) βίος καί μαρχΰριον, οΰ ή αρχή: «Ούτος ό νέος Μάρχυς χοΰ 
Χρισχοΰ Νικόλαος ήχον άπό χήν περίφημον νήσον Χίον από χωρίον Κάρυαΐς λεγόμενον, 
χρισχιανός άνωθεν άπό γονείς καί προγόνους».

’Ονουφρίου όσιομάρτυρος (f 1818 — Ίαν. δ').

’Ακολουθία τοΰ αγίου όσιομάρτυρος ’Ονουφρίου τοΰ εν Χίφ άθλήσαν- 
τος Ιν έχει 1818 ’Ιανουάριου 4.

Νέον Χιακόν Λειμιονάριον σ. 127-141. ΕΤς μόνον κανών φέρων άκροσχιχίδα 
«"Υμνοις σε μέλπω, Όνούφριε, σύν πόθιρ», έν δέ χή θ' φδή «’Ιακώβου»· καχά χαΰχα ό 
κανών χής Ακολουθίας είναι έργον χοΰ άγιορείχου ’Ιακώβου χοΰ Νεασκηχιώχου ( 11865), 
ή δέ λοιπή ακολουθία έργον χοΰ Ίβηρίχου ’Ονουφρίου δημοσιευθέν ύπό χοΰ μοναχού 
’Ακακίου χοΰ Προδρομίχου εις χό έπιγραφόμενον βιβλίον «Άκολουθίαι καί μαρχύρια 
χών άγιων ένδοξων τεσσάρων νέων όσιομαρχύρων Ευθυμίου, ’Ιγνατίου, ’Ακακίου καί 
’Ονουφρίου» σ. 119-63 έν Άθήναις 1862. Μεχά χό Κονχάκιον (σ. 134-139) «Βίος καί 
μαρχΰριον τοΰ αγίου ένδοξου νέου όσιομάρτυρος ’Ονουφρίου τοΰ έν Χίφ άθλήσανχος 
έν έχει άπό Χρισχοΰ ,αωιη' ’Ιανουάριου Δ'»· ’Αρχή: «Πάντοτε βέβαια άξιοθαύμασχος 
ύπήρξεν ή ανδρεία, ή μεγαλοψυχία καί καρτερία χών αγίων μαρτύρων, καί ό πρός τον 
Χριστόν διάπυρος έρως καί ή άσύγκριχος άγάπη των πρός αυτόν».

ΙΊαντελεήμονος ιαματικόν (Ίουλ. κζ').

’Ακολουθία μεχά τριών Σχιχηρών καί Δοξαστικού εις τόν 'Εσπερινόν, τριών χών 
Άποστίχων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίου καί τριών Σχιχηρών τών Α’ίνων μετά 
Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ χών Μηναίων άνευ κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 517-519).

Παρασκευής όσιομάρτυρος (Ίουλ. κς').

’Ακολουθία μεχά τριών Σχιχηρών καί Δοξαστικού εις τόν Εσπερινόν, τριών χών 
Άποστίχων καί Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Σχιχηρών τών Αίνων μετά 
Δοξαστικού. (Άνατύπωσις έκ τών έντύπων άνευ Κανόνος).

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 514-517).

Παρασκευής όσιομάρτυρος (1442 - Όκτωβ. ιδ').

’Ακολουθία καί διήγησις χοΰ έν Χίφ κατά χό Παλαιόκασχρον γενομένου 
θαύματος υπό τής όσιομάρτυρος Παρασκευής ποίημα χοΰ ιεροδιδασκάλου 
’Αθανασίου τοΰ Παρίου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 44 - 51. Έν φ. 48 - 50 Διήγησις ωφέλιμος τής παρα
δόξου σωτηρίας, χήν θυσίαν έτέλεσεν έν χή Νήσφ ταύχη χής Χίου ή αγία καί ένδοξος 
όσιομάρχυς Παρασκευή, χαλινώσασα χήν ορμήν χής θαλάσσης καί είς χά όπίσω αυτήν
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άποτρέψασα, ήτις ώς έφάνη, ώρμησεν ύπό θεϊκής οργής διά νά καταπόντισή τήν χιόραν 
δλην: (Ύπό τοΰ αοιδίμου ιεροδιδασκάλου ’Αθανασίου τοϋ Παρίου). ’Αρχή: «Συνήθεια 
έστάθη παλαιό, έκ προστάγματος Θεοΰ λαβοΰσα τήν αρχήν, νά γράφωνται τά παράδοξα 
έργα τοϋ Θεοΰ, πρός ωφέλειαν καί διδασκαλίαν τών μεταγενεστέρων ανθρώπων».

Πατέρων άγιορειτών.

’Ακολουθία άσματική και βίος τών οσίων καί θεοψόρων πατέρων ημών 
τών εν τφ άγίω δρει τοϋ "Αθω εν τη ιερά Σκήτη τής Θεοπρομήτορος αγίας 
"Αννης διαλαμψάντων οσίων μέν τεσσάρων, όσιοάθλων δε εννέα, προσετέθη 
δε ή αναστάσιμος ακολουθία. Έκδίδεται τό πρώτον ύπό Χαραλάμπου μονα
χού καί Κωνσταντίου ίερομονάχου καί τής συνοδίας αύτοΰ εκ τής Καλύβης 
ή Κοίμησις τής Θεοτόκου καί Διονυσίου τοΰ μοναχού έκ τής ίεράς Σκήτης 
τής Θεοπρομήτορος αγίας "Αννης. "Αγιον ό'ρος "Αθω. Τύποις άνων. εται
ρείας εκδόσεων «Νέα ελληνική Ήώς» (I. Χατζηϊωάννου) Κολοκυνθοΰς 2 
Άθήναι 1929.

Εις σχήμα 4°ν οελ. 114. Έν σελ. 4 εϊκών μεγάλη τών τεσσάρων οσίων καί εννέα 
όσιοάθλων τών έν τή Σκήτη τής αγίας Άννης διαλαμψάντων. Οί Κανόνες τών όσιων 
διπλοί, άλλ’ άνευ άκροστιχίδος καίάνωνύμως ώς καί ή όλη ’Ακολουθία, ήτις είνε γνωστόν 
ότι τυγχάνει έργον τοϋ Νεασκητιώτου Ιακώβου (f I860). ’Εν σελ. 45 «Λόγος μετ’ έγκωμίου 
καί διηγήσεως πρός τούς όσιους πατέρας συνασκητάς ήμών, τούς έν τή ιερά ταιίιη Σκήτη 
τής Θεοπρομήτορος άγιας Άννης ασκήσει τε καί άθλήσει φαιδρώς διαλάμψαντας». 
’Αρχή: «Ότε ό Τωβίας υιός τοΰ δικαίου Τωβίτ εκείνου, έκρινε δούναι μισθόν τφ άγίφ 
Άγγέλφ Ραφαήλ». Έν τφ λόγφ τούτφ περιλαμβάνεται σύντομος βιογραφία τών όσιων 
(σ. 45-74). Έν δέ τή σελ. 75 «Διήγησις θαυμαστή τοϋ οσίου πατρός ήμών Μητροφάνους 
τοΰ πνευματικού καί Ρήτορος, μαθητοΰ γενομένου τοϋ οσίου πατρός ήμών Διονυσίου τοΰ 
Στουδίτου, τών έν τή μικρά Σκήτη τής αγίας “Αννης άσκησάντων. ’Οπτασία ωφέλιμος 
Δημητρίου ορθοδόξου τοΰ έν τή χώρα Ίσβόρψ τών Σιδηροκαυσίων ... ήτοι Μαδεμοχω- 
ρίων. Εύλόγησον πάτερ». ’Αρχή: «’Αδελφοί καί πατέρες δεΰτε ακούσατε φοβερά καί 
θαυμαστά πράγματα, όποια έφανέρωσεν ό φιλάνθρωπος Θεός εις ήμάς, εις τούταις ταϊς 
υστεριναΐς ήμέραις». Έν σελ. 80-82 “Ισον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου γράμματος 
περί τοΰ τιμίου λειψάνου τής Θεοπρομήτορος 'Αγίας Άννης πόθεν, πώς, καί πότε 
κατήντησενέν τή ιερή Σκήτη ταύτη». Τό γράμμα τούτο φέρει ήμερομηνίαν 26 ’Οκτω
βρίου 1686 ύπογεγραμ μένον ύπό μοναχών τής Σκήτης. Έν σελ. 83 «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ 
πρωτοτύπου αρχιερατικού μαρτυρικού γράμματος περί τοΰ τιμίου λειψάνου τής αγίας καί 
δικαίας Άννης, μητρός τής Θεοτόκου». Τό γράμμα άχρονολόγητον φέρει τάς ύπογραφάς 
τοΰ Καισαρείας Καππαδοκίας Έπιφανίου καί τοΰ Χαλδίας Συλβέστρου. Έν σελ. 84 - 90. 
«Οίκοι κδ' κατ’ άλφάβητον, τής άγιας ένδοξου Θεοπρομήτορος Άννης, ψαλλόμενοι έν 
τφ Ναφ αυτής κατά τήν Την φδήν». Έν σελ. 91-98 «Κανών παρακλητικός εις τούς 
Άγιαννίτας όσιους καί θεοφόρους πατέρας ήμών». Ποίημα Γερασίμου μοναχού Μικρα- 
γιαννανίτου, οΰ ή άκροστιχίς «Λιταΐς ταϊς υμών σωθείημεν πατέρες Γ. Μ. Μ». Έν σελ. 
98-105 «Οίκοι είκοσιτέσσαρες εις τούς Άγιαννανίτας όσιους καί θεοφόρους πατέρας. 
Ποίημα Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου». Έν σελ. 105 - 114 «Χριστοφόρου έκ τής 
Σκήτεως τοΰ τιμίου Προδρόμου Λόγος εις τήν σύλληψιν τής Θεοπρομήτορος “Αννης». 
’Αρχή: «”Ω καί τί χαρμόσυνος καί πανσέβαστος ήμέρα είναι ή σημερινή ήμέρα, αδελφοί 
μου αγαπητοί, εις τήν όποιαν έορτάζομεν τήν σύλληψιν τής αγίας “Αννης!».
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‘Αγιολογικά.

Πέτρον και Παύλου (Ίουν. κθ').

’Ακολουθία ώς έν τοΐς Μηναίοις (έλλείπουσι τά καθίσματα καί ό Καλών).
(Στυλ ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνσψις σ. 494-499).

Πολυδώρου μάρτνρος.

’Ακολουθία τοΰ αγίου μεγαλομάριυρος Πολυδώρου τοΰ εν Έφέσφ μαρ- 
τυρήσαντος έν έτει 1794 (Σεπτ. γ').

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 11-25. Έκ τών Στιχηρών τοΰ μεγάλου Εσπερινού 
(σ. 12) τά τρία είσί ποίημα Νικοδήμου τού αγιορείτου, καί τά τρία Νικηφόρου ίεροδια- 
κόνου (τού Χίου). Έκ τών δύο κανόνων ό α°5 (ήχος δ'. ’Ανοίξω τό στόμα μου), φέρων 
ακροστιχίδα: «Νέον γεραίρω Πολύδωρον τοΐς λόγοις» είναι ποίημα τού αυτού Νικοδή
μου, ό δέ β°; (ήχος ά. ζ!δήν επινίκιον) ποίημα Μιχαήλ Εύμορφοπούλου. Μετά τό κοντά- 
κιον Βίος καί μαρτύριον άγιου Πολυδώρου (σ. 19 -22) ού ή αρχή: «Οδτος ό μέγας καί 
νεοφανής στρατιώτης τοΰ Χριστού Πολύδωρος ήτο μέν γέννημα καί Θρέμμα τής Λευ
κωσίας, τής πρώτης τών πόλεων τής νήσου Κύπρου, πατρός Λουκά προσκυνητοΰ καί 
μητρός Λουρδανοϋς». Έκ τών δύο κοντακίων τό βον ποίημα Νικηφόρου (τού Χίου), έν 
τέλει (σ. 25) Μεγαλυνάρια.

Προδρόμου Ίωάννου.

Έκλογαί ήτοι βιβλιάριου περιέχον τους Οίκους τής Παναγίας καί τοΰ 
τιμίου Προδρόμου, τήν Μετάληψιν εξηγητήν, στίχους εις την μακαρίαν 
Τριάδα, ετέρους εις τήν αγίαν καί μεγάλην Παρασκευήν άπαντα τυπωθέντα 
καί διορθωθέντα παρά ’Ακακίου ίερομονάχου τοΰ Διακροΰσση τοΰ έκ τής 
νήσου Κεφαλληνίας άναλώμασι Νικολάου Άναστάση. Ένετίησιν παρά Άνδρέρ 
τφ Ίουλιανφ αχξε'.

(Εύρηται συνεσταχωμένον μετ’ άλλων έν κώδικι Λ 19 τής έν άγίφ ”Ορει Μεγί
στης Λαύρας).

Προδρόμου Ίωάννου άποτομη (Αΰγ. κθ').

’Ακολουθία έκ τών Μηναίων άνατυπωθεΐσα (έξ ής έλλείπει ό Κανών).
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 549-553).

Προδρόμου ’Ιωάννου Γενέοτον (Ίουν. κδ').

’Ακολουθία ώς έν τοΐς Μηναίοις (πλήν τών Καθισμάτων καί τοΰ Κανόνος).
(Στυλ. ’Αλεξίου, ‘Ιερά Σύνοψις σ. 486-190).

Προδρόμου Ίωάννου Σνναξις (Ίαν. ζ').

’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν Εσπερινόν, τριών τών 
Άποστίχων μετά Δοξαστικού, ’Απολυτίκιου, Έξαποστειλαρίου κιιί Δοξαστικού τών Αίνων. 
(Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων).

(Στυλ. Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 396-398).

Σάββα τον ηγιασμένου (Δεκεμ. ε').

’Ακολουθία μετά τριών Στιχηρών καί Δοξαστικού είς τόν 'Εσπερινόν, ’Απολυτίκιου 
καί Κοντακίου. (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων, άνευ κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 294-295).
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδον, Ειος Θ', β
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Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού και Νεοχωρίον.

«’Ακολουθία τοΰ αγίου 'Ιερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φανα
ριού καί Νεοχωρίου τοΰ θαυματουργού, τό πρώτον συντεθεΐσα υπό ’Αναστα
σίου ίερομ. Γορδίου καί έκδοθεΐσα (1740), τό δεύιερον έκδοθεΐσα μετά 
προσθηκών ύπό Διονυσίου ίερομονάχου τοΰ έκ Φουρνά Άγραφων (1745), 
τό δέ τρίτον μεθ’ ετέρων προσθηκών ύπό ’Ιωσήφ αρχιμανδρίτου τής Μεγάλης 
Εκκλησίας τοΰ έκ Φουρνά Άγραφων (1790) και τό ό'γδοον ειτα έκδοθεΐσα. 
’Έκδοσις ένατη μετά προλεγομένων ύπό τοΰ Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος 
καί Φαναριοφερσάλων ’Ιεζεκιήλ τοΰ από Βελανιδιάς, δαπάνη Ήσαΐου Βεργο- 
ποΰλου αρχιμανδρίτου.ΈνΆθήναις τΰποις «Φοίνικος» όδός Σταδίου 44. 1931».

Εις σχήμα 80ν σελ. 134. Έν αρχή εΐκών τοΰ άγιου Σεραφείμ ολοσέλιδος καί κάτω
θεν οί στίχοι:

Ό Σεραφείμ πατάσσει εμ'ε πανώλην

την βροτολοιγόν, φεϋ μοι φευ, πώς όρώμαι

ύπτια, γυμνή, δυσειδής, Χτεινομένη.

’Από σελ. δ-16 προλεγόμενα τοΰ Θεσσαλιώτιδος ’Ιεζεκιήλ. Έν σελ. 17 Επιστολή Διονυ
σίου ίερομ. τοΰ άπό Φουρνά «τοϊς όσιωτάτοις άδελφοϊς τοΐς κατά τήν σεβασμίαν μονήν 
τής κυρίας Θεοτόκου τής έπονομαζομένης Κορώνης καί Κρυεράς βρώσεως άσκουμένοις 
καί πάσι τοΐς έντευξομένοις»- έν σελ. 19 επιστολή Δημητρίου Γεωργίου Τζιολάκογλου 
έκ κώμης Ρενδίνης των Άγραφων πρός τόν καθηγούμενον τής μονής Κορώνης καί τούς 
πατέρας τής μονής. Έν σελ. 22 (έν αρχή τής ’Ακολουθίας) Μεγαλυνάρια εις τόν άγιον 
ιερομάρτυρα Σεραφείμ. Άπό σελ. 24 άρχεται ή Ακολουθία μετά μικρού καί μεγάλου 
εσπερινού, Λιτής, Στιχηρών άποστίχων, τού "Ορθρου μετά τριών κανόνων ό α°5 εις τήν 
Θεοτόκον (σελ. 35) ποίημα Θεοδώρου Λάσκαρι, ό β°5 εις τόν άγιον ποίημα Αναστασίου 
(σελ. 35) καί ό γ°ς είς τόν άγιον ποίημα ’Ιωσήφ ίερομονάχου τοΰ έκ Φουρνά- Έν σελ. 
44-46 συναξάριον· έν σελ. 56-57 στίχοι είς τόν άγιον (Διονυσίου Χαλκέως τοΰ έκ 
Φουρνά)· έν σελ. 58 -68 μαρτύρων καί βίος τοΰ αγίου Σεραφείμ έν σελ. 71 κανόνες 
οκτώηχοι είς τόν άγ. Σεραφείμ. Τούτων προηγείται τύπος (σελ. 69) «καθ’ δν δει 
ψάλλεαθαι τούς οκτωήχους κανόνας*- έκ τών κανόνων τούτων ό α°ς, β°5, γ°?, ε°5 , ς»? 
καί η0? είναι ποίημα τοΰ Προδρομίτου Χρισιοφόρου, ό δ0? ’Αναστασίου τοΰ έκ Φουρνά 
(δίς τετυπωμένος έν τώ αΰτφ τεύχει), ό ζ°? ποίημα Ιωσήφ τοΰ έκ Φουρνά (ό αύτός 
ό έν τφ Όρθρφ έκτυπούμενος πάλιν άσκόπως)· μετά τούς κανόνας επεται παράκλησις 
(σελ. 112 αγνώστου ποιητοΰ) μετά ναύτην (σελ. 118) έγκώμιον είς τόν άγιον Σεραφείμ 
ποίημα αρχιμανδρίτου ’Ιωσήφ καί μετ’ αυτό (σελ. 123- 131). Οίκοι κδ’ είς τόν άγ. 
Σεραφείμ ποίημα Γερασίμου Μικραγιαννίτου μονσχοΰ (1930). Έν τέλει έπιστολή τοΰ 
αρχιεργάτου τών τυπογραφείων τοΰ Φοίνικος πρός τόν σεβ. έκδότην ’Ιεζεκιήλ.

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Σίμωνος τοΰ Μυροβλύτου (Δεκεμ. κη').

Άκολουθίαι τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Σίμωνος τοΰ Μυρο
βλύτου κτίτορος τής έν άγίψ “Ορει τοΰ “Αθω ίεράς μονής Σίμωνος Πέτρας, 
προσέτι δέ καί ή Ακολουθία τής αγίας ένδοξου Μυροφόρου καί ίσαποσιό- 
λου τοΰ Χριστοΰ Μαρίας τής Μαγδαληνής, έπιμελείρι τοΰ καθηγουμένου τής
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ίεράς μονής Σίμωνος Πέτρας αρχιμανδρίτου Ιερώνυμου. Έν Άθήναις έκ των 
τυπογραφικών καταστημάτων τής εταιρείας Π. Γ. Μακρή και Σιας, ,α^κδ'».

Εις σχήμα 4<>ν σ. 196- Έν αρχή άφιέρωσις υπό του αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου 
καθηγουμένου τής μονής Σίμωνος Πέτρας είς την κοινοβιακήν μονήν Σίμωνος Πέτρας. 
Έν σ. 5 εϊκών τής μονής Σίμωνος Πέτρας και κάτωθεν αυτής φδή ποιηθεΐσα τω 1900 
Απριλίου 22 υπό του καθηγητοΰ I. Γοργίου.

3 Επί βράχον ριζιμαίον 3Αθωνείου έκτισμένη 
υπέρ πόντον ώς τις φάρος φωτοβόλος ιδρυμένη 
υπό υψηλών όρέων απόκρημνων κυκλουμένη 

και υδάτων ταχνρρόων ζωηφόρων βρέχόμενη 

ιερά μονή όσιου μονάχου πεφημιομένη 
ώς μετέωρος βολίς τις εις τα ϋψη κρεμαμένη 
και είς ϋδατα Αιγαίου διαυγή όπτριζομένη 
ομοιάζεις ώς σελήνη έν φωτί έποχουμένη.
Μεταξύ όρέων, πόντου, ώσπερ δρυς μεμονωμένη 

υπό Θυελλών, ανέμων, καί κλυδώνων δερομένη 
άψηφεϊς καί δεν φοβείσαι τών στοιχείων την μανίαν 

ουδέ του παμφάγου χρόνου καί παμφθόρου την πορείαν,
6 Δομήτωρ σου ό Σιμών θεοπρόβλητος Λευίτης 

του ουρανομήκους Άΰω Σταυροφόρος Μυροβλύτης 
του Σωτήρος τών ανθρώπων, ό αγαπητός πολίτης 

ήν τών μοναχών το κλέος τών e Οσίων στεφανίτης. 
ώς τις άλλος Θεολόγος Θείαν ειδεν οπτασίαν 
ώς τις μάγος έκ Περσίας άκτινοβολήν άστρίαν 
είς αυτόν εδώ τον βράχον μοναστήν τον Θεοφόρον 

οδηγούσαν ϊνα κτίση την Μονήν τήν Χριστοφόρον.
Βηθλεέμ ώς έν Σπηλαίω, έπί πέτρας Άθωνείας 

τής Γεννήσεως Σωτήρος του Χρίστου ημών *Αγίας, 
ιερόν 6 Σιμών κτίζει τω Θεώ τω αίωνίω 

έν αδαμαντίνη βάσει, έν άφθάρτω θεμελίω.

Έν σελ. 6 Προλεγόμενα (περί τής ίδρύσεως τής μονής Σίμωνος Πέτρας καί τών 
αυτής Ιδρυτών). Έν σ. 7 τυπική διάταξις τής Ακολουθίας. ’Από δέ τής σελ. 9 - 34 ή 
’Ακολουθία είς τήν μνήμην αύτοΰ τήν κατά τήν κη' τού μηνός Δεκεμβρίου. Μετά τό Κον- 
τάκιον (σ. 26) Συναξάριον σύντομον, ου ή αρχή: «Ούτος ό αοίδιμος πατήρ ημών Σίμων 
ήκμαζεν είς τό άγιον τούτο νΟρος τού "Αθω έπί Μιχαήλ τού Λατινόφρονος κατά τό 
1256 έτος βασιλεύοντος έν Νικαία δτε ή Κωσταντινούπολις έλατινοκρατείτο». ΓΙρός τφ 
Κανόνι τών Χριστουγέννων (τού Κοσμά) περιέχει δύο Κανόνας εις τον όσιον Σίμωνα. 
Ό α°ζ ανώνυμος είς ήχον πλ. δ'('Αρματηλάτην Φαραώ), ό δέ β°ς είς ήχον πλ. α' ("Ιππον 
καί αναβάτην) «Ύπόθεσιν έχων τό ιερόν αύτοΰ μύρον καί τά θαύματα, άμα δέ καί Ικε
σίαν» (σ. 20) φέρει ακροστιχίδα έν τοις Θεοτοκίοις «Θεόκλητος». Έν σ. 35 «τού αγίου 
Σίμωνος Μηνί Δεκεμβρίω κθ' μνήμη τών αγίων νηπίων καί τού οσίου πατρός ήμών 
Μαρκέλλου, έν ή ψάλλομεν καί Μεθέορτον Ακολουθίαν τού Όσιου καί Θεοφόρου 
πατρός ήμών Σίμωνος τού Μυροβλύτου». ’Ακολουθία τών νηπίων καί τού οσίου Σίμω
νος. Ό Κανών τού οσίου Σίμωνος φέρει ακροστιχίδα. «Σίμωνα υμνώ θειον άνθος τού 
"Αθω Ραφαήλ». Έν σ. 44 «Οίκοι κδ' είς τον όσιον καί θεοφόρον πατέρα ήμών Σίμωνα 
τον Μυροβλύτην. Ποίημα Νικοδήμου μοναχού Αγιορείτου», Έν σ. 53 Κανόνες οκτώ-
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ήχοι εις Σίμωνα τόν Μυροβλύτην, ποίημα Ιερωνύμου μοναχού Σιμωνοπετρίτου, πάντες 
μετ' ακροστιχίδων. Τού α' ή άκροστιχίς «Σοί ύμνον Σίμων πρώτον τόν δε προσφέρω», 
τού β' «Δέησιν τήνδε Μονή σου Σίμων άδει άσμα». Τού γ' «"Υμνον τρίτον μέλψωμεν 
Σίμωνι τρισμάκαρι». Τού δ' «Θαυμάτων ύψος καί μέγεθος υμνήσω σου». Τού ε' «Πέμ
πτην ταύτην άγω σοι φδήν παμμάκαρ». Τού <7' «Ώς έχων παρρησίαν προς Θεόν δέξαι 
μου τήν δέησιν». Τού ζ' «"Εβδομον αριθμόν φδών μου δέξαι ώ Σίμων». Τού η' «Ώδή 
όγδοη Σίμωνι Μυροβλύτη» έν δέ τοΐς Θεοτοκίοις «Ιερωνύμου». Έν σελ. 91 «Κανών παρα
κλητικός εις τούς αγίους τήν Μυροφόρον τού Χριστού Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν καί τόν 
δσιον καί θεοφόρον πατέρα ήμών Σίμωνα τόν Μυροβλύτην υπό ’Ιακώβου μοναχού». 
Ό Κανών φέρει ακροστιχίδα: «Μαρίαν καί Σίμωνα έν φδαϊς μέλπω» έν δέ τοΐς Θεοτο
κίοις «’Ιακώβου». ’Εν σελ. 99 έτερος Κανών παρακλητικός εις Σίμωνα τόν Μυροβλύτην 
ποίημα Ιακώβου μοναχού. Έν σ. 105 είκών ολόσωμος Σίμωνος τού Μυροβλύτου, κτίτο- 
ρος τής έν ’Άθω Πέτρας. ’Ακολουθεί «Βίος καί πολιτεία τού οσίου καί Θεοφόρου 
πατρός ήμών Σίμωνος τού Μυροβλύτου». ’Αρχή : «Πάλιν εορτή καί πάλιν πανήγυρις. 
Προχθές βασιλική εορτή καί κοσμοχαρμόσυνος, σήμερον εορτή δουλική καί άξιάγαστος» 
(σ. 105- 122). Έν σ. 113 «Περικοπή έκ τού βίου τού άγιου Σίμωνος (έκ παλαιού χειρο
γράφου)». ’Αρχή: «Καί καταβαίνει εις τό Μπογάζι τής Μαύρης θαλάσσης δθεν καί 
ένοΰται». Έν σελ. 117 ’Ακολουθία Μαρίας τής Μαγδαληνής. Ό Κανών δ β»? (σ. 127) 
ποίημα τού Θεοφάνους ό γνωστός τών Μηναίων, ό α°5 αγνώστου ποιητοΰ. Έν σελ. 112 
έτέρα ’Ακολουθία Μαρίας τής Μαγδαληνής μεθέορτος. Ό Κανών καί πάλιν τού Θεοφά- 
νους, ώς έμπροσθεν. Έν σελ. 151 «Οίκοι κατ’ άλφάβητον κδ' εις τήν αγίαν Μυροφόρον 
καί ίσαπόστολον τού Χριστού Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν»· Έν σελ. 159 «Κανών παρα
κλητικός είς Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν ποίημα ’Ιακώβου μοναχού». Έν σελ. 165 «'Αγια
σμός ψαλλόμενος μετά τού άγιου Λειψάνου τής αγίας ενδόξου Μυροφόρου καί Ίσαπο- 
στόλου Μαρίας τής Μαγδαληνής». Μεταξύ τών σελ. 176 καί 177 είκών ολόσωμος Μαρίας 
τής Μαγδαληνής. Έν σελ. 177 «Βίος καί πολιτεία τής αγίας ενδόξου πανευφήμου Μυρο
φόρου καί ίσαποστόλου Μαρίας τής Μαγδαληνής». ’Αρχή : «Έγώ τούς έμέ φιλοΰντας 
αγαπώ, οί δέ έμέ ζητοϋντες εύρήσουσι χάριν καί δόξαν». Έν’σελ. 182 «Νικηφόρου Καλ- 
λίστου τού Ξανθοπούλου έγκώμιον είς.. . Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν (έκ τού ελληνικού 
μεταφρασθέν είς τήν απλοελληνικήν)». ’Αρχή : Α'. Έάν βεβαίως καί άλλοτε συνέβη καί 
διά λόγου νά πράξη τις τό πρέπον, τοΰτ’ αυτό νομίζω δτι θέλω πράξει καί νΰν προθυ- 
μώτατα ασχοληθείς είς τήν διήγησιν τών αγώνων τής μακαριας Μαγδαληνής».

Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμυθοΰντος (Δεκεμ. ιβ').

1) ’Ακολουθία (έλλειπής) μετά Έξαποστειλαρίου, τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά 
Δοξαστικού, ’Απολυτίκιου καί Κοντακίου (Άνατύπωσις έκ τών Μηναίων).

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 304 - 305).

2) Άκολουθίαι=Αί θείαι και ίεραι Άκολουθίαι Σπυρίδωνος τοΰ θαυμα
τουργού, Ίάσωνος και Σωσιπάτρου τών αποστόλων μετά Κέρκυρας τής βασι- 
λίδος κα'ι παρθενομάρτυρος, ’Αρσενίου τε Κέρκυρας μητροπολίτου αγίων 
πολιούχων και προστατών πόλεως και νήσου Κέρκυρας, άξίως άφιερωθεΐσαι 
τφ έξοχωτάτφ καί σοφωτάτφ κυρίω Άμβροσίφ τώ Γραδενίγω, παναιδεσιμω- 
τάτφ ήδη Κυδωνιάς πρωτόπαπα, νΰν δέ πανοσιωτάτφ καθηγουμένφ τής περί
φημου νήσου Κέρκυρας, μελιρρύτφ ίεροκήρυκι, άνδρι κατ’ άμφοτέρας τάς 
διαλέκτους πολυμαθέστατα) καί τής γαληνότατης τών Ενετών άριστοκρατείας 
υπερτιμώ βιβλιοφύλακι. Ένετίησιν αχοδλ Παρά Άνδρέα τώ Ίουλιανώ.
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Περί Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου ϊδε τό βιβλιάριον "Ιωάν. Α. Ρωμανού, Κερκυραϊκά 
— "Αγιοι Ίάσων καί Σωσίπατρος καί οί έν Κέρκυρα αρχαιότατοι χριστιανικοί ναοί- 
'Εν Κερκιίρρ τυπογραφεΐον Α. Λάντζα 1903.

8) Φήμαι ψαλλόμενοι κατά διαφόρους ημέρας εν τφ σεβασμίφ ναώ τοΰ 
έν άγίοις πατρός ημών Σπυρίδωνος ιοϋ θαυματουργοί επισκόπου Τριμυ- 
θοΰντος καί προστάτου Κέρκυρας ένθα τό ιερόν αΰτοΰ καί άφθαρτον τεθη- 
σαΰρισται σώμα ιουσπατρονάτο κατά διαδοχήν οίκου καί πάτριάς Βουλγαρι 
Ευγ. Κερκυρ. Ένετίησι. 1772. Παρά Δημητρίφ Θεοδοσίου τφ εξ Ίωαννίνων.

(Βιβλιοθ. Η. Pernot κληρονόμου της Βιβλιοθήκης Ε. Legrand).

Σταματίου καί Ίωάννον το:ν εκ Σπετσών (ή 1822- Φεβ. γ').

’Ακολουθία βίος καί μαρτΰριον τών ενδόξων νεομαρτΰρων καί αΰταδέλ- 
φων Σταματίου καί Ίωάννου τών εκ Σπετσών μαρτυρησάντων έν Χίφ κατά 
τό α.ω.κ.β. έτος (1822) έτος Φεβρουάριου Γ'. πονηθεΐσα παρά ’Ανθίμου 
ίερομονάχου Πουλάκη τοΰ Χίου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάρων σ. 165- 174. Τό εις τόν "Εσπερινόν Δοξαστικόν (σ. 165) 
«Ποίημα Νικηφόρου Καλόγερό αρχιεπισκόπου πρφην Πατρών» (εις ήχον α'). Ό Κανών 
(σ. 168) φέρει ακροστιχίδα: «Θειοι μάρτυρες, δωρήσασθε χάριν "Ανθιμος» (ήχος πλ. δ'. 
"Αρματηλάτην Φαραώ). Μετά τό Κοντάκιον (σ. 170 -172) «Βίος καί μαρτΰριον τών αγίων 
ενδόξων νεομαρτΰρων καί αΰταδέλφων Σταματίου "Ιωάννου καί Νικολάου τών έκ Σπε
τσών καί έν Χίφ μαρτυρησάντων». ’Αρχή : «"Ως θαυμαστά τά έργα σου Κύριε, καί αί 
οδοί σου ανεξιχνίαστοι! Μέ κάθε δίκαιον ήμπορεϊ τις θαυμάζων νά φωνάζη».

Σταύρον.

Έγχειρίδιον περιέχον τόν Παρακλητικόν Κανόνα καί τους ΚΔ' Οίκους 
εις τόν Τίμιον καί Ζφοποιόν Σταυρόν, έν φ καί τά χρυσόβουλλα τών αοιδί
μων βασιλέων Ρωμανού καί ’Ανδρονίκου, μεθ’ ων καί διαθήκη ’Αναστασίας, 

τής μετονομασθείσης Άγάθης, επί δέ τουτοις καί τό Χάτ Σερίφ τοΰ Σουλτάν 
Σελήμ. Τά νΰν πρώτον τυποις έκδοθέν, σπουδή μέν τού πανοσιωτάτου έν 
ίερομονάχοις Κυρίου Χριστοφόρου τοΰ Ξηροποταμηνοϋ, δαπάνη δέ τοΰ 
τιμιωτάτου Κυρίου Θεοδώρου Ροδόλφου έκ πόλεως Μπρασσόβ τής Τραν
συλβανίας. αψος'. Ένετίησιν, 1776. Παρά Νικολάω Γλυκεϊ τφ έξ Ίωαννίνων.

(Βιβλιοθ. άγ. Μάρκου έν Βενετία: 19171. S«- D. 1).

Σταύρον νψωσις (Σεπτ. ιδ').

Κανών ιαμβικός εις την Ύψωσιν τοΰ Τιμίου Σταυρού, οΰ ή άκροστιχίς 
διά στίχων ήρωελεγείων:

«Στανροτνποις παλάμησιν έπ ουρεί σήμα ΘεοΊο 
Μωσης ό’ ό κλεινός θεσμοθέτης'Εβραίων 
νδασι πικρογόνοις πολνφλοίσβου ό’ αν τε θαλάσσης 
εμφαίνει Σταυρόν Χριστιανών τό κλέος».

Ποίημα Παύλον Ξηροποταμηνοϋ 
Ηχος ό ‘ Θειο.) καλυφθείς
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«Σέβειν δ Μωσης ίκδιδάσκεται πάλαι 
τύπον γεγηθώς σταυρικόν κρεμών δφιν 
άθρεΐν τε τοΐς δηχθεΐσι φράζει κα'ι πάθος»....

Έδημοσιεύθη εν τινι βιβλιαρίφ (έν χέλει) χιχλοφορουμένφ «Έλεγχος φρονήματος 
νεολαίας, έν Άθήναις 1888, υπό Ζαχαρίου ίερομονάχου πρώην Έσφιγμενίχου.

Στυλιανόν Παφλαγόνος (Νοεμ. κζ"').

Ή ’Ακολουθία τοϋ όσιου και θεοφόρου πατρός ημών Στυλιανού τοϋ 
Παφλαγόνος ψαλλόμενη trj κς' Νοεμβρίου.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 81 - 87. Μεθ’ ενός Κανόνος άνευ άκροστιχίδος (εις 
ήχον δ'. ’Ανοίξω ιό σχόμα μου). Έν σ. 85 σύντομον Συναξάριον, οΰ ή αρχή : «Οΰτος ό έν 
άγίοις παχήρ ημών Στυλιανός έγεννήθη εις χήν Παφλαγονίαν, ήγιάσθη δέ, ώς άλλος 
Σαμουήλ, από χήν κοιλίαν τής μηχρός του καί έγινε καχοικηχήριον τοΰ Αγίου πνεύματος».

Σώζοντος μάρτνρος.

Άκολουί) ία τοΰ αγίου μάρτυρος Σώζοντος. Συμπληρωθεΐσα έκ χειρογρά
φων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής έν 'Αγίφ Όρει Ίεράς Μονής τής Μεγί
στης Λαύρας έπιμελείρ καί φροντίδι τοϋ Παν. ’Αρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστό
μου Δη μητριού Δ°ος Θεολ. καί Φιλ., καί τοΰ Πανοσ. μοναχού τής Ίεράς 
Μονής 'Αγίας Λαύρας κ. ’Αθανασίου Καμπανάου ίατροΰ καί ψαλλόμενη τή 
7*1 Σεπτεμβρίου. Έξεδόθη τό δεύτερον δαπάναις τοΰ έξ Αίγίνης Ίωάννου 
Μωραΐτου. Τύποις: Γεωργ. & Άθαν. Ύφαντίδη. Πειραιεΰς 1931.

Εις σχήμα μικρόν 8°ν σελ. 32· έν σελ. 2 είκών τοΰ αγίου Σώζοντος· έν σ. 3. 
Γράμμα τοϋ αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου χρονολογούμενοι· από 3 Μαρτίου 
1931, δι’ οΰ κατά συνοδικήν άπόφασιν επιτρέπεται ή έκτύπωσις καί κυκλοφορία τής έν 
λόγφ 'Ακολουθίας τής έπιθεωρηθείσης υπό τοϋ Ινασσανδρείας Ειρηναίου· έν σ. 4 επι
στολή τοΰ εκδότου αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου πρός Ίωάννην Μωραΐτην, δι’ ής αναγ
γέλλει αύτφ δτι ένεκρίθη υπό τής Ί. Συνόδου ή τής ’Ακολουθίας έκδοσις καί δύναται 
νά έκτυπώση αυτήν έν σελ. δ ολιγόστιχα τοΰ εκδότου προλεγόμενα περί τοΰ έν Αίγίνη 
ναοΰ τοΰ άγιου Σώζοντος, δστις παρεκκλήσιον ών έν τή κώμη Πέρδικα τής Αίγίνης 
έκτίσθη καί άνεκαινίσθη τφ 1905 τή πρωτοβουλία τοΰ έκ τής αυτής κώμης καταγομέ- 
νου Ίωάννου Μωραΐτου, έν σελ. 6-7 «δ βίος τοΰ άγιου μάρτυρος Σώζοντος» ’Αρχή: 
«ό άγιας Μάρτυς Σώζων κατήγετο έκ Λυκαονίας καί ήτο ποιμήν προβάτων». Μετά τήν 
ς' φδήν έπαναλαμβάνεται (σ. 23) τό γνωστόν έκ των Μηναίων Συναξάριον. Μετά τής 
’Ακολουθίας τοΰ άγιου περιελήφθη καί ή ’Ακολουθία εις τό Γενέσιον τής Θεοτόκου, ής 
ό Κανών φέρει ακροστιχίδα «Γέννησιν ύμνώ τής Θεόπαιδος κόρης ’Ιωσήφ»· μετά δέ 
τοΰτον δ Κανών τοΰ άγ. Σφζοντος ποίημα Θεοφάνους (Θαλάσσης τό έρυθραΐον). «Σωθή- 
ναι τούς τήν σεπτήν σου σήμερον μνήμην γεραίροντας»· έν σελ. 31 Μεγαλυνάριον (1).

(Βιβλιοθήκη τοΰ συγγραφέως).

Τίτου αποστόλου (Αυγ. κε').

’Ακολουθία πλήρης, (έξ ής έλλείπει ό Κανών)
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 544-548).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:45:19 EEST - 34.211.113.242



'Αγιολογικά. 119

Ίριάδος άγιας.

1) Οίκοι κατ’ Άλφάβητον εις την παναγίαν Τριάδα έκδοθέντες μέν δι’ αΐτή- 
σεως τοΰ πανιερωτάτου καί θεοσεβεστάτου αγίου πρώην Έρσεκίου κυρίου 
Ναθαναήλ, άναλώμασι δέ τοΰ λίαν φιλόθεου καί φιλογενοϋς κυρίου Χατζή 
Γεωργίου Κυπρίου1 καί τών προς την περίφημον αυτήν νήσον βασιλικών 
ορισμών άρίστου Διερμηνέως, εις τε κοινήν τών ορθοδόξων χριστιανών καί 
ιδίαν ψυχικήν ωφέλειαν, έτει τφ σωτηρίω 1800.

(Βιβλιοθ. Ίωάν. Βλαχογιάννη).

2) Ευχαί κατανυκτικαί διαφόρων αγίων καί κανόνες εις τήν αγίαν 
Τριάδα καί εις τον Κύριον ημών Ίησοΰν Χριστόν καί εις τήν ΰπεραγίαν 
Θεοτόκον συλλεχθεΐσαι παρά τίνος αδελφού χάριν ωφελείας ψυχικής τών 
άναγινωσκόντων καί προσευχόμενων δι’ αυτών καί από μέν τους Τριαδικούς 
κανόνας ό βουλόμενος ας άναγινώσκη τό Σαββάτφ εσπέρας, τον Κανόνα 
δπου ακολουθεί ή όκτόηχος, εις τό απόδειπνου, από δέ τών εις τον Κύριον 
ημών Ίησοΰν Χριστόν, ας διαβάζη τάς λοιπάς ημέρας τής εβδομάδας άνά 
έκαστον εις τό απόδειπνου, εις δέ τάς ώρας ή εις τήν θ' ας διαβάζη κανόνα 
τής Θεοτόκου εις τύπον παρακλήσεως, ας λέγη (αν θέλη) τον παρακαλώ ή ένα 
Κύριε έλέησον, διά τον κοπιάσαντα, καί συλλέξαντα καί συνεργήσαντα εις 
τον τύπον, νϋν τό πρώτον τύποις έκδοθέντα ίδίοις αύτοΰ άναλώμασι. Έν 
Τεργεστίφ αωδ'. παρά Γασπάρφ Βέκ. 1804.

Con Licenza de’ Superiori
(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίων άριθ. 31).

Τρύφωνος μάρτνρος.

Ακολουθία τοΰ αγίου μάρτυρος καί θαυματουργού Τρύφωνος.
Νέον Χιακόν Λειμωνάριου σ. 153-164. Κανών εις (είς ήχον δ'. ’Ανοίξω τό στόμα 

μου) άνευ άκροστιχίδος καί άνωνύμως· μετά τό κοντάκιον (σ. 158-161) «Βίος τοΰ αγίου 
μάρτυρος καί θαυματουργού Τρύφωνος» ού ή άρχή : «Μετά τήν ένσαρκον παρουσίαν 
τοΰ Κυρίου καί Θεοΰ καί Σωτήρος ημών Τησοΰ Χριστού, καί τήν έκ νεκρών αύτοΰ 
έγερσιν». Έν τέλει τής ’Ακολουθίας (σ. 164) «Ευχή ίκετήριος πρός τόν άγιον Τρύφωνα 
έάν συμβή βλάπτεσθαι τά χωράφια, κήπους καί άμπελώνας υπό ερπετών, άκρίδων καί 
ζωϊφίων». Άρχή: «Πανένδοξε Μάρτυς τοΰ Χριστού, καί στρατιώτα τοΰ έπουρανίου 
Βασιλέως, Τρύφων παμμακάριστε, τής άκηράτου τρυφής ό επώνυμος».

Φανουρίου τοϋ νεοφανούς (Αύγ. κζ').

’Ακολουθία καί βίος τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοΰ 
νεοφανούς. Τή 27 Αύγούστου έορτάζομεν τήν μνήμην καί τήν ευρεσιν τής 
είκόνος τοΰ αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου τοΰ νεοφανούς, γνω- 
σθέντος είς τήν νήσον Ρόδον, έν έτει 1500 περίπου από Χριστού.

Νέον Χιακόν Λειμωνάριον σ. 318-326. Ή ’Ακολουθία άνωνύμως· τό Δοξαστικόν 
καί ίδιόμελον τής Λιτής ποίημα Νικηφόρου τοΰ Χίου (σ. 319). Μία εκδοσις έν Έρμου- 
πόλει τής Σύρου γενομένη τώ 1877 επιγράφει τήν δλην ’Ακολουθίαν είς Νικηφόρον
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Γεωργιάδην Νεαμονήτην έκ Καρδαμύλων τής Χίου, δστις είναι ό γνωστός Ιερομόναχος 
Νικηφόρος' άλλ’ ή δλη ’Ακολουθία είναι εργον τοΰ αγιορείτου Νικοδήμου, πλήν των 
ανωτέρω δύο σημειουμένων ιδιομέλων ώς έν τφ Λειμωναράρ επιγράφονται- ϊδε L. Peti t, 
Bibliogr. des Acolouthies grecques a. 236-239. Έν o. 323-324 βίος Φανουρίου, ου ή 
αρχή: «Οΰτος ό λαμπρός ’Αθλητής τού Κυρίου καί Μάρτυς αήττητος, ό θαυμαστός, 
λέγω, Φανούριος, πόθεν ήτον, και ποιους γονείς είχε καί είς ποιον καιρόν, καί μέ τίνας 
Βασιλείς έκαμε τήν πάλην καί τον αγώνα του, δέν ήμπορέσαμεν ποτέ νά τό μάθωμεν».

Φοηεινής.

’Ακολουθία τής αγίας Φωτεινής. Έν Λευκωσία 1907.
(Τδε Κυπριακά Χρονικά έτ. Β' σ. 172).

Φωτίου I ΐατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως (Φεβρ. ζ").

’Ακολουθία πλήρης (έξ ής μόνον ελλείπει ό κανών, άνατυπωθεΐσα έκ τής τοΰ Κων
σταντίνου Τυπάλδου ακολουθίας είς τον ιερόν Φώτιον).

(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 434-438).

Χαραλάμπους ΐερομάρτνρος (Φεβρ. ι').
’Ακολουθία μετά έξ Στιχηρών τοΰ Εσπερινού καί Δοξαστικού, τριών τών Άποστί- 

χων μετά Δοξαστικού, Έξαποστειλαρίων (2) καί τριών Στιχηρών τών Αίνων μετά Δοξα
στικού. (Άνατύπωσις έκ τών έντυπων άνευ τοΰ Κανόνος).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 439-443).

Χρίστον Γέννησις (Δεκ. κε').
1) ’Ακολουθία πλήρης (άνατύπωσις έκ τών Μηναίων).
(Στυλ. ’Αλεξίου, 'Ιερά Σύνοψις σ. 313-347).

2) "Υμνοι Δοξαστικοί εγκωμιαστικοί ψαλλόμενοι εις τήν Γέννησιν τοΰ 
Κυρίου καί σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου είς τον λέγετον ήχον. Έν Βούδα 
παρά τή Τυπογραφία τοΰ κατ’ Ουγκαρίαν Βασιλικοΰ ΓΤανδιδακτηρίου 1797.

(Εθνική Βιβλ. τής Ελλάδος: Θεολ. 4105).

Χρίστου ενταφιασμός.

1) Ό Επιτάφιος Θρήνος ήτοι ’Ακολουθία τοΰ δ'ρθρου τοΰ αγίου καί 
μεγάλου Σαββάτου. Έκδοσις Γ' διορθωμένη κατά τό μέλος. Δαπάνη Ν. Β. 
Νάκη. Άθήνησι τυποις Φιλομοΰσου λέσχης. Δ. Σ. οπιδδ. καί Συντ. έν όδώ 
’Αθήνας άριθ. 237 1862.

(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίων άριθ. 136).

2) Ό Επιτάφιος Θρήνος ή τά εγκώμια τοΰ μεγάλου Σαββάτου διορ- 
θα>θέντα υπό Παγκρατίου Βατοπαιδινοΰ αρχιμανδρίτου τοΰ Οίκουμενικοΰ 
Θρόνου καί διδασκάλου τής Θεολογίας έκδιδόμενα άδεια καί έγκρίσει τής 
Μεγάλης τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας. Έν Κωνσταντινουπόλει 1918. Τυποις 
Ε. Βασιλειάδου.

Είς σχήμα 160ν σ. 61. Έν σ. 3 «Εισαγωγή έξήγησις, σ. 6 - 29 Προλεγόμενα έν οΐς 
συνεχωνεύθη καί ή έκθεσις τής έπιτροπής τής κρινάσης τό εργον, καί μετ’ αυτήν γράμμα 
τοΰ Πατριάρχου Γερμανού (Νοεμ. κθ' 1917). Μετά τοΰτο φωτογραφική είκών τοΰ
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Συμεών Σινιόσογλου είς δν άφιεροϋται ιό βιβλίον μετ’ φδής πρός τό : Άκατάληπτόν 
έστιν. Έπεται είκό»ν φέρουσα επιγραφήν «ό Σωτήρ ημών νεκρός». Ό ’Επιτάφιος Θρήνος 
δημοσιεύεται έν τή μετρική αϋτοΰ μορφή.

(Βιβλιοθήκη τού συγγραφέως).

3) ’Ακολουθία τοΰ μεγάλου Σαββάτου και τα εγκώμια τοϋ Επιταφίου 
Θρήνου μετρικώς διορθωθέντα υπό Παγκρατίου Βατοπαιδινοΰ αρχιμανδρίτου 
τοϋ Οίκουμενεκου Θρόνου καί διδασκάλου τής Θεολογίας έκδιδόμενα άδεία 
καί εγκρίσει τής Μεγάλης τοϋ Χριστοΰ Εκκλησίας. Έκδοσις δεύτερα. Έν 
Κωνσταντινουπόλει. Τΰποις Α. Κορόμηλά 1920.

Είς σχήμα 80ν σ. 63. ’Εν άρχή άφιέρωσις είς Νικόλαον Γαλιατσάτον έκ Κεφαλλη
νίας. ’Ακολουθεί ή έγκρισις τής 'Ιεράς Συνόδου (30 Σεπτ. 1917) καί πατριαρχικόν 
γράμμα τοϋ Γερμανού (Νοεμ. ιθ' 1917) καί έν σελ. 8 είκιόν έπιγραφομένη co Σωτήρ 
ημών νεκρός» μεθ’ ήν σ. 9 ακολουθεί ή τοΰ Μεγάλου Σαββάτου ’Ακολουθία.

(Βιβλιοθήκη τοϋ συγγραφέως).

4) Εγχειρίδιου εις δόξαν πατρός υΐοΰ καί αγίου πνεύματος τοΰ ενός 
Θεοΰ. Εγχειρίδιου περιέχον τα ασματικά εγκώμια καί τον Κανόνα τοϋ Επι
ταφίου, τά έν τφ Τριφδίφ τετυπωμένα έπιμελώς ήδη διορθωθέντα μετά καί 
τοϋ άναστασίμου Κανόνος τής λαμπροφόρου ημέρας τοϋ Πάσχα. Τύποις 
έκδοθέν πατριαρχεΰοντος τοϋ Παναγιωτάτου καί θειοτάτου Οικουμενικοΰ 
Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Νεοφύτου άναλώμασι μέν καί δαπάνη τοϋ τιμιω- 
τάτου καί φιλοχρίστου έν πραγματευταΐς κυρ Σεραφίμ, υίοΰ ’Αθανασίου 
Μουρμούρογλου, τοϋ καταγόμενου έκ χωρίου Φερτέκ, καί ήδη κατοικοϋντος 
έν τή κατά Καισάρειαν Κομωπόλει τή καλούμενη Νέμσεερ, είς ψυχικήν αϋτοΰ τε 
καί των γονέων αϋτοΰ σωτηρίαν. Έπιμελεία δε καί διορθώσει Νικοδήμου 
μοναχοϋ, είς ύμνον τοϋ υπέρ ημών ταφέντος καί άναστάντος Χριστοΰ τοϋ 
Θεοΰ ημών, καί είς εϋχερεστέραν χρήσιν τών έν ταΐς τοΰ Θεοΰ έκκλησίαις ψαλ- 
λόντων. Έν τφ τοΰ Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως τυπογραφεία», 
έτει 1800.

(Βιβλιοθ. Έλλην. Φιλολ. Συλλόγου έν Κων/πόλει: Θρησ. 4525. Καί Ίωασαφαίων 
άριθ. 75).

5) Εγκώμια ψαλλόμενα είς τον Επιτάφιον Θρήνον τοϋ Κυρίου ημών 
Ίησοϋ Χριστοΰ.

(Διάφορα τών έντυπων. Έξεδόθησαν έξ Ίβηριτικοΰ Κώδικας υπό ’Ιωακείμ Ίβηρί- 
του έν «Γρηγορίφ Παλαμφ» τ. Ζ' σ. 128- 134. Ποίημα Νείλου μητροπολίτου Ρόδου, 
οΰχί δέ Νείλου Ροδίου ώς σημειοΐ ό έκδοτης Ίβηρίτης).

6) ’Ακολουθία τών αγίων παθών ιβαλλομένη τή εσπέρα τής αγίας καί 
Μεγάλης Πέμπτης, μεταφρασθεΐσα υπό Μαρίας Ε. Ροδοκανάκη. MCMXX. 
[έν Παρισίοις].

(Είς σχήμα 32°ν έν Γαλλική μεταφράσει συνοδευομένη μετά τοϋ ελληνικού κειμέ
νου τών ασμάτων. Ή μετάφρασις αυτή τή συνεργασία γενομένη τοΰ έπί τόσα έτη έν
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Παρισίοις έφημερεύσαντος άκάρπως Γερμανού Βασιλάκη, φέρεται εις χεΐρας των άρι- 
στοκρατίδων κυριών των Παρισίων κατά τήν Μεγάλην Πέμπτην έν τη εκκλησία, 'ίνα από 
τής μεταφράσεως κατανοώσι τά ψαλλόμενα !)

(Βιβλ. τού Συγγραφέως). Τήν λαμπρόν ακολουθίαν τών αγίων Παθών ό εφημέριος 
τής εκκλησίας Παρισίων Βασιλάκης συνέταμεν αξιοθρήνητος, ΐνα ευαρέστηση τοϊς όλί- 
γοις ψυχροΐς καί άδιαφόροις.

7) Τετραωδιον Άνδρέου Κρήτης εις τον Επιτάφιον Θρήνον.

Έδημοσιεύθη έν Γρηγορίφ Παλαμδ τ. Η' σ. 437 - 142 υπό Σπυρίδωνος Λαυριώτου 
έκ τού Λαυριωτικοϋ Κώδ. Δ. 45 φ. 309. Ήχος γ'. Βοηθός καί σκεπαστής: ’Αρχή. «Έτά- 
ζειν ό άνεύθυνοε θέλων δεσμήσαι ΐνα λύσης δέσμιους».

Χριστού άνάστασις.

Σιωνίτης ΰμνφδός ή μελφδικοί και θείοι ύμνοι οΰς ψάλλομεν περιερ- 
χόμενοι και λιτανεύοντες εις τά εντός τοΰ πανίερου ναοϋ τής Άναστάσεως 
πανσέβαστα προσκυνήματα και θεία παρεκκλήσια. Έκδίδεται ήδη τό πέμπτον 
εγκρίσει τοΰ Μακαριωτάτου και Θειοτάτου πατριάρχου τής αγίας πόλεως 
'Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Κυρίου Κυρίου Γερασίμου τοΰ Α'. Έν 
Ίεροσολΰμοις έκ τοΰ Τυπογραφείου τοΰ ίεροΰ κοινού τοΰ Π. Τάφου 1893.

(Βιβλιοθήκη Ίωασαφαίων άριθ. 185).

Χριστού Θεοφάνεια (Ίαν. ζ”).

'Ακολουθία πλήρης ώς έν τοΐς Μηναίοις.
(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 364-395).

Χριστού Μετημόρφωσις (Αΰγ, ζ").

’Ακολουθία πλήρης κατά τά Μηναία (έλλείπουσιν έκ τοΰ Κανόνος μόνον αί 
πρώται 8 άδαί).

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 522-528).

Χριστού περιτομή (Ίαν. α').
’Ακολουθία μετά δύο ’Ιδιομέλων ε’ις τόν Εσπερινόν καί πάσα ή έν τοϊς Μηναίοις 

άναγραφομένη.

(Στυλ. ’Αλεξίου, Ιερά Σύνοψις σ. 352-361).

Κανόνες εις Χριστόν (ΐδε Τριάδος αγίας 2)’ έκδοθέντες μετ’ άλλων 
κανόνων καί ευχών έν Τεργέστη τφ 1804.

Έν Παρισίοις Μάρτιος 1932.

t ο πρ. ΛΕΟΝΤΟ ΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ
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