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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Tò 1986 κυκλοφόρησε το μνημειώδες corpus της Ντόρης Παπαστρά-

του στο όποιο περιλαμβάνονται τα ορθόδοξα θρησκευτικά χαρακτικά 

πού χαράχθηκαν καί τυπώθηκαν άπο τα μέσα του 17ου ώς τα τέλη του 

19ου αιώνα. Με μόχθο, επιμονή καί μεθοδικότητα μελέτησε ένα 

ταπεινό, ευτελές καί παραμελημένο υλικό, αποκαλύπτοντας τον 

άγνωστο κόσμο της νεοελληνικής θρησκευτικής χαρακτικής, άλλα 

καί ευρύτερα τις απαρχές καί την εξέλιξη τής νεοελληνικής χαρα

κτικής. Συγχρόνως κατάρτισε την πληρέστερη ώς σήμερα συλλογή 

πρωτότυπων ελληνικών θρησκευτικών χαρακτικών. ' Η συλλογή, με

τά τήν αποδημία της (1987), δωρήθηκε το 1994 στο Μουσείο Βυ

ζαντινού Πολιτισμού τής Θεσσαλονίκης.3 

'Αν το corpus τών θρησκευτικών χαρακτικών αποτελεί ένα κε

φάλαιο στην 'ιστορία τής τέχνης, παραδίδει συγχρόνως απλόχερα ένα 

πρωτογενές υλικό για τήν έρευνα πολυσήμαντων πτυχών του θρη

σκευτικού βίου στά χρόνια τής οθωμανικής κατάκτησης. Ή θεμα

τολογία τών «χάρτινων εικόνων», όπως πολλές φορές χαρακτηρίζον

ται, εκτείνεται στην απεικόνιση ιερών προσώπων (του Χρίστου, τής 

Θεοτόκου, αγίων), στην αποτύπωση σκηνών άπο τον βίο καί τα 

1 Ντόρη Ναπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. 'Ορθόδοξα Βριρκευτιχά χαρακτικά, 

¡665-1899, τ. ΜΙ, 'Αθήνα 1986 (εφεξής Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες Ι-ΙΙ). 
2 Ό θετικός αντίκτυπος άπο τήν έκδοση αντανακλάται στα δημοσιεύματα του 

ημερήσιου καί περιοδικού τύπου της εποχής. Για τη σημασία του έργου βλ. ειδι

κότερα, *Όλγα Γκράτσιου, « Ά π ο τις μεταβυζαντινές εικόνες στις απαρχές της 

νεοελληνικής χαρακτικής», Τα Ιστορικά 4/7 (Δεκέμβριος 1987) 231-236 (βιβλιο

κρισία)· Μ. Χατζιδάκης, «Χάρτινες εικόνες. Το βιβλίο που ανασταίνει την ταπεινή 

θρησκευτική εικονογραφία», Αντίτχ. 346 (8 Μαίου 1987) 52-53* Α. Ξύδης, «Χάρ

τινες εικόνες. Φορείς της Ορθοδοξίας και της ελληνικής γλακισας», ο.π., 54-55. 
3 Τμήματα της συλλογής παρουσιάσθηκαν σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα καί 

στο εξωτερικό καί στάθηκαν ή αφορμή για την όργάνοκτη επιστημονικής συνάν

τησης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης το 1995 (Μεταβυ

ζαντινά χαρακτικά. ΙΙρακτικά επιστημονικής ήμερίόας, Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμοί', 10 Νοεμβρίου 1995, [Θεσσαλονίκη] 1999). 
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θαύματα τους, στή σχηματική πανοραμική αναπαράσταση αρχιτεκτο

νικών συγκροτημάτων μοναστηριών, ή άλλων προσκυνηματικών τό

πων. "Ολα αποτελούν μέσα συναισθηματικής και πνευματικής πρόσ

δεσης του πιστού με το ιερό πρόσωπο άλλα κυρίως με τον ιερό τόπο 

(μονή, ναό ή άλλο προσκύνημα) πού είναι αφιερωμένος στή λατρεία 

του. "Ετσι, δωρίζονται στον προσκυνητή ως «ευλογία» καί ανάμνη

ση για το προσκύνημα άλλα καί ως ευχαριστία για τήν οικονομική 

αρωγή του, ή διανέμονται άπο τους «ταξιδιώτες» μοναχούς πού 

περιοδεύουν στις πόλεις καί στα χωριά της ορθόδοξης «καθ' ήμας 

Ανατολής» διενεργώντας τη ζητεία, ως υπόμνηση οφειλόμενου χρέ

ους, οχι πάντα κατά κανόνα προσκυνηματικου, προς τον άγιο καί το 

ίδρυμα του. Είδος ευτελές καί μικρού κόστους, κατάλληλο για μα

ζική διάθεση, με εντυπωσιακό εύρος διακίνησης στις εσχατιές της 

τουρκοκρατούμενης 'Ανατολής άλλα καί εξω άπο τα οριά της, είναι 

εξίσου αποτελεσματικό με τα προσκυνητάρια, πού άρχισαν να εκδί

δονται για τις μεγάλες ορθόδοξες μονές κατά τον 17° αιώνα, στή 

διέγερση της ευσέβειας τών πιστών για τα σεβάσματά τους. 

4 Στο είδος αυτό τών βιβλίων καταγράφεται ή ιερή ιστορία καί οί παραδόσεις 
του προσκυνηματικου τόπου καί περιγράφονται τα σεβάσματά του (θαυματουργές 
εικόνες, άγια λείψανα). Μια συστηματική βιβλιογραφία ή μελέτη για τα έντυπα 
προσκυνητάρια (ή περίγραφες) παραμένει ακόμη αιτούμενο της έρευνας. Περισ
σότερο γνωστά είναι τα προσκυνητάρια για τους αγίους τόπους της Παλαιστίνης. 
Για τα βυζαντινά καί πρώιμα μεταβυζαντινά προσκυνητάρια, πολλές φορές ει
κονογραφημένα, που κυκλοφορούσαν σε χειρόγραφη μορφή βλ. ενδεικτικά Α. 
Külzer, Peregrinatio graeca in Terram Sanctam, Φραγκφούρτη 1984 · Σ. Καδας, 
Είκονογραψημένα προσκυνητάρια τών 'Αγίων Τόπων (τέσσερα ελληνικά χειρό
γραφα 17o1'-18ου ai), θεσσαλονίκη 1984* ó ίδιος, Προσκυνητάρια των Αγίων 
Τόπων. Αέχα ελληνικά χειρόγραφα 16ον-18ον αι., Θεσσαλονίκη 1986" ó ίδιος, Οί 

"Αγιοι Τόποι: Εικονογραφημένα ¡Ιροσκννητάρια ÍTW-IS01' ai, Αθήνα 1998. — 
Τα έντυπα προσκυνητάρια τών αθωνικών μονών είναι καταχωρημένα στο Ι. 
Doens, «Bibliographie de la Sainte Montagne de l'Athos», Le millénaire de la 
Sainte Montagne de VAthos, τ. 2, Chevetogne 1964 (ανατύπωση αυτοτελώς, "Αγιον 

"Ορος 2001), 351-394 (ελληνική βιβλιογραφία). Για τα σιναϊτικά προσκυνητάρια 
βλ. Μ. Μανούσακας, « Ή "Περιγραφή" του Σινά καί αϊ πηγαί αύτης», Μεσαιω
νικά και Νέα 'Ελληνικά 5 (1996) 29-43' για τήν Περιγραφή του Παϊσίου Πα
ραμυθίας βλ. Σ. Κοντογιάννης, Τον επισκόπου Παραμυθίας Παϊσίου, Περιγραφή 
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"Αν ή χάρτινη εικόνα αποτελεί ενα «μονόφυλλο» εικαστικό αφή

γημα του βίου και των θαυμάτων του ίεροϋ προσώπου και το προσκυ-

νητάριο, ενα βιβλίο πού ύπομνηματίζει λεπτομερέστερα τόσο τον 

άγιο δσο καί το καθίδρυμα με το όποιο συνδέεται, ενα άλλο έντυπο, 

με τη μορφή ταπεινού στην εμφάνιση βιβλίου ή φυλλαδίου, εξασφα

λίζει τή μνήμη καί την τιμή του στον ετήσιο λειτουργικό κύκλο της 

Εκκλησίας. Πρόκειται για τις έντυπες ακολουθίες, πού, λόγω του 

συνηθέστατα ολιγοσέλιδου, ονομάσθηκαν καί «φυλλάδες», οι όποιες 

περιέχουν τις εκκλησιαστικές ακολουθίες (ειδικά θεματικά ύμνολο-

γικά σύνολα) πού ψάλλονται κατά την ήμερα της εορτής των τιμώμε

νων ιερών προσώπων, ή της ανάμνησης των θαυμαστών γεγονότων.5 

Οί φυλλάδες παραδίδουν πολύτιμη ύμνογραφική ύλη, πού συντέ

θηκε για να καθιερώσει καί να διαδώσει την τιμή, σε μεγάλο πο

σοστό, κυρίως νέων καί τοπικών αγίων, Οπως είναι οί ιδρυτές με

γάλων μονών, νεομάρτυρες, πρόσωπα με όσιακό βίο, άλλα καί πα

λαιότερων αγίων, γνωστών μεν άπό τα βυζαντινά χρόνια, πού Ομως, 

παρά την ύπαρξη συναξαριακής μνείας, πλήρεις ακολουθίες δεν συμ

περιλήφθηκαν στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, δηλαδή στα 

Μηναία. Περιέχουν ακόμη ειδικές ακολουθίες αφιερωμένες στην τι

μή θαυματουργών εικόνων, ιδιαίτερα της Θεοτόκου, συμπληρώνον

τας έτσι τίς καθιερωμένες ακολουθίες στον ετήσιο κύκλο τών θεο

μητορικών εορτών. 'Ωστόσο οί φυλλάδες παραδίδουν καί ακολουθίες 

τοϋ άγίσν και θεοβαδίστσν όρσνς Σινά, 'Αθήνα 1978* για το Μέγα Σπήλαιο βλ. 

Κ. Λάππας, «Τα προσκυνητάρια της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύ

των», Μεσαιωνικά και Νέα 'Ελληνικά 1 (1984) 80-125· για τη μονή Κύκκου βλ. 

Σ. Περδίκης, «Βιβλιογραφία 'Ιεράς Μονής Κύκκου», 'Επετηρίδα Κέντρου Με

λετών Ίερας Μονής Κύκκου 2 (1993) 463-521' Κ. Κωνσταντινίδης, Ή Διήγησις 

τής θαυματουργής εικόνας τής Θεοτόκου 'Ελεοΰσας τον Κνκκου κατά τον έλ).η-

νικά κι'οδικα 2313 τοϋ Βατικανού, Λευκωσία 2002, 55-60, 241-292. 
5 Ό ορός «φυλλάδα» χρησιμοποιείται επίσης καί για μια κατηγορία λειτουργι

κών εντύπων προς χρήση τών κληρικών διαφόρων βαθμών για την τέλεση εκκλη

σιαστικών ακολουθιών, μυστηρίων κλπ. Τέτοια βιβλία είναι το Λειτουργικό* (ή 

Ai θεϊαι Λειτουργίαι), το Άρχιερατικόν, το Ίερατικόν, το Ίεροδιακονικον (Ν. 

Τωμαδάκης, « Ή εν Ιταλία εκδοσις ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων», *Επε-

τηρίς 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 37, 1969-1970, 33). 
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αφιερωμένες σε άγιους πού, μολονότι υμνολογούνται στα Μηναία, 

ευτύχησαν να έχουν πολλαπλές εκδόσεις των ακολουθιών τους, συ

χνά με την προσθήκη νέων ύμνογραφικών κειμένων. Εΐναι συνήθως 

άγιοι δημοφιλείς και καθολικά αναγνωρισμένοι (π.χ. άγιος Γεώρ

γιος, άγιος Νικόλαος), ή συνδέονται ιδιαίτερα με κάποιον τόπο (π.χ. 

άγιος Δημήτριος ó μυροβλύτης), ή θεωρούνται οτι παρέχουν ειδική 

μεσιτευτική προστασία (π.χ. άγιος Μόδεστος, άγιος Χαραλάμπης). 

Έκτος άπο τα ύμνολογικά κείμενα, σχεδόν κατά κανόνα οί φυλλάδες 

περιλαμβάνουν καί σύντομο ή εκτενές συναξάριο, κείμενο οργανικά 

ενταγμένο στο σώμα της ακολουθίας μεταξύ της έκτης καί της 

εβδόμης ωδής του κανόνα. Συχνά, εκτενής Βίος του αγίου ή διήγηση 

για το έορταζόμενο θαυμαστό γεγονός προτάσσεται ή επιτάσσεται 

στο έντυπο της ακολουθίας. "Ετσι, ύμνοι καί αγιολογικά υπομνήμα

τα παρέχουν στους μοναχούς, στους προσκυνητές, άλλα καί στους 

πιστούς ακόμη καί μακρινών οικισμών ένα λειτουργικό σύνολο για 

να τελέσουν μιαν ολοκληρωμένη εκκλησιαστική ακολουθία (συνήθως 

πανήγυρη) καί να γνωρίσουν τον βίο, τους άθλους καί τη θαυματουρ-

γία του ίερου προσώπου, της εικόνας ή τών λειψάνων του. 

Ή χρησιμότητα καί ή λειτουργικότητα τών Ακολουθιών είναι 

παράλληλη καί συμπληρωματική καί ίσως σημαντικότερη άπο εκεί

νη τών ορθόδοξων χαρακτικών καί τών προσκυνηταρίων, εφόσον εξα

σφαλίζουν αδιαμφισβήτητη εκκλησιαστική αναγνώριση καί κύρος 

στο πρόσωπο, προβάλλουν τήν αγιότητα του, συμβάλλουν αποφασι

στικά στην εξάπλωση της τιμής του αγίου καί προσδίδουν αϊγλη 

τόσο στο πρόσωπο δσο καί στο ιερό του καθίδρυμα. Καί ή εξάπλωση 

της τιμής αυξάνει αυτόματα τήν πνευματική, καί κατ' επέκταση τήν 

κοινωνική καί οικονομική εμβέλεια του τελευταίου. 

Πολύ λίγα γνωρίζουμε ακόμη για τους αριθμούς αντιτύπων 
στους οποίους κυκλοφόρησαν οι φυλλάδες. Σταχυολογώντας άπο 

μια πρώτη συναγωγή τραβηγμάτων τών ελληνικών βιβλίων πού 

παραθέτει ó Φ. Ήλιου, καί εστιάζοντας σε βιβλία πού βρίσκονται 

στή Συλλογή της Ντόρης Παπαστράτου, ή σε άλλα έντυπα της ίδιας 

κατηγορίας, πληροφορούμαστε δτι το Νέον Μαρτνρολόγιον του Νι

κόδημου Άγιορείτου του 1799 τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα, ή Άκο-



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
• · : 

λουθία του αγίου Γερασίμου του 1830 σε 450 τραβήγματα, ή 'Ακο

λουθία εις την μετάστασιν της Θεοτόκου του 1836 σε 900 αντίτυπα, 

το Κτιτορικόν ή Προσκννητάριον της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου 

του 1840 σε 3.000 αντίτυπα, ή Ακολουθία του αγίου Βησσαρίωνος 

του 1846 σε 2.000 αντίτυπα. Δύο άλλα βιβλία, πού δπως προανα

φέρθηκε εντάσσονται στον ίδιο κύκλο με τα ορθόδοξα χαρακτικά και 

τις φυλλάδες, το Προσκννητάριον της 'Ιερουσαλήμ του 'Αρσενίου 

Καλούδη του 1661, τυπώθηκε σε 1.520 αντίτυπα και το Προσκννη

τάριον της μονής Μεγίστης Ααύρας του 'Αγίου "Ορους του Σάββα 

Ααυριώτου του 1780 σε 500 αντίτυπα. Οι γνώσεις μας για τα 

«τραβήγματα» των χαρακτικών δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικό

τερο επίπεδο. 'Ενδεικτικά αναφέρεται δτι ο'ι ξυλογραφίες με θέμα 

την 'Αγία Αικατερίνη και το Θεοβάδιστον "Ορος Σίνα πού εκδόθη

καν το 1698 τυπώθηκαν σε 1.100 αντίτυπα το καθένα, ενώ ή έκδοση 

των δύο ξυλογραφιών με τα ίδια θέματα στα 1707 σε 1.000 αντίτυπα 

το καθένα. Ή χαλκογραφία με παράσταση της μονής Κύκκου του 

1778 κυκλοφόρησε σε 3.000 αντίτυπα.9 

'Ακολουθίες, προσκυνητάρια καί ορθόδοξα θρησκευτικά χαρα

κτικά δεν εξυπηρετούν μόνο κοινούς στόχους και απευθύνονται στο 

ίδιο κοινό άλλα συμπλέκονται και ώς προς το περιεχόμενο τους. Δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις πού ακολουθίες, κυρίως οι παλαιότερες, 

6 Φ. Ήλιου, «Βιβλία καί αριθμοί. Ή μαρτυρία των τραβηγμάτων», στο Φ. 

Ήλιου, Ιστορία τον Ελληνικού Βιβλίου, εκδοτική επιμέλεια "Αννα Ματθαίου 

- Σ. Μπουρνάζος - ΙΙόπη Πολέμη, 'Αθήνα 2005, 420 (Νέον Μαρτνρολόγιον), 444 

('Ακολουθία αγίου Γερασίμου), 461 ('Ακολουθία εις την μετάστασιν της Θεοτό

κου), 470 (Κτιτορικόν του Μεγάλου Σπηλαίου), 475 ('Ακολουθία αγίου Βησσα

ρίωνος) (εφεξής «Βιβλία καί αριθμοί»). 
7 G. Plumidis, «La stampa greca a Venezia nel secolo XVII», Archivio Veneto 93 

(1971) 38-40. Βλ. και Ήλιου, «Βιβλία καί αριθμοί», 414 (1 Ιροσχννητάριον 'Αρ

σενίου Καλούδη) καί 417 (ΙΙροακννητάριον Μεγίστης Ααύρας). 
8 ιΝτόρη ΙΙαπαστράτου, Ό σιναιτης Χατζηκυριάκης εκ χώρας Ιίουρλα. Γράμμα

τα-Ξυλογραφίες 1665-1707, 'Αθήνα 1981, 59 καί 88, 90 αντίστοιχα. Βλ. καί 

Ήλιου, «Βιβλία καί αριθμοί», 414. 
9 Σ. Νερδίκης, « Ή ΙΙεριγραφή της ιεράς μονής Κύκκου σε μία χαλκογραφία του 

1778», Έτιετηρίοα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 1 (1990) 36-39. 
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περιέχουν και κάποιο χαρακτικό με την απεικόνιση του υμνολογού

με νου άγιου ή/και σκηνών άπο τον βίο του, ενώ συνηθέστατα τα 

προσκυνητάρια των μονών, εκτός από τα χαρακτικά, περιέχουν ως 

οργανικό συμπλήρωμα την άσματική ακολουθία του ίεροϋ προσώπου 

στο όποιο είναι αφιερωμένο τό μοναστήρι. 

Ή συνάφεια των τριών κατηγοριών θρησκευτικών εντύπων φαί

νεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Δειγματοληπτική έρευνα στο cor

pus τών χάρτινων εικόνων της Ντόρης Παπαστράτου καί στις 'Ακο

λουθίες πού περιέχονται στή συλλογή της έδειξε ότι μεγάλος αρι

θμός χαρακτικών πού κυκλοφόρησαν αυτοτελώς περιέχονται καί 

στις αντίστοιχες εκδόσεις ακολουθιών καί προσκυνηταρίων για τα 

ίδια ιερά πρόσωπα καί την ίδια χρονιά, επαναλαμβανόμενα μάλιστα 

και σε αμέσως επόμενες εκδόσεις τους.1 0 

* Η παράθεση μερικών παραδειγμάτων σκιαγραφεί ευκρινέστερα 

το φαινόμενο, συμβάλλει στην επισήμανση διαφοροποιήσεων και 

εγείρει ερωτήματα πού αναμένουν την απάντηση τους. 

Τό 1816 τυπώνεται χαλκογραφία με παράσταση της Παναγίας 

Κυκκώτισσας στην Κύπρο. Ή ίδια χαλκογραφία περιλαμβάνεται 

και σε τρεις εκδόσεις της Περιγραφής της μονής του Κύκκου, τών 

ετών 1816 (καραμανλίδικη έκδοση), 1817 καί 1819, όπου περιλαμβά

νεται καί ή αντίστοιχη ακολουθία για τη θαυματουργή εικόνα.11 Το 

1804 κυκλοφορεί ή χαλκογραφία τών αγίων Νικήτα, Ιωάννου καί 

'Ιωσήφ, κτιτόρων της Νέας Μονής Χίου καί το ίδιο έτος ή Ακολουθία 

τους πού περιλαμβάνει τη χαλκογραφία τών αγίων.1 2 Παράλληλες 

εκτυπώσεις επισημαίνονται ως τα τέλη του 19ου αιώνα' το 1897 

1 0 Ή Ντόρη Παπαστράτου, στις λεπτομερείς περιγραφές τών χαρακτικών, επι
σημαίνει, οπού υπάρχουν, τις αντιστοιχίες με τα χαρακτικά πού περιέχονται στις 
έντυπες ακολουθίες. 
11 Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες II, 506, άρ. 540. L. Petit, Bibliographie des 
acoloiuhies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], Bruxelles 1926, 252, 165.39c 
(εφεξής Petit, Bibliographie). Βλ. πιο κάτω, σ. 157, την άνω αριστερά χαλκογρα
φία (ή ελληνική έκδοση του 1817)· σ. 156-158: ή καραμανλίδικη έκδοση του 1816. 
1 2 Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες Ι, 326, άρ. 364* Petit, Bibliographie, 208-
209.1. Βλ. πιο κάτω, σ. 249 (στην ακολουθία περιλαμβάνονται τρεις ακόμη χαλ-
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κυκλοφορεί αυτοτελής χαλκογραφία του άγιου 'Ιωάννου του Ρώσσου 

και ή 'Ακολουθία του αγίου στην οποία περιέχεται ή ίδια χαλκογρα

φία. ' Η χαλκογραφία αναπαράγεται και στην επανέκδοση της ακο

λουθίας το 1899.13 

Δεν είναι λίγες οί φορές πού ó χορηγός της εκτύπωσης ενός 

θρησκευτικού χαρακτικού ταυτίζεται με τον χορηγό της έκδοσης 

της 'Ακολουθίας του ίδιου αγίου. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα 

της κοινής χορηγίας χαρακτικού και 'Ακολουθίας του όσιομάρτυρα 

Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναριού. Πριν το 1818, και πιθανόν με

ταξύ των ετών 1790 και 1802, ó Δημήτριος Τζιολάκογλου άπο τή 

Ρεντίνα των 'Αγράφων χρηματοδότησε τήν εκτύπωση χαλκογρα

φίας του αγίου με σκηνές άπο το μαρτύριο και τα θαύματα του 

μάρτυρα. Ό ίδιος χρηματοδότησε δύο εκδόσεις της 'Ακολουθίας 

του στή Βενετία το 1790 καί το 1802. "Οπως παρατηρεί ή Ντόρη 

Παπαστράτου, είναι πολύ πιθανόν ή χαλκογραφία να κυκλοφόρησε 

στα ίδια χρόνια, εφόσον το κεντρικό θέμα της χαλκογραφίας (ο άγιος 

ενθρονος) αποτελεί παραλλαγή ανάλογης παράστασης πού δημοσιεύ

θηκε στην 'Ακολουθία του 1790.14 

'Υπάρχουν περιπτώσεις πού το έτος έκδοσης της ακολουθίας δεν 

συμπίπτει με εκείνο στο όποιο κυκλοφορεί ακριβώς το ίδιο αυτοτε

λές χαρακτικό. Το 1752 τυπώνεται χαλκογραφία της αγίας Αικατε

ρίνης, δχι δμως και προσκυνητάριο της μονής Σίνα στο όποιο συμ

περιλαμβάνεται καί ή ακολουθία της αγίας Αικατερίνης. Ή ίδια 

δμως χαλκογραφία περιλαμβάνεται σε πέντε μεταγενέστερες εκδό

σεις του Π ροσκυνηταρίου (Περιγραφή) του Ορους Σίνα (στο όποιο 

συμπεριλαμβάνεται καί ή ακολουθία της αγίας Αικατερίνης), ανά

μεσα στα ετη 1773 καί 1817. ' Στην ίδια περίπτωση εντάσσεται καί 

κογραφίες: ή εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, παράσταση με τή θαυμα
τουργή εύρεση της εικόνας καί σχηματική απεικόνιση του καθολικού της μονής). 
13 Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες 1,256, άρ. 274* Petit, Bibliographie, 118-119.2 
καί 3. Βλ. πιο κάτω, σ. 187 (έκδ. 1897). 
14 Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες Ι, 284-286, άρ. 307· Petit, Bibliographie, 252. 
3-4. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 289 (εκδ. 1790). 
15 Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες II, 377, άρ. 408' Petit, Bibliographie, 252, 
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ή έκδοση της 'Ακολουθίας του άγιου Σπυρίδωνος του 1764, οπού 

περιέχεται χαλκογραφία πού παριστά τον άγιο όρθιο μέσα σε κου

βούκλιο-λειψανοθήκη. Άχρονολόγητη χαλκογραφία με το ίδιο ακρι

βώς θέμα κυκλοφόρησε και αυτοτελώς και χρονολογήθηκε κατά 

προσέγγιση στο β' μισό του 18ου αιώνα. 

Πολλά χαρακτικά με παραστάσεις ιερά πρόσωπα ή / και σκηνές 

άπό τον βίο τους περιέχονται στις αφιερωμένες στην τιμή τους 

ακολουθίες, άλλα δεν έχουν κυκλοφορήσει σε αυτοτελή μορφή ως 

χάρτινες εικόνες, εφόσον δεν περιέχονται στο corpus της Ντόρης 

Παπαστράτου. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Ενδεικτικά αναφέ

ρονται χαλκογραφίες: στις 'Ακολουθίες του αγίου Διονυσίου αρχιε

πισκόπου Αίγίνης του έκ Ζακύνθου (Βενετία 1755), της αγίας Φι

λοθέης της 'Αθηναίας (Βενετία 1775),18 του αγίου Δημητρίου του 

μυροβλύτου (Βενετία 1795),19 της Μεταστάσεως της Θεοτόκου 

(Genova 1802),20 του ίερομάρτυρος Χαραλάμπη (Βενετία 1817), 

της Παναγίας "Αξιον Εστίν του 'Αγίου "Ορους ('Αθήνα 1854), 

της Παναγίας Π ρουσιώτισσας (Λαμία 1869). 'Ακόμη, στις τελευ

ταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι τέσσερεις χαλκογραφίες με πο-

XXXV-XXXVn. Βλ. πιο κάτω, σ. 9 (ή χαλκογραφία) και 10-11 (ή καραμανλίδικη 
έκδοση του 1784 και εκείνη του 1817). 
1 6 Βλ. και πιο κάτω, σ. 295 (έκδ. 1764). Peut, Bibliographie, 258.11· Παπαστρά
του, Χάρτινες εικόνες Ι, 289, άρ. 309. 
1 7 Βλ. πιο κάτω, σ. 85 (εκδ. 1755). Petit, Bibliographie, 63-64.2. 
1 8 Βλ. πιο κάτω, σ. 329 (εκδ. 1775). Petit, Bibliographie, 241.1. 
1 9 Βλ. πιο κάτω, σ. 77 (εκδ. 1795). Peut, Bibliographie, 58-59.1 
2 0 Βλ. πιο κάτω, σ. 131 (εκδ. 1802). Petit, Bibliographie, 146.19a. 
2 1 Βλ. πιο κάτω, σ. 337 (εκδ. 1817). Petit, Bibliographie, 37.13. Ή χαλκογραφία 
αποτελεί νέα χάραξη, εφόσον δεν μοιάζει με καμία άπό τις γνωστές αυτοτελείς 
χαλκογραφίες (Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες Ι, 296-299, άρ. 319-326). 
2 2 Βλ. πιο κάτω, σ. 141 (εκδ. 1854). Petit, Bibliographie, 151.27a. Ή χαλκογρα
φία αποτελεί νέα χάραξη, εφόσον δεν αντιστοιχεί σε καμία άπό τίς τουλάχιστον 
δεκατρείς εκτυπώσεις αυτοτελών χαρακτικών που εκδίδονται ανάμεσα στα 1790 
και ως τα μέσα του 19ου αι.· πέντε άπό αυτές κυκλοφορούν πολύ κοντά στα χρόνια 
έκδοσης της ακολουθίας (Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες II, 492-498, άρ. 522-
534). 
2 3 Βλ. πιο κάτω, σ. 169 (έκδ. 1869). Petit, Bibliographie, 174-175.46c (ή χαλκό-
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λυάριθμους άγιους καί μάρτυρες της Κρήτης ('Αθήνα 1877),24 κα

θώς και ή χαλκογραφία του άγιου Στυλιανού του Παφλαγώνος 

('Αθήνα 1887). "' Για τις περιπτώσεις αυτές, εύλογα μπορεί να δια

τυπωθεί ή υπόθεση, Οτι αυτοτελή χαρακτικά κυκλοφόρησαν ταυτό

χρονα ή σε λίγο διαφορετικό χρόνο, αντίτυπα τους όμως δεν έχουν 

εντοπισθεί ή δεν έχουν διασωθεί. Είναι άλλωστε φυσικό, το ευπαθές 

και ευαίσθητο χαρακτικό να καταστρέφεται και να χάνεται ευκολό

τερα άπο οσο μία ακολουθία έστω και με τη μορφή ταπεινού φυλλα

δίου. "Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενισχύει την παραπάνω 

υπόθεση. Στην έκδοση της *Ακο/>σνθίας... των οσίων πατέρων ημών 

των εν τω άγίω ορει τον νΑΒω οιαλαμιράντων του 1847 έχει επι

κολληθεί στην αρχή αναδιπλούμενη λιθογραφία, τυπωμένη σε λεπτό 

χαρτί δμοιο με εκείνο του εντύπου, με παράσταση των 'Αγιορειτών 

αγίων και επάνω τή Θεοτόκο ώς Πλατυτέρα των ουρανών.26 'Αντί

στοιχο χαρακτικό δεν περιλαμβάνεται στο corpus των χάρτινων ει

κόνων της Ντόρης Παπαστράτου ώς αυτοτελές θέμα. Ωστόσο, εντο

πίσθηκε πρόσφατα σε ιδιωτική συλλογή αυτοτελές χαρακτικό πού 

μπορεί να χρονολογηθεί στα ίδια χρόνια, με το ίδιο θέμα, τήν ίδια 

χάραξη καί τις ίδιες διαστάσεις, άλλα τυπωμένο σε διαφορετικό 

παχύτερο χαρτί, κατάλληλο για ένα αυτοτελές χαρακτικό. 

Διαφορετική είναι ή περίπτωση ομάδας χαρακτικών, με παρα

στάσεις ιερών προσώπων ή σκηνών άπο τον βίο τους και περιέχονται 

στις αφιερωμένες σε αυτά ακολουθίες πού είναι όμως τελείως δια

φορετικά (δεν αποτελούν καν παραλλαγή) άπο αυτά πού έχουν κυ

κλοφορήσει αυτοτελώς στα ίδια περίπου χρόνια. 'Ενδεικτικά άνα-

γραφία περιέχεται καί στις εκδόσεις του 1838 και 1896, στο ίδιο, 174-175.46b 
και 46.d). 
2 4 Βλ. καί πιο κάτω, σ. 353 (έκδ. 1877). Petit, Bibliographie, XXV-XXVI (δεν 
σημειώνεται ή ύπαρξη χαλκογραφιών). 
2 5 Βλ. πιο κάτω, σ. 307 (εκδ. 1887). Petit, Bibliographie, 269.6. 
2 6 Βλ. πιο κάτω, σ. 275. Petit, Bibliographie, 229-230.1. Μια χαλκογραφία, με 
διαφορετική, πλουσιότερη καί επιμελημένη χάραξη, κυκλοφόρησε αυτοτελώς στα 
ίδια χρόνια [θησαυροί τον 'Αγίου "Οοονς, Θεσσαλονίκη 1997, άρ. 4.11, (Ίερομόν. 

Ίουστΐνος Σιμωνοπετρίτης)]. 
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φέρονται οι χαλκογραφίες με τους άγιους Μανουήλ, Σαβέλ και 

'Ισμαήλ πού αναπαράγονται στην έκδοση της 'Ακολουθίας του 1815 

στη Λειψία, ο'ι όποιες διαφέρουν παντελώς καί ώς προς τη χάραξη 

καί ώς προς την απεικόνιση των σκηνών άπο την αυτοτελή χαλκο

γραφία με κεντρική παράσταση τους αγίους, περιβαλλόμενη άπο 

είκοσι τέσσερα εικονίδια με σκηνές άπο τον βίο τους, πού εκτυπώ

θηκε το 1811 στή Βιέννη.27 Στην περίπτωση αυτή να υποθέσουμε, 

αντίστροφα, ότι λανθάνει μια έκδοση της 'Ακολουθίας των αγίων 

πού κυκλοφόρησε στα 1811; 

Ταυτόχρονη ή πλησιόχρονη παραγωγή θρησκευτικών χαρακτικών, 

πού προέρχονται άπο τήν ίδια ή παρεμφερή χάραξη, με σκοπό να 

κοσμήσουν ακολουθίες ή να κυκλοφορήσουν αυτόνομα, καί ακόμη 

κοινές χορηγίες υποδεικνύουν μια άμεση και αμφίδρομη σχέση ανά

μεσα στις «αυτοτελείς» καί τίς «εξαρτημένες» χάρτινες εικόνες. 

Καί αυτός ήταν κυρίως 6 λόγος πού οδήγησε τήν Ντόρη Παπαστρά-

του να αποκτήσει καί να εμπλουτίσει τή συλλογή έντυπων ακολου

θιών: οι φυλλάδες παραδίδουν συμπληρωματικό ή συγκριτικό υλικό 

για τήν πληρέστερη καί πιο ολοκληρωμένη έρευνα καί περιγραφή 

τών χάρτινων εικόνων του corpus. 

' Η Συλλογή τών έντυπων ακολουθιών της Ντόρης Παπαστράτου 

περιλαμβάνει 665 φυλλάδες ακολουθιών καί σύμμικτους τόμους. Ο'ι 

τελευταίοι περιέχουν μικρές ή μεγάλες συναγωγές ακολουθιών αφιε

ρωμένες στο ίδιο ιερό πρόσωπο (π.χ. Κανόνες...είς τήν Θεοτόκον, 

Κέρκυρα 1833) ή σέ διάφορους αγίους καί εορτές μέ κοινά χαρακτη

ριστικά (π.χ. ακολουθίες νεομαρτύρων: Νέον Μαρτνρολόγιον του 

Νικόδημου Άγιορείτου, 'Αθήνα 1856* άγιοι τιμώμενοι στή Χίο: 

Νέον Χιακον Λειμωνάριον, 'Αθήνα 1930). Εντυπωσιακός αριθμός 

ακολουθιών ή σύμμικτων τόμων καί φυλλάδων, πού υπολογίζονται 

2 7 Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες Ι, 327, άρ. 365' Petit, Bibliographie, 133-
134.2. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 216-219. 
2 8 Ή σχέση άφορα χαρακτικά μικρού σχήματος, ανάλογου μέ εκείνο ενός βιβλίου, 
συνήθους σχήματος. 
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στο ένα έκτο περίπου της συλλογής (εκατόν επτά), αναφέρονται σε 

πέντε επιμέρους εορτές τοΰ θεομητορικού κύκλου και σε τριάντα 

τέσσερεις επωνυμίες της Θεοτόκου, που αντιστοιχούν κυρίως σε 

εορτές, 'Αναμνήσεις θαυμάτων ισάριθμων εικόνων της. Στη συλλογή 

είναι ενταγμένες καί μικρές ή μεγάλες μονογραφίες, εκλεγόμενες 

άπο επώνυμους συγγραφείς κυρίως στον 20¿v αιώνα, πού περιέχουν 

τον βίο καί τα θαύματα ενός αγίου ή την ιστορία μιας μονής, άλλα 

περιλαμβάνουν ως οργανικό συμπλήρωμα τήν αντίστοιχη σχετική 

ακολουθία (π.χ. Δ. Σαλαμάγκας, Ύ) νεομάοτνοας άγιος Γεώργιος 

Ιωαννίνων, 'Αθήνα 1954). Ή ένταξη ενός τέτοιου έντυπου σε μια 

συλλογή ακολουθιών είναι θεμιτή, εφόσον ή πρόθεση του σύγχρονου 

συγγραφέα δεν διαφέρει ουσιαστικά άπο έ'κείνην ενός εκδότη ακο

λουθίας ή προσκυνηταρίου στον 18° αιώνα: ύμνολόγηση του ιερού 

προσώπου, εξιστόρηση του βίου καί των θαυμάτων του, περιγραφή 

και ανάδειξη του Ίερου τόπου (μονής) δπου σώζεται το λείψανο του ή 

τιμάται ή θαυματουργή εικόνα του. Δεν είναι λίγες οι φορές πού ενα 

παρόμοιο έντυπο βρίσκεται, ως τις μέρες μας, στο αναλόγιο τοΰ 

ψάλτη στην εκκλησία ενός χωρίου, προκειμένου να ψαλεΐ ή ακολου

θία του αγίου τήν ήμερα της εορτής του. 

Χρονολογικά, ή συλλογή περιέχει δύο ακολουθίες πού εκδόθηκαν 

στον 17° αιώνα. Παλαιότερη είναι εκείνη τοΰ αγίου Γοβδελαα (Βε

νετία 1661) καί ή επόμενη τοΰ αγίου Άλυπίου τοΰ κιονίτου (Βενετία 

1679). Τριάντα επτά ακολουθίες χρονολογοΰνται στον 18ο αιώνα, 

ενώ οι λοιπές στον 19<> καί 20™ αιώνα. Ή συλλογή περιέχει ακο

λουθίες πού εκδόθηκαν ως το 1981 ('Ακολουθία 'Αρσενίου τοΰ εν 

Πάρω), ωστόσο ουσιαστικά ή προσθήκη ύλικοΰ πού χρονολογείται 

άπο το 1966 καί εξής φαίνεται να είναι περιστασιακή (περιέχονται 

μόνον δέκα ακολουθίες). Οι ακολουθίες πού χρονολογοΰνται μετά το 

1925, έτος πού ουσιαστικά στάματα ή βιβλιογράφηση των 'Ακολου

θιών άπο τον L. Petit, στην οποία θά αναφερθούμε πιο κάτω, ανέρ

χονται σε 237, αντιστοιχούν δηλαδή περίπου στο 1/3 της συλλογής 

καί καλύπτουν ένα σημαντικό κενό στή βιβλιογράφηση της παρά

γωγης ακολουθιών στον 20^ν αιώνα. 
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"Αν τα έντυπα προσκυνητάρια δεν βιβλιογραφήθηκαν ούτε μελετή

θηκαν ακόμη ώς αυτοτελές βιβλιακό ή φιλολογικό είδος, και το 

corpus των ορθόδοξων χαρακτικών της Ντόρης Παπαστράτου κυ

κλοφόρησε μόλις πριν είκοσι χρόνια, οι φυλλάδες των ακολουθιών 

είχαν την τύχη να καταλογογραφηθουν συστηματικά πριν ογδόντα 

χρόνια. Το 1926, ó Louis Petit, λατίνος αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, εξέ

δωσε τη Βιβλιογραφία τών ελληνικών ακολουθιών πού τυπώθηκαν 

άπο το 1626 ώς το 1925 (πρόλαβε να συμπεριλάβει στο έργο του και 

δύο ακολουθίες πού εκδόθηκαν το 1926). Το έργο περιέλαβε τις 

ακολουθίες πού εμφανίσθηκαν είτε αυτοτελώς είτε σε σύμμικτους 

τόμους είτε ώς συμπλήρωμα κάποιου άλλου έργου (π.χ. προσκυνη-

ταρίου ή μονογραφίας).30 Ό Petit, παρά τίς εύλογες ελλείψεις ενός 

corpus πού εμφανίζεται για πρώτη φορά, ανέδειξε τον εντυπωσιακό 

όγκο ενός ύλικοΰ πού εκδόθηκε σε διάστημα τριών αιώνων. Ωστό

σο, παρά τον τίτλο του έργου, ή περιγραφή του περιεχομένου τών 

ακολουθιών εστιάσθηκε περισσότερο στην παρουσίαση τών αγιολο

γικών κειμένων (Βίων, συναξαριών, διηγήσεων, αναμνήσεων θαυ

μάτων) παρά στην ανάλυση του ύμνολογικοΰ περιεχομένου. Για τα 

ύμνολογικά κείμενα, μολονότι αναγνωρίζει την ανάγκη για τη σύν

ταξη ενός repertoire για τους κανόνες και τους ύμνους, αναφέρει, 

οχι συστηματικά, μόνο τον ποιητή, εφόσον το ονομά του παραδίδε

ται στην ακολουθία. Δεν είναι συμπτωματικό δτι το βιβλίο του 

δημοσιεύθηκε στην εκδοτική σειρά Subsidia Hagiographica, πού 

εγκαινιάσθηκε άπο τη Société des Bollandistes, ομάδα κατεξοχήν 

άγιολόγων με μακρά παράδοση στην έρευνα και έκδοση τών με

σαιωνικών αγιολογικών κειμένων, και φιλοξενεί κατά κανόνα κεί

μενα και μελέτες πού σχετίζονται άμεσα με τήν αγιολογία και οχι 

την ύμνογραφία.' Στην ίδια γραμμή στοιχεί και 6 F. Ι lai km. πού 

2 9 Ή παλαιότερη γνωστή έντυπη ακολουθία είναι τα Μεγαλυνάοια ψαλλόμενα εις 
την Κυίμησιν της νπεοαγίας Θεοτόκου, που τυπώθηκε στη Βενετία το 1626 (Petit, 
Bibliographie, 145.17a). 
3 0 L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16], 
Bruxelles 1926. 
3 1 Για το αγιολογικό έργο τών Βολλανδιστών βλ. R Peeters, L'œuvre des Bollan-
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το 1948, ώς συμπλήρωμα στον Petit, δημοσίευσε τή βιβλιογραφία 

για τις γνωστές σ' αύτον καραμανλίδικες εκδόσεις των ακολου

θιών.' 

Ό αγιολογικός προσανατολισμός του Petit αποτυπώνεται και 

στον εκτενή πρόλογο της εργασίας του. "Οπως υπογραμμίζει, ή 

βιβλιογράφηση των ακολουθιών έγινε για να χρησιμεύσει ώς ένα 

επιπλέον βοήθημα στους ερευνητές της αγιολογίας, και το έργο 

πρέπει να θεωρηθεί ώς συμπλήρωμα στην Bibliotheca Hagiographica 

Graeca. ΓΥ αύτον τον λόγο άλλωστε στη δόμηση της Βιβλιογραφίας 

μιμήθηκε την ταξινόμηση τών ιερών προσώπων, όπως αυτά εμφα

νίζονται στην καταλογογράφηση τών αγιολογικών κειμένων τους 

στην ανωτέρω Bibliotheca Hagiographica Graeca.'' Ή συνολική 

αποτίμηση της κατηγορίας αυτής θρησκευτικών εντύπων είναι σε 

γενικές γραμμές άπαξιωτική και διατυπώνεται οχι χωρίς κάποια 

δόση ειρωνείας. Για τον Petit oí ακολουθίες παρέχουν αναρίθμητες 

πληροφορίες στους θεολόγους και στους λαογράφους, ένώ δεν έχουν 

τίποτε να προσφέρουν στους ιστορικούς. Συντεθειμένες για τους 

απλοϊκούς πιστούς, μεταφέρουν έναν αυθορμητισμό και μια τόλμη 

εκφράσεων μέσα άπο τα όποια αποκαλύπτεται το βάθος της λαϊκής 

ψυχής και αναδεικνύονται τα προτερήματα και τα ελαττώματα ενός 

ευφυούς λάου. Τα κείμενα τών ακολουθιών, οπού ή άναλήθεια είναι 

παρούσα σε κάθε σελίδα, απηχούν ανταγωνιστική τοπικιστική φι

λοπατρία, άντιτουρκισμο καί άντιλατινισμό. Τα ύμνολογικα κείμενα 

distes [= Mémoires de l'Académie myale de Belgique, classe des lettres XXXIX], 

Βρυξέλλες 1942. Ν. Τωμαδάκης, Κλεις της Βυζαντινής Φιλολογίας, ήτοι ΕΙαα-

γιογη íV> τι/ν Βνζαντινην Φιλολαγίαν, τ. Α', 'Αθήνα 1965", 148-150 (εφεξής 

Κλρίς). Βλ. καί το site τών Βολλανδιστών στο διαδίκτυο: www.kbr.be/~socboll/ 
3 2 F. Ilalkiii. «Acolouthies Gréco-Turques à l'usage des Grecs tureophones», 

Mémorial L. Petit, Βουκουρέστι 1948, 194-202. 
3 3 Petit, Bibliographie, VIII. Ή BiblU)lheca Hagiographica Graeca (1957" ) καί τα 

συμπληρώματα τ η ; (Auctarium, 1969 καί Novum Auctarium, 1984), τταρα το 5τι 

φέρονται μέ το όνομα του F Halkin, είναι ένα συλλογικό έργο τών Βολλανδιστών, 

δπου εύρετηριάζονται ολα τα έκδεδομένα και ανέκδοτα ελληνικά μεσαιωνικά 

αγιολογικά κείμενα. 

http://www.kbr.be/~socboll/
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είναι άσματα άθλιας ποιότητας, συντεθειμένα άπο άτεχνους υμνο
γράφους καί έκδεδομένα άπο αυτοσχέδιους εκδότες. 

Παρά τις ελλείψεις καί τη μεροληπτική κρίση για το βιβλιο-
γραφούμενο υλικό, ή εργασία του Petit προώθησε σημαντικά τη με
ταβυζαντινή αγιολογική έρευνα καί στάθηκε ή αφορμή για τήν ανα
ζήτηση άβιβλιογράφητων ακολουθιών καί τήν περιγραφή τους με 
μεγαλύτερη πληρότητα. Οι πρώτες συμπληρώσεις στή Βιβλιογρα
φία τών ακολουθιών έγιναν άπο τον Σωφρόνιο Εύστρατιάδη, ο 
όποιος περιέλαβε καί τις ακολουθίες πού εκδόθηκαν ώς το 1932. 
Γνώστης καί ερευνητής της εκκλησιαστικής υμνολογίας, συμπληρώ
νοντας τις παραλείψεις του Petit, δεν περιορίσθηκε στην αναγραφή 
τών αγιολογικών κειμένων άλλα επεκτάθηκε καί στην ανάλυση του 
ύμνολογικου περιεχομένου τών ακολουθιών δεν κατέγραψε μόνον 
τους κανόνες τών αγίων, τών οποίων οι ακολουθίες περιέχονται 
στα Μηναία. Προσθήκες αποκλειστικά στή Βιβλιογραφία του L. 
Petit (ώς το 1926) έγιναν άπο τον γράφοντα στα μέσα της δεκαετίας 
του 1970, με ανάλυση του ύμνολογικου περιεχομένου καί προσθήκη 
πίνακα με τα incipit τών κανόνων καί τών ακροστιχίδων. 'Ικανός 
αριθμός προσθηκών επισημάνθηκε καί περιλήφθηκε σε εργασίες 
πού συμπληρώνουν τις γενικές ελληνικές βιβλιογραφίες του Ε. Le
grand, τών Δ. Γκίνη - Β. Μέξα, του Φ. 'Ηλιου καί τών Φ. Ήλιού-
Πόπης Πολέμη.37 Στις τελευταίες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ακο
λουθείται το μοντέλο του L. Petit: επισήμανση τών αγιολογικών κει
μένων καί αγνόηση του ύμνολογικου περιεχομένου. 

"Αν ή υμνολογία τών φυλλάδων δεν προσείλκυσε ιδιαίτερα ώς τώρα το 
ενδιαφέρον τών σύγχρονων ερευνητών, αντίστοιχα καί ή διοίκηση της 
εκκλησίας άπο τα χρόνια της Τουρκοκρατίας δεν φάνηκε πρόθυμη να 

3 4 Petit, Bibliographie, ÍX-XVI. 
35 Σ. Εύστρατιάδης, «'Αγιολογικά. Βιβλιογραφία τών ακολουθιών», Έπετηρις 
'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 9 (1932) 80-122. 
3 6 Κ. Χρυσοχοίδης, «Συμβολή εις τήν Βιβλιογραφίαν τών ελληνικών ακολουθιών 
του L. ftìtit», Ο 'Ερανιστής 12 (1975) 195-211. 
3 7 Βλ. πιο κάτω Πίνακα συντομογραφιών, με'-μη'. 
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παπά Ναυπλίου, στην έκδοση μιας σειράς έξι Μηναίων (Μαρτίου-

Αύγούστου) στα έτη 1548 και 1549.40 Ό λόγιος κληρικός, πρόσφυγας 

στη Βενετία μετά την κατάληψη της γενέτειρας του άπό τους 'Οθω

μανούς το 1540, αναμειγνύεται συστηματικά στην έκδοση λειτουργι

κών βιβλίων προς χρήση άπό την ορθόδοξη 'Ανατολή, ασχολούμενος 

κυρίως με την προετοιμασία και διόρθωση των προς έκδοση κειμέ

νων. Συγγραφέας ó ίδιος πολλών ύμνολογικών έργων, δεν διστάζει να 

εμπλουτίσει τις ακολουθίες καί με δικές του συνθέσεις. Στην έκδοση 

μιας δεύτερης σειράς Μηναίων (Σεπτεμβρίου-Φεβρουαρίου), πού 

συμπλήρωναν την πρώτη, στα έτη 1551-1552, είναι πιο τολμηρός στην 

προσθήκη προσωπικών του συνθέσεων. Οι προσθήκες έργων του συ

νεχίσθηκαν καί σε επόμενες εκδόσεις Μηναίων, ως το 1584, στίς 

όποιες είχε ανάμειξη ó ίδιος ή ó αδελφός του Γρηγόριος Μαλαξός.41 

Οι ύμνολογικες παρεμβάσεις του Μαλαξου συνίσταντο κυρίως 

στην προσθήκη η συμπλήρωση κανόνων καί συγκεκριμένων ύμνων 

(μακαριστάρια, στιχηρά προσόμοια, ίδιόμελα, μεγαλυνάρια, «πεν-

τηκοστάρια», απολυτίκια, καθίσματα, κοντάκια καί εξαποστειλάρια) 

σε αγίους καί εορτές πού ήδη υπήρχαν στα χειρόγραφα Μηναία καί ή 

τιμή τους ήταν παγιωμένη άπό την Εκκλησία. 4 2 'Αντίθετα φαίνεται 

να είναι εξαιρετικά προσεκτικός στην προσθήκη ύμνολογικής ύλης 

αφιερωμένης σέ ιερά πρόσωπα πού δέν απαντώνται στα Μηναία, έστω 

καί αν ή αγιότητα τους είναι αναγνωρισμένη από την Εκκλησία. Ή 

μοναδική ολόκληρη ακολουθία πού προσέθεσε (καί έκτοτε παρέμεινε 

στα μηναία) ήταν εκείνη ενός «παλαιού» αγίου, του αγίου Μητροφάνη, 

ο οποίος θεωρείται ως 6 πρώτος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 

ενώ απέφυγε να παρεμβάλει ύμνολογικά κείμενα πού συνέθεσε για 

τοπικούς αγίους (δπως ó τιμώμενος στην πατρίδα του άγιος Θεοδό

σιος ó νέος), ή νεομάρτυρες της εποχής του (δπως ó νεομάρτυρας Μι-

4 0 Διεξοδική ανάλυση για τις πολυπληθείς έκδεδομενες καί ανέκδοτες συγγραφές 
του Μαλαξοΰ βλ. στο Δ. Στρατηγόπουλος, Ό Νικόλαος Μαλαξός και το νμνο-
γραφικό τον έργο (διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη 2003. 
4 1 Στρατηγόπουλος, Ό Νικόλαος Μαλαξός, 108-114 και 273-274. 
4 2 Στο ϊδιο, 135-272. 
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χαήλ ο Μαυροειδής), υποβάλλοντας έτσι γενίκευση της τιμής τους.43 

Δεν γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποια επίσημη αντίδραση άπο το 
πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στις καινοτομίες του Μαλαξοΰ. 

Οι μαρτυρίες για καταδίκη των προσθηκών και αποκλεισμό τους 

άπο τη λατρεία ανάγονται στον 19° αιώνα και δεν στηρίζονται σε 

κάποια σύγχρονη πηγή. Παρά ταύτα, ή συλλογική επιφυλακτικότη

τα της ορθόδοξης εκκλησίας για τα λειτουργικά βιβλία πού τυπώ

νονται στή Δύση, ακόμη και με τήν επιμέλεια προσώπων με αναμ

φισβήτητο ορθόδοξο φρόνημα, οδήγησε τους μετά τα τέλη του 16ου 

αιώνα εκδότες να απαλείψουν σχεδόν παντελώς άπο τις επόμενες 

εκδόσεις τών Μηναίων τίς προσθήκες του Μαλαξου.44 

Πάντως προσθήκες, οχι με τη μορφή ακολουθιών ή κανόνων άλλα 

ως συναξαριακες μνείες για νέους αγίους ή άλλα ιερά πρόσωπα ή 

θαυμαστά γεγονότα πού δεν περιέχονται στο σώμα τών εκκλησιαστι

κών αυτών βιβλίων, με εξαιρετική βέβαια φειδώ, εμφιλοχωρούν σε 

έντυπα μηναία κατά τον 16° αιώνα. Ενδεικτικά αναφέρεται ή μνεία 

του Θαύματος εν τω λάκω τον "Αοειν στον "Αθω. Το αγιολογικό υπό

μνημα για το θαύμα, ως ανεξάρτητο κείμενο, καταγράφεται γιά πρώ

τη φορά στις αρχές του 16ου α'ιώνα. Ούτε το συναξαριακο κείμενο ούτε 

ή μνεία του εισάγεται στα χειρόγραφα Μηναία πού αντιγράφονται 

ακόμη και στον "Αθω (χρησιμοποιώντας βυζαντινά άνθίβολα) τον ίδιο 

αιώνα άλλα καί μεταγενέστερα. "Εχει καταχωρηθεί όμως ως συνα-

ξαριακή μνεία ήδη στην έκδοση του Μηναίου του 'Ιουνίου του 1568.45 

Ή επόμενη σοβαρή απόπειρα γιά προσθήκες στά Μηναία, άπο 

4 3 2>ò iòta, 152 καί 207. Αντίθετα, αισθάνεται πιο ελεύθερο; να εισαγάγει 

ακολουθίες καί κανόνες, ιδίως σε ανώνυμους αγίους, στο Άνθολόγιον, στου οποίου 

την έκδοση συνέβαλε. Για τα ανθολόγια βλ. 'Γ. Σκλαβενίτης, «'Ανθολόγια και 

"συνθετικές" εκδόσεις λειτουργικών βιβλίων (16°?-19^ αιώνας)», Το έντυπο 

ελληνικό βιβλίο, 75°*-19°* αιώνας, ΙΙοακτικά διεθνούς συνεδρίου, Δελφοί, 16-

20 Μαίου 2001, 'Αθήνα 2004, 181-194. 
4 4 Στρατηγόπουλος, 'Ο Νικόλαος Μαλαξός, 275-278. 
4 5 Κ. Χρυσοχοΐδτ,ς, «ΙΙαραδόσεις και πραγματικότητες στο "Αγιον "Ορος στα 

τέλη του Ι Κ' καί στις αρχές του ΙΣΤ αιώνα», Ό \40ως στυί<ς 14° - 16° αιώνες, 

' Αθήνα 1997, 120 (ΚΙΚ, 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, 'Αθωνικά Σύμμεικτα 4). 
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οσο είναι γνωστό, συνδέεται με τήν έκδοση των Μηναίων του 1760-

1761 άπο το τυπογραφείο του Δημητρίου Θεοδοσίου στη Βενετία. 

Λεν ε/ει ερευνηθεί ακόμη το εύρος και το είδος των προσθηκών, 

ωστόσο ένα πατριαρχικό έγγραφο τοϋ Ίωαννικίου Γ'του 1761 πού 

εκδόθηκε για να καταδικάσει την ενέργεια του τυπογράφου αναφέρει 

οτι «έτόλμησε προσθηναι καί παρενεΐραι νεωτέρους τινάς αγίους μη 

περιεχόμενους εν τη πάλαια τυπογραφία των προ τοσούτου χρόνου 

τύποι ς έκδεδομένων Μηναίων και πανταχού άναγινωσκομένων».4*' 

Ά ν δεχθούμε μια μαρτυρία του Καισαρίου Δαπόντε, ανάμεσα στις 

προσθήκες ήταν ολόκληρες οι άσματικες ακολουθίες στον άγιο Χα

ραλάμπη καί στον άγιο Άχίλλιο Λαρίσης.4' Ή ενέργεια του Θε

οδοσίου έγινε χωρίς την έγκριση της Μεγάλης Εκκλησίας καί κρί

θηκε άπο τον πατριάρχη ως αντικανονική («πράγμα άπεμφαΐνον καί 

άπρόσφιλον καί των εκκλησιαστικών όρων τε καί κανόνων άλλό-

τριον»). Στο πατριαρχικό έγγραφο διευκρινίζεται οτι οί προσθαφαι

ρέσεις στα ιερά βφλία απαγορεύονται καί αν κριθεί αναγκαίο να 

γίνει κάποια αλλαγή, αυτή πρέπει να έχει συνοδική έγκριση. Ή 

ελευθερία εν τοις ίεροις βιβ/ύοις επιφέρει σκάνδαλα, ανατρέπει τήν 

κανονική ακρίβεια καί εγκυμονεί τον κίνδυνο να υπεισέλθουν στή 

λατρεία άγιοι μή αναγνωρισμένοι άπο τήν επίσημη εκκλησία. Για 

τον λόγο αυτό ó πατριάρχης απαγορεύει τή χρήση τους στην 'Λνατο-

λή, επισείοντας τήν ποινή του αφορισμού, καί συνιστά τήν «ορθόδο

ξη» έκδοση τών Μηναίων του τυπογραφείου τών Γλυκήδων.48 

Ι ο πατριαρχικό έγγραφο είναι αποκαλυπτικό για τήν αρνητική 

στάση της επίσημης εκκλησίας κατά τον \8fj αιώνα στην εισαγωγή 

ακολουθιών νέων αγίων στή λατρευτική πρακτική της καθολικής 

εκκλησίας, άλλα καί για τήν επιφυλακτικότητα όσον άφορα τήν 

αναγνώριση της αγιότητας τους. Ή επιφυλακτική αυτή τακτική, 

4 6 Έλέντ, Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, «Μία πατριαρχική καταδίκη τοϋ τυπο

γραφείου τοϋ Δημητρίου Θεοδοσίου (1761)», '() Ίυπινιστηζ 18 (1986) 90. 
4 7 Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Γ', Κενετία 1873, 192-193. Βλ. καί 

Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, ο.π., 86. 
4 8 Στο lòia, 90-92. 
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τουλάχιστον ώς προς το θέμα των ύμνολογικών καινοτομιών, τηρή

θηκε καί στίς αναθεωρήσεις και διορθώσεις τών έντυπων Μηναίων 

που επιχειρήθηκαν στον 19'> αιώνα καί έφεραν την έγκριση του 

πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

Ή αναθεώρηση του κειμένου των έντυπων Μηναίων άπο τον 

Ίμβριο λόγιο ιερομόναχο Βαρθολομαίο Κουτλουμουσιανο συντελέ

σθηκε με εκκλησιαστική έγκριση στη διάρκεια της πατριαρχείας 

τριών πατριαρχών του πρώτου μισού του 19ου aitava (Κωνσταντίου 

του άπο Σιναίου, Γρηγορίου του ζ καί 'Ανθίμου Ε'). 4 9 Ή αναθε

ώρηση στηρίχθηκε σε χειρόγραφα άλλα καί έντυπα Μηναία, συνί

στατο στη διόρθωση τυπογραφικών σφάλματος, στην αποκατάστα

ση του μέτρου στα ποιητικά κείμενα καί στην προσθαφαίρεση κα

νόνων καί τροπαρίων. Ή ατελής άλλα αξιόλογη αυτή αναθεώρηση, 

πού κατέληξε στή νέα έκδοση τών Μηναίων άπο το 1843 καί εξής, 

δεν συμπεριέλαβε ακολουθίες νέων αγίων.'*3 Στον εκτενή πρόλογο 

που προέταξε ó Βαρθολομαίος στ/;ν έκδοση του πρώτου τόμου τών 

αναθεωρημένων Μηναίων, δεν κάνει καμία νύξη για τήν εισαγωγή 

στα Μηναία τών 'Ακολουθιών τους, είτε άπο χειρόγραφα είτε άπο 

φυλλάδες. Ωστόσο σε μερικές αναπληρώσεις ακολουθιών, πάντοτε 

γιά αγίους καθιερωμένους στα Μηναία, χρησιμοποίησε νεώτερα 

κείμενα πού είχαν ενσωματωθεί σε έκδεδομένες φυλλάδες (π.χ. ή 

ακολουθία τών αγίων 'Αθανασίου καί Κυρίλλου αναπληρώθηκε άπο 

το κείμενο της έντυπης φυλλάδας του 1840).'' 

4 9 Σχεδίασμα για τη βιογραφία και το έργο του βλ. στο Λ. Στρατής, Βαρθολομαίος 

Κουτλουμνυσιανοζ (1772-1851). Βιογραφία - Έργογραη/α, "Αγιον "Ορο; 2(Κ)2. 
5 0 Ί ò έπιτελεσΟέν έργο αναλύεται εκτενώς στον πρόλογο της έκδοσης του πρώτου 

τόμου τών νέων Μηναίων (Μηναΐον Σεπτεμβρίου) που εκδόθηκε στή Βενετία το 

1843. Ο πρόλογος ανατυπώθηκε και στην επανέκδοση του Μηναίου τον Σεπτεμ

βρίου από τήν 'Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας τ?(ς Ελλάδος, 'Αθήνα 1959, 

σ. ιγ'-κ', και χρησιμοποιείται εδώ. Παρουσίαση της εργασίας του Βαρθολομαίου, 

στηριζόμενη σχεδόν αποκλειστικά στα στοιχεία που παραθέτει ó λόγιος μοναχός 

διορθωτής βλ. στο Στρατής, ó'..-τ., 350-401. 
5 1 Μηναΐον τον Σεπτέμβρη»', σ. ιη . Βλ. πιο κάτω, σ. 3-4 (ακολουθία 'Αθανασίου 

και Κυρίλλου, Κωνσταντινούπολη IHM)). 



λβ' ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

Το ίδιο έτος (1843) κυκλοφόρησε και ή πρώτη έκδοση των Μη
ναίων πού τυπώθηκε στην 'Ανατολή, άπο την Κεντρική Εκκλησια
στική Επιτροπή του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στα Μη
ναία αυτά, πάντοτε με τήν έγκριση του πατριαρχείου, συμπεριλή
φθηκαν καί διορθώσεις πού είχε επιφέρει παλαιότερα ό Καισάριος 
Δαπόντες. Καί ή έκδοση αυτή δεν φαίνεται να περιλαμβάνει τουλά
χιστον σημαντικές προσθήκες (ύμνους ή ακολουθίες) πού αναφέρον
ται στους νέους αγίους. 

Ό προβληματισμός για τήν τύχη των νέων αγίων καί των φυλλά
δων τους, πού εν τω μεταξύ, προϊόντος του 19ου αιώνα, συνεχώς αυ
ξανόταν, επανερχόταν, άλλοτε υπαινικτικά καί άλλοτε διατυπωμένος 
με περισσότερη σαφήνεια, κάθε φορά πού άνακινεΐτο το θέμα της απο
κατάστασης των λειτουργικών βιβλίων καί ιδιαίτερα τών Μηναίων. 

Το 1896, 6 'Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, με Υπόμνη
μα πού υπέβαλε στον πατριάρχη "Ανθιμο Ζ' σχετικά με τήν αναθε
ώρηση τών Μηναίων, μεταξύ άλλων πρότεινε να εισαχθούν οι ακο
λουθίες τών νέων αγίων στα Μηναία, σε συμφωνημένη ημερομηνία 
της μνήμης τους. Προνοώντας για τυχόν πολιτικές παρενέργειες καί 
αντιδράσεις ζήτησε να εξαιρεθούν οι άγιοι τών οποίων ó βίος σχε
τίζεται με γεγονότα πού θα μπορούσαν να θίξουν τους μουσουλμά
νους υπηκόους του σουλτάνου. Στο θέμα επανήλθε λίγα χρόνια 
αργότερα με τήν Αντοσχέδιον γνώμην πού υποβλήθηκε στο οικου
μενικό πατριαρχείο το 1904, προτείνοντας να προστεθούν «τών δείνα 

5 2 Για την έκδοση τών Μηναίων στην Κωνσταντινούπολη καί τις διορθώσεις του 
Καισαρίου Δαπόντε βλ. Σ. Πασχαλίδης, « Ή διόρθωση τών μηναίων άπο τον 
Καισάριο Δαπόντε» (ύπο έκδοση στον Τιμητικό τόμο εις μνήμην Ιωάννου Φονν-
τονλη). 
5 3 Ε. Κουρίλας, «Αι προς άναθεώρησιν τών εκκλησιαστικών βιβλίων γενόμεναι 
άπόπειραι εν τη όρθοδόξω 'Ανατολική Εκκλησία», Νέα Σιών 30 (1935), 302-303. 
Τωμαδάκης, Κλείς, 136. Γόνιμο σχολιασμό για τον κυκεώνα πού επικρατεί στα 
έντυπα Μηναία, κριτική του έργου του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ καί 
προτάσεις για την επανέκδοση τους είχε αναπτύξει καί παλαιότερα ó Α. Παπα-
δόπουλος-Κεραμεύς («Σχεδίασμα περί τών λειτουργικών βιβλίων», Vizantyskij 
Vremennik 1, 1894, 341-388). 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ λγ' 

και δείνα εορτών ακολουθίας αν ύπάρχωσι παλαιαι εν τοις χειρο-

γράφοις, και αν μη, αί δοκιμώτεραι των νέων», υποδεικνύοντας και 

κάποια νέα κριτήρια: οι ποιητές τους να είναι δογματικά άνεπίλη-

πτοι, να έχουν ενάρετο βίο και να γνωρίζουν μελοποιία. Οι προ

τάσεις του Παπαδοπούλου-Κεραμέως παρέμειναν αναξιοποίητες. 

Ή ορισθείσα τριμελής πατριαρχική επιτροπή δεν φαίνεται να εργά

σθηκε αποτελεσματικά και το θέμα άτόνισε. 

"Οταν στην Κωνσταντινούπολη άνεκινεΐτο το θέμα της διόρθω

σης των εκκλησιαστικών βιβλίων, κυκλοφορούσε ή αθηναϊκή έκδοση 

τών Μηναίων του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ, με προσθήκες 

και διορθώσεις του αρχιμανδρίτη 'Ιωάννου Μαρτίνου (μετέπειτα 

επισκόπου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως), υμνογράφου και γνώστη 

της βυζαντινής μελοποιίας (1896). Ό Μαρτίνος υπήρξε πιο τολμη

ρός στίς επεμβάσεις του: πλούτισε τις μνήμες πολλών αγίων με 

απολυτίκια πού συνέθεσε ó ϊδιος και παρενέβαλε τρεις ολόκληρες 

ακολουθίες για νέους αγίους, του 'Αθανασίου αρχιεπισκόπου Χρι-

στιανουπόλεως πού συνέταξε ό ίδιος, του Λουκά του Στειριώτου και 

του Σεραφείμ του εν τω ορει Δομπου. Επικρίνοντας τή Μεγάλη 

Εκκλησία για τον προ αιώνων εξοβελισμό τών ποιημάτων του Νι

κολάου Μαλαξου, θέτει ευθέως το θέμα της εισαγωγής τών ακολου

θιών τών νέων αγίων στα Μηναία: «Δια τί λοιπόν να μήν άναπλη-

ρώνται τα κενά υπό τών κατά καιρούς αναφαινομένων δοκίμων και 

κρατίστων υμνογράφων, μετά τήν έπιθεώρησιν και εγκρισιν της 

Εκκλησίας; Δια τί εν τοις νέοις Μηναίοις να μή συμπεριληφθώσι 

και αϊ άκολουθίαι τών νεοφανέντων αγίων, Διονυσίου του Αίγίνης, 

Γερασίμου του Νοταρά, τών νεομαρτύρων Κωνσταντίνου του 

'Υδραίου, Δημητρίου και Παύλου τών εν Τριπόλει άθλησάντων, 

Φιλοθέας της εξ 'Αθηνών, και άλλων ους ó θεός δια σημείων καί 

5 4 [Α. ΙΙατταδόπουλος-Κεραμεύς], «Αυτοσχέδιος γνώμη περί νέας εκδόσεως τών 

Μηναίων», Ίίχκλησιαστική Άληβεια 24 (1904) 154. Βλ. καί Τωμαδάκης, Κλείς, 

136-138 
5 5 Χ. θέμελης, « Ή εν 'Αθήναις καί εν έτει 1896 εκδοσις τών Μηναίων», θε

ολογία 47 (1976) 471-474, 636-658. 
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θαυμάτων έδόξασε; Των άγιων τούτων έορταζομένων και της ακο
λουθίας αυτών από φυλλάδας ψαλλομένης, τι τάχα διαφέρει ή φυλλάς 
του Μηναίου»; Παρά τις διακηρύξεις του, ó Μαρτίνος δεν τόλμησε 
να εισαγάγει μαζικά νέα ύμνολογική ύλη στα Μηναία. Σε διαφορε
τική περίπτωση, είναι αμφίβολο αν θα είχε την έγκριση της 'Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την κυκλοφορία των Μη
ναίων του, ή ¿ποία και του δόθηκε. 

Μια νέα πατριαρχική επιτροπή, πού συστήθηκε άπο τον πα
τριάρχη Φώτιο Β' το 1932 για να επανεξετάσει το θέμα της διόρθω
σης των εκκλησιαστικών βιβλίων καί να εισηγηθεί ένα πρόγραμμα 
εργασιών, δεν φαίνεται να κατέληξε σε κάποιο αποτέλεσμα. 

Άπο τα ανωτέρω εκτεθέντα γίνεται σαφές ότι στον 19ο καί 20òv 
αιώνα οι επίσημες εκκλησιαστικές αρχές, τόσο στην Κωνσταντινού
πολη δσο και στην 'Αθήνα, παρέμειναν διστακτικές στην ένταξη με
γάλου αριθμού νέων προσώπων στον ετήσιο λειτουργικό κύκλο, χωρίς 
να αμφισβητούν τουλάχιστον ευθέως τήν αγιότητα τους. Καί τοΰτο 
γιατί ή εισαγωγή τών ακολουθιών τους στα Μηναία θα σήμαινε αυ
τόματα τον καθολικό καί υποχρεωτικό εορτασμό τους άπο το σύνολο 
της ορθόδοξης εκκλησίας, τουλάχιστον της ελληνόφωνης, θα διεύρυνε 
ίσως άκριτα τή γεωγραφική εμβέλεια τοπικών λατρευτικών συνη
θειών καί θα δημιουργούσε ογκώδη καί δύσχρηστα βιβλία, επιμη
κύνοντας συγχρόνως τον χρόνο τών εκκλησιαστικών ακολουθιών. 

Το κενό πού δημιουργήθηκε άπο τις ατελέσφορες προσπάθειες 
της εκκλησιαστικής διοίκησης για τή διαχείριση του όγκου του νέου 
υλικού τών ακολουθιών άρχισε να καλύπτεται με ενθουσιώδεις προ
σωπικές συμβολές. Ή συστηματική συναγωγή καί κριτική επεξερ
γασία τών νέων ακολουθιών υπήρξε το έργο ζωής για τον ιερέα καί 
οικονόμο Σκιάθου Γεώργιο Ρήγα (1884-1961), συγγραφέα ακολου
θιών καί άριστο γνώστη της βυζαντινής μουσικής. Ζώντας στο 

5 6 Στο lòto, 477-478. 
57 Τωμαδάκης, Κλείς, 137-138. Βλ. καί περιοδικό Εκκλησία 13 (1935) 359. 
5 8 Για τον Γεώργιο Ρήγα βλ. Β. Σκουβαράς, «Το ύμνογραφικο έργο του 'Αλέξ. 
Παπαδιαμάντη καί του Άλέξ. Μωραϊτίδη», Άρχεΐο Ευβοϊκών Μελετών 10 
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πνευματικό κλίμα του 'Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του 'Αλέ

ξανδρου Μωραϊτίδη καί εξοικειωμένος με τις ύμνολογικες ενασχο

λήσεις τους, μετά άπο τριακονταετή περίπου προσπάθεια (1900-

1928), συγκρότησε ογκωδέστατο καλλιγραφημένο χειρόγραφο (διαι

ρεμένο σε δύο ήμίτομους) με ακολουθίες αγίων, πού θα μπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως απόπειρα για τή δημιουργία μιας παράλληλης 

σειράς συμπληρωματικών μηναίων.59 

"Οπως ó ίδιος αναφέρει στον Πρόλογο του πρώτου τόμου του 

χειρογράφου, ή εργασία του είναι μιά, δχι πλήρης, συλλογή ακολου

θιών αγίων καί αναμνήσεων θαυμάτων (κυρίως εικόνων της Θεοτό

κου) μη περιεχομένων εν τοϊς κανονικοΐς λειτονργικοΐς της "Εκκλη

σίας βιβλίοις, συναθροισμένες από έντυπα (φυλλάδες) καί χειρόγρα

φα, τίς όποιες κατέταξε με ημερολογιακή σειρά.6 0 Ειδικότερα, 

ασχολήθηκε με τή φιλολογική αποκατάσταση τών κειμένων, τή διόρ

θωση της τυπικής διάρθρωσης κάθε ακολουθίας σύμφωνα με τους 

κανόνες τών τυπικών διατάξεων της Εκκλησίας, με τή συμπλήρωση 

ύμνων είλημμένων από έντυπα καί χειρόγραφα καί τήν προσθήκη 

ελάχιστων συνθέσεων του. Στο τέλος κάθε ακολουθίας σημειώνει 

σχολαστικά καί αιτιολογεί τίς παρεμβάσεις. Αξιολογώντας ó ίδιος 

το έργο του στο τέλος του Προλόγου, το θεωρεί ως συμπλήρωμα τών 

Μηναίων, δεν θεωρεί δμως απαραίτητο καί πρέπον να χρησιμοποιούν

ται οι ακολουθίες άπο δλες τίς ορθόδοξες εκκλησίες, παρά μόνον 

(1960) 164-166- ó ίδιος, « 'Ανέκδοτα κολλυβαδικα συνθέματα του Διονυσίου Έ π ι -

φανιάδη καί του Γεωργίου Ρήγα», "Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών 10 (1963) 75-81· 

Χ. Χειμώνας, «Σελίδες άπο τή σκιαθίτικη πνευματική παράδοση Α'», Άρχεϊο 

Ευβοϊκών Μελετών 22 (1978-1979) 269-273· Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα, Τνπι-

κον (Λειτουργικά Βλατάδων 1), Θεσσαλονίκη 1994 (Πρόλογος Ι. Φουντούλη,8-10). 
9 Άκολονθίαι αγίων συλλεγεϊσαι καί επιμελώς οιορθωθεϊσαι τιαρά Γεωργίου Α. 

Ρήγα, Οικονόμου καί 'Αρχιερατικού 'Επιτρόπου Σκιάθ<η\ Έ ν Σκιάθω 1928' 

πανομοιότυπη έκδοση του χειρογράφου πού θα ολοκληρωθεί σε έξι τόμους: τ. 

1-5, 'Αθήνα 2003-2007 (ακολουθίες Σεπτεμβρίου-Ίουνίου). Πληροφορίες για το 

χειρόγραφο καί τον συγγραφέα του παρέχει ó Φ. Δημητρακόπουλος στην Εισα

γωγή του πρώτου τόμου της έκδοσης ('Αθήνα 2003, VH-XV). 
6 0 Είναι σαφές Οτι ó Ρήγας αγνοούσε τη Βιβλιογραφία του Petit, ή οποία εκδό

θηκε δύο χρόνια πριν ολοκληρώσει την εργασία του. 
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δπου το καλεί ή εκκλησιαστική ανάγκη ή ό επιχωριάζων κατά τό

πους εορτασμός κάποιων αγίων. 

Τον έπιχωριάζοντα εορτασμό της τιμής μιας μεγάλης ομάδας 

αγίων, και συγκεκριμένα των αγίων της Κύπρου, έρχεται να καλύψει 

ή πρόσφατη έκδοση μιας σειράς «τοπικών» Μηναίων. Το εγχείρημα 

αποτελεί την πρώτη κωδικοποίηση ακολουθιών και την οργάνωση 

τους σε παράλληλα Μηναία για λειτουργική χρήση, πού εκδίδεται 

άπό επίσημη εκκλησιαστική αρχή, τήν αυτοκέφαλη Εκκλησία της 

Κύπρου. Στα Κυπριά Μηναία καταχωρήθηκαν οι ακολουθίες Κυ

πρίων αγίων και εκείνων πού τιμώνται ειδικά στο νησί καί περιέ

χονταν στα καθιερωμένα Μηναία της ορθόδοξης Εκκλησίας, ή είχαν 

εκδοθεί σε φυλλάδες ή παρέμεναν ακόμη ανέκδοτες. Το έργο, πού 

ολοκληρώθηκε μετά από πολυετή επιστημονική έρευνα, παρά τις 

εύλογες αντιρρήσεις για περιττές επαναλήψεις (ακολουθίες πού πε

ριέχονται στα επίσημα Μηναία), μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο 

για τή συγκρότηση αντίστοιχων «τοπικών» Μηναίων στον κυρίως 

ελλαδικό χώρο. Συγχρόνως όμως υποδεικνύει και το μέγεθος ενός 

παρόμοιου εγχειρήματος. 

Τολμηρή απόπειρα για τή συναγωγή δλων τών ύμνολογικών 

κειμένων πού αφορούν αγίους καί αναμνήσεις θαυμαστών γεγονότων 

καί χρονολογούνται από το 1453 ως τον 20«* αιώνα αποτελεί μέρος 

ενός επιστημονικού προγράμματος πού άρχισε να εκπονείται στή 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. 'Απώτερος στόχος 

του προγράμματος είναι ή δημιουργία μιας ηλεκτρονικής τράπεζας 

δεδομένων πού θα περιέχει τις πληροφορίες μιας Νεοελληνικής 

αγιολογικής βιβλιοθήκης. 'Οργανικό της συμπλήρωμα θα είναι τα 

στοιχεία μιας «Νεοελληνικής ύμνολογικής βιβλιοθήκης».62 Μένει να 

αποδειχθεί ή συνέχεια'του φιλόδοξου αύτοΰ εγχειρήματος. 

6 1 Κνηρια Μηναία, τ. Α'-Θ', Λευκωσία 1994-2005, έκδοση 'Ιερά 'Αρχιεπισκο
πή Κύπρου ακολουθίες Σεπτεμβρίου-Ίουλίου). Ό ύπο έκδοση δέκατος τόμος θα 
περιλαμβάνει τις ακολουθίες του μηνός Αυγούστου. Βλ. και Ι. Φουντούλης, Κλη
ρονομιά 27 (1995) 370-372 καί 29 (1997) 395-397 (βιβλιοκρισίες). 
6 2 Θ. Δετοράκης, «Ή Bibliotheca Hagiographica Neograeea. "Ενα ερευνητικό 
πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», Οι ήρωες της 'Ορθόδοξης 'Εκκλησίας. 
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Ή μεγάλη συλλογή ακολουθιών της Ντόρης Παπαστράτου (εξακό

σιες εξήντα πέντε φυλλάδες και σύμμικτοι τόμοι) αποτελεί αξιολο

γότατο δείγμα ενός υλικού πού, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, μολονότι 

έχει βιβλιογραφηθεΐ πριν ογδόντα χρόνια, παραμένει ακόμη διά

σπαρτο καί τίς περισσότερες φορές δυσεύρετο. Ή περιγραφή της 

συλλογής ασφαλώς δεν είναι μια νέα βιβλιογραφία. Δεν φιλοδοξεί 

να αντικαταστήσει τή Βιβλιογραφία του L. Petit, ούτε τίς προσθήκες 

πού έγιναν σε αυτήν, εφόσον από τή φύση της δεν διεκδικεί τα 

εύσημα πληρότητας. Και οι περίγραφες τών ακολουθιών δεν αχρη

στεύουν άλλα συμπληρώνουν τις προηγούμενες. "Ετσι, κατά τήν κα

ταγραφή του περιεχομένου δίδεται ιδιαίτερο βάρος στο εξοβελισμέ

νο καί παραμελημένο ώς τώρα ύμνολογικό τους περιεχόμενο, χωρίς 

να παραβλέπονται καί τα αγιολογικά κείμενα. Καί τοΰτο γιατί ó 

ίδιος ó ορός ακολουθία παραπέμπει αυτόματα σε μια θρησκευτική 

εκδήλωση πού συντελείται μέσα στον ναό, συνδέεται αναπόσπαστα 

με τή λατρεία καί, ενταγμένη στον ετήσιο λειτουργικό κύκλο της 

Εκκλησίας, αποσκοπεί στο να υμνολογήσει τον άγιο τήν ήμερα πού 

τελείται ή μνήμη του. Τα αγιολογικά κείμενα (εκτενής Βίος ή συ-

ναξάριο, διήγησις κλπ.), μολονότι είναι οι βασικές πήγες άπό οπού 6 

υμνογράφος αντλεί τα πραγματολογικά στοιχεία για τή σύνθεση της 

ακολουθίας του, στή λειτουργική πρακτική έρχονται σε δεύτερη μοί

ρα. Στή λατρευτική σύναξη ó άγιος τιμάται πρωταρχικά με ποιη

τικά κείμενα παρά με τον πεζό λόγο. Ύπο αυτήν τήν έννοια, ή 

παρουσίαση της συλλογής αποτελεί συμβολή για μια νέα βιβλιογρά-

φηση του ειδικού αύτου βιβλιακού υλικού. 

Στις εξακόσιες εξήντα πέντε φυλλάδες καί σύμμικτους τόμους 

καταγράφονται τα ποιητικά κείμενα (κυρίως οι κανόνες) τών ακο

λουθιών για τριακόσια ενενήντα τέσσερα ιερά πρόσωπα (για τριακό

σιους σαράντα οκτώ αγίους, για επτά εορτές του δεσποτικού κύκλου 

καί για τριάντα εννέα εορτές της Θεοτόκου, άπό τίς όποιες πέντε 

αφορούν εορτές του θεομητορικού κύκλου καί τριάντα τέσσερεις έορ-

Οίνέοι άγιοι, 8°ϊ-1&Κ αιώνας, 'Αθήνα 2004,3^-373 ( Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών. 

Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή συμπόσια 15). 
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τες εις άνάμνησιν θαυμάτων εικόνων της Θεοτόκου).63 Ταυτόχρονα 

αναδεικνύονται τα ονόματα εκατόν ογδόντα έξι υμνογράφων, εφόσον 

τα περισσότερα ύμνολογικά κείμενα είναι έργα επώνυμων ποιητών. 

Ή συμβολή για τη γνώση των συνθέσεων των βυζαντινών υμνογρά

φων πού αριθμητικά είναι οι λιγότεροι, δπως π.χ. ο 'Ανδρέας Κρή

της, ó 'Ιωάννης Μαυρόπους, ó 'Ιωσήφ Υμνογράφος και ó Κοσμάς ó 

Μελωδός, δεν πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα σημαντική. Είναι γνω

στοί ποιητές, το έργο τους έχει μελετηθεί ικανοποιητικά και άφορα 

κυρίως ακολουθίες παλαιών αγίων πού περιέχονται στα Μηναία. 

'Ιδιαίτερη σημασία έχει ή αποκάλυψη τών πολυάριθμων μεταβυζαν

τινών και νεώτερων υμνογράφων, πού με εξαίρεση ευάριθμους παρα

γωγικούς ποιητές, δπως π.χ. οι 'Αθανάσιος ó Πάριος, Νικηφόρος ó 

Χίος, Νικόδημος 'Αγιορείτης και Σεραφείμ Βυζάντιος, έχουν συνθέ

σει μία ή το πολύ δύο ακολουθίες. Είναι συνήθως κληρικοί ή σπανιό

τερα λαϊκοί υμνογράφοι, με τοπική εμβέλεια, πού συγγράφουν τήν 

ακολουθία ενός συντοπίτη ή συμμοναστη αγίου ή νεομάρτυρα. Δεν 

είναι λίγες οι περιπτώσεις πού υμνολογούν πρόσωπα σύγχρονα, τα 

όποια έζησαν οι ίδιοι, ή ήταν παρόντες στο μαρτύριο τους. Συνθέτουν 

τήν ακολουθία αμέσως μετά τήν αποδημία τους με σκοπό να αναδεί

ξουν τήν αγιότητα τους. Τα κείμενα τους είναι πολλές φορές ποιητικά 

ατεχνα, ωστόσο αποπνέουν τή συλλογική συναισθηματική φόρτιση 

της τοπικής κοινωνίας πού ζει και επιδιώκει τή γένεση ενός νέου 

άγιου, σύγχρονου και οικείου ιστορικού προσώπου. 

Ή συλλογή περιέχει και αρκετά μεγάλο αριθμό ακολουθιών πού συν

τέθηκαν άπό υμνογράφους πού εμφανίσθηκαν λίγο πριν τα μέσα του 

20>ϋ αιώνα. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση του Γερασίμου μο-

6 3 Για τις επωνυμίες της Θεοτόκου και αντίστοιχες λατρευόμενες εικόνες βλ. 
ενδεικτικά Ν. Κεφαλληνιάδης, «Η λατρεία της Παναγίας στη Στεριανή Ελλάδα, 
Γ': Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, 
Αθήνα 1993· Θ. Μαρινάκης, «Παναγίες» θαυματουργές. Θεσσαλονίκη 19974. 
Βλ. σποραδικά στα Κ. Καλοκύρης, 7/ Θεοτόκος εις τήν είκονογραφίαν Ανατολής 
και Δύσεως, Θεσσαλονίκη 1972, καί Χρυσάνθη Μπαλτογιάννη, Εικόνες Μήτηρ 
θεού, Αθήνα 1994. 
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ναχου Μικραγιαννανίτου, ó όποιος τιμήθηκε με το όφφίκιο του μεγά

λου υμνογράφου της Μεγάλης του Χρίστου 'Εκκλησίας.6"* Με την 

πληθωρική συγγραφική παραγωγή του, ή σύνθεση ακολουθιών για 

νέους άλλα και παλαιούς άγιους λαμβάνει εκρηκτική μορφή. Συνθέ

τοντας και εκδίδοντας συνεχώς ακολουθίες ως τήν αποδημία του 

(1991), στάθηκε ίσως ή κύρια αφορμή για τήν εμφάνιση και άλλων 

σύγχρονων εκκλησιαστικών ποιητών πού ασχολούνται συστηματικά 

με τή συγγραφή ακολουθιών. Μνημονεύω ενδεικτικά τους παραγω

γικότερους, τόν μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο Μαλλιαρό (1965-

1984) ° και τους Χ. Μπούσια καί ιερομόναχο 'Αθανάσιο Σιμωνοπε-

τρίτη, υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, οι όποιοι 

συνεχίζουν ακόμη τή σύνθεση ύμνογραφικών κειμένων/*6 

' Η μεγάλη σε Ογκο συγγραφική παραγωγή τών σύγχρονων υμνο

γράφων ασφαλώς αναβιώνει τή λαμπρή παράδοση της βυζαντινής 

ποίησης. Ά π ό τό έργο τους δεν λείπει τό ταλέντο, ή έμπνευση καί ή 

6 4 Γεράσιμος μοναχά- ό Μικραγιαννανίτης, Μία τεσσαρακονταετία ύμνογραφι-

κης διακονία;, ήτοι κατάλογος εκδεδομένων καί ανεκδότων ακολουθιών καί κα

νόνων αύτοϋ (1930-1970), 'Αθήνα 1971 • για τον Γεράσιμο καί τα χειρόγραφα του 

βλ. Γ. Χρυσοστόμου, '() υμνογράφος Γεράσιμος μοναχός Μικραγιαννανίτης καί 

οι ακολουθίες roí- σε αγίους της θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1997' ó ίδιος, Το 

έργον τον υμνογράφου Γερασίμου μονάχου Μικραγιαννανίτου. Ευρετήρια, Θεσ

σαλονίκη 1997. Στον ίδιο είναι αφιερωμένα τα Πρακτικά Συμποσίου πού έλαβε 

χωρά στη Βέροια (Ύμνητωρ, Τόμος άναμνηστήοιος Γέροντος Γερασίμου μονάχου 

Μικραγιαννανίτου, Βέροια 2001). Για αποτίμηση του έργου του βλ. Π. ΙΙάσχος, 

«"Ύμνηπόλος εράσμιος". 'Ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας 

Γεράσιμος Μονα/ος Μικραγιαννανίτης», Θεο?χ>γία 60 (1989) 336-385. Βλ. καί 

Π. Μίσχος, Ύμνογραφία και υμνογράφοι στο "Αγιον "Θρος, "Αγιον "Ορος, Φύση 

- Λατρεία - T/χνη, τ. Λ', Θεσσαλονίκη 2001, 216-218. 
6 5 Πλήρη έργογραφία του βλ. Μητροπολίτης Μηθύμνης Ιάκωβος [Μαλλιαρός], 

Τα εκδοθέντα έργα μον, Μυτιλήνη 1984 (μεταθανάτια έκδοση με την επιμέλεια 

άρχιμ. Νικόδημου ΙΙαυλόπουλου). 
6 6 II. Νάσ/ος, «"Κνας υμνογράφος της εκκλησίας μας, Χαράλαμπος Μ. Μπού-

σιας», ΆντιπεΑάργησις, Τόμος τιμητικός προν τον άρχιεπίσκοπον AYaoor κ.κ. 

Χρνα/>στομον επί Tt'¡ είκοσιπενταετηρίδι της αρχιερατικής αύτοϋ διακονίας, Λευ

κωσία 1993, 465-478· για τον Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη βλ. Πάσχος, Ύμνογρα-

φία καί υμνογράφοι στο "Αγιον "Ορος, 219-220. 
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πρωτοτυπία, όση επιτρέπεται να εκδηλωθεί μέσα στα καθορισμένα 

πλαίσια συγγραφής μιας ακολουθίας. 'Ωστόσο, ή θεματολογία των 

συνθέσεων τους αναφέρεται, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε νέους 

αγίους και ταυτίζεται με εκείνη των πολλών μεταβυζαντινών και 

νεώτερων υμνογράφων ((τοπικής» εμβέλειας, των οποίων ή παρα

γωγή κυκλοφόρησε σε πάλαιες και δυσεύρετες σήμερα φυλλάδες ή 

παραμένει ανέκδοτη. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια αξιόλογα 

ποιητικά έργα, γραμμένα με αυθορμητισμό, να παραδίδονται στή 

λήθη ή να αγνοούνται. "Ετσι πολύ συχνά παρατηρείται το φαινόμενο 

της συγγραφής, έκδοσης καί εισαγωγής στή λατρεία νέων ακολου

θιών, ενώ υπάρχουν οι παλαιές πού διατηρήθηκαν σε λειτουργική 

χρήση ίσως για αιώνες. Ή ανάδειξη τους με την περιγραφή της 

Συλλογής πιθανόν να συμβάλει στην επαναχρησιμοποίηση τους στή 

λατρευτική πράξη της Εκκλησίας. 

ΚΡΙΤΩΝ ΧΡΤΣΟΧΟΪΔΗΣ 



ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ή περιγραφή της Συλλογής των 'Ακολουθιών της Ντόρης Παπα-

στράτου, όπως έχει ήδη επισημανθεί στην Εισαγωγή, συμπληρώνει 

άλλα δεν υποκαθιστά το έργο του Louis Petit, Bibliographie des 

acoloulhies grecques (Bruxelles 1926). Για το παρόν έργο μάλιστα 

στάθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη, εφόσον στην ταξινόμηση του υλικού 

ακολουθήθηκε ως πρότυπο ή κατάταξη πού ακολούθησε ό ίδιος στο 

άνίυτέρω έργο. 

Ή ταξινόμηση των εντύπων -'Ακολουθιών έγινε αλφαβητικά κα

τά άγιους και εορτές. Στο λήμμα κάθε αγίου ή ταξινόμηση τών 

'Ακολουθιών είναι χρονολογική, με τά άχρονολόγητα έντυπα να έπον

ται. Στις περιπτώσεις πού το έντυπο περιέχει περισσότερες της 

μιας ακολουθίες (έως τρεις), ή μία ακολουθία αφιερωμένη σε πε

ρισσότερους του ενός αγίους, περιλαμβάνεται στο λήμμα του πρώτου 

αγίου ή της πρώτης εορτής πού αναφέρεται στον τίτλο. Ευάριθμα 

έντυπα πού περιέχουν περισσότερες άπό τρεις ακολουθίες δεν εντά

χθηκαν στην ανωτέρω ταξινόμηση, άλλα αποτέλεσαν ιδιαίτερη κα

τηγορία, τα Σύμμικτα. Στίς 'Ακολουθίες πού είναι αφιερωμένες στή 

Θεοτόκο προηγούνται τά γενικά έργα (θεοτοκάρια, Παρακλητικός 

Κανόνας), ακολουθούν αύτες τών καθιερωμένων θεομητορικών εορ

τών (Γενέσιον, Ευαγγελισμός, Κοίμησις) και έπονται οι 'Ακολου

θίες στή Θεοτόκο με κάποια επωνυμία, πού σχεδόν κατά κανόνα 

αναφέρονται σε αντίστοιχες τιμώμενες εικόνες. 

Στην περιγραφή κάθε έντυπου ακολουθήθηκε ή εξής σειρά. 

Πρώτα τίθεται στο περιθώριο ή χρονολογία τής έκδοσης όπως αυτή 

αναγράφεται στή σελίδα τίτλου. Στις περιπτώσεις πού ή χρονολό

γηση τής έκδοσης γίνεται έμμεσα γνωστή άπό κάποια αναγραφή 

εντός του κειμένου, τότε ή χρονολογία βρίσκεται σε γωνιώδεις 

αγκύλες. Στα έντυπα πού δεν στάθηκε δυνατή ή χρονολόγηση τής 

έκδοσης τους τίθεται ή ένδειξη χ.χ.· αυτά βρίσκονται στο τέλος τής 

χρονολογικής κατάταξης τών 'Ακολουθιών στον ίδιο άγιο ή τήν ίδια 

εορτή. Σε μια κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά τοποθετούνται 
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εφόσον διαπιστωθεί οτι ή έκδοση προηγείται ή έπεται κάποιας άλ

λης χρονολογημένης. 

'Ακολουθεί ó τίτλος του εντύπου όπως αυτός αναγράφεται στη 

σελίδα τίτλου. Ή αναγραφή γίνεται κατά το πρότυπο του Petit με 

πεζά γράμματα καί με σύγχρονη στίξη. Διατηρούνται μόνο τα ορ

θογραφικά ή τυπογραφικά λάθη, όπως εμφανίζονται στο έντυπο της 

Συλλογής. "Οταν το έντυπο είναι ακέφαλο άλλα ή έκδοση είναι 

γνωστή καί έχει ήδη βιβλιογραφηθεΐ, ο τίτλος μεταφέρεται από τή 

βιβλιογραφημένη έκδοση καί τίθεται σε γωνιώδεις αγκύλες. 

Στή συνέχεια γίνεται σύντομη βιβλιογραφική περιγραφή του 

εντύπου: σχήμα, αριθμός σελίδων, ύπαρξη χαρακτικών κλπ. Για 

το σχήμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα του Ινστιτούτου Νεοελληνι

κών Ερευνών του ΚΙ Ε για τήν αναγωγή τών εκατοστών του ύψους 

τών εντύπων σε ανάλογο σχήμα. "Ετσι, άπο 10 έως 14,5 εκατοστά 

θεωρείται 24<> σχήμα, άπο 15 έως 19,5 εκατοστά 16% άπο 20 έως 27,5 

εκατοστά 8\ άπο 28 έως 37,5 εκατοστά 4° καί πάνω άπο 38 εκατοστά 

φύλλο (folio). Στον αριθμό τών σελίδων επισημαίνεται αν υπάρχουν 

λευκές ή χωρίς αρίθμηση σελίδες. Ή ύπαρξη χαρακτικών επισημαί

νεται κατά περίπτωση ανάλογα με τή σπουδαιότητα τους. Δηλώνεται 

αν το έντυπο είναι ακέφαλο, κολοβό ή ελλιπές. Αναγράφεται, επίσης, 

αν είναι συσταχωμένο με άλλο. 

"Οπως τονίστηκε στην Εισαγωγή, κατά τήν περιγραφή τών 'Ακο

λουθιών δίνεται, κατά πρώτο λόγο, έμφαση στην ανάλυση του ύμνο-

γραφικου περιεχομένου καί κατά δεύτερο στην επισήμανση του αγιο

λογικού περιεχομένου. "Ετσι, καταγράφονται οί ακολουθίες, οι κανό

νες, τα εγκώμια, οί κδ' οίκοι, οί Βίοι, τά συναξάρια, οί λόγοι ή ομι

λίες, τα επιγράμματα. Σε μερικές περιπτώσεις, έκτος άπο τά παρα

πάνω, επισημαίνονται καί κάποια έργα πού θεωρούνται σημαντικά 

εξαιτίας είτε του περιεχομένου τους είτε του συγγραφέα τους. 

Στην περιγραφή τών 'Ακολουθιών αναγράφεται ó τίτλος καί ó 

ποιητής, αν είναι γνωστός. 'Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην καταγραφή 

τών κανόνων, πού αποτελούν καί τά κύρια στοιχεία της ακολουθίας. 

Στους κανόνες επισημαίνεται ή αρχή (incipit), ή ακροστιχίδα, αν 

υπάρχει, ó ήχος καί ó ειρμός καθώς καί ó ποιητής. "Οταν κάποιο 
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άπο τα στοιχεία της περιγραφής (π.χ. ακροστιχίδα, ποιητής) δέν 

δηλώνεται στο έντυπο, άλλα είναι γνωστό είτε άπο τη βιβλιογραφία 

είτε άπο προσωπική έρευνα, τίθεται σε γωνιώδεις αγκύλες. Σημειώ

νονται επιπλέον οι κανόνες πού θεωρούνται ανέκδοτοι ή άγνωστοι 

μέχρι σήμερα. Έκτος άπο τους κανόνες καταγράφονται καί άλλες 

κατηγορίες ύμνων Οπως τα εγκώμια, καί οι κδ' οίκοι κατ' άλφάβη-

τον. Ώ ς εγκώμια θεωρούνται τά συστήματα τροπαρίων πού είναι 

γνωστά καί ώς μεγαλυνάρια, εύλογητάρια ή επιτάφιοι. Και εδώ 

επισημαίνεται ή αρχή, ή ακροστιχίδα καί ó ποιητής τους. Οι χαιρε

τισμοί, οι ακάθιστοι και τά κοντάκια τίθενται κάτω άπο τον τίτλο 

κδ' οίκοι κατ' άλφάβητον. Παρατίθεται ή αρχή του κοντακίου (προ

οιμίου) καί του πρώτου οίκου, καί 6 ποιητής. 

Στά αγιολογικά κείμενα (Βίος, εγκώμιο, συναξάριο, λόγος, ομι

λία) αναγράφεται ó συγγραφέας καί ή αρχή τους. "Οπου τά αγιολο

γικά κείμενα είναι δυνατόν νά ταυτισθούν, σημειώνονται οι βιβλιο

γραφικές ενδείξεις στά έργα του Fr. Halkin (Bibliotheca Hagiogra-

phica Graeca, Âuctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae, No

vum Auctarium Bibliothecae Hagiographicae Graecae). "Οταν τά 

αγιολογικά κείμενα παραδίδονται σε παράφραση, επιχειρείται ή 

επισήμανση του πρωτοτύπου. Στά επιγράμματα αναγράφεται ή αρ

χή, ó ποιητής καί ó αριθμός των στίχων τους. 

Στή βιβλιογραφική τεκμηρίωση, στο τέλος της περιγραφής των 

'Ακολουθιών, προηγούνται οι παραπομπές σε βιβλιογραφίες πού 

αφορούν αποκλειστικά 'Ακολουθίες (Petit, Κύστρατιάδης, Χρυσοχοΐ-

δης). "Επονται οι παραπομπές στις γενικές ελληνικές βιβλιογραφίες 

καί τέλος οι παραπομπές σέ μελέτες καί άρθρα οπού βιβλιογραφουν-

ται συστηματικά ομοειδείς κατηγορίες 'Ακολουθιών. 

Ή περιγραφή των περιεχομένων μιας 'Ακολουθίας παραλείπε

ται όταν αποτελεί ανατύπωση προηγούμενης έκδοσης πού υπάρχει 

ήδη στή συλλογή. Σέ περίπτωση ομο^ς πού στην ανατύπωση έχουν 

τυχόν προστεθεί επιπλέον κείμενα αγιολογικού καί ύμνογραφικου 

ενδιαφέροντος, αυτά καταγράφονται, ενώ για τά γνωστά γίνεται 

παραπομπή στην παλαιότερη έκδοση. 

Για τή διευκόλυνση των μελετητών καί τήν ευκολότερη χρήση 
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του Καταλόγου, μετά το τέλος της περιγραφής των εντύπων, επισυ

νάπτονται τρία ευρετήρια: των άρχων των κανόνων, των άγιων καί 

των εορτών, καθώς καί των υμνογράφων. Στο Ευρετήριο των άρχων 

των κανόνων ακολουθείται απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στο Ευρετή

ριο των άγιων τίθενται σε απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονόματα 

των άγιων καί των εορτών πού αναφέρονται στον Κατάλογο. Σε πε

ρίπτωση πού μια ακολουθία είναι αφιερωμένη σε περισσότερους του 

ενός αγίους (συνηθέστατα μάρτυρες), τα ονόματα τους δεν διασπών

ται στο ευρετήριο. Εύρετηριάζονται σύμφωνα με το όνομα του αγίου 

πού τίθεται πρώτο στην ακολουθία καί έχει παγιωθεί να προηγείται 

στή συναξαριακή παράδοση της Εκκλησίας. Τέλος, στο Ευρετήριο 

τών υμνογράφων τα ονόματα τίθενται αλφαβητικά δπως αυτά παρα

δίδονται στα έντυπα τών 'Ακολουθιών. Π ιθανον ή μελλοντική έρευνα 

να ανασκευάσει τις τυχόν λανθασμένες αποδόσεις. Στην περίπτωση 

τών ανώνυμων συνθέσεων, στο Ευρετήριο τών υμνογράφων περιλαμ

βάνονται και τα ονόματα πού έχουν ως τώρα ταυτισθεί στή βιβλιο

γραφία ή προέκυψαν κατά τήν παρούσα έρευνα. 
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