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Κανών

κανόνα. Οι ονομασίες του νέου αυτού 
είδους ποικίλλουν (ύμνος, μέλος, θρή-
νος, μέλισμα), με επικρατέστερο τον όρο 
'κανών'. Η υποκατάσταση του κοντακί-
ου από τον κανόνα τοποθετείται τον 8ο 
αι., οπότε λαμβάνει μόνιμη θέση στον 
Όρθρο. Ο κανόνας αποτελείται από εν-
νέα ωδές που ψάλλονται στον ίδιο ήχο. 
Κάθε ωδή σχηματίζεται με ένα μουσικό 
και μετρικό πρότυπο τροπάριο, τον Ειρ-
μό, και τρία ή τέσσερα τροπάρια. Η ειρ-
μολογική μέθοδος συγγραφής λάμβα-
νε τη θεματολογία κατ’ ακολουθία των 
εννέα ωδών-προσευχών της Βίβλου, 
οκτώ της Π.Δ. και μία της Κ.Δ. Όλα τα 
τροπάρια του Κανόνα συνδέονται πολ-
λές φορές με ακροστιχίδα και σπανιό-
τερα με εφύμνιο, κατά το πρότυπο των 
Οίκων των Κοντακίων.
Ο κανόνας υποκαθιστά το κοντάκιο, αντα-
ποκρινόμενος στην αγωνιστική ατμό-
σφαιρα των εικονομαχικών διωγμών, 
η οποία έστρεψε τους υμνογράφους στις 
αρχέγονες ποιητικές φόρμες της πρώ-
της Εκκλησίας. Από τον εγκωμιαστικό 
και θριαμβευτικό τόνο των κοντακίων 
η λατρεία περνά στη φάση της δογματι-
κής ποίησης των κανόνων, οι οποίοι της 
προσδίδουν σαφέστερο θεολογικό περι-
εχόμενο. Η αφετηρία αυτής της στροφής 
εντοπίζεται στη λατρεία των σημαντικών 
μοναστικών κοινοτήτων. Το Ιεροσολυμι-
τικό τυπικό με κέντρο τη μονή του Αγίου 
Σάββα, αναβαθμισμένο σε σχέση με αυ-
τό της Κωνσταντινουπόλεως, έδωσε στον 
κανόνα δεσπόζουσα θέση στην ασματι-
κή ακολουθία του Όρθρου. Λέγεται ότι 
ο άγιος Ανδρέας Κρήτης έπαιξε σημαντι-
κό ρόλο στην επικράτηση του Ιεροσολυ-
μιτικού τυπικού στην Κωνσταντινούπο-
λη. Οι περισσότεροι ερευνητές τον θεω-
ρούν ως πρώτο δημιουργό του κανόνα 
(Κrumbacher, Weyh, Christ, Φυτράκης, 
Χρήστου και Ν. Τωμαδάκης). Η γνώμη 
αυτή αμφισβητήθηκε από άλλους (Pitra, 
Π. Τρεμπέλας), ενώ ο Σ. Ευστρατιάδης 
θεωρεί εισηγητή των κανόνων τον Ιω-
άννη Δαμασκηνό. Το βέβαιο είναι ότι ο 
άγιος Ανδρέας ήταν ο πρώτος που δη-
μιούργησε συγκροτημένους κανόνες, 
«οι οποίοι συνδύαζαν άριστα τον μελι-
σμό των ειρμών με την ποιητική έξαρ-
ση των τροπαρίων των ωδών» (Β. Φει-
δάς, σ. 652). Με την επικράτηση των 
κανόνων παρατηρήθηκαν οι εξής δια-
φοροποιήσεις σε σχέση με το κοντάκιο:
α) Το κοντάκιο υπήρξε διηγηματικό-
τερο, εγκωμιαστικότερο και με ενότη-
τα θέματος. Αντίθετα, ο κανόνας κατα-

λύει τον διηγηματικό χαρακτήρα, είναι 
πολυμορφότερος και κυριαρχούν σ’ αυ-
τόν οι έντονες δογματικές και σωτηρι-
ολογικές αλήθειες. Κύριος σκοπός της 
ποιήσεως του κανόνα είναι η διδασκα-
λία των βασικών αληθειών της πίστεως. 
β) Στον διηγηματικό και περιγραφι-
κό χαρακτήρα του κοντακίου συμβάλ-
λουν οι διάλογοι μεταξύ των προσώ-
πων, οι ρητορικές αντιθέσεις, οι μετα-
φορές, οι εικόνες, κ.λπ. Αντίθετα, ο κα-
νόνας διατηρεί μεν τον δοξαστικό χα-
ρακτήρα των κοντακίων, χρησιμοποι-
εί όμως ως εκφραστικό μέσο τις βιβλι-
κές ωδές και τους υψηλούς υμνητικούς 
τόνους της Π.Δ.
γ) Στα κοντάκια ο αριθμός των τροπαρί-
ων δεν είναι προκαθορισμένος, ωστό-
σο διατηρείται περιορισμένος. Στον κα-
νόνα, ο υμνογράφος «δεσμεύεται» από 
τις ωδές και τα τροπάρια. Παρ’ όλο που 
έτσι καθίσταται δυσκολότερη η σύνθε-
σή του για τον υμνογράφο, ο τελευταί-
ος έχει την ευχέρεια να εκτείνει το έργο 
του όσο επιθυμεί. Ο Μέγας Κανών του 
Ανδρέα Κρήτης έχει μνημειώδη έκταση. 
δ) Στο κοντάκιο η αναφορά στο πρόσω-
πο της Θεοτόκου εξαρτάται από το θέμα, 
ενώ στον κανόνα εξαίρεται το πρόσωπο 
της Παναγίας με τα Θεοτοκία σε κάθε 
ωδή, αλλά κυρίως με τη θ΄ ωδή, που 
είναι ολόκληρη αφιερωμένη σ’ αυτήν.
ε) Στον κανόνα, σε αντίθεση με τη μου-
σική μονοτονία του ύμνου, έχουμε μεγα-
λύτερη δυνατότητα μελισμού-σύνθεσης. 
Υπάρχει η διαφοροποίηση σε εννέα 
μουσικά κομμάτια λόγω των εννέα δι-
αφορετικών ειρμών. 
στ) Η θεματολογία του κοντακίου εξαρ-
τάται από τον εορτολογικό και αγιο-
λογικό κύκλο. Τα θέματα του κανόνα 
αντλούνται από τα μεγάλα βιβλικά γε-
γονότα, τις πηγές της Α.Γ. και των Πα-
τέρων. Οι αντλούμενες αλήθειες δεν 
έχουν την ίδια ελευθερία επεξεργασί-
ας, επειδή προέχει η πιστή και ευκρινής 
απόδοση των δογματικών διδασκαλιών. 
ζ) Η γλώσσα των κοντακίων είναι η 
δημώδης της εποχής. Με τον κανό-
να επιστρέφουμε στην αρχαιοπρεπή 
γλώσσα της Α.Γ. και των Πατέρων της 
Εκκλησίας.  Α.ΓΛΑ.
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Μέγας Κανών. Κατά τον Συναξαριστή 
ο άγιος Ανδρέας συνέγραψε τον Μ.Κ. 
σε νεαρή ηλικία, καθώς τον έφερε μαζί 
του στην Κωνσταντινούπολη, όταν την 
επισκέφθηκε ως απεσταλμένος του Θε-
οδώρου, Πατριάρχη Ιεροσολύμων, για 
να λάβει μέρος στη Στ΄ Οικουμενική σύ-
νοδο. Η άποψη αυτή συνάδει με τη θέ-
ση του Γ. Ανδρεάδη, ο οποίος τοποθε-
τεί τον χρόνο συγγραφής του Μ.Κ. λί-
γο μετά τη μεγάλη νίκη της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας επί των βαρβάρων Αρά-
βων στη ναυμαχία της Κυζίκου (678). 
Με αυτά τα δεδομένα θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί ότι ο Μ.Κ. γράφηκε με-
ταξύ των ετών 678 και 692 κατά τη νε-
ανική ηλικία του αγίου. Ίσως οι ανωτέ-
ρω απόψεις βασίζονται στο γεγονός ότι 
με τον ιθ΄ κανόνα της εν Τρούλω συνό-
δου (692), το καθημερινό κήρυγμα, και 
ιδιαίτερα της Κυριακής, έγινε υποχρε-
ωτικό για τους επισκόπους. Τότε ακρι-
βώς τη θέση του κοντακίου στη λατρεία 
πήρε ο κανόνας και μετά την ανάγνω-
ση του Ευαγγελίου καθιερώθηκε το κή-
ρυγμα. Ο κανόνας κάλυψε τις ανάγκες 
διάνθισης της Λειτουργίας με ύμνους. 
Κανόνες ψάλλονταν ήδη κατά τη Μ. Τεσ-
σαρακοστή και την περίοδο της Πεντη-
κοστής και πριν από την Πενθέκτη Οι-
κουμενική σύνοδο, ενώ μετά από αυ-
τήν η χρήση τους γενικεύθηκε σε όλο 
το εκκλησιαστικό έτος. Ίσως λόγω αυτού 
του γεγονότος, τα συναξάρια θέλουν τον 
άγιο Ανδρέα να φέρνει στην Κωνσταντι-
νούπολη, κατά την εν Τρούλω σύνοδο, 
τον ήδη γραμμένο Μ.Κ., ώστε με αυτόν 
τον τρόπο να υπογραμμίσουν την αλλα-
γή στη λατρεία και να προβάλουν τον 
ποιητή μας ως εισηγητή των κανόνων. 
Ίσως ακόμη αναφέρουν τον Μ.Κ., διό-
τι αυτός αποτελεί τον «βασιλιά των Κα-
νόνων» και ανάγεται πλέον σε σύμβο-
λο και ορόσημο μιας ολόκληρης υμνο-
γραφικής περιόδου. 
Ιστορικά πάντως δεν αποδεικνύεται ότι 
ο Μ.Κ. εισήχθη στη λατρεία με την εν 
Τρούλω σύνοδο. Ο Heisenberg δικαί-
ως χαρακτηρίζει την εκδοχή αυτή αμ-
φίβολης πιστότητας. Έχει υποστηριχθεί 

ότι είναι πιθανόν η εισαγωγή του στη 
λατρεία να έγινε από τον ίδιο τον άγιο 
στην Εκκλησία της Κρήτης, την περίο-
δο της αρχιεπισκοπίας του. Στην επιτο-
μή του B. Latyšev υποστηρίζεται ότι ο 
Μ.Κ. συνεγράφη λίγο πριν από τον θά-
νατο του Ανδρέα στην Ερεσσό της Μυ-
τιλήνης. Την άποψη όμως αυτή δικαι-
ολογημένα χαρακτηρίζει απίθανη ο Θ. 
Δετοράκης, ενώ ο Ι. Φουντούλης θεω-
ρεί πιθανή τη συγγραφή του Μ.Κ. στην 
Ερεσσό, δεχόμενος ότι ο άγιος έμεινε 
στην πόλη αυτή χρονικό διάστημα ικα-
νό για την ολοκλήρωση ενός τόσο μα-
κρού έργου. Ο ίδιος υιοθετεί την άπο-
ψη του Latyšev, ότι ο άγιος δεν βρέ-
θηκε στην Ερεσσό τυχαία (λόγω θα-
λασσοταραχής ή ασθένειάς του), αλλά 
εξαιτίας της εξορίας που του επέβαλε ο 
Λέων ο Γ΄ ο Ίσαυρος για τη στάση του 
στην εικονομαχία. 
Ανεξάρτητα από τον ακριβή χρόνο και 
τόπο συντάξεως, έχει υποστηριχθεί ότι 
ο Μ.Κ. συνεγράφη, όταν ο άγιος βρι-
σκόταν σε προχωρημένη ηλικία. Η άπο-
ψη αυτή βασίζεται σε ορισμένα τροπά-
ρια του Μ.Κ., όπου ο ποιητής εκφρά-
ζεται σε πρώτο πρόσωπο, δηλώνεται το 
γηραιόν του ποιητή (α΄ ωδή, τροπάρια 
13, 20, δ΄ ωδή, τροπάριο 23, η΄ ωδή 
τροπάριο 6). Ωστόσο, έχει διατυπωθεί 
και η άποψη ότι ο άγιος Ανδρέας συνέ-
γραψε τον Μ.Κ. είτε πριν εκλεγεί αρχι-
επίσκοπος Κρήτης, είτε μετά, αλλά πά-
ντως στην Κωνσταντινούπολη, μετά από 
κάποια επιτυχή απόκρουση βαρβαρικής 
επιδρομής, ίσως των Αράβων το 717. 
Οι ερευνητές βασίζονται στο τελευταίο 
τροπάριο του Μ.Κ., το οποίο όμως δεν 
αναφέρει ρητά τόπο ή χρόνο. Ο Ακάκι-
ος ο Σαβαΐτης και ο Ανώνυμος εγκω-
μιαστής του αγίου θεωρούν ότι ο άγι-
ος συνέγραψε τον Μ.Κ. μετά τη χειρο-
τονία του σε αρχιεπίσκοπο Κρήτης.Οι 
μελετητές, που συντάσσονται με τους 
ανωτέρω, σημειώνουν ότι η πόλη που 
αναφέρεται στο Θεοτοκίο της θ΄ ωδής 
δεν είναι απαραιτήτως η Κωνσταντινού-
πολη, αφού δεν γράφεται η λέξη 'πό-
λη' με κεφαλαίο. Θεωρούν ότι το ανω-
τέρω χωρίο ίσως αναφέρεται σε μια 
φοβερή δοκιμασία που πέρασε η νή-
σος Κρήτη από επιδρομές πειρατών. Η 
άποψη αυτή κρίνεται ως αβάσιμη, δι-
ότι στις πηγές συχνά η Κωνσταντινού-
πολη χαρακτηρίζεται ως 'πόλις' με μι-
κρό και όχι κεφαλαίο το αρκτικό της 
γράμμα και μάλιστα όταν χαρακτηρίζε-
ται ως «βασιλεύουσα» ή κάτι ανάλογο. 
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Καπιτωλίνη, μάρτυς

Άλλωστε ως «πόλις τῆς Θεοτόκου» χα-
ρακτηρίζεται πολλές φορές η Κωνστα-
ντινούπολη και όχι η Γόρτυνα. Ουδέ-
ποτε δε η κρητική αυτή πόλη καλείται 
«βασιλεύουσα». Ο Ι. Φουντούλης θεω-
ρεί ότι ο ποιητής δεν θα χρησιμοποι-
ούσε τη φράση «πιστῶς βασιλεύουσα», 
την εποχή που βασίλευε ο εικονομάχος 
Λέων ο Γ΄ ο ΄Ισαυρος και για τον λό-
γο αυτό, σε συνδυασμό με την παρατη-
ρούμενη «ἀστάθεια περὶ τὴν παράδο-
σιν τοῦ τροπαρίου τούτου», αμφισβητεί 
τη γνησιότητα του συγκεκριμένου τρο-
παρίου. Επίσης υποστηρίζει ότι ακό-
μα και αν ο ποιητής αναφέρεται στην 
Κωνσταντινούπολη, αυτό δεν σημαί-
νει ότι βρισκόταν εκεί, όταν συνέθετε 
τον κανόνα, αφού η αναφορά στη βα-
σιλεύουσα ήταν κοινός τόπος στη βυ-
ζαντινή ποίηση. 
Έχει υποστηριχθεί ότι ο Μ.Κ. υπήρξε 
προϊόν μακροχρόνιας συγγραφής. Τα 
επιχειρήματα υπέρ της άποψης αυτής 
στηρίζονται στο αμφισβητήσιμο δεδο-
μένο ότι ο Κανόνας συνεγράφη, όταν 
ο άγιος ήταν σε προχωρημένη ηλικία, 
καθώς και στη μεγάλη του έκταση, την 
προσεγμένη μέχρι βαθμού εκζήτησης 
έκφραση και τα πολυάριθμα βιβλικά 
παραδείγματα. Η άποψή μας είναι ότι 
ο χρόνος συγγραφής του Μ.Κ. εξακο-
λουθεί να είναι πρόβλημα άλυτο, δι-
ότι καμμιά από τις προτεινόμενες λύ-
σεις δεν προσφέρει πλήρη απόδειξη 
υπέρ αυτής. 
O M.Κ. αποτελείται από εννέα ωδές 
(250 τροπάρια). Οι ειρμοί του είναι έν-
δεκα, διότι η δεύτερη και η τρίτη ωδή 
έχουν διπλό ειρμό. Κατά την έκδοση 
του Migne, αλλά και κατά το ισχύον 
Τριῴδιον, ο αριθμός των τροπαρίων 
διαρθρώνεται ως εξής: α΄ ωδή, τροπά-
ρια 25, β΄ ωδή, τροπάρια 29 και 12, 
γ΄ ωδή, τροπάρια 9 και 19, δ΄ ωδή, 
τροπάρια 29, ε΄ ωδή, τροπάρια 23, στ΄ 
ωδή, τροπάρια 17 και 16, ζ΄ ωδή, τρο-
πάρια 22, η΄ ωδή, τροπάρια 22, θ΄ 
ωδή, τροπάρια 27. 
Πολλά προβλήματα και δυσκολίες προ-
έκυψαν ως προς τη γνησιότητα και τη 
διαίρεση των τροπαρίων. Ο αριθμός 
και η θέση τους στη λατρευτική διαδι-
κασία ποικίλλουν γι’ αυτό είναι απαραί-
τητη μια κριτική έκδοση του Μ.Κ., όπου 
θα λαμβάνεται υπόψη όλος ο αριθμός 
των χειρογράφων. 
Ο Μ.Κ. ψάλλεται σε ήχο πλάγιο του β΄ 
(Τριῴδιον, σ. 271), έναν ήχο που εί-
ναι γλυκύς, κατάλληλος για να εκφρά-

σει τον πόνο, τη θλίψη και τη συντρι-
βή της ψυχής. Είναι πιθανή η μουσι-
κή του μεταβολή κατά την πάροδο των 
χρόνων, αλλά δεν αποκλείεται ο πυ-
ρήνας της μελωδίας του να προέρχεται 
από τον ίδιο τον συνθέτη. Ολόκληρος 
ψάλλεται στον Όρθρο της Πέμπτης της 
Ε΄ εβδομάδας των Νηστειών. Διαιρέ-
θηκε όμως σε τέσσερα μέρη και ψάλ-
λεται τμηματικά, από τη Δευτέρα μέχρι 
και την Πέμπτη της Α΄ εβδομάδας των 
Νηστειών. Την εποχή του Βυζαντίου, οι 
ευσεβείς αυτοκράτορες, την ημέρα που 
ψαλλόταν ο Μ.Κ., μετέφεραν την εικόνα 
της Θεοτόκου Οδηγήτριας του ευαγγελι-
στή Λουκά από τον ναό στα ανάκτορα, 
έως την Τρίτη της Διακαινησίμου, οπό-
τε και την επανέφεραν με λιτανεία, κατά 
τη μαρτυρία των Κωδινού και Δούκα.
Το σύνολο του έργου του Ανδρέα Κρή-
της περιέχει ένα θησαυρό λέξεων, που 
αναδεικνύουν την υψηλή φιλολογική 
του κατάρτιση και την άριστη γνώση 
της αρχαίας ελληνικής. Ο Θ. Δετορά-
κης έχει συγκροτήσει δύο καταλόγους 
με σπάνιες λέξεις του αγίου Ανδρέα. 
Η σπανιότητά τους είναι τέτοια, ώστε 
να απουσιάζουν από το Greek Patristic 
Lexicon του Lampe ή να αναφέρονται 
μεν αλλά να αποδίδονται σε μεταγενέ-
στερους του αγίου Ανδρέα συγγραφείς. 
Συγκεκριμένα, στον πρώτο κατάλογο 
του Θ. Δετοράκη, εντοπίζονται δεκαε-
πτά λέξεις του Μ.Κ. μεγάλης σπανιότη-
τας. Στον δεύτερο κατάλογο υπάρχουν 
είκοσι τρεις σπάνιες λέξεις που απα-
ντούν στο Μ.Κ. Η γλώσσα του ποιήμα-
τος είναι η «ὑψηλὴ κοινὴ τῆς ἐποχῆς», 
αν και δεν λείπουν οι νεολογισμοί. Δεν 
έχει περίπλοκη σύνταξη, χαρακτηρίζε-
ται δε, από ακρίβεια λόγου και επανα-
λαμβανόμενα ρητορικά σχήματα αντι-
θέσεων και παρομοιώσεων. Γενικά έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά της υψηλής βι-
βλικής γλώσσας των κανόνων του 9ου 
αι. και εξής, η οποία εξαρτάται από δογ-
ματι-κούς λόγους Πατέρων των προη-
γουμένων αιώνων. Ως προς τα τεχνι-
κά ποιητικά γνωρίσματα, η ισοσυλλα-
βία και ομοτονία των τροπαρίων και 
των ωδών τηρούνται προσεκτικά, ενώ 
η ομοιοκαταληξία, η επωδός και η πα-
ρήχηση είναι συχνές. Στα τροπάριά του 
δεν συγχέονται ποτέ οι ομόηχες λέξεις. 
Η ανεπιτήδευτη σύνταξή τους προσδί-
δει στη γλώσσα του Ανδρέα απλότητα 
και ομοιότητα με τη σημερινή, ενώ οι 
λέξεις παραμένουν όπως εξελίχθηκαν 
σημασιολογικά στις μέρες μας. 

Το «ύφος» είναι μια πολύ φτωχή λέ-
ξη, για να περιγράψει κανείς την ατμό-
σφαιρα που αποπνέει αυτό το μεγαλει-
ώδες ποίημα. Ο δραματικός τόνος των 
ερωτήσεων, η δύναμη των ποιητικών 
εικόνων, οι παρομοιώσεις, οι μεταφο-
ρές, ο εσωτερικός διάλογος, καθώς και 
οι αντιθέσεις, όλα συντείνουν σε μια 
ατμόσφαιρα κατάνυξης και συντριβής. 
Η ζωηρότητα στην έκφραση, οι παραλ-
ληλισμοί και ο ρεαλισμός των αισθη-
μάτων, η υπερβολή στην αυτομεμψία 
προκαλούν θαυμασμό. Στον Μ.Κ. βρί-
σκει δικαίωση η άποψη ότι η ποίηση 
του Ανδρέα δεν είναι μορφική γνώ-
ση του πραγματικού, αλλά δημιουργι-
κή διαίσθηση. 
Η παιδαγωγική αξία του Μ.Κ. έχει επί-
σης διερευνηθεί. Πρόκειται για ένα 
αριστούργημα της παγκόσμιας ποίη-
σης, τοποθετούμενο στην κορωνίδα 
της βυζαντινής λογοτεχνικής παρα-
γωγής, το οποίο υπερβαίνει την επο-
χή του. Είναι επίσης ένα σχεσιοδυ-
ναμικό-διαλεγόμενο με τον αναγνώ-
στη κείμενο, το οποίο επιδέχεται πολ-
λαπλών αναγνώσεων ανάλογα με το 
υπόβαθρο του αναγνώστη (θεολογι-
κή, ανθρωπολογική, ψυχαναλυτική, 
συμβολική, αξιολογική). Πρόκειται 
για έναν από του πλέον πολύτιμους 
λίθους στον διάκοσμο του ελληνοχρι-
στιανικού πολιτισμού, το οποίο θα άξι-
ζε να ενταχθεί στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα των τελευταίων τάξεων του 
Λυκείου. (Βλ. επίσης και στο λ. «Αν-
δρέας Κρήτης»). Α.ΓΛΑ.
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Καπέλας, Ηλίας. Ιεροψάλτης, μαέ-

στρος χορωδιών, καθηγητής μουσικής. 
Ο Ηλίας Καπέλας, ιεροψάλτης τραγου-
διστής και μαέστρος χορωδιών, γεννή-
θηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας και από 
μικρή ηλικία μυήθηκε στη βυζαντινή 
μουσική. Αργότερα σπούδασε μονω-
δία και ανώτερα θεωρητικά. Είναι κα-
θηγητής μουσικής στη μέση εκπαίδευ-
ση. Είναι μέλος των «Μανδριγαλιστών» 
Καρδίτσας από την ίδρυσή τους και δι-
ευθύνει ως αναπληρωτής μαέστρος τις 
χορωδίες της Μουσικής σχολής Καρ-
δίτσας. Συνεργάζεται ως σολίστ με ελ-
ληνικές χορωδίες (Καρδίτσας, Λειβα-
διάς κ.ά.) και με ξένες Συμφωνικές Ορ-
χήστρες. Έχει πραγματοποιήσει εμφα-
νίσεις στα σημαντικότερα ελληνικά φε-
στιβάλ, καθώς και σε πολλές ευρωπα-
ϊκές χώρες. 
Το 1993, στο φεστιβάλ Κεφαλλονιάς, 
τραγούδησε υπό τη διεύθυνση του Ν. 
Ευθυμιάδη στη Λειτουργία του Δ. Μη-
νακάκι, συνοδεία της Συμφωνικής Ορ-
χήστρας του Ράζγκραντ και της χορωδί-
ας του Όμπιλιτς του Βελιγραδίου. Επί-
σης το 1995, στο φεστιβάλ των Δελ-
φών, πάλι υπό τη διεύθυνση του Ν. Ευ-
θυμιάδη, έψαλλε το Άξιον Εστί του Μ. 
Θεοδωράκη, με τη Σερβική Ορχήστρα 
Pascan και τη χορωδία Kud Abrascevic 
του Βελιγραδίου Ζ.Μ.-Ν.
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Καπιτωλίνη. Μάρτυς. Η εν λόγω 
μάρτυς φέρεται μετά της συμμάρτυρός 
της και θεραπαινίδος Ερωτηίδος. Οι 
πληροφορίες των πηγών κρίνονται εξαι-
ρετικά επισφαλείς, καθώς είναι αντι-
κρουόμενες. Σημειώνεται, επί παραδείγ-
ματι ότι η αγία μαρτύρησε είτε την επο-
χή της βασιλείας του Διοκλητιανού, είτε 
επί της βασιλείας του Λικίνιου. 




