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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Τα λειτουργικά Μηναία  
 

Η ενδελεχής έρευνα των λειτουργικών μοναστηριακών χειρογράφων 

παραμένει σε μεγάλο βαθμό terra incognita για το χώρο της βυζαντινής αγιολογίας 

και υμνογραφίας. Η μελέτη των χειρογράφων αυτών φέρνει συχνά στο φως 

ανέκδοτα κείμενα των οποίων  η καταγραφή μπορεί να εμπλουτίσει επιστημονικά 

ευρετήρια και ερευνητικά εργαλεία. Η διαπίστωση αυτή αφορά σε μεγάλο βαθμό 

τα Μηναία χειρόγραφα1 που παραμένουν –λόγω του αριθμητικού όγκου της 

παράδοσής τους - εν πολλοίς ανεξερεύνητα.2 

   Όπως είναι γνωστό, διαθέτουμε σήμερα τρεις βασικὲς εκδόσεις Μηναίων : 

της Ρώμης, της Βενετίας και της Κωνσταντινούπολης. Οι εκδόσεις των Μηναίων της 

Ρώμης περιέχουν μόνο τους ύμνους των καθ’ ημέρα ακολουθιών. Από την περιοχή 

της αγιολογίας περιέχουν μόνο τα έμμετρα συναξαριακά μηνολόγια, που 

διαβάζονται μετά την ς΄ ωδή των κανόνων. Τα συναξαριακά κείμενα απουσιάζουν 

εντελώς. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα λειτουργικά βιβλία της Ρώμης στηρίχθηκαν 

κυρίως σε ιταλιωτικά χειρόγραφα (κυρίως της Κρυπτοφέρρης). 3 

Οι εκδόσεις της Βενετίας πλησιάζουν προς τις εκδόσεις της Ανατολικής 

Εκκλησίας, αλλά υπολείπονται σε πληρότητα. Στηρίχθηκαν σε χειρόγραφα της 

Μαρκιανής Βιβλιοθήκης και λιγότερο σε χειρόγραφα των βιβλιοθηκών της 

Ανατολής (αθηναϊκὰ και αγιορειτικά).4  

                                                 
1 Οφείλουμε να σημειώσουμε για κάποιον που τυχόν δεν γνωρίζει τον όρο «Μηναίον» ότι πρόκειται 

για το βιβλίο που περιλαμβάνει την τάξη των ακολουθιών (Εσπερινός, Όρθρος, Θεία Λειτουργία) με 

την αντίστοιχη υμνογραφία και τα πεζά κείμενα που αφορούν τους αγίους, η μνήμη των οποίων 

τελείται κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία. Αποτελείται από δώδεκα τόμους, ο καθένας από τους 

οποίους αντιστοιχεί σε έναν ημερολογιακό μήνα του έτους. Για το μηναίον γενικά, βλ. R.F. Taft, 

“Menaion”, στο Oxford Dictionary of Byzantium, τ. ΙΙ, σελ. 1332. 
2 Για μια συνολική καταγραφή των λειτουργικών βιβλίων, της χειρόγραφης παράδοσής τους και των 

εκδόσεων, βλέπε Ch. Hannick, “Die byzantinischen liturgischen Handschriften”, στο : A.Von Euw & P. 

Schreiner (εκδ.), Kaiserin Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends, 

[Gedenkschrift des kӧlner Schütgen – Museums zum 1000. Todesjahr der kaiserin], Bd 2 (Kӧln: Schnütgen 

– Museum, 1991), 33-40. 
3 Μηναῖον Ρώμης = Μηναῖα τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ. Τόμος Α΄, περιέχων τὴν ἀκολουθίαν τῶν Σεπτεμβρίου 

καὶ Ὀκτωβρίου μηνῶν, ἐν Ῥώμῃ 1888. 
4 Μηναῖον Βενετίας = Μηναῖα διορθωθέντα ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου, 

Ἔκδοσις ἕκτη, Βενετία 1895. 
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Από τις έντυπες εκδόσεις μόνο εκείνη της Αποστολικής Διακονίας (εν χρήσει 

σήμερα στην ελληνικὴ εκκλησία), αντιπροσωπεύει την ανατολική παράδοση και 

συγκεντρώνει ισχυρά τεκμήρια αρχαιότητας. Τα λειτουργικά βιβλία της 

Ανατολικής Εκκλησίας (σήμερα της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της 

Ελλάδος) επαναλαμβάνουν την Πατριαρχική έκδοση του Βαρθολομαίου 

Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου (1843), του γνωστού διορθωτή των λειτουργικών 

βιβλίων της Ανατολικής Εκκλησίας, και στηρίζονται ἀποκλειστικά σε αγιορειτικὰ 

χειρόγραφα, κατά κανόνα της Μονής Κουτλουμουσίου.5 Δυστυχώς, τα περισσότερα 

από τα χειρόγραφα που χρησιμοποίησε ο Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός, έχουν 

απολεσθεί.  
  

Η εικόνα που παρέχουν οι εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων, εν 

προκειμένω των μηναίων της Αποστολικής Διακονίας απηχούν τη γενική εικόνα 

λειτουργικής οργάνωσης των αγιορειτικών χειρογράφων. Πάντοτε, μετά την ς΄ωδή 

των κανόνων παρέχονται για κάθε εορταζόμενο άγιο της ημέρας : α) ένα έμμετρο 

συναξαριακό μηνολόγιο (επίγραμμα), που αποτελείται από τρεις στίχους, δύο 

ιαμβικούς τριμέτρους προσωδιακούς και ένα ηρωικό (ομηρικό), επίσης σε μέτρο 

προσωδιακό.6 Συνολική έκδοση των στίχων αυτών δεν υπάρχει ακόμη. Σποραδικώς 

έχουν εκδοθεί πολλοί, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη το σύνολό τους, ούτε αν όλων 

ποιητής είναι ο Χριστοφόρος ο Μυτιληναίος ή και άλλοι έπειτα από αυτόν.7 Πάντως 

είναι το στοιχείο που συνδέει την υμνογραφία με την αγιολογία στη λειτουργική 

πράξη, καθώς στους στίχους αναφέρεται πάντοτε ο τρόπος θανάτου του αγίου. β) 

Ακολουθεί το συναξάριο του εορταζομένου αγίου, σύντομο ή και, σε αρκετὲς 

περιπτώσεις εκτενές.  

 

 

 

                                                 
5
 Μηναίον … περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν, μετά και της προσθήκης του 

τυπικού. Κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, διορθωθέν και τως 

ην δυνατόν εξακριβωθέν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου, 1843. 
6 Εισηγητής αυτού του τρίστιχου έμμετρου μηνολογίου είναι ο Χριστόφορος ο Μυτιληναίος (1000-

1050) : Βλ. και Αθ. Κομίνη, Το βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα και οι επιγραμματοποιοί, Αθήνα [Αφοί 

Μυρτίδη], 1966, σ. 160-175.  
7 Εκτός από την Ε. Follieri (Initia Hymnorum Ecclesiae Graecae, 6 vol., Ρώμη, 1960-1966), που 

χρησιμοποίησε τα Μηναία Ρώμης και Βενετίας, αλλὰ και τους Συναξαριστές του Νικοδήμου (Αγίου 

Νικοδήμου Αγιορείτου, Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού, τ. 1-3, Εκδόσεις Δόμος, 2005) 

και του Κ. Χ. Δουκάκη (Μέγας Συναξαριστής, εν Αθήναις [Α. Κολλαράκ & Ν. Τριανταφύλλου], 1891-

1896), τις απαρχὲς καταγράφει και ο Ι. Βάσσης (Initia Carminum Byzantinorum, [CFHB] De Gruyter, 

2005). Στο τελευταίο αυτό ευρετήριο (του Βάσση) αποδελτιώνεται πληρέστερη βιβλιογραφία μεταξύ 

της οποίας καὶ τὸ Ἁγιολόγιον τοῦ Σωφρονίου Εὐστρατιάδη, [Αποστολική Διακονία της Ελλάδος – 

επανατ.], Αθήνα, 1995.  
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Συναξάρια  

Ο  όρος- ιστορική αναδρομή  

Όπως φαίνεται από τον τίτλο, η παρούσα μελέτη έχει ως βασικό της άξονα 

τα συναξάρια του κώδικα 404 της μονής Διονυσίου. Πριν προχωρήσουμε στην 

περιγραφή του συγκεκριμένου χειρογράφου, κρίνω σκόπιμο να παραθέσω μία 

σύντομη αναφορά στην ιστορική αναδρομή του όρου «συναξάριον». Ετυμολογικά 

προέρχεται από την λέξη «σύναξις» με την στενή εκκλησιαστική ερμηνεία, βάση 

της οποίας σημαίνει εκκλησιαστική εορτή και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 

λατρευτική ζωή της ορθοδόξου εκκλησίας. Στο σημείο όμως αυτό οφείλουμε να 

παραθέσουμε τις ποικίλες ερμηνείες που κατά καιρούς έλαβε ο όρος 

«συναξάριον».8 Με την συγκεκριμένη ορολογία κάποιος μπορεί να αναφερθεί στο 

εορτολόγιο που περιλαμβάνεται στα τετραευαγγέλια και τους πραξαποστόλους ή 

σε ξεχωριστά πεζά αγιολογικά κείμενα. Κατ’ επέκταση ο όρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εξίσου και για το λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει τη συλλογή 

αυτών των αγιολογικών κειμένων (σύντομων ή εκτενέστερων που παρουσιάζουν 

τη ζωή και τη δράση των Αγίων), το οποίο είναι δομημένο με βάση το βυζαντινό 

ημερολόγιο αρχή του οποίου θεωρείται η πρώτη Σεπτεμβρίου. Για να αποφευχθεί η 

συμφυής αυτή ασάφεια που προκαλείται από την πολυσημεία του όρου 

«συναξάριον» οι μελετητές έχουν θεσπίσει όρους όπως τον   “synaxaria minora” ο 

οποίος αναφέρεται στο εορτολόγιο, δηλαδή την λίστα των εορταζόντων Αγίων 

κατά τον ενιαυτόν, όπως επίσης και τον όρο   ”menologia minora”  που αναφέρεται 

στις συλλογές των συγκεκριμένων εορτολογίων. Ο όρος «συναξάριο» αναφέρεται 

στα αυτόνομα πεζά αγιολογικά κείμενα που περιγράφουν εν συντομία την ζωή και 

την δράση του Αγίου, ενώ «Συναξάριον» ονομάζεται το βιβλίο που τα 

περιλαμβάνει.9 

Η πρωϊμότεροι μάρτυρες που έχουν διασωθεί συνδυάζουν εκτός από τις 

αναφορές στο βίο και τη δράση των Αγίων οδηγίες για την διεξαγωγή της Θείας 

Λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό οι μελετητές αναγκάζονται να χαρακτηρίσουν 

τους συγκεκριμένους μάρτυρες «Συναξάρια-Τυπικά», όμως ο όρος αυτός μοιάζει 

πλέον αδόκιμος από τότε που ο όρος «τυπικόν» περιορίστηκε στην περιγραφή των 

συνηθειών του μοναστικού περιβάλλοντος. Κατά το δεύτερο μισό του 12ου αιώνα 

εμφανίζεται η προσθήκη στίχων μπροστά από κάθε πεζό κείμενο που περιγράφει 

την ζωή του Αγίου. Πρόκειται  για εξάμετρα ή ιαμβικά επιγράμματα ποιητής των 

οποίων φαίνεται να είναι ο Χριστόφορος ο Μυτιληναίος. Η τελευταία φάση στην 

διαμόρφωση του συναξαρίου τοποθετείται από τους μελετητές στο τέλος του 13ου 

                                                 
8 Για το μηναίον γενικά, βλ. R.F. Taft – N.P. Ševčenko, “Synaxarion”, στο Oxford Dictionary of 

Byzantium, τ. ΙΙΙ, σελ. 1991.  
9 Andrea Luzzi, “Synaxaria and the Synaxarion of Constantinople”, στο The Ashgate Research companion to 

byzantine Hagiography, vol. II, εκδ. S.Efthymiadis, Ashgate 2014, 197-208, εδώ, σελ. 197 
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αιώνα, οπότε και έχομε την εισχώρηση των συναξαρίων στο Μηναίον μεταξύ έκτης 

και έβδομης ωδής του κανόνα στην ακολουθία του όρθρου. 

 

Περιεχόμενο συναξαρίων 

 

 Το περιεχόμενο των συναξαρίων είναι ποικίλο και περίπλοκο, καθώς 

αποτυπώνει διάφορες εκφάνσεις του θρησκευτικού βίου των βυζαντινών. Τα 

συναξάρια δεν περιορίζονται θεματικά μόνο στις Δεσποτικές και Θεομητορικές 

εορτές αλλά συμπεριλαμβάνουν και αναφορές σε μάρτυρες, ομολογητές, 

επισκόπους και Αγίους από το μοναστικό περιβάλλον. Παράλληλα η θεματική των 

συναξαρίων διανθίζεται και με την αναφορά ιστορικών προσώπων (όπως είναι ο 

Ρωμανός ο Μελωδός που περιλαμβάνει ο κώδικας με τον οποίο θα ασχοληθούμε) ή 

πρoσώπων που έχουν σχέση με το αυτοκρατορικό περιβάλλον. Αντικείμενο 

αναφοράς σε τέτοιου είδους κείμενα γίνονται σημαντικά γεγονότα τα οποία 

σχετίζονται, είτε με τον ανθρώπινο παράγοντα, (βλέπε Μετακομιδή λειψάνων 

Αγίου Λαζάρου, Αγίου Δημητρίου στο κώδικα 407, ή αλλού στα εγκαίνια της 

Κωνσταντινούπολης) είτε με φυσικά φαινόμενα. (βλέπε Ανάμνηση σεισμού 26η 

Οκτωβρίου). 

 

Η δομή και η έκταση των συναξαρίων 

 

Αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν και οι θεωρίες που έχουν 

διατυπωθεί σχετικά με την δομή των συναξαρίων. Αυτό που μπορούμε να 

σημειώσουμε με βεβαιότητα το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ένα 

καθολικό σχήμα στο οποίο να υπακούει η δομή όλων των συναξαρίων και αυτό 

γιατί πολλοί είναι οι παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στο εγχείρημα 

αυτό: μεγάλος όγκος κειμένων, διαφορετικές παραδόσεις που ακολουθούν, 

ποικίλες ανάγκες που συνδέονται με τον τόπο και τον χρόνο χρήσης των κειμένων 

αυτών οδηγούν σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις, η φύση των κειμένων, τα μοτίβα, 

οι επαναλήψεις και οι παραλήψεις των αντιγραφέων εσκεμμένες ή μη. Ένα γενικά 

αποδεκτό σχήμα πάντως είναι εκείνο των τριών ενοτήτων: α) Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει την ιστορική – γεωγραφική τοποθέτηση του Αγίου. β) Η δεύτερη 

ενότητα περιλαμβάνει δύο στοιχεία 1) την ομολογία της πίστεως και 2) το στάδιο 

όπου θα αναδειχθεί η αγιότητα (μαρτύριο). Έτσι οδηγούμαστε στην τρίτη ενότητα 

γ) η οποία περιλαμβάνει την αναγνώριση της αγιότητας που προέρχεται τόσο από 

τους ανθρώπους όσο και από τον ίδιο τον Θεό10.  

Όσον αφορά την έκταση που εμφανίζουν τα συναξάρια, παρατηρούμε 

επίσης πολλές διακυμάνσεις, ανάμεσα σε ολιγόστιχα συναξαριακά κείμενα μιας ή 

                                                 
10  Luzzi, ό.π., σελ. 199. 
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δύο παραγράφων (βλ. π.χ. το συναξάριο στη μνήμη του Ανανία, στον κώδικα της 

παρούσας εργασίας (βλ. φ. 5 του χφ), ή και εκτενέστερα συναξάρια που διασώζουν 

ένα ενδιάμεσο στάδιο εξέλιξης ανάμεσα στο πρωτογενές κείμενο του Βίου ή 

Μαρτυρίου και στο συνοπτικό συναξάριο. Οι περιπτώσεις αυτές, των πολύ εκτενών 

συναξαρίων (βλ. π.χ. το συναξάριο του αγ. Δημητρίου της εργασίας) ταυτίζονται 

στην ουσία με τις λεγόμενες Επιτομές (Βίους εν συντόμῳ) που εμφανίζονται στη 

μέση βυζαντινή εποχή.11 Η σχέση των κειμένων αυτών με τα πρωτογενή κείμενα 

(στην πλειονότητά τους προμεταφραστικά αγιολογικά έργα) είναι συχνά 

αποκαλυπτική του τρόπου επεξεργασίας των κειμένων στη μέση περίοδο, των 

προτεραιοτήτων που έθεταν οι επεξεργαστές των κειμένων (απαλοιφή ή 

αντικατάσταση ιστορικών ονομάτων ανάλογα με τις προθέσεις τους, διατήρηση ή 

όχι των τοπωνυμίων, καθώς και γλωσσικών και υφολογικών προσαρμογών). Η 

μελέτη τους μας διαφωτίζει συχνά στον τρόπο εξέλιξης της αγιολογίας λίγο πριν 

το μεγάλο μεταφραστικό εγχείρημα του Συμεών του Μεταφραστή στο τέλος του 

10ου αι. με την παραγωγή του Μεταφραστικού Μηνολογίου.12 

 

 

                                                 
11

 M. Detoraki, ‘Un parent pauvre de la réécriture hagiographique : l’abrégé ‘, Remanier, métaphraser, έκδ. Sm. 
Marjanović-Dušanić & B. Flusin, Belgrade, 2011, 71-84. 
12

 Για το Μεταφραστικό Μηνολόγιο (PG  114-116), C. Høgel, Symeon Metaphrastes: Rewriting and Canonization 
Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2002. Για ένα παράδειγμα αυτής της ‘ενδιάμεσης’ αγιολογίας ανάμεσα 
στην προμεταφραστική λογοτεχνία και το Μηνολόγιο του Συμεών του Μεταφραστή, βλ. και M. Detoraki, "La 
Metaphrase du Martyre de s. Arethas (BHG 166y) : Entre les Actes Anciens (BHG 166) et Symeon Metaphraste 
(BHG 167) ”, Analecta Bollandiana 120 (2002) 72-100. 

https://www.academia.edu/5808545/_La_Metaphrase_du_Martyre_de_s._Arethas_BHG_166y_Entre_les_Actes_anciens_BHG_166_et_Symeon_Metaphraste_BHG_167_Analecta_Bollandiana_120_2002_72-100
https://www.academia.edu/5808545/_La_Metaphrase_du_Martyre_de_s._Arethas_BHG_166y_Entre_les_Actes_anciens_BHG_166_et_Symeon_Metaphraste_BHG_167_Analecta_Bollandiana_120_2002_72-100
https://www.academia.edu/5808545/_La_Metaphrase_du_Martyre_de_s._Arethas_BHG_166y_Entre_les_Actes_anciens_BHG_166_et_Symeon_Metaphraste_BHG_167_Analecta_Bollandiana_120_2002_72-100
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Ο κώδικας Διονυσίου 407 : περιγραφή 

 

Για την παρούσα μελέτη επιλέξαμε ως βάση παρατήρησης και έρευνας το 

χειρόγραφο Μηναίο που παραδίδει ο υπ. αρ. 407 κώδικας της Αθωνιτικής Μονής 

Διονυσίου13. Ο 407 της Μονής Διονυσίου αποτελεί Μηναίο, του μηνός Οκτωβρίου, 

που παρουσιάζει ιδιαίτερο αγιολογικό ενδιαφέρον λόγω του ασυνήθιστα μεγάλου 

αριθμού αγίων που εμπεριέχει και μνημονεύει με συνοδία πλούσιας έμμετρης και 

πεζής συναξαριακής παράδοσης.14 Το χειρόγραφο έχει συμπεριληφθεί στον 

περιγραφικό κατάλογο των βιβλιοθηκών του Αγίου Όρους του Σπυρίδωνα 

Λάμπρου, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos15. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο συγκεκριμένος κώδικας εντάσσεται 

στην κατηγορία των λειτουργικών βιβλίων, ως Μηναίο Οκτωβρίου. Πρόκειται για 

χαρτώο κώδικα του 15ου αι., οι διαστάσεις του οποίου δεν είναι καταγεγραμμένες. 

Περιλαμβάνει 257 φύλλα, και το κάθε φύλλο περιλαμβάνει δύο στήλες κειμένου με 

έκταση 29 στίχων. Φαίνεται να είναι ολόκληρο γραμμένο από το ίδιο πρόσωπο, 

χωρίς να εντοπίζονται σημειώσεις μεταγενέστερες, προσθήκες ή σημειώσεις 

κάποιου χρήστη σχετικά με την μουσική εκτέλεση των υμνογραφικών 

αποσπασμάτων. Οι σημειώσεις που εμφανίζονται στα περιθώρια αφορούν 

ατοπήματα του αντιγραφέα και συνήθως πρόκειται για προσθήκη μερικών λέξεων 

ή κάποιας φράσης που έχει διαφύγει της προσοχής του αντιγραφέα κατά την 

πρώτη του επαφή με το κείμενο. Όσον αφορά την γραφή του κειμένου είναι μεικτή 

μικρογράμματη με τη συνήθη πλάγια κλίση που παρατηρούμε σε πολλά 

εκκλησιαστικά και λειτουργικά βιβλία του 15ου και 16ου αι., με τονισμένα κεφαλαία 

τα αρχιγράμματα στα έμμετρα και στα πεζά κείμενα. 

 Πέρα από αυτή την διαφοροποίηση δεν παρατηρείται  κάποιος ιδιαίτερος 

διάκοσμος. Η ημερολογιακή κατανομή της ύλης του παρουσιάζεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

ff. 1r – 8v        Α’  Οκτωβρίου 

ff. 8v – 13r      Β’   Οκτωβρίου 

                                                 
13

 Αντίγραφο του χειρογράφου βρίσκεται στο Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
14 Παραθέτουμε πιο κάτω εκτενή κατάλογο των αγίων του Μηναίου, καθώς και συγκριτικό πίνακα 

αγίων  του Μηναίου αυτού και του έντυπου Μηναίου της Ρώμης με τον οποίο καταδεικνύεται η 

αριθμητική υπεροχή (σε αγίους και κείμενα) του Μηναίου αυτού.  
15

  Σπυρίδων Λάμπρου, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos,  Amsterdam, Adolf M. Hakkert, 

1966, τομ. 1, σελ. 423.  
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ff. 13r – 21v    Γ’    Οκτωβρίου 

ff. 21v – 27r    Δ’    Οκτωβρίου 

ff. 27r – 34v    Ε’    Οκτωβρίου 

ff. 34v – 42r    Στ’  Οκτωβρίου 

ff. 42r – 49v    Ζ’    Οκτωβρίου 

ff. 49v – 54r    Η’    Οκτωβρίου 

ff. 54r – 61v    Θ’    Οκτωβρίου 

ff. 61v – 72r     Ι’     Οκτωβρίου 

ff. 72r – 87v     Ια’   Οκτωβρίου          (80r – 87v)  Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος 

ff. 87v – 93r     Ιβ’   Οκτωβρίου 

ff. 93r – 99v     Ιγ’   Οκτωβρίου 

ff. 99v – 106v   Ιδ’   Οκτωβρίου 

ff. 106v – 112v Ιε’   Οκτωβρίου 

ff. 112v – 117v Ιστ’ Οκτωβρίου 

ff. 117v - 126v  Ιζ’   Οκτωβρίου 

ff. 126v – 133r  Ιη’   Οκτωβρίου 

ff. 133r – 139v  Ιθ’   Οκτωβρίου 

ff. 139v – 146r  Κ’    Οκτωβρίου 

ff. 146r – 151v  Κα’  Οκτωβρίου 

ff. 151v – 160v  Κβ’  Οκτωβρίου 

ff. 160v – 168v  Κγ’  Οκτωβρίου 

ff. 168v – 183v  Κδ’  Οκτωβρίου 

ff. 183v – 192v  Κε’  Οκτωβρίου 

ff. 193r – 216r   Κστ’ Οκτωβρίου 

ff. 216r – 222r   Κζ’   Οκτωβρίου 

ff. 222r – 229v  Κη’   Οκτωβρίου 

ff. 229v – 239v  Κθ’  Οκτωβρίου 

ff. 239v – 241r   Λ’    Οκτωβρίου 

ff. 241r – 257v   Λα’  Οκτωβρίου 

 

 

Ερευνητικός στόχος και μέθοδος εργασίας 

 

Για τη μελέτη του Μηναίου του αθωνιτικού κώδικα 407 της Μονής Διονυσίου, 

επικεντρώσαμε την προσοχή μας στα πεζά συναξαριακά κείμενά του. Ορίσαμε ως 

στόχο τη μεταγραφή και ταυτοποίηση των κειμένων αυτών. Η εργασία εκπονήθηκε 

σε  δύο μέρη: στο πρώτο μέρος καταθέτουμε μια διπλωματική μεταγραφή των 

πεζών συναξαρίων του κώδικα, ακολουθώντας επακριβώς τη σελιδαρίθμηση του 

χειρογράφου και τη σημείωση της εναλλαγής των πεζών και έμμετρων κειμένων. Η 

διπλωματική μεταγραφή συνοδεύεται και από μια κριτική μεταγραφή κατά την 
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οποία παρουσιάζεται μία ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου. Μέσα από την 

ορθογράφηση του κειμένου, την συντακτική του διόρθωση και τη νέα μορφή –

ελευθερώνοντας το κείμενο από τα σύμβολα της διπλωματικής μεταγραφής, 

αποτυπώνουμε το περιεχόμενό του με τις ανάλογες βελτιώσεις στις οποίες η 

διπλωματική μεταγραφή δεν μας επέτρεπε να προβούμε. 

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας, επιχειρούμε την 

ταυτοποίηση των κειμένων αυτών με τη βοήθεια : α. του ευρετηρίου της Bibliotheca 

Hagiographica Graeca16, β. της έκδοσης του Συναξαρίου της Εκκλησίας της 

Κωνσταντινουπόλεως17, και γ. την έκδοση του Μηναίου από την Αποστολική 

Διακονία της Ελλάδος18. 

Στο τρίτο μέρος της εργασίας τοποθετούνται τα συμπεράσματα της εξέτασης 

αυτής. Αρχικά παρατίθεται ένας συγκριτικός πίνακας ο οποίος αναδεικνύει την 

αξία του κώδικα 407 της Μονής Διονυσίου έναντι της εκδεδομένης μορφής του 

Μηναίου της Ρώμης. Αποδεικνύεται μέσα από αυτή τη σύγκριση ότι το χειρόγραφο 

που μελετήσαμε είναι πολύ αναλυτικότερο σε σχέση με την έκδοση της Ρώμης. 

Παρουσιάζει μεγαλύτερο αριθμό Αγίων και κατ’ επέκταση και συναξαρίων. Η 

συγκεκριμένη παρατήρηση μπορεί να αποτελέσει βάση για περαιτέρω  

προβληματισμό σχετικά με την παράδοση στην οποία εντάσσεται ο συγκεκριμένος 

κώδικας. Πέραν όμως απ’ αυτήν την κατεύθυνση αναδεικνύεται και η 

αναγκαιότητα της μελέτης των εκκλησιαστικών χειρογράφων για την συμπλήρωση 

της διεθνούς βιβλιογραφίας. Όσον αφορά το περιεχόμενο του κώδικα οφείλουμε να 

σημειώσουμε ότι ταυτίζεται με την παράδοση της Ανατολικής Ορθοδόξου 

Εκκλησίας. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το χρονολογικό φάσμα των αγίων που 

περιλαμβάνονται στον κώδικα αυτό. 

Τέλος ακολουθεί η συνολική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την 

μελέτη αυτή καθώς και κάποια παραρτήματα. Το πρώτο παράρτημα περιλαμβάνει 

δείγμα από τις σελίδες του χειρογράφου. Έχουν επιλεγεί τα folia που αντιστοιχούν 

στα συναξάρια της 11ης , 25ης και 26ης του μηνός. Στο δεύτερο παράρτημα 

τοποθετείται η  εικονογράφηση πέντε μορφών από το αγιολόγιο του μηνός αυτού. 

Στην συνέχεια περιλαμβάνεται ένα Index Sanctorum στο οποίο αναφέρονται οι καθ’ 

ημέραν άγιοι και οι σελίδες στις οποίες γίνεται αναφορά σε αυτούς. Ακολουθεί 

ένας πίνακας με τα folia του κώδικα 407 στα οποία περιλαμβάνονται τα συναξάρια 

που μελετήθηκαν. Τα παραρτήματα ολοκληρώνει ένα γλωσσάρι (Index verborum) 

με αξιόλογους όρους από το κείμενο του κώδικα. 

 

                                                 
16

 Francois Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, vol. I – III, Βρυξέλλες 1957.   
Francois Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, auctarium, Βρυξέλλες, 1969.   
 Francois Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, novum auctarium, Βρυξέλλες, χ.χ. . 
17

 Hippolytos Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantopolitanae, στο Acta Sanctorum Novembris, Βρυξέλλες, χ. χ.    
18

 Μηναίον Οκτωβρίου, Έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος, Αθήνα 1993. 
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Α’  ΜΕΡΟΣ 

 

Μεταγραφή των συναξαρίων του κώδικα 407 μονής Διονυσίου 

 

ΤΗ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

F 5r  Αριστερή στήλη 

Μὴν Ὀκτωβριος· ἒχων ἡμέρας | τριάκοντα μίαν· ἡ ἡμέρα | ἒχει ὣρας, ἕνδεκα· καὶ ἡ 

νὺξ | ὣρας, δεκατρεῖς.  Εἰς τὴν πρώτην,| ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου | Ἀνανίου. 

 

Λίθοις νέμειν θέλοντα μηδα|μῶς σέβας, Ἀνανίαν βάλ|λουσι δυσσεβεῖς λίθοις.| 

Λεύσθη Ἀνανίας Ὀκτωβρίω| ἥματι πρώτω. 

 

Οὗτος ὁ ἅγιος Ἀνανίας ὁ ἀπό|στολος, ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως | Δαμασκοῦ· ὃς καὶ 

Παῦλον | ἐβάπτισε δι’ ἀποκαλύψεως· | γενόμενος ἐπίσκοπος ἐν | τῆ αὐτῆ πόλει· 

τελῶν οὖν | πολλὰς ἰάσεις ἐν Δαμασκῶ | κ(αὶ) ἐν Ἐλευθερουπόλει, κ(αὶ) πο|λλοὺς 

πρὸς τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν ἐπι|σπώμενος πίστιν, ὑπὸ Λου|Δεξιά στήληκιανοῦ  

ἡγεμόνος, τύπτεται | βουνεύροις· καὶ τὰς πλευρὰς | ξέεται· καὶ λαμπάσι 

κατα|φλέγεται· καὶ ἐξωσθεὶς τῆς | πόλεως, λίθοις βάλλεται· | κ(αὶ) τὸ πν(εῦμ)α εἰς 

χεῖρας θ(εο)ῦ παρα|τίθεται.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη | τοῦ ὁσίου  Ῥωμανού, τοῦ | ποιητοῦ τῶν κοντακίων. | 

 

Καὶ πρὶν μὲν ὕμνει Ῥωμανὸς | θ(εὸ)ν λόγον, ὑμνεῖ δὲ καὶ νῦν, | ἀλλὰ νῦν σὺν  

ἀγγέλοις.| 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις Ῥωμανὸς, | ὑπῆρχεν ἀπὸ Συρίας· ἐκ | τῆς Ἐμεσινῶν πόλεως 

διά|κονος ὢν τῆς ἐν Βηριτῶ,  ἁγίας | ἐκκλησίας, καταλαβὼν δὲ | τὴν 

Κωνσταντινούπολιν ἐν | τοῖς χρόνοις Ἀναστασίου | τοῦ βασιλέως, κατέμενεν | ἐν 

τῶ τῆς Θ(εοτό)κου ναῶ, ἐν τοῖς | Κύρου, ἐν εὐλαβεία διάγων· | κ(αὶ) διανυκτερεύων 

ἐν τῆ παννυ|χίδι τῶν Βλαχερνῶν· ἐπετέ|λει οὖν ἐκεῖσε τὴν παννυχίδα· | κ(αὶ) 

πάλιν ὑπέστρεφεν | ἐν τοῖς Κύρου ἔνθα καὶ τὸ χά|ρισμα τῆς συντάξεως τῶν || f 5v 

Αριστερή στήλη  κοντακίων ἔλαβεν ἐπιφα|νείσης αὐτῶ τῆς ὑπεραγίας |  

Θ(εοτό)κου κατ’ ὄναρ· καὶ τόμον | χάρτου ἐπιδούσης, κ(αὶ) τοῦ|τον κελευούσης 

καταφαγεῖν· | ἔδοξεν οὖν ἀνοῖξαι τὸ στό|μα καὶ καταπιεῖν τὸν χάρ|την· ἤγετο δὲ ἡ 

ἐορτὴ τῶν | Χριστοῦ γέννων  καὶ εὐθέως ἔξυ|πνος γενόμενος καὶ εἰς τὸν | ἄμβωνα 

ἀναβὰς, ἤρξατο | ψάλλειν· ἡ παρθένος σή|μερον τὸν ὑπερούσιον τί|κτει· καὶ τὰ 

ἐξῆς· ποιήσας | κ(αὶ) τῶν λοιπῶν ἐορτῶν τὰ | κοντάκια, ἀλλὰ δὴ καὶ | τῶν 

ἐπισήμων ἁγίων· ὡς | εἶναι τὸ πλῆθος τῶν ὑπ’ | αὐτοῦ γενομένων κοντα|κίων,
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ΚΡΙΤΙΚΗ   ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

ΤΗ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Μὴν Ὀκτώβριος· ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν· ἡ ἡμέρα ἔχει ὥρας, ἕνδεκα· καὶ ἡ νὺξ  

ὥρας, δεκατρεῖς.   

 

Εἰς τὴν πρώτην, ἄθλησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνανίου. 

 

Λίθοις νέμειν θέλοντα μηδαμῶς σέβας, Ἀνανίαν βάλλουσι δυσσεβεῖς λίθοις. 

Λεύσθη Ἀνανίας Ὀκτωβρίῳ ἥματι πρώτῳ. 

 

Οὗτος ὁ ἅγιος Ἀνανίας ὁ ἀπόστολος, ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Δαμασκοῦ· ὃς καὶ Παῦλον  

ἐβάπτισε δι’ ἀποκαλύψεως, γενόμενος ἐπίσκοπος ἐν τῇ αὐτῇ πόλει. Τελῶν οὖν 

πολλὰς ἰάσεις ἐν Δαμασκῷ καὶ ἐν Ἐλευθερουπόλει, καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν εἰς 

Χριστὸν ἐπισπώμενος πίστιν, ὑπὸ Λουκιανοῦ  ἡγεμόνος, τύπτεται βουνεύροις· καὶ 

τὰς πλευρὰς ξέεται, καὶ λαμπάσι καταφλέγεται, καὶ ἐξωσθεὶς τῆς πόλεως, λίθοις 

βάλλεται· καὶ τὸ πνεῦμα εἰς χεῖρας θεοῦ παρατίθεται. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου  Ῥωμανοῦ, τοῦ ποιητοῦ τῶν κοντακίων.  

 

Καὶ πρὶν μὲν ὕμνει Ῥωμανὸς θεὸν λόγον, ὑμνεῖ δὲ καὶ νῦν, ἀλλὰ νῦν σὺν  ἀγγέλοις. 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις Ῥωμανὸς ὑπῆρχεν ἀπὸ Συρίας, ἐκ τῆς Ἐμεσηνῶν πόλεως, 

διάκονος ὢν τῆς ἐν Βηρυτῷ ἁγίας ἐκκλησίας. Καταλαβὼν δὲ τὴν 

Κωνσταντινούπολιν, ἐν τοῖς χρόνοις Ἀναστασίου τοῦ βασιλέως, κατέμενεν ἐν τῷ 

τῆς Θεοτόκου ναῷ, ἐν τοῖς Κύρου, ἐν εὐλαβείᾳ διάγων καὶ διανυκτερεύων ἐν τῇ 

παννυχίδι τῶν Βλαχερνῶν. Ἐπετέλει οὖν ἐκεῖσε τὴν παννυχίδα· καὶ πάλιν 

ὑπέστρεφεν ἐν τοῖς Κύρου ἔνθα καὶ τὸ χάρισμα τῆς συντάξεως τῶν κοντακίων 

ἔλαβεν, ἐπιφανείσης αὐτῷ τῆς ὑπεραγίας  Θεοτόκου κατ’ ὄναρ καὶ τόμον χάρτου 

ἐπιδούσης, καὶ τοῦτον κελευούσης καταφαγεῖν. Ἔδοξεν οὖν ἀνοῖξαι τὸ στόμα καὶ 

καταπιεῖν τὸν χάρτην· ἤγετο δὲ ἡ ἐορτὴ τῶν  Χριστουγέννων καὶ εὐθέως ἔξυπνος 

γενόμενος καὶ εἰς τὸν ἄμβωνα ἀναβάς, ἤρξατο ψάλλειν· «ἡ παρθένος σήμερον τὸν 

ὑπερούσιον τίκτει» καὶ τὰ ἐξῆς· ποιήσας καὶ τῶν λοιπῶν ἐορτῶν τὰ κοντάκια, ἀλλὰ 

δὴ καὶ τῶν ἐπισήμων ἁγίων, ὡς εἶναι τὸ πλῆθος τῶν ὑπ’ αὐτοῦ γενομένων 

κοντακίων, 
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 ὑπὲρ τὰ χίλια, θε|αρέστως δὲ τὸ ὑπόλοιπον | τῆς ζωῆς μᾶλλον δὲ καὶ ἅ|παντα τὸν 

τῆς βιωτῆς | αὐτοῦ χρόνον διαγαγὼν, ἐν εἰ|ρήνη ἐκοιμήθη. |  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ὁσ(ίου) | Ἁβραμίου τοῦ ἀσκητοῦ | καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος | Μιχαὴλ, Ἡγουμένου μονῆς | Δεξιά στήλη τῆς λεγομένης Ζώβης, | καὶ 

τῶν σὺν αὐτῶ τριακονταέξ | μοναχῶν, μαρτυρησάντων | ἐν τῆ ἐνορία 

Σεβαστουπόλεως.| 

 

Τμηθεὶς Μιχαὴλ σὺν ἑτέροις | τρισδέκα, χορῷ συνήφθη | τῶν μοναστῶν 

μαρτύρων.| 

 

Ἓξ συμμονασταὶ τοὺς ἑαυτῶν | μανδύας, ἄθλοις ἐρυθραί|νουσι τοῖς διὰ ξίφους.| 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς | βασιλίας Κωνσταντίνου | κ(αὶ) Εἰρήνης·  καθεζόμενοι | ἐν 

μοναστηρίω λεγομένω | Ζώβη· πλησίον Σεβαστου|πόλεως. Ἐκστρατεύσας δὲ | 

Ἀλεὶμ ὁ ἀμηρᾶς τῶν ἀγαρη|νῶν κατὰ τῆς χώρας ἐκείνης, | ἐκράτησε τοὺς ἁγίους. 

Οἱ δὲ | ὅσιοι π(ατέ)ρες ἀντέστησαν αὐτῶ | κραταιούμενοι τῆ δυνάμει | τοῦ 

στ(αυ)ροῦ· κ(αὶ) στὰς ἐν μέσω | αὐτῶν Μιχαὴλ ὁ ὁσιώτατος | ἡγούμενος· καὶ 

κατηχήσας | πάντας ὡδήγησε πρὸς τὸν | ὑπὲρ Χ(ριστο)ῦ θάνατον· καὶ πρῶ|τοι 

κλίναντες τὰς κεφαλὰς, | ἀπετμήθησαν. Εἶθ’ οὕτως | κ(αὶ) αὐτὸς ὁ πανόσιος 

Μιχαὴλ, || f 6r Αριστερή στήλη  ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν.|    

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ἄθλησις  τοῦ | ἁγίου μάρτυρος Δομνίνου. |  

 

Δεινὴν Δομνῖνος συντριβὴν | σκελῶν φέρων, ὑποσκελισ|μὸς τὸν σατὰν 

καταισχύνει.| 

 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Θεσσαλο|νίκης, τοῦ δὲ Μαξιμιανοῦ | βασίλεια κτίζοντος ἐν 

Θεσσα|λονίκη, ἐκρατήθη ὡς χριστι|ανὸς καὶ παρέστη τῶ βήμα|τι αὐτοῦ. Ὁ δὲ μετ’ 

ὁργῆς | εἶπε πρὸς αὐτόν· διατί ἐμοῦ | προκαθημένου τῆ πόλει, | σύ τολμᾶς 

ὁμολογεῖν θ(εὸ)ν ἕ|τερον· ἀλλὰ θῦσον τοῖς θε|οῖς εἰ βούλει ζῆν. τοῦ δὲ μὴ | 

πειθομένου, ἐκέλευσε κατα|ξένεσθαι τούτου τὸ σῶμα· | ὡς δὲ ἑώρα ἑαυτὸν 

καταμω|κώμενόν τε ὑπὸ τοῦ ἁγίου κ(αὶ) | γελώμενον, ἐκέλευσε πρὸ | τῆς πόλεως 

ἀπενεχθέντα συντριβ|ῆναι τὰ σκέλη· κ(αὶ) | ἀποκοπεὶς τοὺς πόδας ὁ ἅγιος | 

μάρτυς ἑπτὰ ἡμέρας διε|καρτέρει ζῶν, μὴ μεταλα|βὼν τροφῆς καὶ οὕτως | 

εὐχαριστῶν τῶ θ(ε)ῶ, παρέ|Δεξιά στήληδωκεν ἑαυτῶ τὴν μακαρίαν | αὐτοῦ 

ψυχὴν.| 
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ὑπὲρ τὰ χίλια, θεαρέστως δὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς, μᾶλλον δὲ καὶ ἅπαντα τὸν τῆς 

βιωτῆς αὐτοῦ χρόνον διαγαγὼν, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Ἀβραμίου τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Μιχαὴλ, Ἡγουμένου μονῆς τῆς λεγομένης Ζώβης, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 

τριακονταέξ μοναχῶν,  μαρτυρησάντων ἐν τῇ ἐνορίᾳ Σεβαστουπόλεως. 

 

Τμηθεὶς Μιχαὴλ σὺν ἑτέροις τρισδέκα, χορῷ συνήφθη τῶν μοναστῶν μαρτύρων. 

 

Ἓξ συμμονασταὶ τοὺς ἑαυτῶν μανδύας, ἄθλοις ἐρυθραίνουσι τοῖς διὰ ξίφους. 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλίας Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης, καθεζόμενοι ἐν 

μοναστηρίῳ λεγομένῳ  Ζώβη, πλησίον Σεβαστουπόλεως. Ἐκστρατεύσας δὲ Ἀλεὶμ ὁ 

ἀμηρᾶς τῶν ἀγαρηνῶν κατὰ τῆς χώρας ἐκείνης, ἐκράτησε τοὺς ἁγίους. Οἱ δὲ ὅσιοι 

πατέρες ἀντέστησαν αὐτῷ κραταιούμενοι τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦ· καὶ στὰς ἐν 

μέσῳ αὐτῶν Μιχαὴλ ὁ ὁσιώτατος ἡγούμενος· καὶ κατηχήσας πάντας ὡδήγησε πρὸς 

τὸν ὑπὲρ Χριστοῦ θάνατον· καὶ πρῶτοι κλίναντες τὰς κεφαλὰς, ἀπετμήθησαν. Εἶθ’ 

οὕτως καὶ αὑτὸς ὁ πανόσιος Μιχαὴλ, ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν.    

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Δομνίνου. 

 

Δεινὴν Δομνῖνος συντριβὴν σκελῶν φέρων, ὑποσκελισμὸς τὸν σατὰν καταισχύνει. 

 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Θεσσαλονίκης, τοῦ δὲ Μαξιμιανοῦ βασίλεια κτίζοντος ἐν 

Θεσσαλονίκῃ, ἐκρατήθη ὡς χριστιανὸς καὶ παρέστη τῷ βήματι αὐτοῦ. Ὁ δὲ μετ’ 

ὁργῆς εἶπε πρὸς αὐτόν· «Διὰ τί, ἐμοῦ προκαθημένου τῇ πόλει, σὺ τολμᾶς ὁμολογεῖν 

θεὸν ἕτερον; Ἀλλὰ θῦσον τοῖς θεοῖς, εἰ βούλει ζῆν». Τοῦ δὲ μὴ πειθομένου, ἐκέλευσε 

καταξένεσθαι τούτου τὸ σῶμα. Ὡς δὲ ἑώρα ἑαυτὸν καταμωκώμενόν τε ὑπὸ τοῦ 

ἁγίου καὶ γελώμενον, ἐκέλευσε πρὸ τῆς πόλεως ἀπενεχθέντα, συντριβῆναι τὰ 

σκέλη· καὶ ἀποκοπεὶς τοὺς πόδας ὁ ἅγιος μάρτυς ἑπτὰ ἡμέρας διεκαρτέρει ζῶν, μὴ 

μεταλαβὼν τροφῆς καὶ οὕτως εὐχαριστῶν τῷ Θεῷ, παρέδωκεν ἑαυτῷ τὴν μακαρίαν 

αὐτοῦ ψυχὴν. 



21 

 

 

ΤΗ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 11r  Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, Βα΄, μνήμη | τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυ|πριανοῦ· καὶ τῆς ἁγίας | 

Ἰουστίνης. | 

  

Ἀλγεῖ  σατανᾶς τὸν πάλαι | φίλον βλέπων, ξίφει φι|λοῦντα συνθανεῖν Ἰουστίνη. | 

 

Τμήθη δευτερίη σὺν Ἰουστί|νη Κυπριανὸς.  

  

Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Ἀν|τιοχείας τῆς Συρίας, ἐπὶ ||f 11 v  Αριστερή στήλη Δεκίου 

τοῦ βασιλέως, εὐγενὴς | κ(αὶ) πλούσιος· φιλόσοφος |κ(αὶ) μάγος ἄκρος·  ἠγρεύθη δὲ 

| πρὸς τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν πίστιν, παρὰ | Ἰουστίνης παρθένου καὶ χρι|στιανῆς· πάσας 

τὰς δαιμο|νικὰς αὐτοῦ ἐνεργείας, ὡς | ἰστὸν ἀράχνης διαλυσάσης· | ὁρμωμένης καὶ 

αὐτῆς ἐξ Ἀντιοχείας· ἀνὴρ γάρ τις Ἕλλην·  | Ἀγλαΐδας λεγόμενος· ἔρωτι | κάλλους 

αὐτῆς τρωθεὶς, καὶ | μὴ τυχὼν τοῦ σκοποῦ, προ|σῆλθε τῶ Κυπριανῶ· ὁ δὲ, | ἐκ 

τρίτου δαίμονας ἐξαπο|στείλας πρὸς τὴν κόρην, ἤνυ|σεν οὐδέν· ὡς γοῦν ἔγνω | τὴν 

ἑαυτοῦ γνώμην ἀπρακ|τοῦσαν, ἐβαπτίσθη· κ(αὶ) κα|τακαύσας τὰ μαγικὰ αὐτοῦ | 

βιβλία, ἐπίστευσε τῶ Χ(ριστ)ῶ· | γίνεται δὲ καὶ τελευταῖον, ἐπίσκοπος· καὶ πολλοὺς 

| ὁδηγήσας πρὸς τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν | πίστιν, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ τῆς Δαμασκοῦ 

κόμητος, | σὺν τῆ Ἰουστίνη· κ(αὶ) ξέονται | τὰς πλευράς· καὶ σιδηρῶ | τηγάνω 

πυρωθέντι ἐμβά|Δεξιά στήλη λλονται · καὶ ἐπὶ Νικομή|δειαν ἀπαχθέντες, παρὰ | 

τῶ ποταμῶ Γάλλω, τὰς  κε|φαλὰς ἀφαιροῦνται.|  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ | ὁμολογητοῦ.| 

 

Ἐναντίον μου σὴ τελευτὴ | τιμίως λέγει θ(εό)ς σοι τῶ | φίλω Θεοφίλω.| 

 

Ὁ ὅσιος π(ατ)ὴρ ἡμῶν καὶ ὁμο|λογητὴς Θεόφιλος, ὑπῆρ|χεν εὐλαβής μοναχὸς, ἐπὶ 

| τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ | Ἰσαύρου· οὗ τὴν ἀθεότη|τα ἰδὼν, καὶ τὴν πρὸς τὰς | 

ἁγίας εἰκόνας πονηρὰν ἐπί|θεσιν, ἦλθε κατὰ πρόσω|πον αὐτοῦ· καὶ 

παρρησια|σάμενος, ἤλεγξεν αὐτόν· | παράνομον καὶ ἄθεον ἀπο|καλῶν· καὶ τοῦ 

ἀντιχρίστου | πρόδρομον· ὅθεν εἰς θυμὸν | κ(αὶ)  ὀργὴν τοῦ βασιλέως κινη|θέντος, 

τύπτεται σφοδρῶς | κ(αὶ) εἰς φυλακὴν ἐμβάλλεται | κ(αὶ) λιμοκτονεῖται ἱκανῶς· | 

κ(αὶ) πάλιν τῆς φυλακῆς | ἐκβληθεὶς κ(αὶ) μὴ πεισθεὶς, || f 12 r Αριστερή  στήλη εἰς 

ἐξορίαν πέμπτεται· κ(αὶ) | ἐκεῖσε τῶ θεῶ εὐχαριστῶν, | αὐτῶ τὸ πν(εῦμ)α 

παρέθετο.| 
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ΤΗ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ Βᾳ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ· καὶ τῆς ἁγίας 

Ἰουστίνης.  

  

Ἀλγεῖ  σατανᾶς τὸν πάλαι φίλον βλέπων, ξίφει φιλοῦντα συνθανεῖν Ἰουστίνῃ.  

Τμήθη δευτερίῃ σὺν Ἰουστίνῃ Κυπριανὸς.  

  

Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως, εὐγενὴς καὶ 

πλούσιος, φιλόσοφος καὶ μάγος ἄκρος·  ἠγρεύθη δὲ πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, 

παρὰ Ἰουστίνης παρθένου καὶ χριστιανῆς, πάσας τὰς δαιμονικὰς αὐτοῦ ἐνεργείας, 

ὡς ἱστὸν ἀράχνης διαλυσάσης, ὁρμωμένης καὶ αὐτῆς ἐξ Ἀντιοχείας. Ἀνὴρ γάρ τις 

Ἕλλην, Ἀγλαΐδας λεγόμενος· ἔρωτι κάλλους αὐτῆς τρωθεὶς, καὶ μὴ τυχὼν τοῦ 

σκοποῦ, προσῆλθε τῷ Κυπριανῷ· ὁ δέ, ἐκ τρίτου δαίμονας ἐξαποστείλας πρὸς τὴν 

κόρην, ἤνυσεν οὐδέν. Ὡς γοῦν ἔγνω τὴν ἑαυτοῦ γνώμην ἀπρακτοῦσαν, ἐβαπτίσθη, 

καὶ κατακαύσας τὰ μαγικὰ αὐτοῦ βιβλία, ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ· γίνεται δὲ καὶ 

τελευταῖον, ἐπίσκοπος· καὶ πολλοὺς ὁδηγήσας πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, 

ἐκρατήθη παρὰ τοῦ τῆς Δαμασκοῦ κόμητος σὺν τῇ Ἰουστίνῃ· καὶ ξέονται τὰς 

πλευράς· καὶ σιδηρῷ τηγάνῳ πυρωθέντι ἐμβάλλονται· καὶ ἐπὶ Νικομήδειαν 

ἀπαχθέντες, παρὰ τῷ ποταμῷ Γάλλῳ, τὰς  κεφαλὰς ἀφαιροῦνται.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ ὁμολογητοῦ. 

 

Ἐναντίον μου σὴ τελευτὴ τιμία, λέγει θεός σοι τῷ φίλῳ Θεοφίλῳ. 

 

Ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολογητὴς Θεόφιλος, ὑπῆρχεν εὐλαβής μοναχός, ἐπὶ  τῆς 

βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου· οὗ τὴν ἀθεότητα ἰδὼν καὶ τὴν πρὸς τὰς ἁγίας 

εἰκόνας πονηρὰν ἐπίθεσιν, ἦλθε κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ· καὶ παῤῥησιασάμενος, 

ἤλεγξεν αὐτόν· παράνομον καὶ ἄθεον ἀποκαλῶν· καὶ τοῦ ἀντιχρίστου πρόδρομον. 

Ὅθεν εἰς θυμὸν καὶ ὀργὴν τοῦ βασιλέως κινηθέντος, τύπτεται σφοδρῶς καὶ εἰς 

φυλακὴν ἐμβάλλεται καὶ λιμοκτονεῖται ἱκανῶς· καὶ πάλιν τῆς φυλακῆς ἐκβληθεὶς 

καὶ μὴ πεισθεὶς, εἰς ἐξορίαν πέμπτεται· κἀκεῖσε τῷ θεῷ εὐχαριστῶν, αὐτῷ τὸ 

πνεῦμα παρέθετο. 
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ΤΗ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 16 v Αριστερή στήλη 

<Τῶ  αὐτῶ μηνὶ, Γ η΄, μνήμη | τ(οῦ) ἁγίου ἱερομάρτυρος | Διονυσίου τοῦ 

Ἀρεοπαγίτου.|> 

 

<Τ>έμνη κεφαλὴν καὶ τὸ λοι|πὸν ὡς μέγα, ἄρας γὰρ | αὐτὴν Διονύσιε τρέχεις.| 

 

<Τ>μηθεὶς κεφαλὴν  Διονύ|σιε τρίτη  θέες ἄρας.| 

 

Οὗτος πλούτω καὶ δόξη | κ(αὶ) συνέσει καὶ σοφία τῶν | πάντων ὑπερέχων· τῶν | ἐν 

τῶ ἀρείω πάγω βου|λευτῶν, εἷχεν καὶ ἀ| Δεξιά στήλη γρευθεὶς ὑπὸ τοῦ μεγάλου | 

Παύλου· καὶ βαπτισθεὶς, | χειροτονεῖται ἐπίσκοπος· | τὰ ἀπόρρητα μυηθεὶς | ὑπὸ 

τοῦ σοφοῦ ἱεροθέου· | κ(αὶ) συγγράμματα λελοιπὼς | πανθαύμαστα καὶ 

ὑψηλό|τατα· αὐτὸς καὶ τῆς ἐκκλη|σιαστικῆς καταστάσεως| ἐρμηνεύει τὸν τύπον· 

μετὰ | ταῦτα καταλαβὼν τὰ ἐ|σπέρια μέρη, ἐπὶ τῆς βα|σιλείας Δομετιανοῦ, καὶ | 

πολλὰ θαύματα ἐπιδει|ξάμενος, ἐν παρισία | τῆ πόλει, τὴν κεφαλὴν | 

ἀποτέμνεται· κ(αὶ) ταύτην | ἰδίαις χερσὶν ὑποδεξά|μενος, μέχρι δύο μιλίων | 

ἐβάδισε· θαῦμα τοῖς ὁρῶ|σιν ἐνστησάμενος· κ(αὶ) οὐ | πρότερον ταύτην ἀνῆκε, | 

πρὶν ἂν γυναικὶ ὀνόματι | Κατούλα ὑπαντήσας, κ(αὶ) | κατὰ θείαν πάντως 

συσχε|θεὶς πρόνοιαν, ταῖς ἐκείνης παλάμαις, οἷά τινα | θησαυρὸν ἐναπέθετο· | 

ὡσαύτως Ῥουστικὸς κ(αὶ) || f 17r Αριστερή   στήλη Ἐλευθέριος, καρατομοῦν|ται οἱ 

αὐτοῦ φοιτηταί·  κ(αὶ) | σὺν τῶ μαρτυρικῶ σώματι | τοῦ ἱεροκήρυκος τὰ τῶν | 

ἁγίων σώματα ῥίπτονται, | θηρσὶ βορὰ καὶ ὀρνέοις | προκείμενα· τῶν πιστῶν | δέ 

τινες τὰ τίμια τῶν ἁγίων | ἀπολαμβάνουσι λείψανα, | κ(αὶ) ἐν τῶ ἀφανεῖ 

κατατί|θενται, διὰ τὸν ἐπικεί|μενον φόβον τῶν δημίων· | κἀκείνων 

ἀπαλλαγέντων, | ἔν τινι τὰ τῶν μαρτύρων | λείψανα ἡ μακαρία  Κατού|λα 

δομήματι κατατί|θησι· τρίτην τοῦ Ὀκτω|βρίου μηνὸς ἄγοντος. Ἄξιον | δὲ καὶ ἑνὸς 

ἐπικαιροτά|του συγγράμματος αὐτοῦ | ἀπομνημονεῦσαι. Γενό|μενόν με φησὶ κατὰ 

τὴν | Κρήτην, ὁ ἱερὸς ἐξαναγώ|γησε Κάρπος· ἀνὴρ εἰ καί | τις ἄλλος διὰ πολλὴν 

κα|θαρότητα νοὸς πρὸς θεο|πτίας ἐπιτηδειότατος· | κ(αὶ) οὐδὲ ταῖς τῶν ἁγίων 

μυ|στηρίων τελεταῖς ἐπεχείρει, | Δεξιά στήλη μὴ πρότερον αὐτῶ κατὰ | τὰς 

προτελείους εὐχὰς, ἱε|ρᾶς καὶ εὐμενοῦς ὁράσεως | ἐπιφαινομένης· ἔλεγεν | οὖν ὅτι 

λελυπηκότος αὐτῶ | ποτὲ τινὸς τῶν ἀπίστων, | ἡ λύπη δὲ ἦν, ὅτι τῆς ἐκ|κλησίας 

ἐκεῖνος τινὰ πρὸς | ἄθεον ἀπεπλάνησεν, ἔτι | τῶν Ἱλαρίων ἡμερῶν τε|λουμένων, 

δέον ἀμφοτέ|ρων ἀγαθοπρεπῶς ὑπε|ρεύξασθαι, κ(αὶ) θ(εὸ)ν συλλή|πτορα 

λαβόντα· τὸν μὲν, | ἐπιστρέψαι· τὸν δὲ ἀγαθό|τητι νικῆσαι, κ(αὶ) μὴ δια|λιπεῖν 

νουθετοῦντα δια|παντὸς, καὶ οὕτως ἐπὶ τὴν | Θείαν αὐτὸν ἀγαγεῖν γνῶ|σιν· ἀλλ’ ὅ 

γε μὴ πρότερον | τοῦτο παθὼν, τὴν δυσ|μένειαν καὶ τὴν πικρίαν | ἐνστάξας τῆ 

ψυχῆ, κατέ|δραθε μὲν οὕτω κακῶς ἔχων· | ἑσπέρα γὰρ ἦν· περὶ δὲ | μέσης νύκτας,  
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ΤΗ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ  αὐτῷ μηνὶ Γῃ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου. 

 

Τέμνῃ κεφαλὴν καὶ τὸ λοιπὸν ὡς μέγα, ἄρας γὰρ αὐτὴν Διονύσιε τρέχεις. 

 

Τμηθεὶς κεφαλὴν  Διονύσιε τρίτῃ  θέες ἄρας. 

 

Οὗτος πλούτῳ καὶ δόξῃ καὶ συνέσει καὶ σοφίᾳ τῶν πάντων ὑπερέχων, τῶν ἐν 

τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ βουλευτῶν, εἷχεν καὶ ἀγρευθεὶς ὑπὸ τοῦ μεγάλου Παύλου καὶ 

βαπτισθεὶς, χειροτονεῖται ἐπίσκοπος, τὰ ἀπόρρητα μυηθεὶς ὑπὸ τοῦ σοφοῦ 

Ἱεροθέου· καὶ συγγράμματα λελοιπὼς πανθαύμαστα καὶ ὑψηλότατα. 

  Αὐτὸς καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἐρμηνεύει τὸν τύπον· μετὰ 

ταῦτα καταλαβὼν τὰ ἐσπέρια μέρη, ἐπὶ τῆς βασιλείας Δομετιανοῦ, καὶ πολλὰ 

θαύματα ἐπιδειξάμενος, ἐν Παρισίῳ τῇ πόλει, τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται· καὶ 

ταύτην ἰδίαις χερσὶν ὑποδεξάμενος, μέχρι δύο μιλίων ἐβάδισε, θαῦμα τοῖς ὁρῶσιν 

ἐνστησάμενος· καὶ οὐ πρότερον ταύτην ἀνῆκε, πρὶν ἂν γυναικὶ ὀνόματι Κατούλα 

ὑπαντήσας, καὶ κατὰ θείαν πάντως συσχεθεὶς πρόνοιαν, ταῖς ἐκείνης παλάμαις, 

οἷά τινα θησαυρὸν ἐναπέθετο. Ὡσαύτως Ῥουστικὸς καὶ Ἐλευθέριος, καρατομοῦνται 

οἱ αὐτοῦ φοιτηταί, καὶ σὺν τῷ μαρτυρικῷ σώματι τοῦ ἱεροκήρυκος τὰ τῶν ἁγίων 

σώματα ῥίπτονται θηρσὶ βορὰ καὶ ὀρνέοις προκείμενα. Τῶν πιστῶν δέ τινες τὰ 

τίμια τῶν ἁγίων ἀπολαμβάνουσι λείψανα, καὶ ἐν τῷ ἀφανεῖ κατατίθενται, διὰ τὸν 

ἐπικείμενον φόβον τῶν δημίων. Κἀκείνων ἀπαλλαγέντων, ἔν τινι τὰ τῶν μαρτύρων 

λείψανα ἡ μακαρία Κατούλα δομήματι κατατίθησι, τρίτην τοῦ Ὀκτωβρίου μηνὸς 

ἄγοντος.  

Ἄξιον δὲ καὶ ἑνὸς ἐπικαιροτάτου συγγράμματος αὐτοῦ ἀπομνημονεῦσαι. 

Γενόμενόν με, φησὶ, κατὰ τὴν Κρήτην, ὁ ἱερὸς ἐξαναγώγησε Κάρπος, ἀνὴρ εἰ καί τις 

ἄλλος διὰ πολλὴν καθαρότητα νοὸς πρὸς θεοπτίας ἐπιτηδειότατος· καὶ οὐδὲ ταῖς 

τῶν ἁγίων μυστηρίων τελεταῖς ἐπεχείρει, μὴ πρότερον αὐτῷ κατὰ τὰς προτελείους 

εὐχὰς, ἱερᾶς καὶ εὐμενοῦς ὁράσεως ἐπιφαινομένης. Ἔλεγεν οὖν, ὅτι λελυπηκότος 

αὐτὸν ποτὲ τινὸς τῶν ἀπίστων, ἡ λύπη δὲ ἦν, ὅτι τῆς ἐκκλησίας ἐκεῖνος τινὰ πρὸς 

ἄθεον ἀπεπλάνησεν, ἔτι τῶν Ἱλαστηρίων ἡμερῶν τελουμένων, δέον ἀμφοτέρων 

ἀγαθοπρεπῶς ὑπερεύξασθαι, καὶ θεὸν συλλήπτορα λαβόντα, τὸν μὲν ἐπιστρέψαι, 

τὸν δὲ ἀγαθότητι νικῆσαι, καὶ μὴ διαλιπεῖν νουθετοῦντα διὰ παντός, καὶ οὕτως ἐπὶ 

τὴν θείαν αὐτὸν ἀγαγεῖν γνῶσιν· ἀλλ’ ὅ γε μὴ πρότερον τοῦτο παθών, τὴν 

δυσμένειαν καὶ τὴν πικρίαν ἐνστάξας τῇ ψυχῇ, κατέδραθε μὲν οὕτω κακῶς ἔχων·  

ἑσπέρα γὰρ ἦν. Περὶ δὲ μέσης νύκτας,  
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εἰώθει γὰρ | εἰς τόνδε τὸν καιρὸν, αὐ|τὸς ἐφ’ ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς | θείους ὕμνους 

ἐγρηγορέναι | διανιστάμενος || f  17v Αριστερή  στήλη κ(αὶ) ἐδυσχέραινεν οὐκ εἶναι 

| δίκαιον  λέγων, εἰ ζῶσιν ἄν|δρες ἄθεοι καὶ διαστρέφον|τες τὰς ὁδοὺς Κ(υρίο)υ τὰς 

εὐθείας· | κ(αὶ) ταῦτα λέγων, ἐδεῖτο τοῦ | θεοῦ πρηστῆρι τινὶ τὰς | ἀμφοτέρων 

εἰσάπαξ ἀνη|λεῶς ἀποσπᾶσαι ζωάς· | ταῦτα εἰπὼν, ἔλεγε δόξαι | ἰδεῖν ἄφνω τὸν 

οἶκον ἐν | ὧπερ εἰστήκει διαδονηθέν|τα πρότερον ἐκ τῆς ὀροφῆς | εἰς δύο μέσον 

διαιρεθέντα· | καί τινα πυρὸς φλόγα πο|λύφωτον ἔμπροσθεν | αὐτοῦ· καὶ ταύτην, 

ἐδόκει | γὰρ ὕπαιθρος ὁ τόπος, λοι|πὸν ἐκ τοῦ οὐ(ρα)νίου χώρου, | μέχρις αὐτοῦ 

καταφερομέ|νην· τὸν δὲ ο(ὐρ)ανὸν αὐτὸν δια|πεπταμένον·  κ(αὶ) ἐπὶ τῶ | νώτω τοῦ 

οὐ(ρα)νοῦ, τὸν Ἰ(ησοῦ)ν | ἀπείρων αὐτῶν ἀνθρωπο|ειδῶς παρισταμένων | 

ἀγγέλων κ(αὶ) ταῦτα μὲν, ἄνω|θεν ὁρᾶσθαι, καὶ τὸν θαυ|μάζειν·  κάτω δὲ κύψας | 

ὁ Κάρπος, ἰδεῖν ἔφη κ(αὶ) | τὸ ἔδαφος αὐτὸ, πρὸς ἀ|Δεξιά στήληχανὲς ὅτι χάσμα 

καὶ σκο|τεινὸν διερρηγμένον· καὶ | τοὺς ἄνδρας ἐκείνους οὓς ἐ|παρᾶτο, πρὸ αὐτοῦ 

κατὰ | τὸ στόμιον ἑστηκέναι τοῦ | χάσματος·  ὑποτρόμους | ἐλεεινοὺς·  ὅσον οὔπω 

κα|ταφερομένους, ὑπὸ τῆς | τῶν οἰκείων ποδῶν ἀστα|σίας·  κάτωθεν δὲ ἀπὸ τοῦ | 

χάσματος, ὄφεις ἀνέρπειν| κ(αὶ) περὶ τοὺς πόδας αὐτῶν | ὑποκινουμένους ποτὲ | 

μὲν, ὑποσυρίττειν ἐπαπει|λουμένους ἅμα, καὶ ἐπι|βαροῦντας καὶ ἕλκοντας· | ποτὲ 

δὲ, τοῖς ὀδοῦσι καὶ τοῖς | οὐραίοις, ὑποτύφοντας, ἤ ὑπογαργαλίζοντας· κ(αὶ) | δια 

παντὸς εἰς τὸ ἀχανὲς | ἐμβαλεῖν μηχανωμένους· | διαδονοῦντας ἅμα καὶ 

ὑπω|θοῦντας καὶ παίοντας· ἐ|δόκουν δὲ εἶναι πρὸς τὸ πε|σεῖν ἐκεῖνοι· τὰ μὲν, 

ἑ|κόντες, τὰ δὲ ἄκοντες, | ὑπὸ τοῦ κακοῦ βιαζόμε|νοι κατ’  ὀλίγον ἅμα καὶ 

πει|θόμενοι·  ἔλεγε δὲ ὁ Κάρπος || f  18r  Αριστερή  στήλη ἑαυτὸν ἥδεσθαι κάτω 

βλέ|ποντα, τῶν δ’ ἄνω ἀμελεῖν | κ(αὶ) δυσχεραίνειν καὶ ὀλιγω|ρεῖν, ὅτι μὴ ἤδη 

πεπτώ|κασι· κ(αὶ) τῶ πράγματι πο|λλάκις ἐπιθέμενον καὶ ἀ|δυνατήσαντα·  

ἀχθεσθῆ|ναι  δὲ καὶ ἐπαράσασθαι·  | κ(αὶ) ἀνανεύσαντα μόλις, | ἰδεῖν μὲν αὖθις 

τὸν οὐ(ρα)νὸν, | ὥσπερ καὶ πρότερον ἐ|ωράκει·  τὸν δὲ Ἰ(ησοῦ)ν ἐλεή|σαντα τὸ 

γινόμενον, ἐξα|ναστῆναι τοῦ οὐ(ρα)νίου θρόνου· | κ(αὶ) ἕως αὐτῶν καταβάντα, | 

χεῖρα ἀγαθὴν ὀρέγην· κ(αὶ) τοὺς | ἀγγέλους αὐτῶ συνεπιλαμ|βανομένους, ἄλλον 

ἄλλον| ἀντέχεσθαι τοῖν ἀνδροῖν· | κ(αὶ) εἰπεῖν τῶ Κάρπω τὸν Ἰ(ησοῦ)ν, | τῆς χειρὸς 

ἤδη προτετα|μένης·  παῖε κατ’ ἐμοῦ | λοιπὸν· ἕτοιμος γάρ εἰμι | πολλάκις καὶ 

αὖθις, ὑπερ |  ἀν(θρώπ)ων ἀνασωζομένων πα|θεῖν κ(αὶ) προσφιλές μοι τοῦ|το, μὴ 

ἄλλων ἁμαρτανόν|των· πλὴν ὅρα, εἰ καλῶς | ἔχει σοι τὴν ἐν τῶ χάσματι |  Δεξιά 

στήλη μετὰ τῶν ὄφεων μονὴν | ἀνταλλάξασθαι, τῆς μετὰ | τοῦ Θ(εο)ῦ καὶ τῶν 

ἀγαθῶν ἀγγέλων. | Ἦν δὲ κατὰ τὸν σωματικὸν | τύπον· τὸ μέγεθος μέσος, | 

ἰσχνὸς, λευκός ὕπωχρος, | ὑπόσιμος τὴν ῥίνα, τὰς | ὀφρῦς συνεσπασμένος, | κοῖλος 

τοὺς ὀφθαλμούς, ὦτα |  μεγάλα ἔχων · πολιὸς κο|μήτης· μετρίως βαθυνό|μενος 

τὴν ὑπήνην· ἀραιὸς | τὴν ἔκφυσιν τοῦ γενείου | ἡρέμα προγάστωρ· 

μα|κροδάκτυλος ταῖς χερσί. | Ἡ δὲ σύναξις αὐτοῦ τελεῖται, | ἐν τῆ ἀγιωτάτη 

μεγάλη ἐκ|κλησία.| 
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-εἰώθει γὰρ εἰς τόν δε τὸν καιρὸν, αὐτὸς ἀφ’ ἑαυτοῦ πρὸς τοὺς θείους ὕμνους 

ἐγρηγορέναι διανιστάμενος- καὶ ἐδυσχέραινεν οὐκ εἶναι δίκαιον λέγων, εἰ ζῶσιν 

ἄνδρες ἄθεοι καὶ διαστρέφοντες τὰς ὁδοὺς Κυρίου τὰς εὐθείας· καὶ ταῦτα λέγων, 

ἐδεῖτο τοῦ Θεοῦ πρηστῆρι τινὶ τὰς ἀμφοτέρων εἰς ἅπαξ ἀνηλεῶς ἀποσπᾶσαι ζωάς.   

Ταῦτα εἰπὼν, ἔλεγε δόξαι ἰδεῖν ἄφνω τὸν οἶκον, ἐν ᾧπερ εἰστήκει 

διαδονηθέντα πρότερον ἐκ τῆς ὀροφῆς εἰς δύο μέσον διαιρεθέντα καί τινα πυρὸς 

φλόγα πολύφωτον ἔμπροσθεν αὐτοῦ καὶ ταύτην ἐδόκει γὰρ ὕπαιθρος ὁ τόπος, 

λοιπὸν ἐκ τοῦ οὐρανίου χώρου, μέχρις αὐτοῦ καταφερομένην. Τὸν δὲ οὐρανὸν 

αὐτὸν διαπεπταμένον καὶ ἐπὶ τῷ νώτῳ τοῦ οὐρανοῦ, τὸν Ἰησοῦν ἀπείρων αὐτῷ 

ἀνθρωποειδῶς παρισταμένων ἀγγέλων· καὶ ταῦτα μέν, ἄνωθεν ὁρᾶσθαι, καὶ αὐτὸν 

θαυμάζειν. 

Κάτω δὲ κύψας ὁ Κάρπος, ἰδεῖν ἔφη καὶ τὸ ἔδαφος αὐτὸ, πρὸς ἀχανές τι 

χάσμα καὶ σκοτεινὸν διεῤῥηγμένον· καὶ τοὺς ἄνδρας ἐκείνους, οὓς ἐπηρᾶτο, πρὸ 

αὐτοῦ κατὰ τὸ στόμιον ἑστηκέναι τοῦ χάσματος, ὑποτρόμους, ἐλεεινοὺς, ὅσον οὔπω 

καταφερομένους, ὑπὸ τῆς τῶν οἰκείων ποδῶν ἀστασίας. Κάτωθεν δὲ ἀπὸ τοῦ  

χάσματος ὄφεις ἀνέρπειν καὶ περὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ὑποκινουμένους, ποτὲ μέν, 

ὑποσυρίττειν ἐπαπειλουμένους ἅμα, καὶ ἐπιβαροῦντας καὶ ἕλκοντας· ποτὲ δέ, τοῖς 

ὀδοῦσι καὶ τοῖς οὐραίοις ὑποτύφοντας ἢ ὑπογαργαλίζοντας· καὶ διὰ παντὸς εἰς τὸ 

ἀχανὲς ἐμβαλεῖν μηχανωμένους· διαδονοῦντας ἅμα καὶ ὑπωθοῦντας καὶ παίοντας. 

Ἐδόκουν δὲ εἶναι πρὸς τὸ πεσεῖν ἐκεῖνοι· τὰ μέν, ἑκόντες, τὰ δὲ ἄκοντες, ὑπὸ τοῦ 

κακοῦ βιαζόμενοι κατ’  ὀλίγον ἅμα καὶ πειθόμενοι.  

Ἔλεγε δὲ ὁ Κάρπος ἑαυτὸν ἥδεσθαι κάτω βλέποντα, τῶν δ’ ἄνω ἀμελεῖν καὶ 

δυσχεραίνειν καὶ ὀλιγωρεῖν, ὅτι μὴ ἤδη πεπτώκασι· καὶ τῷ πράγματι πολλάκις 

ἐπιθέμενον καὶ ἀδυνατήσαντα· ἀχθεσθῆναι δὲ καὶ ἐπαράσασθαι· καὶ ἀνανεύσαντα 

μόλις, ἰδεῖν μὲν αὖθις τὸν οὐρανόν, ὥσπερ καὶ πρότερον ἐωράκει·  τὸν δὲ Ἰησοῦν 

ἐλεήσαντα τὸ γινόμενον, ἐξαναστῆναι τοῦ οὐρανίου θρόνου καὶ ἕως αὐτῶν 

καταβάντα, χεῖρα ἀγαθὴν ὀρέγειν· καὶ τοὺς ἀγγέλους αὐτῷ συνεπιλαμβανομένους, 

ἄλλοθεν ἄλλον ἀντέχεσθαι τοῖν ἀνδροῖν· καὶ εἰπεῖν τῷ Κάρπῳ τὸν Ἰησοῦν, τῆς 

χειρὸς ἤδη προτεταμένης·  «παῖε κατ’ ἐμοῦ λοιπὸν· ἕτοιμος γάρ εἰμι πολλάκις καὶ 

αὖθις, ὑπὲρ ἀνθρώπων ἀνασῳζομένων παθεῖν καὶ προσφιλές μοι τοῦτο, μὴ ἄλλων 

ἁμαρτανόντων· πλὴν ὅρα, εἰ καλῶς ἔχει σοι τὴν ἐν τῷ χάσματι μετὰ τῶν ὄφεων 

μονὴν ἀνταλλάξασθαι, τῆς μετὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀγαθῶν ἀγγέλων.» 

 Ἦν δὲ κατὰ τὸν σωματικὸν τύπον, τὸ μέγεθος μέσος, ἰσχνός, λευκός 

ὕπωχρος, ὑπόσιμος τὴν ῥίνα, τὰς ὀφρῦς συνεσπασμένος, κοῖλος τοὺς ὀφθαλμούς, 

ὦτα μεγάλα ἔχων, πολιὸς, κομήτης, μετρίως βαθυνόμενος τὴν ὑπήνην· ἀραιὸς τὴν 

ἔκφυσιν τοῦ γενείου, ἡρέμα προγάστωρ, μακροδάκτυλος ταῖς χερσί. Ἡ δὲ σύναξις 

αὐτοῦ τελεῖται, ἐν τῇ ἀγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν μετὰ  [τ(οῦ)] | ἁγίου Διονυσίου ἀναι[ρεθέντων]   [Ἐλε]υθερίου 

κ(αὶ) Ῥουστίκου. |  

 

Ἐλευθέριον κ(αὶ) Ῥουστικὸν τὸ ξίφος, | ἐλευθέρους τίθησι γὴς καὶ γηΐνων.| 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, [μνήμη τοῦ ἁγίου  Θεοκτίστου.]| 

 

Κτίστη σέβας δοὺς Θεόκτιστος, οὐ | κτίσει, χαίρων κεφαλῆς | τὴν ἀφαίρεσιν φέρει.| 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἀγίων (…..) | Διονυσίου [κ(αὶ)] τῶν σὺν αὐτῶ. || f 18v Αριστερή   

στήλη  

 

<Δ>ιονύσιος σὺν συνάθλων ὀ|κτάδι, [ζ]όφου μεταστάς, | φωτὸς οἰκεῖ χωρίον. | 

 

     Οὗτος ἦν ἐπὶ τῶν χρόνων, | Οὐαλλεριανοῦ καὶ Γαληΐνου | τῶν βασιλέων· κ(αὶ) 

προσα|χθεὶς  Αἱμιλιανῶ τῶ ἡγεμό|νι  καὶ μὴ πεισθεὶς, ὑπερο|ρία καταδικάζεται · 

Εἶτα | δημεύεται καὶ λιθάζεται· | πλείονα παθῶν, ὧν ὑπέ|μεινε πρώην, ἐπὶ Δεκίου 

| ἐν τῆ Λιβύη· κατακλισθείς | ἐν αἰχμηρῶ τόπω, σὺν | Φαύστω καὶ Γαΐω· καὶ 

Πέ|τρω καὶ Παύλω·  κ(αὶ) ἑτέροις | τέσσαρσιν, οἱ ἐγκαρτερή|σαντες σὺν αὐτῶ ἐπὶ 

δώ|δεκα χρόνοις, ἐτελειώθησαν | ἐν καλῆ ὁμολογία.| 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μα<ρτύρων> |  Θεαγένους Θεοτέκνου καὶ | Ἀδαύκτου. | 

 

Ὡς ἦλθεν ἐν χρῷ τῆς πυρᾶς | Θεαγένης, εἰσῆλθεν αὐτὴν | οὐ ταραχθεὶς τὴν θέαν. 

  

[Ἅ]παξ ἐλεύσθην καὶ Θεότεκνος | λέγει, ὡς Παῦλος εἶπε, | πρὸς Κορινθίους 

γράφων. |  Δεξιά  στήλη 

 

Ξίφει θανών, Ἄδαυκτε Μάρ|τυς Κ(υρί)ου, σὺν μάρτυσι ζῆς, | κ(αὶ) Θ(εὸ)ν ζῶντα 

βλέπεις.| 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου  Ἰω(άνν)ου | τοῦ Χοζεβίτου, ἐπισκό|που Καισαρείας.| 

  

Οὗτος ὁ ἅγιος π(ατ)ὴρ ἡμῶν Ἰωάν|νης, Θηβαῖος ὑπῆρχε τῆς | κατ’ Αἴγυπτον 

χώρας. Δεξά|μενος δὲ τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα | τῶν μοναχῶν, παρὰ τοῦ | πάππου 

αὐτοῦ, κ(αὶ) συντα|ξάμενος τῶ γέροντι τοὺς | ἁγίους τῶν Ἱεροσολύμων κα|τέλαβε 

τόπους. Εἶθ’ οὗτως | ἀπελθὼν πρὸς τὸν πάππον | αὐτοῦ κ(αὶ) συνταξάμενος | 

πάλιν αὐτῶ, ἐξῆλθε τῆς | μονῆς, ἐν κρημνώδει τόπω | κ(αὶ) δυσβάτω εὑρὼν 

σπήλαι|ον σμικρότατον, κατώκησεν | ἐν αὐτῶ· τρεφόμενος ἐκ | τῶν ἐκεῖσε 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν μετὰ τοῦ ἁγίου Διονυσίου ἀναιρεθέντων Ἐλευθερίου καὶ 

Ῥουστικοῦ.  

 

Ἐλευθέριον καὶ Ῥουστικὸν τὸ ξίφος, ἐλευθέρους τίθησι γῆς καὶ γηΐνων. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου  Θεοκτίστου. 

 

Κτίστῃ σέβας δοὺς Θεόκτιστος, οὐ κτίσει, χαίρων κεφαλῆς τὴν ἀφαίρεσιν φέρει. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.  

 

Διονύσιος σὺν συνάθλων ὀκτάδι, ζόφου μεταστάς, φωτὸς οἰκεῖ χωρίον. 

 

Οὗτος ἦν ἐπὶ τῶν χρόνων, Οὐαλλεριανοῦ καὶ Γαληΐνου τῶν βασιλέων· καὶ 

προσαχθεὶς  Αἱμιλιανῷ τῷ ἡγεμόνι  καὶ μὴ πεισθείς, ὑπερορίᾳ καταδικάζεται· εἶτα 

δημεύεται καὶ λιθάζεται, πλείονα παθῶν ὧν ὑπέμεινε πρώην, ἐπὶ Δεκίου ἐν τῇ 

Λιβύῃ. Κατακλεισθείς ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ, σὺν Φαύστῳ καὶ Γαΐῳ καὶ Πέτρῳ καὶ 

Παύλῳ καὶ ἑτέροις τέσσαρσιν, οἳ ἐγκαρτερήσαντες σὺν αὐτῷ ἐπὶ δώδεκα χρόνοις, 

ἐτελειώθησαν ἐν καλῇ ὁμολογίᾳ. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων  Θεαγένους, Θεοτέκνου καὶ Ἀδαύκτου. 

 

Ὡς ἦλθεν ἐν χρῷ τῆς πυρᾶς Θεαγένης, εἰσῆλθεν αὐτὴν οὐ ταραχθεὶς τὴν θέαν. 

  

Ἅπαξ ἐλεύσθην καὶ Θεότεκνος λέγει, ὡς Παῦλος εἶπε, πρὸς Κορινθίους γράφων.   

 

Ξίφει θανών, Ἄδαυκτε Μάρτυς Κυρίου, σὺν μάρτυσι ζῇς, καὶ Θεὸν ζῶντα βλέπεις. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου, ἐπισκόπου Καισαρείας. 

  

Οὗτος ὁ ἅγιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης, Θηβαῖος ὑπῆρχε τῆς κατ’ Αἴγυπτον χώρας. 

Δεξάμενος δὲ τὸ ἀγγελικὸν σχῆμα τῶν μοναχῶν παρὰ τοῦ πάππου αὐτοῦ καὶ 

συνταξάμενος τῷ γέροντι, τοὺς ἁγίους τῶν Ἱεροσολύμων κατέλαβε τόπους. Εἶθ’ 

οὗτως ἀπελθὼν πρὸς τὸν πάππον αὐτοῦ καὶ συνταξάμενος πάλιν αὐτῷ, ἐξῆλθε τῆς 

μονῆς, ἐν κρημνώδει τόπῳ καὶ δυσβάτῳ εὑρὼν σπήλαιον σμικρότατον, κατῴκησεν 

ἐν αὐτῷ· τρεφόμενος ἐκ τῶν ἐκεῖσε  
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εὐρισκομένων | ἀκροδρίων τοῦτον ὁ Θ(εὸ)ς βου|λόμενος δοξάσαι, ἐφανέ|ρωσεν 

οὕτως. Ἀνανίας τὶς | ἀσκητὴς μέγας καὶ περιβό|ητος, ἦν ἐν τοῖς τόποις ἐ|κείνοις 

κατοικῶν·  προσή || f  19r   Αριστερή στήληχθη δέ τινος υἱὸς πλουσίου | τῶ μεγάλω 

τούτω ἀνδρί, | ὑπὸ πν(εύματο)ς ἀκαθάρτου ὀχλού|μενος· οὐ προσεδέχθη δὲ | 

προτρεψαμένου δὲ μᾶλλον | ἐκ ταπεινώσεως τοῦ ἁγίου. | Ἐπὶ τὸ ἐνδότερον 

εἰσελθεῖν· κ(αὶ) | τὸν Αἰγύπτιον Ἰωάννην ἐπιζη|τῆσαι· ὡς οὖν οἱ ἀποσταλέντες | 

εὗρον ὃν ἐζήτουν, καὶ ἀπή|γγειλαν διὸ παρεγένοντο· πρῶ|τον μὲν οὐκ ἔπειθον 

προσεύ|ξασθαι· ὀχληθεὶς δὲ προσηύ|ξατο· καὶ στραφεὶς, λέγει πρὸς | τὸ δαιμόνιον· 

ἐν τῶ ὀνόματι | Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ. Ἀκάθαρτον πνεῦμα, | οὐκ ἐγὼ· ἀλλὰ Ἀνανίας ὁ 

τοῦ | θεοῦ δοῦλος, διακελεύεταί σοι | ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ παιδὸς. | Ταῦτα ἀκοῦσαν τὸ 

ἀκάθαρ|τον πν(εῦμ)α παρὰ τοῦ ἁγίου, | ἐξῆλθε, κ(αὶ) γέγονεν ὁ παῖς, | ὑγιής· καὶ 

ἐπεὶ τὸ παράδο|ξον τοῦ θαύματος, διαβό|ητον τοῦτον εἰργάσατο. | Ἐπείσθη καὶ μὴ 

βουλόμε|νος, τὴν τοῦ ἐπισκόπου | δέξασθαι χειροτονίαν, ἐν Καισαρεία·  ὅτι δὲ οὐ |                    

Δεξιά  στήλη συνεχωρεῖτο τὸν ἐρημικὸν | κ(αὶ) ἥσυχον βίον μετέρχεσθαι, | τὴν 

Καισάρειαν καταλείψας | πρὸς τὴν ἔρημον παλιν|δρομεῖ, ἀλλ’ οὐκ ἔλαθε τὸν | 

γηπόνον, ὁ θησαυρός· παι|δίον γὰρ ἔχων σμικρότατον | ὑπὸ ἀκαθάρτου καὶ τοῦτο 

| ὀχλούμενον πν(εύματο)ς, σπυρι|δίω ἐνθεὶς, καὶ βοτάναις | ἄνωθεν καλύψας, 

τέθεικεν | ἐν χρῶ τῆς †τῆς† τοῦ ἁγίου θυ|ρίδος· κἀκεῖθεν ὤχετο· κλαυ|θμηρίσαντος 

δὲ τοῦ παιδίου, | ἀναστὰς ὁ ἅγιος καὶ ἰδὼν, ἐ|πέγνω τὸ ἐμφωλεῦον αὐτῶ 

|ἀκάθαρτον πν(εῦμ)α κ(αὶ) φυ|γαδεύσας τοῦτο, ὑγίωσε | τὸν παῖδα, ἀλλ’ οὐκ 

ἠρέμη|σεν ὁ φυγάς· σχῆμα γὰρ ὑ|ποδύς ἀν(θρώπ)ου καὶ ἐπὶ κρη|μνώδους καὶ 

δυσβάτου τό|που τὸν ἅγιον εὑρὼν, προ|σέπεσε τοῖς τούτου ποσὶν, | εὐλογίαν ὡς 

δῆθεν ζητῶν· | τὸ ἀθρόον οὖν τῆς ὄψεως | ὁ τοῦ Θ(εο)ῦ δοῦλος καταπλαγεὶς, | τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ συμπλα|κέντων πρὸς τὸν ἔσχατον || f  19v Αριστερή  στήλη τοῦ 

κρημνοῦ ἀπερρίφη | πυθμένα, κατὰ κεφαλῆς | πεσὼν· οὐδὲν δ’ ἔτι  ὁ βρο|τοκτόνος 

ἐκ τούτου ἀπώ|νατο· ἔμεινε γὰρ ὁ ἅγιος, | τῆ τοῦ θ(εο)ῦ χάριτι, ἀβλαβὴς | εἶθ’ 

οὕτως ἀνδροφόνω λη|στῆ τὸν τοῦ θ(εο)ῦ δοῦλον ἐκδέ|δωκε · τοίνυν καὶ ποτὲ | μὲν 

ὑπ’ αὐτοῦ ἐτύπτετο, | ποτὲ δὲ, καὶ ὅ περιεβέβλη|το ἔνδυμα, ἀφηρεῖτο κ(αὶ) | τὴν 

καλύβην ἐνεπίμπρα | ὁ τύραννος· οὕτω δὲ πάσχων | ὁ ἅγιος, τοῦτο μόνον καθ’ 

ἑ|αυτὸν ἔλεγεν, ὡς εἴπερ ὦ | Κ(ύρι)ε ἀρεστά σοι ταῦτα, εὐχαρι|στῶ σοι· ἤκουσεν ἐξ 

οὐ(ρα)νοῦ | ὁ ὕψιστος· κρατηθέντος γὰρ | ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος τοῦ ληστοῦ,| κ(αὶ) 

φόνω ψυχρῶ τὴν ψυχὴν | ἀπορρήξαντος, οὐ μικρᾶς | ἀνέσεως ὁ τοῦ θ(εο)ῦ δοῦλος 

τε|τύχηκεν· Ἀλλ’ οὐκ ἐπαύσατο | κ(αὶ) πάλιν ὁ δόλιος ὀρύσσων | κατ’ αὐτοῦ· 

διερχομένου | γὰρ ποτε τοῦ ἁγίου, πρὸς | ἐπίσκεψιν ἀδελφῶν, | γυνὴ τίς κατὰ 

πάροδον | Δεξιά  στήλη ἐντυχοῦσα τῶ ἁγίω· καὶ τῶν | ἰχνῶν αὐτοῦ ἐπιλαβομένη, | 

παρεκάλη μὴ ἀπαξιῶσαι | τὴν ἐν ὧ αὕτη κατώκει δωμα|τίω ὁδόν· ἐφ’ ὧ 

εἰσελθόντος | ἀρρύσασθαι τὸν ἐκ τούτου | ἁγιασμὸν· ὡς οὖν ὁ ἅγιος δυσω|πηθεὶς 

κατένευσε καὶ εἰ|σῆλθεν, ἡ ἀνοσία καὶ βέβηλος μαινὰς, τὰς θύρας | κλείσασα, πᾶν 

μέλος αὐτῆς | ἀπεγύμνου· κἀκεῖνα ἡ ἀνε|δὴς καὶ μιαρὰ ἔπραττεν| ἅπερ μηδὲ θέμις 

εἰπεῖν, | πειρωμένη, μολύναι τὸν | ἀμόλυντον· ἀλλ’ ὁ ἀδαμάν|τινος οὗτος, τὸ τοῦ  
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εὐρισκομένων ἀκροδρίων τοῦτον ὁ Θεὸς βουλόμενος δοξάσαι, ἐφανέρωσεν οὕτως. 

 Ἀνανίας τὶς ἀσκητὴς μέγας καὶ περιβόητος, ἦν ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις 

κατοικῶν· προσήχθη δέ τινος πλουσίου υἱὸς τῷ μεγάλῳ τούτῳ ἀνδρί, ὑπὸ 

πνεύματος ἀκαθάρτου ὀχλούμενος· οὐ προσεδέχθη δὲ, προτρεψαμένου δὲ μᾶλλον 

ἐκ  ταπεινώσεως τοῦ ἁγίου, ἐπὶ τὸ ἐνδότερον εἰσελθεῖν καὶ τὸν Αἰγύπτιον Ἰωάννην 

ἐπιζητῆσαι. Ὡς οὖν οἱ ἀποσταλέντες εὗρον ὃν ἐζήτουν, καὶ ἀπήγγειλαν δι’ ὃ 

παρεγένοντο, πρῶτον μὲν οὐκ ἔπειθον προσεύξασθαι, ὀχληθεὶς δὲ προσηύξατο· καὶ 

στραφείς, λέγει πρὸς τὸ δαιμόνιον· «ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀκάθαρτον 

πνεῦμα, οὐκ ἐγὼ, ἀλλὰ Ἀνανίας ὁ τοῦ θεοῦ δοῦλος, διακελεύεταί σοι ἐξελθεῖν ἀπὸ 

τοῦ παιδὸς». Ταῦτα ἀκοῦσαν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα παρὰ τοῦ ἁγίου, ἐξῆλθε, καὶ 

γέγονεν ὁ παῖς, ὑγιής· καὶ ἐπεὶ τὸ παράδοξον τοῦ θαύματος, διαβόητον τοῦτον 

εἰργάσατο. Ἐπείσθη καὶ μὴ βουλόμενος, τὴν τοῦ ἐπισκόπου δέξασθαι χειροτονίαν, 

ἐν Καισαρείᾳ. 

Ὅτι δὲ οὐ συνεχωρεῖτο τὸν ἐρημικὸν καὶ ἥσυχον βίον μετέρχεσθαι,  τὴν 

Καισάρειαν καταλείψας πρὸς τὴν ἔρημον παλινδρομεῖ. Ἀλλ’ οὐκ ἔλαθε τὸν  

γηπόνον, ὁ θησαυρός· παιδίον γὰρ ἔχων σμικρότατον ὑπὸ ἀκαθάρτου καὶ τοῦτο 

ὀχλούμενον πνεύματος, σπυριδίῳ ἐνθεὶς, καὶ βοτάναις ἄνωθεν καλύψας, τέθεικεν 

ἐν χρῷ τῆς τοῦ ἁγίου θυρίδος, κἀκεῖθεν ᾤχετο. Κλαυθμυρίσαντος δὲ τοῦ παιδίου, 

ἀναστὰς ὁ ἅγιος καὶ ἰδὼν, ἐπέγνω τὸ ἐμφωλεῦον αὐτῷ ἀκάθαρτον πνεῦμα καὶ 

φυγαδεύσας τοῦτο, ὑγίωσε τὸν παῖδα, ἀλλ’ οὐκ ἠρέμησεν ὁ φυγάς. 

Σχῆμα γὰρ ὑποδὺς ἀνθρώπου καὶ ἐπὶ κρημνώδους καὶ δυσβάτου τόπου τὸν 

ἅγιον εὑρὼν, προσέπεσε τοῖς τούτου ποσὶν, εὐλογίαν, ὡς δῆθεν ζητῶν. Τὸ ἀθρόον 

οὖν τῆς ὄψεως ὁ τοῦ Θεοῦ δοῦλος καταπλαγείς, τῶν ποδῶν αὐτοῦ συμπλακέντων, 

πρὸς τὸν ἔσχατον τοῦ κρημνοῦ ἀπεῤῥίφθη πυθμένα, κατὰ κεφαλῆς πεσών· οὐδὲν δ’ 

ἔτι ὁ βροτοκτόνος ἐκ τούτου ἀπώνατο· ἔμεινε γὰρ ὁ ἅγιος, τῇ τοῦ Θεοῦ χάριτι, 

ἀβλαβής. Εἶθ’ οὕτως ἀνδροφόνῳ ληστῇ τὸν τοῦ Θεοῦ δοῦλον ἐκδέδωκε. Τοίνυν καὶ 

ποτὲ μὲν ὑπ’ αὐτοῦ ἐτύπτετο, ποτὲ δὲ, καὶ ὅ περιεβέβλητο ἔνδυμα, ἀφῃρεῖτο καὶ τὴν 

καλύβην ἀνεπίμπρα ὁ τύραννος. Οὕτω δὲ πάσχων ὁ ἅγιος, τοῦτο μόνον καθ’ 

ἑαυτὸν ἔλεγεν, «Ὡς εἴπερ, ὦ  Κύριε ἀρεστά σοι ταῦτα, εὐχαριστῶ σοι». Ἤκουσεν ἐξ 

οὐρανοῦ ὁ Ὕψιστος· κρατηθέντος γὰρ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος τοῦ ληστοῦ, καὶ φόνῳ 

ψυχρῷ τὴν ψυχὴν  ἀποῤῥήξαντος, οὐ μικρᾶς ἀνέσεως ὁ τοῦ Θεοῦ δοῦλος τετύχηκεν· 

ἀλλ’ οὐκ ἐπαύσατο καὶ πάλιν ὁ δόλιος ὀρύσσων κατ’ αὐτοῦ. 

Διερχομένου γάρ ποτε τοῦ ἁγίου, πρὸς ἐπίσκεψιν ἀδελφῶν, γυνή τις κατὰ 

πάροδον ἐντυχοῦσα τῷ ἁγίῳ· καὶ τῶν ἰχνῶν αὐτοῦ ἐπιλαβομένη, παρεκάλει μὴ 

ἀπαξιῶσαι τὴν ἐν ᾧ αὕτη κατῴκει δωματίῳ ὁδόν, ἐφ’ ᾧ εἰσελθόντος, ἀρρύσασθαι 

τὸν ἐκ τούτου ἁγιασμόν. Ὡς οὖν ὁ ἅγιος δυσωπηθεὶς κατένευσε καὶ εἰσῆλθεν, ἡ 

ἀνοσία καὶ βέβηλος μαινάς, τὰς θύρας κλείσασα, πᾶν μέλος αὐτῆς ἀπεγύμνου· 

κἀκεῖνα ἡ ἀναιδὴς καὶ μιαρὰ ἔπραττεν, ἅπερ μηδὲ θέμις εἰπεῖν, πειρωμένη, 

μολύναι τὸν ἀμόλυντον· ἀλλ’ ὁ ἀδαμάντινος οὗτος, τὸ τοῦ  
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δαίμο|νος ὄργανον καταβαλὼν, | κ(αὶ) ἀπωσάμενος, ἐξῆλθεν | ἀβλαβὴς·  οὗτος ὁ 

μακάρι|ος  Ἰωάννης, ἀκούσας περί | τινος ἀσκητοῦ Μαρκιανοῦ,| διαβεβοημένου  

τοῖς πᾶ|σιν, ἐπεπόθει  θεάσασθαι | αὐτὸν· ὅτι δὲ ἔφθασεν | ὑπὸ δεσμῶν πεσεῖν , 

τοῦ | μὴ ἐξελθεῖν τοῦ σπηλαίου, | κἄν ἀπαραίτητόν τι πα|ρεμπέση, αὐτὸς ἑαυτὸν 

||f  20r Αριστερή στήλη δεσμήσας, τὸν δεσμὸν δι|αρρῆξαι οὐκ ἠνέσχετο ὁ|ποῖον δέ 

τι παράδοξον  ἡ | παντέφορος πρόνοια | κἀνταῦθα οἰκονομεῖ ἄγγε|λος μετάρσιον 

ἄρας τὸν | Μαρκιανὸν, ἐκ τοῦ κελλίου | αὐτοῦ, ἀψοφητὶ ἐν τῶ | ἄντρω τοῦ 

μακαρίου Ἰωάν|νου παρέστησε · συνελθόν|των οὖν ἀμφοτέρων καὶ 

ἀ|σπασαμένων· καὶ τῆς πρὸς | ἀλλήλους πν(ευματ)ικῆς ὁμιλίας, | εἰς κόρον 

ἐμφορηθέντων, | καὶ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου, | τὸν τελευταῖον τῆς εὐχαρι|στίας 

προσεπιπλέξαντος | λόγον, καὶ οὕτως εἰπόντος, | Δόξα τῶ ἁγίω θ(ε)ῶ τῶ 

κατα|ξιώσαντί με τὸν ποθεινό|τατὸν μου ἰδεῖν Μαρκιανόν, | ἐξαίφνης ὑπὸ τοὺ 

ἀγγέλου | ἀναρπασθεὶς ὁ Μαρκιανός, | ἐξ ὀφθαλμῶν γέγονε τοῦ | μακαρίου 

Ἰωάννου, τοῦτο | δὲ εἰς λογισμούς διαφόρους | τὸν ἅγιον ἐνέβαλλε· κ(αὶ) δι|στάζων 

ἦν· τοῖς λογισμοῖς | οὖν μαχόμενος κ(αὶ)  τοῦ | Δεξιά  στήλη  δεσμοῦ  

καταφρονήσας, | ἐξῆλθε τοῦ σπηλαίου, κ(αὶ) |τὴν πρὸς τὸ Μαρκιανοῦ | κελλίον 

ἄγουσαν ὤδευε· | τῶ γὰρ μεγέθει τοῦ θαύμα|τος ἐκπλαγεὶς, φάντασμα | ὑπέλαβεν 

εἶναι τὸ γεγονὸς· | ὡς οὖν ἀπῆλθε καὶ ἐξ ὀ|νόματος καλοῦντα τὸν ὅσιον | 

Μαρκιανὸν, ἠκηκόει· κ(αὶ) τὸν | τρόπον τῆς ἐπιδημίας, | ὁ μακάριος Ἰωάννης 

ἀνέ|μαθε, χαίρων ἦν τὴν καρ|δίαν καὶ ἀγαλλόμενος· | διὰ τοῦτο καὶ πάλιν 

ἀσπα|σαμένων, καὶ εὐχαριστή|ριον δόξαν τῶ θεῶ προσαγα|γόντων, οἴκαδε πάλιν 

ὑ|πέστρεφε· καὶ τί μοι τὰ | πολλά λέγοντι, οὗτος καὶ | δαιμόνια ἐξ ἀν(θρώπ)ων οὐκ 

ὀλι|γα ἀπήλασε· καὶ νοσήματα | ἀνίατα ἐθεράπευσεν· ὕ|δατα ἐν διαφόροις τόποις 

| ἀναλύσαι πεποίηκεν | ὀχετούς ἐξ οὐ(ρα)νοῦ δι’ εὐχῆς | πολλάκις κατήγαγε· καὶ | 

ἄλλα πολλά σημεῖα ὁ θ(εὸ)ς | διὰ τούτου εἰργάσατο· κ(αὶ) || f  20v Αριστερή  στήλη 

μετὰ ταῦτα, τὴν τιμίαν αὐτοῦ |ψυχὴν, τῶ θ(ε)ῶ παρέθετο ἐν | εἰρήνη καὶ γήρα 

καλῶ.      
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δαίμονος ὄργανον καταβαλών, καὶ ἀπωσάμενος, ἐξῆλθεν ἀβλαβὴς. 

Οὗτος ὁ μακάριος Ἰωάννης, ἀκούσας περί τινος ἀσκητοῦ Μαρκιανοῦ, 

διαβεβοημένου τοῖς πᾶσιν, ἐπεπόθει θεάσασθαι αὐτὸν. Ὅτε δὲ ἔφθασεν ὑπὸ 

δεσμῶν πεσεῖν, τοῦ μὴ ἐξελθεῖν τοῦ σπηλαίου, κἄν ἀπαραίτητόν τι παρεμπέση, 

αὐτὸς ἑαυτὸν δεσμήσας, τὸν δεσμὸν διαῤῥῆξαι οὐκ ἠνέσχετο. Ὁποῖον δέ τι 

παράδοξον ἡ παντέφορος πρόνοια κἀνταῦθα οἰκονομεῖ! Ἄγγελος μετάρσιον ἄρας 

τὸν Μαρκιανὸν, ἐκ τοῦ κελλίου αὐτοῦ, ἀψοφητὶ ἐν τῷ ἄντρῳ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου 

παρέστησε. 

Συνελθόντων οὖν ἀμφοτέρων καὶ ἀσπασαμένων· καὶ τῆς πρὸς ἀλλήλους 

πνευματικῆς ὁμιλίας, εἰς κόρον ἐμφορηθέντων, καὶ τοῦ μακαρίου Ἰωάννου, τὸν 

τελευταῖον τῆς εὐχαριστίας προσεπιπλέξαντος λόγον, καὶ οὕτως εἰπόντος· «Δόξα 

τῷ ἁγίῳ Θεῷ τῷ καταξιώσαντί με τὸν ποθεινότατὸν μου ἰδεῖν Μαρκιανόν», 

ἐξαίφνης ὑπὸ τοὺ ἀγγέλου ἀναρπασθεὶς ὁ Μαρκιανός, ἐξ ὀφθαλμῶν γέγονε τοῦ 

μακαρίου Ἰωάννου. Τοῦτο δὲ εἰς λογισμοὺς διαφόρους τὸν ἅγιον ἐνέβαλλε· καὶ 

διστάζων ἦν. Τοῖς λογισμοῖς οὖν μαχόμενος καὶ τοῦ δεσμοῦ  καταφρονήσας, ἐξῆλθε 

τοῦ σπηλαίου, καὶ τὴν πρὸς τὸ Μαρκιανοῦ κελλίον ἄγουσαν ὤδευε· τῷ γὰρ μεγέθει 

τοῦ θαύματος ἐκπλαγεὶς, φάντασμα ὑπέλαβεν εἶναι τὸ γεγονὸς. Ὡς οὖν ἀπῆλθε 

καὶ ἐξ ὀνόματος καλοῦντα τὸν ὅσιον Μαρκιανὸν ἠκηκόει· καὶ τὸν τρόπον τῆς 

ἐπιδημίας ὁ μακάριος Ἰωάννης ἀνέμαθε, χαίρων ἦν τὴν καρδίαν καὶ ἀγαλλόμενος· 

διὰ τοῦτο καὶ πάλιν ἀσπασαμένων καὶ εὐχαριστήριον δόξαν τῷ θεῷ 

προσαγαγόντων, οἴκαδε πάλιν ὑπέστρεφε. 

Καὶ τί μοι τὰ πολλά λέγοντι, οὗτος καὶ δαιμόνια ἐξ ἀνθρώπων οὐκ ὀλιγα 

ἀπήλασε καὶ νοσήματα ἀνίατα ἐθεράπευσεν, ὕδατα ἐν διαφόροις τόποις  ἀναλύσαι 

πεποίηκεν, ὀχετούς ἐξ οὐρανοῦ δι’ εὐχῆς πολλάκις κατήγαγε· καὶ ἄλλα πολλά 

σημεῖα ὁ Θεὸς διὰ τούτου εἰργάσατο· καὶ μετὰ ταῦτα, τὴν τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν, τῷ 

Θεῷ παρέθετο ἐν εἰρήνῃ καὶ γήρᾳ καλῷ.      
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ΤΗ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 24r  Δεξιά  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνί  Δη΄, τοῦ <ἐν ἁγίοις> |πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου, |ἐπισκόπου Ἀθηνῶν. | 

 

Ἱερόθεος ἱερώθη σοι πάλαι, |νῦν δ’ αὖ μεταστὰς καὶ συνανή|φθη λόγε. Ἠοῖ σῆμα 

κάλυψε|τετάρτη Ἱερόθεον.| 

 

Οὗτος τῶν ἐν τῶ ἀρείω | πάγω ἐννέα βουλευτῶν, εἷς ἦν. || f 24v Αριστερή στήλη 

προκατηχηθεὶς δὲ παρὰ | τοῦ ἀποστόλου  Παύλου, | χειροτονεῖται ἐπίσκο|πος 

Ἀθηνῶν· κ(αὶ) αὐτὸς  τὸν | μέγαν Διονύσιον, τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν | κατηχεῖ  πίστιν,  

αὐτὸς καὶ | ἐπὶ τῆ κηδεία τῆς ὑπερα|γίας Θ(εοτό)κου, ἦν ἐξάρχων ἐπὶ | τῆ κελεύσει 

τῶν ἁγίων ἀπο|στόλων· ὅλος ἐκδημῶν· ὅ|λος ἐξιστάμενος·  κ(αί) παρὰ | πάντων 

ὧν ἠκούετο καὶ ἑ|ωρᾶτο, θεόληπτος καὶ θεῖος | ὑμνολόγος φαινόμενος· | καλῶς δὲ 

καὶ θεοφιλῶς | πολιτευσάμενος, κ(αὶ) Θ(εὸ)ν | τῆ πολιτεία καὶ τοῖς κα|τορθώμασιν 

εὐφράνας, | πρὸς Κ(ύριο)ν ἐξεδήμησεν.| 

  

[Τῆ] αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ἁγίου | ἱερομάρτυρος Πέτρου Καπετωλίων | 

 

<Ε>ὔθηκτος ὢν μάχαιρα  Πέτρος,| τὸ τοῦ ξίφους εὔθηκτον οὐκ| ἐδειλία.|  

 

Οὗτος ἦν γέννημα καὶ θρέμ|μα τῆς αὐτῆς πόλεως· σο|φὸς ἄγαν· καὶ συνέσει, 

πο|λλῶν διαφέρων · γάμω δὲ | προσομιλήσας  κ(αὶ) παῖδας |  Δεξιά   στήλη τρεῖς 

ἀποτεκὼν, τὸν μο|ναστὴν βίον ὑπῆλθε· κ(αὶ) πρεσ|βύτερος βία χειροτονεῖται, | 

παρὰ τοῦ τὸν θρόνον Βόστρων | ἰθύνοντος· ὡς δὲ διδάσκα|λος χριστιανῶν, 

διαβάλλε|ται  τῶ τῶν ἀγαρηνῶν ἐθνάρ|χη, καὶ τῆ τῶν Δαμασκηνῶν | ἀχθεὶς, διὰ 

τὴν τοῦ Χ(ριστο)ῦ ἀγά|πην, πρῶτον μὲν τὴν γλῶτ|ταν τμηθεὶς, τρανότερον | κ(αὶ) 

ὀξύτερον ἐξεβόησεν·  εἶ|θ’ οὕτω τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀ|φαιρεῖται· κ(αὶ) τοὺς πόδας· | 

εἶτα τοὺς ὁφθαλμοὺς ἐξο|ρύττεται· κ(αὶ) στ(αυ)ρῶ προσπή|γνυται· καὶ τὴν 

κεφαλὴν | ἀποτέμνεται· κ(αὶ) πυρὶ τὰ | ὀστᾶ πυρποληθεῖς τῶ πο|ταμῶ ἀπερρίφη.|  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῆς ἁγίας μ(άρτυ)ρος| Δομνίνης, καὶ τῶν αὐτῆς | θυγατέρων,  

Βερίνης, | κ(αὶ) Προσδόκης.| 

 

Τὸ τοῦ ποταμοῦ ῥεῦμα ῥεῦμα  (?) | τρεῖς κόραι, βιωτικῶν ἔ|χουσιν ἀγνοημάτων.| 

 

Αὗται  αἱ ἅγιαι γυναῖκες θείω | ζήλω τρωθεῖσαι, καταλι|| f  25r  Αριστερή στήλη 

ποῦσαι οἰκίας καὶ συγγενεῖς, | πρὸς τὴν ἀλλοτρίαν μετε|τάξαντο· καὶ τὸ λοιπὸν | 

φεύγουσαι, κατέλαβον τὴν | Ἔδεσαν. Ἐκεῖ τοίνυν δια|τριβουσῶν, ἐξαίφνης |  
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ΤΗ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνί  Δῃ΄ , τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἱεροθέου, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.  

 

Ἱερόθεος ἱερώθη σοι πάλαι, νῦν δ’ αὖ μεταστὰς καὶ συνήφθη σοι Λόγε.  

 

Ἠοῖ σῆμα κάλυψε τετάρτῃ Ἱερόθεον. 

 

Οὗτος τῶν ἐν τῷ Ἀρείῳ Πάγῳ ἐννέα βουλευτῶν, εἷς ἦν. Προκατηχηθεὶς δὲ παρὰ τοῦ 

ἀποστόλου Παύλου, χειροτονεῖται ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν· καὶ αὐτὸς τὸν μέγαν 

Διονύσιον τὴν εἰς Χριστὸν κατηχεῖ πίστιν. Αὐτὸς καὶ ἐπὶ τῇ κηδείᾳ τῆς ὑπεραγίας 

Θεοτόκου ἦν ἐξάρχων, ἐπὶ τῇ κελεύσει τῶν ἁγίων Ἀποστόλων· ὅλος ἐκδημῶν, ὅλος 

ἐξιστάμενος καὶ παρὰ πάντων ὧν ἠκούετο καὶ ἑωρᾶτο, θεόληπτος καὶ θεῖος  

ὑμνολόγος φαινόμενος. Καλῶς δὲ καὶ θεοφιλῶς πολιτευσάμενος, καὶ Θεὸν τῇ 

πολιτείᾳ καὶ τοῖς κατορθώμασιν εὐφράνας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πέτρου Καπετωλίων. 

 

Εὔθηκτος ὢν μάχαιρα Πέτρος, τὸ τοῦ ξίφους εὔθηκτον οὐκ ἐδειλία.  

 

Οὗτος ἦν γέννημα καὶ θρέμμα τῆς αὐτῆς πόλεως· σοφὸς ἄγαν· καὶ συνέσει, πολλῶν 

διαφέρων. Γάμῳ δὲ προσομιλήσας καὶ παῖδας τρεῖς ἀποτεκών, τὸν μοναστὴν βίον 

ὑπῆλθε· καὶ πρεσβύτερος βίᾳ χειροτονεῖται, παρὰ τοῦ τὸν θρόνον Βόστρων  

ἰθύνοντος, ὡς δὲ διδάσκαλος χριστιανῶν, διαβάλλεται  τῷ τῶν ἀγαρηνῶν ἐθνάρχῃ, 

καὶ τῇ τῶν Δαμασκηνῶν ἀχθείς, διὰ τὴν τοῦ Χριστοῦ ἀγάπην, πρῶτον μὲν τὴν 

γλῶτταν τμηθείς, τρανότερον καὶ ὀξύτερον ἐξεβόησεν. Εἶθ’ οὕτω τὴν δεξιὰν χεῖρα 

ἀφαιρεῖται καὶ τοὺς πόδας. Εἶτα τοὺς ὁφθαλμοὺς ἐξορύττεται καὶ σταυρῷ 

προσπήγνυται καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται, καὶ πυρὶ τὰ ὀστᾶ πυρποληθεῖς, τῷ 

ποταμῷ ἀπεῤῥίφη.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ἁγίας μάρτυρος Δομνίνης, καὶ τῶν αὐτῆς θυγατέρων,  Βερίνης, 

καὶ Προσδόκης. 

 

Τὸ τοῦ ποταμοῦ ῥεῦμα ῥύμμα τρεῖς κόραι, βιωτικῶν ἔχουσιν ἀγνοημάτων. 

 

Αὗται αἱ ἅγιαι γυναῖκες θείῳ ζήλῳ τρωθεῖσαι, καταλιποῦσαι οἰκίας καὶ συγγενεῖς, 

πρὸς τὴν ἀλλοτρίαν μετετάξαντο· καὶ τὸ λοιπὸν φεύγουσαι, κατέλαβον τὴν 

Ἔδεσσαν. Ἐκεῖ τοίνυν διατριβουσῶν, ἐξαίφνης   
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ἐφίσταται ὁ ἀνήρ καὶ π(ατ)ὴρ, | στρατιώτας ἔχων μεθ’ ἑαυ|τοῦ. Ὡς δὲ έκρατήθησαν 

| αἱ ἅγιαι, ἀπαγόμεναι, κα|τέλαβον τὴν Ἱεράπολιν | ποταμὸς δὲ παραρρεῖ τὴν | 

ὁδὸν ἐκείνην, καθ’ ἥν ἐπανή|εσαν, αὗται λαθοῦσαι τοὺς | στρατιώτας ἀριστοῦντας 

| κ(αὶ) μεθίοντας, εὐχῆ χρη|σάμεναι, συντόμως εἰ|σῆλθον εἰς τὸν ποταμόν· | κ(αὶ) 

ἀφῆκαν ἑαυτὰς διὰ τῶν | ῥευμάτων· καὶ οὗτως ἐτελειώθησαν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ἁγίου μ(άρτυ)ρος | Ἀδαύκτου, κ(αὶ) τῆς ὁσίας |  Καλλισθένης, 

τῆς  θυγα|τρός αὐτοῦ.| 

 

Θ(εο)ῦ θεωρεῖ κάλλος ἡ Καλλι|σθένη, οὗπερ τὸ | θεῖον εἶχεν εἰς σκέπην σθένος.|  

Δεξιά στήλη 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἄδαυκτος, | ὑπῆρχεν ἐξ Ἐφεσίων τῆς | Ἀσίας· ὃς καὶ δοὺξ δουκῶν | 

γεγονὼς, καὶ ἔπαρχος Μα|ξιμίνου, ἐν πλούτω καὶ | συνέσει, πολλῶν ὑπερεῖχε· | 

διὰ δὲ τὸ μὴ θελῆσαι ἐκ|δοῦναι πρὸς γάμον τὴν | ἑαυτοῦ θυγατέρα Καλλι|σθένην 

τῶ βασιλεῖ, ὡς ἀλ|λοτρίω τῆς πίστεως, τὴν | οὐσίαν δημεύεται· καὶ εἰς | 

Μελιττηνήν ἐξορισθεὶς, τὴν | κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. Ἡ | δὲ ἁγία Καλλισθένη τὴν 

κε|φαλὴν κειραμένη· καὶ | ἀνδρικὸν σχῆμα περιβα|λλομένη ἐν Νικιμηδεία | 

ἐκρύπτετο· μετὰ δὲ χρόνους | ὀκτὼ, ἦλθεν ἐπὶ τὴν Θρά|κην, πρός τινα γυναῖκα· | 

Ἧς τὸ θυγἀτριον, τούς ὀφθαλ|μούς ἐλελώβητο· ὅπερ ἰα|σαμένη, χάριν τῆς ἰάσεως, 

| πρὸς κοινωνίαν γάμου | τούτω ἐκδοῦναι ἠβουλήθη|σαν, ἄνδρα οἰόμενοι  εἶναι. | 

Ἡ δὲ ἀναγκασθεῖσα,  λέγει | τὰ κατ’ αὐτήν· κ(αὶ) ἐκπλαγέντες || f  25v Αριστερή 

στήλη ὥσπερ εἰκὸς, ἐδόξασαν τὸν | θ(εὸ)ν· τοῦ οὖν Μαξιμίνου ἀναι|ρεθέντος, 

κρατεῖ τῆς βασι|λείας Λικίνιος· τούτου τῆ | γυναικὶ πιστῆ οὔση, ἀδελ|φῆ δὲ τοῦ 

μεγάλου Κωνσταν|τίνου, ἐμφανίζεται ἡ Καλ|λισθένη καὶ ἐκτίθεται πάντα | τὰ 

συμβάντα αὐτῆ· ἡ δὲ | προσλαμβάνει ταύτην· καὶ | ὡς μ(ητέ)ρα καθιστᾶ τοῦ 

ἑαυ|τῆς υἱοῦ· καὶ οὔτως ἡ μακα|ρία Καλλισθένη, πᾶσαν τὴν | π(ατ)ρικὴν οὐσίαν ἣν 

άφείλετο | Μαξιμῖνος, ἀπολαμβά|νει· καὶ τὸ ἅγιον λείψανον τοῦ· |  π(ατ)ρ(ὸ)ς 

αὐτῆς, ἀπὸ Μεσοπο|ταμίας, εἰς Ἀσίαν κομίζει, | κ(αὶ) ναὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ | 

δειμαμένη, καθιεροῖ· κ(αὶ) | τὸ λεῖπον τοῦ ἑαυτῆς βίου |  ἀποστολικῶς διανύσασα, | 

πρὸς Κ(ύριο)ν ἐξεδήμησεν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου | πατρὸς ἡμῶν, Ἀμμοῦν. | 

 

[Ἀ]σκήσεως διῆλθε τὴν στε|νὴν τρίβον, Ἀμμοῦν ὁ | θεῖος, καὶ τρυφῆς | εὗρε 

πλάτος. | 

 

Δεξιά στήλη Οὗτος ὤν Αἰγύπτιος τὸ γένος | κ(αὶ) ὀρφανὸς ἐκ τῶν γονέων, | παρὰ 

τοῦ θείου αὐτοῦ ἀνα|γκασθείς, γυναικὶ συνεζεύ|χθη· κ(αὶ) συνοικήσας αὐτῆ | 

χρόνοις δεκαοκτώ, αὐτός ἦν | σχολάζων ἐν τῶ βαλσαμῶνι | πολὺν αὐτῶ πόνον καὶ  
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ἐφίσταται ὁ ἀνὴρ καὶ πατήρ, στρατιώτας ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ. Ὡς δὲ ἐκρατήθησαν αἱ 

ἅγιαι, ἀπαγόμεναι, κατέλαβον τὴν Ἱεράπολιν· ποταμὸς δὲ παραρρεῖ τὴν ὁδὸν 

ἐκείνην, καθ’ ἥν ἐπανίεσαν, αὗται λαθοῦσαι τοὺς στρατιώτας ἀριστοῦντας καὶ 

μεθίοντας, εὐχῇ χρησάμεναι, συντόμως εἰσῆλθον εἰς τὸν ποταμόν· καὶ ἀφῆκαν 

ἑαυτὰς διὰ τῶν ῥευμάτων· καὶ οὗτως ἐτελειώθησαν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀδαύκτου καὶ τῆς ὁσίας Καλλισθένης τῆς  

θυγατρός αὐτοῦ. 

 

Θεοῦ θεωρεῖ κάλλος ἡ Καλλισθένη, οὗπερ τὸ θεῖον εἶχεν εἰς σκέπην σθένος.  

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἄδαυκτος, ὑπῆρχεν ἐξ Ἐφεσίων τῆς Ἀσίας· ὃς καὶ δοὺξ δουκῶν  

γεγονὼς καὶ ἔπαρχος Μαξιμίνου, ἐν πλούτῳ καὶ συνέσει, πολλῶν ὑπερεῖχε. Διὰ δὲ 

τὸ μὴ θελῆσαι ἐκδοῦναι πρὸς γάμον τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα Καλλισθένην τῷ 

βασιλεῖ, ὡς ἀλλοτρίῳ τῆς πίστεως, τὴν οὐσίαν δημεύεται· καὶ εἰς Μελιτινὴν 

ἐξορισθείς, τὴν κεφαλὴν ἀφαιρεῖται. Ἡ δὲ ἁγία Καλλισθένη τὴν κεφαλὴν 

κειραμένη καὶ ἀνδρικὸν σχῆμα περιβαλλομένη, ἐν Νικιμηδείᾳ ἐκρύπτετο. Μετὰ δὲ 

χρόνους ὀκτώ, ἦλθεν ἐπὶ τὴν Θράκην, πρός τινα γυναῖκα, ἧς τὸ θυγἀτριον, τούς 

ὀφθαλμούς ἐλελώβητο· ὅπερ ἰασαμένη, χάριν τῆς ἰάσεως, πρὸς κοινωνίαν γάμου 

τούτῳ ἐκδοῦναι ἠβουλήθησαν, ἄνδρα οἰόμενοι  εἶναι. Ἡ δὲ, ἀναγκασθεῖσα, λέγει τὰ 

καθ’ αὑτήν καὶ ἐκπλαγέντες ὥσπερ εἰκὸς, ἐδόξασαν τὸν Θεὸν. 

Τοῦ οὖν Μαξιμίνου ἀναιρεθέντος, κρατεῖ τῆς βασιλείας Λικίνιος· τούτου τῇ 

γυναικὶ πιστῇ οὔσῃ, ἀδελφῇ δὲ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐμφανίζεται ἡ 

Καλλισθένη καὶ ἐκτίθεται πάντα τὰ συμβάντα αὐτῇ. Ἡ δὲ προσλαμβάνει ταύτην· 

καὶ ὡς μητέρα καθιστᾶ τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ καὶ οὔτως ἡ μακαρία Καλλισθένη, πᾶσαν 

τὴν πατρικὴν οὐσίαν ἣν άφείλετο  Μαξιμῖνος, ἀπολαμβάνει· καὶ τὸ ἅγιον λείψανον 

τοῦ πατρὸς αὐτῆς, ἀπὸ Μεσοποταμίας εἰς Ἀσίαν κομίζει καὶ ναὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ 

δειμαμένη καθιεροῖ· καὶ τὸ λεῖπον τοῦ ἑαυτῆς βίου ἀποστολικῶς διανύσασα, πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν, Ἀμμοῦν.  

 

Ἀσκήσεως διῆλθε τὴν στενὴν τρίβον, Ἀμμοῦν ὁ θεῖος, καὶ τρυφῆς εὗρε πλάτος.  

 

Οὗτος ὢν Αἰγύπτιος τὸ γένος καὶ ὀρφανὸς ἐκ τῶν γονέων, παρὰ τοῦ θείου αὐτοῦ 

ἀναγκασθείς, γυναικὶ συνεζεύχθη· καὶ συνοικήσας αὐτῆ χρόνοις δεκαοκτώ, αὐτός 

ἦν σχολάζων ἐν τῷ βαλσαμῶνι πολὺν αὐτῷ πόνον καὶ  

 



37 

 

 

κόπον | παρέχοντι· καὶ μηδόλως | προσχὼν αὐτῆ ὡς γυναικὶ, | ἀλλ’ ὡς ἀδελφῆ, 

ἀναχωρή|σας ἐκεῖθεν, προσφῆτα Ἀν|τωνίω τῶ μεγάλω· κ(αὶ) λίαν | θαυμασθεὶς 

ὑπ’ αὐτοῦ· πο|λλοῖς ἐγένετο ὠφέλεια· καὶ | μάλιστα  διὰ τὰ γενόμενα | ὑπ’ αὐτοῦ, 

ἀπόρρητα θαύ|ματα. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα,| τῶν ἁγίων μαρτύρων Φαύστου, | Γαΐου, Εὐσεβίου, καὶ Χαιρί|μονος 

τῶν διακόνων. | 

 

Οὗτοι μαθηταὶ ὑπῆρχον, | τοῦ μεγάλου Διονυσίου, καὶ | διάκονοι τοῦ Κ(υρίο)υ 

ἡμῶν Ἰ(ησο)ῦ | Χ(ριστο)ῦ καὶ ὁ μὲν Γάιος καὶ Φαῦ|στος, σὺν αὐτῶ ἐξορισθέν|τες· 

καὶ πολλὰ παθόντες, | τὸ τοῦ μαρτυρίου τέλος ἐδέ|ξαντο· Εὐσέβιος καὶ Χαιρήμων 

|| f 26r Αριστερή  στήλη μετὰ τὴν τοῦ διδασκάλου | ἐξορίαν, τοὺς ἐν φυλακαὶς | 

ἐπισκεπτόμενοι ἁγίους, | κ(αὶ) τὰ τῶν μαρτύρων λείψα|να θάπτοντες· καὶ μέ[χρ]ι | 

τῶν Δεκίου τοῦ τυράννου | χρόνων διακαρτερήσαντες,| καὶ πολλοὺς ὑπομείναντες 

| πειρασμούς διὰ τὴν εἰς | Χ(ριστὸ)ν ὁμολογίαν, κρατηθέ|ντες ἀπεκεφαλίσθησαν. |  

 

  

ΤΗ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f  29 r     Δεξιά   στήλη 

Τῶ  αὐτῶ μηνὶ πέμπτη, τῆς ἁγίας | μάρτυρος Χαριτίνης. 

 

Ὅπερ δι' εὐχῆς εἶχε, σαρκὸς τὴν | λύσιν, ἰδοὺ δι' εὐχῆς λαμ|βάνει Χαριτίνη.| 

 

     Ἡ ἁγία αὕτη, ὐπῆρχεν ἐπὶ Διο|κλητιανοῦ βασιλέως  καὶ  | Δομετίου κόμητος· 

δούλη | οὖσα Κλαυδίου τινὸς, περὶ | ἧς ὁ κόμης ἀκούσας, γράφει | τῶ κυρίω αὐτῆς, 

ἀποστεί|λαι πρὸς αὐτὸν ταύτην εἰς | ἐξέτασιν, ὡς χριστιανὴν | οὖσαν· ὁ δὲ κ(ύριο)ς 

αὐτῆς λυπηθεὶς, | σάκκον ἐνδυσάμενος, ἐ|θρήνει αὐτὴν · ἡ δὲ παρηγο|ροῦσα ἔλεγε· 

κύριέ μου· | μὴ λυποῦ· ἀλλὰ χαῖρε·  || f  29v  Αριστερή  στήλη ὑπέρ τε γὰρ τῶν ἐμῶν 

καὶ τῶν | σῶν πλημμελημάτων, ἱε|ρεῖον τῶ θ(ε)ῶ εὐπρόσδεκτον | λογισθήσομαι· 

τοῦ δὲ εἰπόν|τος, μέμνησό μου ἐν τῶ | ἐπου(ρα)νίω βασιλεῖ, ἀπεστά|λη τῶ κόμητι· 

κ(αὶ) ἀχθεῖσα | κ(αὶ) τὸν Χ(ριστὸ)ν ὁμολογήσασα, ξυ|ρίζεται τὴν κεφαλὴν, καὶ | 

ζέουσαν, ἀνθρακιὰν κατα|πάσσεται, εἶτα δεσμεῖται | λίθω βαρεῖ·  καὶ ἐν τῆ 

θαλάσ|ση ῥίπτεται· καὶ ἐξελθοῦσα | ἐκ τῆς θαλάσσης, ἐνεφανί|σθη τῶ κόμητι·  

κ(αὶ) πολλὰ τι|μωρηθεῖσα· καὶ τους ὀδόντας | ἐκριζωθεῖσα, τὸ πν(εῦμ)α τῶ | Θ(ε)ῶ 

παρέθετο. 

 

Τῆ αὐτῆ | ἡμέρα τῆς ἁγίας μάρτυρος | Μαμέλχθης.| 
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κόπον παρέχοντι· καὶ μηδόλως προσχὼν αὐτῇ ὡς γυναικὶ, ἀλλ’ ὡς ἀδελφῇ, 

ἀναχωρήσας ἐκεῖθεν, προσφοιτᾶ Ἀντωνίῳ τῷ μεγάλῳ· καὶ λίαν θαυμασθεὶς ὑπ’ 

αὐτοῦ· πολλοῖς ἐγένετο ὠφέλεια, καὶ μάλιστα διὰ τὰ γενόμενα ὑπ’ αὐτοῦ, 

ἀπόρρητα θαύματα. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Εὐσεβίου, καὶ Χαιρίμονος 

τῶν διακόνων. 

 

Οὗτοι μαθηταὶ ὑπῆρχον, τοῦ μεγάλου Διονυσίου, καὶ διάκονοι τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ οἱ μὲν Γάιος καὶ Φαῦστος, σὺν αὐτῷ ἐξορισθέντες· καὶ πολλὰ 

παθόντες, τὸ τοῦ μαρτυρίου τέλος ἐδέξαντο. Εὐσέβιος καὶ Χαιρήμων μετὰ τὴν τοῦ 

διδασκάλου ἐξορίαν, τοὺς ἐν φυλακαὶς ἐπισκεπτόμενοι ἁγίους, καὶ τὰ τῶν 

μαρτύρων λείψανα θάπτοντες καὶ μέχρι τῶν Δεκίου τοῦ τυράννου χρόνων 

διακαρτερήσαντες καὶ πολλοὺς ὑπομείναντες πειρασμοὺς διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν, κρατηθέντες ἀπεκεφαλίσθησαν.   

 

  

ΤΗ Ε' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ  αὐτῷ μηνὶ πέμπτῃ, τῆς ἁγίας μάρτυρος Χαριτίνης. 

 

Ὅπερ δι' εὐχῆς εἶχε, σαρκὸς τὴν λύσιν, ἰδοὺ δι' εὐχῆς λαμβάνει Χαριτίνη. 

 

Ἡ ἁγία αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Δομετίου κόμητος· δούλη 

οὖσα Κλαυδίου τινὸς, περὶ  ἧς ὁ κόμης ἀκούσας, γράφει τῷ κυρίῳ αὐτῆς, ἀποστείλαι 

πρὸς αὐτὸν ταύτην εἰς ἐξέτασιν, ὡς χριστιανὴν οὖσαν. Ὁ δὲ κύριος αὐτῆς λυπηθείς,  

σάκκον ἐνδυσάμενος, ἐθρήνει αὐτήν. Ἡ δὲ παρηγοροῦσα ἔλεγε· «Κύριέ μου· μὴ 

λυποῦ, ἀλλὰ χαῖρε·  ὑπέρ τε γὰρ τῶν ἐμῶν καὶ τῶν σῶν πλημμελημάτων, ἱερεῖον τῷ 

θεῷ εὐπρόσδεκτον λογισθήσομαι». Τοῦ δὲ εἰπόντος· «μέμνησό μου ἐν τῷ ἐπουρανίῳ 

βασιλεῖ», ἀπεστάλη τῷ κόμητι. Καὶ ἀχθεῖσα καὶ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασα, 

ξυρίζεται τὴν κεφαλὴν καὶ ζέουσαν ἀνθρακιὰν καταπάσσεται, εἶτα δεσμεῖται λίθῳ 

βαρεῖ·  καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ  ῥίπτεται· καὶ ἐξελθοῦσα ἐκ τῆς θαλάσσης, ἐνεφανίσθη 

τῷ κόμητι·  καὶ πολλὰ τιμωρηθεῖσα· καὶ τους ὀδόντας ἐκριζωθεῖσα, τὸ πνεῦμα τῷ 

Θεῷ παρέθετο. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ἁγίας μάρτυρος Μαμέλχθης. 
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Ὁμοῦ λελουμένην με Χ(ριστ)ὲ προσ|δέχου, Μαμέλχθα φησὶ | κ(αὶ) λίθοις 

βεβλημένην.| 

 

 Πέμπτη βλῆτο λίθοις καὶ θυ|μὸν ἀφῆκε Μαμέλχθα.| 

 

Αὕτη η ἁγία, ὑπῆρχε μὲν | ἐκ Περσίδος· ἦν δὲ καὶ ἱέ|ρεια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος | 

ἔχουσα καὶ ἀδελφὴν χριστι|ανὴν|Δεξιά  στήλη εἶδε δὲ ἐν ὀνείρω, ἄγγελον θ(εο)ῦ | 

δεικνύοντα αὐτῆ τὰ τῶν | χριστιανῶν μυστήρια· καὶ | ἀναστᾶσα ἔμφοβος, 

διηγεῖ|ται τῆ ἀδελφῆ· ἡ δὲ, ἄγει | αὐτὴν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον | κ(αὶ) βαπτισθεῖσαν, 

ἐδέξατο | αὐτὴν ἀπὸ τῆς ἀναγεννήσεως, | ἡ ἰδία ἀδελφὴ· ὅθεν μα|νέντες οἱ 

Ἕλληνες, λίθοις αὐτὴ | ἀπέκτειναν. Ἔτι τὰ ἄμφια | τοῦ θείου βαπτίσματος 

περι|βεβλημένην καὶ ἔρριψαν | εἰς λάκκον βαθύτατον· ἐξ οὗ | μόλις οἱ χριστιανοὶ, 

ταύτην |  ἀνενεγκεῖν ἠδυνήθησαν· | ὁ γοῦν ἐπίσκοπος, προσελ|θὼν τῶ βασιλεῖ τῶν 

Περσῶν, | ἔλαβεν ἐξουσίαν, τοῦ κατά|λύσαι τὸν ναὸν τῆς Ἀρτέμιδος, | κ(αὶ) 

οἰκοδομῆσαι ἐκκλησίαν | τῆ ἁγία μάρτυρι. Ὁ καὶ ποι|ήσας, ἐν αὐτῶ τὸ τίμιον | 

αὐτῆς κατέθετο λείψανον. 

    

Τῆ αὐτῆ [ἡμέρα],  | ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ,| φοβερὰ κ(αὶ) ὠφέλιμος.| 

 

Ἐν ἔτει τρὶς καὶ […1…] πάνυ | δεκάτω τῆς βασιλείας | Ῥωμανοῦ, τὰ       

 Ῥωμαίων || f  30r Αριστερή  στήλη εὐσεβῶς διιθύνοντος σκῆ|πτρα, ἦν τὶς ἀνὴρ ἐν 

ταύτη | βασιλευούση, εἷς ὤν τῶν | ἐκ τοῦ βασιλικοῦ κοιτῶνος, | τοῦ μικρῶ πρόσθεν 

τὴν βα|σιλείαν διέποντος Ἀλεξάν|δρου, καὶ πρὸς θεραπείαν | οἰκειοτέρων · οὗτος 

τὸν μονή|ρη βίον ἐπανελόμενος, γέγο|νε ποιμὴν, τῶν ἐν τῆ πρὸς | τὸν σάγαριν 

ποταμὸν μονῆ | μοναζόντων μοναχῶν μετὰ | δέ τινα χρόνων περίοδον, | συνέβη 

τούτω ἀρρωστία δει|νῆ περιπεσόντι, ἐπὶ συχνὸν | χρόνον ἐν ταύτη διαρκέσαντι. | 

Έν δὲ τῶ συμπληροῦσθαι | πενταμηνιαῖον ἤδη και|ρὸν, περὶ τρίτην ὥραν | τῆς 

ἡμέρας, μικρὸν ἀνα|νήψας καὶ εἰς ἑαυτὸν γενόμενος, | ἡρέμα πῶς τοῦ κλινιδίου 

ἀ|ναστὰς, ἐκάθισεν· ἔνθεν κἀ|κεῖθεν ὑπὸ τῶν συνήθων ἐπι|στηριζόμενος, καὶ ἐν 

τῶ κα|θῆσθαι, ἔξω γέγονεν ἑαυτοῦ· | ἀπὸ τρίτης ὥρας ἕως ἐννά|της, τοὺς 

ὀφθαλμοὺς ἔχων | ἀτενίζοντας πρὸς τὸν ὄροφον | Δεξιά  στήλη  τοῦ οἰκήματος· 

κ(αὶ) τὸ στόμα | ὑποψηθυρίζων ἄναρθρα κ(αὶ) | πάντη ἀκατανόητα· ἐν τῶ | μέσω 

οὖν τῶν εἰρημένων | ὡρῶν εἰς ἑαυτὸν μικρὸν ἐπα|νελθὼν, ἀπήτει τοὺς αὐτῶ | 

συνόντας ἄρτου ξυροῦ κλάσμα|τα δύο, δότε μοι τὰς δύο | τοῦ ἄρτου μερίδας λέγων, 

ἃς | παρὰ τοῦ τιμίου γέροντος | ἔλαβον· καὶ λέγων, ὑπετίθει | τῶ κόλπω τὰς χεῖρας 

ψη|λαφῶν τὰ ζητούμενα. Τι|νὲς δὲ τῶν παρόντων φάν|τασμα καὶ μὴ ὀπτασίαν 

εἶναι | τὸ πρᾶγμα ἡγούμενοι, ἠν|τιβόλουν ἐξειπεῖν αὐτοῖς | τὸ μέγα τοῦτο 

μυστήριον· εἰπὲ, | λέγοντες π(άτ)ερ, καὶ μὴ βασκή|νης ἡμῖν τῆς ὠφελείας ποῦ | τὰς 

τοσαύτας ὥρας ἦσθα· | εἰς ποίαν δὲ θεωρίαν τὸν | νοῦν ἀνεβίβαζες· κ(αὶ) τὰ  
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Ὁμοῦ λελουμένην με Χριστὲ προσδέχου, Μαμέλχθα φησὶ καὶ λίθοις βεβλημένην. 

 

 Πέμπτῃ βλῆτο λίθοις καὶ θυμὸν ἀφῆκε Μαμέλχθα. 

 

Αὕτη ἡ ἁγία, ὑπῆρχε μὲν ἐκ Περσίδος· ἦν δὲ καὶ ἱέρεια τοῦ ναοῦ τῆς Ἀρτέμιδος  

ἔχουσα καὶ ἀδελφὴν χριστιανήν. Εἶδε δὲ ἐν ὀνείρῳ, ἄγγελον θεοῦ  δεικνύοντα αὐτῇ 

τὰ τῶν χριστιανῶν μυστήρια· καὶ ἀναστᾶσα ἔμφοβος, διηγεῖται τῇ ἀδελφῇ. Ἡ δὲ, 

ἄγει αὐτὴν πρὸς τὸν ἐπίσκοπον καὶ βαπτισθεῖσαν, ἐδέξατο αὐτὴν ἀπὸ τῆς 

ἀναγεννήσεως, ἡ ἰδία ἀδελφὴ. Ὅθεν μανέντες οἱ Ἕλληνες, λίθοις αὐτῇ ἀπέκτειναν, 

ἔτι τὰ ἄμφια τοῦ θείου βαπτίσματος περιβεβλημένην καὶ ἔῤῥιψαν εἰς λάκκον 

βαθύτατον· ἐξ οὗ μόλις οἱ χριστιανοὶ, ταύτην ἀνενεγκεῖν ἠδυνήθησαν. Ὁ γοῦν 

ἐπίσκοπος, προσελθὼν τῷ βασιλεῖ τῶν Περσῶν, ἔλαβεν ἐξουσίαν, τοῦ καταλῦσαι 

τὸν ναὸν τῆς Ἀρτέμιδος, καὶ οἰκοδομῆσαι ἐκκλησίαν τῇ ἁγίᾳ μάρτυρι, ὃ καὶ 

ποιήσας, ἐν αὐτῷ τὸ τίμιον αὐτῆς κατέθετο λείψανον. 

    

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ, φοβερὰ καὶ ὠφέλιμος. 

 

Ἐν ἔτει τρὶτῳ καὶ δεκάτῳ τῆς βασιλείας Ῥωμανοῦ, τὰ  Ῥωμαίων  εὐσεβῶς 

διιθύνοντος σκῆπτρα, ἦν τὶς ἀνὴρ ἐν ταύτῃ βασιλευούση, εἷς ὢν τῶν ἐκ τοῦ 

βασιλικοῦ κοιτῶνος, τοῦ μικρῷ πρόσθεν τὴν βασιλείαν διέποντος Ἀλεξάνδρου, καὶ 

πρὸς θεραπείαν οἰκειοτέρων. Οὗτος τὸν μονήρη βίον ἐπανελόμενος, γέγονε 

ποιμήν, τῶν ἐν τῇ πρὸς τὸν Σάγαριν ποταμὸν μονῇ μοναζόντων μοναχῶν. 

  Μετὰ δέ τινα χρόνου περίοδον, συνέβη τούτῳ ἀρρωστίᾳ δεινῇ περιπεσόντι, 

ἐπὶ συχνὸν χρόνον ἐν ταύτῃ διαρκέσαντι. Έν δὲ τῷ συμπληροῦσθαι πενταμηνιαῖον 

ἤδη καιρόν, περὶ τρίτην ὥραν τῆς ἡμέρας, μικρὸν ἀνανήψας καὶ εἰς ἑαυτὸν 

γενόμενος, ἡρέμα πὼς τοῦ κλινιδίου ἀναστὰς, ἐκάθισεν· ἔνθεν κἀκεῖθεν ὑπὸ τῶν 

συνήθων ἐπιστηριζόμενος, καὶ ἐν τῷ καθῆσθαι, ἔξω γέγονεν ἑαυτοῦ ἀπὸ τρίτης 

ὥρας ἕως ἐνάτης, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχων ἀτενίζοντας πρὸς τὸν ὄροφον τοῦ 

οἰκήματος· καὶ τὸ στόμα ὑποψηθυρίζων ἄναρθρα καὶ πάντη ἀκατανόητα. Ἐν τῷ 

μέσῳ οὖν τῶν εἰρημένων ὡρῶν εἰς ἑαυτὸν μικρὸν ἐπανελθών, ἀπῄτει τοὺς αὐτῷ 

συνόντας ἄρτου ξηροῦ κλάσματα δύο· «δότε μοι τὰς δύο τοῦ ἄρτου μερίδας λέγων, 

ἃς παρὰ τοῦ τιμίου γέροντος ἔλαβον»· καὶ λέγων, ὑπετίθει τῷ κόλπῳ τὰς χεῖρας 

ψηλαφῶν τὰ ζητούμενα. Τινὲς δὲ τῶν παρόντων, φάντασμα καὶ μὴ ὀπτασίαν εἶναι 

τὸ πρᾶγμα ἡγούμενοι, ἠντιβόλουν ἐξειπεῖν αὐτοῖς τὸ μέγα τοῦτο μυστήριον· «Εἰπέ, 

λέγοντες πάτερ, καὶ μὴ βασκήνῃς ἡμῖν τῆς ὠφελείας, ποῦ τὰς τοσαύτας ὥρας ἦσθα· 

εἰς ποίαν δὲ θεωρίαν τὸν νοῦν ἀνεβίβαζες· καὶ τὰ  
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χείλη | ὑποκινῶν, τίνι συνελάλεις· | ὁ δὲ , σφόδρα κοπτομένων | αὐτῶν, παύσασθε 

ἔφη τέ|κνα· κ(αὶ) τοῦ Κ(υρίο)υ διδόντος, ἀν | εἰς ἑαυτὸν συνέλθω, τὴν αἴτη|σιν 

ὑμῶν ἐκπληρώσω· || f  30v Αριστερή  στήλη ἕωθεν οὖν πάσης τῆς ἀδελ|φότητος 

πρὸς αύτὸν συνδρα|μούσης, οὕτω τῆς διηγήσε|ως ἤρξατο: τὸ μὲν οὖν | πάντα 

π(ατέ)ρες καὶ ἀδελφοὶ | κατὰ μέρος ἀνατυπῶσαι | τῶ νοΐ· κ(αὶ) λεπτομερῶς 

δι|ηγήσασθαι, κρεῖττον ἢ κατὰ | νοῦν καὶ γλῶτταν ἀν(θρωπ)ίνην πλὴν | ὅσα φέρω 

διὰ μνήμης οἷ|ός τέ εἰμι διηγήσασθαι, ταῦ|τα  ὑμῖν καὶ διηγήσομαι· | ὡς ἐκαθήμην 

τῶ κλινιδίω | ὑπὸ τῶν δύο ἀδελφῶν | στηριζόμενος, ἔδοξα θεωρεῖν | ὡς ἀπὸ τοῦ 

ἀριστεροῦ μέρους | γέγονε πλῆθος ἀνθρωπαρίων | ἀνεικάστων μεμελανομένων | 

τὰ πρόσωπα·  ούκ ἐπίσης | δὲ πᾶσιν ἡ μελανία προ|σῆν, ἀλλὰ τοῖς μὲν μᾶλλον· | 

τοῖς δὲ, ἧττον· καὶ οἱ μεν, | διεστραμμένας εἶχον  τὰς ὄ|ψεις· οἱ δὲ, τοὺς ὀφθαλ|μοὺς 

πελιδνούς· ἄλλοι κα|θημαγμένους· φόνιον, κ(αὶ) | θηριῶδες βλέποντας, κ(αὶ) | τοῦ 

μὲν, πελιδνὰ τὰ χείλη, | κ(αὶ) πολλὴν τὴν  ὄγκωσιν φέ|Δεξιά   στήληροντα, τοῦ δὲ, 

τὸ ἕν· κ(αὶ) τοῦ | μὲν,  τὸ ἄνω· τοὺ δὲ, τὸ κάτω· | τὰ τοιαῦτα τοίνυν ἀνθρώ|πια 

πλησίον τῆς κλίνης | γενόμενα, σπουδὴν εἶχον | λαβεῖν με ἀφ’ ὑμῶν· καὶ | τὰ μὲν 

πρῶτα κύκλωθεν | παρόντας ὑμᾶς ὁρῶν, ἐδό|κουν μὴ σφόδρα δεδοικέναι· | μὴ δὲ 

πρὸς τὴν ὁρμὴν δειλιᾶν· | οὐκ οἶδα δὲ,  πῶς μονοθεὶς | ἀφ’ ὑμῶν, ὑπ’ ἐκείνων 

ἐ|κυριεύθην· κ(αὶ) δὴ λαβόντες | με θρασέως, οἱ μὲν, ἐπὶ τῶ | πρόσω δέσμιον 

εἷλκον. Οἱ δὲ, | ὤθουν ὄπισθεν· καὶ οἱ μὲν, | ἄλλος ἀλλαχόθεν συνεπόδι|ζον. Οἱ δὲ 

σφοδρῶς ὑπεπί|εζον· καὶ τέλος ἀπαγαγόντες | μὲ πρός τινα παμμεγέθη | κρημνὸν, 

οὗ, τὸ μὲν πλάτος | ἦν, οὐ πλεῖον λίθου βολή. | Τὸ δὲ βάθος ἕως ταρτάρου, | πρὸς 

τοῦτον βιαίως κατέ|συρον· ἐπὶ δε τῶ ἐνὶ τοῦ κρη|μνοῦ μέρει, ὑπῆρχεν ὁδὸς | στενὴ 

λίαν· ὡς μὴ δὲ ὅλον | ἴχνος ποδὸς δύνασθαι ταύτη | χωρεῖν· κατὰ ταύτην δὲ || f  31r 

Αριστερή   στήλη τὴν λεπτοτάτην καὶ στενὴν | ὁδὸν, βιαίως ὑπ’ ἐκείνων | εἰλκόμην· 

πρὸς τὸ δεξιὸν | πλευρὸν μᾶλλον πλαγιά|ζων, μήπως ἀποσπα|σθεὶς, εἰς τὸ ἀχανὲς 

κατενε|χθῶ καὶ ἀδιέκβατον βά|ραθρον· κατὰ δὲ τὸ χάος | ἐκεῖνο, ποταμὸς ἑώκει | 

διέρχεσθαι, μεγάλως βρύ|χων τῶ ῥεύματι· μετὰ | πολλοῦ τοίνυν τρόμου |  τὴν 

στενωτάτην ὁδὸν πα|ρελθόντες, ὡς ἐπὶ τὸ ἑῶον | δῆθεν μέρος βαδίζοντες, | πρὸς 

τὸ τέλος ἤγουν ἀρχὴν | τοῦ φοβεροῦ τούτου κρη|μνοῦ καὶ τοῦ κατ΄ αὐτὸν 

πο|ταμοῦ, πύλην μεγάλην | μικρὸν  ἀνεωγμένην ἐφεύ|ρομεν· πρὸς ἣν ἐκάθητο | 

μέγας γιγανταῖος ἀνήρ· μέ|λας μὲν τὸ εἶδος· φοβερὸς | δὲ τὴν πρόσοψιν· οὗ 

ὀ|φθαλμοὶ μὲν, διάστροφοι | λίαν παμμεγέθεις καὶ | ὕφαιμοι· κ(αὶ) φλόγα πυ|ρὸς 

πολλὴν ἐναπέπεμ|πον· μυκτὴρ δε, καπνὸν | Δεξιά  στήλη ἀπερεύγετο· κ(αὶ) δεξιὰν 

μὲν | χεὶρ, εἰς ἅπαν ἀπέψυκτο· | θατέρα δὲ, δίκην ἐξώγκω|το κίονος· κ(αὶ) αὐτὴ 

γυ<μ>νὴ κ(αὶ) | λίαν τεταμένη· μεθ’ ἧς | τῶν ὑπευθύνων δρασσό|μενος, εἰς ἐκεῖνο 

τὸ χάος | ἀπέρριπτεν· οἱ δὲ ἐν τούτω | καταδικαζόμενοι, τὸ  οὐαὶ  | κ(αὶ) τὸ οἴμοι 

πάντες ἀνέκρα|ζον·  
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χείλη ὑποκινῶν, τίνι συνελάλεις;». Ὁ δὲ, σφόδρα κοπτομένων αὐτῶν, «Παύσασθε» 

ἔφη «τέκνα· καὶ τοῦ Κυρίου διδόντος, ἂν εἰς ἑαυτὸν συνέλθω, τὴν αἴτησιν ὑμῶν 

ἐκπληρώσω».  

Ἕωθεν οὖν πάσης τῆς ἀδελφότητος πρὸς αὐτὸν συνδραμούσης, οὕτω τῆς 

διηγήσεως ἤρξατο: «Τὸ μὲν οὖν πάντα πατέρες καὶ ἀδελφοὶ κατὰ μέρος 

ἀνατυπῶσαι τῷ νοΐ, καὶ λεπτομερῶς διηγήσασθαι, κρεῖττον ἢ κατὰ νοῦν καὶ 

γλῶτταν ἀνθρωπίνην· πλὴν ὅσα φέρω διὰ μνήμης οἷός τέ εἰμι διηγήσασθαι, ταῦτα  

ὑμῖν καὶ διηγήσομαι. Ὡς ἐκαθήμην τῷ κλινιδίῳ ὑπὸ τῶν δύο ἀδελφῶν  

στηριζόμενος, ἔδοξα θεωρεῖν ὡς ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους γέγονε πλῆθος 

ἀνθρωπαρίων ἀνεικάστων, μεμελανομένων τὰ πρόσωπα·  οὐκ ἐπίσης δὲ πᾶσιν ἡ 

μελανία προσῆν, ἀλλὰ τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δὲ ἧττον· καὶ οἱ μεν, διεστραμμένας 

εἶχον  τὰς ὄψεις, οἱ δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς πελιδνούς, ἄλλοι καθῃμαγμένους· φόνιον, 

καὶ θηριῶδες βλέποντας. Καὶ τοῦ μὲν, πελιδνὰ τὰ χείλη καὶ πολλὴν τὴν ὄγκωσιν 

φέροντα, τοῦ δὲ τὸ ἕν· καὶ τοῦ μὲν, τὸ ἄνω· τοῦ δὲ τὸ κάτω. 

Τὰ τοιαῦτα τοίνυν ἀνθρωπάρια πλησίον τῆς κλίνης γενόμενα, σπουδὴν εἶχον 

λαβεῖν με ἀφ’ ὑμῶν· καὶ  τὰ μὲν πρῶτα κύκλωθεν παρόντας ὑμᾶς ὁρῶν, ἐδόκουν μὴ 

σφόδρα δεδοικέναι· μὴ δὲ πρὸς τὴν ὁρμὴν δειλιᾶν· οὐκ οἶδα δέ, πῶς μονωθεὶς ἀφ’ 

ὑμῶν, ὑπ’ ἐκείνων ἐκυριεύθην· καὶ δὴ λαβόντες με θρασέως, οἱ μὲν, ἐπὶ τὸ πρόσω 

δέσμιον εἷλκον. Οἱ δὲ, ὤθουν ὄπισθεν· καὶ οἱ μὲν, ἄλλος ἀλλαχόθεν συνεπόδιζον, οἱ 

δὲ σφοδρῶς ὑπεπίεζον· καὶ τέλος ἀπαγαγόντες μὲ πρός τινα παμμεγέθη κρημνόν, 

οὗ τὸ μὲν πλάτος ἦν οὐ πλεῖον λίθου βολή, τὸ δὲ βάθος ἕως ταρτάρου, πρὸς τοῦτον 

βιαίως κατέσυρον. Ἐπὶ δὲ τῷ ἐνὶ τοῦ κρημνοῦ μέρει, ὑπῆρχεν ὁδὸς στενὴ λίαν, ὡς 

μηδὲ ὅλον ἴχνος ποδὸς δύνασθαι ταύτην χωρεῖν. Κατὰ ταύτην δὲ τὴν λεπτοτάτην 

καὶ στενὴν ὁδὸν, βιαίως ὑπ’ ἐκείνων εἰλκόμην, πρὸς τὸ δεξιὸν πλευρὸν μᾶλλον 

πλαγιάζων, μήπως ἀποσπασθείς, εἰς τὸ ἀχανὲς κατενεχθῶ καὶ ἀδιέκβατον 

βάραθρον· κατὰ δὲ τὸ χάος ἐκεῖνο, ποταμὸς ἑῴκει διέρχεσθαι, μεγάλως βρύχων τῷ 

ῥεύματι.  

Μετὰ πολλοῦ τοίνυν τρόμου τὴν στενωτάτην ὁδὸν παρελθόντες, ὡς ἐπὶ τὸ 

ἑῷον δῆθεν μέρος βαδίζοντες, πρὸς τὸ τέλος ἤγουν ἀρχὴν τοῦ φοβεροῦ τούτου 

κρημνοῦ καὶ τοῦ κατ΄ αὐτὸν ποταμοῦ, πύλην μεγάλην μικρὸν ἀνεῳγμένην 

ἐφεύρομεν· πρὸς ἣν ἐκάθητο μέγας γιγανταῖος ἀνήρ, μέλας μὲν τὸ εἶδος· φοβερὸς  

δὲ τὴν πρόσοψιν· οὗ ὀφθαλμοὶ μὲν διάστροφοι λίαν παμμεγέθεις καὶ ὕφαιμοι καὶ 

φλόγα πυρὸς πολλὴν ἐναπέπεμπον· μυκτὴρ δὲ καπνὸν ἀπηρεύγετο. Καὶ δεξιὰν μὲν 

χεὶρ εἰς ἅπαν ἀπέψυκτο, θατέρα δὲ δίκην ἐξώγκωτο κίονος καὶ αὐτὴ γυμνὴ καὶ λίαν 

τεταμένη, μεθ’ ἧς τῶν ὑπευθύνων δρασσόμενος, εἰς ἐκεῖνο τὸ χάος ἀπέῤῥιπτεν· οἱ 

δὲ ἐν τούτῳ καταδικαζόμενοι, τὸ  «οὐαὶ» καὶ τὸ «οἴμοι» πάντες ἀνέκραζον. 
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πλησιάσαντες | τοίνυν τῶ ζοφερῶ τούτω | κ(αὶ) ἀγρίω ἀνδρὶ, σφοδρῶς | οὗτος 

εὐθὺς βοήσας πρὸς | τοὺς ἀπάγοντάς με οὗτος | φίλος μου ἐστὶν, ἅμα τὴν | χεῖρα 

ἐξέτεινε κρατῆσαι | με προθυμούμενος· ἐγὼ δὲ | φόβω σπασθεὶς ἐτρόμαξα· | κ(αὶ) 

πρὸς ἐμαυτὸν συνεστά|λην· καὶ παραχρῆμα ὥσ|περ ἐξ ἀποστολῆς τινὸς, 

ἐ|φάνησαν ἄνδρες δύο πε|πολιωμένοι καὶ ἱεροπρε|πεῖς· οὓς Ἀνδρέαν εἶναι | κ(αὶ) 

Ἰωάννην τοὺς ἱεροὺς | ἀποστόλους ἐνόμιζον, ὅσον | ἀπὸ τῆς τῶν ἁγίων εἰκόνων | 

θεωρίας ἀναλογιζόμενος· || f 31v Αριστερή  στήλη τούτους ἰδὼν ἐκεῖνος ὁ 

δυ|σειδέστατος, εὐθέως συστα|λεὶς, ὑπεκρίβη· κ(αὶ) δὴ λα|βόντες με γνησὶως οἱ 

δύο | οὗτοι γηραιοὶ· καὶ διελθό|ντες τὰς μικρῶ πρόσθεν | εἰρημένας πύλας, καὶ τὴν 

| ἔνδον τῶν πυλῶν πύλην | περάσαντες, ἐξήλθομεν | εἴς τινα πεδιάσιμον τόπον | 

ἐν ὧ κάλλιστα χωρία καὶ ὡ|ραῖα ἐτύγχανον· ἅ παρα|μειψάμενοι (?) περὶ τὸ τέλος | 

τῆς πεδιάδος, κοιλάδα | χλοεράν τε καὶ πάντερ|πνον εὕρομεν· ἧς τὴν ὡ|ραιότητα 

τοῦ κάλλους· κ(αὶ) | τὴν ἑνοῦσαν χάριν ἐρμη|νεῦσαι καὶ παραστῆσαι λόγων | λίαν 

ἀδύνατον κατὰ δὴ | το μέσον αὐτῆς, γηραιός τις | ἐκάθητο, χαρίεις καὶ τίμιος· | 

περὶ αὐτὸν ἔχων παιδίων | πληθὺν παραπλησίαν τῆ | ἄμμω τῆς θαλάσσης· τότε | 

τοίνυν ἐγὼ τὸν φόβον ἀπο|βαλλόμενος, ἡρέμα πῶς | τοὺς ἀπάγοντάς με 

ἠρώ|τησα, τὶς ἂν εἴη ὁ γηραιὸς | Δεξιά   στήλη  κ(αὶ) τὶς ὁ περὶ αὐτὸν ἀναρίθμη|τος 

ὅμιλος· οἱ δὲ, οὗτός ἐστιν | εἶπον ὁ Ἁβραὰμ, ὃν ἀκού|εις κόλπον τοῦ Ἁβραάμ· κ(αὶ) | 

ἅμα προτραπεὶς παρ’ αὐτῶν, | προσεκύνησα καὶ μετ’ αἰδοῦς | ἠσπασάμην, ὃν 

ἔλεγον εἶναι | Ἁβραάμ· καὶ αὖθις τῆς ἐπὶ | τὰ πρόσω πορείας εἰχόμε|θα· κ(αὶ) 

πληρουμένης τῆς κοι|λάδος, διεδέχετο μέγιστος ἐ|λαιών· οὗ τὰ δένδρα, πλεί|ονα 

τῶν ἄστρων ὡς ὑπο|λαμβάνω  ἦσαν  τοῦ  οὐ(ρα)νοῦ, | κ(αὶ) καθέκαστον δένδρον, 

οἷον | σκηνὴ ἦν· καὶ κλίνη καθε|κάστην σκηνὴν· κ(αὶ) ἐφ’ ἑκά|στην κλίνην, 

ἄν(θρωπ)ος· ἐν οἷς ἀ|νεγνώρισα, πολλοὺς μὲν τῶν | ἀναστρεφομένων τὰ 

βα|σίλεια, πολλοὺς δὲ τῶν κατὰ | τὴν πόλιν· τινὰς δὲ καὶ τῶν | οἰκούντων ἐν τοῖς 

ἀγροῖς, | κ(αί) τινας πρὸς τούτοις, τῶν | ἐν τῆ καθ’ ἡμᾶς μονῆ. Οὗτοι | δὲ πάντες 

οὕς ἀνεγνώριζον, | προτετελευτηκότες ἦσαν· | ἐν ὅσω δὲ διελογιζόμην πυ|θέσθαι 

τὶς ὁ τηλικοῦτος || f  32r Αριστερή  στήλη κ(αὶ) θαυμαστὸς ἐλαιὼν· φθά|νουσιν οἱ 

γηραιοὶ τὴν ἐρώ|τησιν· τὶ διαλογίζη λέγοντες, | τὶς ὁ μέγας οὗτος καὶ περικα|λλὴς 

ἐλαιών· καὶ τίνα πάντα | τὰ ἐν αὐτῶ· ταῦτά ἐστιν | ἅπερ ἀκούεις, πολλαὶ μο|ναὶ 

παρὰ σοὶ σ(ῶτ)ερ πεφύκασι | καταξίαν πᾶσι μεριζόμε|ναι κατὰ τὸ μέτρον τῆς 

ἀρε|τῆς· μετ’ ἐκεῖνον οὖν τὸν | ἐλαιῶνα, πόλις ἦν· ἧς τὸ | κάλλος καὶ τὴν ποικιλίαν 

| κ(αὶ) τὴν περὶ τὸ τεῖχος ἁρμο|νίαν καὶ σύνθεσιν, ἀμή|χανον ἐξειπεῖν· δώδεκα | 

μὲν στίχοι περὶ τὸ τεῖχος | ὅλον ἦσαν, ὥσπέρ τιναι | κύκλωθεν περιειλούμεναι | οἳ 

οὐχὶ μίαν χροιὰν προε|βάλλοντο, ἀλλά πολλὰς | κ(αὶ) ποικίλας· πᾶσαι μὲν | γὰρ αἱ 

ζῶναι, ἐκ τῶν τιμίων | δώδεκα λίθων ἐτύγχανον | ἑκάστη δὲ τούτων, ἐξ ἑνός | 

ένήρμοστο λίθου· | 
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Πλησιάσαντες τοίνυν τῷ ζοφερῷ τούτῳ καὶ ἀγρίῳ ἀνδρί, σφοδρῶς  οὗτος 

εὐθὺς βοήσας πρὸς τοὺς ἀπάγοντάς με “οὗτος φίλος μου ἐστὶν”, ἅμα τὴν χεῖρα 

ἐξέτεινε κρατῆσαί με προθυμούμενος. Ἐγὼ δὲ, φόβῳ σπασθεὶς ἐτρόμαξα καὶ πρὸς 

ἐμαυτὸν συνεστάλην καὶ παραχρῆμα ὥσπερ ἐξ ἀποστολῆς τινὸς ἐφάνησαν ἄνδρες 

δύο πεπολιωμένοι καὶ ἱεροπρεπεῖς· οὓς Ἀνδρέαν εἶναι καὶ Ἰωάννην τοὺς ἱεροὺς 

ἀποστόλους ἐνόμιζον, ὅσον ἀπὸ τῆς τῶν ἁγίων εἰκόνων θεωρίας ἀναλογιζόμενος. 

Τούτους ἰδὼν ἐκεῖνος ὁ δυσειδέστατος, εὐθέως συσταλείς, ὑπεκρύβη. Καὶ δὴ 

λαβόντες με γνησὶως οἱ δύο οὗτοι γηραιοί· καὶ διελθόντες τὰς μικρὸν πρόσθεν 

εἰρημένας πύλας, καὶ τὴν ἔνδον τῶν πυλῶν πύλην περάσαντες, ἐξήλθομεν εἴς τινα 

πεδιάσιμον τόπον ἐν ᾧ κάλλιστα χωρία καὶ ὡραῖα ἐτύγχανον· ἅ παραλειψάμενοι 

περὶ τὸ τέλος τῆς πεδιάδος, κοιλάδα χλοεράν τε καὶ πάντερπνον εὕρομεν, ἧς τὴν 

ὡραιότητα τοῦ κάλλους· καὶ τὴν ἑνοῦσαν χάριν ἐρμηνεῦσαι καὶ παραστῆσαι λόγῳ 

λίαν ἀδύνατον. Κατὰ δὴ τὸ μέσον αὐτῆς, γηραιός τις ἐκάθητο, χαρίεις καὶ τίμιος· 

περὶ αὑτὸν ἔχων παιδίων πληθὺν παραπλησίαν τῇ ἄμμῳ τῆς θαλάσσης.  

Τότε τοίνυν ἐγώ, τὸν φόβον ἀποβαλλόμενος, ἡρέμα πῶς τοὺς ἀπάγοντάς με 

ἠρώτησα, “τὶς ἂν εἴη ὁ γηραιὸς καὶ τὶς ὁ περὶ αὐτὸν ἀναρίθμητος ὅμιλος”. Οἱ δὲ, 

“οὗτός ἐστιν” εἶπον “ὁ Ἁβραὰμ, ὃν ἀκούεις κόλπον τοῦ Ἁβραάμ”· καὶ ἅμα, 

προτραπεὶς παρ’ αὐτῶν,  προσεκύνησα καὶ μετ’ αἰδοῦς καὶ ἠσπασάμην ὃν ἔλεγον 

εἶναι Ἁβραάμ· καὶ αὖθις τῆς ἐπὶ τὰ πρόσω πορείας ἠρχόμεθα. Καὶ πληρουμένης τῆς 

κοιλάδος, διεδέχετο μέγιστος ἐλαιών, οὗ τὰ δένδρα, πλείονα τῶν ἄστρων ὡς 

ὑπολαμβάνω  ἦσαν  τοῦ  οὐρανοῦ  καὶ καθ’ ἕκαστον δένδρον, οἷον σκηνὴ ἦν καὶ 

κλίνη καθ’ ἑκάστην σκηνήν· καὶ ἐφ’ ἑκάστην κλίνην ἄνθρωπος, ἐν οἷς ἀνεγνώρισα 

πολλοὺς μὲν τῶν ἀναστρεφομένων τὰ βασίλεια, πολλοὺς δὲ τῶν κατὰ τὴν πόλιν· 

τινὰς δὲ καὶ τῶν οἰκούντων ἐν τοῖς ἀγροῖς, καί τινας πρὸς τούτοις, τῶν ἐν τῇ καθ’ 

ἡμᾶς μονῇ. Οὗτοι δὲ πάντες, οὓς ἀνεγνώριζον, προτετελευτηκότες ἦσαν· ἐν ὅσῳ δὲ 

διελογιζόμην πυθέσθαι, τὶς ὁ τηλικοῦτος καὶ θαυμαστὸς ἐλαιών· φθάνουσιν οἱ 

γηραιοὶ τὴν ἐρώτησιν· “τὶ διαλογίζῃ” λέγοντες, “τὶς ὁ μέγας οὗτος καὶ περικαλλὴς 

ἐλαιών· καὶ τίνα πάντα τὰ ἐν αὐτῷ; ταῦτά ἐστίν, ἅπερ ἀκούεις· ′πολλαὶ μοναὶ παρὰ 

σοὶ σῶτερ πεφύκασι′, κατ’ ἀξίαν πᾶσι μεριζόμεναι, κατὰ τὸ μέτρον τῆς ἀρετῆς”. 

Μετ’ ἐκεῖνον οὖν τὸν ἐλαιῶνα πόλις ἦν, ἧς τὸ κάλλος καὶ τὴν ποικιλίαν καὶ 

τὴν περὶ τὸ τεῖχος ἁρμονίαν καὶ σύνθεσιν ἀμήχανον ἐξειπεῖν· δώδεκα μὲν στοῖχοι 

περὶ τὸ τεῖχος ὅλον ἦσαν, ὥσπέρ τινες κύκλωθεν περιειλούμεναι αἳ οὐχὶ μίαν 

χροιὰν προεβάλλοντο, ἀλλά πολλὰς καὶ ποικίλας· πᾶσαι μὲν γὰρ αἱ ζῶναι, ἐκ τῶν 

τιμίων δώδεκα λίθων ἐτύγχανον. Ἑκάστη δὲ τούτων, ἐξ ἑνός ἐνήρμοστο λίθου·  
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 καὶ ἐκάστη τούτων, | κύκλον ἴδιον ἀπαρτίζουσα | τὶ δὲ δεῖ λέγειν εὐθύτητα | Δεξιά  

στήλη πλακὸς καὶ ἰσότητα καὶ | τὴν ἐπὶ πᾶσιν εὐαρμοστίαν | κ(αὶ) σύμπηξιν· ἐπὶ δὲ 

τῶ τύχει, | πύλαι χρυσῶ καὶ ἀργύρω | κεκραμένω κατεποικίλλον|το· τῶν δὲ πυλῶν 

ἔνδον, | δάπεδον ἠνοίγετο χρύσεον· | κ(αὶ) τοῦτο οἰκίαι χρυσαῖ διε|δέχοντο· χρυσαῖ 

καθέδραι· | χρύσαιοι ἄβακες· ἡ δὲ πό|λις πᾶσα, πλήρης φωτὸς | ἀνεκλαλήτου·  

πλήρης εὐω|δίας· πλήρης χάριτος· τὴν | δὲ πόλιν  πᾶσαν περιερχό|μενοι, οὐκ 

ἄν(θρωπ)ον, οὐ κτῆνος, | οὐκ ὄρνεον· οὐκ ἄλλό τι τῶν | ἐπὶ γῆν καὶ ἀέρα 

κινουμέ|νων ὅλως κατείδομεν· πρὸς | δὲ τὸ ἄκρον ταύτης τῆς πό|λεως, θαυμαστά 

βασίλεια | ὠκοδόμηντο· εἰς δὲ τὴν τῶν | βασιλείων εἴσοδον, θάλαμος | οὗ τὸ 

περίμετρον, ὡσεὶ λί|θου βολὴ, ἀπ’ ἄκρων δὲ | τοῦ θαλάμου μέχρι τῶν | ἐτέρων 

ἄκρων, τετάνυστο | τράπεζα, ἐκ μαρμάρου | πᾶσα ῥωμαϊκῆς·  τοσοῦτον | τῆς γῆς 

ἀπέχουσα, ὅσον || f  32v Αριστερή  στήλη ἐπερείδεσθαι  ἄν(θρωπ)ον  πλήρης | δὲ 

ἦν πᾶσα τῶν ἀνακε|κλημένων· ἀκραιφνε|στάτου δὲ φωτὸς καὶ εὐωδίας | κ(αὶ) 

χάριτος, ἅπας ὁ οἶκος | ἐπεπλήρωτο· πρὸς δὲ | τῶ τέλει τοῦ θαλάμου, μι|κρὸς 

κοχλίας ἐτύγχανε. Τὸ | δὲ τοῦ κοχλίου τέλος, τερ|πνὸν ἡλιακὸν διεδέχετο· | πρὸς 

αὐτὴν ἐπινεῦον τὴν | τράπεζα· ἐξ οὗ δύο φω|τοειδεῖς εὐνοῦχοι προκύ|ψαντες, τὴν 

ὄψιν ἀστρα|πῆ παραπλήσιοι, κ(αὶ) πά|σης ἀγλαΐας ὑπέρπλεοι, λέ|γουσιν ἐκείνοις 

τοῖς γηραιοῖς | τοῖς κρατοῦσι με· κατακλι|θήτω δὴ καὶ οὗτος ἐπὶ τὴν | τράπεζαν· 

καὶ ἅμα τῶ λόγω | τὸν τόπον ὑποδεικνύουσιν | ὑφ’ ὃν οἱ γηραιοί με φέρον|τες 

ἀνακλίνουσιν· αὐτοὶ δὲ | ὑφ’ ἓν τοῦ θαλάμου μέρος | ἀπελθόντες, ἐκάθισαν·  οἱ | 

τοίνυν εὐνοῦχοι ὡς πρὸς τὸ | ἔνδον τῆς ἐπὶ τὸν ἡλιακὸν | δῆθεν οἰκίας εἰσέδυσαν, | 

κ(αὶ) ἐπὶ πολλὰς τὰς ὥρας | Δεξιά  στήλη ἐχρόνιζον· ἐν δὲ τῶ τούτους | χρονίζειν, 

οὐ παρέργως ἐγὼ | θεωρῶν τὰ κατ’ ἐκείνην τὴν | τράπεζαν, πολλοὺς συνήθεις | ἐκ 

τῶν ἀνακειμένων ἐγνώ|ριζον· ἐκ τοῦ κοσμικοῦ | καταλόγου τυγχάνοντας· | πρὸς 

οἷς καί τινας τῶν ἐκ τῆς | καθ’ ἡμᾶς μονῆς· τινὰς δὲ | κ(αὶ) τῶν ἀναστρεφομένων | 

εἰς τὰ βασίλεια, μετὰ | πολλὰς οὖν τὰς ὥρας πάλι | οἱ δύο εὐνοῦχοι ἐκεῖνοι 

προ|κύψαντες, καὶ τοὺς γηραι|οὺς ἐκείνους φωνήσαντες, | ὑποστρέψατε τοῦτον 

λέ|γουσιν· ὅτι μεγάλως πεν|θοῦσιν αὐτὸν, τὰ κατὰ | θ(εὸ)ν αὐτοῦ τέκνα κ(αὶ) ο  

Βα|σιλεὺς παρακληθεὶς, βού|λεται αὐτὸ μονήρη βίον | εἶναι, κ(αὶ) τοῦτον δι’ ἄλλης 

| ὁδοῦ ἀπαγαγόντες, λάβετε | ἀντ’ αὐτοῦ τὸν μοναχὸν Ἀ|θανάσιον, τὸν τοῦ 

Τραϊ|ανοῦ· καὶ παρευθὶς λαβό|ντες με οἱ γηραιοὶ, τοῦ τε | θαλάμου συντόμως καὶ | 

τῆς πόλεως, δι’ ἄλλης ὁδοῦ || f  33r Αριστερή  στήλη ὑπεξήλθομεν καθ’ ὁδὸν | δὲ,  

λίμναις ἑπτὰ προσε|βάλομεν, μεσταῖς τιμω|ριῶν καὶ κολάσεων· ἡ μὲν | γὰρ,  

σκότους πλήρης ἦν· | ἡ δὲ, πυρὸς· ἡ μὲν, δυσώ|δους ὁμίχλης· ἡ δὲ σκώ|ληκος ἄλλη 

δε, ἄλλης κο|λάσεως καὶ τιμωρίας εἴδους | ἀναπλέως·  
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καὶ ἐκάστη τούτων κύκλον ἴδιον ἀπαρτίζουσα. Τὶ δὲ δεῖ λέγειν εὐθύτητα, πλάτος 

καὶ ἰσότητα καὶ τὴν ἐπὶ πᾶσιν εὐαρμοστίαν καὶ σύμπηξιν; Ἐπὶ δὲ τῷ τείχει πύλαι 

χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ κεκραμένῳ κατεποικίλλοντο· τῶν δὲ πυλῶν ἔνδον, δάπεδον 

ἠνοίγετο χρύσεον· καὶ τοῦτο οἰκίαι χρυσαῖ διεδέχοντο, χρυσαῖ καθέδραι, χρυσέοι 

ἄβακες. Ἡ δὲ πόλις πᾶσα πλήρης φωτὸς ἀνεκλαλήτου, πλήρης εὐωδίας, πλήρης 

χάριτος. Τὴν δὲ πόλιν πᾶσαν περιερχόμενοι, οὐκ ἄνθρωπον, οὐ κτῆνος, οὐκ ὄρνεον, 

οὐκ ἄλλό τι τῶν ἐπὶ γῆν καὶ ἀέρα κινουμένων ὅλως κατείδομεν· πρὸς δὲ τὸ ἄκρον 

ταύτης τῆς πόλεως, θαυμαστὰ βασίλεια ᾠκοδόμηντο· εἰς δὲ τὴν τῶν βασιλείων 

εἴσοδον θάλαμος, οὗ τὸ περίμετρον, ὡσεὶ λίθου βολή. Ἀπ’ ἄκρων δὲ τοῦ θαλάμου 

μέχρι τῶν ἐτέρων ἄκρων, τετάνυστο τράπεζα, ἐκ μαρμάρου πᾶσα ῥωμαϊκῆς,  

τοσοῦτον τῆς γῆς ἀπέχουσα, ὅσον ἐπερείδεσθαι ἄνθρωπον· πλήρης δὲ ἦν πᾶσα τῶν 

ἀνακεκλημένων· ἀκραιφνεστάτου δὲ φωτὸς καὶ εὐωδίας καὶ χάριτος, ἅπας ὁ οἶκος 

ἐπεπλήρωτο. 

Πρὸς δὲ τῷ τέλει τοῦ θαλάμου, μικρὸς κοχλίας ἐτύγχανε· τὸ δὲ τοῦ κοχλίου 

τέλος τερπνὸν ἡλιακὸν διεδέχετο, πρὸς αὐτὴν ἐπινεῦον τὴν τράπεζαν· ἐξ οὗ δύο 

φωτοειδεῖς εὐνοῦχοι προκύψαντες, τὴν ὄψιν ἀστραπῇ παραπλήσιοι, καὶ πάσης 

ἀγλαΐας ὑπέρπλεοι, λέγουσιν ἐκείνοις τοῖς γηραιοῖς τοῖς κρατοῦσι με· 

“κατακλιθήτω δὴ καὶ οὗτος ἐπὶ τὴν τράπεζαν”· καὶ ἅμα τῷ λόγῳ τὸν τόπον 

ὑποδεικνύουσιν ὑφ’ ὃν οἱ γηραιοί με φέροντες ἀνακλίνουσιν· αὐτοὶ δὲ ὑφ’ ἓν τοῦ 

θαλάμου μέρος ἀπελθόντες, ἐκάθισαν. Οἱ τοίνυν εὐνοῦχοι ὡς πρὸς τὸ ἔνδον τῆς ἐπὶ 

τὸν ἡλιακὸν δῆθεν οἰκίας εἰσέδυσαν καὶ ἐπὶ πολλὰς τὰς ὥρας ἐχρόνιζον. Ἐν δὲ τῷ 

τούτους χρονίζειν, οὐ παρέργως ἐγὼ θεωρῶν τὰ κατ’ ἐκείνην τὴν τράπεζαν, 

πολλοὺς συνήθεις ἐκ τῶν ἀνακειμένων ἐγνώριζον· ἐκ τοῦ κοσμικοῦ καταλόγου 

τυγχάνοντας, πρὸς οἷς καί τινας τῶν ἐκ τῆς καθ’ ἡμᾶς μονῆς· τινὰς δὲ καὶ τῶν 

ἀναστρεφομένων εἰς τὰ βασίλεια. 

Μετὰ πολλὰς οὖν τὰς ὥρας πάλιν οἱ δύο εὐνοῦχοι ἐκεῖνοι προκύψαντες, καὶ 

τοὺς γηραιοὺς ἐκείνους φωνήσαντες· “ὑποστρέψατε τοῦτον”, λέγουσιν, “ὅτι 

μεγάλως πενθοῦσιν αὐτὸν, τὰ κατὰ θεὸν αὐτοῦ τέκνα. Καὶ ὁ  Βασιλεὺς 

παρακληθείς, βούλεται αὐτὸν μονήρη βίον εἶναι, καὶ τοῦτον δι’ ἄλλης ὁδοῦ 

ἀπαγαγόντες, λάβετε ἀντ’ αὐτοῦ τὸν μοναχὸν Ἀθανάσιον, τὸν τοῦ Τραϊανοῦ”. καὶ 

παρευθὺς λαβόντες με οἱ γηραιοὶ, τοῦ τε θαλάμου συντόμως καὶ τῆς πόλεως, δι’ 

ἄλλης ὁδοῦ ὑπεξήλθομεν. Καθ’ ὁδὸν δὲ, λίμναις ἑπτὰ παρεβάλομεν, μεσταῖς 

τιμωριῶν καὶ κολάσεων· ἡ μὲν γὰρ σκότους πλήρης ἦν, ἡ δὲ πυρὸς, ἡ μὲν δυσώδους 

ὁμίχλης, ἡ δὲ σκώληκος ἄλλη δε ἄλλης κολάσεως καὶ τιμωρίας εἴδους ἀναπλέως· 
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κοινῆ δὲ πᾶσαι | πλήθους ἀναριθμήτου ἐπε|πλήρωντο· ἐλεεινῶς ὀδυ|ρωμένων· καὶ 

γοερῶς | πάντων ὀλολυζόντων· | ταύτας δὴ τὰς λίμνας παρα|μειψάμενοι, καί τινα 

τό|πον μικρὸν, πάλιν τὸν | γηραιὸν ἐκεῖνον κατελά|βομεν·  ὃν ἔλεγον εἶναι τὸν | 

Ἁβραὰμ· καὶ τούτω συντα|ξάμενος, πάλιν αὐτὸν ἠ|σπασάμην·  ὁ δέ μοι χρυσοῦν | 

ποτήριον δίδωσιν, οἴνου | πεπληρωμένου γλυκυ|τέρου καὶ μέλιτος· κ(αὶ) ἄρτου | 

ξηροῦ, κλάσματα τρία·  ὧν | τὸ μὲν ἐν τῶ οἴνω βάψας, | ὡς ἐδόκουν, ἔφαγον·  κ(αὶ) | 

τὸν  ὅλον οἶνον ἐξέπιον|Δεξιά  στήλη τὰ δὲ ἕτερα δύο, τῶ κόλ|πω μου ὑπέθηκα·  

ἅπερ | χθὲς ὑμᾶς ἐπεζήτουν· | εἶτα μικρὸν κατὰ τὸν τό|πον ἐκεῖνον ἀπήλθομεν, | 

ἔνθα ὁ γιγαντιαῖος ἐκεῖνος καὶ | δυσειδέστατος·  κ(αὶ) νυκτὶ παρα|πλήσιος 

ἐτύγχανεν· ὁ δέ με | ἰδὼν, ἔβρυχεν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀ|δόντας δεινῶς κ(αὶ) μετ’ ὀργῆς | 

κ(αὶ) πικρίας ἔλεγεν, ἀπάρτι | ἐξέφυγές με·  πλὴν οὐδὲ | τοῦ λοιποῦ παύσομαι 

πάντα | κατὰ σοῦ συσκευάζων· κ(αὶ) τοῦ | κατὰ σὲ μοναστηρίου· τὰ μὲν | δὴ μέχρι 

τούτου ἀδελφοὶ, | γινώσκων ἀπήγγειλα·  τὸ δὲ | ὅπως εἰς ἐμαυτὸν ἐγενόμην, | 

παντελῶς ἀγνοῶ, ταύτης τῆς | ὄψεως οὕτως ἐχούσης, αὐτίκα | ἐστάλη τις, πρὸς τὸ 

τοῦ Τραϊ|ανοῦ μοναστήριον· ὃς κατα|λαμβάνει τὸν μοναχὸν Ἀθα|νάσιον, τοῦ 

σώματος ἐκδη|μήσαντα, κ(αὶ) ἐπὶ κλίνης | ἀπὸ τοῦ κελλίου ἐκκομιζό|μενον· 

πυθόμενος δὲ, | πότε τετελεύτηκεν, ἠκηκόει, | τῆ χθὲς ἡμέρα, περὶ ὥραν ἐννάτην 

|| f  33 v  Αριστερή  στήλη καθ’ ἣν καὶ τὴν ὀπτασίαν ἰδὼν, | εἰς ἑαυτὸν ἐγένετο·  οὐκ 

εἰς | μακρὰν δὲ, καὶ ἄμφω τὰ | μοναστήρια, εἰς ἓν γεγόνασι, | διὰ τὸ ἐγχίθυρα 

ταῦτα κεῖ|σθαι· κ(αὶ) μέχρι τοῦ νῦν ὑ|φ’ ἑνὸς καθηγητοῦ κυβερνώ|μενα· ἐπὶ 

τριάκοντα οὖν | χρόνοις παρὰ τοῦ τὴν ὀπτα|σίαν ταύτην ἰδόντος ἐξαρκέ|σαντος 

ἐκείνου τῆ ζωῆ, κ(αὶ) τῆ κατὰ θ(εὸ)ν πολιτεία, ἀμ|φοτέρων μονῶν  

διευθετου|μένων, οὐ μικρά τις ἡ ἐπί|δοσις ἐν ταύταις γέγονεν· ἐ|πί  τε τῆ τῶν 

μοναχῶν θεα|ρέστω πολιτεία, καὶ τοῖς | ὁθενδήποτε πρὸς τὴν τού|των διοίκησιν 

καὶ διατρο|φὴν εἰσοδιαζομένοις, εἰς | δόξαν τοῦ φιλαν(θρώπ)ου θ(εο)ῦ ἡμῶν,| 

ἀμὴν.|  
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κοινῇ δὲ πᾶσαι πλήθους ἀναριθμήτου ἐπεπλήρωντο, ἐλεεινῶς ὀδυρωμένων· καὶ 

γοερῶς πάντων ὀλολυζόντων. 

Ταύτας δὴ τὰς λίμνας παραμειψάμενοι καί τινα τόπον μικρὸν, πάλιν τὸν 

γηραιὸν ἐκεῖνον κατελάβομεν, ὃν ἔλεγον εἶναι τὸν Ἁβραὰμ· καὶ τούτῳ 

συνταξάμενος, πάλιν αὐτὸν ἠσπασάμην. Ὁ δέ μοι χρυσοῦν ποτήριον δίδωσιν, οἴνου 

πεπληρωμένου γλυκυτέρου καὶ μέλιτος καὶ ἄρτου ξηροῦ κλάσματα τρία·  ὧν τὸ μὲν 

ἐν τῷ οἴνῳ βάψας, ὡς ἐδόκουν, ἔφαγον καὶ τὸν ὅλον οἶνον ἐξέπιον, τὰ δὲ ἕτερα δύο, 

τῷ κόλπῳ μου ὑπέθηκα· ἅπερ χθὲς ὑμᾶς ἐπεζήτουν. Εἶτα μικρὸν κατὰ τὸν τόπον 

ἐκεῖνον ἀπήλθομεν, ἔνθα ὁ γιγαντιαῖος ἐκεῖνος καὶ δυσειδέστατος καὶ νυκτὶ 

παραπλήσιος ἐτύγχανεν. Ὁ δέ με ἰδὼν, ἔβρυχεν ἐπ’ ἐμὲ τοὺς ὀδόντας δεινῶς καὶ 

μετ’ ὀργῆς καὶ πικρίας ἔλεγεν· “Ἀπάρτι ἐξέφυγές με· πλὴν οὐδὲ τοῦ λοιποῦ 

παύσομαι πάντα κατὰ σοῦ συσκευάζων καὶ τοῦ κατὰ σὲ μοναστηρίου.” 

Τὰ μὲν δὴ μέχρι τούτου ἀδελφοὶ, γινώσκων ἀπήγγειλα·  τὸ δὲ ὅπως εἰς 

ἐμαυτὸν ἐγενόμην, παντελῶς ἀγνοῶ». Ταύτης τῆς ὄψεως οὕτως ἐχούσης, αὐτίκα  

ἐστάλη τις, πρὸς τὸ τοῦ Τραϊανοῦ μοναστήριον, ὃς καταλαμβάνει τὸν μοναχὸν 

Ἀθανάσιον, τοῦ σώματος ἐκδημήσαντα καὶ ἐπὶ κλίνης ἀπὸ τοῦ κελλίου 

ἐκκομιζόμενον. Πυθόμενος δὲ, πότε τετελεύτηκεν, ἠκηκόει· «Τῇ χθὲς ἡμέρᾳ, περὶ 

ὥραν ἐνάτην», καθ’ ἣν καὶ τὴν ὀπτασίαν ἰδὼν, εἰς ἑαυτὸν ἐγένετο·  οὐκ εἰς μακρὰν 

δὲ καὶ ἄμφω τὰ μοναστήρια εἰς ἓν γεγόνασι, διὰ τὸ ἀγχίθυρα ταῦτα κεῖσθαι· καὶ 

μέχρι τοῦ νῦν ὑφ’ ἑνὸς καθηγητοῦ κυβερνώμενα. 

Ἐπὶ τριάκοντα οὖν χρόνοις παρὰ τοῦ τὴν ὀπτασίαν ταύτην ἰδόντος 

ἐξαρκέσαντος ἐκείνου τῇ ζωῇ καὶ τῇ κατὰ Θεὸν πολιτείᾳ, ἀμφοτέρων μονῶν  

διευθετουμένων, οὐ μικρά τις ἡ ἐπίδοσις ἐν ταύταις γέγονεν, ἐπί τε τῇ τῶν μοναχῶν 

θεαρέστῳ πολιτείᾳ καὶ τοῖς ὅθεν δήποτε πρὸς τὴν τούτων διοίκησιν καὶ διατροφὴν 

εἰσοδιαζομένοις, εἰς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ ἡμῶν. Ἀμήν.  
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ΤΗ  ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f  37v  Αριστερή στήλη 

Τῶ  αὐτῶ μηνὶ, στη΄, τοῦ ἁγίου | ἐνδόξου πανευφήμου | ἀποστόλου Θωμᾶ.| 

  

Ὁ χεῖρα πλευρᾶ σῆ βαλεῖν | ζητῶν πάλαι, πλευρὰν ὑπὲρ | σοῦ νύττεται Θωμᾶς 

λόγε. | Δούρασιν οὐτάσθη Θωμᾶς | μακροῖσιν ἐν ἕκτῃ. 

 

Οὗτος, Πάρθοις καὶ Μήδοις· | Πέρσαις τὲ καὶ Ἰνδοῖς, τὸν | λόγον τοῦ θ(εο)ῦ 

κηρύξας, φρου|ρεῖται, παρὰ Σμιδαίου | βασιλέως, διὰ τὸ πιστεῦσαι | κ(αὶ) 

βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, | Οὐαζάνην τὸν υἱὸν αὐτοῦ· | κ(αὶ) τὴν γυναῖκα Τερτίαν· | 

κ(αὶ) Μιγδονίαν· καὶ Νάρκαν· | Δεξιά στήλη διὸ καὶ παραδίδοται πέντε | 

στρατιώταις· οἳ τοῦτον ἐπί τι | ὄρος ἀναβιβάσαντες,  λόγχαις | κατέτρωσαν· κ(αὶ) 

οὕτω πρὸς | κ(ύριο)ν ἐξεδήμησεν. | 

Ἐκ τῶν αὐτοῦ  περιόδων·| 

Έτι ζῶν οὗτος ὁ ἀπόστολος, | σὺν Ἀβάνη τινὶ ἐμπόρω, | τὴν Ἰνδίαν διαπερᾶ· ἐπί | τι 

δὲ δομάτιον τῆς Ἀνδρα|πόλεως καταλύουσι τοῦ δὲ | τὴν ἐξουσίαν τῆς χώρας | 

ἐκείνης ἔχοντος, τὸ ἑαυτοῦ | θυγάτριον εἰς γάμου κοινω|νίαν ἐκδόντος, 

συνεορτάζειν | κ(αὶ) τοὺς παρατυχόντας συνέ|βαινεν· ὁ μὲν οὖν ἀπόστολος, | ἐπὶ 

τὸ εὐτελέστερον ἀνεκλήθη | τῶν τραπεζῶν πάντων | δὲ ἐμφορουμένων ἐπὶ τοῖς | 

ἐδωδίμοις, μόνος ὁ ἀπόστο|λος ἦν ἀμἐτοχος τῶν τοι|ούτων, σύνους γὰρ ἦν, κ(αὶ) 

ἑ|αυτῶ προσέχων, ἐκάθητο | συνεσταλμένος· τῶν δια|κονούντων οὖν τις ἀπονοία 

| ἀρθεὶς, ῥαπισμα δίδωσι | αὐτῶ· εἰρηκως, εἰς γάμον | κληθεὶς μὴ σκυθρώπαζε· || f  

38r Αριστερή στήλη ἀλλά χαῖρε συνηδόμενος | τοῖς συμπόταις· κ(αὶ) ὁ ἀπό|στολος· 

ἀπαλεῖψαι σοι Κ(ύριο)ς τὸ | σφαλὲν, εἰς τὸν ἐπίοντα | αἰῶνα τῶ τύψαντι ἔφησε· | 

τὴν δ’ ἀκρατῶς κατ’ ἐμοῦ | ἐκταθεῖσαν χεῖρα, θῆρες | ἐπιμερισάτωσαν ἐν τῶ | 

παρόντι εἰς πολλῶν παι|δίαν· καὶ ἅμα τῶ λόγω | ἐπιδραμὼν ὁ ῥαπίσας | οἰνοχὀος 

γὰρ ἦν, διακομί|σαι ὕδωρ τοῖς δαιτυμόσι | πρὸς κράσιν οἴνου, ὑπὸ θη|ρὸς τῶ 

φρέατι παρακαθη|μένου διασπαραχθεὶς καὶ | ἄχρις αὐτῶν τῶν ἐγκάτων, | 

ἀπέψυξε· τότε κύων ἐκ τοῦ | παρατυχόντος, τὴν τὸν ἀ|πόστολον τύψασαν δεξιὰν | 

ἐρριμένη ἐπ’ ἀμφόδου | λαβὼν, ἐν αὐτῶ τῶ συμπο|σίω εἰσήει· τὴν ἀδικίαν | ὥσπερ 

πᾶσιν ὑποδεικνύ|ων διαπορούντων δὲ τῶν | δαιτυμόνων περὶ τῆς χει|ρὸς τίνος ἄρα 

ἄν εἴη, γυνὴ | τὶς ἑνὸς τῶν αὐλούντων | διαπρύσιόν τι φωνήσασα, | Δεξιά στήλη 

φησὶ· μέγα ἡμῖν ἀνεγνω|ρίσθη σήμερον μυστήριον | ἀκούσατε οἱ ἀνακεκλιμένοι· | 

θ(εὸ)ς ἢ ἀπόστολος θ(εο)ῦ σὺν ἡμῖν | ἀνακληθῆναι ἠξίωσεν·  
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ΤΗ  ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ  αὐτῷ μηνὶ στῃ’ , τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Θωμᾶ. 

  

Ὁ χεῖρα πλευρᾶ σῇ βαλεῖν ζητῶν πάλαι, πλευρὰν ὑπὲρ σοῦ νύττεται Θωμᾶς, Λόγε. 

Δούρασιν οὐτάσθη Θωμᾶς μακροῖσιν ἐν ἕκτῃ. 

 

Οὗτος Πάρθοις καὶ Μήδοις, Πέρσαις τὲ καὶ Ἰνδοῖς, τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ κηρύξας, 

φρουρεῖται, παρὰ Σμιδαίου βασιλέως, διὰ τὸ πιστεῦσαι καὶ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ, 

Οὐαζάνην τὸν υἱὸν αὐτοῦ· καὶ τὴν γυναῖκα Τερτίαν· καὶ Μιγδονίαν· καὶ Νάρκαν.  

Διὸ καὶ παραδίδοται πέντε στρατιώταις, οἳ τοῦτον ἐπί τι ὄρος ἀναβιβάσαντες,  

λόγχαις κατέτρωσαν· καὶ οὕτω πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν.  

Ἐκ τῶν αὐτοῦ  περιόδων· 

Ἔτι ζῶν οὗτος ὁ ἀπόστολος, σὺν Ἀβάνῃ τινὶ ἐμπόρῳ, τὴν Ἰνδίαν διαπερᾷ· ἐπί 

τι δὲ δωμάτιον τῆς Ἀνδραπόλεως καταλύουσιν. Τοῦ δὲ τὴν ἐξουσίαν τῆς χώρας 

ἐκείνης ἔχοντος, τὸ ἑαυτοῦ θυγάτριον εἰς γάμου κοινωνίαν ἐκδόντος, συνεορτάζειν 

καὶ τοὺς παρατυχόντας συνέβαινεν. Ὁ μὲν οὖν ἀπόστολος ἐπὶ τὸ εὐτελέστερον 

ἀνεκλήθη τῶν τραπεζῶν πάντων δὲ ἐμφορουμένων ἐπὶ τοῖς ἐδωδίμοις, μόνος ὁ 

ἀπόστολος ἦν ἀμἐτοχος τῶν τοιούτων, σύνους γὰρ ἦν καὶ ἑαυτῷ προσέχων, 

ἐκάθητο συνεσταλμένος. 

Τῶν διακονούντων οὖν τις, ἀπονοίᾳ ἀρθεὶς, ῥάπισμα δίδωσι αὐτῷ, εἰρηκώς· 

«Εἰς γάμον κληθεὶς μὴ σκυθρώπαζε, ἀλλά χαῖρε συνηδόμενος τοῖς συμπόταις». Καὶ 

ὁ ἀπόστολος· «Ἀπαμεῖψαι σοι Κύριος τὸ σφαλὲν εἰς τὸν ἐπίοντα αἰῶνα τῷ τύψαντι 

ἔφησε· τὴν δ’ ἀκρατῶς κατ’ ἐμοῦ ἐκταθεῖσαν χεῖρα, θῆρες ἐπιμερισάτωσαν ἐν τῷ 

παρόντι εἰς πολλῶν παιδείαν». Καὶ ἅμα τῷ λόγῷ ἐπιδραμὼν ὁ ῥαπίσας οἰνοχόος 

γὰρ ἦν, διακομίσαι ὕδωρ τοῖς δαιτυμόσι πρὸς κράσιν οἴνου, ὑπὸ θηρὸς τῷ φρέατι 

παρακαθημένου, διασπαραχθεὶς καὶ ἄχρις αὐτῶν τῶν ἐγκάτων, ἀπέψυξε. Τότε 

κύων ἐκ τοῦ παρατυχόντος, τὴν τὸν ἀπόστολον τύψασαν δεξιὰν ἐρριμένη ἐπ’ 

ἀμφόδου, λαβὼν, ἐν αὐτῷ τῷ συμποσίῳ εἰσῄει, τὴν ἀδικίαν ὥσπερ πᾶσιν 

ὑποδεικνύων. 

Διαπορούντων δὲ τῶν δαιτυμόνων περὶ τῆς χειρὸς τίνος ἄρα ἄν εἴη, γυνὴ τὶς 

ἑνὸς τῶν αὐλούντων διαπρύσιόν τι φωνήσασα, φησὶ· «Μέγα ἡμῖν ἀνεγνωρίσθη 

σήμερον μυστήριον. Ἀκούσατε οἱ ἀνακεκλιμένοι· Θεὸς ἢ ἀπόστολος Θεοῦ σὺν ἡμῖν 

ἀνακληθῆναι ἠξίωσεν.  
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ὃν | γὰρ εἶχον ὁμόγλωσσον καταυ|λοῦσα καὶ ἡδύνουσα, ἤκουσα | τῶ τύψαντι 

τοῦτον οἰνο|χόω, τὴν τούτου δεξιὰν χεῖρα | ὑπὸ κυνὸς ἀχθῆναι εἰς ἐπί|δειξιν τῶν 

πολλῶν, ὅπερ | πάντες ὁρᾶτε γενόμενον· | κ(αὶ) ὡς τοῦτο διεβοήθη τὸ θαῦ|μα, καὶ 

τὰς τοῦ κρατοῦντος | ἦλθεν ἀκοὰς, μετὰ τὴν λῦ|σιν τοῦ συμποσίου, 

προσ|καλεσάμενος τὸν ἀπόστολον, | ἔφη ὁ βασιλεὺς, εἰ ἐπαρᾶ|σθαι  οἶδας καὶ 

θάνατον ἐ|πάγειν, δεῖξον καὶ τῆς σῆς | εὐχῆς τὸ δραστήριον, εἰς | τὴν σήμερον 

ἐκδοθεῖσαν μοι | παῖδα· τοῦτο περιχαρῶς | δεξάμενος ὁ ἀπόστολος, | πρὸς τὴν 

ἐπιθαλάμιον εἰσέ|δυ παστάδα καὶ τοὺς νέους | εἰς σωφρονισμόν ἐπιστηρίξας, | 

κ(αὶ) τῆς σαρκὸς ἀπώσασθαι | τὴν ἡδυπάθειαν πείσας τούτους, || f  38v Αριστερή  

στήλη κ(αὶ) τῶ θ(ε)ῶ παραθέμενος ἐκεῖ|θεν ὤχετο· μετὰ δὲ μικρὸν, | προσεοικότα 

τινὰ τῶ ἀπο|στόλω ὁ νυμφίος ὁρᾶ τῆ νε|ανίδι προσομιλοῦντα, κ(αὶ) | Θωμᾶν εἶναι 

ὑποτοπάσας, | ἔφη· οὐχὶ πρὸ πάντων ἐ|ξῆλθες; Πῶς ἄφνω πάλι | γέγονας· καὶ ὁ 

κ(ύριο)ς· ἐγὼ Θωμὰς | οὐκ εἰμὶ, κατὰ χάριν δὲ ἀ|δελφὸς αὐτοῦ· καὶ ὃς δ’ ἄν ἐ|μοὶ ὡς 

ἐκεῖνος ἀκολουθήση, | ἀπαρνησάμενος κόσμον, | ἐν τῆ παλλιγγενεσία, οὐ | μόνον 

ἀδελφὸς, ἀλλὰ κ(αὶ) | συγκληρονόμος τῆς ἐμῆς | βασιλείας γενήσεται· τοῦτο | 

εἰπὼν, ἀπ’αὐτῶν ἀοράτως | διέστη· ἐκεῖνοι δὲ τὸν λόγον | ὡς μαργαρίτην 

ἐγκολπω|σάμενοι· μὴ καθυβρίσαι | τὴν σάρκα ἀλλήλοις ἐπαγγει|λάμενοι, 

ὁλονύκτους δε|ήσει τῶ φανέντι προσέ|φερον, ἕωθεν δὲ ὁ βασιλεὺς, | τὸν κοιτῶνα 

ἔνθα οἱ νέοι κα|τέλαβεν·  ἀντίκρυ δὲ τού|τοις καθεζομένους εὑρὼν, | ταραχθεὶς, 

τῆς ἀπ’ ἀλλήλων| Δεξιά στήλη  διαζεύξεως, τὴν αἰτὶαν ἠ|ρώτα. Οἱ δὲ, πρὸς αὐτὸν· | 

ταύτην τὴν διάζευξιν εὐχό|μεθα μέχρι τέλους ἡμῖν | διαφυλαχθῆναι· ἵνα ἐν | τῶ 

τῶν στεφάνων καιρῶ, | εἰς τὸν νυμφῶνα τὸν ἀκα|τάλυτον, ἀδιαίρετοι 

δια|μείνωμεν· κατὰ τὴν ἀψευ|δῆ τοῦ φανέντος ἡμῖν ἐν ὁ|μοιώματι ξένου 

ἐπαγγελίαν· | ἐπὶ τούτοις ὁ βασιλεὺς ταρα|χθεὶς, δωρεῶν ὑποσχέσεις | ἐφῶ τὸν 

ἀπατεῶνα εὑρε|θῆναι καὶ παραστῆναίοι (?) ἐπη|γγείλατο· Ἀλλ’ ἐπεὶ ἐξέλιπον | 

ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσεις, | ἀοράτως μᾶλλον τοῖς κατη|χουμένοις ἐπιστηρίζων | 

ἐπωπτάνετο· ὡς ἐπὶ τῆ | προσοχῆ τῆς αὺτῶν πίστεως | κ(αὶ) τὸν θυμὸν του 

βασιλέως | καταλεᾶναι, καὶ τῆ ὑστεραὶα, | χριστιανὸν πεῖσαι γενέσθαι· | ὅτι δὲ οὐχ 

οἷόν τε τὴν ἀρε|τὴν διαλαθεῖν, ἔδειξεν αὕτη | κ(αὶ) τὸν ἀπόστολον ἐν Ἰνδία | 

διατρίβειν καὶ πρὸς αὐτὸν | οὗτοι τὸ βάπτισμα ληψόμενος, || f 39 r Αριστερὴ  στήλη 

παραγεγονότες οἱ δόκιμοι μα|θηταὶ τῆς ἁγίας τριάδος, | ἀκλινῶς ταύτην ἐδόξαζον· 

| ὅτε δὲ πρὸς Γουνδαφὸρον, | τὸν τῶν Ἰνδῶν βασιλέα | εἰσέβαλεν ὁ τοῦ κ(υρίο)υ 

ἀπόστο|λος, ποίαν εἰδέναι αὐτὸν | ἐν ξύλοις ἐργασίαν ἐπύθετο, | κ(αὶ) ποίαν ἐν 

λίθοις καὶ ὃς, | ἐπὶ μὲν ξύλοις, ἄροτρα· |  
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Ὃν γὰρ εἶχον ὁμόγλωσσον καταυλοῦσα καὶ ἡδύνουσα, ἤκουσα τῷ τύψαντι τοῦτον 

οἰνοχόῳ, τὴν τούτου δεξιὰν χεῖρα ὑπὸ κυνὸς ἀχθῆναι εἰς ἐπίδειξιν τῶν πολλῶν, 

ὅπερ πάντες ὁρᾶτε γεγενημένον». Καὶ ὡς τοῦτο διεβοήθη τὸ θαῦμα, καὶ εἰς τὰς τοῦ 

κρατοῦντος ἦλθεν ἀκοάς, μετὰ τὴν λύσιν τοῦ συμποσίου, προσκαλεσάμενος τὸν 

ἀπόστολον, ἔφη ὁ βασιλεὺς· «Εἰ ἐπαρᾶσθαι  οἶδας καὶ θάνατον ἐπάγειν, δεῖξον καὶ 

τῆς σῆς εὐχῆς τὸ δραστήριον, εἰς τὴν σήμερον ἐκδοθεῖσαν μοι παῖδα». Τοῦτο 

περιχαρῶς δεξάμενος ὁ ἀπόστολος, πρὸς τὴν ἐπιθαλάμιον εἰσέδυ παστάδα καὶ τοὺς 

νέους εἰς σωφρονισμόν ἐπιστηρίξας, καὶ τῆς σαρκὸς ἀπώσασθαι τὴν ἡδυπάθειαν 

πείσας τούτους καὶ τῷ Θεῷ παραθέμενος ἐκεῖθεν ᾤχετο. 

Μετὰ δὲ μικρὸν προσεοικότα τινὰ τῷ ἀποστόλῳ ὁ νυμφίος ὁρᾷ τῇ νεανίδι 

προσομιλοῦντα, καὶ Θωμᾶν εἶναι ὑποτοπάσας, ἔφη· «Οὐχὶ πρὸ πάντων ἐξῆλθες; 

Πῶς ἄφνω πάλι γέγονας;» Καὶ ὁ Κύριος· «Ἐγὼ Θωμᾶς οὐκ εἰμί, κατὰ χάριν δὲ 

ἀδελφὸς αὐτοῦ. Καὶ ὃς δ’ ἂν ἐμοὶ, ὡς ἐκεῖνος, ἀκολουθήσῃ, ἀπαρνησάμενος 

κόσμον, ἐν τῇ παλλιγγενεσίᾳ, οὐ μόνον ἀδελφός, ἀλλὰ καὶ συγκληρονόμος τῆς 

ἐμῆς βασιλείας γενήσεται». Τοῦτο εἰπών, ἀπ’αὐτῶν ἀοράτως διέστη· ἐκεῖνοι δὲ τὸν 

λόγον ὡς μαργαρίτην ἐγκολπωσάμενοι· μὴ καθυβρίσαι τὴν σάρκαν ἀλλήλοις 

ἐπαγγειλάμενοι, ὁλονυκτίους δεήσεις τῷ φανέντι προσέφερον. 

Ἕωθεν δὲ ὁ βασιλεὺς, τὸν κοιτῶνα ἔνθα οἱ νέοι κατέλαβεν· ἀντικρὺ δὲ 

τούτοις καθεζομένους εὑρών, ταραχθεὶς, τῆς ἀπ’ ἀλλήλων διαζεύξεως, τὴν αἰτὶαν 

ἠρώτα. Οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν· «Ταύτην τὴν διάζευξιν εὐχόμεθα μέχρι τέλους ἡμῖν 

διαφυλαχθῆναι, ἵνα ἐν τῷ τῶν στεφάνων καιρῷ, εἰς τὸν νυμφῶνα τὸν ἀκατάλυτον 

ἀδιαίρετοι διαμείνωμεν, κατὰ τὴν ἀψευδῆ τοῦ φανέντος ἡμῖν ἐν ὁμοιώματι ξένου 

ἐπαγγελίαν». Ἐπὶ τούτοις ὁ βασιλεὺς ταραχθεὶς, δωρεῶν ὑποσχέσεις, ἐφ’ ᾧ τὸν 

ἀπατεῶνα εὑρεθῆναι καὶ παραστῆναι, ἐπηγγείλατο· ἀλλ’ ἐπεὶ ἐξέλιπον  

ἐξερευνῶντες ἐξερευνήσεις, ἀοράτως μᾶλλον τοῖς κατηχουμένοις ἐπιστηρίζων 

ἐπωπτάνετο, ὡς ἐπὶ τῇ προσοχῇ τῆς αὺτῶν πίστεως καὶ τὸν θυμὸν του βασιλέως 

καταλεᾶναι καὶ τῇ ὑστεραὶᾳ, χριστιανὸν πεῖσαι γενέσθαι. Ὅτι δὲ οὐχ οἷόν τε τὴν 

ἀρετὴν διαλαθεῖν, ἔδειξεν αὕτη καὶ τὸν ἀπόστολον ἐν Ἰνδίᾳ  διατρίβειν καὶ πρὸς 

αὐτὸν οὗτοι τὸ βάπτισμα ληψόμενοι, παραγεγονότες οἱ δόκιμοι μαθηταὶ τῆς Ἁγίας 

Τριάδος, ἀκλινῶς ταύτην ἐδόξαζον. 

Ὅτε δὲ πρὸς Γουνδιαφὸρον, τὸν τῶν Ἰνδῶν βασιλέα εἰσέβαλεν ὁ τοῦ Κυρίου 

ἀπόστολος, ποίαν εἰδέναι αὐτὸν ἐν ξύλοις ἐργασίαν ἐπύθετο καὶ ποίαν ἐν λίθοις. 

Καὶ ὃς, ἐπὶ μὲν ξύλοις, ἄροτρα·  
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κώπας, ζυγούς, ἐπὶ δὲ λί|θοις, στήλας, ναοὺς καὶ βα|σιλέων οἰκοδομᾶς 

κατασκε|υάζειν ἐμπειροτάτως ἔλε|γεν εἰδέναι· καὶ ὁ βασιλεὺς, | ἆρά γε παλάτιον 

ἐν ὧ τόπω | ἐφέσεως κέκτημαι, δύνα|σαί μοι κατασκευᾶσαι πρὸς | θεραπείαν, κ(αὶ) 

ὁ ἀπόστολος | ὡς κατέθετο μηδὲν μελήσας, | χρυσὸν αὐτίκα λήψεσθαι | ἐκέλευε 

πρὸς τὴν τῶν ἐπι|τηδείων μετακομιδήν· | κ(αὶ) τοὺς θεμελίους ἄρτι κατα|βαλεῖν 

ὑπετίθει· τὸν τόπον | ὑποδεικνὺς· ἀλλ’ ὁ ἀπόστο|λος, οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ | ὦ 

βασιλεῦ τοῦ κτίζειν ἐπί|τηδες·  ἀλλὰ τοῦ ὑπερβερε|Δεξιά  στήληταίου μᾶλλον 

μηνός· οἶμαι | δὲ τοῦτο εἰρῆσθαι τῶ ἀποστόλω, | διὰ τὴν ἐν τῶ μέλλοντι αἰ|ῶνι τῶν 

βεβιωμένων ἀν|ταμοιβήν, διὸ καὶ τὴν τοῦ | κρατοῦντος εὐφυῶς παρε|κρούσατο 

γνώμην· λαβὼν | ἀνὰ χεῖρας καὶ κανόνιον· | κ(αὶ) τὴν διάθεσιν ἐπιστημό|νως 

διαζωγραφήσας, ἀλύ|πως ἔπειθεν ἔχειν αὐτοῦ | τὸν σκοπὸν, ἀγασθεὶς οὖν | ὁ 

βασιλεὺς εἰς τὸ περιδέ|ξιον τοῦ ἀποστόλου, τὸ ἰκανὸν | τῶν ἀναλωμάτων αὐτῶ | 

ἐπιδοὺς, οἴκοι ἐπανακάμ|πτει· τότε ὁ ἀπόστολος, εἰς | τὰς τῶν ἐπιδεομένων χεῖρας 

| ἅπαν τὸ χρυσίον καταβα|λὼν, ὡς ἀπόστολος ἀχειρο|ποίητον οἰκίαν ἐν τῆ τῶν | 

πρωτοτόκων αὐλῆ τῶ βα|σιλεῖ κατασκεύασεν, ὡς δὲ | ὁ βασιλεὺς ἱκανοῦ χρόνου | 

παραδραμόντος, ἔσπευδε | περὶ τοῦ ἔργου μαθεῖν, ἤ|κουσε δὲ τὴν στέγην μόνον 

ὑπο|λείπεσθαι ἐκ περιχαρείας | ὡς ἀληθεύουσαν τὴν ἀγγελίαν || f 39v Αριστερή 

στήλη ὑποτοπάσας, ἑτέρου | χρυσίου ὁλκὴν τῶ ἀποστό|λω πέπομφεν· εἰρηνι|κὼς, 

καλλιστεύουσάν μοι τὴν | ὀροφὴν τῶν οἰκοδομημάτων | διὰ τάχους ἀποτέλεσαν, | 

ἵν’ ὅταν αὐταῖς ὄψεσιν ἴδω, | λόγοις ἐπαίνων τῆς ἐπι|στήμης τὸν πλεονέκτην | 

ἐγκωμιάσω· αὐτὸς δὲ πάλιν | τὸ χρυσίον ἀπολαβὼν, | εἰς οὐ(ρα)νὸν ἄρας τὰς 

χεῖρας | κ(αὶ) τὰ ὄμματα, εὐχαριστῶ | σοι φιλάν(θρωπ)ε ἔλεγεν, ὅτι 

ποι|κιλοτρόπως ἑκάστου τὴν | σ(ωτη)ρίαν οἰκονομεῖν οἶδας· κ(αὶ) | τῶν προτέρων 

πάλιν ἐχό|μενος, ἅπαν τοῖς δεομέ|νοις τὸ ἀργύριον διένειμεν, | ἐπὶ τούτους πᾶσι, 

χρόνου | τινὸς διαρρεύσαντος, ὡς | τινὲς τῶν ἐκεῖσε ἐν οἷς ὁ ἀ|πόστολος διατρίβων 

ἦν πρὸς | τὸν βασιλέα ἀφικοντο, | κ(αὶ) περὶ τοῦ κάλλους τῶν οἰ|κοδομημάτων 

μαθεῖν ἱμει|ρόμενος, ἤκουσε μὴ προσ|δοκᾶν τὸ σύνολον ἐξ ἐκείνου | τοῦ ἀνδρὸς 

οἰκοδομὰς κτισ|Δεξιά στήλημάτων ὡς τοῦ χρυσίου παν|τὸς τοῖς πένησι 

διανεμηθέν|τος, μᾶλλον δ’ ὅτι κ(αὶ) θ(εὸ)ν ἀγνο|ούμενον κηρύσσει, κ(αὶ) τοῖς | 

προσφοιτῶσιν αὐτῶ ἐξαί|σιά τινα θαυματουργεῖ, μη|δ’  ὁποσοῦν τὸ σύνολον 

σι|τιζόμενος, ὁ βασιλεὺς ἀκα|τασχέτω μανία πληγεὶς, | κ(αὶ) τὸν ἀπόστολον 

μεταστει|λάμενος, ἐπυνθάνετο | εἰ τὸ παλάτιον ἔκτισται· ὁ δὲ | ἀπόστολος, 

ὑπολαβὼν εἶπεν | ὃ παρὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἀρχι|τέκτονος ἐγὼ οἰκοδομεῖν | μεμάθηκα 

βασιλεῦ, τοῦτο | σοι ὡραῖον, καὶ πάνυ πα|λάτιον, ἔκτισται· καὶ ὁ βασιλεὺς ἐξ αὐτῆς 

παραγεγονό|τες, τὸ κατασκευασθὲν | ἴδωμεν·  
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κώπας, ζυγούς, ἐπὶ δὲ λίθοις, στήλας, ναοὺς καὶ βασιλέων οἰκοδομᾶς 

κατασκευάζειν ἐμπειροτάτως ἔλεγεν εἰδέναι. Καὶ ὁ βασιλεὺς· «Ἆρά γε παλάτιον ἐν 

ᾧ τόπῳ ἐφέσεως κέκτημαι, δύνασαί μοι κατασκευᾶσαι πρὸς θεραπείαν;» Καὶ ὁ 

ἀπόστολος ὡς κατέθετο, μηδὲν μελήσας, χρυσὸν αὐτίκα λήψεσθαι ἐκέλευε πρὸς 

τὴν τῶν ἐπιτηδείων μετακομιδήν καὶ τοὺς θεμελίους ἄρτι καταβαλεῖν ὑπετίθει, τὸν 

τόπον ὑποδεικνύς. Ἀλλ’ ὁ ἀπόστολος· «Οὐ τοῦ παρόντος καιροῦ ὦ βασιλεῦ τοῦ 

κτίζειν ἐπίτηδες·  ἀλλὰ τοῦ Ὑπερβερεταίου μᾶλλον μηνός»· οἶμαι δὲ τοῦτο εἰρῆσθαι 

τῷ ἀποστόλῳ, διὰ τὴν ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι τῶν βεβιωμένων ἀνταμοιβήν· διὸ καὶ 

τὴν τοῦ κρατοῦντος εὐφυῶς παρεκρούσατο γνώμην. Λαβὼν ἀνὰ χεῖρας καὶ 

κανονίδα· καὶ τὴν διάθεσιν ἐπιστημόνως διαζωγραφήσας, ἀλύπως ἔπειθεν ἔχειν 

αὐτοῦ τὸν σκοπὸν.  

Ἀγασθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸ περιδέξιον τοῦ ἀποστόλου, τὸ ἰκανὸν τῶν 

ἀναλωμάτων αὐτῷ ἐπιδοὺς, οἴκοι ἐπανακάμπτει. Τότε ὁ ἀπόστολος, εἰς τὰς τῶν 

ἐπιδεομένων χεῖρας ἅπαν τὸ χρυσίον καταβαλὼν, ὡς ἀπόστολος ἀχειροποίητον 

οἰκίαν ἐν τῇ τῶν πρωτοτόκων αὐλῇ τῷ βασιλεῖ κατασκεύασεν. Ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς 

ἱκανοῦ χρόνου παραδραμόντος, ἔσπευδε περὶ τοῦ ἔργου μαθεῖν, ἤκουσε δὲ τὴν 

στέγην μόνον ὑπολείπεσθαι ἐκ περιχαρείας ὡς ἀληθεύουσαν τὴν ἀγγελίαν 

ὑποτοπάσας, ἑτέρου χρυσίου ὁλκὴν τῷ ἀποστόλῳ πέπομφεν· εἰρηκὼς· 

«καλλιστεύουσάν μοι τὴν ὀροφὴν τῶν οἰκοδομημάτων διὰ τάχους ἀποτέλεσαν, ἵν’ 

ὅταν αὐταῖς ὄψεσιν ἴδω, λόγοις ἐπαίνων τῆς ἐπιστήμης τὸν πλεονέκτην 

ἐγκωμιάσω». Αὐτὸς δὲ πάλιν τὸ χρυσίον ἀπολαβὼν, εἰς οὐρανὸν ἄρας τὰς χεῖρας 

καὶ τὰ ὄμματα, «Εὐχαριστῶ σοι φιλάνθρωπε ἔλεγεν, ὅτι ποικιλοτρόπως ἑκάστου 

τὴν σωτηρίαν οἰκονομεῖν οἶδας». Καὶ τῶν προτέρων πάλιν ἐχόμενος, ἅπαν τοῖς 

δεομένοις τὸ ἀργύριον διένειμεν. 

Ἐπὶ τούτους πᾶσι, χρόνου τινὸς διαρρεύσαντος, ὡς τινὲς τῶν ἐκεῖσε ἐν οἷς ὁ 

ἀπόστολος διατρίβων ἦν, πρὸς τὸν βασιλέα ἀφίκοντο καὶ περὶ τοῦ κάλλους τῶν 

οἰκοδομημάτων μαθεῖν ἱμειρόμενος, ἤκουσε μὴ προσδοκᾶν τὸ σύνολον ἐξ ἐκείνου 

τοῦ ἀνδρὸς οἰκοδομὰς κτισμάτων, ὡς τοῦ χρυσίου παντὸς τοῖς πένησι 

διανεμηθέντος, μᾶλλον δ’ ὅτι καὶ Θεὸν ἀγνοούμενον κηρύσσει, καὶ τοῖς  

προσφοιτῶσιν αὐτῷ ἐξαίσιά τινα θαυματουργεῖ, μηδ’ ὁποσοῦν τὸ σύνολον 

σιτιζόμενος. Ὁ βασιλεὺς ἀκατασχέτῳ μανίᾳ πληγεὶς καὶ τὸν ἀπόστολον 

μεταστειλάμενος, ἐπυνθάνετο εἰ τὸ παλάτιον ἔκτισται. Ὁ δὲ ἀπόστολος ὑπολαβὼν, 

εἶπεν· «Ὃ παρὰ τοῦ ἀληθινοῦ ἀρχιτέκτονος ἐγὼ οἰκοδομεῖν μεμάθηκα βασιλεῦ, 

τοῦτο σοι ὡραῖον, καὶ πάνυ παλάτιον, ἔκτισται». Καὶ ὁ βασιλεὺς· «Ἐξ αὐτῆς 

παραγεγονότες, τὸ κατασκευασθὲν ἴδωμεν». 
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οὔ μοι δοκεῖ ὁ ἀπό|στολος, τὴν τούτου χρῆσιν | ἔχειν σε τὸ παρὸν· Ἀλλ’ ὅτε | 

μετανάστης γένη τῶν ὧδε, | τότε τοῦ κτισθέντος εὑρήσεις | ἁρμόδιον τὸ κατάλυμα, 

κ(αὶ) | ὡς δῆθεν ὁ βασιλεὺς χλευα|ζόμενος, τοῦτο γὰρ ὑπέλαβε, | θηριωδῶς 

κατεβρόντησεν|εἰπὼν || f 40r Αριστερή στήλη τὸν ἀπατεῶνα τοῦτον εἰς | 

σκοτεινότατον λάκκον σὺν | τῶ ἀγαγόντι μοι ἐμπόρω, | ἀσφαλισθῆναι προστάττω· 

| ὡς δὲ τοῦτον ἡ φρουρὰ δεσ|μώτην εἶχεν κατάκλειστον, | ὁ τοῦ βασιλέως ἀδελφὸς 

| ἐν μιᾶ τῶν νυκτῶν, ὡς | δῆθεν τῶ ἀδελφῶ συναλγὼν, | ἀθυμίας νέφει ἐπιπεσών, 

| πρὸς θάνατον ἠπείγετο, | τὸν βασιλέα προσκαλε|σάμενος,  διὰ τὴν τοῦ | δολίου 

ἔφη συμβᾶσαν σοι | ἐπήρειαν, τὴν ψυχήν πα|θὼν, ἤδη τῆς ζωῆς ὑπε|ξέρχομαι· 

κ(αὶ) ἑκατέρων  ὁ|μιλούντων, οὗτος ἀπο|πληγεὶς, ἄφωνος γέγονε | τότε ὁ τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ | λαβὼν ἄγγελος, τὰς σκη|νὰς τοῦ κ(υρίο)υ ἐπιπορευόμενος, | 

ὑπεδείκνυε τὴν τούτων | εὐπρέπειαν·  κ(αὶ) ὡς ὁποῖαν | οἰκῆσαι βούλοιτο 

ἐπηρώ|τα· καὶ ὡς ἔγνω ἡ ψυχή μίαν | τὸ ἐξαίρετον ἔχουσαν ἐπὶ | πᾶσι, ταύτην 

ὑπεδείκνυε | τῶ ἀγγέλω, κ(αὶ) ἐν μέρει ταύτης | Δεξιά στήλη τῆς κατοικίας οἰκῆσαι 

πα|ρεκάλει· κ(αὶ) ὁ ἄγγελος, ἐν | ταύτη οἰκῆσαι οὐ δύνασαι·  | αὕτη γάρ ἐστι τοῦ 

ἀδελφοῦ | σου ἣν ὁ ξένος αὐτῶ Θωμᾶς | ὠκοδόμησε· καὶ δέομαί |σου ἀντέφησεν, 

ἄνες μοι | πρὸς αὐτὸν ἀπελθεῖν·  εὐώ|νως γὰρ ὠνησάμενος αὐτὴν | ἐξ ἐκείνου, 

ἐπανέλθω· | οὐδὲ γὰρ οἶδε τὸ κάλλος αὐτῆς, | τότε ἐπανακάμψας ὁ ἄγγελος, | τὴν 

ψυχὴν τῶ νεκρῶ σώμα|τι ἀποδίδωσι, κ(αὶ) ὡς ἀ|πὸ κάρου τινὸς ἀνανήψας | ὁ 

τεθνηκὼς, τοῖς παρεστῶ|σι τὸν ἀδελφὸν ἐπεζήτει | οὗ παραγενομένου, ὁ ἀδελφὸς 

πρὸς αὐτόν·  ἀ|δελφέ · ἀνενδοιάστως πέ|πεισμαι , ὡς τὸ ἥμυσι τῆς | βασιλείας σου 

προείλον | εἰς ἐμὴν ἀναβίωσιν· ὅθεν | μικράν τινα χάριν αἰτῶ | παρασχεῖν μοι. ἣν 

μὴ ὑπέρ|θου χαρίσασθαί μοι· καὶ ὁ βα|σιλεὺς· ὅ μοι ὑπὸ τὴν χεῖρα | ἐστὶ, τῶ 

φιλτάτω μοι προθύμως χαρίσομαι, ὅρκω || f  40v Αριστερή   στήλη τοῦτο 

βεβαιώσας· τότε | ἀνυποστόλως τῶ ἀδελφῶ | τὸ ζητούμενον ἐπετρά|νωσεν εἰπών· 

τὸ ἐν οὐρα|νοῖς σοι παλάτιόν μοι ἐ|πίδος, εἰς ὅσην βούλει χρη|μάτων  ἀνταλλαγὴν·  

κ(αὶ) ὥσ|περ ἐννεὸς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ | τούτω γενόμενος, ἔφη·  ἐμοι | ἐν οὐ(ρα)νοῖς 

παλάτιον; Πόθεν | ναὶ μὴν ἔστι σοι ἔφη, εἴ καὶ | αὐτὸς ἀγνοεῖς ὅπερ σοι ὁ ἐν | 

φρουρᾶ ἐδομήσατο ὑπηρέ|της· ὡς καὶ αὐτὸς ἐγὼ τῆς πρὸς | σὲ ἀχθόμενος λύπης, 

ἁρπα|γεὶς, τούτων εἶδον τὴν καλλο|νήν· τότε συνεὶς ὁ βασιλεὺς | τὸ λεγόμενον, 

οὕτω πρὸς | τὸν ἀδελφὸν ἀπεκρούσα|το· εἰ μὲν τῶν ὑπὸ τὴν βα|σιλείαν κειμένων 

τὴν ἐμήν | τὸ ζητούμενον ἦν, ἐξ ἀνά|γκης, ἡ τῶν ὅρκων λύσις | ἐπισφαλὴς εἰ δὲ 

τῶν ἐν | οὐ(ραν)οῖς ἀποκεκληρωμένων, | αὐτὸς τὸ λεγόμενον δίκασον· | ἀλλ’ ἐπεὶ 

πάρεστιν ὁ τέκτων, | λάβε τοῦτον, καὶ ὧν ἐθε|άσω σκευάσει  λαμπρότερα· | Δεξιά  

στήλη  
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«Οὔ μοι δοκεῖ», ὁ ἀπόστολος ἀπεκρίνατο, «τὴν τούτου χρῆσιν ἔχειν σε τὸ παρὸν· 

ἀλλ’ ὅτε  μετανάστης γένῃ τῶν ὧδε, τότε τοῦ κτισθέντος εὑρήσεις ἁρμόδιον τὸ 

κατάλυμα». Καὶ ὡς δῆθεν ὁ βασιλεὺς χλευαζόμενος, τοῦτο γὰρ ὑπέλαβε, θηριωδῶς 

κατεβρόντησεν εἰπὼν· «Τὸν ἀπατεῶνα τοῦτον εἰς σκοτεινότατον λάκκον σὺν τῷ 

ἀγαγόντι μοι ἐμπόρῳ, ἀσφαλισθῆναι προστάττω». 

Ὡς δὲ τοῦτον ἡ φρουρὰ δεσμώτην εἶχεν κατάκλειστον, ὁ τοῦ βασιλέως 

ἀδελφὸς ἐν μιᾶ τῶν νυκτῶν, ὡς δῆθεν τῷ ἀδελφῷ συναλγῶν, ἀθυμίας νέφει 

ἐπιπεσών, πρὸς θάνατον ἠπείγετο, τὸν βασιλέα προσκαλεσάμενος, «Διὰ τὴν τοῦ 

δολίου», ἔφη, «συμβᾶσάν σοι ἐπήρειαν, τὴν ψυχὴν παθὼν ἤδη, τῆς ζωῆς 

ὑπεξέρχομαι»· καὶ ἑκατέρων ὁμιλούντων, οὗτος ἀποπνιγεὶς ἄφωνος γέγονε. Τότε ὁ 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λαβὼν ἄγγελος, τὰς σκηνὰς τοῦ Κυρίου ἐπιπορευόμενος, 

ὑπεδείκνυε τὴν τούτων εὐπρέπειαν· καὶ εἰς ὁποῖαν οἰκῆσαι βούλοιτο ἐπηρώτα. Καὶ 

ὡς ἔγνω ἡ ψυχή μίαν τὸ ἐξαίρετον ἔχουσαν, ἐπὶ πᾶσι ταύτην ὑπεδείκνυε τῷ ἀγγέλῳ 

καὶ ἐν μέρει ταύτης τῆς κατοικίας οἰκῆσαι παρεκάλει. Καὶ ὁ ἄγγελος· «Ἐν ταύτῃ 

οἰκῆσαι οὐ δύνασαι· αὕτη γάρ ἐστι τοῦ ἀδελφοῦ σου, ἣν ὁ ξένος αὐτῷ Θωμᾶς 

ᾠκοδόμησε». «Καὶ δέομαί σου ἀντέφησεν, ἄνες μοι πρὸς αὐτὸν ἀπελθεῖν,  εὐώνως 

γὰρ ὠνησάμενος αὐτὴν ἐξ ἐκείνου, ἐπανέλθω· οὐδὲ γὰρ οἶδε τὸ κάλλος αὐτῆς. Τότε 

ἐπανακάμψας ὁ ἄγγελος, τὴν ψυχὴν τῷ νεκρῷ σώματι ἀποδίδωσι, καὶ ὡς ἀπὸ 

κάρου τινὸς ἀνανήψας ὁ τεθνηκώς, τοῖς παρεστῶσι τὸν ἀδελφὸν ἐπεζήτει· οὗ 

παραγενομένου, ὁ ἀδελφὸς πρὸς αὐτόν εἴρηκεν· «ἀδελφέ· ἀνενδοιάστως πέπεισμαι, 

ὡς τὸ ἥμυσι τῆς βασιλείας σου προείλον εἰς ἐμὴν ἀναβίωσιν. Ὅθεν μικράν τινα 

χάριν αἰτῶ παρασχεῖν μοι, ἣν μὴ ὑπέρθου χαρίσασθαί μοι». Καὶ ὁ βασιλεὺς· «Ὅ μοι 

ὑπὸ τὴν χεῖρα ἐστί, τῷ φιλτάτῷ μοι προθύμως χαρίσομαι, ὅρκῳ τοῦτο βεβαιώσας». 

Τότε  ἀνυποστόλως τῷ ἀδελφῷ τὸ ζητούμενον ἐπετράνωσεν εἰπών· «Τὸ ἐν οὐρανοῖς 

σοι παλάτιόν μοι ἐπίδος, εἰς ὅσην βούλει χρημάτων  ἀνταλλαγήν».  Καὶ ὥσπερ 

ἐνεὸς ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τούτῳ γενόμενος, ἔφη·  «Ἐμοὶ ἐν οὐρανοῖς παλάτιον; Πόθεν;» 

«Ναὶ μὴν ἔστι σοι, ἔφη, εἰ καὶ αὐτὸς ἀγνοεῖς ὅπερ σοι ὁ ἐν φρουρᾷ ἐδομήσατο 

ὑπηρέτης· ὡς καὶ αὐτὸς ἐγὼ, τῆς πρὸς σὲ ἀχθόμενος λύπης, ἁρπαγεὶς, τούτου εἶδον 

τὴν καλλονήν».  

Τότε συνεὶς ὁ βασιλεὺς τὸ λεγόμενον, οὕτω πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἀπεκρούσατο· 

«Εἰ μὲν τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν κειμένων τὴν ἐμήν τὸ ζητούμενον ἦν, ἐξ ἀνάγκης ἡ 

τῶν ὅρκων λύσις ἐπισφαλὴς· εἰ δὲ τῶν ἐν οὐρανοῖς ἀποκεκληρωμένων, αὐτὸς τὸ 

λεγόμενον δίκασον· ἀλλ’ ἐπεὶ πάρεστιν ὁ τέκτων,  λάβε τοῦτον, καὶ ὧν ἐθεάσω 

σκευάσει  λαμπρότερα».  
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τοῦτο εἰπὼν, σὺν τῶ Ἀβάνη | τῆς φυλακῆς τὸν ἀπόστολον | ὑπεξάγει· ἐπὶ τούτω, 

τῶ | Θ(ε)ῶ εὐχαριστήσας, ὁ ἀπό|στολος· καὶ ἀμφοτέρους τῆς | χάριτος τῶ λόγω 

καταλαμ|πρύνας, δοὺς αὐτοῖς τὸν | ἀραβῶνα βασιλείας τῆς ἀ|κηράτου, ἐφ’ ἑτέρας 

αὐτὸς | κηρύσσειν ὅρμητο πόλεις· | δοξάζων καὶ εὐλογῶν, τὸν | π(ατὲ)ρα καὶ τὸν 

υἱὸν σὺν τῶ ἁγίω |πν(εύματ)ι. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ | ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Νικήτα | Π(ατ)ρικίου τοῦ ὁμολογητοῦ.| 

 

Θλίψεις ὑποστὰς εἰκὀνων | θείων χάριν, χαίρει  χαρὰν |Νικήτας οἵαν οἱ νόες. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῆς ἁγίας | μάρτυρος, Ἐρωτηΐδος.| 

 

Ἐρωτηΐδα πυρπολοῦσι | παρθένον, ἔρωτι Χ(ριστο)ῦ τὴν | πυρπολουμένην.| 

 

ΤΗ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 45v Δεξιά  στήλη 

Τῶ  αὐτῶ  μηνί  Ζη΄, μνήμη | τῶν ἁγίων  μαρτύρων, Σερ|γίου καὶ Βάκχου.| 

 

Χαλκᾶ σὰ νεῦρα, Βάκχε, πρὸς, | νεύρων βίαν, καὶ πρὸς | ξίφος, Σέργιε, πῦρ σὴ 

καρδία.| 

 

Σέργιον ἑβδομάτη ξίφος | ἔκτανε, νεῦρα δὲ Βάκχον. 

  

Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐπὶ Μα|ξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως κ(αὶ) | ὁ μὲν Σέργιος, πριμμικήριος 

| ἦν τῆς σχολῆς τῶν Κυϊτιλίων· | ὁ δὲ Βάκχος, σεκουνδουκάριος | διαβληθέντες δὲ 

ὡς χριστιανοί || f 46r Αριστερή  στήλη τῶ  βασιλεῖ, παραπέμπον|ται πρὸς τὸν 

ἡγεμόνα Ἀντί|οχον, ἐν πόλει Εὐφρατησίων. | Κ(αὶ) ὁ μὲν Βάκχος, πρῶτος | τυφθεὶς 

νεύροις ὠμοῖς τῆς | ὥρας παραταθείσης, ἐν αὐταῖς | ταῖς βασάνοις τὸ πν(εῦμ)α 

παρέ|δωκεν· ὁ δὲ Σέργιος διαφόρως | ἐξετασθεὶς, καὶ κρηπῖσι | σιδηραῖς τοὺς 

πόδας καθηλω|θεὶς, καὶ τρέχειν ἀναγκα|σθεὶς μακροτάτας ὁδοὺς, | εἶτα 

καθειρχθεὶς, καὶ | αὖθις, ταῖς αὐταῖς κριπῖσι | καθηλωθεὶς, τὴν κεφαλὴν | τῶ ξίφει 

ἀποτέμνεται.| 
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Τοῦτο εἰπὼν, σὺν τῷ Ἀβάνῃ τῆς φυλακῆς τὸν ἀπόστολον ὑπεξάγει.  

Ἐπὶ τούτῷ, τῷ Θεῷ εὐχαριστήσας ὁ ἀπόστολος· καὶ ἀμφοτέρους τῆς χάριτος 

τῷ λόγῳ καταλαμπρύνας, δοὺς αὐτοῖς τὸν ἀραβῶνα βασιλείας τῆς ἀκηράτου, ἐφ’ 

ἑτέρας αὐτὸς κηρύσσειν ὅρμητο πόλεις· δοξάζων καὶ εὐλογῶν, τὸν Πατὲρα καὶ τὸν 

Υἱὸν σὺν τῷ ἁγίῳ πνεύματι. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικήτα Πατρικίου τοῦ ὁμολογητοῦ. 

 

Θλίψεις ὑποστὰς εἰκόνων θείων χάριν, χαίρει  χαρὰν Νικήτας οἵαν οἱ νόες. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ἁγίας μάρτυρος, Ἐρωτηΐδος. 

 

Ἐρωτηΐδα πυρπολοῦσι παρθένον, ἔρωτι Χριστοῦ τὴν πυρπολουμένην. 

 

ΤΗ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ  αὐτῷ  μηνὶ  Ζῃ΄, μνήμη  τῶν ἁγίων  μαρτύρων, Σεργίου καὶ Βάκχου. 

 

Χαλκᾶ σὰ νεῦρα, Βάκχε, πρὸς, νεύρων βίαν, καὶ πρὸς ξίφος, Σέργιε, πῦρ σὴ καρδία. 

 

Σέργιον ἑβδομάτῃ ξίφος ἔκτανε, νεῦρα δὲ Βάκχον. 

  

Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ὁ μὲν Σέργιος, πριμμικήριος ἦν 

τῆς σχολῆς τῶν Κυϊντιλίων· ὁ δὲ Βάκχος, σεκουνδουκάριος. Διαβληθέντες δὲ ὡς 

χριστιανοί τῷ βασιλεῖ, παραπέμπονται πρὸς τὸν ἡγεμόνα Ἀντίοχον, ἐν πόλει 

Εὐφρατησίων. Καὶ ὁ μὲν Βάκχος, πρῶτος τυφθεὶς νεύροις ὠμοῖς τῆς ὥρας 

παραταθείσης, ἐν αὐταῖς ταῖς βασάνοις τὸ πνεῦμα παρέδωκεν. Ὁ δὲ Σέργιος 

διαφόρως ἐξετασθεὶς καὶ κρηπῖσι σιδηραῖς τοὺς πόδας καθηλωθεὶς καὶ τρέχειν 

ἀναγκασθεὶς μακροτάτας ὁδοὺς, εἶτα καθειρχθεὶς καὶ αὖθις ταῖς αὐταῖς κρηπῖσι  

καθηλωθείς, τὴν κεφαλὴν τῷ ξίφει ἀποτέμνεται. 
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Τῆ αὺτῆ ἡμέρα, μνήμη | τῆς μετὰ φιλαν(θρωπ)ίας ἡμῖν | ἐπενεχθείσης φοβερᾶς 

ἀ|πειλῆς τοῦ σεισμοῦ.| 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν | ἁγίων μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ | πρεσβυτέρου, κ(αὶ) 

Καισαρίου, διακόνου.| 

 

Σάκκω δοθείσι καὶ βυθῶ, θ(εὸ)ς | λόγος, διττοῖς ἀθληταῖς, | σάκκον εἰς χαρὰν 

στρέφει.| 

 

Κλαυδίου βασιλεύοντος ἐν | Ῥώμη · καὶ τὴν ἰδίαν μ(ητέ)ρα | ἀποκτείναντος, διὰ τὴν 

| Δεξιά στήλη εἰς Χ(ριστὸ)ν πίστιν, οὐκ ἐφείσατο | ἔκτοτε τῶν χριστιανῶν· | Τότε ὁ 

μακάριος Καισάριος, | ἀπὸ τῆς ἄφρων χώρας | ἐλθὼν, ἐν πόλει Ῥωμαίων | 

λεγομένη Ταρακίνη, ὡς εἶδε | τὰς μυσαρὰς θυσίας, κατέ|πτυσε, συμπατήσας δὲ | 

ταύτας, κρατηθεὶς ἐν τρισὶ | ἡμέραις, παρεδόθη τῶ ἀν|θυπάτω, δεσμευθεὶς δὲ | τὰς 

χεῖρας ὄπισθεν, εἴλ|κετο παρὰ τῶν στρατιωτῶν | ἔμπροσθεν τοῦ ὀχήματος | τοῦ 

ἄρχοντος, μέχρι τοῦ να|οῦ τοῦ Ἀπόλλωνος· καὶ ὡς | ἤδη πρὸς τὸν ναὸν ἀφίκον|το, 

τοῦ ἁγίου προσευξαμέ|νου, πέπτωκεν εὐθέως ἐκ | θεμελίων ὁ ναός· 

συμπερι|λαβὼν ἔνδοθεν, τόν τε | ἀρχιερέα καὶ ἄλλους πολλούς, | ὅπερ ἰδὼν 

Λεόντιος ὁ ὑπα|τικὸς, προσέπεσε τῶ ἁγίω· | κ(αὶ) πιστεύσας εἰς τὸν Χ(ριστὸ)ν, 

ἐ|βάπτισεν αὐτὸν ἐνώπιον | πάντων· κ(αὶ) ἐλθὼν ὁ πρεσβύτερος Ἰουλιανὸς, 

μετέ|δωκεν αὐτῶ τῶν ἀχράντων | μυστηρίων || f 46v Αριστερή στήλη κ(αὶ) τοῦ 

ὑπατικοῦ εὐθέως τὴν | ψυχὴν εἰς χεῖρας θ(εο)ῦ ἀναθεμέ|νου, ἐξαιτήσεως, διὰ τῆς | 

τοῦ ἁγίου προσευχῆς, τὸ γεγο|νὸς θεασάμενος, Λοξώριος | ὁ ἄρχων, ἐκράτησεν 

Ἰου|λιανὸν τὸν πρεσβύτερον, κ(αὶ) | Καισάριον τὸν διάκονον · κ(αὶ) | προσέταξε 

βληθῆναι αὐτοὺς | εἰς σάκκους· καὶ ῥιφῆναι | ἐν τῆ θαλάσση· οἱ δὲ ἅγιοι, | εἶπον 

πρὸς αὐτὸν, ἡμεῖς | μὲν Λοξώριε, ῥιπτόμεθα | ἐν τῆ θαλάσση· σὺ δὲ ὑπὸ δει|νοῦ 

ὄφεως τυφθεὶς, κακῶ | θανάτω τὴν ψυχὴν ἀπορρή|ξεις· ὃ καὶ γέγονε· μετὰ γὰρ | 

δύο ἡμέρας ἐν τῶ αἰγιαλῶ | τῆς θαλάσσης περιπατοῦν|τι, περιπλακεὶς αύτῶ 

δει|νότατος ὄφις, καὶ πάντα | τὰ τούτου μέλη τύψας, ἄ|πνοον καὶ νεκρὸν σχεδὸν 

εἰρ|γάσατο· ἐξογκωθεὶς γὰρ | ἔκειτο τοῖς ὁρῶσι θέαμα μέγα | τὰ δὲ σώματα τῶν 

ἁγίων | ἐξελθόντα ἀπό τῆς θαλάσσης | ὑπὸ θ(εο)ῦ κυβερνώμενα, Εὐ|σέβιός τις 

πρεσβύτερος καὶ | 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρωπίας ἡμῖν ἐπενεχθείσης φοβερᾶς ἀπειλῆς 

τοῦ σεισμοῦ. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ πρεσβυτέρου, καὶ 

Καισαρίου, διακόνου. 

 

Σάκκῳ δοθείσι καὶ βυθῷ, Θεὸς Λόγος, διττοῖς ἀθληταῖς, σάκκον εἰς χαρὰν στρέφει. 

 

Κλαυδίου βασιλεύοντος ἐν Ῥώμῃ καὶ τὴν ἰδίαν μητέρα ἀποκτείναντος, διὰ 

τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, οὐκ ἐφείσατο ἔκτοτε τῶν χριστιανῶν. Τότε ὁ μακάριος 

Καισάριος,  ἀπὸ τῆς Ἄφρων χώρας ἐλθὼν, ἐν πόλει Ῥωμαίων λεγομένῃ Ταρακηνῇ, 

ὡς εἶδε τὰς μυσαρὰς θυσίας, κατέπτυσε συμπατήσας δὲ ταύτας, κρατηθεὶς ἐν τρισὶ 

ἡμέραις, παρεδόθη τῷ ἀνθυπάτῳ. Δεσμευθεὶς δὲ τὰς χεῖρας ὄπισθεν, εἴλκετο παρὰ 

τῶν στρατιωτῶν ἔμπροσθεν τοῦ ὀχήματος τοῦ ἄρχοντος, μέχρι τοῦ ναοῦ τοῦ 

Ἀπόλλωνος. Καὶ ὡς ἤδη πρὸς τὸν ναὸν ἀφίκοντο, τοῦ ἁγίου προσευξαμένου, 

πέπτωκεν εὐθέως ἐκ θεμελίων ὁ ναός, συμπεριλαβὼν ἔνδοθεν, τόν τε ἀρχιερέα καὶ 

ἄλλους πολλούς, ὅπερ ἰδὼν Λεόντιος ὁ ὑπατικός, προσέπεσε τῷ ἁγίῳ· καὶ 

πιστεύσας εἰς τὸν Χριστόν, ἐβάπτισεν αὐτὸν ἐνώπιον πάντων· καὶ ἐλθὼν ὁ 

πρεσβύτερος Ἰουλιανός, μετέδωκεν αὐτῷ τῶν ἀχράντων μυστηρίων. 

Καὶ τοῦ ὑπατικοῦ εὐθέως τὴν ψυχὴν εἰς χεῖρας Θεοῦ ἀναθεμένου, ἐξ 

αἰτήσεως διὰ τῆς τοῦ ἁγίου προσευχῆς, τὸ γεγονὸς θεασάμενος Λοξώριος ὁ ἄρχων, 

ἐκράτησεν Ἰουλιανὸν τὸν πρεσβύτερον καὶ Καισάριον τὸν διάκονον· καὶ προσέταξε 

βληθῆναι αὐτοὺς εἰς σάκκους· καὶ ῥιφῆναι ἐν τῇ θαλάσσῃ. Οἱ δὲ ἅγιοι εἶπον πρὸς 

αὐτόν· «Ἡμεῖς μὲν, Λοξώριε, ῥιπτόμεθα ἐν τῇ θαλάσσῃ, σὺ δὲ ὑπὸ δεινοῦ ὄφεως 

δηχθείς, κακῷ  θανάτῳ τὴν ψυχὴν ἀποῤῥήξεις· ὃ καὶ γέγονε· μετὰ γὰρ δύο ἡμέρας 

ἐν τῷ αἰγιαλῷ  τῆς θαλάσσης περιπατοῦντι, περιπλακεὶς αὐτῷ δεινότατος ὄφις καὶ 

πάντα τὰ τούτου μέλη τύψας, ἄπνουν καὶ νεκρὸν σχεδὸν εἰργάσατο· ἐξογκωθεὶς 

γὰρ ἔκειτο τοῖς ὁρῶσι θέαμα μέγα. 

Τὰ δὲ σώματα τῶν ἁγίων ἐξελθόντα ἀπό τῆς θαλάσσης ὑπὸ Θεοῦ 

κυβερνώμενα, Εὐσέβιός τις πρεσβύτερος καὶ  
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 Δεξιά στήλη  Φίληξ δι’ ὀπτασίας ἀποστα|λέντες, ὑπεδέξαντο ταῦτα· | κ(αὶ) 

διήρχοντο ὅπου ὁ δύστη|νος ἔκειτο· οὕς καὶ θεασάμενος | ἐταλάνιζεν ἑαυτόν· ἀλλ’ 

ὁ | υἱὸς αὐτοῦ, βαπτισθέντος | Λεοντίου τοῦ ὑπατικοῦ μετὰ | τὸ κατατεθῆναι τὰ 

λείψανα | τῶν ἁγίων πλησίον τῆς πόλεως, | ἀπέτεμε καὶ τὰς τούτων κε|φαλάς· 

ῥίψας αὐτούς ἐν τῶ | ποταμῶ. Κουάρτος δε πρεσ|βύτερος ἐκ τοῦ κάστρου 

Καπού|ης, ὑπὸ θείου ἀγγέλου ὁδηγηθεὶς, | ἀπελθὼν ἔλαβε καὶ τὰ τούτων | ἅγια 

λείψανα, Εὐσεβίου καὶ | Φίληκος· καὶ κατέθετο ταῦτα | ἐν ἐπισήμω τόπω· εἰς δόξαν 

| π(ατ)ρ(ὸ)ς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πν(εύματο)ς. |  

   

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα,  τοῦ ἁγίου ἱερομάρ|τυρος Πολυχρονίου. | 

 

 

Κτείνουσι πολλὰ Πολυχρόνι|ον ξίφη, πρὸς τὰ ξίφη δὲ | λήψεται, καὶ τὰ στέφη.| 

 

Ὁς ἐπαρχίας μὲν ἔφη τῆς | Γαμφανίτου λεγομένη· ὁ δὲ | τούτου π(ατ)ὴρ Βαρδάνιος 

γεωρ|γὸς ὤν, τὸν παῖδα γράμμα|σιν ἐκπαιδεύων, ἐκέλευσε || f 47r Αριστερή  

στήλη τοῦτον τοῖς παισὶν ἐπακο|λουθεῖν· καὶ διὰ τὸ εἶναι μή|κοθεν τὸ ὕδωρ, τῆ 

εὐχῆ τοῦ | παιδὸς πηγὴ ἀνεδόθη · πο|λλὴ γὰρ ἦν ἐν τῶ νέω ἡ σύνε|σις καὶ ἡ 

ἐγκράτεια· κ(αὶ) ἐπεὶ | εἰς μέτρον ἔφθασεν ἡλικίας, | τῆς ἀμπελουργοῖς ἑαυτὸν | 

ἑνώσας, πρὸς τὴν βασιλε|ύουσαν ἔρχεται· καὶ ἐργαζό|μενος αὐτὸς τὰς ἀμπέλους |  

μετὰ τῶν λοιπῶν, διὰ δύο | ἢ τριῶν ἡμερῶν τροφῆς | μετελάμβανε καὶ ὕδατος· | ὁ 

δὲ τούτου ἐργοδότης θαυ|μάσας τὸν τοῦ θ(εο)ῦ ἐργάτην, | κ(αὶ) αἰδεσθεὶς αὐτοῦ 

τὴν ἀρετὴν, | ἐφοδιάσας χρυσίου ποσό|τητι, ἀπέστειλεν εἰπὼν, | ἄπελθε εἰς τὰ ἴδια 

ὑπὲρ ἐ|μοῦ εὐχόμενος, κρατήσας | τὴν δίκελλαν αὐτοῦ μόνην, | πίστεως χάριν· 

ἥτις πολλὰ | θαυμάσια ἀπετέλεσεν | αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ ἐν χερσὶ χρυ|σίου, 

ἐκκλησίαν κατασκε|υάσας, καὶ ἐν τῆ κατὰ Νίκαι|αν συνόδω εὐρεθεὶς 

ἀναγνώ|στης ὤν, δέχεται τὸ τοῦ διακόνου | Δεξιά στήλη  κ(αὶ) πρεσβυτέρου 

ἀξίωμα· | ἐπεὶ δὲ ὁ μέγας Κωνσταντῖνος | τὸν βίον μετήμειψε, παραυ|τίκα ἡ τοῦ 

Ἀρείου αἵρεσις, | ἤρξατο ἐκταράττειν τοὺς | πολλοὺς, ὅθεν οἱ κακόδο|ξοι φθόνω 

τηκόμενοι, κ(αὶ) | εὑρόντες τὸν ἅγιον τῶ θυσι|αστηρίω παριστάμενον, ἄ|φνω 

ἐκπηδήσαντες, τοῖς | ξίφεσιν αὐτὸν κατέσφαξαν· | κ(αὶ) τῶ μυστικῶ καὶ θείω 

αἵ|ματι, τὸ τοῦ μαρτυρίου | συμμίξαντες, θυσίαν ἀκου|σίως τῶ Θεῶ παρέπεμψαν.| 
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Φῆλιξ, δι’ ὀπτασίας ἀποσταλέντες, ὑπεδέξαντο ταῦτα· καὶ διήρχοντο ὅπου ὁ 

δύστηνος ἔκειτο· οὓς καὶ θεασάμενος ἐταλάνιζεν ἑαυτόν. Ἀλλ’ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, 

βαπτισθέντος Λεοντίου τοῦ ὑπατικοῦ μετὰ τὸ κατατεθῆναι τὰ λείψανα τῶν ἁγίων 

πλησίον τῆς πόλεως, ἀπέτεμε καὶ τὰς τούτων κεφαλάς· ῥίψας αὐτούς ἐν τῷ  

ποταμῷ. Κουάρτος δὲ πρεσβύτερος ἐκ τοῦ κάστρου Καπούης, ὑπὸ θείου ἀγγέλου 

ὁδηγηθεὶς,  ἀπελθὼν ἔλαβε καὶ τὰ τούτων ἅγια λείψανα, Εὐσεβίου καὶ Φίληκος· καὶ 

κατέθετο ταῦτα ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ· εἰς δόξαν Πατρὸς καὶ Υἱοῦ καὶ Ἁγίου Πνεύματος.   

   

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυχρονίου.  

 

Κτείνουσι πολλὰ Πολυχρόνιον ξίφη, πρὸς τὰ ξίφη δὲ λήψεται, καὶ τὰ στέφη. 

 

Ὃς ἐπαρχίας μὲν ἔφη τῆς Γαμφανίτου λεγομένης· ὁ δὲ τούτου πατὴρ 

Βαρδάνιος γεωργὸς ὤν, τὸν παῖδα γράμμασιν ἐκπαιδεύων, ἐκέλευσε τοῦτον τοῖς 

παισὶν ἐπακολουθεῖν· καὶ διὰ τὸ εἶναι μήκοθεν τὸ ὕδωρ, τῇ εὐχῇ τοῦ παιδὸς, πηγὴ 

ἀνεδόθη· πολλὴ γὰρ ἦν ἐν τῷ νέῳ ἡ σύνεσις καὶ ἡ ἐγκράτεια. Καὶ ἐπεὶ εἰς μέτρον 

ἔφθασεν ἡλικίας, τοῖς ἀμπελουργοῖς ἑαυτὸν ἑνώσας, πρὸς τὴν Βασιλεύουσαν 

ἔρχεται· καὶ ἐργαζόμενος αὐτὸς τὰς ἀμπέλους μετὰ τῶν λοιπῶν, διὰ δύο ἢ τριῶν 

ἡμερῶν τροφῆς μετελάμβανε καὶ ὕδατος. Ὁ δὲ τούτου ἐργοδότης θαυμάσας τὸν τοῦ 

Θεοῦ ἐργάτη καὶ αἰδεσθεὶς αὐτοῦ τὴν ἀρετήν, ἐφοδιάσας χρυσίου ποσότητι, 

ἀπέστειλεν εἰπών·  «Ἄπελθε εἰς τὰ ἴδια, ὑπὲρ ἐμοῦ εὐχόμενος», κρατήσας τὴν 

δίκελλαν αὐτοῦ μόνην,  πίστεως χάριν· ἥτις πολλὰ θαυμάσια ἀπετέλεσεν. 

Αὐτὸς δὲ μετὰ τοῦ ἐν χερσὶ χρυσίου, ἐκκλησίαν κατασκευάσας, καὶ ἐν τῇ 

κατὰ Νίκαιαν συνόδῳ εὐρεθείς, ἀναγνώστης ὤν, δέχεται τὸ τοῦ διακόνου καὶ 

πρεσβυτέρου ἀξίωμα. Ἐπεὶ δὲ ὁ μέγας Κωνσταντῖνος τὸν βίον μετήμειψε, 

παραυτίκα ἡ τοῦ Ἀρείου αἵρεσις ἤρξατο ἐκταράττειν τοὺς πολλοὺς, ὅθεν οἱ 

κακόδοξοι φθόνῳ τηκόμενοι καὶ εὑρόντες τὸν ἅγιον τῷ θυσιαστηρίῳ  

παριστάμενον, ἄφνω ἐκπηδήσαντες, τοῖς ξίφεσιν αὐτὸν κατέσφαξαν· καὶ τῷ 

μυστικῷ καὶ θείῳ αἵματι, τὸ τοῦ μαρτυρίου συμμίξαντες, θυσίαν ἀκουσίως τῷ Θεῷ 

παρέπεμψαν. 
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ΤΗ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 52r Αριστερή  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ,  Ηη΄· μνήμη | τῆς ὁσίας  Πελαγίας, τῆς | ἀπὸ Ἑταιρίδων.|  

 

Αἴσχους πλυθεῖσα καὶ λιποῦσα | τὸν σάλον, πρὸς ὅρμον | ἥκεις οὐ(ρα)νοῦ 

Πελαγία. | 

Ὀγδοάτη ὑπάλυξε βίου | πέλαγος Πελαγία. |  

 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως | Ἀντιοχείας· ταῖς ὀρχήστραις | κ(αὶ) ταῖς θεατροσκοπίαις 

| σχολάζουσα κ(αὶ) παλακευο|Δεξιά  στήλημένη τῆ πόλει· καὶ συνάγουσα | ἐκ τῆς 

πονηρᾶς αὐτῆς ἐρ|γασίας πλοῦτον ἄπειρον· | αὕτη κατηχηθεῖσα παρά | τινος 

νόννου, ἐπισκόπου | ἁγίου ἀνδρὸς· καὶ θερμῶς | μετανοήσασα καὶ βαπτι|σθεῖσα, 

ἀποβάλλεται | πάντα ὡς σκύβαλα· καὶ | περιβαλλόμενη τρίχινα· | κ(αὶ) εἰς ἄνδρα 

μετασχηματι|σθεῖσα καὶ λαθοῦσα, κατέ|λαβε τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· | κ(αὶ) 

ἐγκλείσασα ἑαυτὴν ἐν κε|λλίω, τὸ λειπόμενον τῆς | ζωῆς θεαρέστως ζήσασα, | ἐν 

εἰρήνη ἀνεπαύσατο. 

    

Τῆ αὐτη ἡμέρα, ἑτέρας  ἁγίας | Πελαγίας, τῆς παρθένου.| 

 

Κρημνῶ φυγοῦσα κρημνὸν | αἰσχύνης μέγαν, κρημνεῖς | τὸν ἐχθρὸν εὐφυῶς 

Πελαγία. 

  

Αὕτη ἡ ἁγία Πελαγία ὑπῆρχεν ἐπὶ | Νουμεριανοῦ βασιλέως· ἀπὸ | Ἀντιοχείας τῆς 

Συρίας· γέ|νος ἐνδόξου· μαθὼν δὲ | ὁ ἄρχων τῆς πόλεως, ὅτι | χριστιανή ἐστιν, 

ἀπέστειλε | στρατιῶτας τοῦ κρατῆσαι|αὐτὴν· || f  52v Αριστερή  στήλη οἱ δὲ 

ἀπελθόντες, περιεκύ|κλωσαν τὸν οἶκον αὐτῆς· βου|λόμενοι ἁρπάσαι αὐτὴν· 

μα|θοῦσα δὲ τοῦτο ἡ ἁγία, ἠτή|σατο μικρὸν περιμεῖναι· | τῶν δὲ πεισθέντων, 

στᾶσα | πρὸς ἀνατολὰς, ἐν ὧ τόπω | εἰώθει προσεύχεσθαι, ἀνα|τείνασα τὰς 

χεῖρας· καὶ τοὺς | ὀφθαλμοὺς ἄρασα εἰς τὸν | οὐ(ρα)νὸν, προσηύξατο ἐπὶ | πολὺ 

πρὸς τὸν θ(εὸ)ν μὴ πα|ραδοθῆναι τοῖς στρατιώ|ταις· ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν ἀ|πελθεῖν, 

ἁγνήν· καὶ ἄμω|μον ἱερεῖον· ταῦτα εἰποῦσα, | καὶ σεμνῶς ἑαυτὴν περι|στείλασα, 

ἀπέδωκε τὸ πν(εῦμ)α | τῶ κ(υρί)ω. 
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ΤΗ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ,  Ηῃ΄· μνήμη τῆς ὁσίας  Πελαγίας, τῆς ἀπὸ Ἑταιρίδων.  

 

Αἴσχους πλυθεῖσα καὶ λιποῦσα τὸν σάλον, πρὸς ὅρμον ἥκεις οὐρανοῦ, Πελαγία.  

 

Ὀγδοάτῃ ὑπάλυξε βίου πέλαγος Πελαγία.  

 

Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Ἀντιοχείας, ταῖς ὀρχήστραις καὶ ταῖς θεατροσκοπίαις  

σχολάζουσα καὶ παλακευομένη τῇ πόλει· καὶ συνάγουσα ἐκ τῆς πονηρᾶς αὐτῆς 

ἐργασίας πλοῦτον ἄπειρον. Αὕτη κατηχηθεῖσα παρά τινος Νόννου ἐπισκόπου,  

ἁγίου ἀνδρός, καὶ θερμῶς μετανοήσασα καὶ βαπτισθεῖσα, ἀποβάλλεται πάντα ὡς 

σκύβαλα· καὶ περιβαλλόμενη τρίχινα καὶ εἰς ἄνδρα μετασχηματισθεῖσα καὶ 

λαθοῦσα, κατέλαβε τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν· καὶ ἐγκλείσασα ἑαυτὴν ἐν κελλίῳ, τὸ 

λειπόμενον τῆς ζωῆς θεαρέστως ζήσασα, ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 

    

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἑτέρας  ἁγίας Πελαγίας, τῆς Παρθένου. 

 

Κρημνῷ φυγοῦσα κρημνὸν αἰσχύνης μέγαν, κρημνεῖς τὸν ἐχθρὸν εὐφυῶς Πελαγία. 

  

Αὕτη ἡ ἁγία Πελαγία ὑπῆρχεν ἐπὶ Νουμεριανοῦ βασιλέως· ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς 

Συρίας, γένος ἐνδόξου. Μαθὼν δὲ ὁ ἄρχων τῆς πόλεως, ὅτι χριστιανή ἐστιν, 

ἀπέστειλε στρατιῶτας τοῦ κρατῆσαι αὐτὴν· οἱ δὲ ἀπελθόντες, περιεκύκλωσαν τὸν 

οἶκον αὐτῆς, βουλόμενοι ἁρπάσαι αὐτὴν. Μαθοῦσα δὲ τοῦτο ἡ ἁγία, ἠτήσατο 

μικρὸν περιμεῖναι· τῶν δὲ πεισθέντων, στᾶσα πρὸς ἀνατολὰς, ἐν ᾧ τόπῳ εἰώθει 

προσεύχεσθαι, ἀνατείνασα τὰς χεῖρας· καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄρασα εἰς τὸν  

οὐρανόν, προσηύξατο ἐπὶ πολὺ πρὸς τὸν Θεὸν μὴ παραδοθῆναι τοῖς στρατιώταις, 

ἀλλὰ πρὸς αὐτὸν ἀπελθεῖν ἁγνὴν καὶ ἄμωμον ἱερεῖον. Ταῦτα εἰποῦσα καὶ σεμνῶς 

ἑαυτὴν περιστείλασα, ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ. 
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Τῆ  αὐτῆ ἡμέρα, ἑτέρας | ἁγίας μάρτυρος Πελαγίας.| 

 

[Ν]οὸς τὸ χαλκούργημα πῦρ | φανὲν φλέγον, βληθεῖσαν | ἔνδον τὴν Πελαγίαν 

φλέγει. |  

 

Πελαγία ἡ μάρτυς, ὑπῆρ|χεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ | βασιλέως· ἐκ πόλεως Ταρ|σοῦ τῆς 

Κιλικίας· Λίνου δὲ | τοῦ ἐπισκόπου, πολλοὺς | τῶν Ἑλλήνων βαπτίζοντος, | Δεξιά 

στήλη ἡ ἁγία Πελαγία, ὁρᾶ κατ’ ὄ|ναρ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἐπι|σκόπου 

παρακαλοῦντα· | αὐτὴν πρὸς τὸ βάπτισμα· | κ(αὶ) αἰτήσασα τὴν μ(ητέ)ρα ὡς | 

δῆθεν πρὸς τὴν τροφὸν ἀ|πελθεῖν, ἦλθε πρὸς τὸν ἐπί|σκοπον καὶ ἐβαπτίσθη, | 

κ(αὶ) μετὰ τὸ βάπτισμα, δε|δωκε τῶ ἐπισκόπω, τοῖς | πτωχοῖς δοῦναι τὴν 

πολύ|τιμον αὐτῆς στολὴν. Εἶτα | ἐλθοῦσα πρὸς τὴν τροφὸν | μετὰ τῶν ἐνδυμάτων 

τοῦ | βαπτίσματος, οὐκ ἐδέ|χθη· ἀπελθοῦσα δὲ πρὸς | τὴν μ(ητέ)ρα μεθ’ ἧς 

ἐνεδέδυτο | ταπεινῆς στολῆς, οὐ μικρῶς | ἀλγήσασαν  ἐπὶ τούτω, | ἔπεισε 

προσαγγεῖλαι τῶ | υἱῶ Διοκλητιανοῦ, τῶ ταύ|την μνηστευσαμένω, τὸν | δὲ 

παροξυνθέντα, ἑαυτὸν | διαχειρίσασθαι· ἐπὶ | τούτω ὀργισθεὶς ὁ π(ατ)ὴρ αὐτοῦ | 

Διοκλητιανὸς, κ(αὶ) κρατήσας |αὐτὴν, χαλκῶ βοΐ πεπυ|ρακτωμένω ἐνέβαλε· κ(αὶ) | 

οὕτως ἡ ἁγία πρὸς κ(ύριο)ν ἐξεδή|μησεν.|| f  53r Αριστερή  στήλη 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα τοῦ ἁγίου ἱερομ(ά)ρ(τυρος) | Ἀρτέμονος. | 

 

Κόσμου μεταστὰς καὶ θ(ε)ῶ προ|σεγγίσας, σὸς εἰμὶ κ(αὶ) σῶ|σον με φησιν 

Ἀρτέμων. 

 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλη|τιανοῦ βασιλέως· πρεσ|βύτερος τῆς κατὰ Λαοδικεί|αν 

ἐκκλησίας· γηραιὸς, | κ(αί) ἤδη ἐπανθοῦσαν ἔχων | τὴν πολιάν· εἰσελθὼν δὲ | μετὰ 

Σισινίου ἐπισκόπου | ἐν τῶ τῶν εἰδώλων ναῶ, | τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος κατέ|στρεψεν 

ἄγαλμα· ὁμοίως | κ(αί) τὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ | συνέτριψε ξόανον· καὶ | τοὺς ἐν αύτῶ 

δράκοντας ἠ|φάνησε· φασὶ γὰρ αὐτοὺς, | εἴκοσι πῆχεις ἔχειν πλά|τος· τὸ δὲ μῆκος, 

ὀγδοήκοντα | διὰ τοῦτο τὰς σάρκας κατα|τέμνεται σιδήροις· κ(αὶ) ἐν | ἐσχάρα 

πυρακτωθείση ὀπτᾶ|ται· ταύτης δὲ ἀπαθὴς δι|ανίσταται·  
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Τῇ  αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἑτέρας ἁγίας μάρτυρος Πελαγίας. 

 

Νοὸς τὸ χαλκούργημα πῦρ φανὲν φλέγον, βληθεῖσαν ἔνδον τὴν Πελαγίαν φλέγει.   

 

Πελαγία ἡ μάρτυς, ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως, ἐκ πόλεως Ταρσοῦ τῆς 

Κιλικίας. Λίνου δὲ τοῦ ἐπισκόπου, πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων βαπτίζοντος, ἡ ἁγία 

Πελαγία ὁρᾶ κατ’ ὄναρ τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἐπισκόπου παρακαλοῦντα αὐτὴν πρὸς 

τὸ βάπτισμα·  καὶ αἰτήσασα τὴν μητέρα ὡς δῆθεν πρὸς τὴν τροφὸν ἀπελθεῖν, ἦλθε 

πρὸς τὸν ἐπίσκοπον καὶ ἐβαπτίσθη. Καὶ μετὰ τὸ βάπτισμα δεδωκε τῷ ἐπισκόπῳ, 

τοῖς  πτωχοῖς δοῦναι τὴν πολύτιμον αὐτῆς στολὴν, εἶτα ἐλθοῦσα πρὸς τὴν τροφὸν  

μετὰ τῶν ἐνδυμάτων τοῦ βαπτίσματος, οὐκ ἐδέχθη. Ἀπελθοῦσα δὲ πρὸς  τὴν 

μητέρα μεθ’ ἧς ἐνεδέδυτο ταπεινῆς στολῆς, οὐ μικρῶς ἀλγήσασαν ἐπὶ τούτῳ,  

ἔπεισε προσαγγεῖλαι τῷ υἱῷ Διοκλητιανοῦ, τῷ ταύτην μνηστευσαμένῳ. Τὸν  δὲ 

παροξυνθέντα, ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι· ἐπὶ τούτῳ ὀργισθεὶς ὁ πατὴρ αὐτοῦ  

Διοκλητιανὸς καὶ κρατήσας αὐτὴν, χαλκῷ βοΐ πεπυρακτωμένω ἐνέβαλε· καὶ οὕτως 

ἡ ἁγία πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

  

Τῇ  αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος  Ἀρτέμονος.  

 

Κόσμου μεταστὰς καὶ Θεῷ προσεγγίσας, σὸς εἰμὶ καὶ σῶσον μέ φησιν Ἀρτέμων. 

 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως· πρεσβύτερος τῆς κατὰ Λαοδικείαν 

ἐκκλησίας. Γηραιὸς καί ἤδη ἐπανθοῦσαν ἔχων τὴν πολιάν· εἰσελθὼν δὲ  μετὰ 

Σισινίου ἐπισκόπου ἐν τῷ τῶν εἰδώλων ναῷ, τὸ τοῦ Ἀπόλλωνος κατέστρεψεν 

ἄγαλμα· ὁμοίως καί τὸ τοῦ Ἀσκληπιοῦ συνέτριψε ξόανον· καὶ  τοὺς ἐν αὐτῷ 

δράκοντας ἠφάνησε. Φασὶ γὰρ αὐτοὺς εἴκοσι πῆχεις ἔχειν πλάτος· τὸ δὲ μῆκος, 

ὀγδοήκοντα. Διὰ τοῦτο τὰς σάρκας κατατέμνεται σιδήροις καὶ ἐν ἐσχάρᾳ 

πυρακτωθείσῃ ὀπτᾶται· ταύτης δὲ ἀπαθὴς διανίσταται·  
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κ(αί) ταῦτα ἐπῆ|γον τῶ ἁγίω οἱ ἀλιτήριοι, | καὶπερ δορκάδος ἑπομέ|νης αὐτῶ, καὶ 

φωνῆ ἀν(θρωπ)ίνη | Δεξιά στήλη ἐλεγχούσης τὴν τοῦ παρα|νόμου ὠμότητα· ὁ δὲ 

ἅγιος | ἐν ὧ ἦν ἱστάμενος τόπω, | ἐξαίφνης πηγῆς ἀναδο|θείσης· καὶ τοὺς 

παρατυχόν|τας βαπτίσας, αὐτίκα ἀ|νεπαύσατο ἐν κ(υρί)ω. | 

 

 

 ΤΗ  Θ΄ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 58v Δεξιά  στήλη 

Τῶ αὐτῶ  μηνὶ Θη΄, τοῦ ἁγίου | ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου | Ίακώβου τοῦ 

Ἀλφαίου.| 

 

Τὸν στ(αυ)ρὸν Ίάκωβος αἴρων ἡ|δέως, ὡς ἔστι σ(ῶτ)ερ ἄξιός|σου δεικνύει. 

 

Ἀμφ’ ἐνά|την Ἰάκωβος ἐν στ(αυ)ρῶ τετά|νυστο.| 

 

Οὗτος ἦν ἀδελφὸς Μα|τθαίου τοῦ τελώνου καὶ | εὐαγγελιστοῦ· ὅς ἐλθὼν εἰς | τὸ 

κήρυγμα, πάντα τὰ | τῶν εἰδώλων τεμένη θείω | ζήλω πυρποληθεὶς κατέ|στρεψε· 

νόσους ἀπελάσας, | κ(αὶ) πονηρὰ πνεύματα, | διὸ καὶ ἡ πληθὺς τῶν ἐ|θνῶν, 

σπέρμα θεῖον αὐτὸν | ὠνόμασε· διαδραμὼν | οὖν τὴν σύμπασαν, ὡς ἐραστὴς| τοῦ 

Χ(ριστο)ῦ, || f 59r Αριστερή  στήλη οὗ καὶ τὸ πάθος καὶ τὸν θά|νατον ἐζήλωσε, 

στ(αυ)ρῶ προσ|πήγνυται· κ(αὶ) τῶ πν(εῦμ)α παρέθετο. 

 

Τῆ αὐτῆ | ἡμέρα, μνήμη τῆς ἁγίας μάρ|τυρος Ποπλίας.| 

 

Ῥυσθεῖσα κόσμου τῆς | πλάνης ἡ Ποπλία, | πόλου πρόσεισι φωλε|οῖς ὡς 

στρουθίον.| 

 

Αὕτη κατὰ τοὺς καιροὺς | Ἰουλιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς | γενομένη, γάμου τὸ πρῶτον | 

ἐπὶ μικρὸν κοινωνήσασαν, | κ(αὶ) καρπὸν ἄξιον τῶ θ(ε)ῶ | προενέγκασα, τὸν 

πρεσ|βύτερον Ἰωάννην, ὃς | πολλάκις τῆς ἐκκλησίας | προέστη, κ(αὶ) ἀεὶ τὴν  

ἡγε|μονίαν δι’ ἄκραν ταπεί|νωσιν ἔφευγεν, ὕστερον | δὲ διὰ τὴν ἐν Χ(ριστ)ῶ αὐτοῦ 

ἀ|γαθὴν ἀναστροφὴν, καὶ | τῆς ἐν Ἀντιοχεία ἐκκλη|σίας, διάκονος ἐχρημά|τισε, 

κ(αὶ) χοροῦ ἱερῶν παρ|θένων ἐξῆρχε, τοῦ γοῦν | Ἰουλιανοῦ τότε τῆ Ἀντιο|χέων 

ἐπιδημήσαντος· | 
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καί ταῦτα ἐπῆγον τῷ ἁγίῳ οἱ ἀλιτήριοι,  καὶπερ δορκάδος ἑπομένης αὐτῷ, καὶ φωνῇ 

ἀνθρωπίνῃ ἐλεγχούσης τὴν τοῦ παρανόμου ὠμότητα· ὁ δὲ ἅγιος ἐν ᾧ ἦν ἱστάμενος 

τόπῳ, ἐξαίφνης πηγῆς ἀναδοθείσης· καὶ τοὺς παρατυχόντας βαπτίσας, αὐτίκα 

ἀνεπαύσατο ἐν Κυρίῳ.  

 

 

 ΤΗ  Θ΄ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ Θῃ΄, τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου  Ἰακώβου τοῦ 

Ἀλφαίου. 

 

Τὸν σταυρὸν Ίάκωβος αἴρων ἡδέως, ὡς ἔστι Σῶτερ ἄξιός σου δεικνύει. 

 

Ἀμφ’ ἐνάτην Ἰάκωβος ἐν σταυρῷ τετάνυστο. 

 

Οὗτος ἦν ἀδελφὸς Ματθαίου τοῦ τελώνου καὶ  εὐαγγελιστοῦ, ὃς ἐλθὼν εἰς τὸ 

κήρυγμα, πάντα τὰ τῶν εἰδώλων τεμένη θείῳ  ζήλῳ πυρποληθεὶς κατέστρεψε, 

νόσους ἀπελάσας,  καὶ πονηρὰ πνεύματα, διὸ καὶ ἡ πληθὺς τῶν ἐθνῶν, σπέρμα 

θεῖον αὐτὸν  ὠνόμασε. Διαδραμὼν  οὖν τὴν σύμπασαν ὡς ἐραστὴς τοῦ Χριστοῦ,   οὗ 

καὶ τὸ πάθος καὶ τὸν θάνατον ἐζήλωσε, σταυρῷ προσπήγνυται καὶ τὸ πνεῦμα 

παρέθετο. 

 

Τῇ αὐτῇ  ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Ποπλίας. 

 

Ῥυσθεῖσα κόσμου τῆς πλάνης ἡ Ποπλία, πόλου πρόσεισι φωλεοῖς ὡς στρουθίον. 

 

Αὕτη κατὰ τοὺς καιροὺς Ἰουλιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς γενομένη, γάμου τὸ 

πρῶτον ἐπὶ μικρὸν κοινωνήσασαν καὶ καρπὸν ἄξιον τῷ Θεῷ προσενέγκασα, τὸν 

πρεσβύτερον Ἰωάννην, ὃς πολλάκις τῆς ἐκκλησίας  προέστη, καὶ ἀεὶ τὴν  ἡγεμονίαν 

δι’ ἄκραν ταπείνωσιν ἔφευγεν· ὕστερον δὲ διὰ τὴν ἐν Χριστῷ αὐτοῦ ἀγαθὴν 

ἀναστροφὴν καὶ  τῆς ἐν Ἀντιοχεία ἐκκλησίας, διάκονος ἐχρημάτισε, καὶ χοροῦ 

ἱερῶν παρθένων ἐξῆρχε. 

  Τοῦ γοῦν  Ἰουλιανοῦ τότε τῇ Ἀντιοχέων ἐπιδημήσαντος·  
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 Δεξιά  στήλη κ(αὶ) πολλὴν δεισιδαιμονίαν | ἐπιδεικνυμένου· κ(αὶ) πάν|τας 

ἐκκαλουμένου τοῖς δαί|μοσι σέβας προσενεγκεῖν, | αὕτη ἡ τιμία γραῦς, τοῦ | 

παραβάτου παρόντος, | ἀπήρξατο ψάλλειν γεγονό|τερον σὺν ταῖς παρθένοις, | τὰ 

εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀρ|γύριον καὶ χρυσίον· ἔργα | χειρῶν ἀν(θρώπ)ων· διὰ ταῦτα | 

ἐλκυσθεῖσα, κατὰ τῶν πα|ρειῶν τύπτεται σφοδρῶς | ὥστε καὶ τὴν γῆν 

φοινιχθῆ|ναι τῶ ταύτης αἵματι. Ὁ δὲ | θάνατος αὐτῆς ἐν τῶ ὑπο|στρέφειν τὸν 

παραβάτην | ἐταμιεύθη· αὕτη διαρκέ|σασα χρόνον, ἐν εἰρήνη τὸν | βίον ἀπέλιπε.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Πέτρου.| 

 

Εἰς ὕψος ἀρθεὶς ἀρετῶν θεῖος | Πέτρος, τὸν χοῦν ἀπεκ|δὺς εἰς ὕψος οὐ(ρα)νοῦ 

φθάνει. | 

 

Οὗτος ὁ μακάριος ἀνήρ, ἐπὶ | τῆς βασιλείας ἦν Θεοφίλου· | ὁρμώμενος ἐκ τῆς τῶν 

Γα|λατῶν ἐπαρχίας, Θεοφίλου || f 59v Αριστερή στήλη κ(αὶ) Εὐδοκίας γέννημα· 

κά|λλει καὶ μεγέθει καὶ ῥώμη | σώματος σεμνυόμενος· | ὃς καὶ δι’αὐτὸ τοῦτο, 

κόμης | ὑπὸ τοῦ βασιλέως ζώννυται, | διαπρέψας δὲ ἐν τῆ στρα|τεία χρόνον οὐχί 

συχνὸν, | πάντων καταφρονήσας, | τὸν μονήρη βίον ὑπέρχεται | τὴν κόμην ἔν τινι 

μονα|στηρίω δαφναιῶνι προ|σαγορευομένω κειράμενος | κ(αὶ) Πέτρος ἀντὶ 

Λέοντος | ὀνομασθεὶς· ἔπειτα ἐν τῶ | Ὀλύμπω γέγονεν, εἶτα | τοὺς ἁγίους τόπους 

κατήλει|φεν· εἶθ’ οὕτω τὴν Λαο|δίκειαν καὶ τὴν Ἀττάλιαν· | πάντα δὴ πόνον τὸν 

ἀπὸ | τῆς ὁδοιπορίας καὶ τῶν | ἰσμαηλιτῶν τὸν ἀπαίδευ|τον θυμὸν γενναίως 

ὑπε|νεγκὼν, αὖθις κατὰ τὸν | Ὄλυμπον γίνεται· ἐπεὶ δὲ | τὸ τῆς πολιτείας αὐτοῦ | 

κ(αὶ) ἀρετῆς ὕψος καὶ βασι|λεῦσι  κατάδηλον γέγονε, | πείθει αὐτὸν Βασίλειος | ὁ 

βασιλεὺς, ἐν τῆ μονῆ | Δεξιὰ  στήλη τοῦ ἁγίου Φωκᾶ γενέσθαι· | ἐν ἧ  κατὰ πολλὰ 

κατὰ θ(εὸ)ν ἐργασά|μενος· καὶ ἀγωνισάμενος· | κ(αὶ) θαύματα ποιήσας, ἐν | 

εἰρήνη τῶ θ(ε)ῶ, τὸ πν(εῦμ)α αὐτοῦ |παρέθετο. 

 

Τῆ αὑτῆ ἡμέρα, | μνήμη τοῦ ἁγίου Δωροθέου | ἐπισκόπου Τύρου. | 

 

Δωρόθεος ἀοὶδιμος, ἐπί|σκοπος γέγονε πόλεως Τύρου· | πᾶσαν γραφικὴν 

ἐπιστά|μενος ἱστορίαν· καὶ ἦν μὲν | φυγὼν διὰ τὸν διωγμὸν, | μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν 

Διο|κλητιανοῦ καὶ Λικινίου, καὶ κα|ταλαβὼν Τύρον· ἐποίμαι|νε τὴν ἁγίαν τοῦ 

θ(εο)ῦ ἐκκλη|σίαν· μέχρις Ἰουλιανοῦ | τοῦ παραβάτου·  
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καὶ πολλὴν δεισιδαιμονίαν  ἐπιδεικνυμένου καὶ πάντας ἐκκαλουμένου τοῖς δαίμοσι 

σέβας προσενεγκεῖν, αὕτη ἡ τιμία γραῦς, τοῦ παραβάτου παρόντος, ἀπήρξατο 

ψάλλειν γεγωνότερον σὺν ταῖς παρθένοις· «Τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ 

χρυσίον, ἔργα  χειρῶν ἀνθρώπων». Διὰ ταῦτα ἐλκυσθεῖσα, κατὰ τῶν παρειῶν 

τύπτεται σφοδρῶς, ὥστε καὶ τὴν γῆν φοινιχθῆναι τῷ ταύτης αἵματι. Ὁ δὲ  θάνατος 

αὐτῆς ἐν τῷ ὑποστρέφειν τὸν παραβάτην ἐταμιεύθη. Αὕτη διαρκέσασα χρόνον, ἐν 

εἰρήνῃ τὸν  βίον ἀπέλιπε. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου  πατρὸς ἡμῶν Πέτρου. 

 

Εἰς ὕψος ἀρθεὶς ἀρετῶν θεῖος  Πέτρος, τὸν χοῦν ἀπεκδὺς εἰς ὕψος οὐρανοῦ φθάνει.  

 

Οὗτος ὁ μακάριος ἀνήρ, ἐπὶ τῆς βασιλείας ἦν Θεοφίλου, ὁρμώμενος ἐκ τῆς τῶν 

Γαλατῶν ἐπαρχίας, Θεοφίλου καὶ Εὐδοκίας γέννημα, κάλλει καὶ μεγέθει καὶ ῥώμῃ  

σώματος σεμνυόμενος·  ὃς καὶ δι’αὐτὸ τοῦτο, κόμης ὑπὸ τοῦ βασιλέως ζώννυται.  

Διαπρέψας δὲ ἐν τῇ στρατείᾳ χρόνον οὐχί συχνὸν,  πάντων καταφρονήσας,  τὸν 

μονήρη βίον ὑπέρχεται, τὴν κόμην ἔν τινι μοναστηρίῳ Δαφναιῶνι 

προσαγορευομένῳ κειράμενος καὶ Πέτρος ἀντὶ Λέοντος  ὀνομασθείς. Ἔπειτα ἐν τῷ  

Ὀλύμπῳ γέγονεν, εἶτα  τοὺς ἁγίους τόπους κατήλειφεν· εἶθ’ οὕτω τὴν Λαοδίκειαν 

καὶ τὴν Ἀτάλειαν. Πάντα δὴ πόνον τὸν ἀπὸ  τῆς ὁδοιπορίας καὶ τῶν  Ἰσμαηλιτῶν 

τὸν ἀπαίδευτον θυμὸν γενναίως ὑπενεγκὼν, αὖθις κατὰ τὸν  Ὄλυμπον γίνεται. 

Ἐπεὶ δὲ τὸ τῆς πολιτείας αὐτοῦ καὶ ἀρετῆς ὕψος καὶ βασιλεῦσι  κατάδηλον γέγονε,  

πείθει αὐτὸν Βασίλειος  ὁ βασιλεὺς, ἐν τῇ μονῇ τοῦ ἁγίου Φωκᾶ γενέσθαι·  ἐν ᾗ 

πολλὰ κατὰ Θεὸν ἐργασάμενος καὶ ἀγωνισάμενος καὶ θαύματα ποιήσας, ἐν  

εἰρήνῇ τῷ Θεῷ, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ παρέθετο. 

 

Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ,  μνήμη τοῦ ἁγίου Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου.  

 

Δωρόθεος ἀοὶδιμος, ἐπίσκοπος γέγονε πόλεως Τύρου· πᾶσαν γραφικὴν 

ἐπιστάμενος ἱστορίαν· καὶ ἦν μὲν  φυγὼν διὰ τὸν διωγμόν,  μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν 

Διοκλητιανοῦ καὶ Λικινίου, καὶ καταλαβὼν Τύρον·  ἐποίμαινε τὴν ἁγίαν τοῦ Θεοῦ 

ἐκκλησίαν· μέχρις Ἰουλιανοῦ  τοῦ παραβάτου·  
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καὶ ἐπεὶ | οὐ φανερῶς ἀλλὰ κρυπτῶς | τὸ  πρότερον διὰ τῶν ἀρχόν|των  αὐτοῦ 

ἐφόνευεν Ἰουλι|ανὸς τοὺς χριστιανοὺς· | ἀκούσας ὁ ἅγιος Δωρόθεος, ἀνε|χώρησεν 

ἐκ τῆς Τύρου, κ(αὶ) | κατέλαβε τὴν χώραν τῆς | Θράκης· ἀλλ’ οὐδ’ ἐκεῖ τοῦς | 

εἰδωλολάτρας ἐξέφυγε.| Κρατηθεὶς γὰρ παρὰ τῶν || f 60r Αριστερὴ  στήλη τοῦ 

Ἰουλιανοῦ ἀρχόντων, κ(αὶ) πολλὰς τιμωρίας ὑπομείνας | γέρων ὢν, ἑκατὸν γὰρ 

ἑπτὰ | ἐτῶν ὑπῆρχεν,  ἐν αὺταῖς | ταῖς βασάνοις ταῖς διὰ τὴν | εἰς Χ(ριστὸ)ν 

ὁμολογίαν, τὴν μα|καρίαν ψυχὴν τῶ θ(ε)ῶ παρέ|θετο· πολλὰ καὶ ψυχοφελῆ | 

συγγράμματα καταλιπών. | 

  

Τῆ αὑτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ | καὶ δικαίου, Ἁβραὰμ καὶ Λὼτ | τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ.| 

 

Τὶς οἶκος ἐστὶν Ἁβραὰμ τε|θνηκότι, οὐ κὀλπος | ἄλλοις οἶκος ὡς τῶ Λαζάρω. | 

 

 Ὑπῆρξε τῶ Λὼτ οὐ(ρα)νὸς Σηγὼρ | νέα εἰς ὃν φθάσας πέ|φευγεν ὡς πῦρ τὸν 

βίον.| 

 

ΤΗ   Ι΄ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f  67r Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ  μηνὶ, δεκάτη, μνήμη, | τῶν ἁγίων μαρτύρων, Εὐ|λαμπίου κ(αὶ) 

Εὐλαμπίας | τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ | καὶ ἑτέρων ἁγίων διακοσίων  | μαρτύρων, τῶν 

σὺν αὺτοῖς | μαρτυρησάντων. | 

 

Καὶ προφθάσασα τὴν τομὴν | Εὐλαμπία, Εὐλαμπίω | τμηθέντι κοινωνεῖ στέφους.| 

 

Ἀνδρῶν τετραπλῆν οἶδα | πεντηκοντάδα, ξίφει τε|λειωθεῖσαν ὢ θεῖον τέλος. |  

 

Τμήθη δ’ ἐν δεκάτη Εὐλάμ|πιος ἔκθανε δ’ ἀδελφή. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες, | ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμι|ανοῦ, ἐν Νικομηδεία τῆ | πόλει· 

ἡγεμονεύοντος Μα|ξιμίνου· κατεκρύπτοντο | δὲ πολλοὶ χριστιανοὶ  

ἐν τῶ | ὄρει· οἵτινες ἀπέστειλαν | τὸν ἅγιον Εὐλάμπιον ἐν τῆ | πόλει, ἀγοράσαι 

ἄρτους· ὁ δὲ | ἀπελθὼν καὶ ἰδὼν γράμμα|τα προτεθείμενα τῶν βα|σιλικῶν 

διατάξεων, καὶ | ταῦτα ἀναγινώσκων, ἐκρα|τήθη ὑπὸ τῶν εἰδωλολα|τρῶν| 
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καὶ ἐπεὶ οὐ φανερῶς, ἀλλὰ κρυπτῶς τὸ πρότερον, διὰ τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ, 

ἐφόνευεν Ἰουλιανὸς τοὺς χριστιανοὺς,  ἀκούσας ὁ ἅγιος Δωρόθεος, ἀνεχώρησεν ἐκ 

τῆς Τύρου καὶ  κατέλαβε τὴν χώραν τῆς  Θράκης. Ἀλλ’ οὐδ’ ἐκεῖ τοὺς  εἰδωλολάτρας 

ἐξέφυγε· κρατηθεὶς γὰρ παρὰ τῶν τοῦ Ἰουλιανοῦ ἀρχόντων καὶ πολλὰς τιμωρίας 

ὑπομείνας, γέρων ὤν, ἑκατὸν γὰρ ἑπτὰ ἐτῶν ὑπῆρχεν, ἐν αὺταῖς ταῖς βασάνοις διὰ 

τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, τὴν μακαρίαν ψυχὴν τῷ Θεῷ παρέθετο· πολλὰ καὶ 

ψυχοφελῆ συγγράμματα καταλιπών.  

  

Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ δικαίου Ἁβραὰμ καὶ Λὼτ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. 

 

Τὶς οἶκός ἐστιν Ἁβραὰμ τεθνηκότι, οὗ κόλπος ἄλλοις οἶκος ὡς τῷ Λαζάρῳ. 

 

 Ὑπῆρξε τῷ Λὼτ οὐρανὸς Σηγὼρ νέα, εἰς ὃν φθάσας, πέφευγεν ὡς πῦρ τὸν βίον. 

 

ΤΗ   Ι΄ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ δεκάτῃ, μνήμη  τῶν ἁγίων μαρτύρων Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας  τῆς 

ἀδελφῆς αὐτοῦ  καὶ ἑτέρων ἁγίων διακοσίων μαρτύρων, τῶν σὺν αὺτοῖς  

μαρτυρησάντων.  

 

Καὶ προφθάσασα τὴν τομὴν  Εὐλαμπία, Εὐλαμπίῳ  τμηθέντι κοινωνεῖ στέφους. 

 

Ἀνδρῶν τετραπλῆν οἶδα  πεντηκοντάδα, ξίφει τελειωθεῖσαν ὢ θεῖον τέλος.   

 

Τμήθη δ’ ἐν δεκάτη Εὐλάμπιος ἔκθανε δ’ ἀδελφή. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμιανοῦ, ἐν Νικομηδείᾳ τῇ πόλει, 

ἡγεμονεύοντος Μαξιμίνου. Κατεκρύπτοντο δὲ πολλοὶ χριστιανοὶ ἐν τῷ  ὄρει· οἵτινες 

ἀπέστειλαν  τὸν ἅγιον Εὐλάμπιον ἐν τῇ  πόλει, ἀγοράσαι ἄρτους. Ὁ δὲ  ἀπελθὼν 

καὶ ἰδὼν γράμματα προτεθείμενα τῶν βασιλικῶν διατάξεων καὶ ταῦτα 

ἀναγινώσκων, ἐκρατήθη ὑπὸ τῶν εἰδωλολατρῶν 
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 Δεξιὰ στήλη κ(αὶ) ἐρωτηθεὶς παρὰ τοῦ βα|σιλέως, ὡμολόγησεν ἑαυτὸν | 

χριστιανὸν· καὶ εἰσελθὼν ἐν | τῶ ναῶ τῶν εἰδώλων ὡς | θύσων, ἐπέταξε τῶ ἄρει | 

†ι† πεσεῖν· καὶ πεσὼν συνε|τρίβη· τιμωρουμένου | δὲ αὐτοῦ, Εύλαμπία ἡ | ἀδελφὴ 

αὐτοῦ, εἰς τὸ μέσον | ἐλθοῦσα, ἐδυσώπει τὸν ἅγιον | Εὐλάμπιον εὔξασθαι ὑπὲρ | 

αὐτῆς τοῦ συμμαρτυρῆσαι | αὐτῶ, ἐμβληθέντων δὲ εἰς | λέβητα καχλάζοντα· κ(αὶ) 

μη|δὲν ἀδικηθέντων, ἐπί|στευσαν καὶ ἄνδρες διακό|σιοι· οἳ καὶ σὺν αὐτοῖς 

ἀ|πεκεφαλίσθησαν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Βασιανοῦ.| 

 

Ὁ Βασιανὸς τὸν κάτω λιπὼν | βίον, χαίρων πρὸς αὐ|τὴν τὴν ἄνω χωρεῖ βάσιν.| 

 

Οὗτος ὁ ὅσιος π(ατ)ὴρ ἡμῶν | κ(αὶ) μέγας Βασιανὸς, ὑπῆρ|χεν ἐξ ἀνατολῶν τῆς 

Σύρων | χώρας· ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας | Μα†α†ρκιανοῦ τοῦ εὐσεβεστά|του, ἦλθεν ἐν 

Κωνσταντινου|πόλει || f  67v Αριστερὴ   στήλη κ(αὶ) τοσοῦτον διέλαμψεν | ἀρεταῖς 

καὶ θαύμασιν, ὡς | κ(αὶ) ναὸν ἐπ’ ὀνόματι  αὐτοῦ | κτίσαι τὸν βασιλέα, ὃς | κ(αὶ) 

μέχρι τῆς σήμερόν ἐστιν· | ἐπληθύνθη δὲ ὁ ἀριθμὸς | τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὡς | εἰς 

τριακοσίους· ἐξ ὧν ἦν | κ(αὶ) ἡ ἁγία Ματρώνα· οὕτω | δὲ βιώσας· καὶ πολλοὺς | τῶ 

θ(ε)ῶ προσαγαγὼν, κ(αὶ) νό|σους θεραπεύσας· καὶ θαυ|μάτων ἀπείρων 

αὐτουρ|γὸς γεγονὼς, ἐν βαθυτάτω | γήρα, πρὸς κ(ύριο)ν ἐξεδήμη|σεν. 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Θεο|φίλου τοῦ ὁμολογητοῦ.| 

 

Οὗτος ὁ μακάριος π(ατ)ὴρ ἡμῶν | Θεόφιλος, πρὸ τριῶν | σταδίων Τιβερίου πόλεως 

| γεννηθεὶς, παρὰ εὐσεβῶν | κ(αὶ) χριστιανῶν γονέων, τρι|ετὴς ὢν, τῶ ἁγίω 

βαπτίσ|ματι ἀναγεννηθεὶς, λαβόν|τες αὐτὸν οἱ γονεῖς, ἀνέ|δραμον πρὸς τὸ 

Σελέν|τιον ὄρος· καὶ εὑρόντες | τὸν ἅγιον π(ατὲρ)α ἡμῶν Στέ|Δεξιὰ  στήληφανον· 

καὶ τὴν ἐκείνου | εὐλογίαν δεξάμενοι, οἴ|καδε ἀνεχώρουν· ἔκτοτε | οὖν σχολάζων 

ἦν ὁ παῖς, τοῖς | ἱεροῖς γράμμασι, κ(αὶ) τὸν | τρισκαιδέκατον φθάσας | χρόνον, πρὸς 

τὸν ὅσιον  ἀ|νέδραμε Στέφανον· ὃν | κ(αὶ) ἰδὼν, τίνος χάριν ὦ | τέκνον ἔφη πρὸς 

ἡμᾶς | ἐλήλυθας· ὁ δὲ παῖς ἀπε|κρίνατο· κέκληκάς με τί|μιε π(άτ)ερ· καὶ ἀφεὶς τοὺς 

γο|νεῖς , ἦλθον πρὸς σέ, πότε | τέκνον ὁ ὅσιος ἔφη, κ(αὶ) τί | σοι  εἴρηκα κ(αί) ὁ 

παῖς, ἐν τῶ ἀγριδίω περι|πολοῦντι μοι εἴρηκας, | τέκνον Θεόφιλε· | ἀπεμάκρυνας 

τὸν κ(ύριο)ν τὸν | λέγοντα, ἆρον τὸν στ(αυ)ρόν σου | κ(αί) ἀκολούθει μοι; ἐπὶ τούτω 

| πληγεὶς τὴν καρδίαν, ἠκο|λούθουν σοι μέχρι τοῦ πυ|λῶνος· κ(αὶ) εὑρὼν αὐτὸν 

κε|κλεισμένον, ἐξῆλθες ἀπὸ | τῶν ὀφθαλμῶν μου·  
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καὶ ἐρωτηθεὶς παρὰ τοῦ βασιλέως, ὡμολόγησεν ἑαυτὸν  χριστιανὸν. Καὶ εἰσελθὼν 

ἐν  τῷ ναῷ τῶν εἰδώλων, ὡς  θύσων, ἐπέταξε τῷ Ἄρει πεσεῖν· καὶ πεσὼν, συνετρίβη. 

Τιμωρουμένου δὲ αὐτοῦ, Εὐλαμπία ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ, εἰς τὸ μέσον ἐλθοῦσα, 

ἐδυσώπει τὸν ἅγιον  Εὐλάμπιον, εὔξασθαι ὑπὲρ  αὐτῆς, τοῦ συμμαρτυρῆσαι  αὐτῷ. 

Ἐμβληθέντων δὲ εἰς λέβητα καχλάζοντα· καὶ μηδὲν ἀδικηθέντων, ἐπίστευσαν καὶ 

ἄνδρες διακόσιοι, οἳ καὶ σὺν αὐτοῖς ἀπεκεφαλίσθησαν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου  πατρὸς ἡμῶν Βασιανοῦ. 

 

Ὁ Βασιανὸς τὸν κάτω λιπὼν βίον, χαίρων πρὸς αὐτὴν τὴν ἄνω χωρεῖ βάσιν. 

 

Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν  καὶ μέγας Βασιανὸς, ὑπῆρχεν ἐξ ἀνατολῶν τῆς Σύρων  

χώρας. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Μαρκιανοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου, ἦλθεν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει καὶ τοσοῦτον διέλαμψεν  ἀρεταῖς καὶ θαύμασιν, ὡς καὶ ναὸν 

ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ κτίσαι τὸν βασιλέα, ὃς καὶ μέχρι τῆς σήμερον ἐστίν.  Ἐπληθύνθη 

δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ὡς εἰς τριακοσίους· ἐξ ὧν ἦν καὶ ἡ ἁγία 

Ματρώνα. Οὕτω δὲ βιώσας καὶ πολλοὺς τῷ Θεῷ προσαγαγὼν καὶ νόσους 

θεραπεύσας καὶ θαυμάτων ἀπείρων αὐτουργὸς γεγονώς, ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ, πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ ὁμολογητοῦ. 

 

Οὗτος ὁ μακάριος πατὴρ ἡμῶν  Θεόφιλος, πρὸ τριῶν σταδίων Τιβεριουπόλεως  

γεννηθεὶς παρὰ εὐσεβῶν καὶ χριστιανῶν γονέων, τριετὴς ὤν, τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι 

ἀναγεννηθεὶς. Λαβόντες αὐτὸν οἱ γονεῖς, ἀνέδραμον πρὸς τὸ Σελέντιον ὄρος· καὶ 

εὑρόντες  τὸν ἅγιον πατὲρα ἡμῶν Στέφανον καὶ τὴν ἐκείνου εὐλογίαν δεξάμενοι, 

οἴκαδε ἀνεχώρουν. Ἔκτοτε οὖν σχολάζων ἦν ὁ παῖς τοῖς  ἱεροῖς γράμμασι. Καὶ τὸν  

τρισκαιδέκατον φθάσας  χρόνον, πρὸς τὸν ὅσιον  ἀνέδραμε Στέφανον, ὃν  καὶ ἰδὼν· 

«Τίνος χάριν, ὦ τέκνον, ἔφη, πρὸς ἡμᾶς ἐλήλυθας;» Ὁ δὲ παῖς ἀπεκρίνατο· 

«Κέκληκάς με, τίμιε πάτερ, καὶ ἀφεὶς τοὺς γονεῖς ἦλθον πρὸς σε». «Πότε, τέκνον, ὁ 

ὅσιος ἔφη, καὶ τί  σοι  εἴρηκα;» Καί ὁ παῖς· «Ἐν τῷ ἀγριδίῳ περιπολοῦντί μοι εἴρηκας·  

«Τέκνον Θεόφιλε, ἀπεμάκρυνας τὸν Κύριον τὸν  λέγοντα “ἆρον τὸν σταυρόν σου  

καί ἀκολούθει μοι”. Ἐπὶ τούτῳ πληγεὶς τὴν καρδίαν, ἠκολούθουν σοι μέχρι τοῦ 

πυλῶνος· καὶ εὑρὼν αὐτὸν κεκλεισμένον, ἐξῆλθες ἀπὸ  τῶν ὀφθαλμῶν μου· 
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κ(αὶ) | εὑρέθην μόνος· καὶ δοκεῖ | μοι π(άτ)ερ ἅγιε, ὡς τὸ προσόν | σοι τῆς ὁμιλίας, 

οὐκ εἶ αὐτὸς | σὺ ὁ καλέσας με· ἀλλὰ μὴ | ἀποστρέψης τὸν δοῦλον σου || f 68r 

Αριστερὴ  στήλη ζητοῦντα τὴν σ(ωτη)ρίαν· ὁ δε | ὅσιος τῶ θ(ε)ῶ εὐχαριστήσας, | 

προσέλαβε τὸν παῖδα· | ἀνάγων καὶ ἐκπαιδεύων τὴν | τοῦ μονήρους βίου, 

ἀκολου|θίαν καὶ ἄσκησιν· τριῶν | οὖν ἤδη ἐνιαυτῶν παραδρα|μόντων, 

προσκαλεσάμενος | ὁ ὅσιος τὸν τῆς λαύρας ἡ|γούμενον, παρέδωκε αὐτῶ | τὸν 

παῖδα, καὶ ὃς, λαβών | τοῦτον, ἀπέκειρεν ἐν τῆ | ὑπ’ αὐτὸν λαύρα. Οἱ δὲ γο|νεῖς 

αὐτοῦ ἠμέλουν ἀνερευ|νῶντες καὶ σπεύδοντες εἰς | τὴν τοῦ κρυπτομένου 

ἀνεύ|ρεσιν· ὀψὲ δέ ποτε μετὰ | παραδρομὴν χρόνων τινῶν, | μαθόντες τὰ παρὰ τοῦ 

παι|δὸς, προσῆλθον τῶ ἡγου|μένω· περιπαθῶς ἐξαι|τούμενοι, τοῦ ἐμφανισθῆ|ναι  

αὐτοῖς υἱὸν. Ὁ δὲ, πρῶ|τον μὲν οὐ μικρῶς ἐπὶ του|τω δυσχεράνας, οὐδ’ ὅλως | 

κατένευσεν· ὡς δὲ τὴν συνέ|χουσαν αὐτοὺς ἀθυμίαν ἑ|ώρα, κ(αὶ) τὸ τῆς θλίψεως | 

ὑπερβολικὸν κ(αὶ) ἀφόρητον, Δεξιὰ  στήλη κ(αὶ) μὴ θέλων, ὑπέδειξεν | αὐτοῖς τὸν 

υἱὸν, ὃν οἱ  τε|κόντες ὡς εἶδον, οὕτως ἔχον|τα, εἰς θρῆνον χαρᾶ σύμμι|κτον 

τραπέντες, ἐνηγκα|λίζοντο· κατησπάζοντο· | τὶ μὴ λέγον καὶ τὶ μὴ πρά|ττοντες, 

τῶν ἱκανῶν καὶ | αὐτῶν σχεδὸν τῶν ἀψύχων | καθάψασθαι· τέως ἐπί τι|σιν 

ἡμέραις συνηδόμενοι | τῶ υἱῶ, κ(αὶ) τῆς ἑνούσης | αὐτῶ χάριτος ἀκριβῶς 

αἰσθόμενοι, | ὅρκοις ἐμπεδοῦν ἤρξαντο | τὸν ἡγούμενον, μεθ’ ἑαυτῶν | ἔχειν καὶ 

τὸν παῖδα οἴκαδε | ὑποστρέφοντας, ἐφ’ ὧ ἔκ|παλαι ποθοῦντας μοναστή|ριον 

ἀνεγεῖραι, ἐξ οἰκείων | κόπων καὶ ἀναλωμάτων, | νῦν καιροῦ καλοῦντος, δέον | 

ἀπαρτισθῆναι, ἀνανεύον|τος οὖν πρὸς τοῦτο τοῦ ἡγου|μένου, κ(αὶ) τοῖς ἀδελφοῖς | 

τὸ πᾶν προσαναθεμένου, | νηστεία τριημέρω καὶ παν|νύχω ἀγρυπνία, ἐκ τοῦ 

θ(εο)ῦ τὴν | περὶ τούτου λύσιν λήψεσθαι | κοινῶς ἐψηφίσαντο, κ(αὶ) || f 68v 

Αριστερὴ  στήλη τούτου γενομένου, ὡς θαυ|μάσια τὰ ἔργα σου Κ(ύρι)ε, φω|νὴ 

ἔναρθρος ἐν τῶ ναῶ ἠ|κούσθη ἄνωθεν, τὸν ζητού|μενον, ἀπολυθῆναι 

παρα|κελεύουσα· ὃν καὶ παρα|λαβόντες οἱ γονεῖς μετὰ | κ(αὶ) ἀδελφῶν τινῶν τῆς | 

μονῆς, ὑπέστρεψαν οἴκαδε | χαίροντες· κ(αὶ) τῆς μονῆς | τάχει πολλῶ 

κατασκευα|σθείσης, ἦν ὁ ἁγιος Θεόφιλος | ἐν αὐτῆ ἀσκητικῶς διάγων | ἐπὶ 

χρόνοις ἱκανοῖς·  
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καὶ  εὑρέθην μόνος· καὶ δοκεῖ  μοι, πάτερ ἅγιε, ὡς τὸ προσόν  σοι τῆς ὁμιλίας, οὐκ εἶ 

αὐτὸς σὺ ὁ καλέσας με· ἀλλὰ μὴ ἀποστρέψης τὸν δοῦλον σου ζητοῦντα τὴν 

σωτηρίαν». Ὁ δὲ ὅσιος, τῷ Θεῷ εὐχαριστήσας, προσέλαβε τὸν παῖδα, ἀνάγων καὶ 

ἐκπαιδεύων τὴν τοῦ μονήρους βίου, ἀκολουθίαν καὶ ἄσκησιν. 

Τριῶν  οὖν ἤδη ἐνιαυτῶν παραδραμόντων, προσκαλεσάμενος ὁ ὅσιος τὸν τῆς 

λαύρας ἡγούμενον, παρέδωκε αὐτῷ τὸν παῖδα, ὃς λαβών τοῦτον ἀπέκειρεν ἐν τῇ  

ὑπ’ αὐτὸν λαύρᾳ. Οἱ δὲ γονεῖς αὐτοῦ οὐκ ἠμέλουν ἀνερευνῶντες καὶ σπεύδοντες εἰς  

τὴν τοῦ κρυπτομένου ἀνεύρεσιν. Ὀψὲ δέ ποτε μετὰ παραδρομὴν χρόνων τινῶν  

μαθόντες τὰ παρὰ τοῦ παιδὸς, προσῆλθον τῷ ἡγουμένῳ, περιπαθῶς ἐξαιτούμενοι, 

τοῦ ἐμφανισθῆναι  αὐτοῖς υἱὸν. Ὁ δὲ πρῶτον μὲν οὐ μικρῶς ἐπὶ τούτῳ δυσχεράνας, 

οὐδόλως κατένευσεν. Ὡς δὲ τὴν συνέχουσαν αὐτοὺς ἀθυμίαν ἑώρα, καὶ τὸ τῆς 

θλίψεως  ὑπερβολικὸν καὶ ἀφόρητον καὶ μὴ θέλων, ὑπέδειξεν  αὐτοῖς τὸν υἱόν, ὃν οἱ  

τεκόντες ὡς εἶδον οὕτως ἔχοντα, εἰς θρῆνον χαρᾷ σύμμικτον τραπέντες, 

ἐνηγκαλίζοντο, κατησπάζοντο,  τὶ μὴ λέγον καὶ τὶ μὴ πράττοντες τῶν ἱκανῶν καὶ  

αὐτῶν σχεδὸν τῶν ἀψύχων καθάψασθαι; 

Τέως ἐπί τισιν ἡμέραις συνηδόμενοι  τῷ υἱῷ καὶ τῆς ἑνούσης αὐτῷ χάριτος 

ἀκριβῶς αἰσθόμενοι,  ὅρκοις ἐμπεδοῦν ἤρξαντο τὸν ἡγούμενον, μεθ’ ἑαυτῶν  ἔχειν 

καὶ τὸν παῖδα, οἴκαδε ὑποστρέφοντας, ἐφ’ ᾧ ἔκπαλαι ποθοῦντας μοναστήριον 

ἀνεγεῖραι ἐξ οἰκείων κόπων καὶ ἀναλωμάτων, νῦν καιροῦ καλοῦντος, δέον  

ἀπαρτισθῆναι. Ἀνανεύοντος οὖν πρὸς τοῦτο τοῦ ἡγουμένου καὶ τοῖς ἀδελφοῖς  τὸ 

πᾶν προσαναθεμένου, νηστείᾳ τριημέρῳ καὶ παννύχῳ ἀγρυπνίᾳ, ἐκ τοῦ Θεοῦ τὴν  

περὶ τούτου λύσιν λήψεσθαι κοινῶς ἐψηφίσαντο. Καὶ τούτου γενομένου, ὡς 

θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου Κύριε! φωνὴ ἔναρθρος ἐν τῷ ναῷ ἡκούσθη ἄνωθεν, τὸν 

ζητούμενον ἀπολυθῆναι παρακελεύουσα. Ὃν καὶ παραλαβόντες οἱ γονεῖς μετὰ  

καὶ ἀδελφῶν τινων τῆς  μονῆς, ὑπέστρεψαν οἴκαδε χαίροντες. Καὶ τῆς μονῆς  τάχει 

πολλῷ κατασκευασθείσης, ἦν ὁ ἁγιος Θεόφιλος ἐν αὐτῇ ἀσκητικῶς διάγων ἐπὶ 

χρόνοις ἱκανοῖς.    
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ἐπεὶ | δὲ ὁ κοινὸς πάντων ἐχθρὸς | οὐδέποτε ἠρεμεῖ, τὸν δυ|σώνυμον θῆρα 

ὑπεισελθὼν | Λέοντα βασιλέα τὸν εἰκο|νομάχον, παραστῆναίοι, | ἀνέπεισε τὸν 

ἅγιον· κ(αὶ) ὁμο|λογήσαντα τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων προσκύνησιν, βου|νεύροις 

τύπτεσθαι  προσέτα|ξεν·  εἶθ’οὕτω τὰς χεῖρας | ὄπισθεν δεσμευθῆναι· κ(αὶ) | τὴν 

ἐπὶ Νίκαιαν ἀγεσθαι, τὸν | δὲ στυλίτην Λογγῖνον, ὕπτιον | ἐπὶ γῆς ἁπλωθῆναι 

ἐπι|θεῖναί τε τῆ τούτου κεφαλῆ | Δεξιὰ στήλη τὰς εὑρεθείσας αὐτῶ ἱερὰς | εἰκόνας 

καὶ καταφλέξαι· | οἱ οὖν ἅγιοι τὴν Νίκαιαν ἤδη | καταλαβόντες, παρέστησαν | τῶ 

δικαστηρίω· κ(αὶ) τοῦ Θεο|φίλου τὸ πεπαρρησιασμένον | κ(αὶ) ἐλεγκτικὸν μὴ 

φέρων ὁ | δυσσεβὴς, στ(αυ)ροειδῶς ἐπὶ | δυσὶ στύλοις διαταθῆναι τοῦ|τον 

ἐκέλευσε· καὶ βουνεύροις | ξηροῖς τὰς τούτου σάρκας | καταξαίνεσθαι ἔμπροσθέν | 

τε καὶ ὄπισθεν· ὅτε δὲ κρου|νηδὸν τὸ αἷμα κατερχόμενον | εἶδε· κ(αὶ) τὴν γῆν 

φοινισσο|μένην ὁ ἄρχων, ἐγερθεὶς | τοῦ θρόνου, δι’ ἑαυτοῦ ἐπὶ | πολλὰς ὥρας τὰς 

ὄψεις τοῦ | ἁγίου ἔτυπτε· μετὰ δὲ τὸ παύ|σασθαι τύπτειν αὐτὸν, σιδη|ροῖς 

ὑποδήμασι πεπυρα|κτωμένοις, προσέταξεν | ὑποδεθῆναι καὶ τρἐχειν | ἔμπροσθεν 

αὐτοῦ· τότε | ὁ ἄρχων ὑπατικὸς, αἰδε|σθεὶς τὴν τοῦ ἁγίου ἀρετὴν, | ἄραγε Θεόφιλε 

φησί σὺ | μόνος καὶ οἱ κατὰ σὲ μωραί|νετε μαινόμενοι εἰς τὸ προσ|| f 69r Αριστερὴ   

στήληκυνεῖν τὰς εἰκόνας, ἢ ὁ βα|σιλεὺς, καὶ ἡμεῖς οἱ δοκοῦντες | κρατεῖν· ὁ ἁγιος 

εἶπεν· εἰ | θέλεις ἐκ τῶν θείων γραφῶν, | γυμνάσωμεν τὸ ζητούμενον | οἶδα γὰρ 

ὅτι ἀκριβῶς ἐπί|στασαι τὰς γραφάς· κ(αὶ) ἐὰν | εὐλόγως πείσης με, ἀπο|βαλοῦμαι 

προσκυνεῖν τὰς | ἁγίας εἰκόνας· εἰ δε πεισθῆς, | ἆρά γε προσκυνήσεις αὐτὰς; | Ὁ 

ἄρχων εἶπεν· ἀναμφι|βόλως· τότε ὁ ἁγιος περιχα|ρὴς γενόμενος, ἤρξατο 

δια|λέγεσθαι περὶ τιμῆς κ(αὶ) σχέ|σεως, τῶν σεβασμίων καὶ | ἁγίων εἰκόνων. Καὶ 

πεισθεὶς | ὁ ἄρχων, φησὶ πρὸς αὐτὸν· | ἐγὼ μὲν τίμιε γέρον, σπου|δάσαι ἔχω πεῖσαι 

τὸν βα|σιλέα συνελθεῖν τῆ διαγνώ|σει ταύτη, εἰ ἄμα δυνηθῶ· | σὺ δὲ τὸ ἀφέσιμον 

παρ’ ἐ|μοῦ λαβὼν, ὑπόστρεφε | εἰς τὸ κελλίον σου· ὁ δὲ ἁγιος | περίλυπος 

γενόμενος, ὡς | πληρώσας τὸν τοῦ μαρ|τυρίου δρόμον, ὅμως ἔχων | τὰ στίγματα 

ἐν τῶ σώματι | Δεξιὰ  στήλη ἔχαιρε· καὶ ὑποστρέψας εἰς | τὸ μοναστήριον, χαρὰν 

οὐ | μικρὰν καὶ ἀγαλλίασιν ἐνέ|βαλε τοῖς τε ἀδελφοῖς καὶ | φίλοις καὶ συγγενέσι, 

καὶ | πᾶσι τοῖς πλησιοχώροις· | ὀλίγου δὲ χρόνου διελθόντος | ἐκ τῆς ἀθλητικῆς 

αὐτοῦ ἐπα|νόδου, γνοὺς ὁ ἀοίδιμος τὴν | ἀπὸ τῶν γηίνων πρὸς τὰ | οὐ(ρά)νια 

αὐτοῦ μετάστασιν, κ(αὶ) | καλῶς τὰ περὶ τῆς μονῆς | διαθέμενος, καὶ πάντας | 

κατηχήσας καὶ εὐλογήσας, | πρὸς ὃν ἐπόθει κ(ύριο)ν ἐξεδήμησεν.| 
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Ἐπεὶ δὲ ὁ κοινὸς πάντων ἐχθρὸς οὐδέποτε ἠρεμεῖ, τὸν δυσώνυμον θῆρα 

ὑπεισελθὼν Λέοντα βασιλέα τὸν εἰκονομάχον, παραστῆναι ἀνέπεισε τὸν ἅγιον· καὶ 

ὁμολογήσαντα τὴν τῶν ἁγίων εἰκόνων προσκύνησιν, βουνεύροις τύπτεσθαι  

προσέταξεν. Εἶθ’ οὕτω τὰς χεῖρας ὄπισθεν δεσμευθῆναι καὶ τὴν ἐπὶ Νίκαιαν 

ἀγεσθαι. Τὸν δὲ στυλίτην Λογγῖνον, ὕπτιον ἐπὶ γῆς ἁπλωθῆναι ἐπιθεῖναί τε τῇ 

τούτου κεφαλῇ τὰς εὑρεθείσας αὐτῷ ἱερὰς εἰκόνας καὶ καταφλέξαι. 

 Οἱ οὖν ἅγιοι τὴν Νίκαιαν ἤδη  καταλαβόντες, παρέστησαν τῷ δικαστηρίῳ. 

Καὶ τοῦ Θεοφίλου τὸ πεπαῤῥησιασμένον καὶ ἐλεγκτικὸν μὴ φέρων ὁ δυσσεβὴς, 

σταυροειδῶς ἐπὶ  δυσὶ στύλοις διαταθῆναι τοῦτον ἐκέλευσε καὶ βουνεύροις  ξηροῖς 

τὰς τούτου σάρκας καταξαίνεσθαι ἔμπροσθέν τε καὶ ὄπισθεν. Ὅτε δὲ κρουνηδὸν τὸ 

αἷμα κατερχόμενον εἶδε καὶ τὴν γῆν φοινισσομένην ὁ ἄρχων, ἐγερθεὶς  τοῦ θρόνου, 

δι’ ἑαυτοῦ ἐπὶ πολλὰς ὥρας τὰς ὄψεις τοῦ ἁγίου ἔτυπτε. 

 Μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τύπτειν αὐτόν, σιδηροῖς ὑποδήμασι 

πεπυρακτωμένοις, προσέταξεν ὑποδεθῆναι καὶ τρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ. Τότε  ὁ 

ἄρχων Ὑπατικὸς, αἰδεσθεὶς τὴν τοῦ ἁγίου ἀρετὴν, « Ἄρά γε, Θεόφιλε, φησί, σὺ  

μόνος καὶ οἱ κατὰ σὲ μωραίνετε μαινόμενοι εἰς τὸ προσκυνεῖν τὰς εἰκόνας, ἢ ὁ 

βασιλεὺς καὶ ἡμεῖς οἱ δοκοῦντες κρατεῖν;» Ὁ ἁγιος εἶπεν· «Εἰ θέλεις ἐκ τῶν θείων 

Γραφῶν,  γυμνάσωμεν τὸ ζητούμενον·  οἶδα γὰρ ὅτι ἀκριβῶς ἐπίστασαι τὰς γραφάς. 

Καὶ ἐὰν εὐλόγως πείσῃς με, ἀποβαλοῦμαι προσκυνεῖν τὰς ἁγίας εἰκόνας· εἰ δε 

πεισθῇς,  ἆρά γε προσκυνήσεις αὐτὰς;»  Ὁ ἄρχων εἶπεν· «Ἀναμφιβόλως». 

Τότε ὁ ἁγιος περιχαρὴς γενόμενος, ἤρξατο διαλέγεσθαι περὶ τιμῆς καὶ 

σχέσεως τῶν σεβασμίων καὶ ἁγίων εἰκόνων. Καὶ πεισθεὶς ὁ ἄρχων, φησὶ πρὸς 

αὐτὸν· «Ἐγὼ μὲν τίμιε γέρον, σπουδάσαι ἔχω πεῖσαι τὸν βασιλέα συνελθεῖν τῇ 

διαγνώσει ταύτῃ, εἰ ἄμα δυνηθῶ· σὺ δὲ τὸ ἀφέσιμον παρ’ ἐμοῦ λαβών, ὑπόστρεφε  

εἰς τὸ κελλίον σου». Ὁ δὲ ἁγιος περίλυπος γενόμενος, ὡς πληρώσας τὸν τοῦ 

μαρτυρίου δρόμον, ὅμως ἔχων  τὰ στίγματα ἐν τῷ σώματι  ἔχαιρε· καὶ ὑποστρέψας 

εἰς  τὸ μοναστήριον χαρὰν οὐ μικρὰν καὶ ἀγαλλίασιν ἐνέβαλε τοῖς τε ἀδελφοῖς καὶ  

φίλοις καὶ συγγενέσι  καὶ  πᾶσι τοῖς πλησιοχώροις. 

 Ὀλίγου δὲ χρόνου διελθόντος ἐκ τῆς ἀθλητικῆς αὐτοῦ ἐπανόδου, γνοὺς ὁ 

ἀοίδιμος τὴν ἀπὸ τῶν γηίνων πρὸς τὰ  οὐράνια αὐτοῦ μετάστασιν καὶ καλῶς τὰ 

περὶ τῆς μονῆς  διαθέμενος καὶ πάντας  κατηχήσας καὶ εὐλογήσας,  πρὸς ὃν ἐπόθει 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 
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ΤΗ  ΙΑ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 76v Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ  ΙΑη’ , μνήμη τοῦ | ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀ|ποστόλου Φιλίππου 

ἑνὸς τῶν | ἑπτὰ διακόνων.| 

 

Ὧνπερ διηκόνησας ἐν γῆ πραγ|μάτων, ἐν οὐ(ρα)νοῖς Φίλιπ|πε μισθὸν λαμβάνεις.| 

 

Οὗτος ἐκ Καισαρείας τῆς | κατὰ Παλαιστίνην ὁρμώμενος, | Δεξιὰ  στήλη καὶ γάμω 

προσομιλήσας, | τέσσαρας θυγατέρας προφη|τευούσας ἐκτήσατο· τοῦτον | 

εὐαγγελιστὴν ὁ θεῖος Λουκᾶς | ἐν ταῖς πράξεσιν ἀπεμνη|μόνευσεν· ὑπὸ δὲ τῶν 

ἀπο|στόλων, ἐπὶ ταῖς χρείαις | τῶν ἁγίων διάκονος καταστὰς, | ἅμα Στεφάνω καὶ 

τοῖς λοιποῖς, | οὗτος τὴν Σαμάρειαν ἐμαθήτευ|σε· καὶ Σίμωνα τὸν μάγον | 

ὑποκριθέντα ἐβάπτισεν· | ὑπὸ ἀγγέλου δὲ ἁρπαγεὶς τὸν | αἰθίοπα καταλαβὼν 

εὐνοῦ|χον, κατηχήσας ἐβάπτισεν· | εἶτα εἰς Ἄζωτον ὑπὸ ἀγγέ|λου ἀπανεχθεὶς, καὶ 

ταύτην | τῶ λόγω καταφωτίσας· | κ(αὶ) μετὰ ταῦτα τὴν ἐν τῆ Ἀ|σία Τράλλην 

καταλαβὼν, | κ(αὶ) θαύματα ἐργασάμενος· | κ(αὶ) ἐκκλησίαν δειμάμενος, | πρὸς 

κ(ύριο)ν ἐξεδήμησεν. | 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων γυναικῶν μ(α)ρ(τύρων) | κ(αὶ) αὐταδέλφων, Ζηναΐδος 

κ(αὶ) Φιλονίλλας.| 

 

Εἰρηνικῶς ὕπνωσαν εἰρήνης | φίλαι, Φιλονίλλα τε | κ(αὶ) Ζηναΐς αἱ δύο. Ζηναΐς | 

ἑνδεκάτη Φιλονίλλη || f  77r Αριστερὴ  στήλη σύνθανε κυδνῆ.| 

 

Αὗται ὑπῆρχον ἐκ Ταρσοῦ | τῆς Κιλικίας· συγγενεῖς Παύ|λου τοῦ ἀποστόλου· 

κατα|λιποῦσαι δὲ τὴν θρεψαμέ|νην, καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐ|τῶν ἀπαρνησάμεναι, | 

τὴν ἰατρικὴν τῶ δοκεῖν | μετερχόμεναι τέχνην, τῆ | ἀληθεία, ἀποστολικὸν ἔργον | 

ἐπλήρουν·  ἔρχονται οὖν | ἐν Δημητριάδι τῆ πόλει· | κ(αὶ) ἔν τινι σπηλαίω 

εἰσελ|θοῦσαι, τὸν βίον διῆγον· | ἐκεῖσε τὲ, ἡ μὲν Ζηναΐς, | πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 

| μαλακίαν θεραπεύουσα, | πρὸς κ(ύριο)ν ἐξεδήμησεν. Ἡ | δὲ Φιλονίλλα, 

μακροτά|ταις νηστείαις καὶ ἀγρυπνί|αις ἑαυτὴν ἐκδοῦσα, θαυ|μάσια τεράστια 

ἐπετέλει· | κ(αὶ) τῆ τῆς φύσεως ἀκολου|θία δουλεύσασα, τῆς | προσκαίρου ζωῆς 

ἀπανέστη. | 
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ΤΗ  ΙΑ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ  ΙΑῃ’, μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Φιλίππου 

ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων. 

 

Ὧνπερ διηκόνησας ἐν γῇ πραγμάτων, ἐν οὐρανοῖς Φίλιππε μισθὸν λαμβάνεις. 

 

Οὗτος ἐκ Καισαρείας τῆς κατὰ Παλαιστίνην ὁρμώμενος, καὶ γάμῳ προσομιλήσας, 

τέσσαρας θυγατέρας προφητευούσας ἐκτήσατο. Τοῦτον ὁ εὐαγγελιστὴς καὶ θεῖος 

Λουκᾶς ἐν ταῖς πράξεσιν ἀπεμνημόνευσεν. Ὑπὸ δὲ τῶν ἀποστόλων ἐπὶ ταῖς χρείαις  

τῶν ἁγίων διάκονος καταστὰς, ἅμα Στεφάνῳ καὶ τοῖς λοιποῖς, οὗτος τὴν 

Σαμάρειαν ἐμαθήτευσε καὶ Σίμωνα τὸν μάγον ὑποκριθέντα ἐβάπτισεν. Ὑπὸ 

ἀγγέλου δὲ ἁρπαγεὶς τὸν Αἰθίοπα καταλαβὼν εὐνοῦχον, κατηχήσας ἐβάπτισεν.  

Εἶτα εἰς Ἄζωτον ὑπὸ ἀγγέλου ἀπενεχθεὶς καὶ ταύτην τῷ λόγῳ καταφωτίσας· καὶ 

μετὰ ταῦτα τὴν ἐν τῇ Ἀσίᾳ Τράλλην καταλαβὼν καὶ θαύματα ἐργασάμενος· καὶ 

ἐκκλησίαν δειμάμενος,  πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν.  

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων γυναικῶν μαρτύρων καὶ αὐταδέλφων, Ζηναΐδος καὶ 

Φιλονίλλας. 

 

Εἰρηνικῶς ὕπνωσαν εἰρήνης φίλαι, Φιλονίλλα τε καὶ Ζηναΐς αἱ δύο.  

Ζηναΐς ἑνδεκάτῃ Φιλονίλλῃ  σύνθανε κυδνῇ. 

 

Αὗται ὑπῆρχον ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας, συγγενεῖς Παύλου τοῦ ἀποστόλου, 

καταλιποῦσαι δὲ τὴν θρεψαμένην καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν ἀπαρνησάμεναι, τὴν 

ἰατρικὴν τῷ δοκεῖν μετερχόμεναι τέχνην, τῇ ἀληθείᾳ, ἀποστολικὸν ἔργον  

ἐπλήρουν.  Ἔρχονται οὖν ἐν Δημητριάδι τῇ πόλει· καὶ ἔν τινι σπηλαίῳ εἰσελθοῦσαι, 

τὸν βίον διῆγον. Ἐκεῖσε τὲ, ἡ μὲν Ζηναΐς, πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν  μαλακίαν 

θεραπεύουσα, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. Ἡ  δὲ Φιλονίλλα, μακροτάταις νηστείαις 

καὶ ἀγρυπνίαις ἑαυτὴν ἐκδοῦσα, θαυμάσια τεράστια ἐπετέλει. Καὶ τῇ τῆς φύσεως 

ἀκολουθίᾳ δουλεύσασα τῆς  προσκαίρου ζωῆς ἀπανέστη.  
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ | ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ | Θεοφάνοῦς, 

ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ |Δεξιὰ  στήλη  Γραπτοῦ.| 

 

Ὁ γραπτὸς ἐν γῆ τὴν θέαν Θεο|φάνης, καὶ κλήσιν ἔστιν | ἐκθανὼν γραπτὸς πόλω.| 

 

Οὗτος γονέων ὑπάρχων | εὐσεβῶν, τὴν Παλαιστί|νην οἰκούντων, κ(αὶ) τὴν | 

φιλοξενίαν ἐπιμελου|μένων, τῆ τῶν γονέων | σπουδῆ, πᾶσαν φιλοσο|φίαν 

ἐξεπαιδεύθη· τήν | τε ἱερὰν καὶ τῶν Ἑλλήνων· | κ(αὶ) τὸν μοναστὴν ὑπῆλθε | βίον· 

εἶθ’ οὕτω χειροτονεῖ|ται πρεσβύτερος·  Θεοφί|λου δὲ τοῦ δυσσεβοῦς, κατὰ | τῶν 

ἁγίων εἰκόνων λυττή|σαντος, καὶ κωλύοντος | ταύτας προσκυνεῖν, ἀπο|στέλλεται 

οὗτος, ἅμα τῶ | πανσόφω ἀδελφῶ αὐτοῦ, | Θεοδώρω τῶ γραπτῶ, παρὰ | τοῦ 

τηνικαῦτα π(ατ)ριαρχοῦν|τος τῆς ἁγίας πόλεως, πρὸς | τὸν μισόχριστον βασιλέα, | 

μετὰ λιβέλλου οὗ κατὰ | πρόσωπον στάντες, καὶ | θεομάχον αὐτὸν ἀπελέγξαν|τες 

ἐγκλείονται ἀμφότεροι | ἐν τῆ εἰρκτῆ, || f 77v Αριστερὴ  στήλη ἐπἰ πολὺ χρόνον. 

Εἶτα | τὸν μακάριον Θεόδωρον ἐκ | τοῦ δεσμωτηρίου ὁ ἀνόσιος | ἐφ’ ἑαυτὸν 

καλέσας· κ(αὶ) τύ|ψας σφοδρῶς, καὶ τὴν ὄ|ψιν αὐτοῦ σιδήρω ἐγκολά|ψας, στίχοις 

ἰάμβοις, πά|λιν τῆ φρουρᾶ παραπέμ|πει· Θεοφάνην δὲ τὸν ἁγι|ον, τὰ αὐτὰ καὶ 

ὅμοια τῶ | ἀδελφῶ πεπονθότα, εἰς | Θεσσαλονίκην ὑπερορίζει·  | ὃς μετὰ τὴν 

καταστροφὴν |  τοῦ δυσσεβοῦς Θεοφίλου | ἀνακληθεὶς, ὑπὸ Μιχαὴλ | κ(αὶ) 

Θεοδώρας τῶν εὐσεβῶς | βασιλευσάντων, προβά|λλεται μ(ητ)ροπολίτης, τῆς | 

κατὰ Νίκαιαν ἐκκλησίας, | παρὰ Μεθοδίου π(ατ)ριάρχου· | τοῦ τὴν χριστομάχον 

αἵρε|σιν καταλύσαντος· κ(αὶ) οὕ|τω θεοφιλῶς, τὴν ἐκκλη|σίαν καὶ ποίμνιον 

κυβερ|νήσας τῆς παρούσης ζωῆς | ὑπεξίσταται.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τῶν ἁγίων | π(ατ)ριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως | 

Νεκταρίου, Ἀρσακίου, Ἀττικοῦ, | Δεξιὰ  στήλη καὶ Σισινίου. 

 

Ὁ Νεκτάριος οὐ τὸ τοῦ μύθου | λόγε, ἀληθινὸν δὲ σῆς | τροφῆς νέκταρ πίνει. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοφάνοῦς, 

ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ  Γραπτοῦ. 

 

Ὁ γραπτὸς ἐν γῇ τὴν θέαν Θεοφάνης καὶ κλήσιν ἔστιν ἐκθανὼν γραπτὸς πόλῳ. 

 

Οὗτος γονέων ὑπάρχων  εὐσεβῶν, τὴν Παλαιστίνην οἰκούντων, καὶ τὴν  φιλοξενίαν 

ἐπιμελουμένων, τῇ τῶν γονέων σπουδῇ, πᾶσαν φιλοσοφίαν ἐξεπαιδεύθη· τήν  τε 

ἱερὰν καὶ τῶν Ἑλλήνων· καὶ τὸν μοναστὴν ὑπῆλθε  βίον· εἶθ’ οὕτω χειροτονεῖται 

πρεσβύτερος. Θεοφίλου δὲ τοῦ δυσσεβοῦς, κατὰ  τῶν ἁγίων εἰκόνων λυττήσαντος, 

καὶ κωλύοντος ταύτας προσκυνεῖν, ἀποστέλλεται οὗτος ἅμα τῷ  πανσόφῳ ἀδελφῷ 

αὐτοῦ, Θεοδώρῳ τῷ Γραπτῷ, παρὰ τοῦ τηνικαῦτα πατριαρχοῦντος τῆς ἁγίας 

Πόλεως, πρὸς τὸν μισόχριστον βασιλέα μετὰ Λιβέλλου, οὗ κατὰ  πρόσωπον 

στάντες, καὶ  θεομάχον αὐτὸν ἀπελέγξαντες, ἐγκλείονται ἀμφότεροι ἐν τῇ εἰρκτῇ,  

ἐπὶ πολὺ χρόνον. Εἶτα  τὸν μακάριον Θεόδωρον ἐκ  τοῦ δεσμωτηρίου ὁ ἀνόσιος  ἐφ’ 

ἑαυτὸν καλέσας· καὶ τύψας σφοδρῶς, καὶ τὴν ὄψιν αὐτοῦ σιδήρῳ ἐγκολάψας, 

στίχοις ἰάμβοις, πάλιν τῇ φρουρᾷ παραπέμπει. 

Θεοφάνην δὲ τὸν ἅγιον, τὰ αὐτὰ καὶ ὅμοια τῷ ἀδελφῷ πεπονθότα, εἰς  

Θεσσαλονίκην ὑπερορίζει· ὃς μετὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ δυσσεβοῦς Θεοφίλου,  

ἀνακληθεὶς ὑπὸ Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρας τῶν εὐσεβῶς  βασιλευσάντων, προβάλλεται 

μητροπολίτης τῆς κατὰ Νίκαιαν ἐκκλησίας, παρὰ Μεθοδίου πατριάρχου, τοῦ τὴν 

χριστομάχον αἵρεσιν καταλύσαντος· καὶ οὕτω θεοφιλῶς, τὴν ἐκκλησίαν καὶ 

ποίμνιον κυβερνήσας τῆς παρούσης ζωῆς ὑπεξίσταται. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως  Νεκταρίου, 

Ἀρσακίου, Ἀττικοῦ,  καὶ Σισινίου. 

 

Ὁ Νεκτάριος οὐ τὸ τοῦ μύθου, Λόγε, ἀληθινὸν δὲ σῆς  τρυφῆς νέκταρ πίνει. 
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Τὸν Χ(ριστὸ)ν Ἁρσάκιος ἑν γῆ δοξά|σας, πρὸς Χ(ριστὸ)ν ἐλθὼν ἀν|τεδοξάσθη 

πλέον.| 

 

Ἀσινὲς ἦραν πν(εῦμ)α τοῦ Σισι|νίου, οὐ σινιασθὲν μη|χαναῖς τῶν δαιμόνων. 

 

Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ζ’ ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς Συνόδου  

f 85r Αριστερὴ  στήλη 

Ἐν ἡμέρα Κυριακῆ, ἀναγινώσκεται | δὲ πρῶτον τοῦ μηνιαίου· | εἶτα, τὸ παρὸν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, Κυριακὴ ἐν ἧ ἐπι|τελοῦμεν τὴν μνήμην τῶν | ἁγίων κ(αὶ) μακαρίων 

π(ατέ)ρων, | τῶν ἐν Νικαία συνελθόντων | τὸ δεύτερον, ἐπὶ τῶν εὐ|σεβῶν κ(αὶ) 

φιλοχρίστων | βασιλέων, κωνσταντίνου | Δεξιὰ στήλη κ(αὶ) εἰρήνης, κατὰ τῶν 

δυσσεβῶς κ(αὶ) | ἀμαθῶς καὶ ἀπερισκέπτως | τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θ(εο)ῦ, 

εἰδωλο|λατρεῖν εἰπόντων, κ(αὶ) τὰς | σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας κα|ταβαλλόντων·| 

 

Ὑπὲρμαχοὶ σοι τοῖς λόγοις ὅ|πλοις λόγε, ἐχθροὺς τρο|ποῦνται τῶν σεβαστῶν 

εἰκόνων. |  

 

Ἡ ἁγία αὕτη ἑβδόμη καὶ οἰκου|μενικὴ σύνοδος, γέγονεν ἐν | Νικαία τὸ δεύτερον, 

ἐπὶ Κων|σταντίνου βασιλέως· καὶ Εἰ|ρήνης τῆς μ(ητ)ρ(ὸ)ς αὐτοῦ· καὶ | ἐπὶ Ἀδριανοῦ 

πάπα Ῥώ|μης, Ταρασίου Κωνσταντι|νουπόλεως· Πολιτιανοῦ, | Ἀλεξανδρείας· 

Ἀντιοχείας, | Θεοδωρίτου· καὶ Ἠλία Ἱε|ροσολύμων· ὑπῆρχον δὲ | οἱ συνελθόντες 

ἅγιοι π(ατέ)ρες, | τριακόσιοι ἑξήκοντα πέντε· | κ(αὶ) συνῆλθον κατὰ τῶν 

εἰκο|νομάχων· καὶ ἀνεθεμάτι|σαν ἐγγράφως, πᾶσαν αἵ|ρεσιν· καὶ τοὺς τῶν 

αἱρέ|σεων ἐξάρχους· εἶτα καὶ τοὺς | εἰκονομάχους ἅπαντας· | ἐγγράφως ἐκθέμενοι 

καὶ || f  85v Αριστερὴ  στήλη τυπώσαντες ὅτι ὁ τᾶς ἁγίας | εἰκόνας μὴ προσκυνῶν, 

ἀ|λλότριός ἐστι τῆς τῶν ὀρθο|δόξων πίστεως, καὶ ὅτι ἡ | τῆς εἰκόνος τιμὴ, ἐπὶ τὸ 

πρω|τότυπον διαβαίνει· κ(αὶ) ὅτι | ὁ προσκυνῶν καὶ τιμῶν | τὴν εἰκόνα, προσκυνεῖ 

| ἐν αὐτῆ τοῦ ἐγγραφομέ|νου τὴν ὑπόστασιν· καὶ οὕ|τω διαταξάμενοι· κ(αὶ) τὴν | 

ὀρθόδοξον πίστιν κρατύ|ναντες, ἕκαστος εἰς τὴν ἑ|αυτόῦ ἐπισκοπὴν ἀπελύθη.| 

 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θ(εὸ)ς,|ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
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Τὸν Χριστὸν Ἁρσάκιος ἐν γῇ δοξάσας, πρὸς Χριστὸν ἐλθὼν ἀντεδοξάσθη πλέον. 

 

Ἀσινὲς ἦραν πνεῦμα τοῦ Σισινίου, οὐ σινιασθὲν μηχαναῖς τῶν δαιμόνων. 

 

Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ζ’ ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς Συνόδου  

 

Ἐν ἡμέρᾳ Κυριακῇ, ἀναγινώσκεται  δὲ πρῶτον τοῦ μηνιαίου·  εἶτα, τὸ παρὸν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, Κυριακῇ ἐν ᾗ ἐπιτελοῦμεν τὴν μνήμην τῶν ἁγίων καὶ μακαρίων 

Πατέρων, τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων τὸ δεύτερον, ἐπὶ τῶν εὐσεβῶν καὶ 

φιλοχρίστων βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης, κατὰ τῶν δυσσεβῶς καὶ  

ἀμαθῶς καὶ ἀπερισκέπτως τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, εἰδωλολατρεῖν εἰπόντων καὶ 

τὰς σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας καταβαλλόντων· 

 

Ὑπὲρμαχοὶ σοι τοῖς λόγοις ὅπλοις Λόγε, ἐχθροὺς τροποῦνται τῶν σεβαστῶν 

εἰκόνων.   

 

Ἡ ἁγία αὕτη ἑβδόμη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος γέγονεν ἐν  Νικαίᾳ τὸ δεύτερον, ἐπὶ 

Κωνσταντίνου βασιλέως καὶ Εἰρήνης τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ Ἀδριανοῦ πάπα 

Ῥώμης, Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως, Πολιτιανοῦ Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας  

Θεοδωρήτου καὶ Ἠλία Ἱεροσολύμων. Ὑπῆρχον δὲ  οἱ συνελθόντες ἅγιοι πατέρες,  

τριακόσιοι ἑξήκοντα πέντε καὶ συνῆλθον κατὰ τῶν εἰκονομάχων· καὶ 

ἀνεθεμάτισαν ἐγγράφως πᾶσαν αἵρεσιν καὶ τοὺς τῶν αἱρέσεων ἐξάρχους, εἶτα καὶ 

τοὺς  εἰκονομάχους ἅπαντας· ἐγγράφως ἐκθέμενοι καὶ τυπώσαντες, ὅτι, ὁ τὰς 

ἁγίας  εἰκόνας μὴ προσκυνῶν, ἀλλότριός ἐστι τῆς τῶν ὀρθοδόξων πίστεως καὶ ὅτι, ἡ  

τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει καὶ ὅτι, ὁ προσκυνῶν καὶ τιμῶν  τὴν 

εἰκόνα, προσκυνεῖ ἐν αὐτῇ τοῦ ἐγγραφομένου τὴν ὑπόστασιν. Καὶ οὕτω 

διαταξάμενοι καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν κρατύναντες, ἕκαστος εἰς τὴν ἑαυτοῦ 

ἐπισκοπὴν ἀπελύθη. 

 

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις ὁ Θεὸς, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. 
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ΤΗ  ΙΒ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f  91r  Ἀριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ ΙΒη΄ , μνήμη | τῶν ἁγίων μαρτύρων, Πρόβου, | Ταράχου, καὶ 

Ἀνδρονίκου.| 

 

Ξίφει Τάραχος Ἀνδρόνικος | κ(αὶ) Πρόβος, ἤραντο νίκην | Δεξιὰ στήλη γῆς 

προβάντες Ταράχου.| 

 

Τμήθη δωδεκάτη Πρόβος | Ἀνδρόνικος Τάραχός τε.| 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐν ὑπα|τεία Διοκλητιανοῦ· καὶ ὁ | μὲν Τάραχος, προβεβηκὼς | ἦν 

τὴν ἡλικίαν, ῥωμαῖος τὸ | γένος· στρατιώτης τὴν τύχην. | Ὁ δὲ Πρόβος, ἐκ Σίδης τῆς 

| Παμφιλίας, ὁ δὲ Ἀνδρόνικος, | πόλεως Ἐφεσίων τῆς Ἰωνίας· | κ(αὶ) ὁ μὲν Τάραχος, 

θλάττεται | λίθοις τὰς σιαγόνας, καὶ τὸν | αὐχένα· τὰς χεῖρας πυρὶ κα|ταφλέγεται· 

ἀναρτᾶται | ἐπὶ  ξύλου· καὶ καπνῶ πνι|γηρῶ ὑποκαπνίζεται· ὄξος | δριμὺ ἅλατι καὶ 

σίνηπι φυ|ραθὲν, ἐπὶ τῶν ῥινῶν δὲ|χεται· καὶ ὀβελίσκοις πε|πυρακτωμένοις, τοὺς 

μα|σθοὺς ὑποκαίεται· ξυρῶ | τὰ ὦτα ἐκτέμνεται· τὸ | δέρμα τῆς κεφαλῆς 

ἀπο|σύρεται· θηρίοις έκδίδοται· | κ(αὶ) τελευταῖον μαχαίρα | κατακοπεὶς μεληδὸν, 

τὴν | ψυχὴν τῶ Θ(ε)ῶ παρατίθησι. | Πρόβος δὲ ὁ γενναῖος, || f 91v Αριστερὴ  στήλη 

νεύροις ὠμοῖς τύπτεται· | σιδήροις πεπυρωμένοις, | κατακαίεται τοὺς πόδας· | 

ἀναρτᾶται· τὸν νότον καὶ |  τὰς πλευρὰς πυρωθεῖσιν | ὀβελίσκοις, κατακαίεται· | 

ἑτέραις σούβλαις, τὰς κνή|μας διατέμνεται· καὶ τε|λευταῖον μαχαίρας καὶ αὐ|τὸς 

κατακοπεὶς, τὸ μακά|ριον τέλος ἀπηνέγκατο. | Ἀνδρόνικος δὲ ὁ θεῖος, ξύ|λω 

ἀναρτᾶται· καὶ σιδή|ροις ὀξέσι  τὰς κνήμας χαρά|ττεται· καὶ τὰς πλευρὰς | 

κατακεντᾶται· ἅλατι τὰς | ὠτειλὰς ἀνατρίβεται· τὴν | γλῶτταν καὶ τὰ χείλη 

ἐκτέ|μνεται· καὶ σχεδὸν ὅλον τὸ | σῶμα μαχαίραις κατακοπεὶς , | κ(αὶ) αὐτὸς τὸ 

πν(εῦμ)α, εἰς χεῖρας | Θ(εο)ῦ παρατίθησιν. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνή|μη τῆς ἁγίας μάρτυρος | Δομνίνης. 

 

Μέλη Δομνήνα καίπερ ἐξαρ|θρουμένου, οὐκ ἦν | ἀληθῆ πίστιν ἐξαρ|νουμένη. |  
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ΤΗ  ΙΒ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΒῃ΄ μνήμη  τῶν ἁγίων μαρτύρων Πρόβου,  Ταράχου καὶ Ἀνδρονίκου. 

 

Ξίφει Τάραχος, Ἀνδρόνικος καὶ Πρόβος, ἤραντο νίκην γῆς προβάντες ταράχου. 

 

Τμήθη δωδεκάτῃ Πρόβος,  Ἀνδρόνικος, Τάραχός τε. 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐν ὑπατείᾳ Διοκλητιανοῦ καὶ  ὁ  μὲν Τάραχος προβεβηκὼς  

ἦν τὴν ἡλικίαν, Ῥωμαῖος τὸ γένος, στρατιώτης τὴν τύχην.  Ὁ δὲ Πρόβος, ἐκ Σίδης 

τῆς  Παμφυλίας· ὁ δὲ Ἀνδρόνικος, πόλεως Ἐφεσίων τῆς Ἰωνίας. 

 Καὶ ὁ μὲν Τάραχος θλάττεται λίθοις τὰς σιαγόνας καὶ τὸν αὐχένα· τὰς 

χεῖρας πυρὶ καταφλέγεται, ἀναρτᾶται ἐπὶ ξύλου· καὶ καπνῷ πνιγηρῷ 

ὑποκαπνίζεται· ὄξος δριμὺ, ἅλατι καὶ σίνηπι φυραθὲν, ἐπὶ τῶν ῥινῶν δὲχεται καὶ 

ὀβελίσκοις πεπυρακτωμένοις τοὺς μασθοὺς ὑποκαίεται· ξυρῷ τὰ ὦτα ἐκτέμνεται· 

τὸ  δέρμα τῆς κεφαλῆς ἀποσύρεται· θηρίοις έκδίδοται·  καὶ τελευταῖον μαχαίρα  

κατακοπεὶς μεληδόν, τὴν  ψυχὴν τῷ Θεῷ παρατίθησι.  

Πρόβος δὲ ὁ γενναῖος νεύροις ὠμοῖς τύπτεται· σιδήροις πεπυρωμένοις,  

κατακαίεται τοὺς πόδας· ἀναρτᾶται· τὸν νότον καὶ τὰς πλευρὰς πυρωθεῖσιν  

ὀβελίσκοις κατακαίεται·  ἑτέραις σούβλαις τὰς κνήμας διατέμνεται· καὶ τελευταῖον 

μαχαίρας καὶ αὐτὸς κατακοπεὶς, τὸ μακάριον τέλος ἀπηνέγκατο.  

Ἀνδρόνικος δὲ ὁ θεῖος ξύλῳ ἀναρτᾶται καὶ σιδήροις ὀξέσι τὰς κνήμας 

χαράττεται καὶ τὰς πλευρὰς  κατακεντᾶται· ἅλατι τὰς  ὠτειλὰς ἀνατρίβεται· τὴν  

γλῶτταν καὶ τὰ χείλη ἐκτέμνεται· καὶ σχεδὸν ὅλον τὸ σῶμα μαχαίραις κατακοπεὶς  

καὶ αὐτὸς τὸ πνεῦμα, εἰς χεῖρας  Θεοῦ παρατίθησιν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Δομνίνης. 

 

Μέλη Δομνήνα καίπερ ἐξαρθρουμένη, οὐκ ἦν ἀληθῆ πίστιν ἐξαρνουμένη.   
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Δεξιὰ  στήλη Αὕτη ἠγωνίσατο ἐπὶ Διο|κλητιανοῦ βασιλέως· καὶ | παραστᾶσα 

Λυσία τῶ ἠγε|μόνι, ἐν τῆ Ἀναβαρζῶν | μ(ητ)ροπόλει, τύπτεται ἐν πρῶ|τοις, νεύροις 

ὠμοῖς κ(αὶ) σι|δήροις πυρωθεῖσι, τοὺς πόδας | καταφλέγεται. Εἶθ’ οὕτω, | 

συνθλάττεται ῥάβδοις, κ(αὶ) | ἐξαρθροῦται τὰς ἁρμονίας | καὶ τῆ εἰρκτῆ 

ἐναπορριφεί|σαν, τὴν ψυχήν τῶ Θ(ε)ῶ παρα|τίθησι. 

 

Τῆ αὑτῆ ἡμέρα, μνήμη τῆς | ἁγίας μάρτυρος Ἀναστασίας | τῆς Παρθένου.| 

 

Ἡ ἁγία αὕτη, ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς | βασιλείας Δεκίου καὶ Οὐα|λεριανοῦ, ἐκ τῆς πόλεως 

| Ῥώμης. Ἦν δὲ μονάζουσα | μετὰ καὶ ἑτέρων παρθένων | ἐν μοναστηρίω τινὶ. 

Δια|βληθεῖσα οὖν τῶ ἡγεμόνι· | κ(αὶ) παραστᾶσα ἔμπροσθεν | αὐτοῦ μετὰ κλοιοῦ 

σιδηροῦ, | τύπτεται εἰς τὸ πρόσωπον | κ(αὶ) γυμνοῦται καὶ ὑπὸ πυ|ρὸς κατακαίεται· 

ἐπιρ|ραινομένων ἐπάνω αὐτῆς,|| f 92r Αριστερὴ  στήλη πίσσης καὶ ἐλαίου καὶ 

τεά|φης, εἶτα κρεμᾶται ἐπὶ | ξύλου, ἀποτέμνεται τοὺς | δύο μασθοὺς αὐτῆς, καὶ | 

τοὺς ὄνυχας ἀνασπᾶται· κ(αὶ) | μετὰ ταῦτα κόπτεται τὰς δύο | χεῖρας, εἶτα τοὺς δύο 

πόδας | κ(αὶ) ἐκριζοῦται τοὺς ὀδόντας | κ(αὶ) τελευταῖον, τὸ διὰ ξίφους | δέχεται 

τὲλος.| 

 

 

 

ΤΗ  ΙΓ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 95v Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ,  ΙΓη΄ , μνήμη τῶν | ἁγίων μαρτύρων, Κάρπου, | Παπύλου, 

Ἀγαθοδώρου, | κ(αὶ) Ἀγαθονίκης.| 

 

Κάρπω Παπύλω τοῖς Θ(εο)ῦ | καρποῖς δύο, παπυλέων | Δεξιὰ στήλη τμηθεῖσι 

ἠνοίγη πόλις.| 

 

Ἀγαθόδωρον δωρεῶν πλη|θὶς μένει, πρὸς πληθὺν | ἀθλήσαντα δεινῶν μαστίγων.| 

 

Οὐκ ἐμποδὼν σοι μάρτυς | Ἀγαθονίκη, τὸ θῆλυ πρὸς | τὸ θεῖον ἐκ ξίφους τέλος. | 
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Αὕτη ἠγωνίσατο ἐπὶ Διοκλητιανοῦ βασιλέως· καὶ  παραστᾶσα Λυσίᾳ τῷ ἠγεμόνι ἐν 

τῇ Ἀναβαρζῶν μητροπόλει, τύπτεται ἐν πρῶτοις νεύροις ὠμοῖς καὶ σιδήροις 

πυρωθεῖσι, τοὺς πόδας καταφλέγεται. Εἶθ’ οὕτω, συνθλάττεται ῥάβδοις καὶ  

ἐξαρθροῦται τὰς ἁρμονίας καὶ τῇ εἰρκτῇ ἐναποῤῥιφείσα, τὴν ψυχήν τῷ Θεῷ 

παρατίθησι. 

 

Τῇ αὑτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀναστασίας  τῆς Παρθένου. 

 

Ἡ ἁγία αὕτη ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου καὶ Οὐαλεριανοῦ ἐκ τῆς πόλεως  

Ῥώμης. Ἦν δὲ μονάζουσα μετὰ καὶ ἑτέρων παρθένων ἐν μοναστηρίῳ τινί. 

Διαβληθεῖσα οὖν τῷ ἡγεμόνι καὶ παραστᾶσα ἔμπροσθεν αὐτοῦ μετὰ κλοιοῦ 

σιδηροῦ, τύπτεται εἰς τὸ πρόσωπον καὶ γυμνοῦται καὶ ὑπὸ πυρὸς κατακαίεται, 

ἐπιῤῥαινομένων ἐπάνω αὐτῆς πίσσης καὶ ἐλαίου καὶ τεάφης. Εἶτα κρεμᾶται ἐπὶ  

ξύλου, ἀποτέμνεται τοὺς δύο μασθοὺς αὐτῆς καὶ τοὺς ὄνυχας ἀνασπᾶται. Καὶ μετὰ 

ταῦτα, κόπτεται τὰς δύο  χεῖρας, εἶτα τοὺς δύο πόδας καὶ ἐκριζοῦται τοὺς ὀδόντας  

καὶ τελευταῖον, τὸ διὰ ξίφους δέχεται τὲλος. 

 

ΤΗ  ΙΓ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΓῃ΄, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Κάρπου,  Παπύλου, Ἀγαθοδώρου,  

καὶ Ἀγαθονίκης. 

 

Κάρπῳ, Παπύλῳ τοῖς Θεοῦ καρποῖς δύο, πᾶς πυλαιὼν  τμηθεῖσι ἠνοίγη πόλις. 

 

Ἀγαθόδωρον δωρεῶν πληθὺς μένει, πρὸς πληθὺν ἀθλήσαντα δεινῶν μαστίγων. 

 

Οὐκ ἐμποδών σοι μάρτυς Ἀγαθονίκη, τὸ θῆλυ πρὸς τὸ θεῖον ἐκ ξίφους τέλος.  
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Οὗτοι οἱ ἅγιοι τοῦ Χ(ριστο)ῦ μάρ|τυρες, ὑπῆρχον ἐπὶ Δε|κίου βασιλέως· καὶ 

Οὐαλε|ριανοῦ ἀνθυπάτου τῆς | Ἀσίας· ἰατροὶ τὴν τέχνην· | ὧν ὁ μὲν ἅγιος Κάρπος, 

ἐπί|σκοπος ἦν Θυατείρων· ὁ δὲ | Πάπυλος, διάκονος, ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Κάρπου 

χειροτο|νηθεὶς κρατηθέντες οὖν | παρὰ τοῦ ἄρχοντος· καὶ | έρωτηθέντες, 

ὡμολόγη|σαν ένώπιον πάντων, τὸ | ὄνομα τοῦ δεσπότου Χ(ριστο)ῦ· | κ(αὶ) 

ἀναγκασθέντες θῦσαι τοῖς | εἰδώλοις, καὶ μὴ πεισθέν|τες, προσεδέθησαν ἵπποις | 

κ(αὶ) περιεπάτουν ἔμπρο|σθεν τοῦ ἄρχοντος, ἀγόμενοι | πρὸς τὰς Σάρδεις· κἀκεῖ || 

f 96r Αριστερὴ στήλη κρεμασθέντες ἐπὶ ξύλου, | ἐξέοντο· ὅτε καὶ ὁ ἅγιος 

Ἀ|γαθόδωρος· δοῦλος ὤν τῶν | ἁγίων καὶ ἀκολουθῶν αὐτοῖς· | θείου ἀγγέλου 

ἐνισχύσαντος· | αὐτὸν, τὸν Χ(ριστὸ)ν ὡμολόγησε· | καὶ κρεμασθεὶς, ῥάβδοις | 

τύπτεται σφοδρῶς· καὶ | οὕτω τυπτόμενος, τὸ πν(εῦμ)α | τῶ Κ(υρί)ω παρέθετο. Ὁ 

ἅγιος δὲ Κάρπος, κρεμάμενος ὑπε|μειδίασε· καὶ ἐρωτηθεὶς | παρὰ τοῦ ἄρχοντος· 

τίνος | χάριν ὦ Κάρπε ἐμειδίασας, | εἶπεν· ὅτι εἶδον τὴν δόξαν | τοῦ Θ(εο)ῦ, καὶ 

ἐχάρην. Ὁ δὲ Πά|πυλος, δεσμεῖται πάλοις | τέσσαρσι, καὶ εἰς ὕψος αἴ|ρεται· καὶ 

λίθοις βάλλεται, | ἀβλαβὴς διαμείνας· καὶ | μετὰ ταῦτα ἀχθέντες οἱ ἅγιοι | ἅμα, 

ὕπτιοι ἐπὶ τριβό|λων σύρονται, τυπτόμενοι | ἄνωθεν, καὶ θηρίοις βορὰ | 

ῥιπτόμενοι, ὅτε καὶ λέων | ἀν(θρωπ)ίνη φωνῆ φθεγγόμενος, | κ(αὶ) ὠρυόμενος, 

διεκώλυσε | τοὺς διώκτας τῆς τοιαύτης|ὡμότητος. Οἱ δὲ, βύσαντες | Δεξιὰ  στήλη 

τὰ ὦτα καὶ κρηπῖσιν αὐτοὺς | σιδηραῖς καθηλώσαντες, | ἐν τῆ καμίνω ἀπέρριψαν· | 

ἔνθα καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Παπύ|λου ἀδελφὴ Ἀγαθονίκη, εὐ|ξαμένη, συνεισῆλθεν 

αὐ|τοῖς· ἐπεὶ δὲ τὸ πῦρ καταρ|ραγέντος ὑετοῦ ἐσβέσθη, | κ(αὶ) οἱ ἅγιοι ἄφλεκτοι 

καὶ ἀ|βλαβεῖς διέμειναν, ξίφει | τὰς κεφαλὰς ἀπετμή|θησαν .  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φλωρεντίου.| 

 

Ὦ θάρσος οἷον μάρτυρος  Φλω|ρεντίου, πρὸς τὴν φλό|γα τρέχοντος ὥσπερ πρὸς | 

δρόσον.| 

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Φλωρέντιος, | ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Θεσσαλο|νίκης· χριστιανὸς δὲ 

ὤν | κ(αὶ) ζηλωτὴς τοῦ καλοῦ, ὕ|βριζε, καὶ διέβαλεν ἐπὶ | πάντων, τοὺς θεοὺς τῶν 

Ἑ|λλήνων, ἐπεστήριζε δὲ τοὺς | χριστιανοὺς τῆ πρὸς Χ(ριστὸ)ν πίστει | κ(αὶ) 

παντίοις ὡδήγει πρὸς | τὴν τῶν θείων αὐτοῦ ἐντολῶν | ἐργασίαν· οὕτω δὲ ποιῶν, | 

ἐκρατήθη παρὰ τοῦ τῆς χώρας | ἡγεμόνος· ||  
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Οὗτοι οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασιλέως καὶ 

Οὐαλεριανοῦ ἀνθυπάτου τῆς  Ἀσίας, ἰατροὶ τὴν τέχνην· ὧν ὁ μὲν ἅγιος Κάρπος 

ἐπίσκοπος ἦν Θυατείρων· ὁ δὲ Πάπυλος διάκονος, ὑπ’ αὐτοῦ τοῦ Κάρπου 

χειροτονηθεὶς. Κρατηθέντες οὖν παρὰ τοῦ ἄρχοντος καὶ έρωτηθέντες, ὡμολόγησαν 

ἐνώπιον πάντων τὸ  ὄνομα τοῦ δεσπότου Χριστοῦ· καὶ ἀναγκασθέντες θῦσαι τοῖς  

εἰδώλοις καὶ μὴ πεισθέντες, προσεδέθησαν ἵπποις  καὶ περιεπάτουν ἔμπροσθεν τοῦ 

ἄρχοντος, ἀγόμενοι πρὸς τὰς Σάρδεις· κἀκεῖ κρεμασθέντες ἐπὶ ξύλου,  ἐξέοντο. Ὅτε 

καὶ ὁ ἅγιος Ἀγαθόδωρος, δοῦλος ὢν τῶν ἁγίων καὶ ἀκολουθῶν αὐτοῖς, θείου 

ἀγγέλου ἐνισχύσαντος αὐτὸν τὸν Χριστὸν ὡμολόγησε·  καὶ κρεμασθεὶς, ῥάβδοις  

τύπτεται σφοδρῶς· καὶ  οὕτω τυπτόμενος, τὸ πνεῦμα  τῷ Κυρίῳ παρέθετο.  

Ὁ ἅγιος δὲ Κάρπος κρεμάμενος ὑπεμειδίασε· καὶ ἐρωτηθεὶς παρὰ τοῦ 

ἄρχοντος· «Τίνος χάριν, ὦ Κάρπε, ἐμειδίασας;» εἶπεν· «Ὅτι εἶδον τὴν δόξαν τοῦ 

Θεοῦ καὶ ἐχάρην». Ὁ δὲ Πάπυλος δεσμεῖται πάλοις  τέσσαρσι, καὶ εἰς ὕψος αἴρεται 

καὶ λίθοις βάλλεται,  ἀβλαβὴς διαμείνας.  

Καὶ μετὰ ταῦτα ἀχθέντες οἱ ἅγιοι ἅμα, ὕπτιοι ἐπὶ τριβόλων σύρονται, 

τυπτόμενοι  ἄνωθεν καὶ θηρίοις βορὰ ῥιπτόμενοι, ὅτε καὶ λέων ἀνθρωπίνῃ φωνῇ 

φθεγγόμενος καὶ ὠρυόμενος, διεκώλυσε τοὺς διώκτας τῆς τοιαύτης ὠμότητος. Οἱ 

δὲ, βύσαντες τὰ ὦτα καὶ κρηπῖσιν αὐτοὺς σιδηραῖς καθηλώσαντες, ἐν τῇ καμίνῳ 

ἀπέῤῥιψαν· ἔνθα καὶ ἡ τοῦ ἁγίου Παπύλου ἀδελφὴ Ἀγαθονίκη εὐξαμένη, 

συνεισῆλθεν αὐτοῖς. Ἐπεὶ δὲ τὸ πῦρ, κατάῤῥαγέντος ὑετοῦ, ἐσβέσθη καὶ οἱ ἅγιοι 

ἄφλεκτοι καὶ ἀβλαβεῖς διέμειναν, ξίφει τὰς κεφαλὰς ἀπετμήθησαν .  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φλωρεντίου. 

 

Ὦ θάρσος οἷον μάρτυρος Φλωρεντίου, πρὸς τὴν φλόγα τρέχοντος ὥσπερ πρὸς  

δρόσον. 

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Φλωρέντιος, ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Θεσσαλονίκης. Χριστιανὸς δὲ ὢν  

καὶ ζηλωτὴς τοῦ καλοῦ, ὕβριζε καὶ διέβαλεν ἐπὶ πάντων, τοὺς θεοὺς τῶν Ἑλλήνων, 

ἐπεστήριζε δὲ τοὺς χριστιανοὺς τῇ πρὸς Χριστὸν πίστει  καὶ παντοίοις ὡδήγει πρὸς  

τὴν τῶν θείων αὐτοῦ ἐντολῶν  ἐργασίαν. Οὕτω δὲ ποιῶν, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ τῆς 

χώρας ἡγεμόνος·   
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f 96v Αριστερὴ  στήλη κ(αὶ) ἐρωτηθεὶς, τὸν μὲν Χ(ριστὸ)ν | παρρησία ὡμολόγησεν | 

ἐνώπιον πάντων· ὄντα | Θ(εὸ)ν προαιώνιον καὶ ποιη|τὴν τοῦ παντὸς· τοὺς δὲ | τῶν 

Ἑλλήνων θεοὺς, ξύλα | λίθους· χρυσὸν· ἄργυρον· | χαλκὸν· σίδηρον· εἴδωλα | 

ἄψυχα καὶ ἀναίσθητα· κ(αὶ) | ταῦτα εἰπὼν, τύπτεται | σφοδρῶς· εἶτα κρεμᾶ|ται ἐπὶ 

ξύλου· καὶ ξέεται· | καὶ πυρᾶς ἀναφθείσης με|γάλης, ἐμβάλλεται ἐν αὐτῆ | χαίρων· 

καὶ ἐν αὐτῆ προ|σευχόμενος· καὶ εὐχαριστῶν | τῶ Θ(ε)ῶ ἐτελειώθη.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ἁγίου | μάρτυρος Διοσκόρου.| 

 

Τμηθεὶς ὁ Διόσκορος αἰσχύνει | Δίαν, τὸν μὴ λαβόντα | ψυχαπωλείας κόρον. |  

 

Οὗτος ἤθλησεν ἐπὶ τῆς | βασιλείας Διοκλητιανοῦ· | γένος μὲν ἕλκων, τῆς 

σκη|νοπολιτῶν· καὶ τῆς δοκού|σης κατὰ τὰς πόλεις τῶν | βουλευτῶν ἀξίας 

ἐπιλημ|μένος. Οὗτος ἡγησάμενος | Δεξιὰ στήλη τὰ τοῦ βίου πάντα ὡς σκύ|βαλα, 

ἵνα Χ(ριστὸ)ν κερδίση μό|νον, παρρησιάζεται· κ(αὶ) | παραστὰς Λουκιανῶ τῶ 

ἄρ|χοντι, καὶ τοῦτον κατα|βροντήσας, μᾶλλον δὲ κα|ταγελάσας, καὶ εἰς οὐδὲν | 

θέμενος, τὰς αὐτοῦ ἀπει|λάς τε καὶ θωπείας· ἐπει|δὴ καὶ πῦρ αὐτῶ προσῆγε· | κ(αὶ) 

στρεβλωτήρια· καὶ τὰ | λοιπὰ τῶν βασάνων εἴδη | περιενόει, καὶ πάντα | ὑπῆρχον 

εἰς οὐδὲν καὶ ἀ|νενέργητα, ξίφει τὴν | μακαρίαν αὐτοῦ κεφαλὴν | ἐκτέμνει. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | μνήμη τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν | κ(αὶ) ὁμολογητοῦ, Νικήτα τοῦ 

π(ατ)ρικίου.  

 

Θλίψεις ὑποστὰς εἰκόνων | θείων χάριν, χαίρει Νι|κήτας χαρὰν οἷαν οἱ νόες. 

 

Οὗτος γεννᾶται ἐν τῆ Πα|φλαγόνων χώρα· παρὰ εὐ|σεβῶν καὶ φιλοθέων γονέων | 

φασὶ δὲ αὐτὸν ἀπόγονον | εἶναι, Θεοδώρας τῆς βα|σιλίσσης· ἐκδοθεὶς δὲ καὶ 

παιδευθεὶς, εἰσῆλθεν ||  f 97r Αριστερὴ  στήλη ἐν τῆ βασιλευούση ἑπτα|καίδεκα 

χρόνων ὑπάρχων· | Εἰρήνης δὲ τότε τὰ σκῆπτρα | τῆς βασιλείας κρατούσης, | κ(αὶ) 

τὸν παῖδα ἀναμαθού|σης εὐνοῦχον εἶναι,  παρὰ | τῶν γονέων εὐνουχισθέντα, | 

ἀνελάβετο αὐτὸν· καὶ δι’ ὀ|λίγου, πρῶτος πάντων γί|νεται· καὶ φθάσας είς τὸ | τῶν 

π(ατ)ρικίων ἀξίωμα, | στρατηγὸς Σικελλίας προ|βάλλεται· 
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καὶ ἐρωτηθεὶς, τὸν μὲν Χριστὸν παῤῥησίᾳ ὡμολόγησεν ἐνώπιον πάντων, ὄντα  

Θεὸν προαιώνιον καὶ ποιητὴν τοῦ παντὸς· τοὺς δὲ τῶν Ἑλλήνων θεοὺς ξύλα  

λίθους, χρυσὸν, ἄργυρον, χαλκὸν, σίδηρον, εἴδωλα ἄψυχα καὶ ἀναίσθητα· καὶ  

ταῦτα εἰπών, τύπτεται  σφοδρῶς. Εἶτα κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου καὶ ξέεται· καὶ πυρᾶς 

ἀναφθείσης μεγάλης, ἐμβάλλεται ἐν αὐτῇ χαίρων καὶ ἐν αὐτῇ προσευχόμενος, καὶ 

εὐχαριστῶν  τῷ  Θεῷ ἐτελειώθη. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου  μάρτυρος Διοσκόρου. 

 

Τμηθεὶς ὁ Διόσκορος αἰσχύνει Δίαν, τὸν μὴ λαβόντα ψυχαπωλείας κόρον.   

 

Οὗτος ἤθλησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, γένος μὲν ἕλκων, τῆς 

σκηνοπολιτῶν, καὶ τῆς δοκούσης κατὰ τὰς πόλεις τῶν βουλευτῶν ἀξίας 

ἀπειλημμένος. Οὗτος ἡγησάμενος τὰ τοῦ βίου πάντα ὡς σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν 

κερδήσῃ μόνον, παῤῥησιάζεται· καὶ παραστὰς Λουκιανῷ τῷ ἄρχοντι, καὶ τοῦτον 

καταβροντήσας, μᾶλλον δὲ καταγελάσας καὶ εἰς οὐδὲν θέμενος, τὰς αὐτοῦ ἀπειλάς 

τε καὶ θωπείας. Ἐπειδὴ καὶ πῦρ αὐτῷ προσῆγε καὶ στρεβλωτήρια καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 

βασάνων εἴδη  περιενόει καὶ πάντα ὑπῆρχον εἰς οὐδὲν καὶ ἀνενέργητα, ξίφει τὴν  

μακαρίαν αὐτοῦ κεφαλὴν  ἐκτέμνει. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ, Νικήτα τοῦ 

πατρικίου.  

 

Θλίψεις ὑποστὰς εἰκόνων  θείων χάριν, χαίρει Νικήτας χαρὰν οἷαν οἱ νόες. 

 

Οὗτος γεννᾶται ἐν τῇ Παφλαγόνων χώρᾳ· παρὰ εὐσεβῶν καὶ φιλοθέων γονέων  

φασὶ δὲ αὐτὸν ἀπόγονον εἶναι Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης. Ἐκδοθεὶς δὲ καὶ 

παιδευθείς, εἰσῆλθεν ἐν τῇ βασιλευούση ἑπτακαίδεκα χρόνων ὑπάρχων. Εἰρήνης δὲ 

τότε τὰ σκῆπτρα τῆς βασιλείας κρατούσης καὶ τὸν παῖδα ἀναμαθούσης εὐνοῦχον 

εἶναι, παρὰ  τῶν γονέων εὐνουχισθέντα, ἀνελάβετο αὐτὸν· καὶ δι’ ὀλίγου, πρῶτος 

πάντων γίνεται· καὶ φθάσας είς τὸ τῶν πατρικίων ἀξίωμα, στρατηγὸς Σικελίας 

προβάλλεται·  
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ἔκτοτε οὖν κα|λῶς καὶ θεαρέστως βιώσας, | καὶ βουλόμενος ἀποκαρῆ|ναι, οὐ 

συνεχορεῖτο παρὰ | τῶν κρατούντων· τοῦ τε | Νικηφόρου· καὶ τοῦ υἱοῦ | αὐτοῦ 

Σταυρακίου. Ὕστερον δὲ | κρατήσαντος τὴν βασιλείαν | Μιχαὴλ, μόλις οὗτος 

πα|ρακληθεὶς, κατένευσε, μο|ναχὸν μὲν γενέσθαι· τῆς | πόλεως δὲ μὴ ἐξελθεῖν, 

ἀλ|λ’ εἰς τὴν λεγομένην χρυ|σείαν πόρταν δοὺς αὐτῶ | μονήν τὴν λεγομένην 

Χρυ|σονίκην, ἐν αὐτῆ προσμέ|νην ἐκέλευσε. Πεντήκοντα | Δεξιὰ  στήλη δὲ χρόνων 

ἦν, καθ’ ὅν και|ρὸν ἀπεκάρη· οὗ καὶ ἀνά|δοχος ὁ βασιλεὺς γίνεται· | ἐν ταύτη οὖν 

τῆ μονῆ διῆγεν, | ἄχρι τῆς βασιλείας Λέοντος | τοῦ θεομάxου· ὡς δὲ ἑώρα | τὰ κατὰ 

τῶν ἁγίων εἰκόνων | γινόμενα, ἐξελθὼν τῆς πόλεως, εἰς προάστειον | ἀπῆλθεν· ὃ  

τῆ μονῆ αὐτὸς | ἐδωρήσατο· καὶ συγκατέ|μιξεν ἑαυτὸν, τοῖς ἐσχάτοις | ἀδελφοῖς, 

συνεσθίων κ(αὶ) | συγκοπιῶν αὐτοῖς. Ἐπεὶ | δέ τινες διαβολεῖς τῶ θεο|μάχω 

χαριζόμενοι, προ|σήγγειλαν εἰκόνα τοῦτον | κεκτῆσθαι τοῦ σ(ωτή)ρ(ὸ)ς Χ(ριστο)ῦ, 

ἥν ἐκ | πίστεως ἀπὸ Ῥώμης ἔλαβεν, | ἀπεστάλη τὶς τῶν τῆς τά|ξεως αὐτοῦ, λόγοις 

οὐκ ἀνει|μένος· ἀλλὰ καὶ ἀπειλαῖς | ἐκφοβῶν· καὶ ἀπαιτῶν |δοθῆναίοι [?] τὴν 

σεβασμίαν | εἰκόνα· ὡς δ’οὐκ εἶχε τοῦτον | καταπειθῆ, ὀψέποτε ἀπο|κρινόμενον, 

ὡς οὐκ ἐμὴ | αὕτη, ἀλλὰ τοῦ θεοὺ· καὶ | τοῖς ἱεροῖς ἀφορισθεῖσα || f 97v Αριστερὴ 

στήλη τῆς ἐκκλησίας κειμηλίοις, | ἁρπάσας ἕτερον ἀδελφὸν | ἐπί τὸ ὑποδεῖξαι 

αὐτῶ | τὸ ζητοῦμεν, εἰσῆλθεν | ἐν τῆ ἐκκλησία, καὶ λαβῶν | τὴν σεβασμίαν εἰκόνα 

| ὡς μύσος τί, ἔρριψεν ἀ|τίμως ἐν τῶ αὐτοῦ βερι|δαρίω· ὁ δὲ ἅγιος τοῦτο ἰδῶν, | 

ἐστέναξεν ἐκ βάθους· ἀρ|χὴν πειρασμῶν τοῦτο λογι|σάμενος· ἐπεῖ δὲ καὶ 

ὑπο|χωρεῖν ἔμελλεν ὁ ἀποστα|λεὶς, ἐξησφαλίσατο | μηδόλως τὸν ἅγιον 

ἐξέρχε|σθαι τῶν ἐκεῖσε· Θεοφίλου | δέ μετα ταῦτα τοῦ θεομά|χου, τῆς βασιλείας 

κατα|σχόντος, καὶ τοὺτου  τὰ κατὰ | τῶν ἁγίων εἰκόνων οὐκ ἀ|μελῶς 

μετερχομένου, ἀπε|στάλη καὶ  πρὸς τὸν ὅσιον, οὕτως εἰρηκὼς ἐνώπιον | τῶν 

πορευθέντων. Ὁ βα|σιλεὺς κελεύει σοι δι’ ἐμοῦ, | ἢ τῶ π(ατ)ριάρχη Ἀντωνίω | 

κοινωνῆσαι, καὶ ταῖς εἰκόσι | μὴ προσκυνεῖν, ἢ | αὐτῆ ὥρα, ἐξορισθῆναι | Δεξιὰ 

στήλη τῶν ὦδε· καὶ ὁ ἅγιος· τὴν τοῦ | Χ(ριστο)ῦ καὶ θ(εο)ῦ μου εἰκόνα, οὐ | 

παύσομαι ἀεὶ προσκυνεῖν, | κἂν ὑμεῖς οὐκ ἀρέσκησθε. | Τὸν δὲ Ἀντώνιον, εἴπερ ἐν 

| τῶ καθεστηκότι εἰμὶ, οὐκ ὀ|νομάσω π(ατ)ριάρχην, ἀλλὰ | μοιχὸν· λοιπὸν, ἐξώριζε· 

| σφάτε· ποίει ὅ βούλει· | κ(αὶ) εὐθέως ἐξῶσεν αὐτὸν |ἐκεῖθεν ·  
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Ἔκτοτε οὖν καλῶς καὶ θεαρέστως βιώσας καὶ βουλόμενος ἀποκαρῆναι, οὐ 

συνεχορεῖτο παρὰ τῶν κρατούντων, τοῦ τε Νικηφόρου καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 

Σταυρακίου. Ὕστερον δέ, κρατήσαντος τὴν βασιλείαν Μιχαὴλ, μόλις οὗτος 

παρακληθείς, κατένευσε, μοναχὸν μὲν γενέσθαι, τῆς πόλεως δὲ μὴ ἐξελθεῖν. Ἀλλ’ 

εἰς τὴν λεγομένην χρυσείαν πόρταν δοὺς αὐτῷ μονὴν τὴν λεγομένην Χρυσονίκην, 

ἐν αὐτῇ προσμένειν ἐκέλευσε. Πεντήκοντα  δὲ χρόνων ἦν, καθ’ ὃν καιρὸν ἀπεκάρη· 

οὗ καὶ ἀνάδοχος ὁ βασιλεὺς γίνεται. Ἐν ταύτῃ οὖν τῇ μονῇ διῆγεν, ἄχρι τῆς 

βασιλείας Λέοντος τοῦ Θεομάxου. 

Ὡς δὲ ἑώρα  τὰ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων γινόμενα, ἐξελθὼν τῆς πόλεως, εἰς 

προάστειον  ἀπῆλθεν· ὃ τῇ μονῇ αὐτὸς ἐδωρήσατο· καὶ συγκατέμιξεν ἑαυτὸν, τοῖς 

ἐσχάτοις ἀδελφοῖς, συνεσθίων καὶ  συγκοπιῶν αὐτοῖς. Ἐπεὶ  δέ τινες διαβολεῖς τῷ 

θεομάχῳ χαριζόμενοι, προσήγγειλαν εἰκόνα τοῦτον κεκτῆσθαι τοῦ σωτῆρος 

Χριστοῦ, ἣν ἐκ πίστεως ἀπὸ Ῥώμης ἔλαβεν,  ἀπεστάλη τὶς τῶν τῆς τάξεως αὐτοῦ, 

λόγοις οὐκ ἀνειμένοις ἀλλὰ καὶ ἀπειλαῖς ἐκφοβῶν, καὶ ἀπαιτῶν δοθῆναι τὴν 

σεβασμίαν εἰκόνα. Ὡς δ’ οὐκ εἶχε τοῦτον καταπειθῆ ὀψέποτε ἀποκρινόμενον, ὡς 

οὐκ ἐμὴ αὕτη, ἀλλὰ τοῦ Θεοῦ καὶ τοῖς ἱεροῖς ἀφορισθεῖσα τῆς ἐκκλησίας κειμηλίοις, 

ἁρπάσας ἕτερον ἀδελφὸν ἐπὶ τὸ ὑποδεῖξαι αὐτῷ τὸ ζητοῦμεν, εἰσῆλθεν  ἐν τῇ 

ἐκκλησίᾳ, καὶ λαβῶν τὴν σεβασμίαν εἰκόνα ὡς μύσός τι, ἔῤῥιψεν ἀτίμως ἐν τῷ 

αὐτοῦ βεριδαρίῳ. Ὁ δὲ ἅγιος τοῦτο ἰδών, ἐστέναξεν ἐκ βάθους, ἀρχὴν πειρασμῶν 

τοῦτο λογισάμενος. Ἐπεῖ δὲ καὶ ὑποχωρεῖν ἔμελλεν ὁ ἀποσταλείς, ἐξησφαλίσατο,  

μηδόλως τὸν ἅγιον ἐξέρχεσθαι τῶν ἐκεῖσε. 

Θεοφίλου δέ μετὰ ταῦτα τοῦ Θεομάχου, τῆς βασιλείας κατασχόντος καὶ 

τοὺτου τὰ κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων οὐκ ἀμελῶς μετερχομένου, ἀπεστάλη καὶ πρὸς 

τὸν ὅσιον, οὕτως εἰρηκὼς ἐνώπιον τῶν πορευθέντων. Ὁ βασιλεὺς κελεύει σοι δι’ 

ἐμοῦ, ἢ τῷ πατριάρχῃ Ἀντωνίῳ  κοινωνῆσαι καὶ ταῖς εἰκόσι  μὴ προσκυνεῖν, ἢ τῇ 

αὐτῇ ὥρᾳ, ἐξορισθῆναι τῶν ὧδε. Καὶ ὁ ἅγιος· «Τὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μου εἰκόνα 

οὐ παύσομαι ἀεὶ προσκυνεῖν, κἂν ὑμεῖς οὐκ ἀρέσκησθε.  Τὸν δὲ Ἀντώνιον, εἴπερ ἐν 

τῷ καθεστηκότι εἰμί, οὐκ ὀνομάσω πατριάρχην, ἀλλὰ  μοιχὸν. Λοιπὸν ἐξόριζε, 

σφάττε, ποίει ὃ βούλει.» Καὶ εὐθέως ἐξέωσεν αὐτὸν ἐκεῖθεν · 
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ὁ δὲ ἅγιος τῶ θ(ε)ῶ | εὐχαριστήσας, λαβὼν μεθ’ ἑαυτοῦ τρεῖς ἀδελφούς, | ἀπῆλθεν 

εἰς ἕτερον προ|άστειον· ἐγγύς που κείμενον· | καὶ διαβιβάσας ἐκεῖσε | τὴν ἁγίαν 

τεσσαρακοστὴν, | ἄχρι τῆς πεντηκοστῆς, | καταλαμβάνει τὸ Παν|τείχιον· ἐπεὶ δὲ 

δόγμα | ἐξετέθη μὴ ὑποδέχεσθαι | τοὺς φεύγοντας χριστια|νοὺς, στενοχωριθεὶς ὁ 

ἅγιος, | πρὸς ἐρίβωλον ὑπέστρε|ψεν· ὡς δὲ καὶ ἐκεῖσε διὰ | τὴν τῶν Ἀγαρηνῶν 

ἔφοδον | ἐδυσχέραινεν, ἦλθε πρὸς | αὐτὸν, Νικόλαός τις· προσ|γενὴς ὢν αὐτῶ· 

λέγων, οὐ || f 98r Αριστερὴ στήλη μικρὰν εὑρεῖν ἀνάπαυσιν | εἴπερ ἀφικέσθαι 

βουληθῆ, | πρὸς τὸ παρ’ αὐτῶ προάστει|ον, Ζουλουπὰς οὕτω καλού|μενον· ἐκεῖσε 

οὖν καὶ παρε|γένετο· ἀλλὰ κἀκεῖσε, | μετά τινα χρόνον μήνυ|μα γέγονεν αὐτῶ, ἢ 

κοινω|νῆσαι, ἢ μετανάστην γενέ|σθαι· μεταβὰς οὖν ἐκειθεν, | ἀφίκετο πρὸς 

Κατισίαν· | κ(αὶ) τόπιον εὑρὼν μικρὸν, | ἐξωνύσατο τοῦτο· καὶ εἰς  ὄνομα τῶν 

ἀσωμάτων | ναὸν δειμάμενος, χρόνους | ἱκανοὺς μετὰ τῶν συνόντων | αὐτῶ 

ἀδελφῶν καλῶς καὶ | θεαρέστως βιώσας ἐν αὐτῶ, | τελευταῖον εἰς τὸ παρὰ τὴν | 

θάλασσαν ἀφίκετο μονα|στήριον· ἐν ὧ καὶ τὴν ἑαυτοῦ | πρὸς κ(ύριο)ν ἐκδημίαν 

προγνοῦς, | τοὺς μοναχοὺς κατηχήσας | κ(αὶ) ἐπευξάμενος, ἀπῆλ|θε πρὸς κ(ύριο)ν· 

πολλὰ καὶ ζῶν | κ(αὶ) μετὰ θάνατον θαύματα | πεποιηκὼς, περὶ τὰ ἐβ|δομήκοντα 

πέντε γέγονεν | ἔτη.| Δεξιὰ  στήλη  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα τοῦ ἁγίου | μ(άρτυ)ρος Βενιαμὶν διακόνου.| 

 

Ἀθλητικῶ  κλυστῆρι τῶ | πάλω λέγω, ἀν Βενι|αμὶν ἐκκενεῖ ψυχῆς βάρος.|  

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ | Γορωράνη βασιλέως Περσῶν· | ὁ Βενιαμὶν διάκονος ὤν 

τῆς | τοῦ θ(εο)ῦ ἐκκλησίας, καὶ πο|λλοὺς Πέρσας καὶ Ἕλληνας | μεταβαλὼν πρὸς 

θεογνωσίαν | διεβλήθη ὡς κακοποιὸς· | διὸ καὶ τυφθεὶς, ἐμβά|λλεται τῆ εἰρκτῆ· δύο 

δὲ | ἐνιαυτῶν παραδραμόντων | αὐτῶ ἐν τῆ φυλακῆ, πρέσ|βις Ῥωμαίων, 

ἀφικόμενος | πρὸς τὸν βασιλέα Περσῶν, | μαθὼν περὶ τοῦ Βενιαμὶν, | ἠτήσατο 

ἀφεθῆναι αὐτὸν | τῆς φυλακῆς. Ὁ δὲ βασιλεὺς, | εἰ ἀποσχέσθαι ἔφησεν 

ἐπα|γγέλλεται τοῦ μὴ διδάσκειν | τοὺς μάγους τὸν χριστιανισ|μὸν, καὶ ὁ πρέσβις, 

φυ|λάττειν ἐξάπαντος τὰ | προστεταγμένα ὦ βασιλεῦ, | ἀναγκαῖον ἀπεκρίνατο. Ὁ 

δὲ | Βενιαμὶν, ὡς τῶν τοῦ || f 98v Αριστερὴ στήλη πρέσβεως παραινέσεων | 

ἠκροάσατο, ἀδύνατον ἔφη | μὴ μεταδοῦναι με τοῦ φω|τὸς οὗ μετέλαβον.  
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Ὁ δὲ ἅγιος τῷ Θεῷ  εὐχαριστήσας, λαβὼν μεθ’ ἑαυτοῦ τρεῖς ἀδελφούς,  ἀπῆλθεν εἰς 

ἕτερον προάστειον, ἐγγύς που κείμενον· καὶ διαβιβάσας ἐκεῖσε τὴν ἁγίαν 

τεσσαρακοστὴν ἄχρι τῆς πεντηκοστῆς,  καταλαμβάνει τὸ Παντείχιον. 

Ἐπεὶ δὲ δόγμα ἐξετέθη, μὴ ὑποδέχεσθαι τοὺς φεύγοντας χριστιανοὺς, 

στενοχωρηθεὶς ὁ ἅγιος, πρὸς Ἐρίβολον ὑπέστρεψεν. Ὡς δὲ καὶ ἐκεῖσε διὰ τὴν τῶν 

Ἀγαρηνῶν ἔφοδον ἐδυσχέραινεν, ἦλθε πρὸς  αὐτὸν Νικόλαός τις, προσγενὴς ὢν 

αὐτῷ, λέγων, οὐ μικρὰν εὑρεῖν ἀνάπαυσιν εἴπερ ἀφικέσθαι βουληθῇ,  πρὸς τὸ παρ’ 

αὐτῷ προάστειον, Ζουλουπὰς οὕτω καλούμενον· ἐκεῖσε οὖν καὶ παρεγένετο. Ἀλλὰ 

κἀκεῖσε μετά τινα χρόνον μήνυμα γέγονεν αὐτῷ, ἢ κοινωνῆσαι ἢ μετανάστην 

γενέσθαι.  

Μεταβὰς οὖν ἐκειθεν,  ἀφίκετο πρὸς Κατισίαν· καὶ τόπιον εὑρὼν μικρόν,  

ἐξωνήσατο τοῦτο καὶ εἰς ὄνομα τῶν ἀσωμάτων ναὸν δειμάμενος, χρόνους  ἱκανοὺς 

μετὰ τῶν συνόντων αὐτῷ ἀδελφῶν καλῶς καὶ θεαρέστως βιώσας ἐν αὐτῷ,  

τελευταῖον εἰς τὸ παρὰ τὴν θάλασσαν ἀφίκετο μοναστήριον· ἐν ᾧ καὶ τὴν ἑαυτοῦ  

πρὸς Κύριον ἐκδημίαν προγνοῦς, τοὺς μοναχοὺς κατηχήσας  καὶ ἐπευξάμενος 

ἀπῆλθε πρὸς Κύριον, πολλὰ καὶ ζῶν καὶ μετὰ θάνατον θαύματα πεποιηκώς, περὶ 

τὰ ἐβδομήκοντα πέντε γέγονεν  ἔτη. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βενιαμὶν διακόνου. 

 

Ἀθλητικῷ  κλυστῆρι τῷ πάλῳ λέγω, ἀν Βενιαμὶν ἐκκενεῖ ψυχῆς βάρος.  

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ  Γορωράνη, βασιλέως Περσῶν· ὁ Βενιαμὶν διάκονος ὢν τῆς  

τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίας, καὶ πολλοὺς Πέρσας καὶ Ἕλληνας μεταβαλὼν πρὸς 

θεογνωσίαν διεβλήθη ὡς κακοποιὸς·  διὸ καὶ τυφθείς, ἐμβάλλεται τῇ εἰρκτῇ. Δύο δὲ  

ἐνιαυτῶν παραδραμόντων αὐτῷ ἐν τῇ φυλακῇ, πρέσβυς Ῥωμαίων ἀφικόμενος πρὸς 

τὸν βασιλέα Περσῶν, μαθὼν περὶ τοῦ Βενιαμίν ἠτήσατο ἀφεθῆναι αὐτὸν τῆς 

φυλακῆς. Ὁ δὲ βασιλεὺς,  εἰ ἀποσχέσθαι ἔφησεν ἐπαγγέλλεται τοῦ μὴ διδάσκειν  

τοὺς μάγους τὸν χριστιανισμὸν. Καὶ ὁ πρέσβυς· Φυλάττειν ἐξάπαντος τὰ  

προστεταγμένα, ὦ βασιλεῦ, ἀναγκαῖον ἀπεκρίνατο.  

Ὁ δὲ  Βενιαμὶν, ὡς τῶν τοῦ πρέσβεως παραινέσεων ἠκροάσατο· «Ἀδύνατον», 

ἔφη, μὴ μεταδοῦναί με τοῦ φωτὸς, οὗ μετέλαβον. 
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Ὅσης γὰρ | ἄξιον τιμωρίας, τὸ κατα|κρύψαι τὸ τάλαντον, ἡ τῶν | ἱερῶν 

εὐαγγελίων διδασκα|λία σαφῶς ἡμῖν παριστᾶ· ἀλλὰ τούτων μὲν οὐ|δένα 

τηνικαῦτα λόγον | γνοῦς ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευ|σεν αὐτὸν τῶν δεσμῶν ἀ|φεθῆναι. 

Ἐκεῖνος δὲ πά|λιν τὰ συνήθη δρῶν διε|τέλει· οἷς χαλεπήνας ὁ | βασιλεὺς, εἴκοσι 

καλά|μους ὀξύνας, τοῖς τῶν χει|ρῶν καὶ τῶν ποδῶν ἐνέ|πηξεν ὄνυξιν. Ἐπεὶ δὲ | 

ἑώρα ὡς παίγνιον τὴν | τιμωρίαν ἡγούμενον, | ἕτερον κάλαμον ὀξύνας, | ἐνέβαλε 

τῶ παιδογόνω | αὐτοῦ μορίω, καὶ τοῦτο | συνεχῶς εἰσάγων τὲ καὶ ἐ|ξάγων, 

ἀρρήτους ἀλγηδό|νας τῶ ἁγίω εἰργάζετο· μετὰ | δὲ τὴν τιμωρίαν ταύτην, | ὁ 

θηριώδης καὶ ἀπαν(θρωπ)ος | Δεξιὰ στήλη ἐκεῖνος, ῥᾶβδον παχεῖαν | ὄζους 

ἔχουσαν πανταχόθεν, | εἰσωθῆναι διὰ τῆς ἔδρας | ἐκέλευσε· καὶ οὕτω τὸ πν(εῦμ)α | 

τῶ κ(υρί)ω παρέθετο ὁ γενναῖος | άγωνιστὴς. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα | τοῦ ἀπὸ τῶν Δομνίνον δι|ωγμοῦ, τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς | ἡμῶν 

Γρηγορίου ἀρχιεπι|σκόπου Κωνσταντινουπόλεως | τοῦ θεολόγου.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀντιγόνου, διὰ | πυρὸς τελειωθέντος. | 

 

Τεθνήξομαί σοι τῆς ἐκεῖθεν | Χ(ριστ)ὲ μου, τὴν ὦδε καῦσιν | Ἀντίγονος προκρίνων. 

| 

 

ΤΗ  ΙΔ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 104r Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΙΔη΄ , μνήμη | τῶν ἁγίων μαρτύρων, Να|ζαρίου· Προτασίου· 

Γερβα|σίου, καὶ Κελσίου. | 

 

Τὸν Ναζάριον καὶ συνάθλους | τρεῖς ἅμα, Χ(ριστ)ῶ προσῆξε | Ναζαρηνῶ τὸ ξίφος.| 

 

Σὺν τρισὶ Ναζάριος τμή|θη δεκάτη τετάρτη. |   

  

Οὗτοι παρὰ Πέτρου | τοῦ κορυφαίου ὁδηγηθέντες | πρὸς τὴν εὐσέβειαν, ἤθλησαν | 

ἐν τῆ Ῥώμη ὑπὸ Νέρωνος, | μετὰ τὴν τελείωσιν τῶν | ἁγίων ἀποστόλων.  
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Ὅσης γὰρ ἄξιον τιμωρίας τὸ κατακρύψαι τὸ τάλαντον, ἡ τῶν  ἱερῶν εὐαγγελίων 

διδασκαλία σαφῶς ἡμῖν παριστᾶ· ἀλλὰ τούτων μὲν οὐδένα τηνικαῦτα λόγον  γνοῦς 

ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευσεν αὐτὸν τῶν δεσμῶν ἀφεθῆναι. Ἐκεῖνος δὲ πάλιν τὰ συνήθη 

δρῶν διετέλει, οἷς χαλεπήνας ὁ  βασιλεὺς, εἴκοσι καλάμους ὀξύνας, τοῖς τῶν χειρῶν 

καὶ τῶν ποδῶν ἐνέπηξεν ὄνυξιν. Ἐπεὶ δὲ ἑώρα ὡς παίγνιον τὴν τιμωρίαν 

ἡγούμενον, ἕτερον κάλαμον ὀξύνας, ἐνέβαλε τῷ παιδογόνῳ αὐτοῦ μορίῳ, καὶ τοῦτο 

συνεχῶς εἰσάγων τὲ καὶ ἐξάγων, ἀῤῥήτους ἀλγηδόνας τῷ ἁγίῳ εἰργάζετο. Μετὰ  δὲ 

τὴν τιμωρίαν ταύτην,  ὁ θηριώδης καὶ ἀπάνθρωπος ἐκεῖνος ῥάβδον παχεῖαν  ὄζους 

ἔχουσαν πανταχόθεν,  εἰσωθῆναι διὰ τῆς ἕδρας ἐκέλευσε· καὶ οὕτω τὸ πνεῦμα  τῷ 

Κυρίῳ παρέθετο ὁ γενναῖος  ἀγωνιστής. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἀπὸ τὸν Δομνίνον διωγμοῦ, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως  τοῦ Θεολόγου. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀντιγόνου, διὰ  πυρὸς τελειωθέντος.  

 

Τεθνήξομαί σοι τῆς ἐκεῖθεν Χριστὲ μου, τὴν ὧδε καῦσιν Ἀντίγονος προκρίνων.  

 

ΤΗ  ΙΔ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΔῃ΄, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου, 

καὶ Κελσίου.  

 

Τὸν Ναζάριον καὶ συνάθλους  τρεῖς ἅμα, Χριστῷ προσῆξε  Ναζαρηνῷ τὸ ξίφος. 

 

Σὺν τρισὶ Ναζάριος τμήθη δεκάτῃ τετάρτῃ.    

  

Οὗτοι παρὰ Πέτρου τοῦ κορυφαίου ὁδηγηθέντες  πρὸς τὴν εὐσέβειαν, ἤθλησαν  ἐν 

τῇ Ῥώμῃ ὑπὸ Νέρωνος,  μετὰ τὴν τελείωσιν τῶν ἁγίων ἀποστόλων.  
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Ὁ μὲν οὖν | ἅγιος Ναζάριος ἐν τῶ εἰκοστῶ | ἔτει τῆς ἡλικίας αὐτοῦ, τὰς | πόλεις 

Ἰταλίας διερχόμενος, | κ(αὶ) κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον, Δεξιὰ στήλη πολλοὺς πρὸς 

τὴν πίστιν | ἐχειραγώγησε, διὰ δὲ χρόνων | δέκα, κατήντησεν εἰς πό|λιν 

Πλακεντίαν ἔνθα κα|τέλαβε τὸν ἅγιον Γερβάσιον | κ(αὶ) τὸν ἅγιον Προτάσιον 

βε|βλημένους ἐν φυλακῆ, ὑπὸ | Ἀνουλίου ἄρχοντος· τύπτεται | οὖν παρὰ τοῦ 

ἄρχοντος· καὶ | ἐξωθεῖται τῆς πόλεως· κ(αὶ) | ἐλθὼν εἰς πόλιν λεγομένην | 

Κείμελην,  προσλαμβάνεται | τὸν ἅγιον Κέλσιον, τριετῆ | ὄντα παῖδα· καὶ αὐτίκα | 

παρὰ Δεινοβάου φρουρεῖ|ται. Εἶτα ἐκεῖθεν ἀπολυ|θεὶς, ἔρχεται μετὰ Κελσίου, | εἰς 

τὰς πόλεις Τιβερίου, ἐυα|γγαλιζόμενος·  συλληφθεὶς δὲ | ὑπὸ Νέρωνος, δεσμεῖται· | 

κ(αὶ) θηρίοις ἐκδίδοται· καὶ | περισωθεὶς, πάλιν, κατά|λαμβάνει τὰ Μεδιόλανα· 

κ(αὶ) | εὐρίσκει ἐν τῆ εἰρκτῆ ἔτη | περιόντας τοὺς ἁγίους, Γερ|βάσιον καὶ 

Προτάσιον, κ(αὶ) | αὖθις παραπέμπεται ἐν | Ῥώμη ὑπὸ Ἀνουλίου. Ἔνθα σ(ωτη)ρίας 

γίνεται αἴτιος τῶ || f 104v Αριστερὴ  στήλη πρὸς π(ατ)ρ(ὸ)ς αὐτοῦ π(ατ)ρὶ , κ(αὶ) εἰς 

| Μεδιόλανα πάλιν ὑποστρέψας, τέμνεται τὴν κεφαλὴν· | ἅμα Γερβασίω· 

Προτασίω· | καὶ Κελσίω. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡ|μέρα, μνήμη τοῦ ἁγίου | μάρτυρος Σιλβανοῦ. | 

 

Μετῆλθεν αὐχὴν Σιλβανοῦ | τομὴν ξίφους, κἀντεῦ|θεν ὤφθη Σιλβανὸς τομεὺς | 

πλάνης.| 

 

Οὗτος ὥρμητο μὲν, ἀπὸ τῶν | Γαζέων χώρας· ἦν δὲ ἀνὴρ | πράος· τῆ πίστει 

ἀκέραιος· | πρεσβύτερος τῆς κατὰ Γά|ζ[αν]  [ἐκκλη]σίας γηραλέος | [τὴν] [ἡλικί]αν· 

ὃς παραστὰς | ἐπὶ τοῦ Καισαρέων δήμου, | μαστίζεται πικρῶς , κ(αὶ) τὰς | πλευρὰς 

καταξαίνεται. | Εἶτα ἐπὶ τῶν ἐν Ζωόροις | τοῦ χαλκοῦ μετάλλων κα|ταδικασθεὶς, 

ἐπισκοπικῆς λειτουργίας παρὰ τῶν | πιστῶν ἀξιοῦται. Μετὰ | δέ τινα χρόνον, διὰ 

τὸ | βαθὺ γῆρας καὶ τὴν ἀσθένει|αν τεταριχευμένος ὢν, τὴν | κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

| Δεξιά στήλη 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ἁγίου | μ(άρτυ)ρος Πέτρου καὶ Αὐσελάνου. | 

  

Τὸ πῦρ ὑπελθὼν ἐνθέω ζήλω | Πέτρος, τὸ τῆς πλάνης | πῦρ σβεννύει τῆς δυσθέου. 
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Ὁ μὲν οὖν ἅγιος Ναζάριος ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει τῆς ἡλικίας αὐτοῦ, τὰς  πόλεις 

Ἰταλίας διερχόμενος, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον, πολλοὺς πρὸς τὴν πίστιν  

ἐχειραγώγησε. Διὰ δὲ χρόνων δέκα, κατήντησεν εἰς πόλιν Πλακεντίαν, ἔνθα 

κατέλαβε τὸν ἅγιον Γερβάσιον καὶ τὸν ἅγιον Προτάσιον βεβλημένους ἐν φυλακῇ 

ὑπὸ Ἀνουλίου ἄρχοντος· τύπτεται οὖν παρὰ τοῦ ἄρχοντος· καὶ ἐξωθεῖται τῆς 

πόλεως· καὶ  ἐλθὼν εἰς πόλιν λεγομένην  Κείμελην,  προσλαμβάνεται  τὸν ἅγιον 

Κέλσιον, τριετῆ  ὄντα παῖδα, καὶ αὐτίκα παρὰ Δεινοβάου φρουρεῖται. Εἶτα ἐκεῖθεν 

ἀπολυθεὶς, ἔρχεται μετὰ Κελσίου, εἰς τὰς πόλεις Τιβερίου, ἐυαγγαλιζόμενος·  

συλληφθεὶς δὲ ὑπὸ Νέρωνος, δεσμεῖται καὶ θηρίοις ἐκδίδοται καὶ περισωθεὶς, 

πάλιν, κατάλαμβάνει τὰ Μεδιόλανα· καὶ εὐρίσκει ἐν τῇ εἰρκτῇ ἔτη περιόντας τοὺς 

ἁγίους Γερβάσιον καὶ Προτάσιον· καὶ  αὖθις παραπέμπεται ἐν  Ῥώμῃ ὑπὸ Ἀνουλίου. 

Ἔνθα σωτηρίας γίνεται αἴτιος τῷ πρὸς πατρὸς αὐτοῦ πατρί, καὶ εἰς Μεδιόλανα 

πάλιν ὑποστρέψας, τέμνεται τὴν κεφαλὴν,  ἅμα Γερβασίῳ, Προτασίῳ  καὶ Κελσίῳ. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου  μάρτυρος Σιλβανοῦ.  

 

Μετῆλθεν αὐχὴν Σιλβανοῦ τομὴν ξίφους, κἀντεῦθεν ὤφθη Σιλβανὸς τομεὺς  

πλάνης. 

 

Οὗτος ὥρμητο μὲν ἀπὸ τῶν  Γαζέων χώρας· ἦν δὲ ἀνὴρ πρᾶος, τῇ πίστει ἀκέραιος,  

πρεσβύτερος τῆς κατὰ Γάζαν ἐκκλησίας γηραλέος τὴν ἡλικίαν. Ὃς παραστὰς ἐπὶ 

τοῦ Καισαρέων δήμου, μαστίζεται πικρῶς καὶ τὰς πλευρὰς καταξαίνεται. Εἶτα ἐπὶ 

τῶν ἐν Ζωόροις τοῦ χαλκοῦ μετάλλων καταδικασθείς, ἐπισκοπικῆς λειτουργίας 

παρὰ τῶν πιστῶν ἀξιοῦται. Μετὰ δέ τινα χρόνον, διὰ τὸ βαθὺ γῆρας καὶ τὴν 

ἀσθένειαν τεταριχευμένος ὤν, τὴν  κεφαλὴν ἀπετμήθη.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πέτρου καὶ Αὐσελάνου.  

  

Τὸ πῦρ ὑπελθὼν ἐνθέῳ ζήλῳ Πέτρος, τὸ τῆς πλάνης πῦρ σβεννύει τῆς δυσθέου. 
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Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ τῶν ὁ|ρίων Ἐλευθερουπόλεως· κώ|μης Ἀνέας· ἀνδρεῖος καὶ 

ἀκ|μάζων τὴν ψυχήν· νέος δὲ | κ(αὶ) ῥωμαλέος τῶ σώματι | πλεῖστα ἀνδρισάμενος 

ἐν τοῖς | ὑπέρ εὐσεβείας ἄθλοις· κ(αὶ) | πάντων καταφρονήσας τῶν | ἐπιγείων, ἐν 

τῶ ἕκτω ἔτει | τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ | καὶ Μαξιμιανοῦ, θῦμα εὐ|πρόσδεκτον 

ἐγένετο τῶ θ(ε)ῶ | τὸν διὰ πυρὸς ἀγῶνα τελέσας.| 

 

ΤΗ  ΙΕ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 109r Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ ΙΕη΄, μνήμη τοῦ | ἁγίου ὁσιομάρτυρος Λουκι|ανοῦ· πρεσβυτέρου τῆς 

με|γάλης Ἀντιόχειας.| 

 

Ἄρτου στερήσει  Λουκιανὸς ἀν|τέχει, τοῦ ζῶντος Ἄρτου | μὴ στερηθῆναι θέλων. |   

 

Λιμῶ Λουκιανὸς δεκάτη θά|νεν ἡδέ τε Πέμπτη. 

 

Οὗτος εὐσεβῶν γονέων ὑ|πάρχων υἱὸς μετὰ τὴν | τούτων ἀποβίωσιν, πάντα | 

Δεξιά στήλη τοῖς δεομένοις σκορπίσας, | τῆ μελέτη τῶν θείων γραφῶν | ἐσχόλαζε· 

διὸ καὶ πολλοὺς | Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, πρὸς | τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν ἐπεσπάσατο 

πί|στιν· καταλιπὼν δὲ τὴν οἰ|κίαν, καὶ τὴν Νικομήδειαν | καταλαβὼν, τοὺς φόβω 

τῶν κολάσεων κατολιγοροῦντας | τῆς πίστεως, ὑπείληφε | πρὸς τοὺς ἀγῶνας· εἰς 

κάλλος | δὲ γράφειν ἐπιστάμε|νος, βίβλον  κατέλιπε τῆ Νι|κομηδέων ἐκκλησία, 

γεγρα|μμένην σελίσι τρισσαῖς, πε|ριέχουσαν πᾶσαν τὴν πα|λαιάν τε καὶ νέαν  

διαθήκην. | Τοσοῦτον δὲ γέγονεν ὑπὲρ | ἄν(θρωπ)ον, ὥστε τὴν πόλιν διερ|χόμενος, 

οἷς μὲν ἤθελε, | θεωρητὸς ἦν· τοῖς δὲ λοιποῖς , | ἀθεώρητος· Περὶ τούτου | μαθὼν ὁ  

Μαξιμιανὸς, κ(αὶ) | αἰσχυνθεὶς εἰς πρόσωπον | ὀφθῆναι αὐτῶ, ὑπὸ 

παρα|πετάσματος αὐτῶ διαλέ|γεται· καὶ γνοὺς τὸ τῆς γνώ|μης αὐτοῦ ἀμετάθετον, 

| μακρὸν αὐτῶ καταδικάζει | λιμὸν· || f 109v Αριστερὴ στήλη ἐπὶ πολλὰς οὖν 

ἡμέρας, | βρώσεως καὶ πόσεως μὴ | μεταλαβὼν, ἐν τῆ φρουρᾶ | ἐτελεύτησε. Τὸ δὲ 

σῶμα | τούτου προστάξει τοῦ βασι|λέως, ἐρρίφη ἐν τῆ θαλάσ|ση· δελφὶς δὲ τοῦτο 

προ|στάξει θ(εο)ῦ ἐπὶ ὤμων φέρων, | τῆ χέρσω παρέπεμψεν. 
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Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ τῶν ὁρίων Ἐλευθερουπόλεως, κώμης Ἀνέας· ἀνδρεῖος καὶ 

ἀκμάζων τὴν ψυχήν, νέος δὲ καὶ ῥωμαλέος τῷ σώματι. Πλεῖστα ἀνδρισάμενος ἐν 

τοῖς ὑπέρ εὐσεβείας ἄθλοις, καὶ  πάντων καταφρονήσας  τῶν ἐπιγείων, ἐν τῷ ἕκτῳ 

ἔτει τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, θῦμα εὐπρόσδεκτον ἐγένετο τῷ 

Θεῷ τὸν διὰ πυρὸς ἀγῶνα τελέσας. 

 

ΤΗ  ΙΕ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΕῃ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Λουκιανοῦ, πρεσβυτέρου τῆς 

μεγάλης Ἀντιόχειας. 

 

Ἄρτου στερήσει  Λουκιανὸς ἀντέχει, τοῦ ζῶντος Ἄρτου μὴ στερηθῆναι θέλων.    

 

Λιμῷ Λουκιανὸς δεκάτῃ θάνεν ἡδέ τε Πέμπτῃ. 

 

Οὗτος εὐσεβῶν γονέων ὑπάρχων υἱὸς, μετὰ τὴν τούτων ἀποβίωσιν, πάντα  

τοῖς δεομένοις σκορπίσας, τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν  ἐσχόλαζε· διὸ καὶ πολλοὺς  

Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας, πρὸς  τὴν εἰς Χριστὸν ἐπεσπάσατο πίστιν.  Καταλιπὼν δὲ 

τὴν οἰκίαν καὶ τὴν Νικομήδειαν καταλαβών, τοὺς φόβῳ τῶν κολάσεων 

κατολιγοροῦντας τῆς πίστεως, ὑπήλειφε πρὸς τοὺς ἀγῶνας. Εἰς κάλλος  δὲ γράφειν 

ἐπιστάμενος, βίβλον κατέλιπε τῇ Νικομηδέων ἐκκλησίᾳ, γεγραμμένην σελίσι 

τρισσαῖς, περιέχουσαν πᾶσαν τὴν Παλαιάν τε καὶ Νέαν Διαθήκην. Τοσοῦτον δὲ 

γέγονεν ὑπὲρ  ἄνθρωπον, ὥστε τὴν πόλιν διερχόμενος, οἷς μὲν ἤθελε θεωρητὸς ἦν, 

τοῖς δὲ λοιποῖς ,  ἀθεώρητος. 

 Περὶ τούτου μαθὼν ὁ  Μαξιμιανὸς καὶ  αἰσχυνθεὶς εἰς πρόσωπον ὀφθῆναι 

αὐτῷ, ὑπὸ παραπετάσματος αὐτῷ διαλέγεται· καὶ γνοὺς τὸ τῆς γνώμης αὐτοῦ 

ἀμετάθετον,  μακρὸν αὐτῷ καταδικάζει λιμὸν. Ἐπὶ πολλὰς οὖν ἡμέρας,  βρώσεως 

καὶ πόσεως μὴ μεταλαβὼν, ἐν τῇ φρουρᾷ ἐτελεύτησε. Τὸ δὲ σῶμα τούτου προστάξει 

τοῦ βασιλέως, ἐῤῥίφη ἐν τῇ θαλάσσῃ· δελφὶς δὲ τοῦτο προστάξει Θεοῦ ἐπὶ ὤμων 

φέρων, τῇ χέρσῳ παρέπεμψεν. 
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Σαβίνου τοῦ | ἐπισκόπου. | 

 

Ἰσάγγελον Σαβῖνος εὖ βίους | βίον, θανὼν συνήφθη | τῶ χορῶ τῶν ἀγγέλων. | 

 

Ὁ μακάριος Σαβῖνος, διὰ τὴν | ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετήν, | γέγονεν 

ἐπίσκοπος. Εἶτα | τοὺς θορύβους μισῶν, ἐμά|κρυνε φυγαδεύων· καὶ το|σοῦτον 

ἠγωνίσατο, ὡς καὶ | θαυμάτων πολλῶν αὐτουρ|γὸς γενέσθαι, καὶ νόσους 

ἀ|πελαύνειν, καὶ δαίμονας | φυγαδεύειν, ἔτι δὲ κ(αὶ) προ|λέγειν τὰ μέλλοντα·  

πο|λλοὺς δὲ ὠφελήσας καὶ πεί|σας κόσμον ἀφῆναι καὶ γο|νεῖς καὶ Χ(ριστ)ῶ 

δουλεύειν, ἐν | Δεξιὰ στήλη εἰρήνη ἀνεπαύσατο. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ό)ς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ, | Βάρσου, 

ἐπισκόπου Ἐδέσης.| 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ ἡμῶν | οὐκ ἐν Ἐδέση μόνον, ἀλλὰ | κ(αὶ) ἐν Φοινίκη· καὶ 

ἐν Αἰγύ|πτω, καὶ Θηβαΐδι διέλαμ|ψεν· ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν | ἐξακουστὸς γέγονε· 

καὶ ὁ τότε | βασιλεὺς Βαλεντιανὸς, διὰ | τὸ εἶναι τὸν ἅγιον ζηλωτὴν | τοῦ ὀρθοῦ 

δόγματος, πρῶτον | μὲν, εἰς Ἄραδον τὴν νῆσον | οἰκεῖν αὐτὸν προσέταξεν· | ἐπειδὴ 

ἔγνω συρρέοντα | πρὸς αὐτὸν πλήθη οὐκ ὀλίγα, | εἰς ὀξύροχον τὴν αἰγυπτίαν | 

ἐξέπεμψε πόλιν. Ὡς δὲ | κἀκεῖ τὸ τούτου κλέος συνήγει|ρεν ἅπαντας, ἔσχατον, εἰς 

| φρούριον τοῖς ἐκεῖσε γειτο|νεύουσι βαρβάροις, ὁ τῶν | οὐ(ρα)νῶν ἄξιος ἀπήχθη 

πρεσ|βύτης· ἐν δὲ τῆ Ἀράδω φασὶ | τὴν ἐκείνου μέχρι καὶ τήμε|ρον διατηρεῖσθαι 

κλίνην· | πλείστης ἠξιωμένην τιμῆς· ἐν ταύτη γὰρ οἱ νοσοῦντες || f 110r Αριστερὴ  

στήλη κατακλινόμενοι, ὑγείαν διὰ | τῆς πίστεως δρέπονται. Μυρία δὲ σημεῖα 

ἐγασάμε|νος ὡς προείρηται, πρὸς κ(ύριο)ν μετὰ παρρησίας ἀπῆλθε. | 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ἄθλησις μο|ναχοῦ π(ατ)έρα ἀνωνύμου | κ(αὶ) διήγησις ὡφέλιμος.| 

 

Μοναχὸς τίς, ἦν ἐν τῆ σκήτη· | ὑπείκων π(ατ)ρὶ, ἐπὶ χρόνους | τινὰς· οὗτος φθόνω 

τοῦ δαί|μονος τῆς ὑπακοῆς ἐκπεσὼν, | ἐξῆλθε χωρὶς αἰτίας τινὸς | ἐπιβλαβοῦς, 

ἀπὸ τῶν χει|ρῶν τοῦ γέροντος, καταφρο|νήσας τοῦ ἐπιτιμίου, οὗ | ἐπιτιμήθη διὰ 

τὴν τῆς ὑ|πακοῆς ἀθέτησιν· κατελ|θὼν δὲ ἐν Ἀλεξανδρεία τῆ πό|λει, ἐκρατήθη 

παρὰ τοῦ ἐ|κεῖσε ἄρχοντος· ἀποδυθεὶς | δὲ τὸ μοναδικὸν σχῆμα, ὡς | 

κατεπείγοντος αὐτὸν θῦσαι | τοῖς εἰδώλοις· ὡς δὲ οὐδό|λως εἶχε τοῦτον καταπειθῆ, 

| βουνεύροις μὲν ἔτυψεν ἀ|φειδῶς.  
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σαβίνου τοῦ  ἐπισκόπου.  

 

Ἰσάγγελον Σαβῖνος εὖ βίους βίον, θανὼν συνήφθη  τῷ χορῷ τῶν ἀγγέλων.  

 

Ὁ μακάριος Σαβῖνος, διὰ τὴν  ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετήν,  γέγονεν ἐπίσκοπος. 

Εἶτα  τοὺς θορύβους μισῶν, ἐμάκρυνε φυγαδεύων· καὶ τοσοῦτον ἠγωνίσατο, ὡς καὶ  

θαυμάτων πολλῶν αὐτουργὸς γενέσθαι καὶ νόσους ἀπελαύνειν καὶ δαίμονας  

φυγαδεύειν, ἔτι δὲ καὶ προλέγειν τὰ μέλλοντα.  Πολλοὺς δὲ ὠφελήσας καὶ πείσας 

κόσμον ἀφεῖναι καὶ γονεῖς καὶ Χριστῷ δουλεύειν, ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου  πατρός ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Βάρσου, ἐπισκόπου 

Ἐδέσσης. 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐν Ἐδέσσῃ μόνον, ἀλλὰ  καὶ ἐν Φοινίκῃ· καὶ ἐν 

Αἰγύπτῳ καὶ Θηβαΐδι διέλαμψεν· ἐν τούτοις γὰρ πᾶσιν  ἐξακουστὸς γέγονε. Καὶ ὁ 

τότε  βασιλεὺς Βαλεντιανὸς, διὰ  τὸ εἶναι τὸν ἅγιον ζηλωτὴν τοῦ ὀρθοῦ δόγματος, 

πρῶτον μὲν, εἰς Ἄραδον τὴν νῆσον οἰκεῖν αὐτὸν προσέταξεν. Ἐπειδὴ ἔγνω 

συῤῥέοντα πρὸς αὐτὸν πλήθη οὐκ ὀλίγα, εἰς Ὀξύροχον τὴν αἰγυπτίαν  ἐξέπεμψε 

πόλιν. Ὡς δὲ  κἀκεῖ τὸ τούτου κλέος συνήγειρεν ἅπαντας, ἔσχατον εἰς  φρούριον 

τοῖς ἐκεῖσε γειτονεύουσι βαρβάροις, ὁ τῶν  οὐρανῶν ἄξιος ἀπήχθη πρεσβύτης. Ἐν 

δὲ τῇ Ἀράδῳ φασὶ  τὴν ἐκείνου μέχρι καὶ σήμερον διατηρεῖσθαι κλίνην, πλείστης 

ἠξιωμένην τιμῆς· ἐν ταύτῃ γὰρ οἱ νοσοῦντες κατακλινόμενοι, ὑγείαν διὰ τῆς 

πίστεως δρέπονται. Μύρια δὲ σημεῖα ἐργασάμενος, ὡς προείρηται, πρὸς Κύριον 

μετὰ παῤῥησίας ἀπῆλθε.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἄθλησις μοναχοῦ πατέρα ἀνωνύμου  καὶ διήγησις ὡφέλιμος. 

 

Μοναχὸς τίς ἦν ἐν τῇ σκήτει, ὑπείκων πατρὶ ἐπὶ χρόνους τινάς. Οὗτος, φθόνῳ τοῦ 

δαίμονος τῆς ὑπακοῆς ἐκπεσών, ἐξῆλθε χωρὶς αἰτίας τινὸς ἐπιβλαβοῦς, ἀπὸ τῶν 

χειρῶν τοῦ γέροντος, καταφρονήσας τοῦ ἐπιτιμίου, οὗ ἐπετιμήθη διὰ τὴν τῆς 

ὑπακοῆς ἀθέτησιν. Κατελθὼν δὲ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ πόλει, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ 

ἐκεῖσε ἄρχοντος, ἀποδυθεὶς δὲ τὸ μοναχικὸν σχῆμα, ὡς κατεπείγοντος αὐτὸν θῦσαι  

τοῖς εἰδώλοις. Ὡς δὲ οὐδόλως εἶχε τοῦτον καταπειθῆ, βουνεύροις μὲν ἔτυψεν 

ἀφειδῶς. 
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Εἷθ’  οὕτω τὴν κε|φαλὴν αὐτοῦ, ξίφει ἀπο|τμηθῆναι  ἀπεφήνατο· | Δεξιὰ στήλη ὃν 

καὶ λαβόντες οἱ παριστά|μενοι, ἀπέτεμον τὴν κε|φαλὴν αὐτοῦ. Τὸ σῶμα | τούτου 

ἔξω τῆς πόλεως ῥί|ψαντες τοῖς κυσὶ, τοῦτο φι|λόχριστοί τινες νυκτὸς 

κα|ταλαβούσης, ἀνελάβοντο· | καὶ μύροις καὶ ὁθονίοις εἱ|λήσαντες, ἔθεντο ἐν 

γλωσ|σοκόμω, κ(αὶ) ἀπέθεντο ὡς | μάρτυρα ἐν τῶ τοῦ ναοῦ θυ|σιαστηρίω· 

ἐπιτελουμέ|νης οὖν τῆς θείας μυσταγωγίας, | κ(αὶ) τοῦ ἱεροῦ κήρυκος 

ἀναβο|ῶντος, ὅσοι κατηχούμενοι | προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι | προέλθετε, 

πάντων ὁρών|των, αὐτομάτως τὸ γλωσσό|κομον ἐξήρχετο·  ἄνευ ἀν(θρωπ)ί|νης 

χειρὸς· κ(αὶ) ἔμενεν ἐν τῶ | νάρθηκι τῆς ἐκκλησίας, | ἄχρι τῆς ἀπολύσεως· καὶ | 

πάλιν αὐτομάτως εἰσερχό|μενον ἵστατο, ἐν ὧ καὶ ἐτυ|πώθη τόπω ἵστασθαι. Τοῦτον 

| γινόμενον, ἐξέπληττε τοὺς | ὁρῶντας· ὅπερ μαθὼν τὶς | τῶν μεγάλων, ἐδεήθη τοῦ 

θ(εο)ῦ περὶ τούτου κ(αὶ) ταχεῖαν || f 110v     Αριστερὴ  στήλη τὴν λύσιν ἐδέξατο. 

Ἄγγελος | γὰρ ἐπιστὰς, φησὶ πρὸς | αὐτὸν· τὶ ἔκθαμβος γέγονας | ἐπὶ τῶ 

γενομένω, οὐκ ἔ|λαβον οἱ ἀπόστολοι παρὰ | τοῦ Χ(ριστο)ῦ ὡς ἦσθα ἐξουσίαν | τοῦ 

δεσμεῖν τε καὶ λύειν, | κ(αὶ) ἐξ αὐτῶν πάλιν καθε|ξῆς μαθηταὶ τούτων; οὗ|τος οὖν 

ὁ τὸ αἷμα αὐτοῦ ὑπὲρ | τοῦ Χ(ριστο)ῦ ἐκχέας ἀδελφὸς, | κ(αὶ) ἐν τῶ θυσιαστηρίω μὴ 

| συγχωρούμενος κεῖσθαι τῆς | προσφορᾶς τελουμένης, | ὑπὸ ἀγγέλου διώκεται 

ἄχρι | τοῦ νάρθηκος· τοῦ δεῖνος | γὰρ τοῦ συνασκητοῦ σου | τῆς ὑπακοῆς ἐκπεσὼν, 

ὡς | μαθητὴς αὐτοῦ γεγονὼς, κ(αὶ) | εὐλόγως ὑπ’ αὐτοῦ δεσμευθεὶς, | δικαίως καὶ 

εὐλόγως τοῦτον | τοῦ θυσιαστηρίου ἄπαν ἴ|στασθαι· κ(αὶ) μὴ δυνάμενον | αὐτὸς 

ἵστασθαι ὡς δεδε|μένον· καὶ ὡς μάρτυς, | τὸν στέφανον ἔλαβεν·  ὡς | δὲ τὸν δεσμὸν 

ἔχων, οὐ | συγχωρεῖται ἔνδον κεῖσθαι | τῆς προσφορᾶς τελουμένης | Δεξιὰ  στήλη 

εἰ μὴ ὁ δήσας λύσει αὐτὸν· | ταῦτα μεμαθηκὼς ὁ θεῖος | πρεσβύτης, λαβὼν τὴν | 

ῥάβδον αὐτοῦ, ἀπῆλθε | πρὸς τὸν ἀσκητήν· κ(αὶ) ἐπει|πὼν αὐτῶ τὸ πᾶν τῆς 

ἱστορίας, | συνῆλθεν μετ’ αὐτοῦ εἰς Ἀλε|ξάνδρειαν· κ(αὶ) τὸν ναὸν ἐν ὧ | τὸ τοῦ 

νεομάρτυρος ἀπέ|κειτο λείψανον καταλαβόν|τες, κ(αὶ) τὴν θήκην παρανοί|ξαντες, 

τὴν συγχώρησιν | ὁμοῦ ἐποιήσαντο· καὶ τοῦτον | κατασπασάμενοι, ἔστησαν | εἰς 

δοξολογίαν· καὶ τῆς θείας | μυσταγωγίας τελεσθείσης, | μεμένηκεν ὁ μάρτυς 

ἀσά|λευτος ἐν τῶ θυσιαστηρίω, | ἔκτοτε καὶ μέχρι τοῦ νῦν.|  
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 Εἷθ’  οὕτω τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, ξίφει ἀποτμηθῆναι  ἀπεφήνατο.  Ὅν καὶ λαβόντες 

οἱ παριστάμενοι, ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. Τὸ σῶμα τούτου ἔξω τῆς πόλεως 

ῥίψαντες τοῖς κυσὶ. Τοῦτο φιλόχριστοί τινες, νυκτὸς καταλαβούσης, ἀνελάβοντο,  

καὶ μύροις καὶ ὁθονίοις εἱλίσαντες, ἔθεντο ἐν γλωσσοκόμῳ, καὶ ἀπέθεντο ὡς  

μάρτυρα ἐν τῷ τοῦ ναοῦ θυσιαστηρίῳ.  

Ἐπιτελουμένης οὖν τῆς θείας μυσταγωγίας καὶ τοῦ ἱεροῦ κήρυκος 

ἀναβοῶντος· «ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οἱ κατηχούμενοι  προέλθετε», πάντων 

ὁρώντων, αὐτομάτως τὸ γλωσσόκομον ἐξήρχετο, ἄνευ ἀνθρωπίνης χειρός· καὶ 

ἔμενεν ἐν τῷ νάρθηκι τῆς ἐκκλησίας, ἄχρι τῆς ἀπολύσεως· καὶ  πάλιν αὐτομάτως 

εἰσερχόμενον ἵστατο, ἐν ᾧ καὶ ἐτυπώθη τόπῳ ἵστασθαι. Τοῦτον γινόμενον 

ἐξέπληττε τοὺς ὁρῶντας. Ὅπερ μαθών τις τῶν μεγάλων, ἐδεήθη τοῦ Θεοῦ περὶ 

τούτου, καὶ ταχεῖαν  τὴν λύσιν ἐδέξατο. Ἄγγελος  γὰρ ἐπιστὰς, φησὶ πρὸς  αὐτὸν· 

«Τὶ ἔκθαμβος γέγονας ἐπὶ τῷ γενομένῳ; Οὐκ ἔλαβον οἱ ἀπόστολοι παρὰ  τοῦ 

Χριστοῦ ὡς οἶσθα ἐξουσίαν τοῦ δεσμεῖν τε καὶ λύειν, καὶ ἐξ αὐτῶν πάλιν καθεξῆς 

μαθηταὶ τούτων; Οὗτος οὖν ὁ τὸ αἷμα αὐτοῦ ὑπὲρ  τοῦ Χριστοῦ ἐκχέας ἀδελφός, καὶ 

ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ μὴ συγχωρούμενος κεῖσθαι, τῆς προσφορᾶς τελουμένης, ὑπὸ 

ἀγγέλου διώκεται ἄχρι τοῦ νάρθηκος. Τοῦ δεῖνος γὰρ τοῦ συνασκητοῦ σου  τῆς 

ὑπακοῆς ἐκπεσών, ὡς  μαθητὴς αὐτοῦ γεγονὼς καὶ εὐλόγως ὑπ’ αὐτοῦ δεσμευθείς, 

δικαίως καὶ εὐλόγως τοῦτον τοῦ θυσιαστηρίου ἄπαν ἴστασθαι· καὶ μὴ δυνάμενον 

αὐτὸς ἵστασθαι ὡς δεδεμένος· καὶ ὡς μάρτυς, τὸν στέφανον ἔλαβεν· ὡς  δὲ τὸν 

δεσμὸν ἔχων, οὐ  συγχωρεῖται ἔνδον κεῖσθαι  τῆς προσφορᾶς τελουμένης,  εἰ μὴ ὁ 

δήσας λύσει αὐτόν».   

Ταῦτα μεμαθηκὼς ὁ θεῖος  πρεσβύτης, λαβὼν τὴν  ῥάβδον αὐτοῦ, ἀπῆλθε  

πρὸς τὸν ἀσκητήν· καὶ ἐπειπὼν αὐτῷ τὸ πᾶν τῆς ἱστορίας,  συνῆλθεν μετ’ αὐτοῦ εἰς 

Ἀλεξάνδρειαν· καὶ τὸν ναὸν ἐν ᾧ τὸ τοῦ νεομάρτυρος ἀπέκειτο λείψανον 

καταλαβόντες, καὶ τὴν θήκην παρανοίξαντες, τὴν συγχώρησιν  ὁμοῦ ἐποιήσαντο· 

καὶ τοῦτον κατασπασάμενοι, ἔστησαν  εἰς δοξολογίαν, καὶ τῆς θείας μυσταγωγίας 

τελεσθείσης,  μεμένηκεν ὁ μάρτυς ἀσάλευτος ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ  ἔκτοτε καὶ μέχρι 

τοῦ νῦν. 
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μαρ|τύρων, Σαρβίλου καὶ Βα|βίας, τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ. |  

    

Ἐν ταῖς ἡμέραις Τραϊανοῦ | τοῦ βασιλέως, ὁ ἅγιος οὗτος | Σαρβίλος, ἱερεὺς ὢν τῶν 

εἰδώ|λων, ὑπὸ ὁσίου έπισκόπου | κατηχηθεὶς, ἐβαπτίσθη | μετὰ Βαβίας τῆς 

ἀδελφῆς | αὐτοῦ. Διαβληθεὶς δὲ ὡς || f 111r Αριστερὴ  στήλη χριστιανὸς τῶ ἄρχοντι 

τῆς | ἐδεσηνῶν πόλεως, παρέστη | τῶ τούτου βήματι· κ(αὶ) ἐν | πρώτοις, 

ῥαβδίζεσθαι | αὐτὸν προσέταξε· τοῦ δὲ | ἁγίου πολλὰ καταμωκω|μένου καὶ 

ἐλέγχοντος αὐτόν | τε καὶ τὰ τούτου σεβάσματα, | ἔτι δὲ καὶ τὸν ἀποστείλαντα | 

αὐτὸν βασιλέα, μανία | πολλῆ συσχεθεὶς, οὐχ ἅπαξ | οὐδὲ δίς, ἀλλ’ ἑπτάκις | 

ἀναρτήσας τοῦτον, ἑκάστη | περιόδω, βουνεύροις ἔτυ|πτε· χειράγραις ἔξεε, καὶ | 

λαμπάσιν ἔφλεγε. Τούτων | δὲ γενομένων καὶ τοῦ ἁγίου | πρὸς θ(εὸ)ν ἀτενίζοντος 

καὶ προ|σευχομένου, ἐκούφιζεν | αὺτοῦ τὰς ὀδύνας, ὁ τῶν | δυνάμεων κ(ύριο)ς. 

Ἰδὼν δὲ | ὁ τύρρανος τὸ γενναῖον τῆς | τούτου ὑπομονῆς, πάλιν | προσθεὶς, ἥλους 

προσέταξε | παγῆναι τῆ τούτου κεφαλῆ. | Εἶτα πρισθεὶς καὶ εἰς ἐσχά|ραν ὀπτηθεὶς, 

καὶ ἐξ ἀμ|φοτέρων ἀλώβητος διατη|ρηθεὶς, ἐξέπληξεν ἅ|Δεξιὰ στήληπαντας. 

Ταῦτα θεασαμένη | Βαβία ἡ τούτου ἀδελφὴ, | προὔδωκεν αὐτὴ ἑαυτὴν | τῶ 

τυράννω, χριστιανὴν | καταγγέλουσα.  Ὁ δὲ μαστίξας | ταύτην ἱκανῶς, ἐνέβαλε | 

τῆ εἰρκτῆ· τὸν δὲ ἅγιον ἀπη|ώρησεν ἐκ τῆς μιᾶς χειρός. | Εἶτα τὴν δωρὰν τοῦ 

σώμα|τος αὐτοῦ ἀποδύσας, καὶ ἰ|δὼν ὅτι ἀνέπνει, ἀποτε|μνεῖν καὶ ἀμφοτέρων τὰς 

| κεφαλὰς προσέταξε. Τότε | πιστοί τινες κρυφίως ἀνε|λόμενοι τὰ τούτων λείψανα, 

| κατέκρυψαν ἐν τῆ γῆ, δο|ξάζοντες καὶ εὐλογοῦντες | τὸν θ(εὸ)ν. Αὐτῶ ἡ δόξα, | 

εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. | 

 

ΤΗ  ΙΣΤ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 115r  Αριστερὴ στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΙΣΤη΄· μνήμη | τοῦ ἁγίου μάρτυρος, Λογγί|νου τοῦ ἑκατοντάρχου.|  

 

Υἱὸν θ(εο)ῦ λέγων σε Χ(ριστ)ὲ καὶ πάλιν, | Λογγῖνος ὡς πρὶν τέμνεται | τὸν 

αὐχένα.| 

 

Ἀμφ’ ἑκκαιδεκάτη Λογγῖνον | ἄορ κατέπε|φνεν.| 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Σαρβίλου καὶ Βαβίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ.   

    

Ἐν ταῖς ἡμέραις Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως ὁ ἅγιος οὗτος  Σαρβίλος, ἱερεὺς ὢν τῶν 

εἰδώλων, ὑπὸ ὁσίου έπισκόπου κατηχηθεὶς, ἐβαπτίσθη  μετὰ Βαβίας τῆς ἀδελφῆς  

αὐτοῦ. Διαβληθεὶς δὲ ὡς  χριστιανὸς τῷ ἄρχοντι τῆς Ἐδεσηνῶν πόλεως, παρέστη  

τῷ τούτου βήματι· καὶ ἐν πρώτοις ῥαβδίζεσθαι αὐτὸν προσέταξε. Τοῦ δὲ ἁγίου 

πολλὰ καταμωκωμένου καὶ ἐλέγχοντος αὐτόν τε καὶ τὰ τούτου σεβάσματα,  ἔτι δὲ 

καὶ τὸν ἀποστείλαντα αὐτὸν βασιλέα, μανίᾳ  πολλῇ συσχεθείς, οὐχ ἅπαξ  οὐδὲ δίς, 

ἀλλ’ ἑπτάκις ἀναρτήσας τοῦτον· ἑκάστῃ  περιόδῳ, βουνεύροις ἔτυπτε, χειράγραις 

ἔξεε καὶ λαμπάσιν ἔφλεγε. Τούτων δὲ γενομένων καὶ τοῦ ἁγίου πρὸς Θεὸν 

ἀτενίζοντος καὶ προσευχομένου, ἐκούφιζεν  αὺτοῦ τὰς ὀδύνας ὁ τῶν  δυνάμεων 

Κύριος. Ἰδὼν δὲ  ὁ τύρρανος τὸ γενναῖον τῆς  τούτου ὑπομονῆς, πάλιν  προσθείς, 

ἥλους προσέταξε παγῆναι τῇ τούτου κεφαλῇ. Εἶτα προσθεὶς καὶ εἰς ἐσχάραν 

ὀπτηθεὶς καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἀλώβητος διατηρηθείς, ἐξέπληξεν ἅπαντας. Ταῦτα 

θεασαμένη Βαβία ἡ τούτου ἀδελφὴ, προὔδωκεν αὐτὴ ἑαυτὴν τῷ τυράννῳ, 

χριστιανὴν καταγγέλουσα. Ὁ δὲ μαστίξας ταύτην ἱκανῶς, ἐνέβαλε τῇ εἰρκτῇ· τὸν δὲ 

ἅγιον ἀπηώρησεν ἐκ τῆς μιᾶς χειρός. Εἶτα τὴν δωρὰν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἀποδύσας 

καὶ ἰδὼν ὅτι ἀνέπνει, ἀποτεμνεῖν καὶ ἀμφοτέρων τὰς κεφαλὰς προσέταξε. Τότε  

πιστοί τινες κρυφίως ἀνελόμενοι τὰ τούτων λείψανα, κατέκρυψαν ἐν τῇ γῇ, 

δοξάζοντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεὸν· αὐτῷ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν.  

 

ΤΗ  ΙΣΤ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΣΤῃ΄, μνήμη  τοῦ ἁγίου μάρτυρος Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου.  

 

Υἱὸν Θεοῦ λέγων σε, Χριστέ, καὶ πάλιν, Λογγῖνος ὡς πρὶν τέμνεται  τὸν αὐχένα. 

 

Ἀμφ’ ἑκκαιδεκάτῃ Λογγῖνον ἄορ κατέπεφνεν. 
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Δεξιὰ  στήλη Οὗτος ἦν ἐκ τῆς χώρας τῶν | Καππαδοκῶν· ἐπὶ Τιβερίου | Καίσαρος, 

ἑκατοντάρχης | ὑπάρχων· καὶ ἐπὶ τὸν πι|λάτον ὢν ἡγεμόνα ὄντα τῆς | Ἰουδαίας· 

προσετάγει δὲ | παρ’ ἐκείνου ὑπηρετῆσαι | εἰς τὰ τίμια πάθη τοῦ Χ(ριστο)ῦ | κ(αὶ) 

τὴν στ(αύ)ρωσιν, κ(αὶ) μετὰ τῶν | ὑπ’ αὐτὸν ἑκατὸν στρατιω|τῶν, φυλάξαι τὸν 

τάφον | κ(αὶ) μετὰ τῆς κουστωδίας· | ἥτις ἦν, τάγμα στρατιωτικὸν | ἰδὼν δὲ τὰ ἐπὶ 

τοῦ Χ(ριστο)ῦ γενό|μενα θαύματα· τόν τε σεισ|μὸν· καὶ τὴν ἡλίου εἰς σκότος | 

μεταβολὴν, τοὺς ἀνοιγέντας | τάφους· κ(αὶ) τοὺς ἐξ αὐτῶν | νεκροὺς 

ἐκπηδήσαντας· τὰς σχισθείσας πέτρας, ἀνεβόησε | μέγα· εἰπὼν, ἀληθῶς θ(εο)ῦ υἱὸς 

| ἦν οὗτος· ὅθεν καὶ τὰ διδό|μενα αὐτῶ ἀργύρια παρὰ τῶν |  Ἰουδαίων ἐπὶ διαβολῆ 

τῆς ἀνα|στάσεως, ἀπεπείσατο μεθ’ ἑ|τέρων  δύο  στρατιωτῶν, οἳ | κ(αὶ) ὕστερον 

σὺν αὐτῶ ἐμαρτύ|ρησαν· καταλιπὼν οὖν τὴν ἐπικειμένην αὐτῶ στρατείαν || f 115v 

Αριστερὴ στήλη κ(αὶ) τὴν οἰκείαν χώραν κατα|λαβὼν, ἀποστολικῶς τὸν | 

Χ(ριστὸ)ν, θ(εὸ)ν εἶναι ἀνεκήρυττε. Πει|σθεὶς οὖν ὁ Πιλάτος, μᾶλλον | δὲ 

διαφθαρεὶς ὑπὸ τῶν Ἰου|δαίων χρήμασι, διὰ γραμ|μάτων κατηγορεῖ τοῦ Λογγίνου 

| πρὸς τὸν Τιβέριον, ὡς κατέ|λιπε τὴν οἰκείαν στρατείαν, | κ(αὶ) ὡς ἐν τῆ π(ατ)ρίδι 

διάγει, τὸν | Χ(ριστὸ)ν καταγγέλων θ(εό)ν. Τέμνεται | οὖν αὐτίκα τὴν κεφαλὴν, | 

μετὰ τῶν σὺν αὐτῶ δύο στρα|τιωτῶν, τοῦτο τοῦ Τιβε|ρίου κελεύσαντος· καὶ ἤχθη | 

αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ ἐκ Καππαδο|κίας εἰς Ἱερουσαλήμ, τοῦ πλη|ροφορίαν λαβεῖν τοὺς 

Ἰου|δαίους τῆς αὐτοῦ ἀναιρέσεως· | ἐφ’ ὧ τὸν Πιλάτον τὰ συμ|πεφωνημένα 

λαβεῖν· καὶ | καταχώννυται πρὸς τῆς πό|λεως ἡ τιμία αὐτοῦ κεφαλὴ, | ἐν κόπρω 

τινὶ· χρόνοις δὲ | πολλοῖς ὕστερον, γυνὴ τὶς | ἐκ Καππαδοκίας, τὴν ἐνέρ|γειαν 

ἀποβαλλοῦσα τῶν ὀ|φθαλμῶν, καὶ τὴν ὀπτικὴν | ἀπολέσασα δύναμιν, τὰ | Δεξιὰ  

στήλη Ἱεροσόλυμα κατέλαβε, μεθ’ | υἱοῦ μονογενοῦς, ὡς ἐν τοῖς | ἁγίοις τόποις 

εὐρεῖν δυνησο|μένη τῆς πηρώσεως ἴασιν· | προτεθείσης δὲ αὐτῆ καὶ τῆς | 

ἀποβιώσεως τοῦ παιδὸς, | διπλὴν ἐτραγώδει τὴν συμ|φοράν· ὄναρ δὲ ταύτη 

ἐπι|φανεὶς ὁ μακάριος Λογγῖνος | κ(αὶ) ὅστις εἴη γνωρίσας αὐτῆ, | κ(αὶ) ἔνθα 

κέχωσται ἡ αὐτοῦ κε|φαλὴ μηνύσας, καὶ προτρε|ψάμενος αὐτῆ ἀνορύξασα 

ταύ|την λαβεῖν, καὶ οὕτω τυχεῖν | τῆς ἰάσεως· καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς | ἐν δόξη ὄντα 

θεάσασθαι. Ἐπεὶ | πρὸς ταῦτα προθύμος ἐγένετο | ἡ γυνὴ, καὶ τὴν κόπρον 

εὑ|ροῦσα καὶ ταῖς χερσὶ δια|σκάψασα, τὴν κεφαλὴν ἀ|φείλετο, ἐξ ἀβλεψίας τὲ τὴν 

| ὀπτικὴν δύναμιν καὶ ένέρ|γειαν ἔλαβε· κ(αὶ) τὸν υἱὸν ἐν | δόξη ὄναρ ἰδεῖν 

συνόντα τῶ  | ἁγίω· κ(αὶ) τῆς παρ’ αὐτῶ τιμῆς | ἀπολάβοντα.  
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Οὗτος ἦν ἐκ τῆς χώρας τῶν Καππαδοκῶν, ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, 

ἑκατοντάρχης  ὑπάρχων· καὶ ὑπὸ τὸν πιλάτον ὤν, ἡγεμόνα ὄντα τῆς  Ἰουδαίας. 

Προσετάγει δὲ παρ’ ἐκείνου ὑπηρετῆσαι εἰς τὰ τίμια πάθη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν 

σταύρωσιν καὶ μετὰ τῶν  ὑπ’ αὐτὸν ἑκατὸν στρατιωτῶν φυλάξαι τὸν τάφον καὶ 

μετὰ τῆς κουστωδίας· ἥτις ἦν τάγμα στρατιωτικὸν. Ἰδὼν δὲ τὰ ἐπὶ τοῦ Χριστοῦ 

γενόμενα θαύματα τόν τε σεισμὸν καὶ τὴν ἡλίου εἰς σκότος μεταβολήν, τοὺς 

ἀνοιγέντας τάφους· καὶ τοὺς ἐξ αὐτῶν νεκροὺς ἐκπηδήσαντας, τὰς σχισθείσας 

πέτρας, ἀνεβόησε μέγα, εἰπών· «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος·» ὅθεν καὶ τὰ διδόμενα 

αὐτῷ ἀργύρια παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἐπὶ διαβολῇ τῆς ἀναστάσεως, ἀπεπείσατο μεθ’ 

ἑτέρων  δύο  στρατιωτῶν, οἳ  καὶ ὕστερον σὺν αὐτῷ ἐμαρτύρησαν.  

Καταλιπὼν οὖν τὴν ἐπικειμένην αὐτῷ στρατείαν καὶ τὴν οἰκείαν χώραν 

καταλαβών, ἀποστολικῶς τὸν Χριστὸν Θεόν εἶναι ἀνεκήρυττε. Πεισθεὶς οὖν ὁ 

Πιλᾶτος, μᾶλλον δὲ διαφθαρεὶς ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων χρήμασι, διὰ γραμμάτων 

κατηγορεῖ τοῦ Λογγίνου πρὸς τὸν Τιβέριον, ὡς κατέλιπε τὴν οἰκείαν στρατείαν  καὶ 

ὡς ἐν τῇ πατρίδι διάγει, τὸν  Χριστὸν καταγγέλων Θεόν. Τέμνεται  οὖν αὐτίκα τὴν 

κεφαλὴν  μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ δύο στρατιωτῶν, τοῦτο τοῦ Τιβερίου κελεύσαντος· καὶ 

ἤχθη αὐτοῦ ἡ κεφαλὴ ἐκ Καππαδοκίας εἰς Ἱερουσαλήμ, τοῦ πληροφορίαν λαβεῖν 

τοὺς Ἰουδαίους τῆς αὐτοῦ ἀναιρέσεως, ἐφ’ ᾧ τὸν Πιλάτον τὰ συμπεφωνημένα 

λαβεῖν· καὶ  καταχώννυται πρὸς τῆς πόλεως ἡ τιμία αὐτοῦ κεφαλὴ,  ἐν κόπρῳ τινί.  

Χρόνοις δὲ πολλοῖς ὕστερον, γυνή τις ἐκ Καππαδοκίας, τὴν ἐνέργειαν 

ἀποβαλλοῦσα τῶν ὀφθαλμῶν καὶ τὴν ὀπτικὴν ἀπολέσασα δύναμιν, τὰ  

Ἱεροσόλυμα κατέλαβε, μεθ’ υἱοῦ μονογενοῦς, ὡς ἐν τοῖς ἁγίοις τόποις εὐρεῖν 

δυνησομένη τῆς πηρώσεως ἴασιν.  Προστεθείσης δὲ αὐτῇ καὶ τῆς  ἀποβιώσεως τοῦ 

παιδός,  διπλὴν ἐτραγώδει τὴν συμφοράν. Ὄναρ δὲ ταύτῃ ἐπιφανεὶς ὁ μακάριος 

Λογγῖνος, καὶ ὅστις εἴη γνωρίσας αὐτῇ καὶ ἔνθα κέχωσται ἡ αὐτοῦ κεφαλὴ μηνύσας 

καὶ προτρεψάμενος αὐτῇ ἀνορύξασα ταύτην λαβεῖν καὶ οὕτω τυχεῖν τῆς ἰάσεως· καὶ 

τὸν υἱὸν αὐτῆς ἐν δόξῃ ὄντα θεάσασθαι. Ἐπεὶ πρὸς ταῦτα προθύμος ἐγένετο  ἡ 

γυνὴ καὶ τὴν κόπρον εὑροῦσα καὶ ταῖς χερσὶ διασκάψασα, τὴν κεφαλὴν ἀφείλετο, 

ἐξ ἀβλεψίας τὲ τὴν ὀπτικὴν δύναμιν καὶ ένέργειαν ἔλαβε· καὶ τὸν υἱὸν ἐν  δόξῃ 

ὄναρ ἰδεῖν συνόντα τῷ ἁγίῳ καὶ τῆς παρ’ αὐτῷ τιμῆς  ἀπολαβόντα. 
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Ἐν μιᾶ οὖν | σορῶ, τό, τε λείψανον τοῦ | παιδὸς καὶ τοῦ ἁγίου τὴν κε|φαλὴν 

κατατίθησι, τοῦτο γὰρ || f 116r Αριστερὴ στήλη παρ’ αὐτοῦ προστέτακτο, | τὴν 

Καππαδοκίαν κατέλαβε· | παθοῦσα τὲ τὸ τοῦ Σαοὺλ παρα|πλήσιον, ὃς τὰς 

π(ατ)ρικὰς  ὄ|νους ζητῶν, βασιλείαν εὕρα|το· κ(αὶ) αὕτη τῶν ὀφθαλμῶν | τὴν 

πήρωσιν ἀπολαβέσθαι | ζητοῦσα, καὶ τούτου τετύχηκε, | κ(αὶ) θερμὸν προστάτην 

καὶ ἀν|τιλήπτορα, ἔκτοτε εὕρατο· | ὅθεν καὶ ναὸν τῶ μάρτυρι | περικαλλῆ 

ἀνεγείρασα, κἀκεῖ | τὸ μαρτυρικὸν λείψανον κατα|θεῖσα, πηγὰς ἰαμάτων | κ(αὶ) 

αὐτῆ καὶ πάσι τοῖς πιστοῖς | κατεπλούτησεν, εἰς δόξαν | τοῦ  κ(υρίο)υ καὶ θ(εο)ῦ καὶ 

σ(ωτή)ρ(ο)ς ἡμῶν |  Ἰησοῦ Χ(ριστο)ῦ. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡ|μέρα, τῶν συναναιρεθέντων | δύο στρατιωτῶν τῶ ἁγίω Λογγίνω. | 

 

Φθαρτὴν στρατείαν ἐκλελοι|πεῖα ξίφει, δυὰς μαρ|τύρων ἐστρατεύθη κ(υρὶ)ω. |    

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μαρτύρων· | Λεοντίου· Δομετίου· Τερεν|τίου· καὶ 

Δομνίνου. | 

 

Τρεῖς Λεόντιε τοὺς συναθλοῦν|τας ἔχων, λεόντειόν τι | τῆς πυρᾶς ἅλλη μέσον.| 

 

Δεξιὰ  στήλη| Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς | ἡμῶν Μαλοῦ. 

 

Μαλὸς βραχεῖαν γῆς λιπὼν | παροικίαν, πόλου κατοι|κεῖ τὴν μακρὰν κατοικίαν.| 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ Μαλὸς, | καταλιπὼν πλοῦτον κ(αὶ) συγγέ|νειαν, ἐν 

ἐρήμοις κ(αὶ) ἀοική|τοις τόποις προσεκαρτέρει· | νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ | 

πάσαις ἄλλαις κακοπαθείαις | χαίρων· ἦν δὲ τὸ εἶδος αὐτοῦ | ἀεὶ χαροπὸν· 

θαύματα ἐξαί|σια τῆ ἐπικλήσει τοῦ Χ(ριστο)ῦ ἐρ|γαζόμενος· λεπροὺς καθα|ρίζων· 

δαίμονας ἀπελαύνων· | τυφλοῖς τὸ βλέπειν χαριζό|μενος· καὶ ταῦτα μὲν, ἐποίει | 

ἔτι ζῶν· ἀπελθὼν δὲ πρὸς Κ(ύριο)ν, | κ(αὶ) τὸ σῶμα αὐτοῦ καταλιπών, | εὐῶδες 

μῦρον ἀπὸ τούτου | πηγάζειν εὶς ἴασιν καὶ ἀπο|τροπὴν παντὸς ἐναντίου | 

συναντήματος, καὶ νοσημά|των ἀνηκέστων, χάριν ἐκ θ(εο)ῦ | εἴληφε· τοὺς γὰρ 

δοξάζοντάς | με φησὶν ὁ κ(ύριο)ς δοξάσω· ὧ ἡ | +ἡ+ δόξα κ(αὶ) τὸ κράτος εἰς τοὺς | 

αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμὴν.|| 

   

 

 

 

 

 



112 

 

 

Ἐν μιᾷ οὖν σορῷ τό τε λείψανον τοῦ παιδὸς καὶ τοῦ ἁγίου τὴν κεφαλὴν 

κατατίθησι· τοῦτο γὰρ παρ’ αὐτοῦ προσετέτακτο, τὴν Καππαδοκίαν κατέλαβε,  

παθοῦσα τὲ τὸ τοῦ Σαοὺλ παραπλήσιον, ὃς τὰς πατρικὰς  ὄνους ζητῶν, βασιλείαν 

εὕρατο· καὶ αὕτη τῶν ὀφθαλμῶν τὴν πήρωσιν ἀποβαλέσθαι ζητοῦσα καὶ τούτου 

τετύχηκε καὶ θερμὸν προστάτην καὶ ἀντιλήπτορα ἔκτοτε εὕρατο. Ὅθεν καὶ ναὸν τῷ 

μάρτυρι περικαλλῆ ἀνεγείρασα, κἀκεῖ  τὸ μαρτυρικὸν λείψανον καταθεῖσα, πηγὰς 

ἰαμάτων καὶ αὐτῇ καὶ πάσι τοῖς πιστοῖς  κατεπλούτησεν, εἰς δόξαν τοῦ Κυρίου καὶ 

Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν συναναιρεθέντων  δύο στρατιωτῶν τῷ ἁγίῳ Λογγίνῳ.  

 

Φθαρτὴν στρατείαν ἐκλελοιπεῖα ξίφει, δυὰς μαρτύρων ἐστρατεύθη Κυρὶῳ.     

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Λεοντίου, Δομετίου, Τερεντίου καὶ Δομνίνου.  

 

Τρεῖς Λεόντιε τοὺς συναθλοῦντας ἔχων, λεόντειόν τι  τῆς πυρᾶς ἅλλη μέσον. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς  ἡμῶν Μαλοῦ. 

 

Μαλὸς βραχεῖαν γῆς λιπὼν παροικίαν, πόλου κατοικεῖ τὴν μακρὰν κατοικίαν. 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ Μαλός, καταλιπὼν πλοῦτον καὶ συγγένειαν, ἐν ἐρήμοις 

καὶ ἀοικήτοις τόποις προσεκαρτέρει· νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις καὶ πάσαις ἄλλαις 

κακοπαθείαις χαίρων. Ἦν δὲ τὸ εἶδος αὐτοῦ ἀεὶ χαροπόν· θαύματα ἐξαίσια τῇ 

ἐπικλήσει τοῦ Χριστοῦ ἐργαζόμενος, λεπροὺς καθαρίζων, δαίμονας ἀπελαύνων,  

τυφλοῖς τὸ βλέπειν χαριζόμενος καὶ ταῦτα μὲν, ἐποίει  ἔτι ζῶν. Ἀπελθὼν δὲ πρὸς 

Κύριον καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ καταλιπών, εὐῶδες μῦρον ἀπὸ τούτου πηγάζειν εἰς ἴασιν 

καὶ ἀποτροπὴν παντὸς ἐναντίου συναντήματος καὶ νοσημάτων ἀνηκέστων, χάριν 

ἐκ Θεοῦ  εἴληφε· τοὺς γὰρ δοξάζοντάς με φησὶν ὁ Κύριος, δοξάσω· ᾧ ἡ  δόξα καὶ τὸ 

κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
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ΤΗ  ΙΖ΄  ΤΟΥ   ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 f 121v Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ| μηνὶ,  ΙΖη΄, μνήμη τοῦ ἁγίου | προφήτου Ὠσηὲ.| 

 

Θ(εὸ)ν τυποῖς μνηστῆρα τῆς πορ|νευτρίας, πόρνη συναφθεῖς | ὃν προφῆτα νῦν 

βλέπεις.| 

Δεξιὰ  στήλη 

Ἑβδομάτη δεκάτη Ὠσηὲ νέκυν | κτερέϊζον. 

 

Οὗτος ἑρμηνεύεται σωζόμενος | ἢ φύλαξ· ἢ σκιάζων· ἦν δὲ | υἱὸς, Βεηρῆ ἐκ 

Βαλεμώθ· φυ|λῆς Ἰσάχαρ· καὶ πολλὰ προ|φητεύσας κατὰ τοῦ Ἰ(σρα)ήλ, ἀ|πέθανεν 

ἐν εἰρήνη· καὶ ἐτά|φη ἐν τῆ γῆ αὐτοῦ· καὶ ἔδωκε | τέρας ἥξειν τὸν κ(ύριο)ν ἐπὶ γῆς, | 

ἀν(θρώπ)οις συναναστρεφόμενον, | ὅτε δύει ὁ ἥλιος, ἐν Σιλώμ· | κ(αὶ) μερισθεῖ εἰς 

δύο μέρη· κ(αὶ) | γενήσονται δώδεκα δρύες, | ἀκολουθοῦσαι  καὶ ὑπακούουσαι | τῶ 

ἐπὶ γῆς φανερωθέντι θ(ε)ῶ | κ(αὶ) δι’ αὐτοῦ σωθήσεται πᾶσα | ἡ γῆ. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα , μνήμη | τοῦ ἁγ(ίου) ὁσιομάρτυρος, Ἀν|δρέα τοῦ ἐν τῆ Κρίσει. 

 

Ἀμφοῖν ποδῶν σῶν Ἀνδρέα | τμηθεὶς ἕναν, ἀθλήσεως σῆς | ἐκπεραίνεις τὸν 

δρόμον.| 

 

Οὗτος ὁ ἀοίδιμος καὶ μακάριος | π(ατ)ὴρ ἡμῶν Ἀνδρέας γέννη|μα καὶ θρέμμα 

γέγονε τῆς εὐ|νομωτάτης τῶν πόλεων Κρή|της· γονέων εὐσεβῶν τε καὶ | 

φιλαρέτων· καλῶς δὲ ἀνή|| f 122r Αριστερὴ στήληγετο ἐν αὐτῆ, καὶ διάπειρος | τῶν 

τοῦ θ(εο)ῦ ἐντολῶν κατέστη | ἐργάτης. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας | Κωνσταντίνου τοῦ 

Κοπρωνύ|μου, ὁρῶν τὸ τοῦ θ(εο)ῦ ποίμνιον, | λυμαινόμενον ὑπὸ τῆς τῶν 

εἰ|κονομάχων αἱρέσεως, ὑπ’ αὐ|τοῦ τε τοῦ τυράννου καὶ τῆς | συμμορίας αὐτοῦ, 

ἐλθὼν ἐν | Κωνσταντινουπόλει, παρρη|σιάζεται τὴν ἀλήθειαν· καὶ | τὴν ἀσέβειαν 

αὐτοῦ ἀπτοή|τως ἐλέγχει. Ὁ δὲ τὴν παρρη|σίαν οὐκ ἐνεγκὼν, ἐγκόπτει τὲ | αὐτίκα 

λέγοντι τῶ γενναίω· | κ(αὶ) λαβεῖν αὐτὸν τοῖς παρε|στῶσι διακελεύεται. Οὗτοι δὲ | 

ἄρα φονώσαις χερσὶ καὶ βα|ρείαις εὐθὺς ἐφορμήσαντες, | οἱ μὲν αὐτοῦ τῆς 

κεφαλῆς, | οἱ δὲ τῶν χειρῶν λαβόμενοι, | ἄλλοι τῆς ἐπωμίδος· τοῦ χι|τωνίσκου τὲ 

ἕτεροι, ὑβρι|στικῶς μάλα καὶ ὅπως ἄν, μά|λιστα χαρίσωνται τῶ κελεύσαν|τι, πρὸς 

γῆν τε καταβάλλουσι, | τὸν τὴν διάνοιαν ὑψηλὸν, 
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ΤΗ  ΙΖ΄  ΤΟΥ   ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ  ΙΖῃ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου προφήτου Ὠσηὲ. 

 

Θεὸν τυποῖς μνηστῆρα τῆς πορνευτρίας, πόρνη συναφθεῖς ὃν προφῆτα νῦν βλέπεις. 

 

Ἑβδομάτῃ δεκάτῃ Ὠσηὲ νέκυν κτερέϊζον. 

 

Οὗτος ἑρμηνεύεται σῳζόμενος  ἢ φύλαξ ἢ σκιάζων, ἦν δὲ  υἱός Βεηρῆ ἐκ Βαλεμώθ· 

φυλῆς Ἰσάχαρ· καὶ πολλὰ προφητεύσας κατὰ τοῦ Ἰσραήλ, ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ· καὶ 

ἐτάφη ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ· καὶ ἔδωκε τέρας ἥξειν τὸν Κύριον ἐπὶ γῆς, ἀνθρώποις 

συναναστρεφόμενον, ὅτε δύει ὁ ἥλιος ἐν Σιλώμ καὶ μερισθεῖ εἰς δύο μέρη· καὶ  

γενήσονται δώδεκα δρύες, ἀκολουθοῦσαι καὶ ὑπακούουσαι τῷ ἐπὶ γῆς φανερωθέντι 

Θεῷ  καὶ δι’ αὐτοῦ σωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη  τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος, Ἀνδρέα τοῦ ἐν τῇ Κρίσει. 

 

Ἀμφοῖν ποδῶν σῶν Ἀνδρέα τμηθεὶς ἕναν, ἀθλήσεως σῆς  ἐκπεραίνεις τὸν δρόμον. 

 

Οὗτος ὁ ἀοίδιμος καὶ μακάριος πατὴρ ἡμῶν Ἀνδρέας γέννημα καὶ θρέμμα 

γέγονε τῆς εὐνομωτάτης τῶν πόλεων Κρήτης, γονέων εὐσεβῶν τε καὶ  φιλαρέτων· 

καλῶς δὲ ἀνήγετο ἐν αὐτῇ, καὶ διάπυρος τῶν τοῦ Θεοῦ ἐντολῶν κατέστη ἐργάτης. 

Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, ὁρῶν τὸ τοῦ Θεοῦ ποίμνιον  

λυμαινόμενον ὑπὸ τῆς τῶν εἰκονομάχων αἱρέσεως, ὑπ’ αὐτοῦ τε τοῦ τυράννου καὶ 

τῆς  συμμορίας αὐτοῦ, ἐλθὼν ἐν  Κωνσταντινουπόλει, παρρησιάζεται τὴν ἀλήθειαν· 

καὶ τὴν ἀσέβειαν αὐτοῦ ἀπτοήτως ἐλέγχει. Ὁ δὲ τὴν παρρησίαν οὐκ ἐνεγκών, 

ἐγκόπτει τὲ αὐτίκα λέγοντι τῷ γενναίῳ· καὶ λαβεῖν αὐτὸν τοῖς παρεστῶσι 

διακελεύεται. Οὗτοι δὲ ἄρα φονώσαις χερσὶ καὶ βαρείαις εὐθὺς ἐφορμήσαντες,  οἱ 

μὲν αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς,  οἱ δὲ τῶν χειρῶν λαβόμενοι, ἄλλοι τῆς ἐπωμίδος· τοῦ 

χιτωνίσκου τὲ ἕτεροι, ὑβριστικῶς μάλα καὶ ὅπως ἂν μάλιστα χαρίσωνται τῷ 

κελεύσαντι, πρὸς γῆν τε καταβάλλουσι,  τὸν τὴν διάνοιαν ὑψηλὸν, 
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 κ(αὶ) | οὐ πρότερον μεθίεσαν ἕλκον|τές τε καὶ τύπτοντες ἕως | Δεξιὰ  στήλη αὐτὸς 

ὁ βασιλεὺς μετὰ τὸ ἀ|μύνασθαι ἀποχρώντως τὴν | παρρησίαν τοῦ ἀθλητοῦ, 

ἀ|νεθῆναι τοῦτον ἐκέλευσε. Τοῦ | δὲ ἁγίου πολλὰ μὲν κ(αὶ) ἄλλα | δεξιόντος τῶ 

βασιλεῖ περὶ | τῶν ἁγίων εἰκόνων, καὶ ὅτι | τοὺς τὰς βασιλικὰς στήλας | 

ἐξυβρικότας προστεθέντος | ὦ βασιλεῦ, εἰς αὐτοὺς ὑμᾶς | παροινήσαντας ἐσχάταις  

περι|βάλλετε τιμωρίαις, πόσης | ἀπειλῆς θεϊκῆς ἐν μεθέξει | γενήσεσθε, οἱ κατὰ 

τῆς εἰκό|νος Χ(ριστο)ῦ ἐνυβρίζοντες λίαν, κ(αὶ) | αὖθις ὁ τύραννος γυμνωθῆναι | 

τὸν ἅγιον κελεύει, καὶ σχοινίοις | διαταθέντα, σφοδρῶς μα|στίζεσθαι· οὗ καὶ 

γενομένου, | τὸ ὑποκείμενον ἔδαφος ταῖς | ἐξ  αὐτοῦ ῥύαξι τοῦ αἵματος | 

ἐφοινίσετο· ἀνεθεὶς δὲ, κ(αὶ) | μήτε δωρεαῖς, ἤ ἀπειλαῖς | ἐνδοὺς ὁ γενναῖος, λίαν 

πι|κρῶς κ(αὶ) αὖθις αἰκίζεται, | κ(αὶ) τὰς πλευρὰς διορύττεται· | κ(αὶ) τὸ στόμα 

λίθοις θλάττεται· | κ(αὶ) τῆ φυλακῆ παραπέμπεται | ἔνθέν τοι καὶ τῆ ἑξῆς παρα|| f 

122v Αριστερὴ στήληστάντα τὸν ἅγιον, ἐπεὶ εὐτολ|μότερον ἐθεάτο, ταῖς μά|στιξι 

καὶ αὖθις ἐκέλευε τοῦ | παίειν· οὗ γενομένου, κατε|ξέοντο μὲν αὐτοῦ αἱ σάρκες· | 

κ(αὶ) διωρύττοντο ταῖς πληγαῖς | κ(αὶ) τὰ πλείω τῶν  σαρκῶν ὑ|φηροῦντο. Τέλος δὲ, 

σχοινί|οις τοὺς μακαρίους ἐκδεθεὶς | πόδας, ἐπὶ τοῦ ἐδάφους | κατὰ πάσης ἕλκεται 

τῆς λε|ωφόρου· εἰς τὸν τῶν κακούρ|γων τόπον τοῦτον ῥίψαι τῶν | ἐλκόντων 

ἐπειγομένων, οὕ|τω τοῦ μάρτυρος ἐλκομένου, | ἰχθύας ἄρτι τὶς τῆς θαλάσ|σης 

ζωγρήσας, καὶ τοὺς μὲν, | ὠνίους τῆ ἀγορᾶ προθεὶς· | αὐτὸς δὲ ὑπό τινος κινηθεὶς | 

δαίμονος, καὶ κοπίδα μα|κελικὴν ἐγγίθεν ἁρπάσας, | θατέρου ποδὸς τοῦ ἱεροῦ | 

σώματος μέσον κατενεγκὼν, | ἵστησί τε τὸν τῆς ἀθλήσεως | τῶ μάρτυρι δρόμον, 

κ(αὶ) πρὸς | τὰς ἐκεῖθεν μονὰς παραπέ|μπει. Τὸ δὲ τίμιον λείψα|νον αὐτοῦ εἰς τὸν 

τῶν κα|κούργων ἀπορρίπτεται τόπον. Δεξιὰ  στήλη  Ἀναμίξ δὲ τῶν ἐκεῖσε 

σωμάτων | ὑπάρχων μέχρι πολλοῦ, δώδεκά τινες δαίμοσι κάτο|χοι ἐκ διαφόρων 

τόπων τῆς | πόλεως Κωνσταντίνου, ἐκ συν|θήματος ἀπελθόντες, καὶ | τοῦτο 

λαβόντες, ἐν ἱερῶ τό|πω κατέθεντο·  οἳ καὶ τὴν | ἴασιν ἐτρύγησαν αὐθωρόν· μισθὸν 

τῆς καταθέσεως, τὴν | θεραπείαν δεξάμενοι.| 
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καὶ  οὐ πρότερον μεθίεσαν ἕλκοντές τε καὶ τύπτοντες, ἕως  αὐτὸς ὁ βασιλεὺς μετὰ 

τὸ ἀμύνασθαι ἀποχρώντως τὴν παρρησίαν τοῦ ἀθλητοῦ, ἀνεθῆναι τοῦτον 

ἐκέλευσε.  

Τοῦ δὲ ἁγίου πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα δεξιόντος τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν ἁγίων 

εἰκόνων καὶ ὅτι «Τοὺς τὰς βασιλικὰς στήλας ἐξυβρικότας προστεθέντος,  ὦ 

βασιλεῦ, εἰς αὐτοὺς ὑμᾶς  παροινήσαντας ἐσχάταις  περιβάλλετε τιμωρίαις, πόσης  

ἀπειλῆς θεϊκῆς ἐν μεθέξει  γενήσεσθε, οἱ κατὰ τῆς εἰκόνος Χριστοῦ ἐνυβρίζοντες;» 

λίαν καὶ αὖθις ὁ τύραννος γυμνωθῆναι τὸν ἅγιον κελεύει, καὶ σχοινίοις  

διαταθέντα, σφοδρῶς μαστίζεσθαι· οὗ καὶ γενομένου,  τὸ ὑποκείμενον ἔδαφος τοῖς  

ἐξ  αὐτοῦ ῥύαξι τοῦ αἵματος ἐφοινίσσετο. 

Ἀνεθεὶς δὲ καὶ  μήτε δωρεαῖς ἤ ἀπειλαῖς ἐνδοὺς ὁ γενναῖος, λίαν πικρῶς καὶ 

αὖθις αἰκίζεται καὶ τὰς πλευρὰς διορύττεται· καὶ τὸ στόμα λίθοις θλάττεται καὶ τῇ 

φυλακῇ παραπέμπεται ἔνθέν τοι καὶ τῇ ἑξῆς παραστάντα τὸν ἅγιον, ἐπεὶ 

εὐτολμότερον ἐθεᾶτο, ταῖς μάστιξι καὶ αὖθις ἐκέλευε τοῦ παίειν. Οὗ γενομένου, 

κατεξέοντο μὲν αὐτοῦ αἱ σάρκες· καὶ διωρύττοντο ταῖς πληγαῖς  καὶ τὰ πλείω τῶν  

σαρκῶν ὑφηροῦντο. Τέλος δέ, σχοινίοις τοὺς μακαρίους ἐκδεθεὶς πόδας, ἐπὶ τοῦ 

ἐδάφους  κατὰ πάσης ἕλκεται τῆς λεωφόρου· εἰς τὸν τῶν κακούργων τόπον τοῦτον 

ῥίψαι τῶν ἐλκόντων ἐπειγομένων. 

Οὕτω τοῦ μάρτυρος ἐλκομένου, ἰχθύας ἄρτι τις τῆς θαλάσσης ζωγρήσας καὶ 

τοὺς μὲν ὠνίους τῇ ἀγορᾶ προθεὶς, αὐτὸς δὲ ὑπό τινος κινηθεὶς δαίμονος καὶ κοπίδα 

μακελικὴν ἐγγίθεν ἁρπάσας, θατέρου ποδὸς τοῦ ἱεροῦ σώματος μέσον κατενεγκὼν,  

ἵστησί τε τὸν τῆς ἀθλήσεως τῷ μάρτυρι δρόμον καὶ πρὸς τὰς ἐκεῖθεν μονὰς 

παραπέμπει. Τὸ δὲ τίμιον λείψανον αὐτοῦ εἰς τὸν τῶν κακούργων ἀπορρίπτεται 

τόπον.    

Ἀναμίξ δὲ τῶν ἐκεῖσε σωμάτων ὑπάρχων μέχρι πολλοῦ, δώδεκά τινες 

δαίμοσι κάτοχοι ἐκ διαφόρων τόπων τῆς πόλεως Κωνσταντίνου, ἐκ συνθήματος 

ἀπελθόντες καὶ τοῦτο λαβόντες, ἐν ἱερῷ τόπῳ κατέθεντο· οἳ καὶ τὴν ἴασιν 

ἐτρύγησαν αὐθωρόν, μισθὸν τῆς καταθέσεως, τὴν  θεραπείαν δεξάμενοι. 
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Τη αὐτῆ ἡμέρα, ἡ ἀνακομιδὴ | τῶν  λειψάνων, τοῦ ἁγίου | καὶ δικαίου Λαζάρου. 

 

Αἴρουσα Χ(ριστο)ῦ τῶ φίλω πόλις | πύλαις, Λἀζαρος δεῦρο | χριστομιμῆτως λέγει.| 

 

Ὁ μακάριος καὶ ἀοίδιμος ἐν βα|σιλεῦσι πιστότατος Λέων, | ζήλω θείω κινηθεὶς 

ὥσπερ | ἔκ τινος ἐπιπνοίας, πρῶτον | μὲν ναὸν δομησάμενος κά|λλιστον τῶ 

δικαίω. Μετὰ δὲ | ταῦτα ἀποστείλας ἐν τῆ νήσω | Κύπρου· εὗρε τὸ ἅγιον ἐκεί|νου 

λείψανον, ἐν τῆ Κυτιέων | πόλει κείμενον ὑπὸ γῆν χι|λιοστοῦ τάχα παρωχηκότος | 

χρόνου, ἐν μαρμαρίνη λάρνακι || f 123r   Αριστερὴ  στήλη ἐν ἧ ἐγκεκόλαπτο 

γράμματα | ἐτερόγλωσσα Λάζαρος ὁ τετρα|ήμερος καὶ φίλος Χ(ριστο)ῦ· αὐτίκα | 

οὖν ἀράμενος τὸν τίμιον θη|σαυρὸν, καὶ ἀργυρᾶ σορῶ ἐνθέ|μενος, ἀπέθετο ἐν 

Κωνσταν|τινουπόλει, ἐν τῶ παρ’ αὐτοῦ | δομηθέντι περικαλλεῖ ναῶ.|  

 

Εἰς τὴν κατάθεσιν τοῦ ἁγίου  λει|ψάνου. 

 

Κρύπτουσα νεκρὸν Λαζάρου | Ῥώμη νέα, ἄλλη παρ’ ἡμῖν | δείκνυται Βηθανία. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων | Μάσονος, ἐπισκόπου Κύπρου· | κ(αὶ) 

Μοδέστου, ἐπισκόπου Ἱερο|σολύμων. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀναργύρων | κ(αὶ) αὐταδέλφων, Κοσμᾶ 

κ(αὶ) Δα|μιανοῦ· Λεοντίου· Ἀνθίμου· | καὶ Εὐπρεπίου.| 

 

Ἐκ τοῦ γένους Ἄραβας ἐκ δὲ τοῦ | ξίφους, θείους ἀριστεῖς οἷδα | τοὺς Ἀναργύρους.| 

 

Λεοντίου τμηθέντος ὤλετο πλά|νη, λεοντομύρμηξ | ὡς Ἰὼβ βίβλος λέγει.| 

 

Ἄνθιμος, Εὐπρέπιος ἐκτετμη|μένοι, ἀνθοῦσι λαμπρὸν| Δεξιὰ στήλη κ(αὶ) 

πανευπρεπὲς μάλα.| 

 

Τρεῖς εἰσὶ συζυγίαι τῶν ἁγίων | Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμι|ανοῦ, ἀμφοτέρων τοῖς 

αὐτοῖς | ὀνόμασι καλουμένων, καὶ | τὴν ἰατρικὴν τέχνην μετερ|χομένων, καὶ τὴν 

προσηγορίαν | τῆς ἀναργυρίας ἐχόντων. | Οἱ μὲν γὰρ ὑπῆρχον υἱοὶ Θεοδό|της, 

γυναικὸς εὐλαβοῦς κ(αὶ) πι|στῆς· οἵτινες ἐν εἰρήνη ἐκοιμή|θησαν, κ(αὶ) 

κατετέθησαν ἐν | τόπω καλουμένω Φερεμάν. | 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἀνακομιδὴ τῶν  λειψάνων τοῦ ἁγίου  καὶ δικαίου Λαζάρου. 

 

Αἴρουσα Χριστοῦ τῷ φίλῳ πόλις πύλαις, «Λάζαρος δεῦρο»  χριστομιμῆτως λέγει. 

 

Ὁ μακάριος καὶ ἀοίδιμος ἐν βασιλεῦσι πιστότατος Λέων,  ζήλῳ θείῳ κινηθεὶς 

ὥσπερ  ἔκ τινος ἐπιπνοίας, πρῶτον  μὲν ναὸν δομησάμενος κάλλιστον τῷ δικαίῳ. 

Μετὰ δὲ  ταῦτα ἀποστείλας ἐν τῇ νήσῳ  Κύπρου· εὗρε τὸ ἅγιον ἐκείνου λείψανον, ἐν 

τῇ Κυτιέων πόλει κείμενον ὑπὸ γῆν χιλιοστοῦ τάχα παρωχηκότος  χρόνου, ἐν 

μαρμαρίνη λάρνακι ἐν ᾗ ἐγκεκόλαπτο γράμματα ἐτερόγλωσσα· «Λάζαρος ὁ 

τετραήμερος καὶ φίλος Χριστοῦ». Αὐτίκα  οὖν ἀράμενος τὸν τίμιον θησαυρὸν, καὶ 

ἀργυρᾷ σορῷ ἐνθέμενος, ἀπέθετο ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν τῷ παρ’ αὐτοῦ  

δομηθέντι περικαλλεῖ ναῷ.  

 

Εἰς τὴν κατάθεσιν τοῦ ἁγίου  λειψάνου. 

 

Κρύπτουσα νεκρὸν Λαζάρου  Ῥώμη νέα, ἄλλη παρ’ ἡμῖν  δείκνυται Βηθανία. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Μάσονος, ἐπισκόπου Κύπρου·  καὶ 

Μοδέστου, ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀναργύρων καὶ αὐταδέλφων, Κοσμᾶ καὶ 

Δαμιανοῦ, Λεοντίου, Ἀνθίμου,  καὶ Εὐπρεπίου. 

 

Ἐκ τοῦ γένους Ἄραβας ἐκ δὲ τοῦ ξίφους, θείους ἀριστεῖς οἷδα  τοὺς Ἀναργύρους. 

 

Λεοντίου τμηθέντος ὤλετο πλάνη, λεοντομύρμηξ  ὡς Ἰὼβ βίβλος λέγει. 

 

Ἄνθιμος, Εὐπρέπιος ἐκτετμημένοι, ἀνθοῦσι λαμπρὸν  καὶ πανευπρεπὲς μάλα. 

 

Τρεῖς εἰσὶ συζυγίαι τῶν ἁγίων  Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἀμφοτέρων τοῖς 

αὐτοῖς ὀνόμασι καλουμένων καὶ τὴν ἰατρικὴν τέχνην μετερχομένων καὶ τὴν 

προσηγορίαν τῆς ἀναργυρίας ἐχόντων. Οἱ μὲν γὰρ ὑπῆρχον υἱοὶ Θεοδότης, 

γυναικὸς εὐλαβοῦς καὶ πιστῆς· οἵτινες ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθησαν καὶ κατετέθησαν ἐν  

τόπῳ καλουμένῳ Φερεμάν.  
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 Οἱ δὲ, ἐν τῆ Ῥώμη διῆγον· ἔχοντες | διδάσκαλον φθονερὸν· ὃς μετὰ | δόλου 

ἀναγαγὼν  αὐτοὺς εἰς ὄρος, | ὡς δῆθεν βοτάνας συλλέξαν|τας, λίθοις φονεύει. Οἱ 

δὲ, | ὧν καὶ ἡ παροῦσα μνήμη, | ὑπῆρχον ἐκ τῆς χώρας Ἀρα|βίας· τῆς ἰατρικῆς 

ἐπιστή|μης ἐν πείρα ὄντες·  διήρχον|το δὲ κατὰ πᾶσαν πόλιν κ(αὶ) | χώραν, 

ἀναργύρως τοὺς ἀσθε|νοῦντας θεραπεύοντες·  καὶ | προφάσει τῆς τέχνης, τὸν | 

Χ(ριστὸ)ν καταγγέλοντες, κατὰ δὲ | τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ | κ(αὶ) 

Μαξιμιανοῦ, παρεγένοντο | ἐν Αἰγαῖς || f 123v Αριστερὴ  στήλη πόλει τῆς Λικίας, 

καὶ παρα|στάντες Λυσία τῶ ἡγεμὀνι, | κ(αὶ) τυφθέντες ἀνηλεῶς καὶ | 

ἀπανθρώπως, τῶ τῆς θα|λάσσης βυθῶ ἀπορρίπτονται. | Περισωθέντες δὲ θεία 

ῥοπῆ, | κ(αὶ) ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εὑρεθέντες, | αὖθις ἐν τῆ καμίνω τοῦ πυ|ρὸς 

ἀκοντίζονται· καὶ ἀβλα|βεῖς διαφυλαχθέντες, στ(αυ)ρῶ | ἀναρτῶνται· καὶ τὰς 

κεφα|λὰς ἀποτέμνονται, οἱ ἅγι|οι οὗτοι πεντάδελφοι. | 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μ(αρτύ)ρων, Λου|κιανοῦ· Τερεντίου· Νικομή|δους· 

Ἀντιγόνου· καὶ Θεοφάνους.| 

 

Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων μαρ|τύρων, Χρυσάνθου | καὶ Δαρείας.| 

 

Κἄν ἐμπνέωσι ζῶντες εἰς δύν|τες βόθρον, ζῶσι χρύσαν|θος ἐν πόλω καὶ Δαρεὶα.| 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐπὶ Νουμε|ριανοῦ βασιλέως· ἦν δὲ ὁ μὲν | Χρύσανθος, υἱὸς 

ἄρχοντος | Ῥωμαίου συγκλητικοῦ, | κ(αὶ) γίνεται χριστιανὸς παρά | τινος 

ἐπισκόπου ἐν σπηλαίω | κρυπτομένου· ἀλλὰ τοῦτο | Δεξιὰ στήλη γνοῦς ὁ π(ατ)ὴρ 

αὐτοῦ, ἐγκλείει | αὐτὸν εἰς σκοτεινὴν φυλακὴν | κ(αὶ) καταδικάζει λιμῶ. Εἶτα | 

καταναγκάζει λαβεῖν γυναίκα | κ(αὶ) δίδωσι Δαρείαν τὴν φιλό|σοφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

Ὁ δὲ | Χρύσανθος ἰδὼν αὐτὴν, ἐχρή|σατο ὡς ἀδελφῆ· καὶ συνε|βουλεύσαντο μεῖναι 

μέχρι | θανάτου παρθένοι. Εἶτα ἐ|βαπτίσθη καὶ αὐτὴ· καὶ ἐ|δίδασκον ἀμφότεροι 

τὸν | λαὸν, περὶ ἀγνείας καὶ σω|φροσύνης. Ἠγανάκτησαν | δὲ οἱ Ἕλληνες ὅτι τὰς 

γυναῖ|κας αὐτῶν πείθουσι καταλι|μπάνειν αὐτοὺς, καὶ μνη|στεύεσθαι τῶ 

Χ(ριστ)ῶ· καὶ διέβαλ|λον αὐτοὺς τῶ ἐπάρχω· καὶ | παραδίδονται Κλαυδίω τῶ | 

Τριβούνω· καὶ ἄγονται ἔξω | τῆς πόλεως· καὶ βασανίζον|ται διαφόρως. Εἶτα 

βό|θρου ὀρυχθέντος βορβορώδους, | ἐμβάλλονται ἀμφότεροι | κ(αὶ) 

καταχωσθέντες, τελει|οῦται. 
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Οἱ δὲ, ἐν τῇ Ῥώμῃ διῆγον, ἔχοντες  διδάσκαλον φθονερόν· ὃς μετὰ  δόλου ἀναγαγὼν  

αὐτοὺς εἰς ὄρος, ὡς δῆθεν βοτάνας συλλέξαντας, λίθοις φονεύει. Οἱ δὲ,  ὧν καὶ ἡ 

παροῦσα μνήμη,  ὑπῆρχον ἐκ τῆς χώρας Ἀραβίας, τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἐν πείρᾳ 

ὄντες. Διήρχοντο δὲ κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν, ἀναργύρως τοὺς ἀσθενοῦντας 

θεραπεύοντες καὶ προφάσει τῆς τέχνης, τὸν  Χριστὸν καταγγέλοντες. 

Κατὰ δὲ τοὺς χρόνους Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, παρεγένοντο  ἐν Αἰγαῖς  

πόλει τῆς Λυκίας, καὶ παραστάντες Λυσίᾳ τῷ ἡγεμόνι καὶ τυφθέντες ἀνηλεῶς καὶ  

ἀπανθρώπως, τῷ τῆς θαλάσσης βυθῷ ἀπορρίπτονται.  Περισωθέντες δὲ θείᾳ ῥοπῇ 

καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς εὑρεθέντες, αὖθις ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἀκοντίζονται· καὶ 

ἀβλαβεῖς διαφυλαχθέντες, σταυρῷ ἀναρτῶνται, καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται, οἱ 

ἅγιοι οὗτοι πεντάδελφοι.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων, Λουκιανοῦ, Τερεντίου, Νικομήδους, 

Ἀντιγόνου καὶ Θεοφάνους. 

 

Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων, Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. 

 

Κἄν ἐμπνέωσι ζῶντες εἰς δύντες βόθρον, ζῶσι χρύσανθος ἐν πόλῳ καὶ Δαρεὶα. 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Νουμεριανοῦ βασιλέως· ἦν δὲ ὁ μὲν Χρύσανθος υἱὸς ἄρχοντος  

Ῥωμαίου συγκλητικοῦ καὶ γίνεται χριστιανὸς παρά τινος ἐπισκόπου ἐν σπηλαίῳ  

κρυπτομένου· ἀλλὰ τοῦτο γνοῦς ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἐγκλείει αὐτὸν εἰς σκοτεινὴν 

φυλακὴν καὶ καταδικάζει λιμῷ. Εἶτα καταναγκάζει λαβεῖν γυναίκα καὶ δίδωσι 

Δαρείαν τὴν φιλόσοφον ἐξ Ἀθηνῶν. Ὁ δὲ Χρύσανθος ἰδὼν αὐτὴν, ἐχρήσατο ὡς 

ἀδελφῇ καὶ συνεβουλεύσαντο μεῖναι μέχρι θανάτου παρθένοι. Εἶτα ἐβαπτίσθη καὶ 

αὐτὴ καὶ ἐδίδασκον ἀμφότεροι τὸν λαὸν, περὶ ἀγνείας καὶ σωφροσύνης. 

Ἠγανάκτησαν δὲ οἱ Ἕλληνες ὅτι τὰς γυναῖκας αὐτῶν πείθουσι καταλιμπάνειν 

αὐτοὺς καὶ μνηστεύεσθαι τῷ Χριστῷ· καὶ διέβαλλον αὐτοὺς τῷ ἐπάρχῳ· καὶ  

παραδίδονται Κλαυδίῳ τῷ Τριβούνῳ· καὶ ἄγονται ἔξω τῆς πόλεως· καὶ 

βασανίζονται διαφόρως. Εἶτα βόθρου ὀρυχθέντος βορβορώδους,  ἐμβάλλονται 

ἀμφότεροι  καὶ καταχωσθέντες, τελειοῦται. 
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κλαυ|δίου, τοῦ Τριβούνου, τοῦ || f 124r 

Αριστερὴ  στήλη τιμωρήσαντος, τοὺς ἁγίους | Χρύσανθον καὶ Δαρείαν | καὶ τῆς 

ἁγίας μάρτυρος, Ἱλα|ρίας, τῆς συμβίου αὐτοῦ | κ(αὶ) τῶν ἁγίων μαρτύρων 

Μαύ|ρου καὶ Ἰάσωνος, καὶ τῶν παί|δων αὐτῶν.| 

 

Φυγὼν θάλασσαν Κλαύδιος τὴν | τῆς πλάνης, ἔνδον θαλάσσης | βάλλεται παρὰ 

πλάνων. | 

 

Ἱλαρία τμηθεῖσα τὴν κάραν | ξίφει, θ(εο)ῦ πρόσωπον| ἱλαρότατον βλέπει.| 

 

Σὺν αὐταδέλφω τέμνεται | Μαύρω  κάραν, ἀδελφὰ | τούτω συμφωνήσας Ἰάσων.| 

 

Ὁ ἅγιος Κλαύδιος παραλαβὼν | ἀπὸ τοῦ ἐπάρχου Κελερίνου | ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Νουμερι|ανοῦ τιμωρήσασθαι τοὺς ἁγί|ους Χρύσανθον καὶ Δαρείαν, | ὡς εἶδε τὸν 

ἅγιον Χρύσανθον | ὑπὸ τῶν δημίων αἰκιζόμε|νον διὰ ῥάβδων ἀκανθίνων, | κ(αὶ) 

τοὺς μὲν δημίους ἀτονοῦν|τας· αὐτὸν δὲ ὡς ἐν ἀλλοτρίω | σώματι πάσχοντα, καὶ 

μὴ | δὲ ἴχνος μωλώπων ἔχοντα | τὸ σύνολον, γνοὺς ὅτι τὸ ἐ|Δεξιὰ στήληξαίσιον ἐκ 

θείας ἐστὶ πάντως | δυνάμεως, προσέπεσε τοῖς | ποσὶ τοῦ ἁγίου συμπάθειαν | 

ζητῶν· καὶ εὐθὺς ὑπὸ τοῦ | ἁγίου κατηχηθεὶς ἐβαπτίσθη, | αὐτός τε ὁ Κλαύδιος 

Τριβοῦνος, | καὶ Ἱλαρία ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ | οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ πάντες | οἱ φίλοι 

αὐτοῦ· καὶ πᾶσα ἡ θε|ραπεία αὐτοῦ· ὡσαύτως κ(αὶ) | οἱ στρατιῶται, μετὰ πάντων | 

τῶν οἰκείων αὐτῶν. Ταῦτα | μαθὼν ὁ βασιλεὺς Νουμεριανὸς, | ἐκέλευσε λίθον μὲν 

δεθῆναι | μέγαν ἐν τῶ τραχήλω τοῦ Τρι|βουνίου Κλαυδίου, καὶ ῥιφῆ|ναι ἐν τῆ 

θαλάσση· πάντας | δὲ τοὺς στρατιώτας καὶ τοὺς | σὺν αὐτοῖς, προσέταξεν 

ἐ|ξετασθῆναι· καὶ τὸν μὴ βου|λόμενον ἀρνήσασθαι τὸν Χ(ριστὸ)ν. | Κεφαλικὴ 

ὑποκεῖσθαι τι|μωρία ἐν τῶ θεάτρω, καὶ ὁ | μὲν ἅγιος Κλαύδιος, ἐν θαλάσση | 

ῥιφεὶς, τὸ τέλος τοῦ μαρ|τυρίου  ἐδέξατο. Οἱ δὲ τούτου | υἱοὶ καὶ οἱ λοιποὶ ἅπαντες | 

οἱ τὸ ἅγιον δεξάμενοι βά|πτισμα, δραμόντες || f 124v Αριστερὴ  στήλη χωρὶς τινὸς 

ἐπερωτήσεως, κ(αὶ) | ὁμολολήσαντες τὸν Χ(ριστὸ)ν, ἀπε|τμήθησαν τὰς κεφαλὰς 

αὐτῶν. | Ἦν δὲ σπήλαιον ἀγχῖπου τῆς | τῶν ἁγίων ἀναιρέσεως, ὅπερ | οἱ 

χριστιανοὶ ἀνακαθάραν|τες, ἐν τούτω κατέθεντο τὰ | τούτων ἅγια σώματα. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κλαυδίου τοῦ Τριβούνου, τοῦ τιμωρήσαντος 

τοὺς ἁγίους  Χρύσανθον καὶ Δαρείαν καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἱλαρίας, τῆς συμβίου 

αὐτοῦ  καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαύρου καὶ Ἰάσωνος καὶ τῶν παίδων αὐτῶν. 

 

Φυγὼν θάλασσαν Κλαύδιος τὴν τῆς πλάνης, ἔνδον θαλάσσης βάλλεται παρὰ 

πλάνων.  

 

Ἱλαρία τμηθεῖσα τὴν κάραν  ξίφει, Θεοῦ πρόσωπον ἱλαρότατον βλέπει. 

 

Σὺν αὐταδέλφῳ τέμνεται  Μαύρῳ  κάραν, ἀδελφὰ  τούτῳ συμφωνήσας Ἰάσων. 

 

Ὁ ἅγιος Κλαύδιος παραλαβὼν ἀπὸ τοῦ ἐπάρχου Κελερίνου ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Νουμεριανοῦ τιμωρήσασθαι τοὺς ἁγίους Χρύσανθον καὶ Δαρείαν, ὡς εἶδε τὸν ἅγιον 

Χρύσανθον ὑπὸ τῶν δημίων αἰκιζόμενον διὰ ῥάβδων ἀκανθίνων καὶ τοὺς μὲν 

δημίους ἀτονοῦντας, αὐτὸν δὲ ὡς ἐν ἀλλοτρίῳ σώματι πάσχοντα καὶ μὴ δὲ ἴχνος 

μωλώπων ἔχοντα τὸ σύνολον, γνοὺς ὅτι τὸ ἐξαίσιον ἐκ θείας ἐστὶ πάντως  

δυνάμεως, προσέπεσε τοῖς  ποσὶ τοῦ ἁγίου συμπάθειαν  ζητῶν· καὶ εὐθὺς ὑπὸ τοῦ  

ἁγίου κατηχηθεὶς ἐβαπτίσθη. Αὐτός τε ὁ Κλαύδιος Τριβοῦνος καὶ Ἱλαρία ἡ γυνὴ 

αὐτοῦ καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ καὶ πάντες  οἱ φίλοι αὐτοῦ καὶ πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ· 

ὡσαύτως καὶ οἱ στρατιῶται, μετὰ πάντων τῶν οἰκείων αὐτῶν. Ταῦτα  μαθὼν ὁ 

βασιλεὺς Νουμεριανός, ἐκέλευσε λίθον μὲν δεθῆναι μέγαν ἐν τῷ τραχήλῳ τοῦ 

Τριβουνίου Κλαυδίου καὶ ῥιφῆναι ἐν τῇ θαλάσσῃ· πάντας δὲ τοὺς στρατιώτας καὶ 

τοὺς σὺν αὐτοῖς, προσέταξεν ἐξετασθῆναι καὶ τὸν μὴ βουλόμενον ἀρνήσασθαι τὸν 

Χριστὸν κεφαλικὴ ὑποκεῖσθαι τιμωρία ἐν τῷ θεάτρῳ. Καὶ ὁ  μὲν ἅγιος Κλαύδιος, ἐν 

θαλάσσῃ  ῥιφεὶς, τὸ τέλος τοῦ μαρτυρίου ἐδέξατο. Οἱ δὲ τούτου  υἱοὶ καὶ οἱ λοιποὶ 

ἅπαντες  οἱ τὸ ἅγιον δεξάμενοι βάπτισμα, δραμόντες  χωρὶς τινὸς ἐπερωτήσεως, 

καὶ ὁμολολήσαντεςμτὸν Χριστὸν ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν. Ἦν δὲ 

σπήλαιον ἀγχῖπου τῆς τῶν ἁγίων ἀναιρέσεως, ὅπερ  οἱ χριστιανοὶ ἀνακαθάραντες, 

ἐν τούτω κατέθεντο τὰ τούτων ἅγια σώματα.  
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 Ὡς | δὲ ἡ Ἱλαρία, ἰδίως ἐναπέ|θετο τὰ λείψανα τῶν υἱῶν | αὐτῆς καὶ συχνάζουσα 

προ|σήδρευε τῶ τάφω, κρατη|θεῖσα καὶ αὕτη, καθείλ|κετο βιαίως· ἐπεὶ δὲ διὰ | 

παρακλήσεως μικρὸν ἀφέ|θη παρὰ τῶν καθελκόντων, | τὰς χεῖρας εἰς οὐ(ρα)νὸν 

ἄρασα | κ(αὶ) προσευξαμένη, παρέ|δωκε τὸ πν(εῦμ)α τῶ Κ(υρί)ω, ὅπερ | ἰδόντες οἱ 

δήμιοι, ἐξεπλάγη|σαν· κἀκεῖθεν ὑπεχώρησαν. | Δύο δὲ παιδίσκαι μαθοῦσαι  | τὸν 

θάνατον τῆς κυρίας αὐτῶν | ἔθαψαν καὶ ταύτην πλησί|ον τῶν υἱῶν αὐτῆς, εἰς 

δό|ξαν θ(εο)ῦ, ὅτι αὐτῶ πρέπει | ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰ|ώνας, ἀ|μὴν. 

   

 ΤΗ  ΙΗ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 129v Αριστερὴ στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΙΗη΄ , μνήμη | Δεξιὰ στήλη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευ|φήμου  

ἀποστόλου, Λουκᾶ.| 

 

Εἰς Ἐμμαοὺς βλέπειν σε κἄν | πρὶν εἰργόμην, Λουκᾶς λέ|γει τρανῶς σε νῦν,  

Χ(ριστ)ὲ βλέπω.| 

 

Ὀγδοάτη  δεκάτη πέρατος βίου | ἔμμορε Λουκᾶς. 

 

Λουκᾶς ὁ πανεύφημος καὶ μέγας | εὐαγγελιστὴς, ὑπῆρχεν ἀπὸ | Ἀντιοχείας τῆς 

Συρίας τῆς με|γάλης, ἰατρὸς τὴν τέχνην· | κ(αὶ) ἄκρως τὴν ζωγραφικὴν | 

ἐπιστάμενος· οὗτος ἐν Θήβαις | ταῖς ἑπταπύλοις διάγων, κ(αὶ) | ἰατρεύων ἐπὶ  

Τραϊανοῦ τοῦ | βασιλέως, ἐνέτυχε τῶ ἁγίω| Παύλω· τῶ ἀποστόλω· καὶ | πιστεύσας 

τῶ Χ(ριστ)ῶ· ἀπώσα|το τὴν πατρώαν πλάνην· | κ(αὶ) τῆς περὶ τὰ σώματα 

θε|ραπείας, τὴν τῶν ψυχῶν | προσελάβετο. Συνεγράψατο | δὲ καὶ τὸ κατ’ αὐτὸν 

ἅγιον εὐα|γγέλιον, πρὸς Θεόφιλον τινὰ | ἡγεμόνα πιστεύσαντα εἰς | Χ(ριστὸ)ν· 

ὑπαγορεύσαντος αὐτῶ | τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ Ἀπο|στόλου. Ἔπειτα ἐξέθηκε καὶ || 

f 130r Αριστερὴ στήλη τὰς πράξεις τῶν ἁγίων ἀ|ποστόλων, πρὸς τὸν αὐτὸν 

Θε|όφιλον. Μετὰ δὲ τὸ ἐγκατα|λιπεῖν τὸν Παῦλον, πᾶσαν | τὴν Ἑλλάδα διδάξας, 

ἐν | Θήβαις τῆς Βοιωτίας ὣς | φησὶν ὀγδοήκοντα ἐτῶν | γενόμενος, καὶ ὑπὸ τῶν | 

διωκτῶν συσχεθεὶς διὰ τὴν | διδαχὴν αὐτοῦ, κατακρίνεται | στ(αυ)ρῶ· ὅθεν καὶ ἐπὶ 

ἐλαίας δύο | προσπαγεὶς στ(αυ)ροειδῶς, ἐν | εἰρήνη τὸ πν(εῦμ)α τῶ θ(ε)ῶ 

παρέ|θετο. 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

Ὡς  δὲ ἡ Ἱλαρία ἰδίως ἐναπέθετο τὰ λείψανα τῶν υἱῶν αὐτῆς καὶ συχνάζουσα 

προσήδρευε τῷ τάφῳ κρατηθεῖσα καὶ αὕτη καθείλκετο βιαίως· ἐπεὶ δὲ διὰ  

παρακλήσεως μικρὸν ἀφέθη παρὰ τῶν καθελκόντων, τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν 

ἄρασα  καὶ προσευξαμένη, παρέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ, ὅπερ ἰδόντες οἱ δήμιοι, 

ἐξεπλάγησαν· κἀκεῖθεν ὑπεχώρησαν. Δύο δὲ παιδίσκαι μαθοῦσαι   τὸν θάνατον τῆς 

κυρίας αὐτῶν  ἔθαψαν καὶ ταύτην πλησίον τῶν υἱῶν αὐτῆς, εἰς δόξαν Θεοῦ, ὅτι 

αὐτῷ πρέπει  ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμὴν. 

   

 ΤΗ  ΙΗ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΗῃ΄, μνήμη  τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Λουκᾶ. 

 

Εἰς Ἐμμαοὺς βλέπειν σε κἂν πρὶν εἰργόμην, Λουκᾶς λέγει τρανῶς σε νῦν, Χριστέ, 

βλέπω. 

 

Ὀγδοάτῃ  δεκάτῃ πέρατος βίου ἔμμορε Λουκᾶς. 

 

Λουκᾶς ὁ πανεύφημος καὶ μέγας εὐαγγελιστής, ὑπῆρχεν ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς 

Συρίας τῆς μεγάλης, ἰατρὸς τὴν τέχνην καὶ ἄκρως τὴν ζωγραφικὴν ἐπιστάμενος. 

Οὗτος ἐν Θήβαις ταῖς ἑπταπύλοις διάγων καὶ ἰατρεύων ἐπὶ Τραϊανοῦ τοῦ  βασιλέως, 

ἐνέτυχε τῷ ἁγίῳ Παύλῳ, τῷ ἀποστόλῳ καὶ πιστεύσας τῷ Χριστῷ, ἀπώσατο τὴν 

πατρῴαν πλάνην· καὶ τῆς περὶ τὰ σώματα θεραπείας, τὴν τῶν ψυχῶν  

προσελάβετο. Συνεγράψατο  δὲ καὶ τὸ κατ’ αὐτὸν ἅγιον εὐαγγέλιον πρὸς Θεόφιλον 

τινὰ ἡγεμόνα πιστεύσαντα εἰς Χριστόν, ὑπαγορεύσαντος αὐτῷ τοῦ ἁγίου Παύλου 

τοῦ Ἀποστόλου. Ἔπειτα ἐξέθηκε καὶ  τὰς πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων, πρὸς τὸν 

αὐτὸν Θεόφιλον. Μετὰ δὲ τὸ ἐγκαταλιπεῖν τὸν Παῦλον, πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα 

διδάξας, ἐν  Θήβαις τῆς Βοιωτίας, ὣς  φησὶν ὀγδοήκοντα ἐτῶν γενόμενος καὶ ὑπὸ 

τῶν  διωκτῶν συσχεθεὶς διὰ τὴν διδαχὴν αὐτοῦ, κατακρίνεται  σταυρῷ· ὅθεν καὶ ἐπὶ 

ἐλαίας δύο προσπαγεὶς σταυροειδῶς, ἐν εἰρήνῃ τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 
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Ἐν ὧ δὲ τόπω κατετέθη| τὸ σῶμα αὐτοῦ, δοξάζων ὁ θ(εὸ)ς | τὸν ἴδιον θεράποντα 

καὶ | ἐργάτην, κολλούρια ἔβρε|ξεν ἐπάνω τοῦ μνήματος | αὐτοῦ, σύμβολον τῆς 

αὐτοῦ | ἐπιστήμης, ὅθεν καὶ γνωρι|μώτερος γέγονεν ὁ τάφος αὐτοῦ | τοῖς πᾶσιν. Ὁ 

δὲ Κωνστάν|τιος ὁ υἱὸς τοῦ μεγάλου Κωνσταν|τίνου μετακομίζει ἐκ Θηβῶν | τὸ 

λείψανον αὐτοῦ, διὰ Ἀρ|τεμίου τοῦ μεγάλου δουκὸς | Αἰγύπτου καὶ μάρτυρος κ(αὶ) 

| κατατίθησιν αὐτὸ, ἐν τῶ | ναῶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων, | Δεξιὰ  στήλη ὑπὸ τὴν 

ἱερὰν τράπεζαν, | μετὰ Ἀνδρέου καὶ Τιμοθέου· | φασὶ δὲ αὐτὸν πρῶτον τὴν | εἰκόνα 

τῆς ἁγίας Θ(εοτό)κου, ἐν | ἀγκάλαις φέρουσαν τὸν κ(ύριο)ν | ἡμῶν Ἰ(ησοῦ)ν 

Χ(ριστὸ)ν, διὰ ζωγραφι|κῆς τέχνης ἐκ  κηροῦ ζωγρα|φῆσαι· προσφέρειν τὲ αὐτὰς | 

τὸν ἀπόστολον τῆ μ(ητ)ρὶ τοῦ κ(υρίο)υ, | εἰ ἀρεστὸν αὐτῆ· καὶ αὐτὴν | φάναι καὶ 

εἰπεῖν, ἡ χάρις | τοῦ ἐξ  ἐμοῦ τεχθέντος δι’ ἐμοῦ, | μετ’ αὐτῶν· ὡσαύτως καὶ τῶν | 

ἁγίων ἀποστόλων καὶ κορυφαίων, | τὰς ἁγίας εἰκόνας· καὶ ἐξ ἐκεί|νου εἰς πᾶσαν 

τὴν οἰκουμένην, | ἐξενεχθῆναι τὸ τοιοῦτον | καλὸν, καὶ εὐσεβὲς καὶ πάν|τιμον 

ἔργον. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | μνήμη τοῦ ἁγίου Μαρίνου | τοῦ γέροντος.| 

 

Γέρων Μαρῖνος ἐξελέγχει | γραῦν πλάνην, τόλμην νε|άζων καὶ τελειοῦται ξίφει.| 

 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐν τῆ ὑπα|τεία Διοκλητιανοῦ τὸ πρῶ|τον καὶ Ἀριστοβούλου· 

παρα|στὰς δὲ τῆς Κιλικίας ἡγεμόνι, | ῥάβδοις τύπτεται σφοδρῶς || f 130v Αριστερὴ 

στήλη καὶ σιδήροις πεδηθεὶς τοὺς | πόδας, τῆ φρουρᾶ ἐναπο|τίθεται· καὶ αὖθις 

ξύλω | ἀναρτᾶται, ἐξ ἄκρων πο|δῶν· καὶ τυφθεὶς ἀνηλεῶς· | καὶ καθαιρεθεὶς ἀπὸ 

τοῦ ξύ|λου, τὴν διὰ ξίφους ὑπομέ|νει σφαγήν. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡ|μέρα, μνήμη τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς | ἡμῶν Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν τῶ | 

Εὐφράτη.| 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ ἡμῶν | Ἰουλιανὸς, καταλιπὼν τὸν | κόσμον, ἀπῆλθεν ἐν 

ταῖς | ὄχθαις τοῦ Εὐφράτου ποτα|μοῦ· καὶ εὑρὼν ἐκεῖσε σπή|λαιον, τὸν μοναστὴν 

ἐν τού|τω διῆγε βίον. Τοῦτον πο|λλοὶ ζηλώσαντες, προσερ|ρύησαν τῶ σμικροτάτω 

| τοῦτω σπηλαίω· καὶ κα|λύβας πηξάμενοι γύροθεν, | μέχρι τῶν ἑκατὸν γεγόνασι· 

| σιτιζόμενοι τὰ παραπλή|σια τῶ διδασκάλω. Οὗτος | ὁ θαυμάσιος, καὶ δράκον|τα 

ἀπέκτεινε· καὶ ὕδωρ | ἐν γῆ ἀνύδρω βλύσαι πε|ποίηκε.  
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Ἐν ᾧ δὲ τόπῳ κατετέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ, δοξάζων ὁ Θεὸς τὸν ἴδιον θεράποντα καὶ  

ἐργάτην, κολλούρια ἔβρεξεν ἐπάνω τοῦ μνήματος αὐτοῦ, σύμβολον τῆς αὐτοῦ  

ἐπιστήμης, ὅθεν καὶ γνωριμώτερος γέγονεν ὁ τάφος αὐτοῦ  τοῖς πᾶσιν.  

Ὁ δὲ Κωνστάντιος ὁ υἱὸς τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου μετακομίζει ἐκ Θηβῶν  

τὸ λείψανον αὐτοῦ, διὰ Ἀρτεμίου τοῦ μεγάλου δουκὸς  Αἰγύπτου καὶ μάρτυρος καὶ  

κατατίθησιν αὐτὸ ἐν τῷ  ναῷ τῶν ἁγίων ἀποστόλων,  ὑπὸ τὴν ἱερὰν τράπεζαν,  

μετὰ Ἀνδρέου καὶ Τιμοθέου. 

Φασὶ δὲ αὐτὸν πρῶτον τὴν εἰκόνα τῆς ἁγίας Θεοτόκου, ἐν ἀγκάλαις 

φέρουσαν τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, διὰ ζωγραφικῆς τέχνης ἐκ κηροῦ 

ζωγραφῆσαι, προσφέρειν τὲ αὐτὰς τὸν ἀπόστολον τῇ μητρὶ τοῦ Κυρίου, εἰ ἀρεστὸν 

αὐτῇ· καὶ αὐτὴν φάναι καὶ εἰπεῖν· «ἡ χάρις τοῦ ἐξ ἐμοῦ τεχθέντος δι’ ἐμοῦ,  μετ’ 

αὐτῶν·» ὡσαύτως καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ κορυφαίων τὰς ἁγίας εἰκόνας. Καὶ 

ἐξ ἐκείνου εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην,  ἐξενεχθῆναι τὸ τοιοῦτον καλὸν καὶ εὐσεβὲς 

καὶ πάντιμον ἔργον. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  μνήμη τοῦ ἁγίου Μαρίνου  τοῦ γέροντος. 

 

Γέρων Μαρῖνος ἐξελέγχει  γραῦν πλάνην, τόλμην νεάζων καὶ τελειοῦται ξίφει. 

 

Οὗτος ὑπῆρχεν ἐν τῇ ὑπατεία Διοκλητιανοῦ τὸ πρῶτον καὶ Ἀριστοβούλου· 

παραστὰς δὲ τῆς Κιλικίας ἡγεμόνι, ῥάβδοις τύπτεται σφοδρῶς καὶ σιδήροις 

πεδηθεὶς τοὺς πόδας, τῇ φρουρᾷ ἐναποτίθεται· καὶ αὖθις ξύλῳ ἀναρτᾶται, ἐξ ἄκρων 

ποδῶν· καὶ τυφθεὶς ἀνηλεῶς καὶ καθαιρεθεὶς ἀπὸ τοῦ ξύλου, τὴν διὰ ξίφους 

ὑπομένει σφαγήν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν τῷ  Εὐφράτῃ. 

 

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰουλιανὸς, καταλιπὼν τὸν  κόσμον, ἀπῆλθεν ἐν ταῖς  

ὄχθαις τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ· καὶ εὑρὼν ἐκεῖσε σπήλαιον, τὸν μοναστὴν ἐν τούτῳ 

διῆγε βίον. Τοῦτον πολλοὶ ζηλώσαντες, προσεῤῥύησαν τῷ σμικροτάτῳ τοῦτῳ 

σπηλαίῳ, καὶ καλύβας πηξάμενοι γύρωθεν, μέχρι τῶν ἑκατὸν γεγόνασι·  

σιτιζόμενοι τὰ παραπλήσια τῷ διδασκάλῳ. Οὗτος  ὁ θαυμάσιος, καὶ δράκοντα 

ἀπέκτεινε· καὶ ὕδωρ  ἐν γῆ ἀνύδρω βλύσαι πεποίηκε. 
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Οὗτος καὶ εἰς το Σί|Δεξιὰ στήληναιον ἐλθὼν, ἐν τῆ πέτρα | ἣν Μωσῆς ὁ νομοθέτης 

τὸν | θ(εὸ)ν ὡς ἦν δυνατὸν εἶδεν, ἐκ|κλησίαν ὠκοδόμησε καὶ μέ|χρι τοῦ νῦν περί 

ἐστιν· ἀλλὰ | κ(αὶ) τὴν τοῦ δυσσεβοῦς καὶ ἀπο|στάτου Ἰουλιανοῦ ὑποστροφὴν | 

ἀπὸ τῶν Περσῶν, πολλοὶ | δεδιότες, ἐπεὶ παρεκάλουν | γινώσκοντες αὐτὸν γνήσιον 

| δοῦλον τοῦ θ(εο)ῦ, ἐπὶ δεκάτην | ἡμέραν τὴν πρὸς θ(εὸ)ν αὐτοῦ | προσευχὴν 

ἐπεκτείνας, οὐ | μόνον διὰ σὲ ἤκουσεν, ἀλλὰ | κ(αὶ) δι’ ἑτέρων πολλῶν παννύ|χους 

παρακλήσεις, ὁ μισα|ρὸς καὶ δυσσεβὴς Ἰουλιανὸς | ἀποσφάττεται. Μετὰ χρό|νους 

δέ τινας τοῦ μακαρίου | Μελετίου ἐξ Ἀντιοχείας | διωχθέντος, προσκαλέ|σαντό 

τινες τὸν μακάριον | τοῦτον, εὐχῆς καὶ παρακλή|σεως καὶ παρηγορίας πολλῆς | 

ἔνεκα· καὶ συνθέμενος οὗτος | κ(αὶ) ἀπερχόμενος, προσεδέ|χθη ἐν τῶ [ν]αῶ παρὰ 

γυναι|κὸς φιλοθέου· καὶ ἐπεὶ κατα|κλιθέντος εἰς δεῖπνον τοῦ ἁγίου, || f 131r 

Αριστερὴ  στήλη ὅπερ εἶχεν ἑπταετὲς παιδίον, | ἡ γυνὴ μονογενὲς ἐν τῆ τρα|πέζη 

ἀσχολούμενον, μικρὸν | ἐξ  ὀφθαλμῶν παρελθὸν, | συνέβη πεσεῖν ἐν τῶ φρέ|ατι. 

Ἡ δὲ τιμία ἐκείνη γυνὴ | γνοῦσα μὲν τοῦτο, μηδὲν δὲ | τὸ παράπαν ἀλλοιωθεῖσα | 

ἢ ταραχθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον | τὸ φρέαρ σκεπάσασα μεγα|λοψύχως διηκόνει· καὶ 

τὸν | ἅγιον, τὸ παιδίον ζητοῦντος | ἐπὶ τραπέζης ἐλθεῖν καὶ εὐ|λογίας ἀπολαῦσαι, 

ὡς γνω|στὸν ἐγένετο τὸ πραχθὲν, εὐ|θέως τῆς τραπέζης ἀναστὰς, | κ(αὶ) τὸ 

κάλλυμα τοῦ φρέα|τος ἀπορρίψας, ὡς εἶδε | τὸ παιδίον ἁλλόμενον ἐν | τοῖς ὕδασιν 

ὑγιὲς, καὶ οἷα | παίζοντι τῆ χειρὶ προσεοι|κὸς, ἀναχθῆναι τοῦτο διά τι|νος τῶν 

παρευρεθέντων ἐ|κέλευσε· κ(αὶ) τούτου γενομέ|νου καὶ τὸ παιδίον ἐρωτώμενον, | 

οὐδέν τι δεινὸν παθεῖν ἔφα|σκε· διὰ τὸ κουφίζεσθαι τοῦτο | κ(αὶ) ἀνέχεσθαι, ὑπὸ 

τοῦ προ|σομιλοῦντος αὐτῶ ἐν τοῖς | Δεξιὰ  στήλη ὕδασι καὶ προσπαίζοντος | 

γέροντος· ἀφικόμενος δὲ | εἰς Ἀντιόχειαν, κατήχθη | εἰς τὸ σπήλαιον, ἐν ὧ ὁ ἅγιος | 

ἀπόστολος Παῦλος ποτὲ ἐνα|πεκρύπτετο· καὶ πλήθους οὐ|κ ὀλίγου συρρεύσαντος 

πρὸς | τὸ σπήλαιον· χάριν τῆς τοῦ | ἁγίου εὐλογίας τε καὶ ὠφελείας, | λαύρω 

πυρετῶ συσχεθεὶς οὗτος, | ἔκειτο ἀδρανές τι πνέων, | κ(αὶ) σχεδὸν ἄπνους· ὡς δὲ οἱ 

| περὶ αὐτὸν ὤχλουν, πολλοὺς | εἶναι τοὺς ἔξωθεν προσ|μένοντας λέγοντες, καὶ  

ἐπι|δεομένους τῆς σῆς εὐλογίας, | ἐὰν συμφέρη ἡμῖν ἡ ὑγεία | ἀπεκρίνατο, δώη 

ταύτην | πάντως ὁ θ(εὸ)ς· καὶ προσευξά|μενος, ἀνέστησεν αὐτὸς ἑ|αυτὸν, ἐκ τοῦ 

λαυροτάτου | πυρετοῦ, διὰ τὴν τοῦ πλή|θους ὠφέλειαν· ὁδεύοντι | δε αὐτῶ ἐν τῆ 

ὁδῶ, καὶ ἐπὶ | τὰ βασίλεια ἀπερχομένω, | τὶς κατακείμενος ὤν, προ|σεγγίσας τῆ 

σισύρα αὐτοῦ, | εὐθέως ἀνέστη ἀκολουθὼν | αὐτὼ, ὡς ὁ πάλαι χωλὸς || f 131v 

Αριστερὴ στήλη τῶ Πέτρω καὶ Ἰωάννη καὶ | οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ὑ|ποστηρίξας εἰς τὴν ὀρθόδοξον | πίστιν, ὑπέστρεψεν ἐπὶ τὴν | ἀσκητικὴν αὐτοῦ 

παλαίστραν | διὰ τῆς Κύρου τὴν πορείαν | ποιούμενος.  
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 Οὗτος καὶ εἰς το Σίναιον ἐλθὼν, ἐν τῇ πέτρᾳ  ἣν Μωσῆς ὁ νομοθέτης τὸν Θεὸν ὡς 

ἦν δυνατὸν εἶδεν, ἐκκλησίαν ὠκοδόμησε καὶ μέχρι τοῦ νῦν περί ἐστιν· ἀλλὰ  καὶ τὴν 

τοῦ δυσσεβοῦς καὶ ἀποστάτου Ἰουλιανοῦ ὑποστροφὴν ἀπὸ τῶν Περσῶν πολλοὶ  

δεδιότες, ἐπεὶ παρεκάλουν γινώσκοντες αὐτὸν γνήσιον δοῦλον τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ 

δεκάτην ἡμέραν τὴν πρὸς Θεὸν αὐτοῦ  προσευχὴν ἐπεκτείνας, «Οὐ μόνον διὰ σὲ 

ἤκουσεν, ἀλλὰ καὶ δι’ ἑτέρων πολλῶν παννύχους παρακλήσεις, ὁ μισαρὸς καὶ 

δυσσεβὴς Ἰουλιανὸς ἀποσφάττεται».  

Μετὰ χρόνους δέ τινας τοῦ μακαρίου  Μελετίου ἐξ Ἀντιοχείας  διωχθέντος, 

προσκαλέσαντό τινες τὸν μακάριον τοῦτον, εὐχῆς καὶ παρακλήσεως καὶ 

παρηγορίας πολλῆς  ἔνεκα· καὶ συνθέμενος οὗτος καὶ ἀπερχόμενος, προσεδέχθη ἐν 

τῷ ναῷ παρὰ γυναικὸς φιλοθέου. Kαὶ ἐπεὶ κατακλιθέντος εἰς δεῖπνον τοῦ ἁγίου,    

ὅπερ εἶχεν ἑπταετὲς παιδίον ἡ γυνὴ μονογενὲς, ἐν τῇ τραπέζῃ ἀσχολούμενον, 

μικρὸν  ἐξ  ὀφθαλμῶν παρελθὸν,  συνέβη πεσεῖν ἐν τῷ φρέατι. Ἡ δὲ τιμία ἐκείνη 

γυνὴ γνοῦσα μὲν τοῦτο, μηδὲν δὲ τὸ παράπαν ἀλλοιωθεῖσα ἢ ταραχθεῖσα, ἀλλὰ 

μᾶλλον τὸ φρέαρ σκεπάσασα μεγαλοψύχως διηκόνει· καὶ τοῦ  ἁγίου τὸ παιδίον 

ζητοῦντος ἐπὶ τῆς τραπέζης ἐλθεῖν καὶ εὐλογίας ἀπολαῦσαι, ὡς γνωστὸν ἐγένετο 

τὸ πραχθέν, εὐθέως τῆς τραπέζης ἀναστὰς καὶ τὸ κάλλυμα τοῦ φρέατος 

ἀπορρίψας, ὡς εἶδε  τὸ παιδίον ἁλλόμενον ἐν  τοῖς ὕδασιν ὑγιὲς καὶ οἷα  παίζοντι τῇ 

χειρὶ προσεοικὸς, ἀναχθῆναι τοῦτο διά τινος τῶν παρευρεθέντων ἐκέλευσε· καὶ 

τούτου γενομένου καὶ τὸ παιδίον ἐρωτώμενον, οὐδέν τι δεινὸν παθεῖν ἔφασκε· διὰ 

τὸ κουφίζεσθαι τοῦτο καὶ ἀνέχεσθαι, ὑπὸ τοῦ προσομιλοῦντος αὐτῷ ἐν τοῖς  ὕδασι 

καὶ προσπαίζοντος  γέροντος.  

Ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἀντιόχειαν, κατήχθη εἰς τὸ σπήλαιον, ἐν ᾧ ὁ ἅγιος  

ἀπόστολος Παῦλος ποτὲ ἐναπεκρύπτετο· καὶ πλήθους οὐκ ὀλίγου συῤῥεύσαντος 

πρὸς τὸ σπήλαιον· χάριν τῆς τοῦ ἁγίου εὐλογίας τε καὶ ὠφελείας, λαύρῳ πυρετῷ 

συσχεθεὶς οὗτος,  ἔκειτο ἀδρανές τι πνέων καὶ σχεδὸν ἄπνους. Ὡς δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 

ὤχλουν, πολλοὺς εἶναι τοὺς ἔξωθεν προσμένοντας λέγοντες, καὶ  ἐπιδεομένους τῆς 

σῆς εὐλογίας, «Ἐὰν συμφέρῃ ἡμῖν ἡ ὑγεία ἀπεκρίνατο, δῴη ταύτην πάντως ὁ θεὸς»· 

καὶ προσευξάμενος, ἀνέστησεν αὐτὸς ἑαυτὸν ἐκ τοῦ λαυροτάτου πυρετοῦ, διὰ τὴν 

τοῦ πλήθους ὠφέλειαν.  

Ὁδεύοντι δὲ αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ἐπὶ τὰ βασίλεια ἀπερχομένῳ, τὶς 

κατακείμενος ὤν, προσεγγίσας τῇ σισύρᾳ αὐτοῦ, εὐθέως ἀνέστη, ἀκολουθὼν  αὐτῷ, 

ὡς ὁ πάλαι χωλὸς τῷ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ· καὶ οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑποστηρίξας 

εἰς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, ὑπέστρεψεν ἐπὶ τὴν ἀσκητικὴν αὐτοῦ παλαίστραν διὰ τῆς 

Κύρου τὴν πορείαν ποιούμενος. 
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Οἱ δὲ τῆς πό|λεως Κύρου κρατήσαντες | εἰς παράκλησιν τὸν ἅγιον, | ἔλεγον·  δοῦλε 

τοῦ θ(εο)ῦ Ἀστέρι|όν τινα ἀντὶ τοῦ ἐπισκόπου | ἡμῶν προσδοκῶμεν δυσσε|βῆ καὶ 

ὀλέθριον. Πρόσμεινον | μεθ’ ἡμῶν καὶ βοήθησον εἴ τι | δύνασαι· μή ποτε τῆ 

στωμύ|λω αὐτοῦ γλώττη ἐν λόγοις | τισὶ διαστρέψη ἡμᾶς. Ὁ δὲ, | προσμείνας καὶ 

εὐχὴν παννύ|χιον οὐκ ὀλίγων συνελθόν|των ἐκτελέσας, θεηλάτω | ὀργῆ τοῦτον 

ἀπέκτεινε· | μιᾶς ἡμέρας καὶ μόνης, ζω|ὴν ἐπώδυνον τούτω ἐάσας. | Ὑποστρέψας 

δὲ πρὸς τοὺς | μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ χρόνους | ἱκανοὺς διαρκέσας σ[ὺν] | αὐτοῖς, 

πρὸς κ(ύριο)ν ἐξεδή|μησεν. ταῖς | αὐτῶν πρεσβείαις Χ(ριστ)ὲ ὁ θ(εὸ)ς ἐλέησον.|  

 

  

 

ΤΗ  ΙΘ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 136v Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΙΘη΄, μνήμη | τοῦ ἁγίου Ἰωήλ.| 

 

Τῆς γῆς Ἰωήλ ἐκτραγωδήσας | πάθη, μετῆλθεν ἐκ γῆς | εἰς τόπον κρείττω πάθους.| 

 

Ἑννεακαιδεκάτη μόρος ἀμ|φεκάλυψεν Ἰωήλ.| 

 

Οὗτος ἐρμηνεύεται, ἀγάπη | κ(υρίο)υ ἢ ἀρχή· ἢ ἀπαρχὴ θ(εο)ῦ· ἦν | δὲ ἐκ 

σπέρματος Ῥουβείμ || f 137r Αριστερὴ  στήλη ἀγροῦ τοῦ Μεθομορῶν· κ(αὶ) 

προ|φητεύσαι περὶ λιμοῦ καὶ | ἐκλήψεως θυσιῶν, καὶ πά|θους δικαίου προφήτου, 

δι’ αὐ|τοῦ ἀνακαινιζόμενος εἰς σ(ωτη)ρίαν | πάσης τῆς γῆς, ἀπέθανε κ(αὶ) | ἐτάφη 

ἐν τῆ γῆ αὐτοῦ. |  

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ἁγίου μ(άρτυ)ρ(ος), | Οὐάρου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ. |  

 

Ξεσμοὺς ἀπείρους καρτεροῦν|τος Οὐάρου, σατὰν πλά|νης ἔξαρχος οὐαί μοι λέγει.| 

 

Οὗτος ἐπὶ Μαξιμιανοῦ | τοῦ βασιλέως  στρατευόμενος | ἐν Αἰγύπτω· γένους 

ἐπισή|μου καὶ λαμπροῦ καὶ εὐσε|βοῦς· ἐγκλεισθέντων δέ τινων | ἁγίων ἑπτὰ τὸν 

ἀριθμὸν ἐπὶ | χρόνον πολὺν, ἐπεμελεῖτο | αὐτῶν ὁ ἅγιος Οὔαρος καθε|κάστην.  

Ἑνὸς δὲ τῶν ἑπτὰ ἀ|ναπαυσαμένου, προσέτα|ξεν ἑαυτὸν ὁ ἅγιος ἀντ’ ἐκείνου | 

κ(αὶ) πρὸς τὸν ἡγεμόνα μετὰ | τῶν λοιπῶν ἀχθεὶς, τύπτε|ται ῥοπάλοις καὶ ἐπὶ 

πο|λὺ ξέεται τὰς πλευρὰς· κ(αὶ) | ἐν αὐταῖς ταῖς βασάνοις | ἐπὶ πέντε ὥραις 

παρα|Δεξιὰ στήληταθείσαις, τὴν ψυχὴν τῶ Κ(υρί)ω ἀποδίδωσιν. 
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Οἱ δὲ τῆς πόλεως Κύρου κρατήσαντες εἰς παράκλησιν τὸν ἅγιον,  ἔλεγον·  «Δοῦλε 

τοῦ Θεοῦ, Ἀστέριόν τινα ἀντὶ τοῦ ἐπισκόπου ἡμῶν προσδοκῶμεν δυσσεβῆ καὶ 

ὀλέθριον. Πρόσμεινον μεθ’ ἡμῶν καὶ βοήθησον εἴ τι δύνασαι· μή ποτε τῇ στωμύλῳ 

αὐτοῦ γλώττῃ ἐν λόγοις τισὶ διαστρέψη ἡμᾶς». Ὁ δὲ, προσμείνας καὶ εὐχὴν 

παννύχιον οὐκ ὀλίγων συνελθόντων ἐκτελέσας, θεηλάτῳ  ὀργῇ τοῦτον ἀπέκτεινε·  

μιᾶς ἡμέρας καὶ μόνης ζωὴν ἐπώδυνον τούτῳ ἐάσας. Ὑποστρέψας δὲ πρὸς τοὺς  

μαθητὰς αὐτοῦ καὶ χρόνους ἱκανοὺς διαρκέσας σὺν αὐτοῖς, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. Ταῖς  αὐτῶν πρεσβείαις Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐλέησον.  

 

ΤΗ  ΙΘ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΙΘῃ΄, μνήμη  τοῦ ἁγίου Ἰωήλ. 

 

Τῆς γῆς Ἰωὴλ ἐκτραγῳδήσας πάθη, μετῆλθεν ἐκ γῆς  εἰς τόπον κρείττω πάθους. 

 

Ἑννεακαιδεκάτῃ μόρος ἀμφεκάλυψεν Ἰωήλ. 

 

Οὗτος ἐρμηνεύεται ἀγάπη Κυρίου ἢ ἀρχὴ ἢ ἀπαρχὴ Θεοῦ. Ἦν δὲ ἐκ σπέρματος 

Ῥουβείμ, ἀγροῦ τοῦ Μεθομορῶν καὶ προφητεῦσαι περὶ λιμοῦ καὶ ἐκλείψεως θυσιῶν 

καὶ πάθους δικαίου προφήτου, δι’ αὐτοῦ ἀνακαινιζόμενος εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς 

γῆς, ἀπέθανε καὶ  ἐτάφη ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ.   

 

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Οὐάρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ.   

 

Ξεσμοὺς ἀπείρους καρτεροῦντος Οὐάρου, σατὰν πλάνης ἔξαρχος οὐαί μοι λέγει. 

 

Οὗτος ἐπὶ Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως  στρατευόμενος ἐν Αἰγύπτῳ· γένους ἐπισήμου 

καὶ λαμπροῦ καὶ εὐσεβοῦς. Ἐγκλεισθέντων δέ τινων ἁγίων ἑπτὰ τὸν ἀριθμὸν ἐπὶ  

χρόνον πολύν, ἐπεμελεῖτο αὐτῶν ὁ ἅγιος Οὔαρος καθ’ ἑκάστην. Ἑνὸς δὲ τῶν ἑπτὰ 

ἀναπαυσαμένου, προσέταξεν ἑαυτὸν ὁ ἅγιος ἀντ’ ἐκείνου καὶ πρὸς τὸν ἡγεμόνα 

μετὰ  τῶν λοιπῶν ἀχθεὶς, τύπτεται ῥοπάλοις καὶ ἐπὶ πολὺ ξέεται τὰς πλευρὰς· καὶ  

ἐν αὐταῖς ταῖς βασάνοις ἐπὶ πέντε ὥραις παραταθείσαις, τὴν ψυχὴν τῷ Κυρίῳ 

ἀποδίδωσιν. 
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Τῆ αὐτῆ | ἡμέρα, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερο|μάρτυρος Σαδὼθ· καὶ τῶν | σὺν αὐτῶ 

ἑκατὸν εἴκοσι, τῶν | ἐν Περσίδι τελειωθέντων.| 

 

Σαδὼθ ὁ θεῖος τὴν κάραν τμη|θεὶς ξίφει, θ(εο)ῦ Σαβαὼθ | νῦν παρίσταται θρόνω.| 

 

Δεκὰς δεκαπλῆ μαρτύρων | συμμαρτύρων, καὶ δὶς | δέκα θνήσκουσι πληγέντες 

ξίφει.| 

 

Βασιλεύοντος Σαβωρίου ἐν | τῆ τῶν Περσῶν χώρα, ὁ ἐν | ἁγίοις π(ατ)ὴρ ἡμῶν 

οὗτος ἐπι|σκοπος ἐκεῖσε ὢν, ἐν μιᾶ | τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ | ἐνορία καὶ τὸν 

τοῦ Χ(ριστο)ῦ λαὸν | ἐκδιδάσκοντα εἰς ψυχικὴν | ὠφέλειαν συντείνοντα, | τινὰς δὲ 

καὶ τῶν Περσῶν ἀ|περισκέπτως βαδίζοντας, | διεβλήθη τῶ βασιλεῖ· καὶ | 

προσαχθεὶς αὐτῶ καὶ μὴ πει|σθεὶς προσκυνῆσαι τῶ ἡλίω | καὶ τῆ σελήνη, τῶ τε 

ὕδατι | κ(αὶ) πυρὶ, πρῶτον μὲν τύ|πτεται ῥάβδοις. Εἶτα τέ|μνεται ἀπὸ τοῦ μετόπου 

|| f 137v  Αριστερὴ  στήλη ἄχρι τῶν ὀνύχων· καὶ ἀφαι|ρεῖται ἀπὸ τοῦ δέρματος | 

αὐτοῦ, λῶρον ἕνα· δακτύλου | πλάτος ἔχοντα· καὶ αὖθις βου|νεύροις τύπτεται· καὶ 

ἐπ’ ἀ|κανθῶν καὶ σκολώπων κυ|λίεται· καὶ εἰς κοχλίαν αὐ|τὸν ἀποσφίγγουσι.  

Ταῦτα | δὲ πάντα γενναίως ὑπο|μείνας, πλέον ἐξέμηνε | τὸν βασιλέα. Βληθεὶς δὲ 

εἰς | φυλακὴν, πάλιν ἄγεται εἰς | ἐρώτησιν· ὑγιὴς δὲ εὑρε|θεὶς ἐν ὅλω τῶ σώματι, 

ἐ|κρεμάσθη κατὰ κεφαλῆς, κ(αὶ) | ὀβελίσκοις πεπυρακτω|μένοις, κατατιτρώσκεται 

| ἅπαν τὸ σῶμα· καὶ ἐπεὶ | ὁ μὲν ἅγιος ὡς οὐδὲν ταῦτα | ἐλογίζετο, ἤκουε δὲ καὶ 

τοῦ | βασιλέως ἐπαπειλοῦντος | σκορπίσαι τὰ μέλη τούτου, | πιστεύω τῶ θ(ε)ῶ μου 

ἀντέφη|σεν, ὅτι διαμεριοῦνται | οἱ χριστιανοί τὰ λείψανα | τῶν μελῶν μου, καὶ ὃς 

ἂν | ἐπικαλέσηται τὸν θ(εὸ)ν διὰ | τοὺ ὀνόματός μου, σ(ωτη)ρίαν | εὐρήσει, καὶ 

παρευθὺς | Δεξιὰ στήλη τέμνεται τὴν γλώτταν. Ὄμ|μα δὲ καὶ χεῖρας εἰς οὐ(ρα)νὸν 

ἐκ|τείνας, καὶ καθ’ ἑαυτὸν προ|σευξάμενος, φωνῆς ἐξ | οὐ(ρα)νῶν ἤκουσε 

λεγούσης· ἡ | αἴτησὶς σου πεπλήρωται, | κ(αὶ) ἰδοὺ ἔση λαλῶν· καὶ φυ|εὶσης αὐτῶ 

γλώσσης ἑτέρας, | ἐδόξαζε τὸν θ(εὸ)ν. Ταῦτα βλέ|ποντες οἱ λαοὶ, ἐξεπλή|σσοντο· 

καὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ | τὸν κ(ύριο)ν ἡμῶν Ἰ(ησοῦ)ν Χ(ριστὸ)ν, ἄνδρες | χίλιοι 

διακόσιοι ἑβδομήκον|τα· ἰδὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ὅτι | πολλοὶ δι’ αὐτοῦ προσέρχον|ται 

τῶ Χ(ριστ)ῶ, ξίφει τὴν κεφαλὴν | αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι ἀ|πεφήνατο.  
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Τῇ αὐτῇ  ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σαδὼθ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑκατὸν 

εἴκοσι τῶν  ἐν Περσίδι τελειωθέντων. 

 

Σαδὼθ ὁ θεῖος τὴν κάραν τμηθεὶς ξίφει, Θεοῦ Σαβαὼθ  νῦν παρίσταται θρόνῳ. 

 

Δεκὰς δεκαπλῆ μαρτύρων συμμαρτύρων, καὶ δὶς δέκα θνήσκουσι πληγέντες ξίφει. 

 

Βασιλεύοντος Σαβωρίου ἐν τῇ τῶν Περσῶν χώρᾳ, ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν οὗτος 

ἐπισκοπος ἐκεῖσε ὤν, ἐν μιᾷ τῶν ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἐνορίᾳ καὶ τὸν τοῦ 

Χριστοῦ λαὸν ἐκδιδάσκοντα εἰς ψυχικὴν ὠφέλειαν συντείνοντα, τινὰς δὲ καὶ τῶν 

Περσῶν ἀπερισκέπτως βαδίζοντας,  διεβλήθη τῷ βασιλεῖ· καὶ  προσαχθεὶς αὐτῷ καὶ 

μὴ πεισθεὶς προσκυνῆσαι τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ, τῷ τε ὕδατι  καὶ πυρὶ, πρῶτον μὲν 

τύπτεται ῥάβδοις. Εἶτα τέμνεται ἀπὸ τοῦ μετώπου  ἄχρι τῶν ὀνύχων καὶ ἀφαιρεῖται 

ἀπὸ τοῦ δέρματος αὐτοῦ λῶρον ἕνα, δακτύλου πλάτος ἔχοντα· καὶ αὖθις 

βουνεύροις τύπτεται καὶ ἐπ’ ἀκανθῶν καὶ σκολόπων κυλίεται· καὶ εἰς κοχλίαν 

αὐτὸν ἀποσφίγγουσι. Ταῦτα  δὲ πάντα γενναίως ὑπομείνας, πλέον ἐξέμηνε  τὸν 

βασιλέα.  

Βληθεὶς δὲ εἰς φυλακὴν, πάλιν ἄγεται εἰς ἐρώτησιν. Ὑγιὴς δὲ εὑρεθεὶς ἐν ὅλῳ 

τῷ σώματι, ἐκρεμάσθη κατὰ κεφαλῆς, καὶ ὀβελίσκοις πεπυρακτωμένοις 

κατατιτρώσκεται  ἅπαν τὸ σῶμα. Καὶ ἐπεὶ ὁ μὲν ἅγιος ὡς οὐδὲν ταῦτα  ἐλογίζετο, 

ἤκουε δὲ καὶ τοῦ βασιλέως ἐπαπειλοῦντος σκορπίσαι τὰ μέλη τούτου· «Πιστεύω τῷ 

Θεῷ μου, ἀντέφησεν, ὅτι διαμεριοῦνται οἱ χριστιανοί τὰ λείψανα τῶν μελῶν μου, 

καὶ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸν Θεὸν διὰ τοῦ ὀνόματός μου, σωτηρίαν  εὐρήσει»· καὶ 

παρευθὺς τέμνεται τὴν γλῶτταν. Ὄμμα δὲ καὶ χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἐκτείνας καὶ καθ’ 

ἑαυτὸν προσευξάμενος, φωνῆς ἐξ  οὐρανῶν ἤκουσε λεγούσης· «Ἡ αἴτησίς σου 

πεπλήρωται, καὶ ἰδοὺ ἔσῃ λαλῶν»· καὶ φυεὶσης αὐτῷ γλώσσης ἑτέρας,  ἐδόξαζε τὸν 

Θεὸν. Ταῦτα βλέποντες οἱ λαοὶ, ἐξεπλήσσοντο καὶ ἐπίστευσαν ἐπὶ τὸν Κύριον ἡμῶν 

Ἰησοῦν Χριστὸν, ἄνδρες χίλιοι διακόσιοι ἑβδομήκοντα. 

Ἰδὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτοῦ προσέρχονται τῷ Χριστῷ, ξίφει τὴν 

κεφαλὴν  αὐτοῦ ἀποτμηθῆναι ἀπεφήνατο.  
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Ἐπεὶ δὲ καὶ ἕ|τεροι οὐκ ὀλίγοι ἀνεβόησαν | λέγοντες, βασιλεῦ· καὶ ἡμεῖς | ὑπὲρ τοῦ 

ὀνόματος Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ ἑτοί|μως ἔχομεν ἀποθανεῖν, ἀ|πεφήνατο καὶ κατ’ 

αὐτῶν· | κ(αὶ) λαβόντες αὐτοὺς οἱ στρατι|ῶται, ἀπήγαγον εἰς τὸν τῆς | τελειώσεως 

τόπον· κ(αὶ) προ|σευξάμενος ὁ ἅγιος, καὶ κα|τασφραγίσας αὐτοὺς ὄντας | τὸν 

ἀριθμὸν ἑκατὸν εἴκοσι, || f 138r  Αριστερὴ  στήλη πρῶτος ἀπετμήθη τὴν κε|φαλὴν, 

καὶ καθεξῆς οἱ λοιποί.| 

 

ΤΗ  Κ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 142r Δεξιὰ στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, Κη΄· μνήμη | τοῦ ἁγίου κ(αὶ) ἐνδόξου μεγα|λομάρτυρος Ἀρτεμίου.| 

 

Ὁ πάντα λαμπρὸς Ἀρτέμιος | ἐν βίω, τμηθεὶς ἀνῆλθεν | εἰς ὑπέρλαμπρον κλέος. | 

 

Εἱκάδι Ἀρτέμιος πυκινό|φρων αὐχένα τμήθη.| 

 

Οὗτος ὁ μακάριος Ἀρτέμιος, | δοὺξ καὶ αὐγουστάλιος Ἀλε|ξανδρείας γενόμενος, 

κ(αὶ) | π(ατ)ρίκιος τιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ | μεγάλου βασιλέως Κωνσταν|τίνου. Τοῦ γοῦν 

ἀποστάτου | Ἰουλιανοῦ, δραξαμένου | τῆς βασιλείας καὶ τοὺς χρι|στιανοὺς 

τιμωρουμένου | ἐν Ἀντιοχεία, αὐτόκλητος | εἰς τὸν ἀγῶνα ὁ μακάριος ἔρ|χεται, καὶ 

τὴν παρανομίαν | αὐτοῦ διελέγξας, τύπτεται | βουνεύροις ὠμοῖς· κ(αὶ) τρι|βόλοις 

ὀξέσι τὸν νῶτον ξέεται· || f 142v Αριστερὴ  στήλη κ(αὶ) ὀγγίνοις τὰς πλευρὰς καὶ | 

τὰ βλέφαρα διαπείρεται· | κ(αὶ) ὑπὸ λιθοξόων πέτρας | μεγίστης διαιρεθείσης, 

με|σον ἐμβάλλεται· καὶ τῆς | πέτρας μέσον ἀπολειφθεὶς, | ὀφθαλμῶν στερεῖται·  

τὰ | ἔγκατα τῆ γῆ συνελαύνονται | κ(αὶ) τελευταῖον, τῆν διὰ ξί|φους δέχεται 

τελευτήν. Ἀ|νεκομίσθη δὲ τὸ σῶμα αὐτοῦ | τὸ τίμιον ἐν Κωνσταντινου|πόλει παρά 

τινος ἀρίστης | διακόνου, καὶ κατετέθη | ἐν τῆ ὀξεία. 

 

Μερικὴ θαυ|μάτων διήγησις τοῦ ἁγίου.| 

 

Ἀνήρ τὶς διδύμους ἔχων ἐξο|γκωμένους, καὶ ἐκ πάσης | ἰατρικῆς μεθόδου λίαν | 

ἀπηγορευμένους, ἦλθε | πρὸς τὸν ἅγιον, κλαίων καὶ τὴν ὑγείαν ἐπιζητῶν. | 

Ἔπεσεν οὖν ἐν στρωμνῆ | μέσον τοῦ ναοῦ· καὶ μικρὸν | ἀφυπνώσας μέσον τοῦ | 

ναοῦ, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ | ἅγιος· ὑπόδειξόν μοι τὸ πά|θος σου. Ὁ δὲ, ἐσχημάτισεν | 

ἑαυτὸν εἰς ὑπόδειξιν· | 
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Ἐπεὶ δὲ καὶ ἕτεροι οὐκ ὀλίγοι ἀνεβόησαν  λέγοντες· «βασιλεῦ καὶ ἡμεῖς ὑπὲρ τοῦ 

ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑτοίμως ἔχομεν ἀποθανεῖν», ἀπεφήνατο καὶ κατ’ αὐτῶν·  

καὶ λαβόντες αὐτοὺς οἱ στρατιῶται, ἀπήγαγον εἰς τὸν τῆς τελειώσεως τόπον· καὶ 

προσευξάμενος ὁ ἅγιος καὶ κατασφραγίσας αὐτοὺς ὄντας τὸν ἀριθμὸν ἑκατὸν 

εἴκοσι πρῶτος ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν καὶ καθεξῆς οἱ λοιποί. 

 

ΤΗ  Κ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ Κῃ΄, μνήμη  τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου. 

 

Ὁ πάντα λαμπρὸς Ἀρτέμιος  ἐν βίῳ, τμηθεὶς ἀνῆλθεν εἰς ὑπέρλαμπρον κλέος. 

 

Εἱκάδι Ἀρτέμιος πυκινόφρων αὐχένα τμήθη. 

 

Οὗτος ὁ μακάριος Ἀρτέμιος,  δοὺξ καὶ αὐγουστάλιος Ἀλεξανδρείας γενόμενος καὶ  

πατρίκιος τιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου. Τοῦ γοῦν ἀποστάτου  

Ἰουλιανοῦ, δραξαμένου τῆς βασιλείας καὶ τοὺς χριστιανοὺς τιμωρουμένου  ἐν 

Ἀντιοχείᾳ, αὐτόκλητος εἰς τὸν ἀγῶνα ὁ μακάριος ἔρχεται, καὶ τὴν παρανομίαν  

αὐτοῦ διελέγξας, τύπτεται  βουνεύροις ὠμοῖς καὶ τριβόλοις ὀξέσι τὸν νῶτον ξέεται  

καὶ ὀγκίνοις τὰς πλευρὰς καὶ τὰ βλέφαρα διαπείρεται· καὶ ὑπὸ λιθοξόων πέτρας  

μεγίστης διαιρεθείσης μέσον ἐμβάλλεται· καὶ τῆς  πέτρας μέσον ἀπολειφθεὶς,  

ὀφθαλμῶν στερεῖται,  τὰ  ἔγκατα τῇ γῇ συνελαύνονται καὶ τελευταῖον, τὴν διὰ 

ξίφους δέχεται τελευτήν. Ἀνεκομίσθη δὲ τὸ σῶμα αὐτοῦ τὸ τίμιον ἐν 

Κωνσταντινουπόλει παρά τινος ἀρίστης  διακόνου καὶ κατετέθη  ἐν τῇ ὀξείᾳ. 

 

Μερικὴ θαυμάτων διήγησις τοῦ ἁγίου. 

 

Ἀνήρ τις διδύμους ἔχων ἐξογκωμένους καὶ ἐκ πάσης  ἰατρικῆς μεθόδου λίαν  

ἀπηγορευμένους ἦλθε πρὸς τὸν ἅγιον κλαίων καὶ τὴν ὑγείαν ἐπιζητῶν. Ἔπεσεν 

οὖν ἐν στρωμνῇ μέσον τοῦ ναοῦ· καὶ μικρὸν ἀφυπνώσας μέσον τοῦ ναοῦ, λέγει 

πρὸς αὐτὸν ὁ  ἅγιος· «Ὑπόδειξόν μοι τὸ πάθος σου». Ὁ δὲ ἐσχημάτισεν ἑαυτὸν εἰς 

ὑπόδειξιν·   
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Δεξιὰ  στήλη Κύψας ὁ ἅγιος καὶ τοῦ ὄγκου | τῶν διδύμων ταῖς ἀμφοτέ|ραις χερσὶν 

εὐφυῶς περι|δραξάμενος, ἔσφιγξεν | ὅση δυνάμει· ὁ δὲ ἀσθενῶν | μεγάλως 

ὀδυνηθεὶς καὶ τὸ οὐαὶ | ἀνακράξας, ἔξυπνος γενόμενος, εὗρεν ἑαυτὸν ὑγιῆ | 

δοξάζων καὶ εὐλογῶν τὸν θ(εὸ)ν.| 

   Ἄλλος δὲ πάλιν τρεῖς κήλας | ἔχων ἐν τοῖς διδύμοις, ἐλθὼν | πρὸς τὸν ἅγιον καὶ 

παννυχεύσας, | ἀνεκλίθη πρὸς ὕπνον, καὶ | φανεὶς αὐτῶ ὁ ἅγιος καὶ τὸ | πάθος 

γυμνώσας, καὶ ψη|λαφήσας ταῖς χερσὶ, κατε|σφράγισεν αὐτό· καὶ νύσας | τὴν 

πλευρὰν αὐτοῦ, ἀπῆλ|θεν ἀπ’ αὐτοῦ· ὁ δὲ ἀσθενῶν | ἔξυπνος γενόμενος, εὗρεν | 

ἑαυτὸν ὑγιῆ.| 

   Ἕτερος δὲ πάλιν ὑδροκήλην | ἔχων μεγάλην, προσῆλθε | τῶ ἁγίω· καὶ τούτου 

κατὰ | τοὺς ὕπνους ὁ ἅγιος μετὰ | ξίφους περισχίσας τὸ πά|θος, δυσωδίαν οὐ 

μικρὰν| τοῦ ὑγροῦ ἐκκενωθέντος | προσέφερεν·  ἔξυπνος || f 143r Αριστερὴ  στήλη 

δὲ γενόμενος ὁ ἀσθενῶν, εὗρε | μὲν ἑαυτὸν ὑγιῆ· τοὺς δὲ χιτῶ|νας αὐτοῦ καὶ τὸ 

ἔδαφος, | δυσωδίας καὶ σήψεως· καὶ | πολλῆς ὑγρότητος γέμοντα.| 

   Ἕτερος πάλιν νεωστὶ ἀπὸ Ἀ|φρικῆς ἐλθὼν καὶ τοῦ κατά|λόγου τῶν θαυμάτων 

ἀπό | τινος διηγουμένου ἀκροασά|μενος, ἐν τῆ Ἀφρικῆ συγγε|νῆ κεκτημένος, 

βάρει τῶν | διδύμων τὸ ζῆν ἀπολεγόμε|νον, ἀδιστάκτως πιστεύσας, | κ(αὶ) τὰ πρὸς 

παννυχίδα ἐπι|τήδια συλλέξας, ἔδραμε | πρὸς τὸν ἅγιον, καὶ πληρώσας | τὴν 

παννυχίδα· καὶ ἔλαιον | ἐκ τῆς φωταγωγοῦ λαβὼν, | ὑπέστρεψεν, ἔνθα 

προσ|δεχθεὶς καταμένων ἦν. Ὁ δὲ | ἅγιος τῆ νυκτὶ ἐκείνη τὴν Ἀφρι|κὴν 

καταλαβὼν, καὶ τῆ κλί|νη τοῦ πάσχοντος ἐπιστὰς, | φησὶ πρὸς αὐτὸν· ἐπειδὴ | ὁ 

σὸς συγγενὴς περὶ σοῦ | ἐν Βυζαντίω με ἠξίωσεν, | ἔσο ἀπό τοῦ νῦν ὑγιής. Ὁ δὲ, | 

διυπνισθεὶς, καὶ εὑρὼν ἑ|αυτὸν ἐν ἀληθεία ὑγιῆ, δόξαν | Δεξιὰ στήλη τῶ 

παντοκράτορι ἐδίδου | θ(ε)ῶ·  μὴ γνοὺς δὲ παρὰ τί|νος τὸ τοῦ θαύματος γέγονεν | 

ἐξαίσιον, τὴν ἡμέραν ση|μειωσάμενος, καὶ τῶ | μηνυθέντι προσγενεῖ αὐτοῦ, | διὰ 

γραφῆς τὴν ἑαυτοῦ ὑγ+ί+|ειαν δηλώσας, ἐξέπληξε | τοῦτον ἀκούσαντα, ὅτι ἐν | 

αύτῆ τῆ νυκτὶ ἐν ἧ ἡ παννυ|χὶς ἐγένετο ἐν τῶ Βυζαντίω | ἐν Ἀφρικῆ ὁ ἅγιος τὸν 

νο|σοῦντα ἰάσατο· καὶ δρα|μὼν πρὸς τὸν ἅγιον αὖθις, | ἀξίαν ἐδίδου τὴν 

εὐχαριστίαν, | κ(αὶ) τοῖς παροῦσι τὸ θαῦμα | ἐκδιηγούμενος, γράφει | παρευθὺς καὶ 

τῶ ἰαθέντι, | τήν τε ἀκολουθίαν τοῦ πράγ|ματος καὶ  τὸ τοῦ ἁγίου ὄνομα.| 

   Ἕτερος πάλιν ἐν τοῖς αὺτοῖς | παιδογόνους, βάρει οὐ φο|ρητικῶ πιεζόμενος· καὶ | 

προσμένων τῶ τοῦ ἁγίου | ναῶ, οὐ μικρῶς ὤχλει τὴν | ἴασιν ἐπιζητῶν. Ὁ δὲ ἅγιος | 

φανεὶς, λέγει πρὸς αὐτὸν· | ἄπελθε εἰς τὸν χαλκέα Ἰω(άννην)| τὸν γειτονοῦντα σοι· 

καὶ || 
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Κύψας ὁ ἅγιος καὶ τοῦ ὄγκου τῶν διδύμων ταῖς ἀμφοτέραις χερσὶν εὐφυῶς 

περιδραξάμενος, ἔσφιγξεν ὅσῃ δυνάμει· ὁ δὲ ἀσθενῶν μεγάλως ὀδυνηθεὶς καὶ τὸ 

«οὐαὶ» ἀνακράξας, ἔξυπνος γενόμενος, εὗρεν ἑαυτὸν ὑγιῇ,  δοξάζων καὶ εὐλογῶν 

τὸν Θεὸν.   

Ἄλλος δὲ πάλιν τρεῖς κήλας  ἔχων ἐν τοῖς διδύμοις, ἐλθὼν πρὸς τὸν ἅγιον καὶ 

παννυχεύσας, ἀνεκλίθη πρὸς ὕπνον, καὶ φανεὶς αὐτῷ ὁ ἅγιος καὶ τὸ πάθος 

γυμνώσας, καὶ ψηλαφήσας ταῖς χερσὶ, κατεσφράγισεν αὐτό· καὶ νύξας τὴν πλευρὰν 

αὐτοῦ, ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ· ὁ δὲ ἀσθενῶν, ἔξυπνος γενόμενος, εὗρεν  ἑαυτὸν ὑγιῆ. 

    Ἕτερος δὲ πάλιν, ὑδροκήλην ἔχων μεγάλην, προσῆλθε  τῷ ἁγίῳ· καὶ τούτου 

κατὰ τοὺς ὕπνους ὁ ἅγιος μετὰ  ξίφους περισχίσας τὸ πάθος, δυσωδίαν οὐ μικρὰν 

τοῦ ὑγροῦ ἐκκενωθέντος  προσέφερεν. Ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ ἀσθενῶν, εὗρε  μὲν 

ἑαυτὸν ὑγιῆ· τοὺς δὲ χιτῶνας αὐτοῦ καὶ τὸ ἔδαφος, δυσωδίας καὶ σήψεως· καὶ  

πολλῆς ὑγρότητος γέμοντα. 

    Ἕτερος πάλιν, νεωστὶ ἀπὸ Ἀφρικῆς ἐλθὼν, καὶ τοῦ καταλόγου τῶν 

θαυμάτων ἀπό τινος διηγουμένου ἀκροασάμενος, ἐν τῇ Ἀφρικῇ συγγενῆ 

κεκτημένος, βάρει τῶν  διδύμων τὸ ζῆν ἀπολεγόμενον, ἀδιστάκτως πιστεύσας,  καὶ 

τὰ πρὸς παννυχίδα ἐπιτήδια συλλέξας, ἔδραμε  πρὸς τὸν ἅγιον, καὶ πληρώσας  τὴν 

παννυχίδα καὶ ἔλαιον ἐκ τῆς φωταγωγοῦ λαβὼν,  ὑπέστρεψεν, ἔνθα προσδεχθεὶς 

καταμένων ἦν. Ὁ δὲ  ἅγιος, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τὴν Ἀφρικὴν καταλαβών, καὶ τῇ κλίνῃ 

τοῦ πάσχοντος ἐπιστάς, φησὶ πρὸς αὐτόν· «Ἐπειδὴ ὁ σὸς συγγενὴς περὶ σοῦ ἐν 

Βυζαντίῳ με ἠξίωσεν, ἔσο ἀπὸ τοῦ νῦν ὑγιής». Ὁ δὲ διυπνισθείς καὶ εὑρὼν ἑαυτὸν 

ἐν ἀληθείᾳ ὑγιῆ, δόξαν τῷ παντοκράτορι ἐδίδου Θεῷ. 

Μὴ γνοὺς δὲ παρὰ τίνος τὸ τοῦ θαύματος γέγονεν ἐξαίσιον, τὴν ἡμέραν 

σημειωσάμενος καὶ τῷ μηνυθέντι προσγενεῖ αὐτοῦ,  διὰ γραφῆς τὴν ἑαυτοῦ ὑγείαν 

δηλώσας, ἐξέπληξε τοῦτον ἀκούσαντα, ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ νυκτί, ἐν ᾗ ἡ παννυχὶς 

ἐγένετο ἐν τῷ Βυζαντίῳ ἐν Ἀφρικῇ ὁ ἅγιος τὸν νοσοῦντα ἰάσατο. Καὶ δραμὼν πρὸς 

τὸν ἅγιον αὖθις, ἀξίαν ἐδίδου τὴν εὐχαριστίαν· καὶ τοῖς παροῦσι τὸ θαῦμα  

ἐκδιηγούμενος, γράφει παρευθὺς καὶ τῷ ἰαθέντι, τήν τε ἀκολουθίαν τοῦ πράγματος 

καὶ  τὸ τοῦ ἁγίου ὄνομα. 

    Ἕτερος πάλιν, ἐν τοῖς αὺτοῖς  παιδογόνους, βάρει οὐ φορητικῷ πιεζόμενος· 

καὶ  προσμένων τῷ τοῦ ἁγίου ναῷ, οὐ μικρῶς ὤχλει τὴν ἴασιν ἐπιζητῶν. Ὁ δὲ ἅγιος  

φανείς, λέγει πρὸς αὐτόν·  «Ἄπελθε εἰς τὸν χαλκέα Ἰωάννην τὸν γειτονοῦντα σοι· 

καὶ  
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 f 143v Αριστερὴ στήλη τῆς κήλης σου τῶ ἀκμόνι τού|του ἐπιτεθείσης, αὐτὸς 

ἐκ|πυρώσας σφύραν σιδηρᾶν, | κ(αὶ) δοὺς αὐτῆ μετὰ δυνάμε|ως, εὐθέως ἰάσεταί 

σε· τοῦ | δὲ, πάσχοντος πρὸς τὴν ὀ|πτασίαν· καὶ μὴ βουλο|μένου τοῦτο ποιῆσαι, 

πρὸς | δὲ, καὶ ἔτι δυσχεραίνοντος, | πάλιν φανεὶς ὁ ἅγιος, τὰ | αὐτὰ ὑποτίθεται 

ποιῆ|σαι. Ὁ δὲ, καταπειθὴς | οὐκ ἦν, ἐκ τρίτου δὲ φα|νεὶς ὁ ἅγιος, τὰ αὐτὰ 

ὑπο|τίθεται ποιῆσαι· καὶ λέγει | πρὸς  αὐτὸν· πίστευσον | ἀδελφὲ, εἰ μὴ ποιήσης | 

ὅπερ σοι εἶπον, οὐκ ἄν πο|τε ἰαθήση. Ὁ δὲ, καὶ μὴ | θέλων, προσῆλθεν ἐξ ἀνά|γκης 

τῶ χαλκεῖ· καὶ τῆς κή|λης ἐπιτεθείσης τῶ ἄκμο|νι, τῆ καταβάσει τῆς 

πε|πυρωμένης σφύρας, ἐπει|δὴ συνεστάλη πρὸς ἑαυτὸν, | ἀφανὲς τὸ πάθος 

γέγονεν· | ἐφ ὧ τὸν ἄκμονα καὶ μό|νον ὑπὸ τῆς σφύρας κρου|σθῆναι. Κἀκείνους τὸ 

πα|Δεξιὰ στήληράδοξον ἐκπλαγέντας τοῦ |θαύματος, δόξαν καὶ εὐ|χαριστίαν τῶ 

Θ(ε)ῶ τῶ δοξά|σαντι τὸν τὸν μάρτυρα ἀνα|πέμψαι. ἕτερον| 

   Ἀλλὰ καὶ ἐκ πίστεώς τις κη|ροὺς καὶ ἔλαιον, τὴν πρὸς | τὸν ἅγιον διώδευσε 

τρίβον, | κ(αὶ) διερχόμενος, ἠρωτήθη | παρὰ του, τῶν τὴν ῥαπτικὴν | τέχνην 

μετερχομένων· ποῦ | πορεύη προσφιλέστατέ μοι, | κηροὺς φέρων καὶ ἔλαιον· | τοῦ 

δὲ, περιπαθῶς φείσα|ντος, εἰς τὸν ἅγιον Ἀρτέμιον | πορεύομαι  λειτουργήσων· | 

μικρὸν ἐκείνου παρελθόντος, | ἀνέκραξεν ὁ ῥάπτης γελείως | λέγων, ὁ δεῖνα 

ὑποστρέφων, | φέρει μοι κήλην. Ὁ δὲ, ἀφι|κόμενος πρὸς τὸν ἅγιον, κ(αὶ) | τὴν 

θείαν ἐκτελέσας μυστα|γωγίαν, ὑπέστρεφεν οἴκαδε. | Ἐν ὅσω δὲ τὴν προκειμένην 

| αὐτῶ τρίβον ὤδευε, καὶ | οἱ δίδυμοι τούτου ὑποχαλᾶν | κατολίγον ἤρξαντο· κ(αὶ) 

διὰ | τοῦ διαστήματος δι’ οὗ τὸν | προσφιλῆ ῥάπτην κατα|| f 144r Αριστερὴ 

στήληλαβεῖν ἔμελλεν τούτων ἐξο|γκωθέντων, μόλις ἠδυνήθη | πρὸς αὐτὸν 

ἀφικέσθαι· κ(αὶ) | ἐπεὶ ἄφωνος καὶ σχεδὸν ἄ|πνους ἦν, εἰς λόγους καὶ μά|χας 

ἄμφω τὰ μέρη γεγόνα|σιν·  ἐξαιτίας χάριν, τοῦ, κή|λην ἀποκομίσαι τῶ ῥάπτη, | τοῦ 

παθόντος ἐνισταμένου | τηλικούτω βάρει πάθους ὑπο|πεσεῖν διαβεβαιουμένου, | 

μὴ ἄλλως παθεῖν, εἰ μὴ τὰ | ληρώδη ἐκεῖνα κ(αὶ) γέλωτος ἄ|ξια, ἐξεφωνήθησαν 

παρὰ | σοῦ ῥήματα, κ(αὶ) τούτων οὕτω | διαμαχομένων, κ(αὶ) τῶν πα|ρευρεθέντων 

πυνθανομέ|νων μαθεῖν περὶ τῆς διαμάχης, | ὁ τοὺς διδύμους ἔχων βεβαρη|μένους 

διηγούμενος τὸν τρόπον | κ(αὶ) τὴν αἰτίαν τοῦ πάθους , εἰς | βεβαίωσιν τοῦ πάθους 

καὶ |τῆς ἀληθείας, κουφίσας ἃ | ἐνεδέδυτο μετὰ θυμοῦ πρὸς | τὸ ὑποδειχθῆναι τοῖς 

ὁρῶσι | ἅ πέπονθε διὰ τῆς ἐπιλαλιᾶς | τοῦ ῥάπτου, εὗρεν ἑαυτὸν ὑγιῆ. | 
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τῆς κήλης σου τῷ ἀκμόνι τούτου ἐπιτεθείσης, αὐτὸς ἐκπυρώσας σφύραν σιδηρᾶν,  

καὶ δοὺς αὐτῇ μετὰ δυνάμεως, εὐθέως ἰάσεταί σε». Τοῦ  δὲ πάσχοντος πρὸς τὴν 

ὀπτασίαν καὶ μὴ βουλομένου τοῦτο ποιῆσαι, πρὸς δὲ καὶ ἔτι δυσχεραίνοντος,  πάλιν 

φανεὶς ὁ ἅγιος, τὰ αὐτὰ ὑποτίθεται ποιῆσαι. Ὁ δὲ, καταπειθὴς  οὐκ ἦν, ἐκ τρίτου δὲ 

φανεὶς ὁ ἅγιος, τὰ αὐτὰ ὑποτίθεται ποιῆσαι· καὶ λέγει  πρὸς  αὐτὸν· «Πίστευσον  

ἀδελφέ, εἰ μὴ ποιήσης ὅπερ σοι εἶπον, οὐκ ἄν ποτε ἰαθήσῃ». Ὁ δὲ, καὶ μὴ  θέλων, 

προσῆλθεν ἐξ ἀνάγκης τῷ χαλκεῖ· καὶ τῆς κήλης ἐπιτεθείσης τῷ ἄκμονι, τῇ 

καταβάσει τῆς πεπυρωμένης σφύρας, ἐπειδὴ συνεστάλη πρὸς ἑαυτὸν,  ἀφανὲς τὸ 

πάθος γέγονεν· ἐφ’ ᾧ τὸν ἄκμονα καὶ μόνον ὑπὸ τῆς σφύρας κρουσθῆναι. 

Κἀκείνους τὸ παράδοξον ἐκπλαγέντας τοῦ θαύματος, δόξαν καὶ εὐχαριστίαν τῷ 

Θεῷ τῷ δοξάσαντι  τὸν μάρτυρα ἀναπέμψαι.  

Ἕτερον  Ἀλλὰ καὶ ἐκ πίστεώς τις κηροὺς καὶ ἔλαιον, τὴν πρὸς  τὸν ἅγιον 

διώδευσε τρίβον· καὶ διερχόμενος, ἠρωτήθη παρά του τῶν τὴν ῥαπτικὴν τέχνην 

μετερχομένων· «Ποῦ πορεύῃ προσφιλέστατέ μοι, κηροὺς φέρων καὶ ἔλαιον;» τοῦ δὲ 

περιπαθῶς φείσαντος· «Εἰς τὸν ἅγιον Ἀρτέμιον πορεύομαι λειτουργήσων»·  μικρὸν 

ἐκείνου παρελθόντος,  ἀνέκραξεν ὁ ῥάπτης γελείως  λέγων· «Ὁ δεῖνα ὑποστρέφων,  

φέρει μοι κήλην». Ὁ δέ, ἀφικόμενος πρὸς τὸν ἅγιον καὶ τὴν θείαν ἐκτελέσας 

μυσταγωγίαν, ὑπέστρεφεν οἴκαδε.   

Ἐν ὅσῳ δὲ τὴν προκειμένην αὐτῷ τρίβον ὥδευε καὶ οἱ δίδυμοι τούτου 

ὑποχαλᾶν κατολίγον ἤρξαντο· καὶ διὰ τοῦ διαστήματος δι’ οὗ τὸν προσφιλῆ ῥάπτην 

καταλαβεῖν ἔμελλεν, τούτων ἐξογκωθέντων, μόλις ἠδυνήθη πρὸς αὐτὸν ἀφικέσθαι. 

Καὶ ἐπεὶ ἄφωνος καὶ σχεδὸν ἄπνους ἦν, εἰς λόγους καὶ μάχας ἄμφω τὰ μέρη 

γεγόνασιν· ἐξαιτίας χάριν, τοῦ γέλωτος, κήλην ἀποκομίσαι τῷ ῥάπτῃ, τοῦ 

παθόντος ἐνισταμένου  τηλικούτῳ βάρει πάθους ὑποπεσεῖν διαβεβαιουμένου, μὴ 

ἄλλως παθεῖν, εἰ μὴ τὰ ληρώδη ἐκεῖνα καὶ γέλωτος ἄξια, ἐξεφωνήθησαν παρὰ  σοῦ 

ῥήματα, καὶ τούτων οὕτω διαμαχομένων, καὶ τῶν παρευρεθέντων πυνθανομένων 

μαθεῖν περὶ τῆς διαμάχης, ὁ τοὺς διδύμους ἔχων βεβαρημένους διηγούμενος τὸν 

τρόπον καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ πάθους, εἰς  βεβαίωσιν τοῦ πάθους καὶ τῆς ἀληθείας, 

κουφίσας ἃ ἐνεδέδυτο μετὰ θυμοῦ πρὸς  τὸ ὑποδειχθῆναι τοῖς ὁρῶσι  ἃ πέπονθε διὰ 

τῆς ἐπιλαλιᾶς τοῦ ῥάπτου, εὗρεν ἑαυτὸν ὑγιῆ.   
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 Ὁ δὲ ἑταῖρος αὐτῶ ῥάπτης οὐαὶ | ἀνακράξας, ὐπέδειξε πᾶσι | Δεξιὰ  στήλη  τὴν 

ἀθρόως ἐπελθοῦσαν ἐξόγκωσιν | τῶν διδύμων· πάντες δὲ οἱ παρευ|ρεθέντες, τὴν 

ἀθρόαν ἐναλλαγὴν, | κ(αὶ) τὴν μετάστασιν ἰδόντες τοῦ | πάθους, ἔκθαμβοι 

γεγονότες, τῶ | μὲν θ(ε)ῶ κ(αὶ) τῶ τούτου θεράποντι μάρ|τυρι, δόξαν κ(αὶ) 

εὐχαριστίαν ἀνέπεμπον. | Τῶ δὲ τὸ πάθος ἀναδεξαμένω ῥάπτη, | θάρση ἔλεγον 

ἀδελφὲ, μὴ λυποῦ· | δίκαια ἡ κρίσις τοῦ θ(εο)ῦ· ὃ γὰρ ἐζήτεις ἔλαβες.| 

  

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ὁσ(ίου) | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Λεοντίου φιλο|σόφου, ἐν 

εἰρήνη τελειωθήτο.| 

 

Σὺ καὶ λογισμοὺς ζῶν νόθους | ἦγξας π(άτ)ερ, καὶ συλλογισμῶν | γνοὺς τέχνην 

ἀπηλλάγης.|  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τῶν | ἁγίων μαρτύρων Φίληκος | πρεσβυτέρου καὶ Εὐσεβίου 

| διακόνου. 

 

Τομὴν κεφαλῶν Εὐσέβιος | κ(αὶ) Φίληξ, φίλην δι’ εὐσέ|βειαν ὢ πῶς ἠγάπων.| 

 

ΤΗ  ΚΑ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 149r Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΚΑη΄, μνήμη | τοῦ ὁ[σίου] κ(αὶ) θεο[φόρου] π(ατ)ρ(ὸ)ς | [ἡ]μῶν, 

Ἰλαρίωνος [τοῦ] μεγάλου.| 

 

Ἐν δάκρυσι πρὶν καὶ πόνοις | σπείρας κάτω, Ἰλαρίων θέ|ριζε νῦν χαίρων ἄνω.| 

 

Ὕστατα Ἱλαρίων κοιμήσατο | εἰκάδι πρώτη.|  

 

Ὁ ὅσιος Ἱλαρίων, ἦν ἐπὶ τῆς | βασιλείας Κωνσταντίνου | τοῦ μεγάλου, ἐν τῆ 

Γαζέων πόλει, || f 149v Αριστερὴ στήλη γεννηθεὶς καὶ ἀνατραφεὶς· | ἀπίστων 

γεννητόρων υἱὸς, | ἔρωτι δὲ παιδεύσεως ἀφί|κετο εἰς Ἀλεξάνδρειαν· καὶ | 

παιδευθεὶς καὶ τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν | πίστιν δεξάμενος, ζηλωτὴς | τοῦ μεγάλου 

Ἀντωνίου γέ|γονε· καὶ ἔμεινε παρ’ αὐτῶ | χρόνον οὐκ ὀλίγον, καὶ ὑπο|στρέψας ἐν 

τῆ π(ατ)ρίδι μετὰ | τὴν τῶν γεννητόρων αὐτοῦ | τελευτὴν, τὰ προσόντα | αὐτῶ 

πάντα, τοῖς πτωχοῖς | διένειμεν.  
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Ὁ δὲ ἑταῖρος αὐτῷ ῥάπτης «οὐαί!»  ἀνακράξας, ὑπέδειξε πᾶσι τὴν ἀθρόως 

ἐπελθοῦσαν ἐξόγκωσιν τῶν διδύμων. Πάντες δὲ οἱ παρευρεθέντες, τὴν ἀθρόαν 

ἐναλλαγὴν  καὶ τὴν μετάστασιν ἰδόντες τοῦ πάθους, ἔκθαμβοι γεγονότες, τῷ  μὲν 

Θεῷ καὶ τῷ τούτου θεράποντι μάρτυρι, δόξαν καὶ εὐχαριστίαν ἀνέπεμπον.  Τῷ δὲ τὸ 

πάθος ἀναδεξαμένῳ ῥάπτη· «Θάρση ἔλεγον ἀδελφὲ, μὴ λυποῦ·  δικαία ἡ κρίσις τοῦ 

Θεοῦ· ὃ γὰρ ἐζήτεις ἔλαβες. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου φιλοσόφου, ἐν εἰρήνῃ 

τελειωθῆτο. 

 

Σὺ καὶ λογισμοὺς ζῶν νόθους ᾖλξας πάτερ, καὶ συλλογισμῶν γνοὺς τέχνην 

ἀπηλλάγης.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Φίληκος πρεσβυτέρου καὶ Εὐσεβίου  

διακόνου. 

 

Τομὴν κεφαλῶν Εὐσέβιος  καὶ Φίληξ, φίλην δι’ εὐσέβειαν ὦ πῶς ἠγάπων. 

 

ΤΗ  ΚΑ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΑῃ΄, μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν, Ἰλαρίωνος τοῦ 

μεγάλου. 

 

Ἐν δάκρυσι πρὶν καὶ πόνοις σπείρας κάτω, Ἰλαρίων θέριζε νῦν χαίρων ἄνω. 

 

Ὕστατα Ἱλαρίων κοιμήσατο  εἰκάδι πρώτῃ.  

 

Ὁ ὅσιος Ἱλαρίων ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, ἐν τῇ Γαζαίων 

πόλει, γεννηθεὶς καὶ ἀνατραφεὶς· ἀπίστων γεννητόρων υἱός. Ἔρωτι δὲ παιδεύσεως 

ἀφίκετο εἰς Ἀλεξάνδρειαν· καὶ παιδευθεὶς καὶ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν δεξάμενος, 

ζηλωτὴς τοῦ μεγάλου Ἀντωνίου γέγονε· καὶ ἔμεινε παρ’ αὐτῷ  χρόνον οὐκ ὀλίγον· 

καὶ ὑποστρέψας ἐν τῇ πατρίδι μετὰ τὴν τῶν γεννητόρων αὐτοῦ τελευτὴν, τὰ 

προσόντα  αὐτῷ πάντα, τοῖς πτωχοῖς  διένειμεν.  
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Εἶτα καταλαβὼν | τὴν ἔρημον, καὶ ἄκραν | ἄσκησιν ὑπελθὼν, πολλῶν | θαυμάτων 

αὐτουργὸς γέγο|νε· κ(αὶ) πολλὰς διαμείψας | πόλεις καὶ χώρας, οὕτω | τὸν βίον 

διήνυσε· βίους | τὰ ὅλα ἔτη ὀγδοήκοντα.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τῶν | ἁγίων μαρτύρων, Δασίου· Γαίου· καὶ Ζωτικοῦ.| 

 

[Εἰ]ς ἁλμυρὸν θανέντες θαλάτ|της ὕδωρ, γλυκύν τρυ|φῆς πίνουσι χειμάρρουν 

ἄνω.| 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἐν Νικομηδεία | διάγοντες, καὶ παρρησία|Δεξιὰ στήλησάμενοι, τὰ ἐν 

τοῖς βω|μοῖς ἐπικείμενα κατέστρε|ψαν· ὡς δὲ ἐγνώσθησαν, πᾶ|σαν πεῖραν 

βασάνων ὑπέ|μειναν· ἐπὶ ξύλου ἀναρτη|θέντες· καὶ καταξανθέντες | τὰς πλευρὰς 

τριχίνοις ὑ|φάσμασιν. Εἶθ’ οὕτω λίθων | ἐν τοῖς τραχήλοις αύτῶν ἐξαρ|τηθέντων, 

ἐν τῆ θαλάσση | ἀπερρίφησαν· καὶ οὕτως | ἐτελειώθησαν.|         

   

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μ(αρτύ)ρ(ων) | νεοφανῶν, Ἀνδρέου· Στε|φάνου· Πέτρου·  

κ(αὶ)  τῶν | σὺν αὐτοῖς.| 

 

Τρεῖς ὁ Στέφανος στεφανίτας | νῦν ἔχεις, τοὺς σοὶ συνα|θλήσαντας ἐξ ἑνὸς 

ξίφους.| 

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῆς ἁγίας μάρτυρος | Θεοδότης· καὶ Σωκράτους | πρεσβυτέρου.| 

 

Ὁ Σωκράτης ἔσπευδε ὀφθῆ|ναι λόγε, τετμημένος | σοι Σωκράτης στεφοκράτης.| 

 

Ἡ ἁγία Θεοδότη, ὑπῆρχεν | ἐπὶ Ἀλεξάνδρου βασιλέως· | εὐγενῶν μὲν γονέων 

ὑπάρ|χουσα· οὖσα δὲ ἐκ τῆς χώρας || f 150r Αριστερὴ  στήλη τοῦ Πόντου. Ἐν 

ἀσκητηρίω | δέ τινι ἀπελθοῦσα καὶ ἡ|συχάζουσα, διεγνώσθη· | κ(αὶ) κρατηθεῖσα 

παρὰ τοῦ | ἄρχοντος τῆς Καππαδοκίας | διὰ τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν ὁμολογίαν, | ἐκ 

δευτέρου κρεμασθεῖσα, | ξέεται· καὶ εἰς φοῦρνον ἐκ|πυρωθέντα ἐμβάλλεται· | τῆ 

τοῦ Χ(ριστο)ῦ δὲ χάριτι διασωθεῖσα, ἄγεται παρὰ τοῦ ἄρ|χοντος ἐπὶ τὸ Βυζάντιον. | 

Εἶτα ἐν Ἀγκύρα, ἔνθα ἦν ὁ | πρεσβύτερος Σωκράτης. Οὗτος, τῶν Ἑλλήνων 

πάνδημον | ἑορτὴν ἐκτελούντων τοῖς | δαίμοσι· καὶ προσκυνού|ντων τοῖς εἰδώλοις, 

εὐλαβὴς | ὢν, καὶ τὸν κ(ύριο)ν ἡμῶν Ἰ(ησοῦ)ν Χ(ριστο)ν | ὁμολογῶν, ζήλου 

πλη|σθεὶς, καὶ τὸν βωμὸν κατα|στρέψας τῶν θυσιῶν, ἀ|πετμήθη τὴν κεφαλὴν. Ἡ 

δὲ | ἁγία Θεοδότη ἀναγκασθεῖσα, | διὰ ξίφους τρωθεῖσα τελειοῦται.|  
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Εἶτα καταλαβὼν τὴν ἔρημον καὶ ἄκραν ἄσκησιν ὑπελθὼν, πολλῶν θαυμάτων 

αὐτουργὸς γέγονε· καὶ πολλὰς διαμείψας πόλεις καὶ χώρας, οὕτω τὸν βίον διήνυσε· 

βιοὺς τὰ ὅλα ἔτη ὀγδοήκοντα. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Δασίου, Γαΐου καὶ Ζωτικοῦ. 

 

Εἰς ἁλμυρὸν θανόντες θαλάττης ὕδωρ, γλυκὺν τρυφῆς πίνουσι χειμάῤῥουν ἄνω. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἐν Νικομηδείᾳ  διάγοντες, καὶ παῤῥησιασάμενοι, τὰ ἐν τοῖς βωμοῖς 

ἐπικείμενα κατέστρεψαν. Ὡς δὲ ἐγνώσθησαν, πᾶσαν πεῖραν βασάνων ὑπέμειναν, 

ἐπὶ ξύλου ἀναρτηθέντες καὶ καταξανθέντες τὰς πλευρὰς τριχίνοις ὑφάσμασιν. Εἶθ’ 

οὕτω, λίθων ἐν τοῖς τραχήλοις αύτῶν ἐξαρτηθέντων, ἐν τῇ θαλάσσῇ  ἀπεῤῥίφησαν, 

καὶ οὕτως  ἐτελειώθησαν.         

   

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων νεοφανῶν Ἀνδρέου, Στεφάνου, Πέτρου καὶ  

τῶν σὺν αὐτοῖς. 

 

Τρεῖς ὁ Στέφανος στεφανίτας νῦν ἔχεις, τοὺς σοὶ συναθλήσαντας ἐξ ἑνὸς ξίφους. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδότης καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου. 

 

Ὁ Σωκράτης ἔσπευδε ὀφθῆναι, Λόγε, τετμημένος σοι Σωκράτης στεφοκράτης. 

 

Ἡ ἁγία Θεοδότη ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἀλεξάνδρου βασιλέως, εὐγενῶν μὲν γονέων 

ὑπάρχουσα, οὖσα δὲ ἐκ τῆς χώρας τοῦ Πόντου. Ἐν ἀσκητηρίῳ  δέ τινι ἀπελθοῦσα 

καὶ ἡσυχάζουσα, διεγνώσθη· καὶ κρατηθεῖσα παρὰ τοῦ  ἄρχοντος τῆς Καππαδοκίας  

διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν,  ἐκ δευτέρου κρεμασθεῖσα,  ξέεται καὶ εἰς φοῦρνον 

ἐκπυρωθέντα ἐμβάλλεται. Τῇ τοῦ Χριστοῦ δὲ χάριτι διασωθεῖσα, ἄγεται παρὰ τοῦ 

ἄρχοντος ἐπὶ τὸ Βυζάντιον. Εἶτα ἐν Ἀγκύρᾳ, ἔνθα ἦν ὁ πρεσβύτερος Σωκράτης. 

Οὗτος, τῶν Ἑλλήνων πάνδημον ἑορτὴν ἐκτελούντων τοῖς δαίμοσι καὶ 

προσκυνούντων τοῖς εἰδώλοις, εὐλαβὴς  ὤν, καὶ τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν  

ὁμολογῶν, ζήλου πλησθεὶς  καὶ τὸν βωμὸν καταστρέψας τῶν θυσιῶν, ἀπετμήθη 

τὴν κεφαλὴν. Ἡ δὲ  ἁγία Θεοδότη ἀναγκασθεῖσα,  διὰ ξίφους τρωθεῖσα τελειοῦται.  
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ὁ ἅγιος μάρτυς | Εὐκράτης, ξίφει τελειοῦται.| 

 

Αἷμα τραχήλου τοῖς πρὶν | ὄμβροις δακρύων, κιρνῶν | Δεξιὰ στήλη συνιστᾶς 

Εὔκρατον κράσιν.| 

 

ΤΗ  ΚΒ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 155v Αριστερὴ  στήλη  

 Τῶ αὐτῶ μηνὶ, | ΚΒα’, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν κ(αὶ) ἰσαποστόλου | 

[ἐπισκό]που Ἱεραπόλεως, | Ἀβερκίου, τοῦ θαυματουργοῦ.| 

 

Δοὺς Ἀβέρκιος χοῦν χοΐ θνη|τῶν νόμω, θεὸς θ(ε)ῶ πρό|σεισι τῶ φύσει θέσει.| 

 

Εἰκάδι δευτερίη Ἀβέρκιος | ὤχετο γαί|ης| Δεξιὰ  στήλη 

 

Οὗτος ἐγένετο ἐπίσκοπος | Ἱεραπόλεως, Φρυγίας Σα|λουταρίας, ἐπὶ βασιλείας | 

Μάρκου Ἀντωνίνου, θαυ|μάτων πολλῶν καὶ ἰάσεων | αὐτουργὸς. Οἴνου γὰρ καὶ 

ἐ|λαίου βληθέντος ἐν ἀγγείω | ἑνὶ , ἀσύγχυτον φυλαχθῆ|ναι αὐτῶν τὴν κράσιν 

πε|ποίκηκε δι’ εὐχῆς, καὶ λίθον | μέγιστον προσέταξεν  ἀνα|κομισθῆναι παρὰ τοῦ 

δαί|μονος ἀπὸ Ῥώμης εἰς Φρυ|γίαν· ὃν καὶ ἀντὶ στήλης, τῶ |τάφω αὐτοῦ ἐνέπηξε, 

κ(αὶ) | θερμὰ ὕδατα, προσευ|χῆ ἀπὸ τῶν τῆς γῆς λαγόνων | ἐξήνεγκεν. Οὕτω 

βιώσας | ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύ|νη, κ(αὶ) τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς | πρὸς κ(ύριο)ν 

ἐξεδήμησεν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τῶν | ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῶν | ἐν Ἐφέσω· Μαξιμιλι|ανοῦ· 

Ἰαμβλίχου· Μαρτι|νιανοῦ· Διονυσίου· Ἀντω|νίνου· Ἐξακούστου, κ(αὶ) Ἰω(άνν)ου.| 

 

Παῖδες λιπόντες πρὸς μικρὸν | μακροὺς ὕπνους, ὕπνωσαν || f 156r  Αριστερὴ  

στήλη αὗθις τὸν μετ’ εἰρήνης ὕπνον.| 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου | βασιλέως· καὶ καιρὸν λα|βόντες βουλεύσασθαι, τὰ | 

πάντα αὐτῶν πτωχοῖς δι|ανείμαντες, ὑπέδυσαν ἐν |  σπηλαίω· εὐξάμενοί τε | τοῦ 

δεσμοῦ λυθῆναι τοῦ σώ|ματος, καὶ μὴ παραδοθῆναι | τῶ βασιλεῖ, ἀπέθεντο τὰς | 

ψυχὰς· ὡς δὲ ὁ βασιλεὺς Δε|κιος τούτους ἀναζητήσας | πρὸς τὸ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις 

| μετὰ τὸ ὑποστρέψαι εἰς  Ἔφε|σον, τὴν ἐν τῶ σπηλαίω | τούτων τελευτὴν 

ἀνεδιδά|χθη, ἐκέλευσεν ἀνασφραγῆ|ναι  τὸ τοῦ σπηλαίου στόμιον. | 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος μάρτυς  Εὐκράτης, ξίφει τελειοῦται. 

 

Αἷμα τραχήλου τοῖς πρὶν ὄμβροις δακρύων, κιρνῶν συνιστᾶς Εὔκρατον κράσιν. 

 

ΤΗ  ΚΒ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ  ΚΒᾳ’, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου ἐπισκόπου 

Ἱεραπόλεως,  Ἀβερκίου, τοῦ θαυματουργοῦ. 

 

Δοὺς Ἀβέρκιος χοῦν χοΐ θνητῶν νόμῳ, Θεὸς Θεῷ πρόσεισι τῷ φύσει θέσει. 

 

Εἰκάδι δευτερίῃ Ἀβέρκιος  ὤχετο γαίης. 

 

Οὗτος ἐγένετο ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως, Φρυγίας Σαλουταρίας, ἐπὶ βασιλείας  

Μάρκου Ἀντωνίνου, θαυμάτων πολλῶν καὶ ἰάσεων αὐτουργὸς. Οἴνου γὰρ καὶ 

ἐλαίου βληθέντος ἐν ἀγγείῳ ἑνί, ἀσύγχυτον φυλαχθῆναι αὐτῶν τὴν κράσιν 

πεποίκηκε δι’ εὐχῆς, καὶ λίθον μέγιστον προσέταξεν  ἀνακομισθῆναι παρὰ τοῦ 

δαίμονος ἀπὸ Ῥώμης εἰς Φρυγίαν· ὃν καὶ ἀντὶ στήλης τῷ τάφῳ αὐτοῦ ἐνέπηξε, καὶ  

θερμὰ ὕδατα προσευχῇ ἀπὸ τῶν τῆς γῆς λαγόνων ἐξήνεγκεν. Οὕτω βιώσας ἐν 

ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ τὸ λειπόμενον τῆς ζωῆς πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ, Μαξιμιλιανοῦ, 

Ἰαμβλίχου, Μαρτινιανοῦ, Διονυσίου, Ἀντωνίνου, Ἐξακούστου καὶ Ἰωάννου. 

 

Παῖδες λιπόντες πρὸς μικρὸν μακροὺς ὕπνους, ὕπνωσαν αὗθις τὸν μετ’ εἰρήνης 

ὕπνον. 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασιλέως καὶ καιρὸν λαβόντες βουλεύσασθαι, τὰ  πάντα 

αὐτῶν πτωχοῖς διανείμαντες, ὑπέδυσαν ἐν σπηλαίῳ· εὐξάμενοί τε τοῦ δεσμοῦ 

λυθῆναι τοῦ σώματος, καὶ μὴ παραδοθῆναι τῷ βασιλεῖ, ἀπέθεντο τὰς  ψυχὰς. Ὥς δὲ 

ὁ βασιλεὺς Δέκιος τούτους ἀναζητήσας πρὸς τὸ θῦσαι τοῖς εἰδώλοις μετὰ τὸ 

ὑποστρέψαι εἰς Ἔφεσον, τὴν ἐν τῷ σπηλαίῳ τούτων τελευτὴν ἀνεδιδάχθη, 

ἐκέλευσεν ἀνασφραγῆναι τὸ τοῦ σπηλαίου στόμιον.  
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 Ἔκτοτε οὖν τριακοσίων | [ἑβδο]μήκοντα δύο χρόνων | παρερρυηκότων, ἐπὶ τῆς | 

βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ | μικροῦ· τῶ τριακοστῶ ὀγδόω | ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας,  

αἱ|ρέσεως ἀναφυείσης περὶ | τοῦ μὴ εἶναι ἀνάστασιν, ὁ | βασιλεὺς βλέπων τὴν τοῦ 

| θ(εο)ῦ ἐκκλησίαν ταραττομέ|νην, διὰ τὸ καὶ ἐπισκόπους | Δεξιὰ στήλη τινὰς τῆ 

αὐτοῦ αἱρέσει ἁλί|σκεσθαι, διηπόρει τὶ διαπρά|ξεται· ὅμως σάκκον 

περι|βαλλόμενος· καὶ τῆ γῆ ἑαυτὸν | ὑποστρώσας, ἐθρήνει  παρα|καλῶν τὸν 

θ(εὸ)ν ὅπως φανερώ|ση αὐτῶ τὸ ζητούμενον. Οὐ | παρεῖδεν οὖν ὁ κ(ύριο)ς τὰ 

τούτου | δάκρυα, ἀλλ’ ἐπένευσε τοι|ῶδε τρόπω οἰκονομίας· ὁ | τοῦ ὄρους κ(ύριο)ς 

+κύριος+ ἐν ὧ τὸ | σπήλαιον ἦν, ἠθέλησε ποι|ῆσαι κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, | 

μάνδραν τῶ ποιμνίω αὐτοῦ· | κ(αὶ) κυλίσαντι λίθους· ἐκ τοῦ | σπηλαίου ἐκείνου 

πρὸς οἰκο|δομὴν τῆς μάνδρας, ἠνοί|γη ἡ θύρα τοῦ | σπηλαίου· κ(αὶ) | συμβὰν οὗτω 

θ(εο)ῦ προστάξει, | ἀνέστησαν οἱ ἐκεῖσε τελευ|τήσαντες ἅγιοι ἑπτὰ παῖδ(ες) | κ(αὶ) 

ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους, | ὡς ἤδη χθὲς ὑπνώσαντες· | μὴδ’ ὁποσοῦν ἀλλοιωθέντες, 

| ὡς μὴ δὲ τῶν περιβλημάτων | αὐτῶν ὧν ἐνεδέδυντο, ἐκ | τῆς γῆς παραβλαβέντων 

| τὸ σύνολον· καὶ πλεῖον, ὅτι | Δέκιος ζητεῖ αὐτοὺς τιμωρήσασθαι || f 156v 

Αριστερὴ  στήλη ἐπὶ μνήμης ἔχοντες, περὶ | τούτου πρὸς ἑαυτοὺς ὡμί|λουν·  καὶ ὁ 

Μαξιμιλιανὸς | πρὸς τοὺς ἑτέρους ἔλεγεν, εἰ | κ(αὶ) κρατηθῶμεν ἀδελφοὶ· | στῶμεν 

ἀνδρείως, καὶ μὴ | προδῶμεν τὴν εὐγένειαν | τῆς πίστεως ἡμῶν· ἀλλὰ | σὺ ἀδελφὲ 

Ἰάμβλιχε, ἄ|πελθε ἐξώνησον ἄρτους· | πλὴν περισσοτέρους· ὀ|ψὲ γὰρ ὀλίγους 

ἤνεγκας, καὶ | πρόσπεινοι ἐκοιμήθημεν. | Μάθε δὲ καὶ τὶ βούλεται περὶ | ἡμῶν 

Δέκιος· ἀπελθὼν δὲ | ὁ Ἰάμβλιχος ἐν τῆ πόλει, | ἰδὼν τὸ σημεῖον τοῦ | στ(αυ)ροῦ ἐν 

τῆ πόρτη, ἐθαύμα|σεν· ἰδὼν δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἐν | ἑτέροις τόποις, καὶ τὰ κτίσ|ματα 

ἐνηλλαγμένα καὶ τοὺς | ἀν(θρώπ)ους περιλλαγμένους, ἐ|δόκει ὄνειρον βλέπειν, ἤ | 

ἐν ἐκστάσει γέγονεν. Ἀπελ|θὼν δὲ ὅμως πρὸς τοὺς πω|λοῦντας, ἔλαβε τοὺς 

ἄρτους· | κ(αὶ) δοὺς τὸ ὑπὲρ αὐτῶν ἀργύ|ριον τοῖς πωλοῦσιν, ὑπο|στρέφειν 

ἔσπευδεν, ὡς δὲ| Δεξιὰ στήλη ἑώρα τοὺς πωλοῦντας ὑπο|δεικνύοντας ἀλλήλοις τὲ 

κ(αὶ) | ἑτέροις τὸ ἀργύριον· κ(αὶ) πρὸς | αὐτὸν ἀφορῶντας, καὶ φά|σκοντας 

θησαυρὸν εὑρεῖν, ὡς | τοῦ ἀργυρίου προφανῶς | ἐλέγχοντος τὸ λεγόμενον , πρὸ | 

χρόνων οὐκ ὀλίγων τὴν τύπωσιν φέροντος, τρόμω | συνεσχέθη καὶ ἀφωνία· 

νο|μίζων ἀναγνωρισθῆναι παρ’ | αὐτῶν· καὶ παραδοθῆναι | δι’ αὐτῶν διασχεθεὶς, 

Δεκίω | τῶ βασιλεῖ·  τοίνυν καὶ προσ|πεσὼν, ἠντιβόλει λέγων. | Δέομαι ὑμῶν 

κύριοί μου, | ὡς ἐπὶ τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν | ἔχετε, λάβετε καὶ τοὺς ἄρτους, | μόνον 

ἄφετέ με ὑποχωρῆ|σαι· οἱ δὲ, δεῖξον ἡμῖν ἔ|λεγον τὸν θησαυρὸν, καὶ ποί|ησον 

κοινωνοὺς· ἰδ’ οὔ, πα|ραδίδομέν σε εἰς | θάνατον· | 
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Ἔκτοτε οὖν τριακοσίων ἑβδομήκοντα δύο χρόνων παρεῤῥυηκότων, ἐπὶ τῆς  

βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ· τῷ τριακοστῷ ὀγδόῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας,  

αἱρέσεως ἀναφυείσης περὶ τοῦ μὴ εἶναι ἀνάστασιν, ὁ  βασιλεὺς βλέπων τὴν τοῦ  

Θεοῦ ἐκκλησίαν ταραττομένην, διὰ τὸ καὶ ἐπισκόπους τινὰς τῇ αὐτοῦ αἱρέσει 

ἁλίσκεσθαι, διηπόρει τὶ διαπράξεται· ὅμως σάκκον περιβαλλόμενος· καὶ τῇ γῇ 

ἑαυτὸν ὑποστρώσας, ἐθρήνει παρακαλῶν τὸν Θεὸν ὅπως φανερώση αὐτῷ τὸ 

ζητούμενον. Οὐ παρεῖδεν οὖν ὁ Κύριος τὰ τούτου δάκρυα, ἀλλ’ ἐπένευσε τοιῷδε 

τρόπῳ οἰκονομίας. Ὁ τοῦ ὄρους Κύριος ἐν ᾧ τὸ  σπήλαιον ἦν, ἠθέλησε ποιῆσαι κατὰ 

τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, μάνδραν τῷ ποιμνίῳ αὐτοῦ· καὶ κυλίσαντι λίθους· ἐκ τοῦ  

σπηλαίου ἐκείνου πρὸς οἰκοδομὴν τῆς μάνδρας, ἠνοίγη ἡ θύρα τοῦ σπηλαίου· καὶ  

συμβὰν οὗτω Θεοῦ προστάξει. Ἀνέστησαν οἱ ἐκεῖσε τελευτήσαντες ἅγιοι ἑπτὰ 

παῖδες καὶ ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους, ὡς ἤδη χθὲς ὑπνώσαντες· μὴδ’ ὁποσοῦν 

ἀλλοιωθέντες, ὡς μὴ δὲ τῶν περιβλημάτων αὐτῶν ὧν ἐνεδέδυντο, ἐκ τῆς γῆς 

παραβλαβέντων τὸ σύνολον. Καὶ πλεῖον, ὅτι  Δέκιος ζητεῖ αὐτοὺς τιμωρήσασθαι   

ἐπὶ μνήμης ἔχοντες, περὶ τούτου πρὸς ἑαυτοὺς ὡμίλουν· καὶ ὁ Μαξιμιλιανὸς πρὸς 

τοὺς ἑτέρους ἔλεγεν· «Εἰ καὶ κρατηθῶμεν ἀδελφοὶ· στῶμεν ἀνδρείως, καὶ μὴ  

προδῶμεν τὴν εὐγένειαν τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἀλλὰ  σὺ ἀδελφὲ Ἰάμβλιχε, ἄπελθε 

ἐξώνησον ἄρτους·  πλὴν περισσοτέρους· ὀψὲ γὰρ ὀλίγους ἤνεγκας, καὶ  πρόσπεινοι 

ἐκοιμήθημεν.  Μάθε δὲ καὶ τὶ βούλεται περὶ  ἡμῶν Δέκιος». 

 Ἀπελθὼν δὲ ὁ Ἰάμβλιχος ἐν τῇ πόλει, ἰδὼν τὸ σημεῖον τοῦ  σταυροῦ ἐν τῇ 

πόρτῃ, ἐθαύμασεν· ἰδὼν δὲ τὸ αὐτὸ καὶ ἐν ἑτέροις τόποις, καὶ τὰ κτίσματα 

ἐνηλλαγμένα καὶ τοὺς  ἀνθρώπους περιλλαγμένους, ἐδόκει ὄνειρον βλέπειν, ἤ  ἐν 

ἐκστάσει γέγονεν. Ἀπελθὼν δὲ ὅμως πρὸς τοὺς πωλοῦντας, ἔλαβε τοὺς ἄρτους·  καὶ 

δοὺς τὸ ὑπὲρ αὐτῶν ἀργύριον τοῖς πωλοῦσιν, ὑποστρέφειν ἔσπευδεν, ὡς δὲ ἑώρα 

τοὺς πωλοῦντας ὑποδεικνύοντας ἀλλήλοις τὲ καὶ ἑτέροις τὸ ἀργύριον· καὶ πρὸς  

αὐτὸν ἀφορῶντας καὶ φάσκοντας θησαυρὸν εὑρεῖν, ὡς  τοῦ ἀργυρίου προφανῶς  

ἐλέγχοντος τὸ λεγόμενον, πρὸ  χρόνων οὐκ ὀλίγων τὴν τύπωσιν φέροντος, τρόμῳ  

συνεσχέθη καὶ ἀφωνίᾳ· νομίζων ἀναγνωρισθῆναι παρ’ αὐτῶν· καὶ παραδοθῆναι  δι’ 

αὐτῶν διασχεθεὶς Δεκίῳ τῷ βασιλεῖ· τοίνυν καὶ προσπεσών, ἠντιβόλει λέγων·  

«Δέομαι ὑμῶν κύριοί μου, ὡς ἐπὶ τὸ ἀργύριον ἐν χερσὶν ἔχετε, λάβετε καὶ τοὺς 

ἄρτους, μόνον ἄφετέ με ὑποχωρῆσαι»· οἱ δὲ, «δεῖξον ἡμῖν ἔλεγον τὸν θησαυρὸν, καὶ 

ποίησον κοινωνοὺς· ἰδ’ οὔ, παραδίδομέν σε εἰς  θάνατον»·  

 



147 

 

 

 καὶ ἅμα τῶ λόγω σύνουν ὁ|ρῶντες τοῦτον, τῶ τραχή|λω κλοιὸν ἐπέθεντο· κ(αὶ) ἐπὶ 

| τὴν λεωφόρον εἷλκον, κ(αὶ) | ὡς πρὸς τὸν ἀνθύπατον ἤ|γαγον, παρέστησαν εἰς 

ἐξέτασιν. || f 157r Αριστερὴ  στήλη ὃν οὗτος ἰδὼν, ἤρετο·  διήγη|σαι ἡμῖν ὦ νεανία, 

ὅπως | τε τὸν θησαυρὸν εὗρες, κ(αὶ) | ὅσος οὗτος, καὶ ποῦ. Ὁ δὲ, | ἀπεκρίνατο, 

εὕρεμα μη|δέποτε εὑρεῖν· ἀπὸ τῶν | γονέων δὲ κεκτῆσθαι· καὶ | τί μοι ἐστὶ τὸ 

συμβὰν, οὐ | γινώσκω. Καὶ ὁ ἀνθύπατος· | κ(αὶ) ποίας πόλεως εἶ. Ὁ δὲ, | ἐκ ταύτης 

ἔφησεν εἰμὶ, | ἐὰν ἡ Ἔφεσος αὕτη ἐστὶ· κ(αὶ) | ὁ άνθύπατος· καὶ τίνες εἰ|σὶν οἱ 

γονεῖς σου· ἐλθέτω|σαν πρὸς ἡμᾶς, καὶ τῆς ἀ|ληθείας διαγνωσθείσης, | 

πιστεύομέν σοι. Ὁ δὲ, ὁ δεῖ|να ἐστὶν ὁ π(ατ)ὴρ ἔλεγε· κ(αὶ) ἡ δεῖ|να ἡ μήτηρ· καὶ ὁ 

δεῖνα προσ|γενὴς, καὶ ὁ δεῖνα πάππος· | κ(αὶ) ὁ ἀνθύπατος πρὸς αὐτὸν·| ξένα καὶ 

ἀνυπόστατα· καὶ | ὀνόματα ἔξω τῶν κατὰ συ|νήθειαν ὀνομαζομένων λέ|γων, 

πιστευθῆναι οὐ δύνα|σαι·  Ἰάμβλιχος εἶπεν· ἐὰν | τὴν ἀλήθειαν λέγοντι οὐ 

πι|στεύης μοι τὶ ἕτερον εἰπεῖν | οὐ γινώσκω. ὁ ἀνθύπατος | Δεξιὰ  στήλη εἶπεν· 

ἀσεβέστατε· τὸ ἀρ|γύριόν σου ἀπό τῆς ἐπιγραφῆς | βοᾶ πρὸ τριακοσίων χρόνων | 

κ(αὶ) ἐπέκεινα τυπωθῆναι | ἐπὶ Δεκίου, τοῦ βασιλέως· | κ(αὶ) σὺ νεώτερος ὢν, καὶ 

μή|πω τριακοστὸν ἔτος φθάσας, | σπεύδεις ἀπατῆσαι πάντας | ἡμᾶς; τότε 

Ἰάμβλιχος | πεσὼν εἰς τοὺς πόδας αὐτὸν | παρεκάλει, λέγων, δέομαι | ὑμῶν κύριοί 

μου, εἴπατέ | μοι ποῦ ἐστι Δεκίος ὁ βασιλεὺς, | ὁ ὢν ἐν τῆ πόλει ταύτη. Οἱ δὲ, | πρὸς 

αὐτόν· ἐν τοῖς χρόνοις | τούτοις, Δέκιος οὐκ ἔστιν·  ἀλλὰ | πρὸ πολλῶν χρόνων 

γέγονε· | κ(αὶ) ὁ Ἰάμβλιχος· διὰ τοῦτο | κύριοί μου ἐξεπλάγητε; Ἀ|λλά 

ἀκολουθήσατέ μοι καὶ | δείξω πάντως τοὺς σὺν ἐ|μοὶ, ἐν τῶ σπηλαίω Χηλαιῶ, | 

κ(αὶ) ἀπ’ αὐτῶν ἴσως, πιστευ|θήσονται οἱ λόγοι μου· ἐγὼ | γὰρ οἶδα, ὅτι ἀπό 

προσώπου | Δεκίου τοῦ βασιλέως ἐφύγομεν | κ(αὶ) τῆ χθὲς ἐλθὼν ἀγοράσαι | 

ἄρτους, εἶδον ὅτι εἰσῆλθε | Δέκιος ἐν ταύτη τῆ πόλει.|| f 157v Αριστερὴ  στήλη 

ταῦτα εἶπε· καὶ ὁ ἐπίσκοπος | Μαρῖνος ἀκούσας, λέγει τῶ | ἀνθυπάτω·  

ὑπολαμβάνω, | ὅτι θαυμάσιόν τι συνέβη | ἐν ταύτη τὴ ὑποθέσει· ἀλλὰ | 

ἀπέλθωμεν ὁμοῦ σὺν αὐ|τῶ· καὶ· πορευθέντες μετὰ | λαοῦ, εἰσῆλθε πρὸς τὸ 

σπή|λαιον πρῶτος Ἰάμβλιχος. | Εἶθ’ οὕτως  ὁ ἐπίσκοπος· | κ(αὶ) πρὸς τὰ δεξιὰ μέρη 

τῆς | θύρας στραφεὶς, εἶδε γλωσ|σόκομον· ἐσφραγισμένον | δυσὶ σφραγίσι 

ἀργυρέοις· | ὅπερ ἔθεντο Ῥουφίνος κ(αὶ) Θεόδωρος ὡς χριστιανοὶ· | ἀποσταλέντες 

μετὰ τῶν | άλλων παρά Δεκίου ἐπὶ | τὸ ἀναγραφῆναι τὸ σπήλαι|ον, γράψαντες ἐν 

αὺτῶ, τὰ | τῶν ἁγίων ὑπομνήματα· | κ(αὶ) ὑποσημάναντες καὶ τὰ | αὐτῶν 

ὀνόματα, ἐν πυξί|δι μολυβδίναι· κ(αὶ) συναχθέν|των πάντων τῶν προκρίτων | σὺν 

τῶ ἀνθυπάτω, ὑπέδει|ξεν αὐτοῖς·  
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καὶ ἅμα τῷ λόγῳ σύνουν ὁρῶντες τοῦτον, τῷ τραχήλῳ κλοιὸν ἐπέθεντο· καὶ ἐπὶ  

τὴν λεωφόρον εἷλκον, καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀνθύπατον ἤγαγον, παρέστησαν εἰς 

ἐξέτασιν.  Ὃν οὗτος ἰδὼν ἤρετο·  «διήγησαι ἡμῖν ὦ νεανία, ὅπως τε τὸν θησαυρὸν 

εὗρες, καὶ  ὅσος οὗτος, καὶ ποῦ». Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο· «Εὕρεμα μηδέποτε εὑρεῖν· ἀπὸ 

τῶν γονέων δὲ κεκτῆσθαι· καὶ τί μοι ἐστὶ τὸ συμβὰν, οὐ γινώσκω». Καὶ ὁ 

ἀνθύπατος· «Καὶ ποίας πόλεως εἶ;» Ὁ δὲ, «Ἐκ ταύτης ἔφησεν εἰμὶ, ἐὰν ἡ Ἔφεσος 

αὕτη ἐστὶ»· καὶ  ὁ άνθύπατος· «Καὶ τίνες εἰσὶν οἱ γονεῖς σου; Ἐλθέτωσαν πρὸς ἡμᾶς, 

καὶ τῆς ἀληθείας διαγνωσθείσης, πιστεύομέν σοι». Ὁ δὲ, «Ὁ δεῖνα ἐστὶν ὁ πατὴρ 

ἔλεγε καὶ ἡ δεῖνα ἡ μήτηρ καὶ ὁ δεῖνα προσγενὴς καὶ ὁ δεῖνα πάππος»·  Καὶ ὁ 

ἀνθύπατος πρὸς αὐτόν· «Ξένα καὶ ἀνυπόστατα, καὶ ὀνόματα ἔξω τῶν κατὰ 

συνήθειαν ὀνομαζομένων λέγων, πιστευθῆναι οὐ δύνασαι». Ἰάμβλιχος εἶπεν· «Ἐὰν  

τὴν ἀλήθειαν λέγοντι οὐ πιστεύης μοι τὶ ἕτερον εἰπεῖν  οὐ γινώσκω». Ὁ ἀνθύπατος   

εἶπεν· «Ἀσεβέστατε, τὸ ἀργύριόν σου ἀπό τῆς ἐπιγραφῆς βοᾶ πρὸ τριακοσίων 

χρόνων  καὶ ἐπέκεινα τυπωθῆναι ἐπὶ Δεκίου, τοῦ βασιλέως· καὶ σὺ νεώτερος ὢν, καὶ 

μήπω τριακοστὸν ἔτος φθάσας, σπεύδεις ἀπατῆσαι πάντας  ἡμᾶς;» Τότε Ἰάμβλιχος  

πεσὼν εἰς τοὺς πόδας αὐτὸν παρεκάλει, λέγων, «Δέομαι ὑμῶν κύριοί μου, εἴπατέ  

μοι ποῦ ἐστι Δεκίος ὁ βασιλεὺς,  ὁ ὢν ἐν τῇ πόλει ταύτῃ». Οἱ δὲ, πρὸς αὐτόν· «Ἐν 

τοῖς χρόνοις  τούτοις, Δέκιος οὐκ ἔστιν·  ἀλλὰ  πρὸ πολλῶν χρόνων γέγονε».   

Καὶ ὁ Ἰάμβλιχος· «Διὰ τοῦτο  κύριοί μου ἐξεπλάγητε; Ἀλλά ἀκολουθήσατέ 

μοι καὶ δείξω πάντως τοὺς σὺν ἐμοὶ ἐν τῷ σπηλαίῳ Χηλαιῷ καὶ ἀπ’ αὐτῶν ἴσως, 

πιστευθήσονται οἱ λόγοι μου. Ἐγὼ γὰρ οἶδα, ὅτι ἀπό προσώπου Δεκίου τοῦ 

βασιλέως ἐφύγομεν καὶ τῇ χθὲς ἐλθὼν ἀγοράσαι ἄρτους, εἶδον ὅτι εἰσῆλθε  Δέκιος 

ἐν ταύτῃ τῇ πόλει. Ταῦτα εἶπε· καὶ ὁ ἐπίσκοπος Μαρῖνος ἀκούσας, λέγει τῷ  

ἀνθυπάτῳ, ὑπολαμβάνω ὅτι θαυμάσιόν τι συνέβη ἐν ταύτῃ τῇ ὑποθέσει· ἀλλὰ  

ἀπέλθωμεν ὁμοῦ σὺν αὐτῷ. Καὶ πορευθέντες μετὰ λαοῦ, εἰσῆλθε πρὸς τὸ σπήλαιον 

πρῶτος Ἰάμβλιχος. Εἶθ’ οὕτως ὁ ἐπίσκοπος, καὶ πρὸς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς θύρας 

στραφείς, εἶδε γλωσσόκομον· ἐσφραγισμένον δυσὶ σφραγίσι ἀργυρέοις· ὅπερ ἔθεντο 

Ῥουφίνος καὶ Θεόδωρος ὡς χριστιανοὶ, ἀποσταλέντες μετὰ τῶν άλλων παρὰ Δεκίου 

ἐπὶ τὸ ἀναγραφῆναι τὸ σπήλαιον, γράψαντες ἐν αὺτῷ, τὰ τῶν ἁγίων ὑπομνήματα·  

καὶ ὑποσημάναντες καὶ τὰ αὐτῶν ὀνόματα, ἐν πυξίδι μολυβδίναι. Καὶ συναχθέντων 

πάντων τῶν προκρίτων  σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ, ὑπέδειξεν αὐτοῖς·  
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κ(αὶ) ἀνοίξαντες,| εὗρον τὰς μολιβδίνας πυξίδας· | κ(αὶ) ἀναγνόντες, ἐξέστησαν| 

πάντες· | Δεξιὰ  στήλη κ(αὶ) εἰσελθόντες ἔνδον τοῦ | σπηλαίου, εὗρον τοὺς ἁγίους· 

| κ(αὶ) ἔπεσον εἰς τοὺς πόδας | αὐτῶν· κ(αὶ) καθήσαντες, ἠ|ρώτων αὐτούς. Οἱ δὲ, 

διηγή|σαντο, ἐν πρῶτοις μὲν, τὰ | περὶ ἑαυτῶν, εἶθ’ οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως Δεκίου 

ἀνδρα|γαθήματα· κ(αὶ) ἐξίσταντο | ἅπαντες· καὶ ἐδόξαζον τὸν | τῶν θαυμασίων 

θ(εὸ)ν. Τότε | ὁ ἀνθύπατος σὺν τῶ ἐπι|σκόπω δῆλα δι’ ἀναφορᾶς | τῶ βασιλεῖ 

Θεοδοσίω πε|ποιήκασιν. Ὁ δὲ βασιλεὺς | χαρᾶς πλησθεὶς ἐπὶ τούτοις, | σπουδή 

πολλῆ τὸν τόπον | κατέλαβε, κ(αὶ) ἀνελθὼν ἐν | τῶ σπηλαίω, τοὺς τῶν ἁγί|ων 

πόδας πεσὼν ἐπὶ τῆς | γῆς, δάκρυσιν ἐναπέσμη|χεν· ἔχαιρε δὲ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ | κ(αὶ) 

ἠγαλλιᾶτο· ὅτι οὐ παρεῖ|δε κ(ύριος) τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ἀλ|λ’ ὑπέδειξεν αὐτῶ 

ὀφθαλ|μοφανῶς, τὴν τῶν νεκρῶν | ἐξανάστασιν· προσομι|λοῦντος οὖν τοῦ 

βασιλέως | μετὰ τῶν ἁγίων ἅμα τοῖς || f 158r Αριστερὴ  στήλη ἐπισκόποις, κ(αὶ) 

ἑτέροις ἄρ|χουσιν οὐκ ὀλίγοις, οἱ ἅγιοι | μικρὸν ἐναπονυστάξαντες | πάντων 

ὁρώντων, πρὸς | κ(ύριο)ν αὖθις ἐξεδήμησαν. Το|τε ὁ βασιλεὺς, δοὺς ἄμφια 

|πολύτιμα· χρυσόν τε κ(αὶ) | ἄργυρον ἱκανὸν, ἐφ’ ὧ γε|νέσθαι γλωσσόκομα ἑπτὰ, | 

εἰς τιμὴν τῶν ἁγίων, ἐν | τούτοις κατατεθῆναι ἐκέ|λευσεν. Ἀλλά τῆ νυκτὶ ἐ|κείνη 

οἱ ἅγιοι τῶ βασιλεῖ | ἐμφανισθέντες, ἔασον ἡ|μᾶς ὦ βασιλεῦ ἐν τῆ γῆ, ὅ|θεν ἅπαξ 

ἀνέστημεν. | Γενομένης δὲ συνάξεως | οὐκ ὀλίγης, ἐπισκόπων | τε καὶ ἀρχόντων, ὁ 

βασι|λεὺς καταθεὶς τοὺς ἁγίους | ἐν τῆ γῆ, ὡς οὗτοι δι’ ὀπτα|σίας ὑπέθεντο, 

χαρμόσυ|νον ἑορτὴν ἐκτελέσας, ξε|νίαν οὐ μικρὰν τοῖς πτωχοῖς | τῆς πόλεως 

Ἐφεσίων πε|ποίηκε· καὶ πάντα τὸν | λαὸν ἐχαροποίησε τὸν ὑπ’ αὐτὸν, | πολυτελῶς 

φιλοτιμησά|μενος, κ(αὶ) τοὺς ἐν φυλακαῖς | καθειρχθέντας | Δεξιὰ  στήλη 

ἐπισκόπους διὰ τὸ κηρύττειν τὴν ἀ|νάστασιν, ἀνεκαλέσατο· κ(αὶ) | κοινὴ παρὰ 

πάντων ἑορτὴ γέγονε | δοξαζόντων κ(αὶ) εὐλογούντων τὸν θ(εὸ)ν.| 

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ | ἁγίου μ(άρτυ)ρος Ἀλεξάνδρου, ἐπι|σκόπου καὶ τοῦ 

ἁγίου | μάρτυρος Ἡρακλείου, τοῦ | στρατιώτου καὶ τῶν| ἁγίων μαρτύρων, Θεοδότη 

| κ(αὶ) Γλυκερία καὶ τῶν | μαρτύρων, Ἄννης καὶ Ἐλι|σάβετ. 

 

Τμηθεὶς ὁ σεπτὸς Ἀλέξανδρος | αὐχένα, καὶ μάρτυς ἐ|στὶ καὶ θύτης σὸς Χ(ριστ)έ 

μου.| 

 

[Θ]εοδότην ἄγχουσι καὶ Γλυ|κερίαν, θ(εο)ῦ γλυκείας | ἠγαπηκείας δόσεις.| 
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καὶ ἀνοίξαντες, εὗρον τὰς μολιβδίνας πυξίδας,  καὶ ἀναγνόντες, ἐξέστησαν πάντες.  

Καὶ εἰσελθόντες ἔνδον τοῦ σπηλαίου, εὗρον τοὺς ἁγίους,  καὶ ἔπεσον εἰς τοὺς πόδας  

αὐτῶν· καὶ καθήσαντες, ἠρώτων αὐτούς. Οἱ δὲ διηγήσαντο ἐν πρῶτοις μὲν, τὰ  περὶ 

ἑαυτῶν, εἶθ’ οὕτω τὰ τοῦ βασιλέως Δεκίου ἀνδραγαθήματα καὶ ἐξίσταντο  ἅπαντες 

καὶ ἐδόξαζον τὸν τῶν θαυμασίων Θεὸν. Τότε ὁ ἀνθύπατος σὺν τῷ ἐπισκόπῳ δῆλα 

δι’ ἀναφορᾶς  τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ πεποιήκασιν.  

Ὁ δὲ βασιλεὺς χαρᾶς πλησθεὶς ἐπὶ τούτοις, σπουδῇ πολλῇ τὸν τόπον  

κατέλαβε καὶ ἀνελθὼν ἐν τῷ σπηλαίῳ, τοὺς τῶν ἁγίων πόδας πεσὼν ἐπὶ τῆς  γῆς, 

δάκρυσιν ἐναπέσμηχεν, ἔχαιρε δὲ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ καὶ ἠγαλλιᾶτο, ὅτι οὐ παρεῖδε 

Κύριος τὴν αἴτησιν αὐτοῦ, ἀλλ’ ὑπέδειξεν αὐτῷ ὀφθαλμοφανῶς, τὴν τῶν νεκρῶν  

ἐξανάστασιν. Προσομιλοῦντος οὖν τοῦ βασιλέως μετὰ τῶν ἁγίων ἅμα τοῖς   

ἐπισκόποις καὶ ἑτέροις ἄρχουσιν οὐκ ὀλίγοις, οἱ ἅγιοι  μικρὸν ἐναπονυστάξαντες  

πάντων ὁρώντων, πρὸς Κύριον αὖθις ἐξεδήμησαν. Τότε ὁ βασιλεὺς δοὺς ἄμφια 

πολύτιμα, χρυσόν τε καὶ  ἄργυρον ἱκανὸν, ἐφ’ ᾧ γενέσθαι γλωσσόκομα ἑπτὰ,  εἰς 

τιμὴν τῶν ἁγίων ἐν τούτοις κατατεθῆναι ἐκέλευσεν. Ἀλλά τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ οἱ ἅγιοι 

τῷ βασιλεῖ ἐμφανισθέντες, ἔασον ἡμᾶς ὦ βασιλεῦ ἐν τῇ γῇ, ὅθεν ἅπαξ ἀνέστημεν.  

Γενομένης δὲ συνάξεως οὐκ ὀλίγης, ἐπισκόπων τε καὶ ἀρχόντων, ὁ βασιλεὺς 

καταθεὶς τοὺς ἁγίους ἐν τῇ γῇ, ὡς οὗτοι δι’ ὀπτασίας ὑπέθεντο, χαρμόσυνον ἑορτὴν 

ἐκτελέσας, ξενίαν οὐ μικρὰν τοῖς πτωχοῖς τῆς πόλεως Ἐφεσίων πεποίηκε· καὶ 

πάντα τὸν  λαὸν ἐχαροποίησε τὸν ὑπ’ αὐτὸν, πολυτελῶς φιλοτιμησάμενος  καὶ τοὺς 

ἐν φυλακαῖς καθειρχθέντας ἐπισκόπους διὰ τὸ κηρύττειν τὴν ἀνάστασιν, 

ἀνεκαλέσατο καὶ  κοινὴ παρὰ πάντων ἑορτὴ γέγονε  δοξαζόντων καὶ εὐλογούντων 

τὸν Θεὸν. 

 

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ  ἁγίου μάρτυρος Ἀλεξάνδρου, ἐπισκόπου καὶ τοῦ ἁγίου  

μάρτυρος Ἡρακλείου, τοῦ στρατιώτου καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Θεοδότης  καὶ 

Γλυκερίας καὶ τῶν  μαρτύρων, Ἄννης καὶ Ἐλισάβετ. 

 

Τμηθεὶς ὁ σεπτὸς Ἀλέξανδρος αὐχένα, καὶ μάρτυς ἐστὶ καὶ θύτης σὸς Χριστέ μου. 

 

Θεοδότην ἄγχουσι καὶ Γλυκερίαν, Θεοῦ γλυκείας ἠγαπηκείας δόσεις. 
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Στῶμεν καλῶς καὶ δῶμεν | αὐχένας ξίφει, ἀθληφόροι | λέγουσιν ἀλλήλαις δύο.| 

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Άλέξανδρος, | ἐπίσκοπος ὤν, καὶ πολλοὺς | διδάσκων καὶ 

ἐπιστρέφων | κ(αὶ) βαπτίζων, ἐκρατήθη | παρὰ τοῦ ἡγεμόνος· καὶ πο|λλὰ  

τιμωρηθεὶς· καὶ ξεσθεὶς· | κ(αὶ) ἀναγκασθεὶς θῦσαι τοῖς || f 158v  Αριστερὴ  στήλη 

εἰδώλοις, οὐκ ἐπείσθη. Ἰδὼν | δὲ τὴν καρτερίαν αὐτοῦ | Ἡράκλειος ὁ στρατιώτης, | 

ἐπίστευσε τῶ Χ(ριστ)ῶ· καὶ πολλὰ | καὶ αὐτὸς τιμωρηθεὶς, ἀ|πετμήθη τὴν κεφαλὴν. 

Θαυ|ματουργήσας δὲ ὁ ἅγιος Ἀλέ|ξανδρος, ἔτι δὲ καὶ γενόμενος ἐκ τῶν πληγῶν 

ὑγιὴς, | τῆ τοῦ κ(υρίο)υ ἐπισκέψει καὶ χά|ριτι, ἀπεσπάσατο πρὸς | τὴν πίστιν τοῦ 

Χ(ριστο)ῦ, καὶ γυ|ναῖκας τινὰς τέσσαρας· Ἄνναν· Ἐλισάβετ· Θεοδό|την καὶ 

Γλυκερίαν· αἵτινες | ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ἐ|λέγξασαι τὴν τῶν εἰδώλων | πλάνην, 

ἀπετμήθησαν τὰς | κεφαλὰς· ὕστερον δὲ πάντων | κ(αὶ) ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος τῶ 

ξί|φει κρουσθεὶς, ἐτελειώθη.| 

 

ΤΗ  ΚΓ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 163v Αριστερὴ στήλη 

Τῶ αὐτῶ  μηνὶ, ΚΓη΄, μνήμη | τοῦ ἁγ(ίου) ἐνδόξου πανευ|φήμου ἀποστόλου κ(αὶ) 

ἱερο|μ(άρτυ)ρος, Ἰακώβου τοῦ ἀδελ|φοθέου· ἐπισκόπου Ἰεροσολύμων.| 

 

Κληθεὶς ἀδελφὸς τοῦ κατα|κρίτου ξύλω, θνήσκεις δι’ | αὐτὸν, παμμάκαρ κρουσθεὶς 

ξύλω.| 

 

Ἔαθλον ἀδελφόθεον τριτάτη | Δεξιὰ στήλη ξύλω εἰκάδι πλῆξαν.| 

 

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, πρῶτος ἐπί|σκοπος ἐν Ἱεροσολύμοις | ἐγένετο· παρ’ αὐτοῦ τοῦ 

κ(υρίο)υ | χειροτονηθεὶς· καὶ πρῶτος | τὴν θείαν λειτουργίαν | ἔγραψε καὶ ἐξέθετο· 

παρ’ | αὐτοῦ τοῦ Χ(ριστο)ῦ αὐτὴν διδα|χθεὶς· ἥντινα λειτουργί|αν ὕστερον, 

συντομοτέ|ραν ἐποίησεν ὁ μέγας | Βασίλειος· καὶ μετ’ αὐτὸν ὁ | θεῖος 

Χρυσόστομος, διὰ | τὴν τῶν ἀν(θρώπ)ων ἀσθένειαν· | ποιμαίνων δὲ τὴν ἐν 

Ἱερο|σολύμοις ἐκκλησίαν, κ(αὶ) | πολλοὺς διδάσκων ἐκ τῶν | Ἰουδαίων καὶ τῶν 

Ἑλλήνων, | κ(αὶ)  ἐπιστρέφων ἐπὶ τὸν | κ(ύριο)ν αὐτοὺς, εἰς ὀργὴν ἐκίνη|σε τοὺς 

Ἰουδαίους· κρατή|σαντες οὖν αὐτὸν, ἔρριψαν | ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ ἱεροῦ, | κ(αὶ) 

ξύλω ἀπέκτειναν· | περὶ δὲ τοῦ λέγεσθαι ἀδελ|φόθεον, φέρεται τοιοῦ|τος λόγος ἐκ 

παραδόσεως· | τοῦ μνηστῆρος Ἰωσὴφ, | μερίζοντος τὴν γῆν αὐτοῦ || f 164r 

Αριστερὴ  στήλη τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τοῖς ἐκ τῆς | προτέρας γυναικὸς, καὶ | βουλομένου 

μερίδα ποι|ήσασθαι τῶ ἐκ τῆς ἁγίας | παρθένου υἱῶ καὶ θ(ε)ῶ, οἱ | μὲν ἄλλοι οὐ 

κατεδέξαντο· | 
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Στῶμεν καλῶς καὶ δῶμεν  αὐχένας ξίφει, ἀθληφόροι  λέγουσιν ἀλλήλαις δύο. 

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Άλέξανδρος, ἐπίσκοπος ὢν καὶ πολλοὺς διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων  

καὶ βαπτίζων, ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἡγεμόνος καὶ πολλὰ τιμωρηθεὶς καὶ ξεσθεὶς  καὶ 

ἀναγκασθεὶς θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, οὐκ ἐπείσθη. Ἰδὼν δὲ τὴν καρτερίαν αὐτοῦ  

Ἡράκλειος ὁ στρατιώτης, ἐπίστευσε τῷ Χριστῷ, καὶ πολλὰ καὶ αὐτὸς τιμωρηθείς, 

ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν. Θαυματουργήσας δὲ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος, ἔτι δὲ καὶ 

γενόμενος ἐκ τῶν πληγῶν ὑγιής, τῇ τοῦ Κυρίου ἐπισκέψει καὶ χάριτι, ἀπεσπάσατο 

πρὸς τὴν πίστιν τοῦ Χριστοῦ καὶ γυναῖκας τινὰς τέσσαρας· Ἄνναν, Ἐλισάβετ, 

Θεοδότην καὶ Γλυκερίαν, αἵτινες ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ἐλέγξασαι τὴν τῶν 

εἰδώλων πλάνην, ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλὰς· ὕστερον δὲ πάντων καὶ ὁ ἅγιος 

Ἀλέξανδρος τῷ ξίφει κρουσθείς, ἐτελειώθη. 

 

ΤΗ  ΚΓ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΓῃ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου καὶ 

ἱερομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου· ἐπισκόπου Ἰεροσολύμων. 

 

Κληθεὶς ἀδελφὸς τοῦ κατακρίτου ξύλῳ,  θνήσκεις δι’ αὐτὸν, παμμάκαρ κρουσθεὶς 

ξύλῳ. 

 

Ἐσθλὸν ἀδελφόθεον τριτάτῃ ξύλῳ εἰκάδι πλῆξαν. 

 

Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος πρῶτος ἐπίσκοπος ἐν Ἱεροσολύμοις ἐγένετο· παρ’ αὐτοῦ 

τοῦ Κυρίου  χειροτονηθεὶς, καὶ πρῶτος τὴν θείαν λειτουργίαν  ἔγραψε καὶ ἐξέθετο· 

παρ’ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ αὐτὴν διδαχθεὶς· ἥντινα λειτουργίαν ὕστερον, 

συντομοτέραν ἐποίησεν ὁ μέγας  Βασίλειος καὶ μετ’ αὐτὸν ὁ  θεῖος Χρυσόστομος, 

διὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀσθένειαν. Ποιμαίνων δὲ τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίαν, 

καὶ πολλοὺς διδάσκων ἐκ τῶν Ἰουδαίων καὶ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἐπιστρέφων ἐπὶ τὸν 

Κύριον αὐτοὺς, εἰς ὀργὴν ἐκίνησε τοὺς Ἰουδαίους. Κρατήσαντες οὖν αὐτόν, ἔρριψαν  

ἀπὸ τοῦ ἄκρου τοῦ ἱεροῦ, καὶ ξύλῳ ἀπέκτειναν. 

Περὶ δὲ τοῦ λέγεσθαι ἀδελφόθεον, φέρεται τοιοῦτος λόγος ἐκ παραδόσεως.  

Τοῦ μνηστῆρος Ἰωσὴφ, μερίζοντος τὴν γῆν αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ τοῖς ἐκ τῆς  

προτέρας γυναικὸς καὶ  βουλομένου μερίδα ποιήσασθαι τῷ ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου 

Υἱῷ καὶ Θεῷ, οἱ  μὲν ἄλλοι οὐ κατεδέξαντο·  
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 ὁ δὲ Ἰάκωβος παραλαβὼν | αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν μερίδα | συγκληρονόμον, ἐκλήθη 

οὐ μόνον | ἀδελφόθεος, ἀλλὰ κ(αὶ) δίκαιος.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ἁγίου ἱερο|μάρτυρος, Σωκράτους.| 

 

Ὁ Σωκράτης ἔσπευδεν ὀφθῆ|ναι λόγε, τετμημένος | σοι Σωκράτης στεφοκράτης.|   

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ἐν ἁγ(ίοις) | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἱγνατίου ἀρχιε|πισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως.| 

 

Εὗρες μεταστὰς  τὴν παλαιὰν | ἀξίαν, Ἱγνάτιε  πρό|εδρε Ῥώμης τῆς νέας.| 

 

Ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ ἡμῶν Ἱγνά|τιος, γέγονε μὲν υἱὸς Μιχαὴλ | βασιλέως, καὶ  

Προκοπίας | τῆς  βασιλίσσης· ἀδελφὸς | δὲ Θεοφίλου· καὶ ἔγγονος | Νικηφόρου τῶν 

βασιλέων. | Εὐνοῦχος δὲ γενόμενος, εἶ|τα καὶ μοναχὸς, γέγονε | Δεξιὰ  στήλη κ(αὶ) 

ἡγούμενος, τῆς μονῆς | τοῦ ἀρχαγγέλου, τοῦ τότε μὲν | ἐπιλεγομένου, 

ἀνατέλλον|τος· νῦν δὲ σατύρου. Εἶτα | προχειρίσθη π(ατ)ριάρχης | 

Κωνσταντινουπόλεως· κ(αὶ) ἐ|κράτησε ἔτη δέκα καὶ μή|νας πέντε καὶ μετὰ τοῦτο | 

ἐξεβλήθη ὑπὸ Μιχαὴλ βα|σιλέως· ἀντ’ αὐτοῦ π(ατ)ριάρ|χην προβαλλομένου, 

Φώ|τιον πρωτοσπαθάριον. κ(αὶ) | πρωτασηκρῆτις· γενόμε|νον πρότερον μοναχὸν. 

Εἶτα | ἐξεβλήθη καὶ αὐτὸς, ὑπὸ | Βασιλείου  βασιλέως· καὶ | ἀποκατὲστη Ἱγνάτιος 

πά|λιν· καὶ ἐκράτησεν ἔτη | δέκα· καὶ πάλιν ἐξεβλή|θη· καὶ ἐγένετο π(ατ)ριάρχης | 

Στέφανος. Ὁ δὲ ἐν ἅγιος Ἱγνά|τιος ἀπελθὼν ἐν τῆ τοῦ Σα|τήρου μονῆ, ἐν εἰρήνη | 

ἀνεπαύσατο· ζήσας | τὰ ὅλα αὐτοῦ ἔτη ἑβ|δομήκοντα ἑν|νέα. 

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ ὁσ(ίου) | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Νικηφόρου || f 164v  Αριστερὴ  

στήλη τοῦ τὴν μονὴν ἐν τῶ χαρ|σιανῶ συστησαμένου | καὶ τῆς ἁγ(ίας) μάρτυρος 

Θεοδότης.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου.| 

 

[Τ]ρεῖς τινὲς ἡγιασμένοι | γέροντες, Σέργιος· Ὑγῖνος· | καὶ Θεόφιλος, ἐκ τῆς μονῆς | 

τοῦ ἁγίου Ἀσκληπιοῦ, τοῦ | ἐν τῆ Μεσοποταμία τῆς | Συρίας, ὁμονοήσαντες πο|τὲ 

ἐπ’ ἀγαθῶ σκοπῶ, λογισ|μὸν ἔσχον ἄχρι τέλους, τὴν | περίγειον ταύτην διελθεῖν· 

|καὶ τῆς πορείας ἀρξάμε|νοι, ἀλλ’  ἐπάλληλα εὕρι|σκον τὰ δεινὰ· πῆ μὲν, ἐξ | 

ἀν(θρώπ)ων, πῆ δὲ, ἐκ θηρίων· | θλιβόμενοι· κακουχούμε|νοι· καὶ αὐτῆς ἔστιν ὅτε 

τῆς | τῶν ἀγρίων βοτανῶν τρο|φῆς ὑστερούμενοι· 
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ὁ δὲ Ἰάκωβος παραλαβὼν αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν μερίδα συγκληρονόμον, ἐκλήθη οὐ 

μόνον  ἀδελφόθεος, ἀλλὰ καὶ δίκαιος. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σωκράτους. 

 

Ὁ Σωκράτης ἔσπευδεν ὀφθῆναι Λόγε, τετμημένος  σοι Σωκράτης στεφοκράτης.   

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἱγνατίου ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως. 

 

Εὗρες μεταστὰς  τὴν παλαιὰν  ἀξίαν, Ἱγνάτιε  πρόεδρε Ῥώμης τῆς νέας. 

 

Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἱγνάτιος, γέγονε μὲν υἱὸς Μιχαὴλ βασιλέως καὶ  

Προκοπίας τῆς βασιλίσσης, ἀδελφὸς δὲ Θεοφίλου καὶ ἔγγονος  Νικηφόρου τῶν 

βασιλέων.  Εὐνοῦχος δὲ γενόμενος, εἶτα καὶ μοναχὸς γέγονε  καὶ ἡγούμενος, τῆς 

μονῆς τοῦ ἀρχαγγέλου, τοῦ τότε μὲν ἐπιλεγομένου, Ἀνατέλλοντος· νῦν δὲ Σατύρου. 

Εἶτα  προεχειρίσθη πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐκράτησε ἔτη δέκα καὶ 

μήνας πέντε καὶ μετὰ τοῦτο ἐξεβλήθη ὑπὸ Μιχαὴλ βασιλέως· ἀντ’ αὐτοῦ 

πατριάρχην προβαλλομένου Φώτιον πρωτοσπαθάριον καὶ πρωτασηκρίτην, 

γενόμενον πρότερον μοναχὸν. Εἶτα  ἐξεβλήθη καὶ αὐτὸς ὑπὸ Βασιλείου  βασιλέως· 

καὶ  ἀποκατὲστη Ἱγνάτιος πάλιν· καὶ ἐκράτησεν ἔτη δέκα· καὶ πάλιν ἐξεβλήθη· καὶ 

ἐγένετο πατριάρχης  Στέφανος. Ὁ δὲ ἐν ἅγιος Ἱγνάτιος ἀπελθὼν ἐν τῇ τοῦ Σατύρου 

μονῇ, ἐν εἰρήνῃ  ἀνεπαύσατο· ζήσας  τὰ ὅλα αὐτοῦ ἔτη ἑβδομήκοντα ἑννέα. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ τὴν μονὴν ἐν τῷ 

Χαρσιανῷ συστησαμένου  καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδότης. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου. 

 

Τρεῖς τινὲς ἡγιασμένοι  γέροντες, Σέργιος, Ὑγῖνος καὶ Θεόφιλος, ἐκ τῆς 

μονῆς τοῦ ἁγίου Ἀσκληπιοῦ, τοῦ ἐν τῇ Μεσοποταμία τῆς Συρίας, ὁμονοήσαντές 

ποτε ἐπ’ ἀγαθῷ σκοπῷ, λογισμὸν ἔσχον ἄχρι τέλους τὴν περίγειον ταύτην διελθεῖν·  

καὶ τῆς πορείας ἀρξάμενοι, ἀλλεπάλληλα εὕρισκον τὰ δεινά, πῇ μὲν ἐξ ἀνθρώπων, 

πῇ δὲ ἐκ θηρίων· θλιβόμενοι, κακουχούμενοι καὶ αὐτῆς ἔστιν ὅτε τῆς τῶν ἀγρίων 

βοτανῶν τροφῆς ὑστερούμενοι. 
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 τέως | ἡμερῶν οὐκ ὀλίγων ὁδὸν | βαδίσαντες, κατέλαβον | τόπον τινὰ πορείαν | 

ἀν(θρώπ)ου μηνύοντα· δι’ ἧς | καὶ ὡδηγήθησαν εἰς σπή|λαιον ἀπελθεῖν 

φαινό|μενον ἐγκάτοικον ἔχειν ἄν(θρωπ)ον· | Δεξιὰ  στήλη διὰ τὸ κεκοσμημένον | 

εὑρεθῆναι· ἐν ὧ εἰσελ|θόντες, προσεκαρτέρουν | ἰδεῖν τὸν τούτου οἰκήτορα | μετὰ 

μικρὸν δὲ εὐωδίας | τινὸς αἰσθανόμενοι καὶ περι|βλεψάμενοι, εἶδον ὁμοί|ωμα 

ἀνδρὸς ἐστολισμένον | ταῖς ἰδίαις θριξίν. Οὖτος | δε ἦν ὁ ὅσιος τοῦ θ(εο)ῦ 

Μακά|ριος ὁ Ῥωμαῖος, ἐρχόμενος | δὲ οὗτος ἐπὶ τὸ σπήλαιον, | ἤσθετο αὐτῶν 

μακρόθεν· | κ(αὶ) ῥίψας ἑαυτὸν ὁ γέρων χα|μαὶ, προσηύξατο· κ(αὶ) κρά|ξας φωνῆ 

μεγάλη, λέγει·  εἰ | ἀπὸ Θ(εο)ῦ ἐστὲ, ἐμφανίσθη|τέ μοι· εἰ δὲ ἐκ τοῦ δαίμονος, | 

ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ ἁ|μαρτωλοῦ καὶ ταπεινοῦ. | Ἐκείνοι δὲ ἀπεκρίναντο | 

λέγοντες· εὐλόγησον ἡ|μᾶς δοῦλε τοῦ θ(εο)ῦ· χριστι|ανοὶ γὰρ ἐσμὲν, καὶ τῶ 

δι|αβόλω ἀπεταξάμεθα, | τότε ὁ γέρων ἀναστὰς ἔρ|χεται πρὸς αὐτοὺς καὶ 

δι|αχωρίσας τὰς τρίχας ἀπὸ | τῆς ὄψεως αὐτοῦ, εὐλό|| f 165r Αριστερὴ  

στήληγησεν αὐτούς· ἦσαν δὲ αἱ τρίχες αὐτοῦ λευκαὶ ὡσεὶ χι|ών· τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ,  

ὡς | δέρμα χελώνης· ἐκ τοῦ | πολλοῦ γήρους, κεχαλασμέ|ναι ἦσαν αἱ ὀφρύες 

αὐτοῦ, | ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν | αὐτοῦ· καὶ οἱ ὄνυχες τῶν χει|ρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν 

ποδῶν, | πλεῖον εἶχον τῆς σπιθαμῆς· | Αἱ δὲ τρίχες τοῦ πώγωνος | αὐτοῦ, μέχρι τῶν 

ποδῶν | αὐτοῦ·  καὶ ἤρξατο ἐρωτᾶν· | πόθεν ἐστὲ τεκνία μου· | καὶ διατὶ ἐνταῦθα 

ἐληλύθα|τε. Οἱ δὲ, εἶπον πάντα τὸν | σκοπὸν αὐτῶν· ἀπεκρίθη | δὲ ἐκεῖνος·  τεκνία 

μου· οὐκ | ἔστιν ἐν γεννητοῖς τις δυνά|μενος κατανοῆσαι τὴν δύνα|μιν τοῦ θ(εο)ῦ· 

κἀγὼ ὁ ἀνάξιος, | ἐσπούδασα τοῦτο ποιῆσαι· | κ(αὶ) διὰ νυκτὸς , ἐφάνη μοι | τίς 

λέγων· μὴ θελήσεις πει|ράσαι τὸν πλάσαντά σε· οὑ | δύνασαι γὰρ πλεῖον διελθεῖν 

| τοῦ τόπου τούτου· κἀγὼ | εἶπον·  διατὶ κ(ύρι)έ μου· ὁ δὲ | εἶπεν· ἀπὸ μιλίων εἴκοσι 

| Δεξιὰ  στήλη τῶν ὧδε, ἔστι τεῖχος σιδη|ροῦν· καὶ ἐνδότερον τούτου | τεῖχος 

χαλκοὺν·  καὶ ἔσωθεν | τούτων, εἰσὶ τινὲς ἀπὸ μὲν | τῶν ποδῶν αὐτῶν ἕως τοῦ | 

ὀμφαλοῦ, ἄν(θρωπ)οι· τὸ στῆθος, | λέοντος· καὶ ἡ κεφαλὴ, δρά|κοντος· καὶ αἱ 

χεῖρες, κρύστα|λος·  ξίφη πύρινα κατέχον|τες·  φυλάσσοντες τοὺς τό|πους 

ἐκείνους· τοῦ μηδένα | ὑπερβῆναι τὰ ἐνδότερα. | Ταῦτα ἀκούσαντες ἐκείνοι, | 

ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν· | κ(αὶ) ἦν λοιπὸν πρὸς ἑσπέραν· | κ(αὶ) λέγει αὐτοῖς· 

ὑποχωρήσα|τε μικρὸν· ἔχω γὰρ δύο  παι|δία ἐνταῦθα πρὸς ἐσπέραν | ἐρχόμενα·  

μήπως ξενι|σθέντα ἐν ὑμῖν, ἀδικῆσου|σιν ὑμᾶς· κ(αὶ) ἰδοὺ δύο λέ|οντες ἐλθόντες 

ἐκ τῆς ἐρή|μου· δρομαῖοι, ἔπεσον | εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὠρυό|μενοι·  ἐκεῖνοι δὲ 

πάλιν ἀπὸ | τοῦ φόβου, ἔπεσον  χαμαὶ, | κ(αὶ) ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς | ὁ γέρων, 

λέγει·  τεκνία μου | ἐκ τῆς γῆς τῶν ἀν(θρώπ)ων, 
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Τέως ἡμερῶν οὐκ ὀλίγων ὁδὸν βαδίσαντες, κατέλαβον τόπον τινά, πορείαν  

ἀνθρώπου μηνύοντα· δι’ ἧς καὶ ὡδηγήθησαν εἰς σπήλαιον ἀπελθεῖν, φαινόμενον 

ἐγκάτοικον ἔχειν ἄνθρωπον, διὰ τὸ κεκοσμημένον εὑρεθῆναι, ἐν ᾧ εἰσελθόντες, 

προσεκαρτέρουν ἰδεῖν τὸν τούτου οἰκήτορα. Μετὰ μικρὸν δὲ εὐωδίας τινὸς 

αἰσθόμενοι καὶ περιβλεψάμενοι, εἶδον ὁμοίωμα ἀνδρὸς ἐστολισμένον ταῖς ἰδίαις 

θριξίν. Οὗτος  δὲ ἦν ὁ ὅσιος τοῦ Θεοῦ Μακάριος ὁ Ῥωμαῖος. 

Ἐρχόμενος  δὲ οὗτος ἐπὶ τὸ σπήλαιον,  ᾔσθετο αὐτῶν μακρόθεν. Καὶ ῥίψας 

ἑαυτὸν ὁ γέρων χαμαί, προσηύξατο· καὶ κράξας φωνῇ μεγάλῃ, λέγει· «Εἰ  ἀπὸ Θεοῦ 

ἐστε, ἐμφανίσθητέ μοι· εἰ δὲ ἐκ τοῦ δαίμονος, ἀπόστητε ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ ἁμαρτωλοῦ 

καὶ ταπεινοῦ». Ἐκείνοι δὲ ἀπεκρίναντο λέγοντες· «Εὐλόγησον ἡμᾶς δοῦλε τοῦ Θεοῦ· 

χριστιανοὶ γὰρ ἐσμὲν, καὶ τῷ διαβόλῳ ἀπεταξάμεθα. Τότε ὁ γέρων ἀναστὰς ἔρχεται 

πρὸς αὐτοὺς καὶ διαχωρίσας τὰς τρίχας ἀπὸ τῆς ὄψεως αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὐτούς. 

Ἦσαν δὲ αἱ τρίχες αὐτοῦ λευκαὶ ὡσεὶ χιών, τὸ δὲ σῶμα αὐτοῦ,  ὡς  δέρμα 

χελώνης, ἐκ τοῦ  πολλοῦ γήρους, κεχαλασμέναι ἦσαν αἱ ὀφρύες αὐτοῦ ἐπάνω τῶν 

ὀφθαλμῶν  αὐτοῦ· καὶ οἱ ὄνυχες τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν,  πλεῖον εἶχον 

τῆς σπιθαμῆς· αἱ δὲ τρίχες τοῦ πώγωνος αὐτοῦ, μέχρι τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 

Καὶ ἤρξατο ἐρωτᾶν· «Πόθεν ἐστὲ, τεκνία μου; Καὶ διατὶ ἐνταῦθα ἐληλύθατε;» 

Οἱ δὲ εἶπον πάντα τὸν  σκοπὸν αὐτῶν, ἀπεκρίθη  δὲ ἐκεῖνος·  «Τεκνία μου, οὐκ  

ἔστιν ἐν γεννητοῖς τις δυνάμενος κατανοῆσαι τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. Κἀγὼ ὁ 

ἀνάξιος, ἐσπούδασα τοῦτο ποιῆσαι· καὶ διὰ νυκτὸς, ἐφάνη μοί τις λέγων· «Μὴ 

θελήσεις πειράσαι τὸν πλάσαντά σε. Οὑ δύνασαι γὰρ πλεῖον διελθεῖν τοῦ τόπου 

τούτου». Κἀγὼ  εἶπον· «Διατὶ Κύριέ μου;» ὁ δὲ εἶπεν· «Ἀπὸ μιλίων εἴκοσι τῶν ὧδε, 

ἔστι τεῖχος σιδηροῦν καὶ ἐνδότερον τούτου τεῖχος χαλκοῦν· καὶ ἔσωθεν τούτων, εἰσὶ 

τινὲς ἀπὸ μὲν τῶν ποδῶν αὐτῶν ἕως τοῦ  ὀμφαλοῦ, ἄνθρωποι, τὸ στῆθος, λέοντος 

καὶ ἡ κεφαλὴ, δράκοντος καὶ αἱ χεῖρες, κρύσταλος, ξίφη πύρινα κατέχοντες·  

φυλάσσοντες τοὺς τόπους ἐκείνους· τοῦ μηδένα ὑπερβῆναι τὰ ἐνδότερα. Ταῦτα 

ἀκούσαντες ἐκείνοι, ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. 

Καὶ ἦν λοιπὸν πρὸς ἑσπέραν, καὶ λέγει αὐτοῖς· «Ὑποχωρήσατε μικρὸν, ἔχω 

γὰρ δύο παιδία ἐνταῦθα πρὸς ἐσπέραν ἐρχόμενα· μήπως ξενισθέντα ἐν ὑμῖν, 

ἀδικήσουσιν ὑμᾶς». Καὶ ἰδοὺ δύο λέοντες, ἐλθόντες ἐκ τῆς ἐρήμου δρομαῖοι, ἔπεσον  

εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὠρυόμενοι·  ἐκεῖνοι δὲ πάλιν ἀπὸ  τοῦ φόβου ἔπεσον  χαμαὶ.  

Καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ὁ γέρων, λέγει· «Τεκνία μου ἐκ τῆς γῆς τῶν 

ἀνθρώπων,  
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 ἐλη||f 165v Αριστερὴ  στήληλύθασι τινὲς πρὸς με, ἀλλὰ | μηδὲν αὐτοὺς βλάψητε· 

κ(αὶ) | εὐθὺς ὁ γέρων στραφεὶς, πρὸς | τοὺς μοναχοὺς, εἶπε· δεῦ|τε ποιήσωμεν 

ἀδελφοὶ ἑ|σπερινὸν ὕμνον· καὶ ὡς ἀ|νέστησαν οὗτοι περιδεεῖς· | δραμόντες οἱ 

λέοντες, περι|έλειχον τοὺς πόδας αὐτῶν. | Τῆ δὲ ἑξῆς, λέγουσι τῶ ἁγίω | εἰπὲ ἡμῖν 

τίμιε π(άτ)ερ, πῶς | ἐνταῦθα ἐλήλυθας. Ὁ δὲ, | ἀποκριθεὶς εἶπεν· | ἐγὼ υἱὸς 

ἐγενόμην, Ἰωάννου | τινὸς Ῥωμαίου συγκλητικοῦ | καὶ ἐμνηστεύσαντό μοι οἱ 

γο|νεῖς γυναῖκα· ἐμοῦ μὴ βου|λομένου· καὶ ἐγένοντο καὶ | οἱ γάμοι· καὶ ὅτε ἡμᾶς 

ἐγκλεί|ειν ἔμελλον εἰς τὸν κοιτῶ|να, τοῦ λαοῦ παίζοντος κ(αὶ) | ὀχλοῦντος, οὐ 

μικρῶς, ἐ|ξῆλθον μόνος ἐγὼ σιωπηρὸς· | κ(αὶ) ἐκρύβην ἐν οἰκήματι γυ|ναικὸς 

χήρας, ἐφ‘ ἡμέρας | ἑπτά· θρηνούντων ἐκείνων | κ(αὶ) ζητούντων με. Μετὰ δὲ | 

ταῦτα μέσης νυκτὸς, ἀνα|στὰς ἦλθον παρὰ τὴν ὁδὸν· | Δεξιὰ στήλη κ(αὶ) εὑρὼν 

τινὰ γηραιὸν, εἶ|πον  πρὸς αὐτὸν· ποῦ πο|ρεύη π(άτ)ερ. Ὁ δὲ, ἀποκριθεὶς | εἶπε μοι· 

ὅπου αὐτὸς | ἔχεις τὸν νοῦν σου, ἐκεῖ †πο† | πορεύομαι· καὶ ἠκολού|θησα αὐτῶ· καὶ 

δι’ ἐτῶν | τριῶν, ἦλθον ἐνθάδε σὺν | αὐτῶ. Πρό τινων οὖν ἡμε|ρῶν τῆς πρὸς τὰ 

ἐνταῦ|θα ἀφίξεώς μου, κοι|μωμένων ἡμῶν, ἅμα | τῶ διυπνισθῆναι με, | ἐξῆλθε 

καὶ ἀπῆλθεν ἐξ· | ὀφθαλμῶν μου·  καὶ ἠρ|ξάμην κλαίειν καὶ λυπεῖ|σθαι· εὐθέως 

ἐφάνη μοι | λέγων·  ἐγὼ εἰμὶ Ῥαφαὴλ | ὁ ἀρχάγγελος· μὴ οὖν δειλι|άσης· ἀλλὰ δὸς 

δόξαν τῶ Θ(ε)ῶ. Ἤδη γὰρ διῆλθες τὰ | σκοτ<ε>ινὰ καὶ ἐλήλυθας εἰς | τὸ φῶς· καὶ 

ταῦτα εἰπὼν, | ἤρθη ἐξ ὀφθαλμῶν μου· | ἐγὼ δὲ εὐθέως, ἠρξάμην | ὁδεύειν· καὶ 

μετὰ πέντε| ἡμέρας, ἦλθον ἐνθάδε· | κ(αὶ) εὗρον ἐν τῶ σπηλαίω | τούτω, λέαιναν 

νεκρὰν || f 166r Αριστερὴ  στήλη κειμένην· καὶ τὰ δύο λεον|τάρια ἐπ’ αὐτῆ 

κλαίοντα | καὶ κοπτόμενα· καὶ μὴ εὑ|ρίσκοντα θηλάσαι, κ(αὶ) λα|βὼν διέθρεψα 

αὐτὰ ἐκ τῶν | ἀκροδρύων, ὡς γνήσιά μου | τέκνα· τὴν δὲ λέαιναν ὀρύ|ξας, 

κατέχωσα ὑπὸ τὴν γῆν· | κ(αὶ) μετὰ τὸ ποιῆσαι με χρό|νους δύο, ἐξελθὼν ὥραν 

ἑβ|δόμην, ἐκάθισα μετὰ τῶν | σκυμνίων τούτων· καὶ ἰδοὺ | σουδάριον εἶδον ἐν τῆ 

γῆ κεί|μενον· πάνυ ψιλώτατον | κ(αὶ) ἀέριον· καὶ ἐξέστην ἐν τῆ | διανοία μου, καὶ 

εἶπον, πό|θεν ἐστὶ τοῦτο· τῆ δὲ ἐξ ἦς, εὑ|ρίσκω πάλιν πέδηλα σηρικὰ· | κ(αὶ) ἐπ’ 

ἀμφοτέροις ἐκπλα|γεὶς, καὶ περιβλεψάμενος, | εἶδον γυναῖκα καθεζομένην | 

ἐπάνω πέτρας· χρυσίω κ(αὶ) | ἱματισμῶ πολυτελεῖ  κεκοσ|μημένην· καὶ εὐειδῆ 

οὖσαν· | κ(αὶ) λέγω αὐτῆ·  πόθεν παρα|γέγονας· καὶ τί ἐστι τὸ διαβο|λικὸν τοῦτο 

σχῆμα. Ἡ δὲ, ἔ|κλαιε πικρῶς λέγουσα· ἐγὼ | ἡ ταλαίπωρος, θυγάτηρ | Δεξιὰ στήλη 

εἰμὶ Ῥωμαίου τινὸς τῶν συ|γκλητικῶν· καὶ ἠνάγκασάν· | με οἱ γονεῖς, συζευχθῆναι 

γά|μω, ἐμοῦ μὴ βουλομένης· | κ(αὶ) ἐκφυγοῦσα ἀπὸ τοῦ συνδέσ|μου τούτου 

μηδενὸς ἐπιγινώ|σκοντος τὴν φυγὴν, πλανῶ|μαι ἐν ὄρεσι καὶ ἐρημίαις· | καὶ 

πάρειμι μὴ γινώσκουσα | ποῦ ἀπέρχομαι· μὴ οὖν βδε|λύξη με τὴν δούλην σου· ὅτι | 

κἀγὼ πλάσμα θ(εο)ῦ εἰμὶ.  

 

 

 



158 

 

 

ἐληλύθασί τινες πρός με, ἀλλὰ μηδὲν αὐτοὺς βλάψητε. Καὶ εὐθὺς ὁ γέρων στραφεὶς 

πρὸς τοὺς μοναχοὺς, εἶπε· «Δεῦτε ποιήσωμεν, ἀδελφοὶ, ἑσπερινὸν ὕμνον. Καὶ ὡς 

ἀνέστησαν οὗτοι περιδεεῖς, δραμόντες οἱ λέοντες, περιέλειχον τοὺς πόδας αὐτῶν. 

 Τῇ δὲ ἑξῆς λέγουσι τῷ ἁγίῳ· «Εἰπὲ ἡμῖν, τίμιε πάτερ, πῶς ἐνταῦθα 

ἐλήλυθας;» Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· «Ἐγὼ υἱὸς ἐγενόμην Ἰωάννου τινὸς Ῥωμαίου 

συγκλητικοῦ καὶ ἐμνηστεύσαντό μοι οἱ γονεῖς γυναῖκα, ἐμοῦ μὴ βουλομένου, καὶ 

ἐγένοντο καὶ οἱ γάμοι· καὶ ὅτε ἡμᾶς ἐγκλείειν ἔμελλον εἰς τὸν κοιτῶνα, τοῦ λαοῦ 

παίζοντος καὶ  ὀχλοῦντος οὐ μικρῶς, ἐξῆλθον μόνος ἐγὼ σιωπηρός·  καὶ ἐκρύβην ἐν 

οἰκήματι γυναικὸς χήρας, ἐφ’ ἡμέρας ἑπτά, θρηνούντων ἐκείνων καὶ ζητούντων με. 

Μετὰ δὲ ταῦτα μέσης νυκτὸς ἀναστὰς ἦλθον παρὰ τὴν ὁδὸν· καὶ εὑρών τινα 

γηραιόν, εἶπον πρὸς αὐτόν· “Ποῦ πορεύη πάτερ;” Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε μοι· “Ὅπου 

αὐτὸς ἔχεις τὸν νοῦν σου, ἐκεῖ πορεύομαι”. Καὶ ἠκολούθησα αὐτῷ· καὶ δι’ ἐτῶν  

τριῶν, ἦλθον ἐνθάδε σὺν αὐτῷ. 

 Πρό τινων οὖν ἡμερῶν τῆς πρὸς τὰ ἐνταῦθα ἀφίξεώς μου, κοιμωμένων 

ἡμῶν, ἅμα  τῷ διυπνισθῆναι με, ἐξῆλθε καὶ ἀπῆλθεν ἐξ ὀφθαλμῶν μου·  καὶ 

ἠρξάμην κλαίειν καὶ λυπεῖσθαι. Εὐθέως ἐφάνη μοι λέγων· “Ἐγὼ εἰμὶ Ῥαφαὴλ ὁ 

ἀρχάγγελος· μὴ οὖν δειλιάσῃς, ἀλλὰ δὸς δόξαν τῷ Θεῷ. Ἤδη γὰρ διῆλθες τὰ  

σκοτεινὰ καὶ ἐλήλυθας εἰς τὸ φῶς· καὶ ταῦτα εἰπὼν, ἤρθη ἐξ ὀφθαλμῶν μου. Ἐγὼ 

δὲ εὐθέως, ἠρξάμην ὁδεύειν καὶ μετὰ πέντε ἡμέρας, ἦλθον ἐνθάδε  καὶ εὗρον ἐν τῷ 

σπηλαίῳ  τούτῳ, λέαιναν νεκρὰν κειμένην καὶ τὰ δύο λεοντάρια ἐπ’ αὐτῇ κλαίοντα  

καὶ κοπτόμενα καὶ μὴ εὑρίσκοντα θηλάσαι· καὶ λαβών, διέθρεψα αὐτὰ ἐκ τῶν  

ἀκροδρύων, ὡς γνήσιά μου τέκνα· τὴν δὲ λέαιναν ὀρύξας, κατέχωσα ὑπὸ τὴν γῆν. 

 Καὶ μετὰ τὸ ποιῆσαί με χρόνους δύο, ἐξελθὼν ὥραν ἑβδόμην, ἐκάθησα μετὰ 

τῶν σκυμνίων τούτων· καὶ ἰδοὺ σουδάριον εἶδον ἐν τῇ γῇ κείμενον, πάνυ ψιλώτατον  

καὶ ἀέριον καὶ ἐξέστην ἐν τῇ  διανοίᾳ μου καὶ εἶπον, “πόθεν ἐστὶ τοῦτο;” Τῇ δὲ ἐξῆς, 

εὑρίσκω πάλιν πέδιλα σηρικὰ,  καὶ ἐπ’ ἀμφοτέροις ἐκπλαγεὶς καὶ περιβλεψάμενος,  

εἶδον γυναῖκα καθεζομένην ἐπάνω πέτρας, χρυσίῳ καὶ ἱματισμῷ πολυτελεῖ  

κεκοσμημένην καὶ εὐειδῆ οὖσαν, καὶ λέγω αὐτῆ·  «Πόθεν παραγέγονας; Καὶ τί ἐστι 

τὸ διαβολικὸν τοῦτο σχῆμα;» Ἡ δὲ ἔκλαιε πικρῶς λέγουσα· «Ἐγὼ  ἡ ταλαίπωρος 

θυγάτηρ εἰμὶ Ῥωμαίου τινὸς τῶν συγκλητικῶν· καὶ ἠνάγκασάν· με οἱ γονεῖς, 

συζευχθῆναι γάμῳ, ἐμοῦ μὴ βουλομένης· καὶ ἐκφυγοῦσα ἀπὸ τοῦ συνδέσμου, 

τούτου μηδενὸς ἐπιγινώσκοντος τὴν φυγήν, πλανῶμαι ἐν ὄρεσι καὶ ἐρημίαις· καὶ 

πάρειμι μὴ γινώσκουσα ποῦ ἀπέρχομαι· μὴ οὖν βδελύξῃ με τὴν δούλην σου· ὅτι  

κἀγὼ πλάσμα Θεοῦ εἰμί».  
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Αὕτη | δὲ ἦν πειρασμὸς, καὶ διε|λέγετό μοι τέχνη, κἀγὼ οὐκ| ἤδειν· εἶπον δὲ πρὸς 

αὐτὴν· | ποῦ οὖν βούλει ἀπελθεῖν. | Ἐπειδὴ ἐγὼ ὧδε οὐκ ἐῶ σε· | μετ’ ἐμοῦ εἶναι. Ἡ 

δὲ, εἶπεν | ἐν τῆ ἐρήμω ταύτη ἦλθον | κατοικῆσαι· καὶ λαβὼν αὐτὴν, | ἤγαγον ἐν 

τῶ σπηλαίω· καὶ | δέδωκα αὐτῆ φαγεῖν ἐκ τῶν | ἀκροδρύων ὧν ἤσθιον· καὶ | τὰ 

δάκρυα αὐτῆς, κρουνη|δὸν ἔρρεον· καὶ ἐμοῦ ἡ ψυχὴ | σύντρομος γέγονεν· ὁπηνί|κα 

δὲ ἡ ἑσπέρα κατέλαβεν, τὴν | ἑσπερινὴν εὐχὴν, ἀνεκλίθην | εἰς τὴν γῆν ὀλίγον 

ἡσυχάσαι, || f 166v  Αριστερὴ  στήλη κ(αὶ) ἤρξατὸ με ταράσσειν ὁ | σατανᾶς· καὶ ὁ 

μηδέποτε | ἐπιθυμήσας ἁμαρτίας | τινὸς σαρκικῆς, ἠράσθην | τῆς γυναικὸς· καὶ 

ἠβουλήθην | συγγενέσθαι αὐτὴ. Καὶ ἄφνω | ἀφανὴς ἐγένετο ἀπ’ ἐμοῦ· | κ(αὶ) 

γνοὺς ὅτι ἥμαρτον ἐνώ|πιον τοῦ θ(εο)ῦ, εἶπον· ἥμαρ|τον ἐνώπιόν σου κ(ύρι)ε 

ἐλέησόν | με· καὶ τελείως ἑαυτὸν ἐλθὼν, | εὗρον τὴν ἁμαρτίαν μου | ὅτι πολλὴ ἦν 

σφόδρα· κ(αὶ) | γὰρ οὐδὲ τὰ λεοντάρια ταῦτα | ἤρχοντο πρός με ἐπὶ ἡμέρας | δέκα, 

καθὼς πρώην ἐποίουν. | Καὶ ἐσκόπησα μετανάστης γενέ|σθαι, μήπως πάλιν 

πλανη|θῶ, καὶ ἀπορριφῶ ἀπὸ | προσώπου κ(υρίο)υ· κ(αὶ) ἀναστὰς, | ἐξῆλθον τοῦ 

σπηλαίου τούτου, | κ(αὶ) περιπατήσαντι ὁδὸν ἡ|μερῶν δύο, ἐπέστη μοι ἄγγε|λος 

κ(υρίο)υ λέγων· ποῦ πορεύη μα|κάριε·  κ(αὶ) εἶπον αὐτῶ· ἀπὸ | προσώπου τῶν 

ἁμαρτιῶν μου | ἀποδιδράσκω· κ(αὶ) εἶπε μοι | ὁ ἄγγελος· ἕνα πειρασμὸν βα|στᾶσαι 

οὐκ ἠδυνήθης; Ἀπὸ|Δεξιὰ  στήληστράφηθι οὖν εἰς τὸ κελλίον σου. | Κ(αὶ) εἶπον 

αὐτῶ· τὶς εἶ κ(ύρι)ε· κ(αὶ) | ἐκεῖνος, ἐγὼ εἰμὶ ὀ Ῥαφαὴλ | ὁ ὁδηγήσας σε ἐν τῆ ὁδῶ· 

κ(αὶ) | ταῦτα εἰπὼν, ἀφανὴς ἐγέ|νετο  ἀπ’ ἐμοῦ· καὶ ὑποστρέψας | ἐν τῶ σπηλαίω 

τούτω, ἔκλινα | γόνυ πρὸς κ(ύριο)ν, τεσσαράκοντα | νυχθήμερα νῆστις τελέσας· | 

κ(αὶ) ἀναστὰς, εἶδον τὸ σπήλαιον | τοῦτο, ἔχον τὰς τέσσαρας | γωνίας φῶτα· κ(αὶ) 

ἄνδρα ἠμ|φιεσμένον πορφύραν·  κ(αὶ) | στέφανον χρυσοῦν ἐπὶ τὴν | κεφαλὴν 

αὐτοῦ, ἐκ λίθων | πολυτίμων· κ(αὶ) ἔψαλλεν ὠ|δὴν παράδοξον· καὶ ἡ φωνὴ | αὐτοῦ, 

ὡς ὄχλου πολλοῦ | ψάλλοντος· καὶ ὁπηνίκα | τὴν ὧδὴν ἐπλήρωσεν, εὐω|δία γέγονε 

φοβερὰ· καὶ εὐ|θέως ἀφανείς μοι ἐγένετο | ὁ φανεὶς. Ἀνερχομένου δὲ | εἰς τὸν 

οὐ(ρα)νὸν, ἐγένοντο ἀστρα|παὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμοὶ. | Κἀγὼ ἐκπλαγεὶς, 

ἄφωνος | ἐγενόμην τεκνία μου, ἐπὶ | ἡμέρας ἑβδομήκοντα. Ἤμην δὲ τότε χρόνων, 

τεσσα|ράκοντα ὀκτὼ. || f 167r Αριστερὴ  στήλη Ἰδοὺ ταῦτα ἀκούσαντες ἀ|δελφοὶ, 

ἐὰν δύνησθαι ὑπο|μεῖναι, μείνατε πρὸς ἡμᾶς. | Ἰδοὺ ὁ κ(ύριο)ς ὑμᾶς ὁδηγήσει· | 

κ(αὶ) ἀπέλυσεν εἰπὼν· σώζε|σθε ἐν εἰρήνη πν(ευματ)ικὰ τέκνα, | ὑπὲρ ἡμῶν 

εὐχόμενοι · 
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Αὕτη δὲ ἦν πειρασμὸς καὶ διελέγετό μοι τέχνῃ, κἀγὼ οὐκ ἤδειν, εἶπον δὲ πρὸς 

αὐτὴν· «ποῦ οὖν βούλει ἀπελθεῖν; Ἐπειδὴ ἐγὼ ὧδε οὐκ ἐῶ σε μετ’ ἐμοῦ εἶναι». Ἡ δὲ, 

εἶπεν· «Ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ ἦλθον κατοικῆσαι». Καὶ λαβὼν αὐτήν, ἤγαγον ἐν τῷ 

σπηλαίῳ καὶ δέδωκα αὐτῇ φαγεῖν ἐκ τῶν ἀκροδρύων ὧν ἤσθιον, καὶ τὰ δάκρυα 

αὐτῆς κρουνηδὸν ἔρρεον, καὶ ἐμοῦ ἡ ψυχὴ σύντρομος γέγονεν. 

 Ὁπηνίκα δὲ ἡ ἑσπέρα κατέλαβεν τὴν ἑσπερινὴν τελέσας εὐχήν, ἀνεκλίθην  

εἰς τὴν γῆν ὀλίγον ἡσυχάσαι καὶ ἤρξατὸ με ταράσσειν ὁ σατανᾶς· καὶ ὁ μηδέποτε  

ἐπιθυμήσας ἁμαρτίας τινὸς σαρκικῆς, ἠράσθην τῆς γυναικὸς καὶ ἠβουλήθην  

συγγενέσθαι αὐτῇ. Καὶ ἄφνω ἀφανὴς ἐγένετο ἀπ’ ἐμοῦ. Καὶ γνοὺς ὅτι ἥμαρτον 

ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, εἶπον· «Ἥμαρτον ἐνώπιόν σου, Κύριε, ἐλέησόν με· καὶ τελείως 

ἑαυτὸν ἐλθών, εὗρον τὴν ἁμαρτίαν μου, ὅτι πολλὴ ἦν σφόδρα· καὶ γὰρ οὐδὲ τὰ 

λεοντάρια ταῦτα ἤρχοντο πρός με ἐπὶ ἡμέρας δέκα, καθὼς πρῴην ἐποίουν.   

Καὶ ἐσκόπησα μετανάστης γενέσθαι, μήπως πάλιν πλανηθῶ καὶ ἀποῤῥιφῶ 

ἀπὸ προσώπου Κυρίου· καὶ ἀναστάς, ἐξῆλθον τοῦ σπηλαίου τούτου· καὶ 

περιπατήσαντός μου ὁδὸν ἡμερῶν δύο, ἐπέστη μοι ἄγγελος Κυρίου λέγων· «Ποῦ 

πορεύῃ μακάριε;» Καὶ εἶπον αὐτῷ· «Ἀπὸ προσώπου τῶν ἁμαρτιῶν μου  

ἀποδιδράσκω». Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος· «Ἕνα πειρασμὸν βαστᾶσαι οὐκ ἠδυνήθης; 

Ἀποστράφηθι οὖν εἰς τὸ κελλίον σου».  Καὶ εἶπον αὐτῷ· «Τὶς εἶ κύριε;» Καὶ  ἐκεῖνος· 

Ἐγὼ εἰμὶ ὀ Ῥαφαὴλ, ὁ ὁδηγήσας σε ἐν τῇ ὁδῷ»· καὶ  ταῦτα εἰπὼν, ἀφανὴς ἐγένετο  

ἀπ’ ἐμοῦ. 

Καὶ ὑποστρέψας ἐν τῷ σπηλαίῳ τούτῳ, ἔκλινα γόνυ πρὸς Κύριον, 

τεσσαράκοντα νυχθήμερα νῆστις τελέσας, καὶ ἀναστάς, εἶδον τὸ σπήλαιον τοῦτο, 

ἔχον τὰς τέσσαρας γωνίας φῶτα, καὶ ἄνδρα ἠμφιεσμένον πορφύραν καὶ στέφανον 

χρυσοῦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐκ λίθων πολυτίμων· καὶ ἔψαλλεν ᾠδὴν 

παράδοξον, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ, ὡς ὄχλου πολλοῦ ψάλλοντος· καὶ ὁπηνίκα  τὴν ᾠδὴν 

ἐπλήρωσεν, εὐωδία γέγονε φοβερά· καὶ εὐθέως ἀφανής μοι ἐγένετο ὁ φανείς. 

Ἀνερχομένου δὲ εἰς τὸν οὐρανὸν, ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμοί.  

Κἀγὼ ἐκπλαγείς, ἄφωνος ἐγενόμην, τεκνία μου, ἐπὶ ἡμέρας ἑβδομήκοντα. Ἤμην δὲ 

τότε χρόνων, τεσσαράκοντα ὀκτὼ.   

Ἰδοὺ ταῦτα ἀκούσαντες ἀδελφοὶ. Ἐὰν δύνησθε ὑπομεῖναι, μείνατε πρὸς 

ἡμᾶς, εἰδ’ οὔ, ὁ Κύριος ὑμᾶς ὁδηγήσει. Καὶ ἀπέλυσεν, εἰπών· «Σῴζεσθε ἐν εἰρήνῃ, 

πνευματικὰ τέκνα, ὑπὲρ ἡμῶν εὐχόμενοι». 
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 κ(αὶ) | διέσωσαν αὐτοὺς οἱ λέοντες, | ἡμέρας τρεῖς· οἳ καὶ κατα|φιλήσαντες τὰ ἴχνη 

τῶν | ποδῶν αὐτῶν, ὑπέστρεψαν | πρὸς τὸν γέροντα. Οἱ δὲ | μοναχοὶ ὁδεύσαντες 

πρὸς τὴν | οἰκουμένην ἡμέρας τινὰς, | κ(αὶ) ποταμὸν καταλαβόντες, | κ(αὶ) μικρὸν 

ἀφυπνώσαντες, | ἡρπάγησαν ὑπὸ θείων ἀγγέ|λων, καὶ ἀπετέθησαν ἐν | 

Ἱ(ερουσα)λὴμ. Ἔξυπνοι δὲ γενόμενοι, | κ(αὶ) κατανοήσαντες, ὁποῖον | κ(αὶ) πόσον 

διάστημα· ὡς ἐν ὀ|νείρω διῆλθον, ἐδόξαζον | τὸν θ(εὸ)ν· καὶ προσευξάμε|νοι ἐν 

συντόμω· εἰς πάντας | τοὺς ἁγίους τόπους, ὑπέστρε|ψαν εἰς τὴν μονὴν αὐτῶν. | 

ἐκδιηγούμενοι πρὸς τοῖς | ἄλλοις, καὶ κατὰ τὸν ἅγιον | μακάριον.|   

 

ΤΗ  ΚΔ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 177v Αριστερὴ  στήλη  

Τῶ  αὐτῶ μηνὶ, ΚΔη΄ · μνήμη | τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἀ|θανασίου 

άρχιεπισκόπου Κων|σταντινουπόλεως τοῦ νέου.| 

 

Θανὼν Ἀθανάσιε φωστὴρ | ποιμένων, | παρίστασαι νῦν ἀθανάτω | ποιμένι. 

 

Εἰκἀδι | ἐν τετάρτη, Ἀθανασίου | ὅσσε κάλυψαν.|| 

 

f 178r Αριστερὴ  στήλη  

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ ἡμῶν | Ἀθανάσιος, ἦν ἐξ Ἀνδριανου|πόλεως, τῆς πρώην 

μὲν | Ὀρεστιάδος· ἐξ Ὀρέστου κλη|θείση· ἐξ Αἰλίου δὲ τοῦ Ἀ|νδριανοῦ, νῦν 

ὀνομαζομέ|νης. Γεννήτορες τῶν ἐν αὐ|ταρκεία βιούντων, Γεώρ|γιος καὶ 

Εὐφροσύνη· θνή|σκει δὲ ὁ τούτου π(ατ)ὴρ· κατα|λιπὼν τοῦτον κομιδῆ νή|πιον. Ἀπὸ 

βρέφους δὲ | τὸν θ(εὸ)ν ποθήσας, ἐβούλετο | καταλιπεῖν τὴν μ(ητέ)ρα καὶ | 

ἀναχωρῆσαι· ἀκούσας μά|λιστα καὶ τὸν βίον Ἀλυπίου | τοῦ Κιονίτου, καὶ τοῦτον | 

παραζηλώσας· ἀλλ’ ἐκω|λύετο ὑπὸ τῆς μ(ητ)ρ(ὸ)ς· οὐ πολὺ | τὸ ἐν μέσω, καὶ τὸ 

εὐαγγελι|κὸν ἐν νῶ λαβὼν ὡς εἰκὸς, | τὸ, ὁ φιλῶν π(ατέ)ρα ἤ μ(ητέ)ρα ὑ|πὲρ ἐμὲ, 

οὐκ ἔστι μου ἄξιος, | κατωλιγωρεῖ μὲν μ(ητ)ρ(ὸ)ς· ὑπερ|φρονεῖ δὲ τῶν ταύτης 

δα|κρύων· σχέσεώς τε φίλων | κ(αὶ) συγγενῶν· κ(αὶ) πάντα θέ|μενος ἐν δευτέρω, ἤ 

μᾶλλον | ἐν μηδενὶ, μεταναστεύσας | Δεξιὰ στήλη τῆς ἐνεγκαμένης, πρὸς 

Θεσ|σαλονίκην ἔρχεται· κἀκεῖ | παρὰ τῶ πρὸς π(ατ)ρ(ὸ)ς αὐτῶ | θείω φοιτᾶ. 

Κείρεται κατὰ | μοναχοὺς ὑπ’ ἐκείνου· Ἀκά|κιος ἀντὶ Ἀλεξίου ὀνομασθεὶς· | 

διατρίβει χρόνον παρὰ | τούτω οὐχἰ συχνὸν· ὅσον | μόνον, τὴν τῆς ἀρετῆς 

προ|παίδειαν ἐκμαθεῖν·  
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Καὶ  διέσωσαν αὐτοὺς οἱ λέοντες, ἡμέρας τρεῖς· οἳ καὶ καταφιλήσαντες τὰ ἴχνη τῶν  

ποδῶν αὐτῶν, ὑπέστρεψαν πρὸς τὸν γέροντα.  

Οἱ δὲ μοναχοὶ ὁδεύσαντες πρὸς τὴν οἰκουμένην ἡμέρας τινὰς καὶ ποταμὸν 

καταλαβόντες καὶ μικρὸν ἀφυπνώσαντες, ἡρπάγησαν ὑπὸ θείων ἀγγέλων καὶ 

ἀπετέθησαν ἐν Ἱερουσαλὴμ. Ἔξυπνοι δὲ γενόμενοι καὶ κατανοήσαντες, ὁποῖον  καὶ 

πόσον διάστημα· ὡς ἐν ὀνείρῳ διῆλθον, ἐδόξαζον τὸν Θεὸν. Καὶ προσευξάμενοι ἐν 

συντόμῳ, εἰς πάντας τοὺς ἁγίους τόπους, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν μονὴν αὐτῶν,  

ἐκδιηγούμενοι πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ κατὰ τὸν ἅγιον Μακάριον.   

 

ΤΗ  ΚΔ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ  αὐτῷ μηνὶ ΚΔῃ΄, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοῦ νέου. 

 

Θανὼν Ἀθανάσιε φωστὴρ  ποιμένων,  παρίστασαι νῦν ἀθανάτῳ ποιμένι. 

 

Εἰκάδι ἐν τετάρτῃ, Ἀθανασίου  ὅσσε κάλυψαν. 

  

Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀθανάσιος ἦν ἐξ Ἀνδριανουπόλεως, τῆς 

πρώην μὲν Ὀρεστιάδος, ἐξ Ὀρέστου κληθείσης, ἐξ Αἰλίου δὲ τοῦ Ἀνδριανοῦ, νῦν 

ὀνομαζομένης. Γεννήτορες τῶν ἐν αὐταρκείᾳ βιούντων, Γεώργιος καὶ Εὐφροσύνη· 

θνήσκει δὲ ὁ τούτου πατήρ, καταλιπὼν τοῦτον κομιδῆ νήπιον. Ἀπὸ βρέφους δὲ  τὸν 

Θεὸν ποθήσας, ἐβούλετο καταλιπεῖν τὴν μητέρα καὶ ἀναχωρῆσαι. Ἀκούσας 

μάλιστα καὶ τὸν βίον Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου καὶ τοῦτον παραζηλώσας· ἀλλ’ 

ἐκωλύετο ὑπὸ τῆς μητρὸς. Οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ τὸ εὐαγγελικὸν ἐν νῷ λαβὼν ὡς 

εἰκὸς,  τὸ «ὁ φιλῶν πατέρα ἤ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος»,  κατωλιγωρεῖ 

μὲν μητρὸς· ὑπερφρονεῖ δὲ τῶν ταύτης δακρύων, σχέσεώς τε φίλων καὶ συγγενῶν, 

καὶ πάντα θέμενος ἐν δευτέρῳ, ἤ μᾶλλον ἐν μηδενί, μεταναστεύσας τῆς 

ἐνεγκαμένης πρὸς Θεσσαλονίκην ἔρχεται. Κἀκεῖ παρὰ τῷ πρὸς πατρὸς αὐτῷ  θείῳ 

φοιτᾶ.  

Κείρεται κατὰ μοναχοὺς ὑπ’ ἐκείνου, Ἀκάκιος ἀντὶ Ἀλεξίου ὀνομασθεὶς·  

διατρίβει χρόνον παρὰ τούτῳ οὐχὶ συχνὸν ὅσον  μόνον, τὴν τῆς ἀρετῆς προπαίδειαν 

ἐκμαθεῖν·  
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ἐκεῖ|θεν ἀπάρας, πρὸς τῶ ἁγίω | ὄρει τοῦ Ἄθω φοιτᾶ· ἐκεῖ | λοιπὸν ὡς φιλεργὸς 

μέλισ|σα ὑπελθὼν τοὺς διαβοή|τους ἐν ἀρετῆ· καὶ τῶν ἀρετῶν | ἑκάστου τὰ 

κάλλιστα ἐκμυ|ρήσας, τῶ σίμβλω τῆς ἑ|αυτόῦ ψυχῆς ἐναπέθετο·  ἐν|τεῦθεν 

μεταναστεύει πρὸς | τὸ Γαλήσιον· φοιτᾶ πρὸς | τὴ μονὴ τοῦ θείου Λαζάρου· | 

εἰσδέχεται ὡς νεανίας μάλα | καλὸς καὶ στερρὸς· πᾶσαν | διακονίαν μετέρχεται τῆς 

| μονῆς· τάττεται πρὸς τὴν | τῆς ἐκκλησίας διακονίαν· | κ(αὶ) χειροτονεῖται 

διάκονος· | κἀκεῖθεν πάλιν ἀπὰρας, | διαπεράσας τὲ τὰ μακρὰ | πελάγη, || f 178v  

Αριστερὴ  στήλη πρὸς Παλαιστίνην  καταίρει· | τοῖς Ἱεροσολύμοις φυτᾶ· | κ(αὶ) 

προσφυτᾶ τῶ ζωηφόρω | τάφω Χ(ριστο)ῦ, καὶ πάντα προσ|κυνήσας σεβασμίως τὰ 

ἅ|για, πρὸς τὴν ἔρημον ἀ|ποτρέχει· μεταλαμβάνει | καὶ τῶν ἐκείνης καλῶν ἐκ | 

τῆς ἐρήμου, καταλαμβά|νει τὸ Σίναιον, ὡς νέος ἄλλος | Μωϋσῆς· διετίαν ὅλην | ἐν 

αὐτῶ κρυφιομύστως | προσομιλήσας, ὡς ἐφι|κτὸν  θ(ε)ῶ, καὶ τῶ νοητῶ τῆς | Θείας 

βάτου πυρὶ κατα|λαμφθεὶς τὴν ψυχὴν, πρὸς | τὸ λάτρος ἀνθυποστρέφει· | διετίαν 

ὅλην ἐκεῖ διατρί|βει. Ἔνθα καὶ τοὺς ὑπερφυ|εῖς ἀγῶνας ἤνυσεν· ὡς | ἡ καθ’ αὑτὸν 

ἱστορία δηλοῖ· | ἀπανίσταται τοῦ λάτρου | κ(αὶ) πρὸς τὸν τοῦ θείου Αὐξεν|τίου 

βουνὸν παραγίνεται· | ἀλλ’ ὀλίγον τούτω ἐνδιατρί|ψας, πρὸς τὸ Γαλήσιον ἔρ|χεται· 

χειροτονεῖται πρεσ|βύτερος· τῆς ἐκκλησίας | ἄρχειν καθίσταται· θείας | Δεξιά 

στήλη ἀξιοῦται φωνῆς ἐκ δευτέρου· | Ἀθανάσιε λεγούσης·  ἐπει|δὴ  φιλεῖς με, 

ποιμανεῖς | μοι λαὸν περιούσιον· ἔρ|χεται πρὸς τὸ τοῦ Γάνους | ὄρος· συναθροίζει 

καὶ μα|θητὰς· ἔρχεται μετὰ τῶν | φοιτητῶν εἰς τὴν βασιλε|ύουσαν· παρὰ τῆ μονῆ 

τοῦ | ἁγίου μάρτυρος Διομήδους | κατασκηνοῖ· εἶτα πρὸς τὸν | τόπον ἔνθα νῦν τὸ 

ἱερὸν | αὐτοῦ κατάκειται λείψανον | φοιτήσας, καὶ τὸν τόπον | ἀνακαθάρας, τὰ ἐν 

αὐτῶ | νῦν ὁρώμενα συνεστήσα|το μοναστήρια· καὶ ἵνα τὰ | ἐν μέσω παρεὶς, 

συνελθὼν | ἐξείπω τὰ καιριώτερα, | δεῖ γὰρ συντεμεῖν· ψήφω | Θ(εο)ῦ τῶ 

Κωνσταντινουπόλει | θρόνω ἐγκαθιδρύεται· αὐ|στηρότερον δὲ τῆ ποιμαν|τικῆ 

χρησάμενος βακτη|ρία, διὰ τὴν πολλήν τοῦ | λαοῦ δυστροπίαν τὲ καὶ ἀ|πείθειαν, 

βαρὺς ἔδοξε | κ(αὶ) βλεπόμενος· καὶ φορτι|κὸς τοῖς πᾶσι καὶ ἐπαχθὴς· || f 179r 

Αριστερὴ  στήλη νικᾶ ἠ κακία,  κρίμασιν | ἀπορρήτοις θ(εο)ῦ· ἔξω θεῖ|ται καὶ τοῦ 

θρόνου κατάγεται· | ἵνα κἂν τούτω κοινωνὸς | γένηται, τοῦ ὁμοτρόπου | κ(αὶ)  

ὁμωνύμου Ἀλεξαν|δρρείας. Εἶθ’ ἡσυχάζει χρό|νον δεκαετῆ· ἀνακαλεῖται | πάλιν 

τοῦτον θ(εὸ)ς, οὗ τὰ κρί|ματα ἄβυσσος πολλὴ, ἀνα|καλεῖται δὲ, θαυμασταῖς | 

θεοσημείαις καὶ ποικίλος | προσαγορεύσεσιν· ἀλλ’ ἐπι|βὰς τοῦ θρόνου τὸ δεύτερον, 

| ἄλλός τις ἐφάνη πρόδρο|μος, ἐκ τῆς μακρᾶς ἡσυχίας, | κ(αὶ) Ἠλίας ἐκ τοῦ 

καρμήλου· | κ(αὶ) Μωσῆς νέος, νομοθέ|της ἐκ τοῦ Σιναίου·  
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ἐκεῖθεν ἀπάρας, πρὸς τῷ ἁγίῷ ὄρει τοῦ Ἄθω φοιτᾶ. Ἐκεῖ  λοιπὸν ὡς φιλεργὸς 

μέλισσα ὑπελθὼν τοὺς διαβοήτους ἐν ἀρετῇ· καὶ τῶν ἀρετῶν ἑκάστου τὰ κάλλιστα 

ἐκμυρίσας τῷ σίμβλῳ τῆς ἑαυτόῦ ψυχῆς ἐναπέθετο. Ἐντεῦθεν μεταναστεύει πρὸς  

τὸ Γαλήσιον· φοιτᾷ πρὸς  τῇ μονῇ τοῦ θείου Λαζάρου·  εἰσδέχεται ὡς νεανίας μάλα  

καλὸς καὶ στερρὸς, πᾶσαν διακονίαν μετέρχεται τῆς μονῆς. Τάττεται πρὸς τὴν  τῆς 

ἐκκλησίας διακονίαν καὶ χειροτονεῖται διάκονος.  

Κἀκεῖθεν πάλιν ἀπὰρας, διαπεράσας τὲ τὰ μακρὰ πελάγη, πρὸς 

Παλαιστίνην  καταίρει. Τοῖς Ἱεροσολύμοις φοιτᾷ καὶ προσφοιτᾷ τῷ ζωηφόρῳ τάφῳ 

Χριστοῦ, καὶ πάντα προσκυνήσας σεβασμίως τὰ ἅγια, πρὸς τὴν ἔρημον ἀποτρέχει, 

μεταλαμβάνει καὶ τῶν ἐκείνης καλῶν ἐκ  τῆς ἐρήμου, καταλαμβάνει τὸ Σίναιον, ὡς 

νέος ἄλλος Μωϋσῆς· διετίαν ὅλην ἐν αὐτῷ κρυφιομύστως προσομιλήσας, ὡς 

ἐφικτὸν Θεῷ καὶ τῷ νοητῷ τῆς  Θείας βάτου πυρὶ καταλαμφθεὶς τὴν ψυχὴν, πρὸς τὸ 

Λάτρος ἀνθυποστρέφει, διετίαν ὅλην ἐκεῖ διατρίβει. Ἔνθα καὶ τοὺς ὑπερφυεῖς 

ἀγῶνας ἤνυσεν, ὡς ἡ καθ’ αὑτὸν ἱστορία δηλοῖ, ἀπανίσταται τοῦ Λάτρου καὶ πρὸς 

τὸν τοῦ θείου Αὐξεντίου βουνὸν παραγίνεται, ἀλλ’ ὀλίγον τούτῳ ἐνδιατρίψας, πρὸς 

τὸ Γαλήσιον ἔρχεται· χειροτονεῖται πρεσβύτερος· τῆς ἐκκλησίας ἄρχειν καθίσταται. 

Θείας ἀξιοῦται φωνῆς ἐκ δευτέρου· «Ἀθανάσιε λεγούσης· ἐπειδὴ φιλεῖς με, 

ποιμανεῖς μοι λαὸν περιούσιον». Ἔρχεται πρὸς τὸ τοῦ Γάνους  ὄρος, συναθροίζει 

καὶ μαθητὰς, ἔρχεται μετὰ τῶν φοιτητῶν εἰς τὴν βασιλεύουσαν, παρὰ τῇ μονῇ τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Διομήδους  κατασκηνοῖ. Εἶτα πρὸς τὸν τόπον ἔνθα νῦν τὸ ἱερὸν 

αὐτοῦ κατάκειται λείψανον φοιτήσας καὶ τὸν τόπον  ἀνακαθάρας, τὰ ἐν αὐτῷ νῦν 

ὁρώμενα συνεστήσατο μοναστήρια καὶ ἵνα τὰ ἐν μέσῳ παρείς, συνελθὼν ἐξείπω τὰ 

καιριώτερα, δεῖ γὰρ συντεμεῖν ψήφῳ Θεοῦ τῷ Κωνσταντινουπόλεως θρόνῳ 

ἐγκαθιδρύεται, αὐστηρότερον δὲ τῇ ποιμαντικῇ χρησάμενος βακτηρίᾳ, διὰ τὴν 

πολλήν τοῦ λαοῦ δυστροπίαν τε καὶ ἀπείθειαν, βαρὺς ἔδοξε καὶ βλεπόμενος καὶ 

φορτικὸς τοῖς πᾶσι καὶ ἐπαχθὴς. Νικᾷ ἡ κακία κρίμασιν ἀπορρήτοις Θεοῦ, 

ἐξωθεῖται καὶ τοῦ θρόνου κατάγεται· ἵνα κἂν τούτῳ κοινωνὸς γένηται, τοῦ 

ὁμοτρόπου καὶ ὁμωνύμου Ἀλεξανδρείας.  

Εἶθ’ ἡσυχάζει χρόνον δεκαετῆ, ἀνακαλεῖται πάλιν τοῦτον Θεὸς, οὗ τὰ 

κρίματα ἄβυσσος πολλὴ, ἀνακαλεῖται δὲ θαυμασταῖς θεοσημείαις καὶ ποικίλοις  

προσαγορεύσεσιν. Ἀλλ’ ἐπιβὰς τοῦ θρόνου τὸ δεύτερον, ἄλλός τις ἐφάνη 

Πρόδρομος ἐκ τῆς μακρᾶς ἡσυχίας,  καὶ Ἠλίας ἐκ τοῦ Καρμήλου· καὶ Μωσῆς νέος, 

νομοθέτης ἐκ τοῦ Σιναίου·  
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καὶ ἄ|γγελος τοῖς τρόποις· καὶ τῆ | φιλοπτωχία ἀπαράμμι|λλος· ἐν ἔτεσι γοῦν, 

πρώ|ην μὲν  τέσσαρσιν· ὕστε|ρον δὲ ἑπτὰ πρὸς μησὶ δύο | τὴν ἐκκλησίαν ἰθύνας 

κα|λῶς τε καὶ θεαρέστως, καὶ | συκοφαντίαις περιπε|σὼν ἀτοπωτάταις, κ(αὶ) τῆ | 

λύπη παρεχθεὶς ὡς μὴ | Δεξιά στήλη ὤφελε, παραιτεῖται τὸν | θρόνον· οἷα δὲ καὶ 

ὅσα μετὰ | τὸ καταλιπεῖν τὸν θρόνον, | κ(αὶ) τῆς φίλης ἐξέτι νηπίου | ἡσυχίας 

πάλιν ἐπιλαβέ|σθαι κατώρθωσε, μόνος οἶ|δεν ὁ πάντα εἰδὼς· καὶ | πάντα πρὶν 

γενέσεως ἐπι|στάμενος· ἡμεῖς δὲ τῶ ἐκείνου | βίον συνετάξαμεν·  ζήσας | δὲ 

σχεδόν τι περὶ τὰ ἑκατὸν | ἔτη, πέρα τῶν δαυϊτικῶν | ὅρων, περὶ τοῦ καθ’ ἡμᾶς | 

χρόνου, ἐν γήρα καλῶ κα|ταλύει  τὸν βίον· ἐν τοῖς | τῆς εὐχῆς ῥήμασί τε καὶ 

σχή|μασιν· οὐδὲν μὲν κακίας | ἴχνος· πλεῖστα δὲ ἀρετῆς | καταλιπὼν ὑπομνήματα· 

| εἰς δόξαν τοῦ ἀγαθοῦ Θ(εο)ῦ ἡμῶν. | 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα,  τῆς ἁγίας μάρ|τυρος Σεβαστιανῆς.| 

 

Σεβαστιανὴ τῆ τομῆ βλύζει| γάλα, οὐχ αἷμα κ(αὶ) σάρξ | ὥσπερ οὖσα πρὸς ξίφος.|  

 

Ἐπὶ τῆς βασιλείας Δομετι|ανοῦ· ἐν πόλει Μαρκιανοῦ, | διάγουσα ἡ ἁγία μάρτυς | 

Σεβαστιανὴ διεβλήθη πρὸς || f 179v Aριστερὴ  στήλη Σέργιον ἡγεμόνα, ὡς 

χρι|στιανὴ, ἣν καὶ παραστήσας, | ἐπεὶ ὡμολόγησεν ἡ ἁγία | τοῦ ἀποστόλου 

Παύλου | εἶναι μαθήτριαν, καὶ τὸ | ἅγιον βάπτισμα ἐξ ἐκεί|νου προσδέξασθαι· καὶ 

ἕ|τοιμον εἶναι ὑπὲρ τοῦ Χ(ριστο)ῦ· | ἀποθανεῖν, ἐν πρώτοις | μὲν, σφαίρας 

μολιβδίναις | τύπτει κατὰ παντὸς τοῦ | σώματος· εἶτα εἰς φυ|λακὴν ἐμβάλλει ἐν ἧ 

καὶ | ὤφθη ὁ ἀπόστολος αὐτῆ· | λέγων, εὐθήμει καὶ μὴ λυ|ποῦ· δεῖ γάρ σε καὶ 

δέσμιον | ἀπελθεῖν ἐν τῆ πόλει σου, | διὰ τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν ὁμολογίαν. | Τῆ δὲ 

ἑβδόμη ἡμέρα, ἐξα|γαγὼν αὐτὴν ὁ ἄρχων τῆς | φυλακῆς, καὶ κάμινον | ἐκκαύσας 

σφοδρῶς, ἐν αὐ|τῆ βληθῆναι κατέκρινεν. | Ἡ δὲ ἁγία ῥιφεῖσα ἐν τῆ | καμίνω, καὶ 

ἐφ’ ἱκανὸν στά|σα, καὶ ἀβλαβὴς διαμείνα|σα, ἐξῆλθεν· ὥστε | θαυμάζειν πάντας 

καὶ ἐ|ξίστασθαι· προσευχομέ|Δεξιὰ  στήληνης δὲ αὐτῆς, γέγονεν ἦχος | μέγας ἐξ 

οὐ(ρα)νοῦ, καὶ ἀστρα|πὴ καὶ βροντὴ· κ(αὶ) χάλαζα· | ὥστε καὶ τὸ πῦρ σβεσθῆναι, | 

κ(αὶ) πολλοὺς κινδυνεῦσαι· | κ(αὶ) τὸν ἡγεμόνα φεύγειν | μετὰ τῶν λοιπῶν. Μετὰ | 

ταῦτα λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ | ἡγεμὼν· τίς εἶ, καὶ τίνα | τὰ  κατὰ σὲ· καὶ ἐκ ποίας | 

χώρας τυγχάνεις. Ἡ δὲ | ἁγία ἐσιώπα·  μαθὼν δὲ | ἐκ τῶν παρεστώτων ὅτι ἐκ | τῆς 

μ(ητ)ροπόλεως Ἡρακλείας | ἐστὶ, παρέπεμψεν αὐτὴν | δέσμιον τῶ ἐκεῖσε ἡγεμόνι.| 
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καὶ ἄγγελος τοῖς τρόποις· καὶ τῇ  φιλοπτωχία ἀπαράμμιλλος. Ἐν ἔτεσι γοῦν πρώην 

μὲν  τέσσαρσιν, ὕστερον δὲ ἑπτὰ πρὸς μησὶ δύο  τὴν ἐκκλησίαν ἰθύνας καλῶς τε καὶ 

θεαρέστως, καὶ  συκοφαντίαις περιπεσὼν ἀτοπωτάταις, καὶ τῇ  λύπῃ παρεχθεὶς ὡς 

μὴ  ὤφελε, παραιτεῖται τὸν θρόνον· οἷα δὲ καὶ ὅσα μετὰ  τὸ καταλιπεῖν τὸν θρόνον,  

καὶ τῆς φίλης ἐξέτι νηπίου ἡσυχίας πάλιν ἐπιλαβέσθαι κατώρθωσε, μόνος οἶδεν ὁ 

πάντα εἰδὼς· καὶ πάντα πρὶν γενέσεως ἐπιστάμενος, ἡμεῖς δὲ τὸν ἐκείνου βίον 

συνετάξαμεν· ζήσας δὲ σχεδόν τι περὶ τὰ ἑκατὸν ἔτη, πέρα τῶν δαυϊτικῶν ὅρων, 

περὶ τοῦ καθ’ ἡμᾶς χρόνου, ἐν γήρᾳ καλῷ καταλύει τὸν βίον· ἐν τοῖς τῆς εὐχῆς 

ῥήμασί τε καὶ σχήμασιν· οὐδὲν μὲν κακίας ἴχνος· πλεῖστα δὲ ἀρετῆς καταλιπὼν 

ὑπομνήματα, εἰς δόξαν τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ ἡμῶν.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ,  τῆς ἁγίας μάρτυρος Σεβαστιανῆς. 

 

Σεβαστιανὴ τῇ τομῇ βλύζει γάλα, οὐχ αἷμα καὶ σάρξ ὥσπερ οὖσα πρὸς ξίφος.  

 

Ἐπὶ τῆς βασιλείας Δομετιανοῦ· ἐν πόλει Μαρκιανοῦ, διάγουσα ἡ ἁγία μάρτυς  

Σεβαστιανὴ διεβλήθη πρὸς Σέργιον ἡγεμόνα ὡς χριστιανὴ, ἣν καὶ παραστήσας,  

ἐπεὶ ὡμολόγησεν ἡ ἁγία τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι μαθήτριαν καὶ τὸ ἅγιον 

βάπτισμα ἐξ ἐκείνου προσδέξασθαι· καὶ ἕτοιμον εἶναι ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ  

ἀποθανεῖν, ἐν πρώτοις μὲν σφαίρας μολυβδίναις τύπτει κατὰ παντὸς τοῦ σώματος, 

εἶτα εἰς φυλακὴν ἐμβάλλει ἐν ᾗ καὶ  ὤφθη ὁ ἀπόστολος αὐτῇ·  λέγων, «Εὐθύμει καὶ 

μὴ λυποῦ· δεῖ γάρ σε καὶ δέσμιον ἀπελθεῖν ἐν τῇ πόλει σου, διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν. Τῇ δὲ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ, ἐξαγαγὼν αὐτὴν ὁ ἄρχων τῆς φυλακῆς καὶ 

κάμινον  ἐκκαύσας σφοδρῶς, ἐν αὐτῇ βληθῆναι κατέκρινεν.  Ἡ δὲ ἁγία ῥιφεῖσα, ἐν 

τῇ καμίνῳ καὶ ἐφ’ ἱκανὸν στάσα καὶ ἀβλαβὴς διαμείνασα, ἐξῆλθεν· ὥστε  

θαυμάζειν πάντας καὶ ἐξίστασθαι. Προσευχομένης δὲ αὐτῆς, γέγονεν ἦχος μέγας 

ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἀστραπὴ καὶ βροντὴ καὶ χάλαζα, ὥστε καὶ τὸ πῦρ σβεσθῆναι, καὶ 

πολλοὺς κινδυνεῦσαι καὶ τὸν ἡγεμόνα φεύγειν μετὰ τῶν λοιπῶν.  

Μετὰ ταῦτα λέγει πρὸς αὐτὴν ὁ ἡγεμὼν· «Τίς εἶ; Καὶ τίνα τὰ κατὰ σὲ; Καὶ ἐκ 

ποίας χώρας τυγχάνεις;» Ἡ δὲ ἁγία ἐσιώπα. Μαθὼν δὲ ἐκ τῶν παρεστώτων ὅτι ἐκ  

τῆς μητροπόλεως Ἡρακλείας ἐστί, παρέπεμψεν αὐτὴν δέσμιον τῷ ἐκεῖσε ἡγεμόνι. 
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 Ἄγγελος δὲ Κ(υρίο)υ φανεὶς αὐτῆ, | λέγει· θάρσει θύγατερ. Δεῖ | γάρ σε Πομπιανῶ 

ἡγε|μόνι· ὃς κρεμμάσας αὐτὴν | ἐπὶ ξύλου, ἔξισεν ἀ|φειδῶς ἄχρις ὡρῶν τριῶν, | 

κ(αὶ) αἱ μὲν σάρκαις  αὐτῆς | ἀποτεμνόμεναι, ἀπέ|πεμπον εὐωδίαν μύρου. | Ἐκείνη 

δὲ βασανιζομένη, | σιωπηρῶς προσηύ|χετο· ὥστε λέγειν πάν|τας, σῶμα ἄψυχον 

πάσχειν || f 180r Αριστερὴ  στήλη μεταγαγὼν δὲ αὐτὴν ἀπὸ | τοῦ μαγγάνου, 

θηριομα|χῆσαι προσέταξε· κ(αὶ) λέ|ων ἀπολυθεὶς παμμε|γέθης, ἦλθε πλησίον | 

τῆς ἁγίας·  καὶ ἀναλαβὼν | ἀνθρωπίνην φωνὴν, | προστάξει θ(εο)ῦ ἐπὶ διορ|θώσει 

τῶν δυσσεβῶν· τὴν | μὲν ἁγίαν εὐφήμει· τοὺς | δὲ ἀνόμους ἤλεγχεν· εἶθ’ | οὕτω 

λέαιναν πάνδεινον | ἀπολύσας, οὐδέν τι ἤνυ|σεν· ἐλθοῦσα γὰρ αὕτη, ἔ|στη εἰς τὸ 

ἕτερον μέρος τῆς | ἁγίας· καὶ ἵσταντο ἑκατέρα | τὰ θηρία, ὥσπερ ἀρνιά | ἄκακα·  

ἀπορήσας δὲ | ὁ ἡγεμὼν, δέδωκεν ἀπό|φασιν κατ’ αὐτῆς· καὶ ἐξα|γαγόντες αὐτὴν 

ἔξω |τῆς πόλεως, ἀπέτεμον | τὴν τιμίαν αὐτῆς κεφα|λὴν·  γάλα πηγάσασαν | ἀντὶ 

αἵματος· τὸ  γοῦν | αὐτῆς ἅγιον σῶμα σὺν τῆ | κεφαλῆ ἐμβαλὼν ὁ δυσ|σεβὴς εἰς 

σάκκον, καὶ μό|λιβδον τριακοσίων λίτρων, | Δεξιὰ  στήλη κ(αὶ) ἐπιμελῶς 

ἀσφαλι|σάμενος, ἐν τῶ μέσω | τῆς θαλάσσης ἠκόντισεν· | ἄγγελος  δὲ θ(εο)ῦ τοῦ 

σάκκου δι|αρραγέντος, τὸ σῶμα τῆς | ἁγίας διεκόμισεν ἐν τόπω | λεγομένω 

Ῥησηστῶ. Ἀμ|μία δὲ συγκλητικὴ τοῦτο | διαμηνυθεῖσα, συνδόσιν | εἰλίσασα καὶ 

μυρίσασα, | ἐν ἰδίω τόπω τοῦ Ῥηση|στοῦ ἐναπέθετο.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ [ἐν] | ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Πρό|κλου, ἀρχιεπισκόπου | 

Κωνσταντινουπόλεως· | μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν, Ἰωάννου | τοῦ 

[ἁγιωτάτου], [π(ατ)ρι]|άρχου καὶ αὐτοῦ, Κων[στα]|ντινο[υπ]όλεως.| 

 

Ἔφησε Χ(ριστὸ)ς ὡς Πέτρω καὶ | τῶ Πρόκλω, | οὔπω θανόντι, βόσκε | τὰ πρόβατά 

μου.| 

 

Ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ ἡμῶν Πρό|κλος,  ἐβλαβὴς ὤν καὶ ἐ|νάρετος, ἐχειροτονήθη | 

παρὰ τοῦ ἁγίου π(ατ)ριάρχου || f 180v Αριστερὴ  στήλη Κωνσταντινουπόλεως 

Σι|σινίου, ἐπίσκοπος Κυ|ζίκου· ἀπελθὼν δὲ κ(αὶ) | μὴ δεχθεὶς παρὰ τῶν ἐ|κεῖσε 

ὄντων κληρικῶν, | ὑπέστρεψεν ἐν Κωνσταν|τινουπόλει· τὸν μετα|ξὺ σχολάζων 

χρόνον·  
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Ἄγγελος δὲ Κυρίου φανεὶς αὐτῇ, λέγει· «Θάρσει θύγατερ! Δεῖ  γάρ σε Πομπιανῷ 

ἡγεμόνι παραστῆναι ἀλλ’ ἐγὼ μετὰ σοῦ εἰμι». Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς Ἠράκλειαν, 

παρέστη τῷ ἡγεμόνι19, ὃς κρεμμάσας αὐτὴν ἐπὶ ξύλου, ἔξησεν ἀφειδῶς ἄχρις ὡρῶν 

τριῶν καὶ αἱ μὲν σάρκες αὐτῆς ἀποτεμνόμεναι ἀπέπεμπον εὐωδίαν μύρου.  Ἐκείνη 

δὲ βασανιζομένη, σιωπηρῶς προσηύχετο, ὥστε λέγειν πάντας σῶμα ἄψυχον 

πάσχειν. Μεταγαγὼν δὲ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ μαγγάνου θηριομαχῆσαι προσέταξε καὶ 

λέων ἀπολυθεὶς παμμεγέθης ἦλθε πλησίον τῆς ἁγίας,  καὶ ἀναλαβὼν  ἀνθρωπίνην 

φωνὴν προστάξει Θεοῦ, ἐπὶ διορθώσει τῶν δυσσεβῶν, τὴν  μὲν ἁγίαν εὐφήμει, τοὺς  

δὲ ἀνόμους ἤλεγχεν. Εἶθ’ οὕτω λέαιναν πάνδεινον ἀπολύσας, οὐδέν τι ἤνυσεν, 

ἐλθοῦσα γὰρ αὕτη, ἔστη εἰς τὸ ἕτερον μέρος τῆς ἁγίας καὶ ἵσταντο ἑκατέρα  τὰ 

θηρία, ὥσπερ ἀρνία  ἄκακα. 

Ἀπορήσας δὲ ὁ ἡγεμὼν, δέδωκεν ἀπόφασιν κατ’ αὐτῆς, καὶ ἐξαγαγόντες 

αὐτὴν ἔξω τῆς πόλεως, ἀπέτεμον τὴν τιμίαν αὐτῆς κεφαλὴν, γάλα πηγάσασαν  

ἀντὶ αἵματος. Τὸ γοῦν αὐτῆς ἅγιον σῶμα σὺν τῇ κεφαλῇ ἐμβαλὼν ὁ δυσσεβὴς εἰς 

σάκκον καὶ μόλυβδον τριακοσίων λίτρων καὶ ἐπιμελῶς ἀσφαλισάμενος, ἐν τῷ μέσῳ  

τῆς θαλάσσης ἠκόντισεν. Ἄγγελος δὲ Θεοῦ τοῦ σάκκου διαῤῥαγέντος, τὸ σῶμα τῆς  

ἁγίας διεκόμισεν ἐν τόπῳ λεγομένῳ Ῥησιστῷ. Ἀμμία δὲ συγκλητικὴ τοῦτο  

διαμηνυθεῖσα, σινδόσιν εἰλίσασα καὶ μυρίσασα, ἐν ἰδίῳ τόπῳ τοῦ Ῥησιστοῦ 

ἐναπέθετο. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πρόκλου, ἀρχιεπισκόπου  

Κωνσταντινουπόλεως, μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ 

ἁγιωτάτου πατριάρχου καὶ αὐτοῦ Κωνσταντινουπόλεως. 

 

Ἔφησε Χριστὸς ὡς Πέτρῳ καὶ τῷ Πρόκλῳ, οὔπω θανόντι, βόσκε  τὰ πρόβατά μου. 

 

Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Πρόκλος,  εὐλαβὴς ὢν καὶ ἐνάρετος, ἐχειροτονήθη παρὰ 

τοῦ ἁγίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Σισινίου, ἐπίσκοπος Κυζίκου· 

ἀπελθὼν δὲ καὶ μὴ δεχθεὶς παρὰ τῶν ἐκεῖσε ὄντων κληρικῶν, ὑπέστρεψεν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, τὸν μεταξὺ σχολάζων χρόνον.  

 

                                                 
19

 Στο σημείο αυτό υπάρχει φθορά στο κείμενο του χειρογράφου την οποία αποκαθιστώ από το κείμενο της  

Αποστολικής Διακονίας. Θεωρώ ότι το κενό που παρουσιάζεται στο νόημα του κειμένου οφείλεται σε λάθος του 

αντιγραφέα. (ο όρος ἡγεμόνι εμφανίζεται δύο φορές σε μικρή σχετικά απόσταση με αποτέλεσμα ο αντιγραφέας 

να μπερδεύεται κατά την αντιγραφή και να συνεχίζει το κείμενο από την δεύτερη εμφάνιση του όρου και μετά. 

«ομοιοτέλευτον») 



169 

 

 

τε|λευτήσαντος δὲ Μαξιμι|ανοῦ τοῦ π(ατ)ριάρχου ἔτι | τοῦ λειψάνου αὐτοῦ 

κειμέ|νου ἐν τῶ ἱερατείω τῆς με|γάλης ἐκκλησίας, προχει|ρίζεται πατριάρχης 

Κων|σταντινουπόλεως· καὶ ἐν|θρονίζεται κατ’ αὐτὴν | τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην | 

Πέμπτη ν τοῦ σωτηρίου | πάθους, τοῦ κ(υρίο)υ ἡμῶν | Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ· καὶ καλῶς 

πολιτευ|σάμενος, καὶ ἐπισκο|πήσας ἔτη δώ|δεκα κ(αὶ) μῆ|νας τρεῖς, | ἐν εἰρήνη | 

πρὸς κ(ύριο)ν ἐξε|δήμη|σεν.|  

 

 

ΤΗ  ΚΕ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 189r Δεξιά στήλη Τῶ  αὐτῶ μηνὶ, ΚΕη΄· μνήμη | τῶν ἁγίων μαρτύρων, 

Μα[ρ]|κιανοῦ καὶ Μαρτυρίου· | τῶν νοταρίων.| 

 

Θ(εο)ῦ καλάμους τοὺς νοταρί|ους νόει, εἰς αἷμα τὸ σφῶν | ἐκ ξίφους κεκαμμένους.| 

 

Πέμπτη Μαρκιανὸν τάμον | εἰκάδι μαρτύριόν τε.| 

 

Παῦλος ὁ ὁμολογητὴς· π(ατ)ρι|άρχης Κωνσταντινουπό|λεως, μετὰ τὴν κοίμησιν | 

Ἀλεξάνδρου, ἐπὶ τῆς | βασιλείας Κωνσταντίου γέ|γονεν· ἐπεὶ δὲ ὁ ἐν ἁγίοις | 

Παῦλος οὗτος ὑπερόριος ἐν | Ἁρμενία γενόμενος, τὸ | μακάριον ἐδέξατο τέλος, | 

ἀποπνιγεὶς παρὰ τῶν | Ἀρειανῶν, καὶ αὐτοὶ δὴ οὗτοι | οἱ ἅγιοι διὰ τὴν ὀρθόδοξον | 

πίστιν, ἀναιροῦνται μαχαίρα || f 189v  Αριστερὴ  στήλη καὶ πτόνται ἐν τῆ 

Μελανδία | πόρτη· ἐν αὐτῆ τῆ Κωνσταν|τινουπόλει· τοποθεσία | τοῦ δευτέρου· ὧν 

τὸν ναὸν | μετὰ ταῦτα ὁ ἐν ἁγίοις π(ατ)ὴρ | ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, | ἐκ 

βάθρων ἀνήγειρεν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη τοῦ | ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀ|ρέθα, καὶ τῶν σὺν αὐτῶ.| 

 

Τμηθεὶς θ(ε)ῶ προσῆξε μάρ|τυς Ἀρέθας, πολλοὺς ὁ|μοίως μάρτυρας τετμημένους.| 

 

Οὗτος ἦν πρῶτος τῆς πόλεως | Νεγρᾶς, ἐν Αἰθοπία ἐπὶ τῆς |βασιλείας Ἰουστίνου· 

τῆς | μὲν Αἰθιοπίας βασιλεύον|τος, Ἐλεσβαάν τοῦ χριστι|[α]νικωτάτου· τῶν δὲ 

Ὁμη|ριτῶν, ἑβραίου τινὸς. Ἡ | δὲ τοιαύτη χώρα, παρὰ μὲν | τῆ θεία γραφῆ, λέγεται 

Σαβᾶ· | παρὰ δὲ Ἕλλησιν, εὐδαίμων | Ἀρραβία· τοῦ δὲ Ἐλεσβαὰν, | τὸν Ἑβραῖον 

ὑποτάξαντος, | κ(αὶ) φύλακας ἐν τῆ πόλει | αὐτοῦ καταστήσαντος, ἐ|παναστὰς ὁ 

Ἑβραῖος, ἀνεῖ|λεν αὐτοὺς, κ(αὶ) πρὸς τὴν νε|Δεξιὰ  στήληγρὰν πόλιν ἀνέδραμεν· | 
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Τελευτήσαντος δὲ Μαξιμιανοῦ τοῦ πατριάρχου, ἔτι τοῦ λειψάνου αὐτοῦ κειμένου ἐν 

τῷ ἱερατείῳ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας, προχειρίζεται πατριάρχης 

Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἐνθρονίζεται κατ’ αὐτὴν τὴν ἁγίαν καὶ μεγάλην  

Πέμπτην τοῦ σωτηρίου Πάθους τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ καλῶς 

πολιτευσάμενος καὶ ἐπισκοπήσας ἔτη δώδεκα καὶ μῆνας τρεῖς, ἐν εἰρήνῃ πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν.  

 

 

ΤΗ  ΚΕ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 Τῷ  αὐτῷ μηνὶ ΚΕῃ΄, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου τῶν 

νοταρίων. 

 

Θεοῦ καλάμους τοὺς νοταρίους νόει, εἰς αἷμα τὸ σφῶν ἐκ ξίφους κεκαμμένους. 

 

Πέμπτῃ Μαρκιανὸν τάμον εἰκάδι μαρτύριόν τε. 

 

Παῦλος ὁ ὁμολογητὴς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως μετὰ τὴν κοίμησιν  

Ἀλεξάνδρου ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίου γέγονεν. Ἐπεὶ δὲ ὁ ἐν ἁγίοις Παῦλος 

οὗτος ὑπερόριος ἐν Ἁρμενίᾳ γενόμενος, τὸ  μακάριον ἐδέξατο τέλος,  ἀποπνιγεὶς 

παρὰ τῶν  Ἀρειανῶν. Καὶ αὐτοὶ δὴ οὗτοι οἱ ἅγιοι διὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν, 

ἀναιροῦνται μαχαίρᾳ καὶ θάπτονται ἐν τῇ Μελανδίᾳ πόρτῃ· ἐν αὐτῇ τῇ 

Κωνσταντινουπόλει· τοποθεσίᾳ τοῦ δευτέρου, ὧν τὸν ναὸν μετὰ ταῦτα ὁ ἐν ἁγίοις 

πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ βάθρων ἀνήγειρεν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

 

Τμηθεὶς Θεῷ προσῆξε μάρτυς Ἀρέθας, πολλοὺς ὁμοίως μάρτυρας τετμημένους. 

 

Οὗτος ἦν πρῶτος τῆς πόλεως  Νεγρᾶς ἐν Αἰθοπίᾳ ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστίνου, τῆς  

μὲν Αἰθιοπίας βασιλεύοντος, Ἐλεσβαάν τοῦ χριστιανικωτάτου, τῶν δὲ Ὁμηριτῶν, 

ἑβραίου τινός. Ἡ  δὲ τοιαύτη χώρα, παρὰ μὲν τῇ θείᾳ γραφῇ, λέγεται Σαβᾶ, παρὰ δὲ 

Ἕλλησιν, εὐδαίμων Ἀραβία. Τοῦ δὲ Ἐλεσβαὰν τὸν Ἑβραῖον ὑποτάξαντος καὶ 

φύλακας ἐν τῇ πόλει αὐτοῦ καταστήσαντος, ἐπαναστὰς ὁ Ἑβραῖος, ἀνεῖλεν αὐτοὺς, 

καὶ πρὸς τὴν Νεγρὰν πόλιν ἀνέδραμεν,  
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 ἣν κ(αὶ) πολιορκήσας, οὐ δυνάμει | ἀλλ’ ἐπιορκίαις, χριστιανοὺς | πάντας ἀνεῖλεν· 

ἄνδρας τε | κ(αὶ) γυναῖκας· τότε καὶ ὁ ἅγιος | Ἀρέθας, πρότερον πάντας | 

ἐπιστηρίξας, τῆ πρὸς τὸν | κ(ύριο)ν ἡμῶν Ἰ(ησοῦ)ν Χ(ριστὸ)ν πίστει, εἰς | ἔσχατον 

γήρας ἐλάσας, ὡς μὴ | δὲ δύνασθαι περιπατῆσαι, | ὅτι καὶ ὅτε παρεδόθη πρὸς | τὸ 

ἀποτμηθῆναι τὴν κεφα|λὴν, βασταζόμενος ἀπα|χθεὶς ἔχαιρε, τὴν διὰ ξίφους | 

τομὴν λαβὼν, τὸ πν(εῦμ)α τῶ κ(υρί)ω παρέθηκεν. | 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τὴν μ(ητέ)ρα ἐν | πυρὶ, καιομένην ἰδὸν τὸ | βρέφος, καὶ τῆ μ(ητρ)ὶ 

ἐπιρ|ρίψαν ἑαυτὸ, ἐτελειώθη|σαν ἀμφότεροι.| 

 

Τῆ μ(ητ)ρὶ· πρὸς πῦρ ἡσύχως τε|φρουμένη, φωναῖς ὑπο|ψελλίζον εἵπετο βρέφος. | 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ἁγίου | μάρτυρος Ἀναστασίου.| 

 

Οὗτος αὐτόκλητος πρὸς | τοὺς τυράννους ἀπελθὼν, | κ(αὶ) τὸν Χ(ριστὸ)ν ,  Θ(εὸ)ν 

ἀληθινὸν, κ(αὶ) |τοῦ παντὸς ποιητὴν κηρύξας || f 190r Αριστερὴ  στήλη 

πεπαρρησιασμένως ἐξέ|πληξε πάντας· καὶ τὸ ἀμετά|θετον αὐτοῦ ἰδόντες, ξίφει | 

τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπέ|τεμον· καὶ τῆ θαλάσση ἐνα|πέρριψαν· γυνὴ δὲ εὐλαβὴς | 

ἐκ τοῦ βυθοῦ ἀναλαβοῦσα, | τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον, μύ|ροις καὶ ὀθονίοις 

εἰλίσασα, | ἐν ὧ κατεσκεύασεν ἐν εὐκτη|ρίω οἴκω ἐναπέθετο· οὗ τῆ | καταθέσει, 

πολλαὶ ἰάσεις | γεγόνασι· κ(αὶ) μέχρι τοῦ νῦν γίνονται· | εἰς δόξαν τοῦ 

φιλαν(θρώπ)ου  θ(εο)ῦ ἡμῶν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ἁγίου μάρτυρος, Οὐαλ|λερίνου, καὶ τοῦ ἁγίου μ(άρτυ)ρος | 

Σαβίνου, καὶ τοῦ ἁγίου μ(άρτυ)ρος | Οὐάρου τοῦ ἐν Αἰγύπτω, καὶ | τῆς ἁγίας 

Ταβηθὰ τῆς ἐν Αἰ|γύπτω· ἣν ἐκ νεκρῶν ὁ ἀπό|στολος Πέτρος ἤγειρεν.| 

 

Οὐαλλερῖνος τὴν κάραν τμη|θεὶς ξίφει, τομῆς βρα|χείας, ὤ πόσα στέφη λάβοι.| 

 

Εἰσδὺς τὸ πῦρ χόρευε μάρτυς | Σαβῖνε, θείαν χορείαν πρό|ξενον σοὶ τοῦ στέφους.| 

 

Κάρας δυναστῶν δαιμόνων | ἐν ἐκστάσει, Οὔαρος ἐξεκο|Δεξιὰ στήλη ψεν ἐκκοπεὶς 

κάραν.| 

 

Ποῦ σοι Ταβηθᾶ Πέτρος εἰ γὰρ | ἦν πάλιν, ἤγειρεν | ἄν σε κ(αὶ) θανοῦσα ὡς 

πάλαι.| 
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ἣν καὶ πολιορκήσας, οὐ δυνάμει ἀλλ’ ἐπιορκίαις, χριστιανοὺς  πάντας ἀνεῖλεν, 

ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας. Τότε καὶ ὁ ἅγιος  Ἀρέθας, πρότερον πάντας  ἐπιστηρίξας, 

τῇ πρὸς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν πίστει, εἰς ἔσχατον γήρας ἐλάσας, ὡς μὴ  

δὲ δύνασθαι περιπατῆσαι, ὅτι καὶ ὅτε παρεδόθη πρὸς τὸ ἀποτμηθῆναι τὴν κεφαλὴν, 

βασταζόμενος ἀπαχθεὶς ἔχαιρε, τὴν διὰ ξίφους  τομὴν λαβὼν, τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ 

παρέθηκεν.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τὴν μητέρα ἐν πυρὶ, καιομένην ἰδὸν τὸ βρέφος καὶ τῇ μητρὶ 

ἐπιῤῥίψαν ἑαυτὸ, ἐτελειώθησαν ἀμφότεροι. 

 

Τῇ μητρὶ πρὸς πῦρ ἡσύχως τεφρουμένη, φωναῖς ὑποψελλίζον εἵπετο βρέφος.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου  μάρτυρος Ἀναστασίου. 

 

Οὗτος αὐτόκλητος πρὸς τοὺς τυράννους ἀπελθών, καὶ τὸν Χριστὸν Θεὸν ἀληθινὸν 

καὶ τοῦ παντὸς ποιητὴν κηρύξας πεπαῤῥησιασμένως ἐξέπληξε πάντας, καὶ τὸ 

ἀμετάθετον αὐτοῦ ἰδόντες, ξίφει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἀπέτεμον· καὶ τῇ θαλάσσῃ 

ἐναπέῤῥιψαν. Γυνὴ δὲ εὐλαβὴς ἐκ τοῦ βυθοῦ ἀναλαβοῦσα τὸ ἅγιον αὐτοῦ λείψανον 

μύροις καὶ ὀθονίοις εἰλίσασα, ἐν ᾧ κατεσκεύασεν εὐκτηρίῳ οἴκῳ ἐναπέθετο· οὗ τῇ  

καταθέσει πολλαὶ ἰάσεις γεγόνασι καὶ μέχρι τοῦ νῦν γίνονται, εἰς δόξαν τοῦ 

φιλανθρώπου  Θεοῦ ἡμῶν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου μάρτυρος Οὐαλλερίνου καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σαβίνου 

καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Οὐάρου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ καὶ τῆς ἁγίας Ταβηθὰ τῆς ἐν 

Αἰγύπτῳ, ἣν ἐκ νεκρῶν ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἤγειρεν. 

 

Οὐαλλερῖνος τὴν κάραν τμηθεὶς ξίφει, τομῆς βραχείας, ὢ πόσα στέφη λάβοι. 

 

Εἰσδὺς τὸ πῦρ χόρευε μάρτυς Σαβῖνε, θείαν χορείαν πρόξενον σοὶ τοῦ στέφους. 

 

Κάρας δυναστῶν δαιμόνων ἐν ἐκστάσει, Οὔαρος ἐξεκοψεν ἐκκοπεὶς κάραν. 

 

Ποῦ σοι Ταβηθᾶ Πέτρος εἰ γὰρ ἦν πάλιν, ἤγειρεν ἄν σε καὶ θανοῦσα ὡς πάλαι.
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ΤΗ  ΚΣΤ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 201v Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ  μηνὶ, ΚΣΤη΄· μνήμη | τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγα|λομάρτυρος 

μυροβλύτου | κ(αὶ) θαυματουργοῦ Δημητρίου.| 

 

Δημήτριον νύττουσι λόγχαι | Χ(ριστ)ὲ μου, ζηλοῦντα πλευ|ρᾶς λογχονύκτου σῆς 

πάθους.| 

 

Εἰκοστῆ μελίαι Δημήτριον ||  f 202r Αριστερὴ  στήλη ἕκτη ἀνεῖλον.| 

 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ | κ(αὶ) Μαξιμιανοῦ τῶν βασι|λέων· ἐκ τῆς 

Θεσσαλονικαίων | ὁρμώμενος πόλεως· εὐ|σεβὴς ὢν ἄνωθεν·  καὶ τῆς | εἰς 

Χ(ριστὸ)ν διδάσκαλος πίστεως· | ἐπιδημήσαντος δὲ τοῦ | Μαξιμιανοῦ τῆ 

Θεσσαλο|νικαίων, κατεσχέθη ὁ ἅγιος, | ὡς τῆ εὐσεβεία διαβόητος· | σεμνυνομένου 

δὲ τοῦ | βασιλέως, ἐπί τινι ἀν|δρὶ Λυαίω τοὔνομα· καὶ | προτρεπομένου τοὺς τῆς | 

χώρας ἐξελθεῖν καὶ δια|γωνίσασθαι πρὸς αὐτὸν. | Ἦν γὰρ ὁ Λυαῖος μεγέθει  

σώ|ματος καὶ ῥώμη· τοὺς κα|τ’ αὐτὸν ὑπερβάλλων. Νε|ανίας τίς, τὴν πίστιν 

χρι|στιανὸς· τοὔνομα Νέστωρ· |  προσελθὼν τῶ ἁγίω Δημη|τρίω ὄντι ἐν τῆ φρουρᾶ, 

| ἔφη· δοῦλε τοῦ θ(εο)ῦ Δημή|τριε· βούλομαι ἐμπλα|κῆναι τῶ Λυαίω· ἀλλὰ εὖ|ξαι 

ὑπὲρ ἐμοῦ. Ὁ δὲ, τὸ | σημεῖον τοῦ στ(αυ)ροῦ, ἐπιβαλὼν | Δεξιὰ στήλη τῶ μετόπω 

αὐτοῦ, φησὶ· κ(αὶ) τὸν Λυαῖον νικήσεις· κ(αὶ) | ὑπὲρ Χ(ριστο)ῦ μαρτυρήσεις. | 

Τούτοις ὁ Νέστωρ θαρρήσσας, | ἀντέστη τῶ Λυαίω· καὶ τὴν | ἀλαζονίαν αὐτοῦ 

κατέβα|λεν, ἀποκτείνας αὐτόν. | Διὰ τοῦτο ὁ βασιλεὺς αἰσχυν|θεὶς, ἐπεὶ καὶ 

ἐρευνήσας, | τὸ  πρᾶγμα ἀνέμαθεν. Ἐν ὧ | ἐφυλάττετο τόπω, λόγχαις | τὴν 

πλευρὰν διαπαρῆναι | ἐκέλευσε τὸν ἅγιον Δημήτριον | πρῶτον, ὡς αἴτιον 

γενόμενον τῆς τοῦ Λυαίου σφαγῆς | κ(αὶ) τούτου γενομένου, εὐθέ|ως ὁ ἅγιος 

ἀφῆκε τὴν ψυχήν. | Πολλῶν θαυμάτων καὶ | ἰάσεων παραδόξων μετὰ τὴν 

τελευ|τὴν γενόμενος αὐτουργός. | Εἶτα τῆ τοῦ βασιλέως κε|λεύσει, καὶ ὁ ἅγιος 

Νέστωρ| ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν.| 
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ΤΗ  ΚΣΤ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΣΤῃ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος μυροβλύτου  

καὶ θαυματουργοῦ Δημητρίου. 

 

Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χριστὲ μου, ζηλοῦντα πλευρᾶς λογχονύκτου σῆς 

πάθους. 

 

Εἰκοστῇ μελίαι Δημήτριον ἕκτῃ ἀνεῖλον. 

 

Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ  καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν βασιλέων, ἐκ τῆς Θεσσαλονικέων  

ὁρμώμενος πόλεως, εὐσεβὴς ὢν ἄνωθεν καὶ τῆς εἰς Χριστὸν διδάσκαλος πίστεως.  

Ἐπιδημήσαντος δὲ τοῦ Μαξιμιανοῦ τῇ Θεσσαλονικέων, κατεσχέθη ὁ ἅγιος, ὡς τῇ 

εὐσεβείᾳ διαβόητος. Σεμνυνομένου δὲ τοῦ  βασιλέως ἐπί τινι ἀνδρὶ Λυαίῳ τοὔνομα, 

καὶ προτρεπομένου τοὺς τῆς χώρας ἐξελθεῖν καὶ διαγωνίσασθαι πρὸς αὐτόν. Ἦν 

γὰρ ὁ Λυαῖος μεγέθει σώματος καὶ ῥώμῃ τοὺς κατ’ αὐτὸν ὑπερβάλλων. Νεανίας τις, 

τὴν πίστιν χριστιανός, τοὔνομα Νέστωρ, προσελθὼν τῷ ἁγίῳ Δημητρίῳ ὄντι ἐν τῇ 

φρουρᾷ, ἔφη· «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ Δημήτριε, βούλομαι ἐμπλακῆναι τῷ Λυαίῳ, ἀλλὰ 

εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ». Ὁ δέ, τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ, ἐπιβαλὼν τῷ μετώπῳ αὐτοῦ, φησὶ· 

«Καὶ τὸν Λυαῖον νικήσεις καὶ ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις». Τούτοις ὁ Νέστωρ 

θαῤῥήσσας,  ἀντέστη τῷ Λυαίῳ, καὶ τὴν ἀλαζονίαν αὐτοῦ κατέβαλεν, ἀποκτείνας 

αὐτόν.  

Διὰ τοῦτο ὁ βασιλεὺς αἰσχυνθείς, ἐπεὶ καὶ ἐρευνήσας, τὸ  πρᾶγμα ἀνέμαθεν, 

ἐν ᾧ ἐφυλάττετο τόπῳ, λόγχαις τὴν πλευρὰν διαπαρῆναι ἐκέλευσε τὸν ἅγιον 

Δημήτριον πρῶτον, ὡς αἴτιον γενόμενον τῆς τοῦ Λυαίου σφαγῆς καὶ τούτου 

γενομένου, εὐθέως ὁ ἅγιος ἀφῆκε τὴν ψυχήν. Πολλῶν θαυμάτων καὶ  ἰάσεων 

παραδόξων μετὰ τὴν τελευτὴν γενόμενος αὐτουργός. Εἶτα τῇ τοῦ βασιλέως 

κελεύσει καὶ ὁ ἅγιος Νέστωρ ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν. 
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            Ἐκ τῆς μεταφράσεως  θαύματα.| 

 

Εἶχεν μὲν τὰ τοῦ μάρτυρος | οὕτω· καὶ ὁ νεκρὸς αὐτοῦ | κατὰ γῆς ἔρριπτο· μετὰ | δὲ 

ταῦτα τινὲς τῶν φι|λοχρίστων, τὸ τίμιον || f 202v Αριστερὴ  στήλη ἀνελόμενοι 

λείψανον, εὐλα|βῶς περιστέλλουσιν· εἶτα | καὶ κόνιν ἐπιβαλλόντες | ἐν αὐτῶ· 

θεοφιλῶς θάπτου|σιν· εἷς δέ τις τῶν οἰκετῶν | τοῦ  ἁγίου παρεστὼς αὐτὸς αὐτῶ, | 

τὴν μακαρίαν ὑφισταμέ|νω σφαγὴν, καὶ ὡς οἷόν τε | ἦν τὸ ἱερὸν ἐκεῖνον αἷμα, | εἰς 

τὸ θεῖον τοῦ μάρτυρος | ἀνελόμενος ἐπώμιον· ἀ|λλὰ καὶ ὃν ἐφόρει κατὰ | χεῖρα 

δακτύλιον· καὶ αὐτὸν | συλλαβὼν, καὶ τῶ μαρτυ|ρικῶ αἵματι περιχρίσας, | πολύ τι 

χρῆμα τεραστίων | εἰργάζετο δι’ αὐτοῦ· ὡς πλῆ|ρη γενέσθαι τῆς τοιαύτης | φήμης 

τῶν τεραστίων, τὴν | πόλιν Θεσσαλονικαίων | ἅπασαν· ὅθεν οὐδὲ εἰκὸς | ἦν ταῦτα 

οὔτε Μαξιμιανὸν | λαθεῖν, οὔτε τὸν φθόνον | ὑπενεγκεῖν· καὶ διὰ τοῦτο | χειροῦται 

παραυτίκα ὁ θαυ|μάσιος οὗτος οἰκέτης Λοῦπος | τοὔνομα· καὶ ἀναιρεῖται. | Χρόνου 

δέ τινος παριόντος, | τῶν σημείων ἀδομένων, | Δεξιὰ  στήλη Λεόντιός τις ἀνήρ· τήν 

τε | δόξαν λαμπρός·  τήν τε | πρὸς Χ(ριστὸ)ν πίστιν μάλα θερμὸς, | νόσω βαρυτάτη 

κάτοχος γί|νεται· ὡς τὸν θάνατον, χρή|ματι νομίζειν ἐπιεικῶς | ποθεινότατον· καὶ 

ἐπεὶ, | ἰατροὶ μεν φανερῶς ἠττῶν|το, τὸ δὲ πάθος διὰ παντὸς | ἤκμαζε, πρὸς τὸν 

θεῖον τοῦ | μάρτυρος  καταφεύγει ναὸν· | κ(αὶ) εὐθὺς ἅμα τῆ καταθέσει | τοῦ 

νοσοῦντος, καὶ ἡ τοῦ μάρ|τυρος διὰ τῶν ἐκείνου χειλέων | ἀνάκλησις καὶ ἡ τοῦ 

νοσήμα|τος εὐχερὴς ἀπόθεσις ἠκο|λούθησεν· οὕτω ταχείας | Λεόντιος τῆς 

θεραπείας | τυχὼν, ταχεῖαν καὶ αὐτὸς | ὡς εἶχε τὴν ἀμοιβὴν ἀπο|δίδωσι καὶ τὸν 

μικρὸν οἰ|κίσκον ὃς τὸ ἱερὸν εἶχε τοῦ | μάρτυρος σῶμα, ἐπὶ βρα|χέος κομιδῆ καὶ 

στενοῦ τοῦ | σχήματος ὄντα, τοῖς πε|ριβόλοις τε του λουτροῦ, κ(αὶ) | τῶ σταδίω 

ἀπειλημμένον, | καταστρέψας αὐτὸς, ναὸν | ἐν τῶ ἄστει  Θεσσαλονίκης, || f 203r 

Αριστερὴ  στήλη ἐξ αὐτῶν ἐδείματο τῶν κρη|πίδων· ὃς καὶ νῦν ὁρᾶται | μέσος τοῦ 

δημοσίου λουτροῦ | κ(αὶ) τοῦ σταδίου κάλλιστα διηρ|<η>μένος· μέλλων δὲ ὁ 

φιλευ|σεβὴς οὗτος ἀνὴρ· καὶ πρὸς | Ἰλλυρικὸν ἀπιέναι, ἔνθα | κ(αὶ) τὴν τοῦ 

ἐπάρχου ἀξίαν | διεῖπε, καί τινα τῶν μερῶν | τοῦ ἱεροῦ σώματος λαβεῖν | 

βουληθεὶς, ὥστε κἀκεῖσε | τὸν ναὸν τῶ εὐκλεεῖ μάρτυρι ἀ|ναστῆσαι, οὐκ ἔσχε 

συνευ|δοκοῦντα τὸν ἅγιον· ἀλλὰ | νυκτεριναῖς αὐτὸν ἐπιφα|νείαις, ἐργει τοῦ 

ἐγχειρήμα|τος· καὶ ταῦτα καὶ τὸν δεύ|τερον ὃ λέγεται μετέρχεται | πλοῦν· καὶ τὴν 

χλαμύδα | τοῦ μάρτυρος, σεπτοῖς αἵ|μασι τοῖς ἐκείνου πεφοι|νιγμένην· καί τι τοῦ 

ἐπω|μίου λαβὼν, ὃ σύνηθες ὡ|ράριον ὀνομάζειν, καὶ κι|βωτῶ τιμία τὰ ἀληθῶς | 

τίμια καταθέμενος, οὕ|τω τῶ μάρτυρι μὲν ἀφο|σιοῖ τὸν πόθον, ἑαυτῶ δὲ | τὴν 

μεγίστην περιποιεῖται | Δεξιὰ στήλη  ἀσφάλειαν·  
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Ἐκ τῆς μεταφράσεως  θαύματα. 

 

Εἶχεν μὲν τὰ τοῦ μάρτυρος οὕτω· καὶ ὁ νεκρὸς αὐτοῦ κατὰ γῆς ἔρριπτο. Μετὰ  

δὲ ταῦτα τινὲς τῶν φιλοχρίστων, τὸ τίμιον ἀνελόμενοι λείψανον, εὐλαβῶς 

περιστέλλουσιν· εἶτα καὶ κόνιν ἐπιβαλόντες ἐν αὐτῷ, θεοφιλῶς θάπτουσιν. Εἷς δέ 

τις τῶν οἰκετῶν τοῦ ἁγίου παρεστὼς αὐτὸς αὐτῷ, τὴν μακαρίαν ὑφιστάμενος 

σφαγὴν καὶ ὡς οἷόν τε ἦν τὸ ἱερὸν ἐκεῖνον αἷμα εἰς τὸ θεῖον τοῦ μάρτυρος  

ἀνελόμενος ἐπώμιον, ἀλλὰ καὶ ὃν ἐφόρει κατὰ χεῖρα δακτύλιον, καὶ αὐτὸν  

συλλαβών, καὶ τῷ μαρτυρικῷ αἵματι περιχρίσας, πολύ τι χρῆμα τεραστίων 

εἰργάζετο δι’ αὐτοῦ, ὡς πλήρη γενέσθαι τῆς τοιαύτης φήμης τῶν τεραστίων, τὴν  

πόλιν Θεσσαλονικέων ἅπασαν. Ὅθεν οὐδὲ εἰκὸς ἦν ταῦτα οὔτε Μαξιμιανὸν  

λαθεῖν οὔτε τὸν φθόνον ὑπενεγκεῖν· καὶ διὰ τοῦτο χειροῦται παραυτίκα ὁ 

θαυμάσιος οὗτος οἰκέτης, Λοῦπος τοὔνομα, καὶ ἀναιρεῖται.   

Χρόνου δέ τινος παριόντος τῶν σημείων ἀδομένων,  Λεόντιός τις ἀνήρ, τήν τε  

δόξαν λαμπρός, τήν τε πρὸς Χριστὸν πίστιν μάλα θερμός, νόσῳ βαρυτάτῃ κάτοχος 

γίνεται, ὡς τὸν θάνατον χρήματι νομίζειν ἐπιεικῶς ποθεινότατον καὶ ἐπεὶ ἰατροὶ 

μεν φανερῶς ἠττῶντο, τὸ δὲ πάθος διὰ παντὸς  ἤκμαζε, πρὸς τὸν θεῖον τοῦ  

μάρτυρος  καταφεύγει ναὸν. Καὶ εὐθὺς, ἅμα τῇ καταθέσει τοῦ νοσοῦντος καὶ ἡ τοῦ 

μάρτυρος διὰ τῶν ἐκείνου χειλέων ἀνάκλησις καὶ ἡ τοῦ νοσήματος εὐχερὴς 

ἀπόθεσις ἠκολούθησεν. Οὕτω ταχείας Λεόντιος τῆς θεραπείας τυχών, ταχεῖαν καὶ 

αὐτὸς, ὡς εἶχε, τὴν ἀμοιβὴν ἀποδίδωσι· καὶ τὸν μικρὸν οἰκίσκον ὃς τὸ ἱερὸν εἶχε τοῦ  

μάρτυρος σῶμα, ἐπὶ βραχέος κομιδῇ καὶ στενοῦ τοῦ σχήματος ὄντα, τοῖς περιβόλοις 

τε του λουτροῦ, καὶ τῷ σταδίῳ ἀπειλημμένον, καταστρέψας αὐτός, ναὸν ἐν τῷ ἄστει  

Θεσσαλονίκης ἐξ αὐτῶν ἐδείματο τῶν κρηπίδων· ὃς καὶ νῦν ὁρᾶται μέσον τοῦ 

δημοσίου λουτροῦ καὶ τοῦ σταδίου κάλλιστα διῃρημένος. 

Μέλλων δὲ ὁ φιλευσεβὴς οὗτος ἀνὴρ καὶ πρὸς Ἰλλυρικὸν ἀπιέναι, ἔνθα  καὶ 

τὴν τοῦ ἐπάρχου ἀξίαν διεῖπε καί τινα τῶν μερῶν τοῦ ἱεροῦ σώματος λαβεῖν  

βουληθεὶς, ὥστε κἀκεῖσε τὸν ναὸν τῷ εὐκλεεῖ μάρτυρι ἀναστῆσαι, οὐκ ἔσχε 

συνευδοκοῦντα τὸν ἅγιον· ἀλλὰ νυκτεριναῖς αὐτὸν ἐπιφανείαις ἔργει τοῦ 

ἐγχειρήματος. Καὶ ταῦτα καὶ τὸν δεύτερον ὃ λέγεται μετέρχεται πλοῦν, καὶ τὴν 

χλαμύδα τοῦ μάρτυρος, σεπτοῖς αἵμασι τοῖς ἐκείνου πεφοινιγμένην καί τι τοῦ 

ἐπωμίου λαβὼν, ὃ σύνηθες ὡράριον ὀνομάζειν, καὶ κιβωτῷ τιμίᾳ τὰ ἀληθῶς τίμια 

καταθέμενος, οὕτω τῷ μάρτυρι μὲν ἀφοσιοῖ τὸν πόθον, ἑαυτῷ δὲ τὴν μεγίστην 

περιποιεῖται  ἀσφάλειαν.  
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ἀμέλει καὶ | τὴν ἐπὶ τὸ Σέρμιον ὥρα | χειμῶνος διαβαίνειν μέλλων | ἤδη, παρὰ ταῖς 

ὄχθαις | τοῦ ἴστρου γενόμενος, ἐπεὶ | ἐπὶ μέγα τὸ ῥεῖθρον ἐξαῖ|ρον ἦν, ἐν ἀθυμίαις 

ἦν ὁ | ἀνήρ. Ἐπιφανεὶς οὖν ὁ θεῖος | Δημήτριος, πᾶσαν ἀθυ|μίαν ἔφη πόρρω 

θέμενος | τῆς ψυχῆς, ὃ ἐπιφέρη μετὰ | χεῖρας ἔχων, διάβηθι τὸν | ποταμὸν 

ἀδιστάκτως· | πείθειται τῶ φανέντι ὁ ἔ|παρχος· καὶ ἔωθεν τοῦ ὀχή|ματος ἐπιβὰς, 

ἐχώρει διὰ | τοῦ ῥείθρου· μετὰ χεῖρας | τὴν σορὸν ἔχων· ἡσυχῆ τοῦ | ῥεύματος 

ὑποχωροῦντος | αὐτῶ· οὕτως οὖν ἀβλαβὴς | διελθὼν, καὶ πρὸς τῶ Σερ|μίω 

γενόμενος τὴν ἱερὰν | ἐκείνη σορὸν, μετὰ τοῦ | ἐν αὐτῆ θησαυροῦ, τῶ παρ’ | αὐτοῦ 

νεουργηθέντι ναῶ | τῶ μάρτυρι δίδωσι· πο|λλῶν δὲ θαυμάτων δὴ καὶ ἰά|σεων· κ(αὶ) 

παρ’ αὐτήν γε τὴν | ὁδὸν πλεῖστοι τῆς ἁγιαστικῆς || f 203v  Αριστερὴ στήλη ἐκείνης 

φερομένης χλαμύ|δος ἀπήλαυσαν· καὶ Μαρι|ανὸν τὸν ἔπαρχον τῶν Ἰλλυ|ριῶν, 

ἕλκει πονήρω βληθέν|τα ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν, | ἀπειρηκότων καὶ τῶν ἰα|τρῶν 

ταύτης τῆς νόσου | ἀπήλλαξεν, ἐλθόντα πρὸς | τὸν αὐτοῦ ναὸν, καθὼς ὁ ἅγι|ος 

αὐτῶ ἐνετείλατο· καὶ | ἕτερον ἄν(θρωπ)ον τῶ τῆς αἱμορ|ροίας πάθει κατισχημένον, 

| παραδόξως ἰάσατο· καὶ | ἄλλον  δαιμονῶντα· καὶ | τὴν μεγαλόπολιν 

Θεσσαλο|νίκην ὑπὸ τῶν Ἀβάρων πο|λιορκουμένην, ἐρρύσατο· | καὶ τὸν ἐπίσκοπον 

ἄφρων, | οὓς Ἕλληνες Φοινίκης ἀποί|κους ἀναγράφουσιν, αἰχμα|λωσίας τῆς ἀπὸ 

τῶν βαρ|βάρων ἐλυτρώσατο· τοὺτω | ἐπιφανεὶς, καὶ τῶν περι|κειμένων αὐτῶ 

δεσμῶν δι|αλύσας αὐτόν· καὶ μέχρι Θεσ|σαλονίκης αὐτὸν ὁδηγήσας· | τοῦ δὲ 

ἐπισκόπου εἰς | Ἀφρικὴν παραγενομένου, | κ(αὶ) ναὸν τῶ μεγαλομάρτυρι | Δεξιὰ  

στήλη δειμαμένου Δημητρίω, | καὶ περὶ κιβωτίου, καὶ ἄμ|βωνος διαπονουμένου, | ὁ 

ἅγιος οὐκ ἠμέλησεν· ἀλλὰ | γε τῶ ἐπισκόπω κατ’ ὄναρ | φανεὶς, τὸ νυνὶ πλοῖον | 

τῶ  λιμένι προσχών φησιν, | ὅσα σοι διὰ φ<ρ>οντίδος τῶν μαρ|μάρων ἐστὶν 

ἐπιφέρεται· | κἀκτούτων βουλομένω σοι, | κ(αὶ) τῆς χρείας προσπορισθή|σεται· τῶ 

δὲ ἐπισκόπω | ἐν τυχόντι τῶ ναυκλήρω, | κ(αὶ) τοῦ σκοποῦ ἀποτυχόντι, | πάλιν ὁ 

ἅγιος αὐτῶ ἐμφα|νίζεται· καὶ φησὶ·  τῆ | πρώρα τοῦ πλοίου ἐναπο|κεῖσθαι τὰ 

μάρμαρα, ἕκαστον | ἐξονομάσας, ὡς εἶχεν | εἴδους καὶ σχήματος· ἐπ’ ὀ|νόματι δὲ 

τοῦ ἀδελφοῦ | κ(αὶ) συμμάρτυρος Βίκτωρος | ὠνηθῆναι, αὐτῶ δ’ ἐκεῖνον | ταῦτα 

δωρήσασθαι νῦν, | ὡς κατὰ τὴν βασιλίδα τῆς | τούτων χρείας εὑρεθείσης |  ἐκείνω 

καὶ πληρωθείσης· | ἀνειπεῖν τε ταῦτα τῶ τῆς | νεὼς ἀφηγουμένω σαφῶς || f 204r 

Αριστερὴ  στήλη οὕτω τε πεῖσαι καὶ λήψεσθαι, | ὃ δὴ καὶ γέγονε.  
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Ἀμέλει καὶ τὴν ἐπὶ τὸ Σέρμιον, ὥρᾳ χειμῶνος, διαβαίνειν μέλλων, ἤδη παρὰ 

ταῖς ὄχθαις τοῦ Ἴστρου γενόμενος, ἐπεὶ μέγα τὸ ῥεῖθρον ἐξαῖρον ἦν, ἐν ἀθυμίαις ἦν 

ὁ  ἀνήρ. Ἐπιφανεὶς οὖν ὁ θεῖος  Δημήτριος, «Πᾶσαν ἀθυμίαν, ἔφη, πόῤῥω θέμενος  

τῆς ψυχῆς, ὃ ἐπιφέρη μετὰ χεῖρας ἔχων, διάβηθι τὸν ποταμὸν ἀδιστάκτως»·  

πείθειται τῷ φανέντι ὁ ἔπαρχος· καὶ ἔωθεν τοῦ ὀχήματος ἐπιβάς, ἐχώρει διὰ τοῦ 

ῥείθρου μετὰ χεῖρας τὴν σορὸν ἔχων· ἡσυχῇ τοῦ ῥεύματος ὑποχωροῦντος αὐτῷ. 

Οὕτως οὖν ἀβλαβὴς διελθὼν καὶ πρὸς τῷ Σερμίῳ γενόμενος τὴν ἱερὰν ἐκείνην 

σορὸν μετὰ τοῦ ἐν αὐτῇ θησαυροῦ τῷ παρ’ αὐτοῦ νεουργηθέντι ναῷ τῷ μάρτυρι 

δίδωσι. Πολλῶν δὲ θαυμάτων δὴ καὶ ἰάσεων καὶ παρ’ αὐτήν γε τὴν ὁδὸν πλεῖστοι 

τῆς ἁγιαστικῆς ἐκείνης φερομένης χλαμύδος ἀπήλαυσαν.  

Καὶ Μαριανὸν τὸν ἔπαρχον τῶν Ἰλλυριῶν, ἕλκει πονήρῳ βληθέντα ἀπὸ 

κεφαλῆς ἕως ποδῶν, ἀπειρηκότων καὶ τῶν ἰατρῶν ταύτης τῆς νόσου ἀπήλλαξεν, 

ἐλθόντα πρὸς τὸν αὐτοῦ ναὸν, καθὼς ὁ ἅγιος αὐτῷ ἐνετείλατο. Καὶ ἕτερον 

ἄνθρωπον τῷ τῆς αἱμοῤῥοίας πάθει κατεσχημένον, παραδόξως ἰάσατο. Καὶ  ἄλλον  

δαιμονιῶντα. Καὶ τὴν μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην ὑπὸ τῶν Ἀβάρων 

πολιορκουμένην, ἐῤῥύσατο. 

Καὶ τὸν ἐπίσκοπον Ἄφρων, οὓς Ἕλληνες Φοινίκης ἀποίκους ἀναγράφουσιν, 

αἰχμαλωσίας τῆς ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἐλυτρώσατο, τοὺτῳ ἐπιφανεὶς, καὶ τῶν 

περικειμένων αὐτῳ δεσμῶν διαλύσας αὐτόν καὶ μέχρι Θεσσαλονίκης αὐτὸν 

ὁδηγήσας. Τοῦ δὲ ἐπισκόπου εἰς Ἀφρικὴν παραγενομένου καὶ ναὸν τῷ 

μεγαλομάρτυρι δειμαμένου Δημητρίῳ, καὶ περὶ κιβωτίου καὶ ἄμβωνος 

διανοουμένου,  ὁ ἅγιος οὐκ ἠμέλησεν, ἀλλά  γε τῷ ἐπισκόπω κατ’ ὄναρ  φανεὶς  «Τὸ 

νυνὶ πλοῖον,  τῷ  λιμένι προσχών, φησιν,  ὅσα σοι διὰ φροντίδος τῶν μαρμάρων 

ἐστὶν, ἐπιφέρεται·  κἀκτούτων βουλομένῳ σοι καὶ τῆς χρείας προσπορισθήσεται». 

Τῷ δὲ ἐπισκόπῳ ἐντυχόντι τῷ ναυκλήρῳ καὶ τοῦ σκοποῦ ἀποτυχόντι, πάλιν ὁ ἅγιος 

αὐτῷ ἐμφανίζεται καὶ φησὶ,  «Τῇ  πρώρᾳ τοῦ πλοίου ἐναποκεῖσθαι τὰ μάρμαρα, 

ἕκαστον ἐξονομάσας, ὡς εἶχεν εἴδους καὶ σχήματος. Ἐπ’ ὀνόματι δὲ τοῦ ἀδελφοῦ  

καὶ συμμάρτυρος Βίκτωρος  ὠνηθῆναι, αὐτῷ δ’ ἐκεῖνον ταῦτα δωρήσασθαι νῦν,  ὡς 

κατὰ τὴν βασιλίδα τῆς τούτων χρείας εὑρεθείσης ἐκείνῳ καὶ πληρωθείσης·  

ἀνειπεῖν τε ταῦτα τῷ τῆς νεὼς ἀφηγουμένῳ σαφῶς, οὕτω τε πεῖσαι καὶ λήψεσθαι,  ὃ 

δὴ καὶ γέγονε.  
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Τῆ δὲ πόλει | Θεσσαλονίκη, ἔλυσε καὶ λοι|μὸν, τοῖς λιμέσιν ἐπιφοι|τῶν· καὶ τοῖς 

ναυπηγοῖς | ἐμφανιζόμενος· καὶ κα|ταίρειν ὡς τάχιστα παρὰ | ταύτην 

κατεπισκήπτων· | πρὸς τούτω· καὶ ὀφθαλμο|φανῶς δὴ καθορώμενος, | ἐπὶ πολὺ 

πορευόμενος τῶν | νηῶν· καὶ πεζεύων τὸ πέ|λαγος· τοῦ δὲ ἀοιδίμου βα|σιλέως 

Ἰουστινιανοῦ, τοῦ | ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἐνυποστά|του θ(εο)ῦ λόγου σοφίας 

οἰκοδο|μήσαντος· τὸ θεουργὸν καὶ | ἀμώμητον ἔργον καὶ τὰ ἀ|π’ αἰῶνος ἅπαντα 

ἀποκρύ|ψαν, ζητοῦντος μέρος τὶ | τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου | μεγαλομάρτυρος 

Δημητρίου | αὐτῶ μετακομισθῆναι, κ(αὶ) | τῶν παρ’ αὐτοῦ ἀποσταλέν|των 

τεχνητῶν τοῦ ἔργου | ἐρχομένων, καὶ τῆ μαρτυ|ρικῆ καὶ θεοτιμήτω σορῶ τοῦ | 

μάρτυρος ἐγγισάντων, πῦρ | ἀθρόον φωτοβολοῦν περὶ | Δεξιὰ στήλη τὴν τιμίαν 

καθωράθη σορὸν | καὶ φλόξ ἐκεῖθεν ἐξαλλομέ|νη, κατὰ στόμα τούτοις 

προ|συπαντᾶ· περαιτέρω προ|βῆναι ἐξείργουσα· φωνή τε | ἐκ τοῦ πυρὸς τὸ 

ἐξαίσιον κ(αὶ) | τεραστικὸν διηχηθεῖσα, τρα|νῶς ἔφη· παύσασθαι περαι|τέρω 

πειράζοντες· ὑφ’ ὧν | ἄρδην καταπλαγέντες,  τῶ | ἐδάφει τὰς ὄψεις συνέσμιξαν | 

χοῦν δὲ μόνον ἐκεῖθεν λαβόν|τες, ἀνῆλθον· οὗ τὸ μὲν ἥ|μισυ, τῶ βασιλεῖ εἰς 

ἁγιασ|μὸν ἐξαπέστειλαν· τὰ συμ|βεβηκότα· καὶ  εἰρημένα | σημάναντες. Ὁ ἀεὶ δὲ 

βα|σκαίνων τοῖς ἀγαθοῖς διάβολος, | πειρᾶται ποτὲ τῶν καιρῶν, | τὴν 

μεγαλόπολιν Θεσσαλονί|κην ἐχθροῖς παραδοῦναι· τρό|πω τοιῶδε· ἐμπρησμὸν | 

κατασκευάζει κατὰ τοῦ κι|βωτίου τοῦ ἁγίου, ἐν αὐτῶ | τῶ ναῶ· ἐν ὅσω δὲ ὁ 

ἐμπρησ|μὸς ἐνηργεῖτο, φθάνει καὶ | τὸ τῶν Σθλαβίνων ὠμότατον | ἔθνος· κ(αὶ) 

πρὸ ὀλίγων σταδίων || f 204v Αριστερὴ  στήλη τῆς πόλεως λάθρα 

κατεστρα|τοπέδευσαν· τοῦ πονηροῦ | σατὰν δηλονότι τοῦτο πα|ρακινήσαντος· τοῦ 

δὲ λαοῦ | συναθροισθέντος καὶ συνα|γομένου ἐπὶ τῶ ἐμπρησμῶ, | δείσας ὁ τὴν 

φροντίδα ποι|ούμενος τοῦ ναοῦ, μὴ ὁ ἄρ|γυρος τοῦ κιβωτίου ὃς ἦν | διατακεὶς τῶ 

πυρὶ, καὶ | τῶ ἐδάφει ἐπιλιμνάζων, | τῶ ὄχλω παραπόλλυται· | ὦ φίλοι καὶ 

ἀγχιστεῖς ἐξε|βόησεν, ἐπὶ τὸ τεῖχος πο|λέμιοι· καὶ ἤδη τοῦ ἀπο|ρύττειν  

ἀπάρχονται· δια|σκεδάσαι τῶ λόγω τὸ πλῆθος | ἐκμηχανώμενος, ὥστε | περισῶσαι 

τὸν ἄργυρον. | Τὸ δὲ ἦν ἆρα ἐπίπνοια τοῦ | ἁγίου· πιστῶ γὰρ ὄντι πι|στεύσαντες τῶ 

ἀνδρὶ, καὶ | παραυτίκα τοῖς τείχεσι | προσφοιτίσαντες ἅπαντες, | εὗρον τοὺς 

πολεμίους, τὰς | ἐλεπόλεις ἤδη τοῖς τείχεσι | προσερείδοντας. Ἀλλὰ | κ(αὶ) αὐτοὺς 

οὗτοι τοῦ πυρὸς | οὐχ ἧττον κατὰ τῆς πόλεως | Δεξιὰ  στήλη βρέβοντας(?), 

ἀπέσβεσαν· | εἰς συμμαχίαν τὸν ἅγιον προσ|καλούμενοι. 
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Τῇ δὲ πόλει Θεσσαλονίκῃ ἔλυσε λιμὸν καὶ λοιμόν, τοῖς λιμέσιν ἐπιφοιτῶν καὶ 

τοῖς ναυπηγοῖς ἐμφανιζόμενος, καὶ καταίρειν ὡς τάχιστα παρὰ ταύτην 

κατεπισκήπτων· πρὸς τοῦτο καὶ ὀφθαλμοφανῶς δὴ καθορώμενος ἐπὶ πολὺ 

πορευόμενος τῶν νηῶν καὶ πεζεύων τὸ πέλαγος.  

Τοῦ δὲ ἀοιδίμου βασιλέως Ἰουστινιανοῦ, τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἐνυποστάτου 

Θεοῦ Λόγου Σοφίας οἰκοδομήσαντος τὸ θεουργὸν καὶ ἀμώμητον ἔργον, καὶ τὰ ἀπ’ 

αἰῶνος ἅπαντα ἀποκρύψαν, ζητοῦντος μέρος τι τῶν λειψάνων τοῦ ἁγίου  

μεγαλομάρτυρος Δημητρίου αὐτῷ μετακομισθῆναι καὶ τῶν παρ’ αὐτοῦ 

ἀποσταλέντων τεχνητῶν τοῦ ἔργου ἐρχομένων καὶ τῇ μαρτυρικῇ καὶ θεοτιμήτῳ 

σορῷ τοῦ μάρτυρος ἐγγισάντων, πῦρ ἀθρόον φωτοβολοῦν περὶ τὴν τιμίαν 

καθωράθη σορὸν·  καὶ φλόξ ἐκεῖθεν ἐξαλλομένη κατὰ στόμα τούτοις προσυπαντᾷ, 

περαιτέρω προβῆναι ἐξείργουσα. Φωνή τε ἐκ τοῦ πυρὸς τὸ ἐξαίσιον καὶ  τεραστικὸν 

διηγηθεῖσα τρανῶς ἔφη· «Παύσασθαι περαιτέρω πειράζοντες»· ὑφ’ ὧν ἄρδην 

καταπλαγέντες, τῷ ἐδάφει τὰς ὄψεις συνέσμιξαν.  Χοῦν δὲ μόνον ἐκεῖθεν λαβόντες 

ἀνῆλθον· οὗ τὸ μὲν ἥμισυ, τῷ βασιλεῖ εἰς ἁγιασμὸν ἐξαπέστειλαν τὰ συμβεβηκότα 

καὶ εἰρημένα σημάναντες.  

Ὁ ἀεὶ δὲ βασκαίνων τοῖς ἀγαθοῖς διάβολος πειρᾶται ποτὲ τῶν καιρῶν,  τὴν 

μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην ἐχθροῖς παραδοῦναι τρόπῳ τοιῷδε. Ἐμπρησμὸν  

κατασκευάζει κατὰ τοῦ κιβωτίου τοῦ ἁγίου ἐν αὐτῷ τῷ ναῷ. Ἐν ὅσῳ δὲ ὁ 

ἐμπρησμὸς ἐνηργεῖτο, φθάνει καὶ τὸ τῶν Σθλαβίνων ὠμότατον ἔθνος· καὶ πρὸ 

ὀλίγων σταδίων τῆς πόλεως λάθρα κατεστρατοπέδευσαν, τοῦ πονηροῦ  σατὰν 

δηλονότι τοῦτο παρακινήσαντος. Τοῦ δὲ λαοῦ συναθροισθέντος καὶ συναγομένου 

ἐπὶ τῷ ἐμπρησμῷ, δείσας ὁ τὴν φροντίδα ποιούμενος τοῦ ναοῦ, μὴ ὁ ἄργυρος τοῦ 

κιβωτίου, ὃς ἦν διατακεὶς τῷ πυρὶ καὶ  τῷ ἐδάφει ἐπιλιμνάζων, τῷ ὄχλῳ 

παραπόλλυται·  «Ὦ φίλοι καὶ ἀγχιστεῖς, ἐξεβόησεν, ἐπὶ τὸ τεῖχος πολέμιοι καὶ ἤδη 

τοῦ ἀπορύττειν ἀπάρχονται»· διασκεδάσαι τῷ λόγῳ τὸ πλῆθος ἐκμηχανώμενος, 

ὥστε περισῶσαι τὸν ἄργυρον. Τὸ δὲ ἦν ἆρα ἐπίπνοια τοῦ ἁγίου. Πιστῷ γὰρ ὄντι 

πιστεύσαντες τῷ ἀνδρὶ καὶ παραυτίκα τοῖς τείχεσι προσφοιτήσαντες ἅπαντες,  

εὗρον τοὺς πολεμίους, τὰς ἐλεπόλεις ἤδη τοῖς τείχεσι προσερείδοντας. †Ἀλλὰ καὶ 

αὐτοὺς οὗτοι τοῦ πυρὸς οὐχ ἧττον κατὰ τῆς πόλεως τρέχοντας, ἀπέσβεσαν·†  εἰς 

συμμαχίαν τὸν ἅγιον προσκαλούμενοι.  
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 Μετὰ δὲ ταῦτα | κ(αὶ) τοῦ πυρὸς σβεσθέντος, | ὁ ἱεροφύλαξ πᾶσι διετρά|νωσε τὸ 

θαῦμα τουτὶ· λέγων, | ὡς οὐκ εἰδήσει τῆς τῶν πο|λεμίων ἐφόδου· περιποι|ήσει δὲ 

τοῦ ἁγίου, διεπλά|σατο τοῦτο τὸν ἄργυρον | μὴ διασκεδασθῆναι ὑπὸ τοῦ | λαοῦ 

σοφιζόμενος· ἐξ οὗ | δὴ πάρεστι σαφῶς τοῖς ὀρ|θῶς κρίνειν ἐπισταμένοις, | καὶ 

συνιέναι θείας οἰκονομίας | ὡς προμηθεία τοῦ ἁγίου, | τῆ τοῦ ἐχθροῦ κεφαλῆ 

περι|τρέποντος τὰς αὐτοῦ μη|χανὰς, κακῶ τὸ κακὸν ἐξιάθη· | διὰ μὲν τῆς 

πυρκαϊᾶς , | τὸν λαὸν διεγείραντος· διὰ | δὲ τῆς τοῦ πυρὸς ἀποσβέσεως, | τοῦτον 

ἀνασώσαντος, διὰ | δὲ τῆς ἐμπνευσθείσης | τῶ ἱεροφύλακι σωτηριώδους | φωνῆς, 

τῆς τοῦ ἔθνους μη|νύσεως, τὸ τεῖχος καὶ τὴν | πόλιν, σοφῶς ἄγαν καὶ συμ|παθῶς  

διασώσαντος. || f 205r Αριστερὴ  στήλη Ἰλούστριος δέ τις κατὰ τὴν | Ἑλλάδα 

φωνήν, πρωτοσπα|θάριος, τῶ τοῦ ἁγίου ἀεὶ προ|σεδρεύων σηκῶ, ἐργάτης | τῆς 

ἀρετῆς ἐγνωρίζετο. Οὗτος | ἔφη κατὰ τὸν καιρὸ τοῦ ἐπὶ | Μαυρικίου βασιλέως τῶν 

Ἀ|βάρων πολέμου, τεθεᾶσθαι | δύο ἄνδρας, εἴδει καὶ μεγέ|θει διαπρεπεῖς, καὶ 

οἴ†κ†ους | ἐν προσώπω βασιλέως τι|μᾶσθαι καὶ παρίστασθαι, ἐπι|σείοντας μὲν τῶ 

ναῶ ἔξωθεν, | πρὸς δὲ τὸ λεγόμενον Τρί|βωλον γενομένους, ἀρχὴ δὲ | τοῦτο τῆς 

πρὸς τὸν ναὸν εἰ|σόδου, καὶ μεθόριον τῶν | πρὸς ἑσπέραν αὐτοῦ Θεττα|λῶν 

μεγάλων κιόνων, εἰπεῖν | τῶ ὑπηρέτη, ἀναγαγεῖν αὐτοὺς | τῶ κυρίω τοῦ οἴκου· 

τούτου δὲ | τῆ εἰσόδω τοῦ ἱεροῦ κιβωτίου | προσπελάσαντος καὶ προσ|ψαύσαντος, 

καὶ τοὺς δηλωθέν|τας μηνύσαντος, θάττον | αὐτοῖς διᾶραι τὰς θύρας τὸν | ἅγιον· 

προσυπαντῆσαι τὲ | κ(αὶ) προσερεῖν, ὥς τινας | συνήθεις, καὶ παρὰ βασιλέως | 

Δεξιὰ στήλη βούλημα φέροντας. Τοὺς | δ’ ἀν εἰπεῖν, κελεῦσαι τὸν | βασιλέα τῆ σῆ 

ἁγιοσύνη, προ|λιπεῖν τὴν πόλιν, καὶ πρὸς | αὐτὸν ἀφικέσθαι, ὡς τοῖς | ἐχθροῖς ἤδη 

τούτην διαφει|μένην· καὶ ὡς ταῦτα ἀκή|κοότα, ἐπιδακρῦσαι τῶ | λόγω, τὴν 

κεφαλὴν ἐπικλί|ναντα· καὶ ἀφασία συσχε|θέντα μακρᾶ, τὸ βάρος | τῆς λύπης τῶν 

ἠκουμένων, | τῶ τοιῶδε σχήματι ἐνδεικνύ|μενον· οἷς δὴ καὶ τὸν ὑπη|ρέτην 

ἀνιαθέντα εἰπεῖν · εἰ | ἤδειν ἀδελφοὶ τοσοῦτον ὂν· | τῆς ὑμῶν παρουσίας τὸ ἀη|δὲς, 

οὐκ ἂν ὑμᾶς τῶ Κυρίω | μου κατεμήνυσα· πρὸς τού|τοις, ὀψὲ καὶ μόλις ἐρέσθαι | τὸ  

ἅγιον· ὄντως ο[ὕτως] ἤρεσεν; | Οὕτως ἔδοξε τῶ κυρίω καὶ δεσ|πότη πάντων; 

Τηλικαύτην | πόλιν, ἣν τῶ ἰδίω ἐξηγο|ράσατο αἵματι, διαφεῖναι | τοῖς αὐτὸν μὴ 

ἐπιγινώσκου|σι, τῶν δὲ, οὕτω καταφη|σάντων, τὸν συμπαθέστατον | 

ἀνθυπενεγκεῖν μάρτυρα· ||  f 205v Αριστερὴ στήλη καὶ τὴν ἀπόκρισιν τῶ  δεσπότη | 

πάντων κατεπισκῆψαι | προσενεγκεῖν ἔχουσαν οὕτως· |  
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Μετὰ δὲ ταῦτα καὶ τοῦ πυρὸς σβεσθέντος, ὁ ἱεροφύλαξ πᾶσι διετράνωσε τὸ 

θαῦμα τοῦτο, λέγων, ὡς οὐκ εἰδήσει τῆς τῶν πολεμίων ἐφόδου, περιποιήσει δὲ τοῦ 

ἁγίου, διεπλάσατο τοῦτο τὸν ἄργυρον μὴ διασκεδασθῆναι ὑπὸ τοῦ λαοῦ, 

σοφιζόμενος. Ἐξ οὗ δὴ πάρεστι σαφῶς τοῖς ὀρθῶς κρίνειν ἐπισταμένοις καὶ 

συνιέναι θείας οἰκονομίας, ὡς προμηθείᾳ τοῦ ἁγίου, τῇ τοῦ ἐχθροῦ κεφαλῇ 

περιτρέποντος τὰς αὐτοῦ μηχανάς, κακῷ τὸ κακὸν ἐξιάθη,  διὰ μὲν τῆς πυρκαϊᾶς  

τὸν λαὸν διεγείραντος· διὰ δὲ τῆς τοῦ πυρὸς ἀποσβέσεως τοῦτον ἀνασώσαντος, διὰ  

δὲ τῆς ἐμπνευσθείσης τῷ ἱεροφύλακι σωτηριώδους φωνῆς, τῆς τοῦ ἔθνους 

μηνύσεως, τὸ τεῖχος καὶ τὴν πόλιν σοφῶς ἄγαν καὶ συμπαθῶς  διασώσαντος. 

Ἰλλούστριος δέ τις κατὰ τὴν Ἑλλάδα φωνήν πρωτοσπαθάριος, τῷ τοῦ ἁγίου 

ἀεὶ προσεδρεύων σηκῷ, ἐργάτης τῆς ἀρετῆς ἐγνωρίζετο. Οὗτος ἔφη, κατὰ τὸν 

καιρὸν τοῦ ἐπὶ  Μαυρικίου βασιλέως τῶν Ἀβάρων πολέμου, τεθεᾶσθαι  δύο ἄνδρας, 

εἴδει καὶ μεγέθει διαπρεπεῖς, καὶ οἵους ἐν προσώπῳ βασιλέως τιμᾶσθαι καὶ 

παρίστασθαι, ἐπεισιόντας μὲν τῷ ναῷ ἔξωθεν, πρὸς δὲ τὸ λεγόμενον Τρίβωλον 

γενομένους, ἀρχὴ δὲ τοῦτο τῆς πρὸς τὸν ναὸν εἰσόδου, καὶ μεθόριον τῶν πρὸς 

ἑσπέραν αὐτοῦ Θετταλῶν μεγάλων κιόνων· εἰπεῖν  τῷ ὑπηρέτῃ ἀναγαγεῖν αὐτοὺς  

τῷ κυρίῳ τοῦ οἴκου. Τούτου δὲ τῇ εἰσόδῳ τοῦ ἱεροῦ κιβωτίου προσπελάσαντος καὶ 

προσψαύσαντος καὶ τοὺς δηλωθέντας μηνύσαντος, θάττον αὐτοῖς διᾶραι τὰς θύρας 

τὸν ἅγιον· προσυπαντῆσαί τε καὶ προσερεῖν, ὥς τινας  συνήθεις καὶ παρὰ βασιλέως  

βούλημα φέροντας. Τοὺς δ’ ἀν εἰπεῖν, κελεῦσαι τὸν βασιλέα τῇ σῇ ἁγιοσύνῃ, 

προλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ πρὸς αὐτὸν ἀφικέσθαι, ὡς τοῖς ἐχθροῖς ἤδη τούτην 

διαφειμένην· καὶ ὡς ταῦτα ἀκηκοότα, ἐπιδακρῦσαι τῷ λόγῳ, τὴν κεφαλὴν 

ἐπικλίναντα· καὶ ἀφασίᾳ συσχεθέντα μακρᾷ, τὸ βάρος τῆς λύπης τῶν ἠκουσμένων 

τῷ τοιῷδε σχήματι ἐνδεικνύμενον· οἷς δὴ καὶ τὸν ὑπηρέτην ἀναθέντα εἰπεῖν· «Εἰ  

ᾔδειν, ἀδελφοὶ, τοσοῦτον ὃν τῆς ὑμῶν παρουσίας τὸ ἀηδές, οὐκ ἂν ὑμᾶς τῷ Κυρίῳ  

μου κατεμήνυσα· πρὸς τούτοις ὀψὲ καὶ μόλις ἐρέσθαι τὸ ἅγιον· Ὄντως οὕτως 

ἤρεσεν;  Οὕτως ἔδοξε τῷ κυρίῳ καὶ δεσπότῃ πάντων τηλικαύτην πόλιν, ἣν τῷ ἰδίῳ 

ἐξηγοράσατο αἵματι, διαφεῖναι τοῖς αὐτὸν μὴ ἐπιγινώσκουσι;» 

Τῶν δὲ οὕτω καταφησάντων, τὸν συμπαθέστατον ἀνθυπενεγκεῖν μάρτυρα·  

καὶ τὴν ἀπόκρισιν τῷ δεσπότῃ πάντων κατεπισκῆψαι προσενεγκεῖν ἔχουσαν οὕτως·  
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οἶδα τοὺς οἰκτιρμοὺς σου | φιλάν(θρωπ)ε δέσποτα, νικῶν|τας ἀεὶ τὴν σὴν 

ἀγανάκτησιν, | ἣν αἱ ἁμαρτίαι ἡμῖν ὑπα|νάπτουσιν, οἶδα σε τὴν ψυ|χὴν ὑπὲρ τῶν 

ἁμαρτωλῶν | τεθεικότα· καὶ τὸ ἴδιον αἷ|μα, ὑπὲρ τούτων ἐκχέαν|τα· καὶ μηδαμοῦ 

τὴν εὐ|δοκίαν σου ταύτην παρε|μποδισθῆναι ταῖς αὐτῶν | ἁμαρτίαις· καὶ ἐπεὶ 

κἀμὲ | τῆσδε τῆς πόλεως κατέστησας φύ|λάκα, σὲ τὸν δεσπότην μι|μήσομαι·  τὴν 

ψυχὴν μου | ὑπὲρ τούτων θήσομαι· τὸ ὄνομά σου γὰρ ἐπικέκληται· | καὶ σοῦ οὐκ 

ἀπέστη κἄν ἥμαρ|τε· καὶ αὐτὸς, θ(εὸ)ς εἶ τῶν με|τανοούντων· πρὸς ταῦτα | τοὺς 

ἄνδρας εἰπεῖν· Ταῦτα | ἐροῦμεν τῶ πέμψατι; | Ταῦτα ἐπαγγελοῦμεν τῶ | βασιλεῖ; 

Δέος μὴ λυπηθῆ | ἐπὶ σοὶ· τὸν δὲ, ταῦτα ἐρεῖν, | αὖθις εἰπεῖν, καὶ τῶ κοι|Δεξιὰ 

στήλημητηρίω παλινοστῆσαι, | τὸθ’ ἱερὸν ὄπισθεν ἀποκλεῖ|σαι  κιβώτιον, τῶν 

ἀγγελια|φόρων ἤδη ἐπαπιόντων | τοῖς λόγοις· ταῦτα δὲ ὁ ἱερὸς | Ἰλλούστριος ἐν 

ἐκστάσει ὁρᾶν | τρανῶς καὶ ἀκούειν, ἢ ἐν ὁ|ράματι ἀναφανδὸν διε|τείνετο· καὶ ἅμα 

λέγων, ἐ|ποίει παραθαρρύνειν τὸ | ἐγκατάλειμμα τῆς πόλεως, | κατεπτηχὸς ἤδη 

καὶ ἀδρανὲς | ὂν, τῶ προηγησαμένω | λοιμώδει νοσήματι· κ(αὶ) τῆ | τοῦ ἔθνους 

ἐφόδω, ἄτονον | πάντη, καὶ ἐν ἀμηχάνω | καθήμενον· ἔπειθέ τε λέγων, | μετ’ 

αὐτῶν εἶναι τὸν ἅγιον, κ(αὶ) | τῆ αὐτοῦ πρεσβεία διασω|θῆναι ἐπληροφόρει, καθὼς 

| δὴ καὶ ἡ τῶν πραγμάτων | ἔκβασις πεποίηκεν ὕστερον. | Τοῦ δὲ νεωκόρου 

ὀνησιφό|ρου τοῦ ἐν τῆ ἁγία σορῶ προ|σεδρεύοντος· καὶ περὶ τὰς | τῶν λύχνων καὶ 

λαμπάδων | ἁφὰς πονουμένου, κακουρ|γοῦντος περὶ ταῦτα, καὶ | τοὺς κηροὺς καὶ 

λαμπάδας || f 206r Αριστερὴ στήλη ἀποκλέπτοντος, καὶ τοῦτο | ἐπὶ πλεῖστον 

ποιοῦντος, οὐ|κ εἴασε τὴν φρενοβλαβῆ κ(αὶ) | ἐπώλεθρον προαίρεσιν | 

ἀνιάτρευτον· ἀλλ’ ὄναρ | αὐτῶ ἐπιστὰς, διελέγχει καὶ | ὑφηγεῖται τὸ πρακτέον, | 

φιλανθρωπότερον· ἔφη | γὰρ· ἀδελφὲ Ὀνησιφόρε· | οὐκ ἀρέσκει μοι τὸ δρώμενον | 

παρὰ σοῦ, ἐπὶ ταῖς λαμπά|σιν· ἴσθι τοῦτο ποιῶν, ὡς | κ(αὶ) τοὺς προσφέροντας τὰ | 

μέγιστα ζημιοῖς·  καὶ σε|αυτὸν εἰς τὸ τῆς ἀπωλείας | βάραθρον ἐξωθεῖς· ἐπὶ | πολὺ 

τῶν λαμπάδων ἡμ|μένων, ἐπὶ πλεῖον καὶ τὸ | θεῖον ἱλεοῦται τῶ προσάγοντι· | 

θᾶττον δὲ ἀφαιρουμένων, | ὑποτέμνεται μὲν ἐκείνου | τὸν ἔλεον τὸ πρᾶγμα· 

ἐπαυ|ξάνει δὲ τὸ κατάκριμα τοῦ | ὑφελομένου·  τούτοις δὲ | ὁ Ὀνησιφόρος μικρὸν 

ἐπι|σχὼν, αὖθις τῶ ἡμέρω τοῦ | ὁράματος χαυνωθεὶς, εἰς | ἤθη ἐπάνεισι τὰ αὐτοῦ· 

ἀ|δεῶς τολμῶν τὰ συνήθη | Δεξιὰ  στήλη καὶ ποτέ τις τῶν εὐσεβῶν βα|θείας 

νυκτὸς ἐπιστὰς, κη|ροὺς προσήγαγεν  εὐμεγέθεις· | κ(αὶ) διαφανεῖς.  
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«Οἶδα τοὺς οἰκτιρμοὺς σου, φιλάνθρωπε δέσποτα, νικῶντας ἀεὶ τὴν σὴν 

ἀγανάκτησιν, ἣν αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν ὑπανάπτουσιν. Οἶδά σε τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν 

ἁμαρτωλῶν τεθεικότα καὶ τὸ ἴδιον αἷμα ὑπὲρ τούτων ἐκχέαντα καὶ μηδαμοῦ τὴν 

εὐδοκίαν σου ταύτην παρεμποδισθῆναι ταῖς αὐτῶν  ἁμαρτίαις. Καὶ ἐπεὶ κἀμὲ  

τῆσδε τῆς πόλεως κατέστησας φύλακα, σὲ τὸν δεσπότην μιμήσομαι·  τὴν ψυχὴν μου  

ὑπὲρ τούτων θήσομαι. Τὸ ὄνομά σου γὰρ ἐπικέκληται καὶ σοῦ οὐκ ἀπέστη κἄν 

ἥμαρτε. Καὶ αὐτὸς Θεὸς εἶ τῶν μετανοούντων». Πρὸς ταῦτα τοὺς ἄνδρας εἰπεῖν· 

«Ταῦτα  ἐροῦμεν τῷ πέμψατι;  Ταῦτα ἐπαγγελοῦμεν τῷ  βασιλεῖ; Δέος μὴ λυπηθῇ  

ἐπὶ σοὶ. Τὸν δὲ «Ταῦτα ἐρεῖν»  αὖθις εἰπεῖν, καὶ τῷ κοιμητηρίῳ παλινοστῆσαι,  τὸθ’ 

ἱερὸν ὄπισθεν ἀποκλεῖσαι κιβώτιον τῶν ἀγγελιαφόρων ἤδη ἐπαπιόντων τοῖς 

λόγοις. 

Ταῦτα δὲ ὁ ἱερὸς Ἰλλούστριος ἐν ἐκστάσει ὁρᾶν τρανῶς καὶ ἀκούειν ἢ ἐν 

ὁράματι ἀναφανδὸν διετείνετο. Καὶ ἅμα λέγων, ἐπῄει παραθαῤῥύνειν τὸ  

ἐγκατάλειμμα τῆς πόλεως, κατεπτηχὸς ἤδη καὶ ἀδρανὲς ὂν, τῷ προηγησαμένῳ  

λοιμώδει νοσήματι καὶ τῇ τοῦ ἔθνους ἐφόδῳ, ἄτονον πάντῃ καὶ ἐν ἀμηχάνῳ  

καθήμενον, ἔπειθέ τε λέγων,  μετ’ αὐτῶν εἶναι τὸν ἅγιον καὶ  τῇ αὐτοῦ πρεσβείᾳ 

διασωθῆναι ἐπληροφόρει, καθὼς δὴ καὶ ἡ τῶν πραγμάτων ἔκβασις πεποίηκεν 

ὕστερον.  

Τοῦ δὲ νεωκόρου Ὀνησιφόρου τοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ σορῷ προσεδρεύοντος· καὶ περὶ 

τὰς τῶν λύχνων καὶ λαμπάδων ἁφὰς πονουμένου, κακουργοῦντος περὶ ταῦτα, καὶ  

τοὺς κηροὺς καὶ λαμπάδας  ἀποκλέπτοντος, καὶ τοῦτο ἐπὶ πλεῖστον ποιοῦντος, οὐκ 

εἴασε τὴν φρενοβλαβῆ καὶ ἐπώλεθρον προαίρεσιν ἀνιάτρευτον· ἀλλ’ ὄναρ αὐτῷ 

ἐπιστάς, διελέγχει καὶ ὑφηγεῖται τὸ πρακτέον,  φιλανθρωπότερον. Ἔφη γὰρ· 

«Ἀδελφὲ Ὀνησιφόρε, οὐκ ἀρέσκει μοι τὸ δρώμενον παρὰ σοῦ ἐπὶ ταῖς λαμπάσιν. 

Ἴσθι τοῦτο ποιῶν, ὡς  καὶ τοὺς προσφέροντας τὰ μέγιστα ζημιοῖς καὶ σεαυτὸν εἰς τὸ 

τῆς ἀπωλείας βάραθρον ἐξωθεῖς· ἐπὶ πολὺ τῶν λαμπάδων ἡμμένων, ἐπὶ πλεῖον καὶ 

τὸ θεῖον ἱλεοῦται τῷ προσάγοντι. Θᾶττον δὲ ἀφαιρουμένων, ὑποτέμνεται μὲν 

ἐκείνου τὸν ἔλεον τὸ πρᾶγμα, ἐπαυξάνει δὲ τὸ κατάκριμα τοῦ  ὑφελομένου.»   

Τούτοις δὲ ὁ Ὀνησιφόρος μικρὸν ἐπισχών, αὖθις τῷ ἡμέρῳ τοῦ ὁράματος 

χαυνωθείς, εἰς ἤθη ἐπάνεισι τὰ αὐτοῦ, ἀδεῶς τολμῶν τὰ συνήθη. Καὶ ποτέ τις τῶν 

εὐσεβῶν βαθείας νυκτὸς ἐπιστὰς κηροὺς προσήγαγεν εὐμεγέθεις καὶ διαφανεῖς. 
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Τούτους ἁλοὺς | ὁ Ὀνησιφόρος, προσῆλθεν | ἅμα τῶ  ἁφθῆναι προσα|φελέσθαι· 

μεταβάντος ἤδη | τοῦ εὐξαμένου. Ἀλλ’ ὅρα μοι | τοῦ ἁγίου τὸ προμηθὲς· ἅμα | τῶ 

τὴν χεῖρα ὑφαπλῶσαι | πρὸς τοὺς κηροὺς, φωνὴν | ἐμβριθῆ ὁ ἅγιος ἀπὸ τῆς 

ὑπο|κειμένης ἀναπέμψας σοροῦ, | ἔφη·  πάλιν τὰ αὐτὰ Ὀνησι|φόρε; ταύτη †τοι†  

βληθεὶς, | κατηνέχθη ἐπὶ τὸ ἔδαφος | πτῶμα δεινὸν, ἐμβροντη|θεὶς τῶ δέει καὶ τῆ 

βολῆ τῆς | φωνῆς ἕως τὶς τῶν κλή|ρου καὶ συνήθων παρελθὼν, | ἀνέστησε τοῦ 

πτώματος, κ(αὶ) | τῆς ἐκτάσεως ἐπανήγαγεν· | αὐτὸς  δὲ ἑαυτοῦ ἤδη γενόμενος, | 

ἐξωμολογεῖτο ἐπὶ πάντων, | τῆς τε ἰδίας ἀφροσύνης | τὸ τόλμημα, κ(αὶ) τὴν τοῦ | 

ἁγίου περὶ αὐτὸν,  κηδεμο|νίαν τὸ πρότερον· καὶ παι|δείαν μετὰ φιλαν(θρωπ)ίας τὸ 

δεύτερον || f 206v Αριστερὴ στήλη ὡς μὴ μόνον αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ | ἑτέρους 

ὠφεληθῆναι τῶ θαύ|ματι. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη | τῆς ἀπὸ Θεσσαλονίκης διὰ | προστάξεως βασιλικῆς 

γε|νομένης εἰσελεύσεως τοῦ | πρότερον ἐπικειμένου τῆ | μυροβλύτω  σορῶ, καὶ 

σκέ|ποντος ταύτην, τοῦ περιω|νύμου καὶ ἀηττήτου Δημητρίου.| 

 

Καίτι τῶν ἐπεράστων καλῶν | ἔσταί τις τῆ μνήμη παρα|διδοὺς, εἰ τὰ κατὰ 

διαφό|ρους καιροὺς καὶ χρόνους προσ|τιθέμενα, τῆ βασιλικῆ ταύτη | καὶ 

παντοκρατορικῆ μονῆ, | χαρίσματα θεῖα τε καὶ σω|ματικὰ, ἰδία τε καὶ κοινῆ | 

συντείνοντα, παρέλθη σι|γῆ δέον ἀνακηρύττειν μᾶ|λλον καὶ μεγαλύνειν καὶ εἰς | 

μακραίωνας παραπέμπειν | χρόνους· καὶ μάλιστα τῶν | νῦν μετὰ τῶν ἰδία πρὸς | 

ἡμᾶς γεγονότων κοινω|φελῶν ἀγαθῶν, ἵνα μὴ τῶ | βυθῶ τῆς λήθης 

καταπο|θέντων, οὐκ ὀλίγων αἰτι|αμάτων αἰτίους τοῖς μεθ’ | Δεξιὰ  στήλη ἡμᾶς 

ἑαυτοὺς καταλείψο|μεν· ἀλλὰ τὶ πάθω· κομ|ψοῦ τὸ λέγειν χρεία, πρὸς | τὴν 

προκειμένην διήγησιν, | καὶ κατὰ ῥοῦν τοὺς λόγους προ|χέοντος· ὅμως εἰ καὶ κατ’ 

άξίαν | ὁ λόγος ἐκπέσει, ὃ πάντως | †πάντως† παθεῖν ἀνάγκη, ἀλλὰ | κ(αὶ) θ(ε)ῶ 

φίλον τὸ κατὰ δύνα|μιν. Ὁ τοὺς ἁλιεῖς σοφίας, | ἀμάρυγμά τι κἀμοὶ πρὸς | 

εὐχαριστίαν καὶ μόνην κατα|πέμψαι βραχύτατον· δυνα|τὸς· ἵνα ὥσπερ ἐκεῖνοι τὸ | 

σωτήριον κήρυγμα τὴν οἰκου|μένην διαδραμόντες, ταῖς | τῶν πεπλανημένων 

καρ|δίαις ἐνέσπειραν· καὶ νεκροὺς | τοὺτους ὄντας ζωώσαντες, | ἐπέτυχον τῶν 

ἐπαγγελιῶν, | οὕτω καὶ ἡμεῖς, κατασπα|ζόμενοι τὰ χαρίσματα, σαλ|πίζοντές τε 

ταῦτα καὶ δια|κωδωνίζοντες, κἀκτούτου | μᾶλλον ἐρεθίζοντες πρὸς | ἀκρόασιν καὶ 

δόξαν τοῦ παν|τοκράτορος θ(εο)ῦ ἡμῶν, οὐ | τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα μόνον | 

θερμοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἴσως || 
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Τούτους ἁλοὺς ὁ Ὀνησιφόρος, προσῆλθεν ἅμα τῷ ἁφθῆναι προσαφελέσθαι, 

μεταβάντος ἤδη τοῦ εὐξαμένου. Ἀλλ’ ὅρα μοι τοῦ ἁγίου τὸ προμηθές. Ἅμα τῷ τὴν 

χεῖρα ὑφαπλῶσαι πρὸς τοὺς κηρούς, φωνὴν ἐμβριθῆ ὁ ἅγιος ἀπὸ τῆς ὑποκειμένης 

ἀναπέμψας σοροῦ, ἔφη·  «Πάλιν τὰ αὐτὰ Ὀνησιφόρε;» Ταύτῃ   βληθείς,  κατηνέχθη 

ἐπὶ τὸ ἔδαφος πτῶμα δεινόν, ἐμβροντηθεὶς τῷ δέει καὶ τῇ βολῇ τῆς φωνῆς. Ἕως τις 

τῶν τοῦ κλήρου καὶ συνήθων παρελθών, ἀνέστησε τοῦ πτώματος καὶ  τῆς ἐκτάσεως 

ἐπανήγαγεν. Αὐτὸς δὲ ἑαυτοῦ ἤδη γενόμενος,  ἐξωμολογεῖτο ἐπὶ πάντων τῆς τε 

ἰδίας ἀφροσύνης τὸ τόλμημα καὶ τὴν τοῦ ἁγίου περὶ αὐτὸν, κηδεμονίαν τὸ πρότερον 

καὶ παιδείαν μετὰ φιλανθρωπίας τὸ δεύτερον, ὡς μὴ μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ  

ἑτέρους ὠφεληθῆναι τῷ θαύματι. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀπὸ Θεσσαλονίκης διὰ προστάξεως βασιλικῆς 

γενομένης εἰσελεύσεως τοῦ πρότερον ἐπικειμένου τῇ μυροβλύτῳ σορῷ καὶ 

σκέποντος ταύτην, τοῦ περιωνύμου καὶ ἀηττήτου Δημητρίου. 

 

Καίτοι τῶν ἐπεράστων καλῶν ἔσταί τις τῇ μνήμῃ παραδιδούς, εἰ τὰ κατὰ 

διαφόρους καιροὺς καὶ χρόνους προστιθέμενα, τῇ βασιλικῇ ταύτῃ καὶ 

παντοκρατορικῇ μονῇ, χαρίσματα θεῖα τε καὶ σωματικά, ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ  

συντείνοντα, παρέλθῃ σιγῇ δέον ἀνακηρύττειν μᾶλλον καὶ μεγαλύνειν καὶ εἰς  

μακραίωνας παραπέμπειν χρόνους καὶ μάλιστα τῶν νῦν μετὰ τῶν ἰδίᾳ πρὸς  ἡμᾶς 

γεγονότων κοινωφελῶν ἀγαθῶν, ἵνα μὴ τῷ βυθῷ τῆς λήθης καταποθέντων, οὐκ 

ὀλίγων αἰτιαμάτων αἰτίους τοῖς μεθ’ ἡμᾶς ἑαυτοὺς καταλήψομεν. Ἀλλὰ τὶ πάθω, 

κομψοῦ τὸ λέγειν χρείᾳ, πρὸς τὴν προκειμένην διήγησιν, καὶ κατὰ ῥοῦν τοὺς 

λόγους προχέοντος. Ὅμως εἰ καὶ κατ’ ἀξίαν ὁ λόγος ἐκπέσει, ὃ πάντως παθεῖν 

ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ Θεῷ φίλον τὸ κατὰ δύναμιν. 

 Ὁ τοὺς ἁλιεῖς σοφίας ἀμάρυγμά τι κἀμοὶ πρὸς εὐχαριστίαν καὶ μόνην 

καταπέμψαι βραχύτατον, δυνατὸς, ἵνα ὥσπερ ἐκεῖνοι τὸ  σωτήριον κήρυγμα τὴν 

οἰκουμένην διαδραμόντες, ταῖς τῶν πεπλανημένων καρδίαις ἐνέσπειραν, καὶ 

νεκροὺς τοὺτους ὄντας ζωώσαντες ἐπέτυχον τῶν ἐπαγγελιῶν, οὕτω καὶ ἡμεῖς 

κατασπαζόμενοι τὰ χαρίσματα, σαλπίζοντές τε ταῦτα καὶ διακωδωνίζοντες, 

κἀκτούτου μᾶλλον ἐρεθίζοντες πρὸς  ἀκρόασιν καὶ δόξαν τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ 

ἡμῶν, οὐ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα μόνον θερμοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἴσως 
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 f 207r Αριστερὴ  στήλη ἀνειμένως ἔχοντας κατ’ ἐμὲ | κ(αὶ) νωθεὶς, εὐχάριστοί τε 

καὶ μὴ | ἀγνόμονες περὶ τοὺς εὐεργέτας | φανείημεν· διηγητέον | οὖν ὡς ἐνὸν, 

ὅπως μετὰ τῶν | πολλῶν καὶ ἀναριθμήτων | δωρεῶν καὶ εὐεργεσιῶν τῶν | πρὸς 

σύστασιν τῆς βασιλικῆς | ταυτησὶ  μονῆς, διά τε χρυσο|βούλων λόγων, καὶ ἑτέρων 

| διαφόρων βασιλικῶν γρα|φῶν, καὶ νῦν αὖθις οὐκ ὀλί|γων, τὸ βέβαιον διὰ τῆς 

βα|σιλικῆς χειρὸς φερουσῶν, πό|θω τῆς μονῆς, ἐξ ὑπομνήσε|ως τοῦ 

σεβασμιωτάτου ἡμῶν | π(ατ)ρ(ὸ)ς, οὐκ ἀνεκτὸν ἔδοξε τῶ | ἐκ τῶν ἀοιδίμων 

βασιλέων | κ(αὶ) κτητόρων ἡμῶν πορφυρο|βλάστω ὅρπηκι· τῶ κρατί|στω καὶ ἁγίω 

ἡμῶν βασιλεῖ, | μὴ τὸ μεῖζον ἀπάντων, | κ(αὶ) πολύολβον θησαύρισμα, | ἢ μᾶλλον  

κοσμοπόθητον | ὑστέρημα περιλειφθὲν, | οὐκ εἶδ’ ὅπως παρὰ τοῦ ἀοι|δίμου 

βασιλέως καὶ κτήτο|ρος ἡμῶν, τὸν διαφανῆ | ἀστέρα φημὶ ἐν μάρτυσι κ(αὶ) | Δεξιὰ 

στήλη ἀήττητον ἐν πολὲμοις Δημή|τριον, τὸν ἄνωθεν τῆς μυρο|βλύτου σοροῦ 

ἐπικείμενον | κ(αὶ) σκέποντα ταύτην· μετὰ | δορυφορίας ὅτι πολλῆς κ(αὶ) | τιμῆς 

ὑπερβαλλούσης πρὸς | τὴν μεγαλόπολιν ταύτην, | τὴν ὑπὲρ πασῶν ὑπερκει|μένην 

τῶν πόλεων εἰσαγάγον, | κ(αὶ) τῆ βασιλικῆ καὶ γονικῆ | αὐτοῦ μονῆ τοῦ 

παντοκρά|τορος ἐγκαθιδρύσαι· οὐχ ὥς |τινα μέγαν κόσμον μόνον, | κ(αὶ) φύλακα 

τῆς ἱερᾶς ταύτης | ποίμνης, ἀλλὰ καὶ συλλή|πτορα·  καὶ μέγιστον βοηθὸν, | τῶν 

παντοίων ἀντιλαμβα|νομένων τῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς | βασιλικῆς μονῆς, ψυχικῶν | τε 

καὶ σωματικῶν ὑποθέ|σεων· κατὰ τὰ π(ατ)ρικὰ τούτου | διατάγματα· εἰ καὶ ὡς ἐν 

ἀκάν|θαις ταῖς ὑπὲρ τοῦ χριστωνύ|μου λαοῦ φροντίσι περιπει|ρόμενος οὗτος, ὡς 

ἐν δευτέρω ταύτας | ἔθετό τε καὶ ἐλογίσατο, κά|λλιστά τινα καὶ ἐξαίσια 

προ|μυθούμενος, κ(αὶ) προξενῶν | ἑαυτῶ ἓν μὲν, τὸ τῆ ἀοράτω || f 207v Αριστερὴ 

στήλη τούτου δυνάμει, πόρρω|θεν καὶ μακρὰν ἀπωθεῖσθαι | τοὺς καθ’ ἡμῶν δεινὰ 

μελε|τῶντας ἐχθροὺς, εἰ καὶ βού|λονται προσεγγίσαι· πει|ρωμένοις δὲ ἴσως καὶ 

ἐπεμ|βαίνειν τοῖς ἡμετέροις, | κατὰ τὸ στόμα προσαπαν|τᾶν, πρὸς ἀσφαλῆ 

συν|τήρησον τῆς βασιλευού|σης τῶν πόλεων. Ἕτερον, | τὸ συνταξειδεύοντα 

τοῦ|τον κεκτῆσθαι· ὁδηγοῦντα | τὲ ἀοράτως, καὶ προομα|λίζοντα τὰς κατὰ τῶν 

πο|λεμίων ἀσυνήθεις ἐφόδους | κ(αὶ) διεξόδους· καὶ τὸ μεῖζον, | τὸ μὴ δὲ ἀρχὴν 

δέχεσθαι | τὰ τῶν ἐχθρῶν προβου|λεύματα, ἀλλὰ κατὰ πόδας | καὶ παρευθὺ 

προφθάνειν | τὴν ἀθρόαν τούτων ὡς ἰστὸν | ἀράχνης διάλυσιν· δεικνύ|ων πάντως 

ἐκ πολλῶν | ἀναντιρρήτων σημείων· | κ(αὶ) ἐπιβεβαιῶν ἅπασι, | ὡς κυρίως οὗτος 

ἐστὶ καὶ γέν|νημα καὶ βλαστὸς καὶ ζηλω|τὴς ὄντως τῶν ἐν βασιλεῦσι | Δεξιὰ στήλη 

τοῖς πάλαι πολὺ τὸ ὑπερ|βάλλον, ἔργοις χρηστοῖς κ(αὶ) | τροπαίοις μεγίστοις 

ἐνδει|ξαμένων· ἀλλ’ ἐν ταῦτα | τοῦ λόγου γενόμενος, συνωδεῖ | τῶ 

μεγαλοφωνοτάτω Ἡσαΐα | φθέγξομαι·  
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ἀνειμένως ἔχοντας κατ’ ἐμὲ  καὶ νωθεὶς, εὐχάριστοί τε καὶ μὴ  ἀγνώμονες περὶ τοὺς 

εὐεργέτας φανείημεν.  

Διηγητέον οὖν ὡς ἐνὸν, ὅπως μετὰ τῶν πολλῶν καὶ ἀναριθμήτων  δωρεῶν 

καὶ εὐεργεσιῶν τῶν πρὸς σύστασιν τῆς βασιλικῆς ταυτησὶ μονῆς διά τε 

χρυσοβούλων λόγων καὶ ἑτέρων διαφόρων βασιλικῶν γραφῶν καὶ νῦν αὖθις οὐκ 

ὀλίγων τὸ βέβαιον διὰ τῆς βασιλικῆς χειρὸς φερουσῶν, πόθῳ τῆς μονῆς, ἐξ 

ὑπομνήσεως τοῦ σεβασμιωτάτου ἡμῶν πατρὸς, οὐκ ἀνεκτὸν ἔδοξε τῷ ἐκ τῶν 

ἀοιδίμων βασιλέων καὶ κτητόρων ἡμῶν πορφυροβλάστῳ ὅρπηκι, τῷ κρατίστῳ καὶ 

ἁγίῳ ἡμῶν βασιλεῖ, μὴ τὸ μεῖζον ἀπάντων καὶ πολύολβον θησαύρισμα ἢ μᾶλλον  

κοσμοπόθητον  ὑστέρημα περιλειφθέν, οὐκ οἶδ’ ὅπως παρὰ τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως 

καὶ κτήτορος ἡμῶν, τὸν διαφανῆ ἀστέρα φημὶ ἐν μάρτυσι καὶ  ἀήττητον ἐν 

πολὲμοις Δημήτριον, τὸν ἄνωθεν τῆς μυροβλύτου σοροῦ ἐπικείμενον καὶ σκέποντα 

ταύτην, μετὰ δορυφορίας ὅτι πολλῆς καὶ τιμῆς ὑπερβαλλούσης πρὸς τὴν 

μεγαλόπολιν ταύτην, τὴν ὑπὲρ πασῶν ὑπερκειμένην τῶν πόλεων εἰσαγάγον καὶ τῇ 

βασιλικῇ καὶ γονικῇ αὐτοῦ μονῇ τοῦ παντοκράτορος ἐγκαθιδρύσαι, οὐχ ὥς τινα 

μέγαν κόσμον μόνον καὶ φύλακα τῆς ἱερᾶς ταύτης ποίμνης, ἀλλὰ καὶ συλλήπτορα·  

καὶ μέγιστον βοηθὸν, τῶν παντοίων ἀντιλαμβανομένων τῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς  

βασιλικῆς μονῆς, ψυχικῶν τε καὶ σωματικῶν ὑποθέσεων.  

Κατὰ τὰ πατρικὰ τούτου διατάγματα, εἰ καὶ ὡς ἐν ἀκάνθαις ταῖς ὑπὲρ τοῦ 

χριστωνύμου λαοῦ φροντίσι περιπειρόμενος οὗτος, ὡς ἐν δευτέρῳ ταύτας ἔθετό τε 

καὶ ἐλογίσατο, κάλλιστά τινα καὶ ἐξαίσια προμυθούμενος καὶ προξενῶν  ἑαυτῷ ἓν 

μὲν, τὸ τῇ ἀοράτῳ τούτου δυνάμει πόρρωθεν καὶ μακρὰν ἀπωθεῖσθαι τοὺς καθ’ 

ἡμῶν δεινὰ μελετῶντας ἐχθροὺς, εἰ καὶ βούλονται προσεγγίσαι· πειρωμένοις δὲ 

ἴσως καὶ ἐπεμβαίνειν τοῖς ἡμετέροις, κατὰ τὸ στόμα προσαπαντᾶν, πρὸς ἀσφαλῆ 

συντήρησον τῆς βασιλευούσης τῶν πόλεων. Ἕτερον, τὸ συνταξιδεύοντα τοῦτον 

κεκτῆσθαι· ὁδηγοῦντα τὲ ἀοράτως καὶ προομαλίζοντα τὰς κατὰ τῶν πολεμίων 

ἀσυνήθεις ἐφόδους καὶ διεξόδους· καὶ τὸ μεῖζον, τὸ μὴ δὲ ἀρχὴν δέχεσθαι τὰ τῶν 

ἐχθρῶν προβουλεύματα, ἀλλὰ κατὰ πόδας  καὶ παρευθὺ προφθάνειν  τὴν ἀθρόαν 

τούτων ὡς ἰστὸν ἀράχνης διάλυσιν. Δεικνύων πάντως ἐκ πολλῶν ἀναντιρρήτων 

σημείων καὶ ἐπιβεβαιῶν ἅπασι,  ὡς κυρίως οὗτος ἐστὶ καὶ γέννημα καὶ βλαστὸς καὶ 

ζηλωτὴς ὄντως τῶν ἐν βασιλεῦσι  τοῖς πάλαι πολὺ τὸ ὑπερβάλλον, ἔργοις χρηστοῖς 

καὶ τροπαίοις μεγίστοις ἐνδειξαμένων. Ἀλλ’ ἐν ταῦτα  τοῦ λόγου γενόμενος, 

συνωδᾶ  τῷ μεγαλοφωνοτάτῳ Ἡσαΐᾳ  φθέγξομαι·  
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ὢ τάλας ἐγὼ ὅτι | ἀκάθαρτος ὢν· καὶ ἀκάθαρ|τα χείλη ἔχων, τοιούτων | ἐφάπτομαι 

ὑποθέσεων, | μηδεμιᾶς μοι τὸ, τὰ τοι|αῦτα θαρρεῖν ἀφορμῆς | παρεχούσης τὸ 

εὔελπι. | Πειράσομαι δ’ ὅμως ὡς | δυνατὸν διαγράψασθαι, | τίνα τρόπον καὶ ὅπως 

| ταῦτα προέβησαν· Ἔτει | τῶ ἑξακισχιλιοστῶ, ἑξα|κοσιοστῶ πεντηκοστῶ ἑβ|δόμω, 

κατὰ μῆνα Μάρ|τιον, ἰνδικτιῶνος δωδε|κάτης, καὶ ἔτους ἐκ τοῦ | τρέχοντος τῆς 

βασιλείας | τοῦ Πορφυρογεννήτου, | κ(αὶ) αὐτοκράτορος κυροῦ | Μανουήλ τοῦ 

Κομνηνοῦ, | ἐν τῆ πρὸς Σικελίαν ὄντος | ἐκστρατεία τοῦ αὐτοῦ κρα|τίστου ἡμῶν 

βασιλέως, | f 208r Αριστερὴ στήλη ὁ σεβασμιώτατος π(ατ)ὴρ ἡ|μῶν καὶ ἀρχηγὸς 

τῆς καθ’ ἡ|μᾶς ταυτησὶ βασιλικῆς μο|νῆς Ἰωσὴφ. Ἀναγκαίων | ὑποθέσεων τῆς 

μονῆς κα|τεπειγουσῶν· καταφρονή|σας καὶ σωματικῆς ἀσθενείας, | κ(αὶ)   γήρως, 

σχεδὸν δὲ καὶ αὐτὸς | τῆς ἰδίας ψυχῆς· καὶ συνε|λόντα φάναι πάντα παρι|δὼν τὰ 

συντείνοντα πρὸς | ῥώσιν ψυχῆς καὶ σώματος.| Πολλῶν δὲ καὶ σκώλων | διὰ μέσου 

μεσολαβησάντων, | εἰ πότε γνωστῶν περιφανῶν | ἀν(θρώπ)ων καὶ μὴ τοιούτων ἐξ 

εἰ|γήσεως ὀνηράτων καὶ ὀπτα|σιῶν ἐμποιοῦντων ἐκφο|βήσεις σχεδὸν οὐ μικρὰς, 

κ(αὶ) | ἄλλον ἐξ ἄλλου γενέσθαι | τὸν ἀκροατὴν παρασκευ|αζόντων, καὶ μηδέν τι| 

τοιοῦτον ἐνωτισάμενος, | ἀλλ’ ὡς ἕρμαιον τι τὴν κά|κωσιν κακοπάθειαν τῆς | 

τοσαύτης ὁδοῦ λογισάμενος, | ματαιολογίας σαθρὰς τὰς | τούτων εἰσηγήσεις 

διέκρινε, | κ(αὶ) τῆς πρὸς τὸν κράτιστον | Δεξιὰ  στήλη βασιλέα ἡμῶν ὁδοῦ 

ἀνεν|διάστως ἥψατο·  διασωθεὶς | οὖν καλῶς καὶ ἀκινδύνως | σῦν θ(ε)ῶ, καὶ εὑρὼν 

τοῦτον οὐκ | ἐν Θεσσαλονίκην ὡς κατὰ νοῦν | εἶχεν, ἀλλ’ ἐν χωρίω τοῦ | θέματος 

Βερροίας, οὕτω πως | λεγομένω Δοβροχουβίστα, | ἀπέχοντι τῆς μὲν 

Θεσσαλο|νίκης ἱππικὰ δρόμου ἡμε|ρήσια δύο, τοῦ δὲ κάστρου | Βερροίας, στάδια 

ὡσεὶ μιλίων | δύο, καὶ ὡς ἐν πρωλογίαις | τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀφέ|μενος, τὸ 

π(ατ)ρικὸν ὑστέρη|μα, ἀναπληρῶσαι προέ|θετο, εἴπερ τὸ τὴν ἱερὰν σκέ|πον σορὸν 

διαπρύσιον προ|κάλυμμα τοῦ ἀηττήτου μάρ|τυρος Δημητρίου, ἐν τῆ | βασιλικῆ 

ταύτη καὶ γονικῆ | αὐτοῦ μονῆ τοῦ παντοκρά|τορος, ὡς πανίερον ὄντως | 

θησαύρισμα ἀποθήσει, μετὰ | περιχαρείας πάνυ πολλῆς | ἀκούσαντα τὸν 

κράτιστον | ἡμῶν βασιλέα, καταπειθῆ | ἐφεῦρε· κ(αὶ) παραχρῆμα, | αὐτοσχέδιος ἡ 

βασιλικὴ γραφὴ || f 208v Αριστερὴ  στήλη πρὸς τὸν τηνικαῦτα μεγαλο|δοξότατον 

δοῦκα Θεσσαλο|νίκης καὶ χαρτουλλάριον, κύ|ριν Βασίλειον ἀνθέτερον γε|νέσθαι 

διοριζομένην, καὶ | τεθῆναι ἄνωθεν τοῦ θαλά|μου τοῦ μάρτυρος δι’ ἐπιτη|ρήσεως 

καὶ ἐπιστασίας τοῦ | μεγαλεπιφανεστάτου λογα|ριαστοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ | 

Σμινιώτου, ὡς διέποντος | κ(αὶ) διοικοῦντος τὰ  κατὰ Θεσ|σαλονίκην κτήματα τῆς | 

καθ’ ἡμᾶς βασιλικῆς μονῆς | τοῦ παντοκράτορος, τὸ δὲ | γε παλαιγενὲς καὶ 

ἐπικεί|μενον τῆ πολυόλβω καὶ κοσ|μωποθήτω σορῶ, ἀρθῆναι | ἐκεῖθεν·  
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«ὦ τάλας, ἐγὼ ὅτι ἀκάθαρτος ὢν, καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, τοιούτων ἐφάπτομαι 

ὑποθέσεων, μηδεμιᾶς μοι τὸ τὰ τοιαῦτα θαρρεῖν ἀφορμῆς παρεχούσης τὸ εὔελπι.  

Πειράσομαι δ’ ὅμως ὡς δυνατὸν διαγράψασθαι τίνα τρόπον καὶ ὅπως ταῦτα 

προέβησαν».  

Ἔτει τῷ ἑξακισχιλιοστῷ ἑξακοσιοστῷ πεντηκοστῷ ἑβδόμῳ κατὰ μῆνα 

Μάρτιον, ἰνδικτιῶνος δωδεκάτης καὶ ἔτους ἐκ τοῦ τρέχοντος τῆς βασιλείας τοῦ 

Πορφυρογεννήτου καὶ αὐτοκράτορος κυροῦ Μανουήλ τοῦ Κομνηνοῦ, ἐν τῇ πρὸς 

Σικελίαν ὄντος ἐκστρατείᾳ τοῦ αὐτοῦ κρατίστου ἡμῶν βασιλέως,  ὁ σεβασμιώτατος 

πατὴρ ἡμῶν καὶ ἀρχηγὸς τῆς καθ’ ἡμᾶς ταυτησὶ βασιλικῆς μονῆς Ἰωσήφ, 

ἀναγκαίων ὑποθέσεων τῆς μονῆς κατεπειγουσῶν, καταφρονήσας καὶ σωματικῆς 

ἀσθενείας καὶ γήρως σχεδὸν δὲ καὶ αὐτὸς τῆς ἰδίας ψυχῆς καὶ συνελόντα φάναι 

πάντα παριδὼν τὰ συντείνοντα πρὸς ῥώσιν ψυχῆς καὶ σώματος, πολλῶν δὲ καὶ 

σκώλων διὰ μέσου μεσολαβησάντων, εἰ πότε γνωστῶν περιφανῶν  ἀνθρώπων καὶ 

μὴ τοιούτων ἐξηγήσεως ὀνειράτων καὶ  ὀπτασιῶν ἐμποιοῦντων ἐκφοβήσεις σχεδὸν 

οὐ μικρὰς, καὶ ἄλλον ἐξ ἄλλου γενέσθαι τὸν ἀκροατὴν παρασκευαζόντων, καὶ 

μηδέν τι τοιοῦτον ἐνωτισάμενος,  ἀλλ’ ὡς ἕρμαιον τι τὴν κάκωσιν, κακοπάθειαν τῆς  

τοσαύτης ὁδοῦ λογισάμενος, ματαιολογίας σαθρὰς τὰς τούτων εἰσηγήσεις διέκρινε,  

καὶ τῆς πρὸς τὸν κράτιστον βασιλέα ἡμῶν ὁδοῦ ἀνενδοιάστως ἥψατο.  

Διασωθεὶς οὖν καλῶς καὶ ἀκινδύνως σὺν Θεῷ καὶ εὑρὼν τοῦτον οὐκ ἐν 

Θεσσαλονίκῃ ὡς κατὰ νοῦν εἶχεν, ἀλλ’ ἐν χωρίῳ τοῦ θέματος Βεροίας, οὕτω πως  

λεγομένῳ Δοβροχουβίστα, ἀπέχοντι τῆς μὲν Θεσσαλονίκης ἱππικὰ δρόμου 

ἡμερήσια δύο, τοῦ δὲ κάστρου Βεροίας στάδια ὡσεὶ μιλίων δύο, καὶ ὡς ἐν 

προλογίαις  τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀφέμενος, τὸ πατρικὸν ὑστέρημα ἀναπληρῶσαι 

προέθετο, εἴπερ τὸ τὴν ἱερὰν σκέπον σορὸν διαπρύσιον προκάλυμμα τοῦ ἀηττήτου 

μάρτυρος Δημητρίου, ἐν τῇ βασιλικῇ ταύτῃ καὶ γονικῇ αὐτοῦ μονῆ τοῦ 

Παντοκράτορος, ὡς πανίερον ὄντως θησαύρισμα ἀποθήσει, μετὰ περιχαρείας πάνυ 

πολλῆς ἀκούσαντα τὸν κράτιστον ἡμῶν βασιλέα, καταπειθῆ ἐφεῦρε. Καὶ 

παραχρῆμα,  αὐτοσχέδιος ἡ βασιλικὴ γραφὴ πρὸς τὸν τηνικαῦτα μεγαλοδοξότατον 

δοῦκα Θεσσαλονίκης καὶ χαρτουλλάριον, κύριν Βασίλειον Ἀνθέτερον γενέσθαι 

διοριζομένην, καὶ  τεθῆναι ἄνωθεν τοῦ θαλάμου τοῦ μάρτυρος δι’ ἐπιτηρήσεως καὶ 

ἐπιστασίας τοῦ μεγαλεπιφανεστάτου λογαριαστοῦ κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Σμινιώτου, 

ὡς διέποντος καὶ διοικοῦντος τὰ κατὰ Θεσσαλονίκην κτήματα τῆς καθ’ ἡμᾶς 

βασιλικῆς μονῆς τοῦ Παντοκράτορος, τὸ δὲ γε παλαιγενὲς καὶ ἐπικείμενον τῇ 

πολυόλβῳ καὶ κοσμοποθήτῳ σορῷ, ἀρθῆναι  ἐκεῖθεν, 
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καὶ διακοσμιθῆ|ναι πρὸς τὴν καθ’ ἡμᾶς  βα|σιλικὴν μονὴν, ὃ δὴ καὶ θᾶ|ττον ἢ 

λόγος γέγονεν· ἀντὶ | γὰρ τοῦ τὴν πανίερον, κ(αὶ) | ἐπέραστον, κ(αὶ) 

ἀξιοθαύμα|στον σορὸν, τοῦ περιωνύμου| μάρτυρος Δημητρίου, πρώ|ην σκέποντος, 

μᾶλλον δὲ | τὴν οὐκ οἶδ’ ὅπως ὀνομά|σω μυρόβλητον μυροθήκην, | Δεξιὰ στήλη 

ἐκπλήττομαι γὰρ κατανοῶν | τὸ πάμμεγα τοῦτο, καὶ ὑ|πὲρ πάντα τὰ πάλαι, καὶ | 

μετὰ ταῦτα προγεγονότα | τοῦ θ(εο)ῦ τέρατα ἐξαίσιόν τι | κ(αὶ) παραδοξότατον τοῦ 

ἁ|γίου μύρον πῶς ὅλαις χερ|σὶ τῶν παντὸς κόσμου βρο|τῶν ἐξαντλούμενον μὲν | 

καθεκάστην μὴ κενούμενον | δὲ· μὴ δὲ ἐκλεῖπον ὅλως· | ἀκολούθων τῆ βασιλικῆ | 

προστάξει ἕτερον κατα|σκευασθὲν, διά τε χρυσοῦ | καὶ ἀργύρου, πολὺ τὸ 

δια|φέρον τοῦ προτέρου εἰς κά|λλος κεκτημένον, καὶ χά|ριν κομηδεῖ μείζονα· καὶ | 

ὡς ἐξαστράπτουσαν τοῖς φι|λοθεάμοσι παρέχον, τοῦ|τον μὲν· εἰς δόξαν καὶ 

κόσ|μον τοῦ διαυγεστάτου·  κ(αὶ) | πολλῶ πλέον παμφαε|στάτου φωστῆρος, τοῦ 

με|γάλου καὶ ὑπὲρ ἥλιον λάμ|ποντος ἐν ὅλοις τοῖς τοῦ | κόσμου πέρασι μάρτυρος, 

| ὁ  πορφυροβλάστητος καὶ κρά|τιστος ἡμῶν βασιλεὺς Μανουὴλ || f 209r Αριστερὴ  

στήλη ὁ Κομνηνὸς, ἀναπληρῶν τὸν | τοῦ προτέρου τόπον διω|ρίσατο· τεθῆναι 

ἄνωθεν | εἰς  σκέπην τῆς πολὺ τὸ χά|ριεν ἐχούσης ἱερᾶς καὶ ἐπε|ράστου θήκας· τὸ 

δέ γε πρό|τερον ὂν, καὶ πολύολβον | ὄντως θησαύρισμα· καὶ | μυρίων ἀγαθῶν 

αἴτιον | κ(αὶ) ὄρθιον φέρον τὸν μέγαν | Δημήτριον ἐκτεταμέναις | παλάμαις, 

ὕμνοις λαμ|πάσι τὲ καὶ δορυφορίαις | τιμήσας, πρὸς ἡμᾶς ἐξα|πέστειλεν· ὅπερ καὶ 

ὡς | πλησιάσαν ἠκηκόει ὁ σε|βασμιώτατος ἡμῶν π(ατ)ὴρ | κ(αὶ) ἀρχηγὸς τῆς 

βασιλικῆς | ταύτης μονῆς Ἰωσὴφ, μὴ | πόρρω σταδίων πεντή|κοντα τῆς 

βασιλευούσης | ἀπέχειν προϋπαντήσας, | εἰσήγαγε μετὰ δορυφορίας | κ(αὶ) 

προόδου πάνυ λαμ|πρᾶς· ὕμνων τὲ καὶ λαμ|πάδων τῆς προόδου διά | τε τῶν τῆς 

συγκλήτου | ἀρχόντων τὲ καὶ λοιπῶν | ἀνδρῶν ἱερωμένων τε | Δεξιὰ  στήλη κ(αὶ) 

ἀνιέρων, καὶ ἐξ αὐτοῦ | τοῦ κοινοῦ, θεωρουμένης· | κ(αὶ) διακομισθέντος τούτου | 

ἐν τῆ καθ’ ἡμᾶς βασιλικῆ μονῆ | τοῦ παν(τοκρά)τορος, κατὰ τὴν | εἰκοστὴν τρίτην 

τοῦ ὀκτω|βρίου μηνὸς· ἰνδικτιῶνος | τρισκαιδεκάτης, μεθ’ ὅσης | ἂν εἶχέ τις χαρᾶς, 

ἦν ἰδεῖν | αὐτῖκα ὄχλον συρρεύσαντα· | οὐκ ἐκ τῆς βασιλευούσης | τῶν πόλεων 

μόνον, ἀλλὰ | κ(αὶ) ἐκ τῶν θύραθεν ἀναρίθ|μητον· καὶ μέτρω μηδα|μῶς 

ὑποκείμενον· διὰ γὰρ | κ(αὶ) τὴν ἑορτὴν, τοῦ ἐνδοξο|τάτου καὶ περιωνύμου | 

μάρτυρος ἐν Χρ(ιστ)ῶ προθύμως | εἶναι, ἀδιακόπως εἶχε | τὸ ἐνεργὸν ἡ 

προσκύνησις | ἄχρι καὶ τῆς ἡμέρας αὐτῆς | τῆς ἑορτῆς· ἥτις καὶ τοι|αύτη γέγονε 

χαριστήριος | κ(αὶ) ὑπέρλαμπρος, συγκρο|τηθεῖσα καὶ διὰ τῆς συνε|λεύσεως τῶν 

μεγαλοδοξο|τάτων  ἀνδρῶν, καὶ αὐτοῦ | τοῦ πανσεβάστου σεβαστοῦ, | κ(αὶ) 

δικαιοδότου τοῦ Ταρονίτου, || 
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καὶ διακομισθῆναι πρὸς τὴν καθ’ ἡμᾶς βασιλικὴν μονὴν, ὃ δὴ καὶ θᾶττον ἢ λόγος 

γέγονεν.  

Ἄντὶ γὰρ τοῦ τὴν πανίερον καὶ ἐπέραστον καὶ ἀξιοθαύμαστον σορόν, τοῦ 

περιωνύμου μάρτυρος Δημητρίου πρώην σκέποντος, μᾶλλον δὲ τὴν οὐκ οἶδ’ ὅπως 

ὀνομάσω μυρόβλητον μυροθήκην, ἐκπλήττομαι γὰρ κατανοῶν τὸ πάμμεγα τοῦτο, 

καὶ ὑπὲρ πάντα τὰ πάλαι καὶ μετὰ ταῦτα προγεγονότα τοῦ Θεοῦ τέρατα ἐξαίσιόν τι 

καὶ παραδοξότατον τοῦ ἁγίου μύρον πῶς ὅλαις χερσὶ τῶν παντὸς κόσμου βροτῶν 

ἐξαντλούμενον μὲν καθεκάστην μὴ κενούμενον δέ, μήδε ἐκλεῖπον ὅλως·  

ἀκολουθοῦν τῇ βασιλικῇ προστάξει ἕτερον κατασκευασθὲν, διά τε χρυσοῦ καὶ 

ἀργύρου, πολὺ τὸ διαφέρον τοῦ προτέρου εἰς κάλλος κεκτημένον, καὶ χάριν κομιδὴ 

μείζονα καὶ ὡς ἐξαστράπτουσαν τοῖς φιλοθεάμοσι παρέχον, τοῦτον μὲν· εἰς δόξαν 

καὶ κόσμον τοῦ διαυγεστάτου καὶ πολλῷ πλέον παμφαεστάτου φωστῆρος, τοῦ 

μεγάλου καὶ ὑπὲρ ἥλιον λάμποντος ἐν ὅλοις τοῖς τοῦ  κόσμου πέρασι μάρτυρος, ὁ  

πορφυροβλάστητος καὶ κράτιστος ἡμῶν βασιλεὺς Μανουὴλ ὁ Κομνηνὸς 

ἀναπληρῶν τὸν τοῦ προτέρου τόπον διωρίσατο τεθῆναι ἄνωθεν εἰς σκέπην τῆς 

πολὺ τὸ χάριεν ἐχούσης ἱερᾶς καὶ ἐπεράστου θήκης. Τὸ δέ γε πρότερον ὂν, καὶ 

πολύολβον ὄντως θησαύρισμα καὶ  μυρίων ἀγαθῶν αἴτιον καὶ ὄρθιον φέρον τὸν 

μέγαν Δημήτριον ἐκτεταμέναις παλάμαις, ὕμνοις, λαμπάσι τὲ καὶ δορυφορίαις  

τιμήσας πρὸς ἡμᾶς ἐξαπέστειλεν, ὅπερ καὶ ὡς πλησιάσαν ἠκηκόει ὁ 

σεβασμιώτατος ἡμῶν πατὴρ καὶ ἀρχηγὸς τῆς βασιλικῆς ταύτης μονῆς Ἰωσὴφ, μὴ  

πόρρω σταδίων πεντήκοντα τῆς βασιλευούσης ἀπέχειν προϋπαντήσας,  εἰσήγαγε 

μετὰ δορυφορίας καὶ προόδου πάνυ λαμπρᾶς, ὕμνων τὲ καὶ λαμπάδων τῆς προόδου 

διά  τε τῶν τῆς συγκλήτου  ἀρχόντων τὲ καὶ λοιπῶν ἀνδρῶν ἱερωμένων τε καὶ 

ἀνιέρων, καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ κοινοῦ, θεωρουμένης. Καὶ διακομισθέντος τούτου ἐν τῇ 

καθ’ ἡμᾶς βασιλικῇ μονῇ τοῦ Παντοκράτορος, κατὰ τὴν εἰκοστὴν τρίτην τοῦ 

Ὀκτωβρίου μηνὸς, ἰνδικτιῶνος τρισκαιδεκάτης μεθ’ ὅσης  ἂν εἶχέ τις χαρᾶς, ἦν ἰδεῖν  

αὐτῖκα ὄχλον συρρεύσαντα, οὐκ ἐκ τῆς βασιλευούσης τῶν πόλεων μόνον, ἀλλὰ καὶ 

ἐκ τῶν θύραθεν ἀναρίθμητον καὶ μέτρῳ μηδαμῶς ὑποκείμενον. Διὰ γὰρ καὶ τὴν 

ἑορτὴν τοῦ ἐνδοξοτάτου καὶ περιωνύμου μάρτυρος ἐν Χριστῷ προθύμως εἶναι, 

ἀδιακόπως εἶχε τὸ ἐνεργὸν ἡ προσκύνησις ἄχρι καὶ τῆς ἡμέρας αὐτῆς τῆς ἑορτῆς· 

ἥτις καὶ τοιαύτη γέγονε χαριστήριος καὶ ὑπέρλαμπρος, συγκροτηθεῖσα καὶ διὰ τῆς 

συνελεύσεως τῶν μεγαλοδοξοτάτων ἀνδρῶν, καὶ αὐτοῦ τοῦ πανσεβάστου 

σεβαστοῦ  καὶ δικαιοδότου τοῦ Ταρονίτου  
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 f 209v Αριστερὴ στήλη κ(αὶ) τῶν λοιπῶν συγκλητικῶν | ἀρχόντων· καὶ ἐκ τῶν τῆς | 

συνόδου οὐκ ὀλίγων, ἑῶ γὰρ | λέγειν καὶ τοὺς ἐκ τοῦ κοινοῦ, | ὠθοῦντας καὶ 

ἀντωθου|μένους, καὶ ἀλλήλους συν|θλίβοντάς τε καὶ συμπί|πτοντας. Τὸ ἐνδέον 

μηδο|πωσοῦν φέρουσα τῆς ἐπὶ | τῆ τούτου τελειώσει ἐγχωρίου | πανηγύρεως·  

φαιδρὰ | μὲν  γὰρ κἀκείνη·  ὡς καὶ δεσ|ποτικὸν πάθος ἀπεικονί|ζουσα, κ(αὶ) ὡς ἐκ 

τῶν θύ|ραθεν συγκροτουμένη· κ(αὶ) | καύχημα Θεσσαλονικαίων | οὖσα· πολλῶ δὲ 

φαιδρο|τέρα γέγονεν ἡ σήμερον κ(αὶ) | ὑπέρλαμπρος, τέσσαρσιν | ἡμέραις τὸ 

ἐνεργὸν ἔχουσα, | μετὰ τὴν τῆς εἰσελεύσεως, | πρόοδον· καὶ ὡς πρὸς σύ|γκρισιν 

πολὺ τὸ διαφέρον | κέκτηται τῆς ἐτησίου ἐκεί|νης καὶ ἐγχωρίου πανυγύ|ρεως· 

ταύτην κἀκείνην | συμβεμηκυίας  θεώμενοι, | μίαν συγκροτήσαντες σή|μερον, ταῖς 

ἐκ τῶν λόγων | Δεξιὰ  στήλη τιμαῖς, καθ’ ὅσον οἷόν τε ζεού|ση πίστει 

καταλαμπρύνωμεν | ταύτην, ὡς πανεύσιμον | κ(αὶ) πανίερον καὶ παντὸς τοῦ | 

κόσμου θεοβράβευτον δώρη|μα, τὸν ἅπαντα κόσμον | μυρίζον καὶ κατευοδιάζον | 

ἐν ἱεραῖς μελωδίαις κατα|κοσμήσωμεν· ταύτην ὡς | παρεκτικὴν τῆς τοῦ ἁγίου 

πν(εύματο)ς | χάριτος, καὶ φωτιστικὴν τῶν | ἀρρυομένων, τοῖς κατὰ δύ|ναμιν 

ἐγκωμίοις κατασε|μνύνωμεν. Ταύτη τῶν ψυ|χῶν καὶ ῥυτίδες, μυστικῶς 

ἐκ|καθαίρονται· τὰς τῶν σαρ|κῶν ἐπιρροίας ἀναστέλλου|σα. Ταύτην, φρίττει μὲν, 

| ὁ τῶν ἀποστατικῶν δυνά|μεων ἄρχων, μύριοις τὰ σύμ|παντα κατευωδιάζουσαν· 

| ἡ δὲ τῶν ἀερίων πληθύς, | συνδέει πολλῶ, καὶ ὑποχω|ρεῖ καὶ συστέλλεται· ταῖς | 

γὰρ τῶν μυρίων θαυματουρ|γικαῖς βολίσι βαλλομένη, | μακρὰν ἀπελήλαται· οὐδὲ 

| γὰρ φέρει τὴν ἐν αὐταῖς ἐπι|σκιάζουσαν χάριν τοῦ πν(εύματο)ς || f 210r  

Αριστερὴ στήλη οὐδ’ ὑποστέγει τοὺς ἐν αὐτῆ ἀ|ναπτομένους σπινθῆρας· | δι’ ὧν ὁ 

μὲν ἀὴρ εὐωδιῶν, εἰς | δόξαν τοῦ παντοκράτορος | θ(εο)ῦ ἡμῶν πληροῦντα. Αὕτη | 

δὲ ὑπ’ αὐτῶν πυρπολουμένη, | κατατεφροῦται  καὶ  καταφλέ|γεται· ταύτη τὰ τῆς 

Θ(εοτό)κου κλη|ρονομίας ὅρια περιφραττό|μενα, ἀνάλωτα τοῖς ἐχθροῖς | 

διατηροῦνται. Ταύτην καὶ | ἡμεῖς ὁ τοῦ Χ(ριστο)ῦ λαὸς περιού|σιος ἐκτελοῦντες 

σήμερον | πανευλαβῶς, τὸν περιώ|νυμον μάρτυρα κατασπα|ζόμεθα· καὶ πᾶσαν 

αἴσθη|σιν καὶ πᾶν μέλος προσ|πελάζοντες, τοῦ ἐκεῖθεν | ἁγιασμοῦ ἐμπιπλάμεθα· 

| οὕτω γὰρ ἂν ἡμῖν ὑπάρξαι | ὡς ἐρασταῖς τῶν ἐξ αὐτοῦ | χαρισμάτων καὶ 

ἐγκωμια|σταῖς, εἰς οἶκτον ἐπισπάσα|σθαι, καὶ τὰ πρὸς σ(ωτη)ρίαν αἰ|τήματα, τῆ 

εὐπαρρησι|άστω τούτου μεσιτεία ἄνω|θεν ἡμῖν παρασχεθῆναι· κ(αὶ) | τὸν μὲν 

τρόπον τῆς τοῦ με|γάλου καὶ περιωνύμου μάρ|Δεξιὰ στήλητυρος πρὸς ἡμᾶς 

ἐπιδημίας, | 
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καὶ τῶν λοιπῶν συγκλητικῶν ἀρχόντων καὶ ἐκ τῶν τῆς  συνόδου οὐκ ὀλίγων, ἑῶ 

γὰρ λέγειν καὶ τοὺς ἐκ τοῦ κοινοῦ, ὠθοῦντας καὶ ἀντωθουμένους, καὶ ἀλλήλους 

συνθλίβοντάς τε καὶ συμπίπτοντας τὸ ἐνδέον μηδοπωσοῦν φέρουσα τῆς ἐπὶ τῇ 

τούτου τελειώσει ἐγχωρίου πανηγύρεως, φαιδρὰ μὲν γὰρ κἀκείνη· ὡς καὶ 

δεσποτικὸν πάθος ἀπεικονίζουσα, καὶ ὡς ἐκ τῶν θύραθεν συγκροτουμένη· καὶ  

καύχημα Θεσσαλονικέων οὖσα. 

 Πολλῷ δὲ φαιδροτέρα γέγονεν ἡ σήμερον καὶ ὑπέρλαμπρος, τέσσαρσιν  

ἡμέραις τὸ ἐνεργὸν ἔχουσα, μετὰ τὴν τῆς εἰσελεύσεως, πρόοδον· καὶ ὡς πρὸς 

σύγκρισιν πολὺ τὸ διαφέρον κέκτηται τῆς ἐτησίου ἐκείνης καὶ ἐγχωρίου 

πανηγύρεως. Ταύτην κἀκείνην συμβεβηκυίας θεώμενοι, μίαν συγκροτήσαντες 

σήμερον, ταῖς ἐκ τῶν λόγων τιμαῖς, καθ’ ὅσον οἷόν τε ζεούσῃ πίστει 

καταλαμπρύνωμεν ταύτην, ὡς πανεύσημον καὶ πανίερον καὶ παντὸς τοῦ κόσμου 

θεοβράβευτον δώρημα, τὸν ἅπαντα κόσμον μυρίζον καὶ κατευοδιάζον. Ἐν ἱεραῖς 

μελωδίαις κατακοσμήσωμεν, ταύτην ὡς παρεκτικὴν τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος 

χάριτος καὶ φωτιστικὴν τῶν ἀρρυομένων, τοῖς κατὰ δύναμιν ἐγκωμίοις 

κατασεμνύνωμεν. Ταύτῃ τῶν ψυχῶν καὶ ῥυτίδες μυστικῶς ἐκκαθαίρονται· τὰς τῶν 

σαρκῶν ἐπιρροίας ἀναστέλλουσα. Ταύτην φρίττει μὲν ὁ τῶν ἀποστατικῶν 

δυνάμεων ἄρχων, μύριοις τὰ σύμπαντα κατευωδιάζουσαν, ἡ δὲ τῶν ἀερίων πληθύς 

σὺν δέει πολλῷ καὶ ὑποχωρεῖ καὶ συστέλλεται. Ταῖς γὰρ τῶν μυρίων 

θαυματουργικαῖς βολίσι βαλλομένη, μακρὰν ἀπελήλαται· οὐδὲ γὰρ φέρει τὴν ἐν 

αὐταῖς ἐπισκιάζουσαν χάριν τοῦ πνεύματος, οὐδ’ ὑποστέγει τοὺς ἐν αὐτῇ 

ἀναπτομένους σπινθῆρας·  δι’ ὧν ὁ μὲν ἀὴρ εὐωδιῶν, εἰς  δόξαν τοῦ παντοκράτορος  

Θεοῦ ἡμῶν πληροῦται, αὕτη δὲ ὑπ’ αὐτῶν πυρπολουμένη κατατεφροῦται καὶ  

καταφλέγεται. Ταύτῃ τὰ τῆς Θεοτόκου κληρονομίας ὅρια περιφραττόμενα, 

ἀνάλωτα τοῖς ἐχθροῖς διατηροῦνται. Ταύτην καὶ ἡμεῖς ὁ τοῦ Χριστοῦ λαὸς 

περιούσιος ἐκτελοῦντες σήμερον πανευλαβῶς, τὸν περιώνυμον μάρτυρα 

κατασπαζόμεθα, καὶ πᾶσαν αἴσθησιν καὶ πᾶν μέλος προσπελάζοντες, τοῦ ἐκεῖθεν  

ἁγιασμοῦ ἐμπιπλάμεθα.  

Οὕτω γὰρ ἂν ἡμῖν ὑπάρξαι ὡς ἐρασταῖς τῶν ἐξ αὐτοῦ χαρισμάτων καὶ 

ἐγκωμιασταῖς, εἰς οἶκτον ἐπισπάσασθαι, καὶ τὰ πρὸς σωτηρίαν αἰτήματα, τῇ 

εὐπαῤῥησιάστῳ τούτου μεσιτεία ἄνωθεν ἡμῖν παρασχεθῆναι· καὶ  τὸν μὲν τρόπον 

τῆς τοῦ μεγάλου καὶ περιωνύμου μάρτυρος πρὸς ἡμᾶς ἐπιδημίας   
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 κ(αὶ) τὴν μετὰ τῶν λοιπῶν | μεγαλοδωρεῶν τῶν τηνικαῦ|τα συναπτῶς γενομένων, 

| ἐξ ὑπομνήσεως καὶ ἀγῶνος | ἀνενδότου τοῦ σεβασμιω|τάτου καὶ ἁγίου ἡμῶν 

π(ατ)ρ(ὸ)ς | προσφιλοτιμηθεῖσαν ἐτη|σίαν πανήγυριν. ἤδη παρε|στησάμεθα· τὸ δὲ 

λιπόμε|νον, εὐχαριστητέον τῶ παν|τοκράτορι  κ(υρί)ω ἡμῶν Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστ)ῶ, | εἰ 

καὶ μὴ διὰ καθαρῶν χειλέων, | ἀλλ’ ὡς οἷόν τε κατὰ τὸ πλῆ|θος τῆς αὐτοῦ 

χρηστότητος, | ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν  ἄγοντι | κ(αὶ) δοξάζοντι τὸ ἑαυτοῦ ποί|μνιον· 

εἴπερ καὶ εἰς πᾶν ἔρ|γον ἀγαθὸν καταρτήσειεν, κ(αὶ) | πν(ευματ)ικῶς πανηγυρίζειν 

τῶ | μάρτυρι πείσειεν·  ἂν γὰρ | οὕτω πανηγυρίζωμεν καὶ | αὐτοὶ, τῆς αὐτοῦ δόξης 

κλη|ρονομήσωμεν· κ(αὶ) τοὺς ἔ|ξωθεν ἐχθροὺς κατατροπω|σόμεθα, ἔχοντες 

πολε|μοῦντα καὶ ὑπερμαχοῦντα | τὲ καὶ ἀντιλαμβανόμενον, | τὸν ἀήττητον ἐν 

πολέμοις || f 210v Αριστερὴ στήλη καὶ μέγαν Δημήτριον· πρὸς | ὃν τολμηρῶς· καὶ 

ὡς ἐν εὐ|θέτω καιρῶ ἐκβοήσωμεν· | μεγάλη ἡ πρὸς θ(εὸ)ν παρρησί|α σου 

περιώνυμε μάρτυς | Δημήτριε·  καὶ ἐπεὶ τὰ | κατεπείγοντα, μᾶλλον δὲ | τὰ  

συμπνίγο<ν>τα  τοὺς πο|θοῦντας καὶ τιμῶντας σε, | ὑπερῆραν τὰς κεφαλὰς | 

ἡμῶν, οὐκ ὀλίγων ἡμῖν ἐ|πικειμένων ἐχθρῶν, ὡς τοῦ | θ(εο)ῦ γνήσιος καὶ 

ἀδειάπειρος | θεράπων, κ(αὶ) πάντα δι’ αὐτὸν | καταλιπὼν, καὶ αὐτὸν μόνον | ἀντὶ 

παντὸς πλούτου κτησά|μενος, καὶ μιμητὴς τοῦ πά|θους γενόμενος, καὶ διὰ τοῦ|το 

ὑπὲρ πάντας ἀξίως τι|μηθεὶς, δέομεθα καὶ οἱ ἀνά|ξιοι δοῦλοι σου, στῆσον 

πρεσ|βείαις σου τὰς καθ’ ἡμῶν ἀ|πλήστους ἐπιβουλὰς τῶν | μισούντων ἐχθρῶν. 

Ἰδοὺ | οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἤχησαν, κ(αὶ) | οἱ μισοῦντες ἡμᾶς ἦραν | κεφαλὴν, 

ἐβουλεύσαν|το καθ’ ἡμῶν λέγοντες· Δεῦτε | κ(αὶ) ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς. | Δεξιὰ  

στήλη Τοιαῦτα κομπάζουσι· τοιαῦτα | βλασφήμω γλώττη βοῶσι· | ταῦτα 

ἀπειλοῦσιν ἡμῖν κατὰ | γῆν τε καὶ θάλασσαν· ἀλλὰ | θραῦσον τὰς ὑπερηφάνους | 

αὐτῶν κεφαλὰς·  λῦσον τὰ | ἐν  μέσω προσκόμματα· δια|σκέδασον, τὴν ἐπέχουσαν 

| αὐτοὺς νεφέλην·  ἀγνοοῦσι τὸ | συγγενὲς·  τὸ ὁμόφυλον οὐκ ἐ|πιγινώσκουσι· κ(αὶ) 

ταῦτα οἱ | τοῦ ἑνὸς Χ(ριστο)ῦ· οἱ τῆς αὐτῆς πί|στεως ἀξίαν τὴν παράκλησιν | 

ποιήσασθαι, διὰ τῶν τῆς |  ἀρετῆς ἔργων, πάνυ ἐνδεῶς | ἔχομεν, διὰ τὸ τῆς φύσεως 

| ἡμῶν ἀσθενὲς, κ(αὶ) τὸ τῆς δι|ανοίας νωθρὸν, καὶ κἄν, τὴν | διὰ τῶν ῥημάτων καὶ 

μόνον, | δέξαι εὐμενῶς· καὶ πάρεσο | σήμερον·  ἐπιδήμησον | ἐνταύθα ἀοράτως· 

ἐπίστη|θι τῶ περικαλλεῖ τούτω κ(αὶ) | οὐ(ρα)νίω τεμένει· ἐν ὧ ταμι|ευθῦναι τὴν 

ἱερὰν σου κέ|κρικας εἰκόνα· ἐν ὧ πᾶσι τοῖς | προσιοῦσι καθορωμένη, | σεαυτὸν 

ὁρᾶν καὶ κατασπά|ζεσθαι, καὶ προσκυνεῖν || 
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καὶ τὴν μετὰ τῶν λοιπῶν  μεγαλοδωρεῶν τῶν τηνικαῦτα συναπτῶς γενομένων, ἐξ 

ὑπομνήσεως καὶ ἀγῶνος ἀνενδότου τοῦ σεβασμιωτάτου καὶ ἁγίου ἡμῶν πατρὸς  

προσφιλοτιμηθεῖσαν ἐτησίαν πανήγυριν, ἤδη παρεστησάμεθα τὸ δὲ λιπόμενον, 

εὐχαριστητέον τῷ Παντοκράτορι Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, εἰ καὶ μὴ διὰ καθαρῶν 

χειλέων ἀλλ’ ὡς οἷόν τε κατὰ τὸ πλῆθος τῆς αὐτοῦ χρηστότητος ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν 

ἄγοντι καὶ δοξάζοντι τὸ ἑαυτοῦ ποίμνιον, εἴπερ καὶ εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

καταρτίσειεν, καὶ πνευματικῶς πανηγυρίζειν τῷ μάρτυρι πείσειεν. Ἂν γὰρ οὕτω 

πανηγυρίζωμεν καὶ αὐτοὶ, τῆς αὐτοῦ δόξης κληρονομήσωμεν, καὶ τοὺς ἔξωθεν 

ἐχθροὺς κατατροπωσόμεθα, ἔχοντες πολεμοῦντα καὶ ὑπερμαχοῦντά τε καὶ 

ἀντιλαμβανόμενον τὸν ἀήττητον ἐν πολέμοις καὶ μέγαν Δημήτριον, πρὸς ὃν 

τολμηρῶς καὶ ὡς ἐν εὐθέτῳ καιρῷ ἐκβοήσωμεν· «Μεγάλη ἡ πρὸς Θεὸν παῤῥησία 

σου, περιώνυμε μάρτυς  Δημήτριε»·  καὶ ἐπεὶ τὰ κατεπείγοντα, μᾶλλον δὲ τὰ 

συμπνίγοντα τοὺς ποθοῦντας καὶ τιμῶντας σε ὑπερῆραν τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, οὐκ 

ὀλίγων ἡμῖν ἐπικειμένων ἐχθρῶν, ὡς τοῦ  Θεοῦ γνήσιος καὶ διάπυρος θεράπων, καὶ 

πάντα δι’ αὐτὸν καταλιπών καὶ αὐτὸν μόνον ἀντὶ παντὸς πλούτου κτησάμενος καὶ 

μιμητὴς τοῦ πάθους γενόμενος καὶ διὰ τοῦτο ὑπὲρ πάντας ἀξίως τιμηθεὶς, δέομεθα 

καὶ οἱ ἀνάξιοι δοῦλοι σου, στῆσον πρεσβείαις σου τὰς καθ’ ἡμῶν ἀπλήστους 

ἐπιβουλὰς τῶν  μισούντων ἐχθρῶν. Ἰδοὺ  οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἤχησαν καὶ  οἱ μισοῦντες 

ἡμᾶς ἦραν κεφαλὴν, ἐβουλεύσαντο καθ’ ἡμῶν λέγοντες· «Δεῦτε καὶ 

ἐξολοθρεύσωμεν αὐτούς». Τοιαῦτα κομπάζουσι, τοιαῦτα βλασφήμῳ γλώττῃ βοῶσι, 

ταῦτα ἀπειλοῦσιν ἡμῖν κατὰ γῆν τε καὶ θάλασσαν. Ἁλλὰ θραῦσον τὰς 

ὑπερηφάνους αὐτῶν κεφαλὰς, λῦσον τὰ ἐν μέσῳ προσκόμματα, διασκέδασον τὴν 

ἐπέχουσαν αὐτοὺς νεφέλην. Ἀγνοοῦσι τὸ  συγγενὲς, τὸ ὁμόφυλον οὐκ 

ἐπιγινώσκουσι.  

Καὶ ταῦτα οἱ τοῦ ἑνὸς Χριστοῦ, οἱ τῆς αὐτῆς πίστεως ἀξίαν τὴν παράκλησιν 

ποιήσασθαι διὰ τῶν τῆς ἀρετῆς ἔργων, πάνυ ἐνδεῶς ἔχομεν, διὰ τὸ τῆς φύσεως 

ἡμῶν ἀσθενὲς καὶ τὸ τῆς διανοίας νωθρόν καὶ κἄν τὴν διὰ τῶν ῥημάτων καὶ μόνον, 

δέξαι εὐμενῶς καὶ πάρεσο σήμερον, ἐπιδήμησον ἐνταύθα ἀοράτως, ἐπίστηθι τῷ 

περικαλλεῖ τούτῳ καὶ οὐρανίῳ τεμένει, ἐν ᾧ ταμιευθῆναι τὴν ἱερὰν σου κέκρικας 

εἰκόνα, ἐν ᾧ πᾶσι τοῖς προσιοῦσι καθορωμένη, σεαυτὸν ὁρᾶν καὶ κατασπάζεσθαι, 

καὶ προσκυνεῖν  
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 f 211r Αριστερὴ  στήλη τὸ βέβαιον δίδωσιν· εἰ γὰρ | κ(αὶ) εἷς εἶ καὶ πολλοῖς 

ἐπιμερι|ζόμενος, ἀλλ’ οὐκ ἐλαττοῦ|ται σου ἡ χάρις·  ἐπάκου|σον  ἡμῶν δεομένων 

σου· | διασκέδασον τὰ βάρβαρα | ἔθνη· δορυαλώτους ἀπέρ|γασαι· γνώτωσαν τὴν 

πρὸς | θ(εὸ)ν παρρησίαν σου· γνώτω|σαν ὅτι οὗτός ἐστι μόνος | θ(εὸ)ς, ὃν σὺ 

ἀνεκήρυξας· ὑπὲρ | οὗ λογχευθεὶς, τὸ σὸν αἷμα | ἐξέχεας· πρὸ δὲ πάντων, | 

περίφραξον·  περιφρού|ρησον τὸν πιστότατον, κ(αὶ) | ὀρθόδοξον ἡμῶν βασιλέα, | 

[[ὀρθόδοξον ἡμῶν βασιλέα,]]| σὺν παντὶ τῶ χριστονύμω | λαῶ φάνηθι τοῖς 

ἀντιπά|λοις προφανῶς· γνώτωσαν καὶ οὗτοι, τὴν πρὸς θ(εὸ)ν | παρρησίαν σου· 

διάλυσον | τοῦς ὑφορωμένους κινδύ|νους, κατὰ γῆν τε καὶ θα|λασσαν· 

καταπράυνον | τὰς ἐν μέσω στάσεις κ(αὶ) ταρα|χάς· παῦσον τὰς μάχας | κ(αὶ) τοὺς 

πολέμους· εἰ δὲ | κ(αὶ) πολέμου καιρὸς ἐπιστάλη, | Δεξιὰ στήλη νίκαις καὶ  

τροπαίοις, τοῦτον | κατάστεψον· φοβερὸν τοῖς | πολεμίοις ἀνάδειξον·  πο|θεινὸν 

ὑπηκόοις ἀπέρ|γασαι· ὑπὲρ τούτων δὲ πάντων | ἀντάξιον οὐδέν τι ἀποτίσαι | 

δυνάμεθα· τί γὰρ ἂν εὑ|ρεθείη παρ’ ἡμῶν ἀντάξιον· | μόνον ὅτι εὐχαριστοῦμεν ἀεὶ· 

| ἀνακηρύτομεν τὰς χάριτας· | ἄδωμεν μεγαλοφώνως τὰ | σὰ θαυμάσια· τὴν 

κηδε|μονίαν δοξάζομεν· τὰς | ἀντιλήψεις σου μεγαλύνο|μεν· τὰς προστασίας σου | 

ὑμνοῦμεν· τὴν βοήθειαν |ἐκθειάζομεν·  ὑπὲρ τε τῶν | παρεληλυθότων δεινῶν· | 

κ(αὶ) τῶν μεταγενεστέρων, | κ(αὶ) ἔτι δυσωποῦμεν· μὴ | διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, | 

ἐνδώσης καὶ ἀποστραφῆς· | ὅτι πολὺ τὸ πλῆθος τῶν | παραπτωμάτων ἡμῶν | ὑπὸ 

τούτων γὰρ κατακαμ|πτόμενοι, καὶ πρὸς γῆν| κατασυρέντες, οὐ δυνά|μεθα τὰς 

κεφαλὰς ἆραι | πρὸς τὸ ὕψος τοῦ οὐ(ρα)νοῦ· || f 211v  Αριστερὴ στήλη ὡς ὑπὸ τῆς 

κακῆς συνηθείας | κ(αὶ) μὴ βουλόμενοι, πρὸς | τὰ πονηρὰ συναρπαζό|μεθα· διὰ 

τὴν ἐκ νεότητος | μέχρι τοῦ νῦν συναυξηθεῖ|σαν καὶ συγγηράσασαν ἡμῖν, | 

ὀλέθριον ἡδονήν·  ἣν ἐκ πο|λλῆς καταφρονήσεως τῶν | ἐντολῶν τοῦ θ(εο)ῦ 

ἐθησαυρί|σαμεν· ὃ οὖν ἔθος προΐ|στασθαι ἀεὶ ὑπὲρ ἡμῶν, | τοῦτο καὶ πάλιν 

τολμῶν|τες  ζητοῦμεν· διὰ γὰρ τοῦ | μὴ ἐκπεσεῖν τοῦ σκοποῦ | ἡμῶν, τὴν πρὸς 

ἡμᾶς σου | †σου† ἐπιδημίαν· τῶν ἄ|λλων ἀφέμενοι, προτι|μοτέραν ἐκρίναμεν· 

ἱ|κέτευε οὖν ἀδιαλείπτως | τὸν παντοκράτορα κ(ύριο)ν ἡ|μῶν Ἰ(ησοῦ)ν Χ(ριστὸ)ν, 

ἐν μὲν τῶ πα|ρόντι βίω, τὸν πιστότα|τον  καὶ ὀρθοδοξότατον ἡ|μῶν βασιλέα, νίκας 

κατ’ ἐ|χθρῶν λαμβάνειν· κ(αὶ) φο|βερὸν τοῖς ὑπεναντίοις | δείκνυσθαι· ἐν δὲ τῶ 

μέ|λλοντι αἰῶνι, ζωὴν αἰώνιον· | κ(αὶ) ἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων | Δεξιὰ  στήλη 

ἀγαθῶν· ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀνα|ξίους δούλους σου, ὁδήγησον, | εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν, 

πρὸς | σ(ωτη)ρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν· | 
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τὸ βέβαιον δίδωσιν. Εἰ γὰρ καὶ εἷς εἶ καὶ πολλοῖς ἐπιμεριζόμενος, ἀλλ’ οὐκ 

ἐλαττοῦται σου ἡ χάρις. Ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου, διασκέδασον τὰ βάρβαρα  

ἔθνη, δορυαλώτους ἀπέργασαι, γνώτωσαν τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν σου· 

γνώτωσαν ὅτι οὗτός ἐστι μόνος Θεός, ὃν σὺ ἀνεκήρυξας, ὑπὲρ οὗ λογχευθεὶς τὸ σὸν 

αἷμα ἐξέχεας. 

Πρὸ δὲ πάντων περίφραξον, περιφρούρησον τὸν πιστότατον καὶ ὀρθόδοξον 

ἡμῶν βασιλέα σὺν παντὶ τῷ χριστωνύμῳ λαῷ, φάνηθι τοῖς ἀντιπάλοις προφανῶς· 

γνώτωσαν καὶ οὗτοι τὴν πρὸς Θεὸν παρρησίαν σου, διάλυσον τοῦς ὑφορωμένους 

κινδύνους κατὰ γῆν τε καὶ θάλασσαν, καταπράυνον τὰς ἐν μέσῳ στάσεις καὶ 

ταραχάς, παῦσον τὰς μάχας καὶ τοὺς πολέμους. Εἰ δὲ καὶ πολέμου καιρὸς ἐπεστάλη  

νίκαις καὶ τροπαίοις τοῦτον κατάστεψον, φοβερὸν τοῖς πολεμίοις ἀνάδειξον, 

ποθεινὸν ὑπηκόοις ἀπέργασαι. Ὑπὲρ τούτων δὲ πάντων  ἀντάξιον οὐδέν τι 

ἀποτίσαι δυνάμεθα. Τί γὰρ ἂν εὑρεθείη παρ’ ἡμῶν ἀντάξιον; Μόνον ὅτι 

εὐχαριστοῦμεν ἀεὶ, ἀνακηρύττομεν τὰς χάριτας, ἄδωμεν μεγαλοφώνως τὰ σὰ 

θαυμάσια, τὴν κηδεμονίαν δοξάζομεν, τὰς ἀντιλήψεις σου μεγαλύνομεν, τὰς 

προστασίας σου ὑμνοῦμεν, τὴν βοήθειαν ἐκθειάζομεν ὑπέρ τε τῶν παρεληλυθότων 

δεινῶν καὶ τῶν μεταγενεστέρων καὶ ἔτι δυσωποῦμεν, μὴ διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 

ἐνδῴσης καὶ ἀποστραφῆς, ὅτι πολὺ τὸ πλῆθος τῶν παραπτωμάτων ἡμῶν. Ὑπὸ 

τούτων γὰρ κατακαμπτόμενοι καὶ πρὸς γῆν κατασυρέντες, οὐ δυνάμεθα τὰς 

κεφαλὰς ἆραι πρὸς τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, ὡς ὑπὸ τῆς κακῆς συνηθείας καὶ μὴ 

βουλόμενοι, πρὸς  τὰ πονηρὰ συναρπαζόμεθα, διὰ τὴν ἐκ νεότητος μέχρι τοῦ νῦν 

συναυξηθεῖσαν καὶ συγγηράσασαν ἡμῖν ὀλέθριον ἡδονήν, ἣν ἐκ πολλῆς 

καταφρονήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἐθησαυρίσαμεν.Ὃ οὖν ἔθος προΐστασθαι 

ἀεὶ ὑπὲρ ἡμῶν, τοῦτο καὶ πάλιν τολμῶντες ζητοῦμεν. Διὰ γὰρ τοῦ μὴ ἐκπεσεῖν τοῦ 

σκοποῦ  ἡμῶν, τὴν πρὸς ἡμᾶς σου ἐπιδημίαν, τῶν ἄλλων ἀφέμενοι, προτιμωτέραν 

ἐκρίναμεν.  

Ἱκέτευε οὖν ἀδιαλείπτως τὸν παντοκράτορα Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἐν 

μὲν τῷ παρόντι βίῳ, τὸν πιστότατον καὶ ὀρθοδοξότατον ἡμῶν βασιλέα νίκας κατ’ 

ἐχθρῶν λαμβάνειν καὶ φοβερὸν τοῖς ὑπεναντίοις δείκνυσθαι, ἐν δὲ τῷ μέλλοντι 

αἰῶνι, ζωὴν αἰώνιον καὶ ἀπόλαυσιν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν.  

Ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀναξίους δούλους σου ὁδήγησον,  εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν, πρὸς  

σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 
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 ἔχεις συναιρομένην καὶ ἀν|τιλαμβανομένην, κ(αὶ) τὴν | πανάμωμον καὶ 

ὑπεραγίαν | ἡμῶν δέσποιναν παρθένον | κ(αὶ) Θ(εοτό)κον· ἧς λαὸς ἡμεῖς καὶ | 

κλῆρος· δι’ αὐτῆς ὅσα καὶ βού|λει, πάντα σοι δυνατά· δι’ | αὐτῆς καὶ ἡμεῖς 

δοξάζοντες | τὸν ἀληθινὸν θ(εὸ)ν ἡμῶν, σὺν | τῶ π(ατ)ρὶ καὶ τῶ παναγίω 

πν(εύματ)ι, | ὃν σὺ ἐκήρυξας καὶ ἐμεγάλυνας, | τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγα|θῶν· 

χάριτι καὶ φιλαν(θρωπ)ία | τοῦ κ(υρίο)υ ἡμῶν Ἰ(ησο)ῦ  Χ(ριστο)ῦ·  ὧ ἡ δόξα | εἰς 

τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, οἱ ἅγ(ιοι) μάρτυρες, | Ἀρτεμίδωρος καὶ Βασί|λειος, ξίφει 

τελειοῦνται.| 

 

Ἀρτεμίδωρος, ὦ τέλους ψῆ|φος ξίφος, σύναθλον εἶχε | Βασίλειον πρὸς ξίφος.| 

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ἡ ἁγ(ία)   μάρτυς | Λεπτίνα κατὰ γῆς συρο|μένη τελειοῦται.|  

 

Ἐν γῆ συρεῖσα χερσὶ δυσσεβο||f 212r Αριστερὴ  στήληφρόνων, ἀφῆκεν εἰς γῆν | 

Λεπτίνα σαρκὸς πάχος.|  

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ὁ ἅγ(ιος) μάρτυς Γλύ|κων, ξίφει τελειοῦται.| 

 

Ξίφει προτείνας μάρτυς αὐ|χένα Γλύ|κων, σπονδὴν γλυ|κεῖαν αἷμα σὸν Χ(ριστ)ῶ 

χέεις.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέ(ρα), μνήμη τοῦ μεγάλου | κ(αὶ) φρικώδους σεισμοῦ.| 

 

Ἔσεισας ἀλλ’  ἔστησας αὖθις γῆν | λόγε τῆς σῆς γὰρ ὀργῆς, | οἶκτος ἐστὶ τὸ πλέον.| 

 

Τῶ εἰκοστῶ τετάρτω ἔτει | τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ | Ἰσαύρου, ἰνδικτιῶνος 

ἐν|νάτης, εἰκοστῆ ἕκτη μηνὸς | Ὀκτωβρίου, ἐγένετο σεισμὸς | μέγας καὶ φοβερὸς 

ἐν Κων|σταντινουπόλει· ὥστε τὰ ὑ|περῶα, καὶ τῶν ἄλλων ὡ|ραιότερα οἰκήματα, 

κατα|πεσεῖν· καὶ συγκα|ταχωσθῆναι τοῖς καταπε|σοῦσι· διὸ καὶ ἐν αὐτῆ τῆ ἡ|μέρα 

τοῦ μεγαλομάρτυρος | Δημητρίου, ποιούμεθα | 
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Ἔχεις συναιρομένην καὶ ἀντιλαμβανομένην καὶ τὴν πανάμωμον καὶ Ὑπεραγίαν  

ἡμῶν Δέσποιναν Παρθένον καὶ Θεοτόκον, ἧς λαὸς ἡμεῖς καὶ κλῆρος. Δι’ αὐτῆς ὅσα 

καὶ βούλει πάντα σοι δυνατά. Δι’ αὐτῆς καὶ ἡμεῖς δοξάζοντες τὸν ἀληθινὸν Θεὸν 

ἡμῶν σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ Πνεύματι, ὃν σὺ ἐκήρυξας καὶ ἐμεγάλυνας,  

τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, χάριτι καὶ φιλανθρωπίᾳ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  

Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι μάρτυρες  Ἀρτεμίδωρος καὶ Βασίλειος ξίφει τελειοῦνται. 

 

Ἀρτεμίδωρος, ᾧ τέλους ψῆφος ξίφος, σύναθλον εἶχε  Βασίλειον πρὸς ξίφος. 

 

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἁγία μάρτυς Λεπτίνα, κατὰ γῆς συρομένη, τελειοῦται.  

 

Ἐν γῇ συρεῖσα χερσὶ δυσσεβοφρόνων, ἀφῆκεν εἰς γῆν  Λεπτίνα σαρκὸς πάχος.  

 

 Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος μάρτυς Γλύκων, ξίφει τελειοῦται. 

 

Ξίφει προτείνας μάρτυς αὐχένα Γλύκων, σπονδὴν γλυκεῖαν αἷμά σου Χριστῷ χέεις. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ μεγάλου καὶ φρικώδους σεισμοῦ. 

 

Ἔσεισας ἀλλ’  ἔστησας αὖθις γῆν, Λόγε· τῆς σῆς γὰρ ὀργῆς,  οἶκτός ἐστι τὸ πλέον. 

 

Τῷ εἰκοστῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, ἰνδικτιῶνος ἐνάτης, 

εἰκοστῇ ἕκτῃ μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ φοβερὸς ἐν 

Κωνσταντινουπόλει, ὥστε τὰ ὑπερῷα καὶ τῶν ἄλλων ὡραιότερα οἰκήματα, 

καταπεσεῖν καὶ συγκαταχωσθῆναι τοῖς καταπεσοῦσι. Διὸ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ 

μεγαλομάρτυρος  Δημητρίου, ποιούμεθα   
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 κ(αὶ) τὴν μνήμην τῆς φοβερᾶς | ἐκείνης ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ | ἀπερχόμενοι  μετὰ 

λιτῆς, | Δεξιὰ στήλη εἰς τὸν ἐν Βλαχέρναις ναὸν, | τῆς πανάγνου καὶ ἁγίας 

ἐν|δόξου δεσποίνης ἡμῶν | Θ(εοτό)κου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας | ἐκτελοῦντες ἐν 

αὐτῶ, καὶ | τὴν θείαν μυσταγωγίαν· ἧς | ταῖς πρεσβείαις, ῥυσθείη|μεν ἀπὸ πάσης 

ἀπειλῆς· | κ(αὶ) τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀ|γαθῶν· ἐν Χ(ριστ)ῶ Ἰ(ησο)ῦ τῶ κ(υρί)ω 

ἡμῶν, | ὧ  ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς | αιῶνας τῶν αἰώνων ἀμὴν.|  

 

ΤΗ  ΚΖ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 218v Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΚΖη΄· μνήμη | τοῦ ἁγίου μάρτ(υ)ρ(ος)  Νέστορος.| 

 

Ὁμοῦ Λυαῖον καὶ λύμην τὴν | τῆς  πλάνης, κτείνας ὁ Νέ|στορ τέμνεται διὰ ξίφους.| 

 

Εἰκάδι ἀμφ’ ἑβδόμη, Νέ|στορα τάμον ξίφει.| 

 

Οὗτος κομιδῆ νέος ὢν | κ(αὶ) ὡραῖος, γνωστὸς ὢν τῶ | πανενδόξω μάρτυρι 

Δη|μητρίω, δραμὼν ἐν ὧ | ἐφυλλάττετο τόπω, πεσὼν | πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· | 

Δοῦλε τοῦ θ(εο)ῦ ἔφη·  βούλο|μαι τῶ Λυαίω μονομαχῆσαι· || f 219r Αριστερὴ  στήλη 

καὶ εὖξαι μοι τὸν Χ(ριστὸ)ν ὀνομάσας.| Ὁ δὲ ἅγιος σφραγίσας αὐτὸν | τῶ σημείω 

τοῦ στ(αυ)ροῦ, εἶπε· | κ(αὶ) τὸν Λυαῖον νικήσεις· κ(αὶ) | ὑπὲρ Χ(ριστο)ῦ μαρτυρήσεις. 

Εἰ|σελθὼν οὖν ἐν τῶ μαγγάνω· | θεωροῦντος τοῦ Μαξιμι|ανοῦ, καὶ εἰπὼν ὁ θ(εὸ)ς 

Δη|μητρίου βοήθει μοι, συμ|πλακεὶς τῶ παλαμναίω | ἐκείνω Λυαίω, καὶ καιρὶαν | 

αὐτῶ βαλὼν κατὰ τῆς καρ|δίας, ἀνήρησε· καὶ τῶ | βασιλεῖ, ψυχικὴν περι|ποιήσατο 

σύγχυσιν· κ(αὶ) | αὐτίκα τὸν μὲν ἅγιον Δημή|τριον, προσέταξε λόγχαις | τρωθῆναι, 

ὡς αἴτιον τοῦ | Λυαίου σφαγῆς· τὸν δὲ ἅγιον | Νέστορα, ξίφει ἀναιρεθῆναι.|  

 

 Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη | τῶν ἁγίων μαρτύρων, Καπε|τωλίνης καὶ Ἐρωτηΐδος.|  

 

Κτείνουσι δούλην ἐκ ξίφους | καὶ κυρίαν, δούλας τριά|δος  τῆς ἀληθῶς κυρίας.| 

 

Αὖται ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς | βασιλείας Διοκλητιανοῦ· | καὶ Ζηλικινθίου ἄρχοντος | 

Δεξιὰ  στήλη Καππαδοκίας· καὶ ἡ μὲν Κα|πετωλίνα, εὐγενὴς ὑπάρ|χουσα καὶ 

πλουσία, πάντα | τὰ προσόντα αὐτῆ  πτω|χοῖς διανείμασα, καὶ τοὺς | οἰκέτας 

ἐλευθερία τιμή|σασα παρρησιάζεται πρὸς | τὸν ἄρχοντα· καὶ τῆ εἱρ|κτῆ 

ἐγκλεισθεῖσα, ἕωθεν | τὴν  διὰ ξίφους τιμωρίαν | ὑπέστη.  
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καὶ τὴν μνήμην τῆς φοβερᾶς ἐκείνης ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ, ἀπερχόμενοι μετὰ λιτῆς  

εἰς τὸν ἐν Βλαχέρναις ναὸν τῆς Πανάγνου καὶ ἁγίας ἐνδόξου Δεσποίνης ἡμῶν  

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, ἐκτελοῦντες ἐν αὐτῷ καὶ τὴν θείαν 

Μυσταγωγίαν. Ἧς ταῖς πρεσβείαις ῥυσθείημεν ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς καὶ τύχοιμεν 

τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν, ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν,  ᾧ  ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς 

τοὺς  αιῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.  

 

ΤΗ  ΚΖ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΖῃ΄, μνήμη  τοῦ ἁγίου μάρτυρος  Νέστορος. 

 

Ὁμοῦ Λυαῖον καὶ λύμην τὴν  τῆς  πλάνης, κτείνας ὁ Νέστωρ τέμνεται διὰ ξίφους. 

 

Εἰκάδι ἀμφ’ ἑβδόμῃ, Νέστορα τάμον ξίφει. 

 

Οὗτος κομιδῆ νέος ὢν καὶ ὡραῖος, γνωστὸς ὢν τῷ πανενδόξῳ μάρτυρι Δημητρίῳ, 

δραμὼν ἐν ᾧ ἐφυλλάττετο τόπῳ, πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· «Δοῦλε τοῦ Θεοῦ 

ἔφη,  βούλομαι τῷ Λυαίῳ μονομαχῆσαι· καὶ εὖξαί μοι τὸν Χριστὸν ὀνομάσας». Ὁ δὲ 

ἅγιος σφραγίσας αὐτὸν τῷ σημείῳ τοῦ σταυροῦ, εἶπε· «Καὶ τὸν Λυαῖον νικήσεις καὶ  

ὑπὲρ Χριστοῦ μαρτυρήσεις». Εἰσελθὼν οὖν ἐν τῷ μαγγάνῳ θεωροῦντος τοῦ 

Μαξιμιανοῦ καὶ εἰπὼν «Ὁ Θεὸς Δημητρίου βοήθει μοι», συμπλακεὶς τῷ παλαμναίῳ  

ἐκείνῳ Λυαίῳ, καὶ καιρὶαν αὐτῷ βαλὼν κατὰ τῆς καρδίας, ἀνήρησε· καὶ τῷ  βασιλεῖ, 

ψυχικὴν περιποιήσατο σύγχυσιν· καὶ αὐτίκα τὸν μὲν ἅγιον Δημήτριον προσέταξε 

λόγχαις τρωθῆναι, ὡς αἴτιον τοῦ Λυαίου σφαγῆς· τὸν δὲ ἅγιον Νέστορα, ξίφει 

ἀναιρεθῆναι.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Καπετωλίνης καὶ Ἐρωτηΐδος.  

 

Κτείνουσι δούλην ἐκ ξίφους καὶ κυρίαν, δούλας τριάδος τῆς ἀληθοῦς Κυρίας. 

 

Αὖται ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, καὶ Ζιλικινθίου ἄρχοντος   

Καππαδοκίας· καὶ ἡ μὲν Καπετωλίνη, εὐγενὴς ὑπάρχουσα καὶ πλουσία, πάντα τὰ 

προσόντα αὐτῇ πτωχοῖς διανείμασα καὶ τοὺς οἰκέτας ἐλευθερίᾳ τιμήσασα, 

παῤῥησιάζεται πρὸς τὸν ἄρχοντα· καὶ τῇ εἱρκτῇ ἐγκλεισθεῖσα, ἕωθεν τὴν διὰ ξίφους 

τιμωρίαν ὑπέστη. 
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Ἡ δὲ Ἐρωτηΐς ἡ κ(αὶ) | δούλη τῆς ἁγίας, ἐπεὶ κ(αὶ) | λίθοις τὸν ἄρχοντα ἔβαλλε, | 

ῥάβδοις τύπτεται· ὡς δὲ Θ(εο)ῦ χάριτι ἔμεινεν ἀβλα|βὴς  ξίφει σὺν τῆ κυρία τὴν | 

κεφαλὴν  ἀποτέμνεται.| 

 

 [Τῆ αὐτῆ ἡμέρα], τοῦ ἐν | ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Κυριακ[οῦ] | 

Κωνσταντινουπόλεως.|  

 

[Ὁ]  Κυριακὸς ἐκλιπὼν γῆν κ(αὶ) | βίον, πρὸς αὐτὸν ἥ|κει κ(ύριο)ν τῶν κυρίων.| 

 

[Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ἡ ἁγία Πρό|κλα ἡ γυνὴ τοῦ Πιλάτου| ἐν εἰρήνη τελειοῦται.]  

 

<Ἔ>χει παρεστῶσαν σε Πρόκλα | Δεσπότης, ὁ Πιλάτω πρὶν | σῶ  παραστὰς 

συζύγω. || f 219v  Αριστερὴ  στήλη 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου | π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἀφραάτου.| 

 

Ὁ  μακάριος οὗτος Ἄφραάτης, | ἐν τοῖς παρανομωτάτοις | Πέρσαις καὶ τεχθεὶς καὶ 

| τραφεὶς, ὡς ἐκ τοιούτων | γονέων βλαστήσας, εἰς το|σαύτην ἤλασεν ἀρετὴν, ὡς | 

κ(αὶ) τοὺς ἐξ εὐσεβῶν φάντας | κρυβῆναι, καὶ παιδόθεν | τὴν εὐσέβειαν  

ἐκπαιδευ|θέντας· ἐν πρώτοις μὲν | γὰρ πάντων καταφρονή|σας, εἰς τὴν τοῦ 

δεσπότου | προσκύνησιν ἔδραμεν. | Εἶτα τοὺς ὁμοφύλους βδε|λυξάμενος, διὰ τὴν 

ἀσέ|βειαν, ἀφίκετο εἰς Ἔδεσ|σαν, καὶ ἔξω τῶν περιβό|λων οἰκίδιον εὑρὼν μικρὸν, | 

κατώκισεν ἐν αὐτῶ. Ἐκεῖθεν | μετὰ χρόνον τινὰ, κατα|λαμβάνει τὴν Ἀντιόχειαν, | 

ὑπὸ τῶν αἰρετικῶν κυ|μαινομένην· καὶ πρὸ τοῦ | ἄστεος ἐν φροντηστηρίω | ὀλίγα 

τινὰ τῆς Ἐλλάδος φω|νῆς μαθὼν, εἷλκε πολλοὺς | πρὸς εὐσέβειαν. Τῆ γὰρ |Δεξιὰ  

στήλη φήμη πολλοὶ συνέρρεον | πρὸς αὐτὸν· ὑφ’ ἑνὸς δὲ | καὶ τούτω 

προσωκειωμένου, | ἐχορηγεῖτο τὴν τροφὴν· | ἐλάμβανε δὲ ταύτην, μετὰ | ἡλίου 

δυσμάς. Ἀνθέμιος | δὲ ὕπατος χιτῶνα πρόσ|φορον ἀσκητῆ, προσήγα|γε ποτὲ τῶ 

ἁγίω. Ὁ δὲ, ἐκ|καίδεκα ἔτη τινός μοι συνοι|κήσαντος ἔφη καὶ θυμήρους | ὄντος μοι, 

τοῦτον ἀπώ|σασθαι καὶ ἕτερον προσλα|βέσθαι, οὐκ ἀνεκτὸν. Ὁ δὲ, | εἰκότως ἔφη 

π(άτ)ερ· οὐδὲ γὰρ | ὅσιον τὸν ἐπι πλείστοις | ἔτεσι πιστῶς ἐξυπηρετή|σαντα 

ἀποπέμψασθαι· | τὸν δὲ μὴ πεῖραν δεδω|κότα τῶν οἰκείων τρόπων, | ἀπεντεῦθεν 

προσδέξα|σθαι· πρὸς ταῦτα ὁ ἅγιος· ὦ | θαυμάσιε· δικαία ἡ κρί|σις σου· λοιπὸν οὐ 

λήψο|μαι τὸν χιτῶνα· δύο γὰρ | ἔχειν οὐκ ἀνέχομαι· οὕτω | κατασοφισάμενος τὸν 

Ἀνθέμιον, ἔπεισε περὶ τοῦ | χιτῶνος μηδὲν προσθῆναι. || 
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Ἡ δὲ Ἐρωτηΐς, ἡ καὶ  δούλη τῆς ἁγίας, ἐπεὶ καὶ λίθοις τὸν ἄρχοντα ἔβαλε, ῥάβδοις 

τύπτεται. Ὡς δὲ Θεοῦ χάριτι ἔμεινεν ἀβλαβής, ξίφει σὺν τῇ κυρίᾳ τὴν κεφαλὴν  

ἀποτέμνεται. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἐν  ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ  Κωνσταντινουπόλεως.  

 

Ὁ  Κυριακὸς ἐκλιπὼν γῆν καὶ βίον, πρὸς αὐτὸν ἥκει Κύριον τῶν κυρίων. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ ἁγία Πρόκλα ἡ γυνὴ τοῦ Πιλάτου ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.  

 

Ἔχει παρεστῶσάν σε Πρόκλα, Δεσπότης, ὁ Πιλάτῳ πρὶν σῷ παραστὰς συζύγῳ.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀφραάτου. 

 

Ὁ  μακάριος οὗτος Ἄφραάτης ἐν τοῖς παρανομωτάτοις Πέρσαις καὶ τεχθεὶς καὶ  

τραφείς, ὡς ἐκ τοιούτων γονέων βλαστήσας εἰς τοσαύτην ἤλασεν ἀρετὴν, ὡς καὶ 

τοὺς ἐξ εὐσεβῶν φάντας κρυβῆναι, καὶ παιδόθεν τὴν εὐσέβειαν ἐκπαιδευθέντας· ἐν 

πρώτοις μὲν γὰρ πάντων καταφρονήσας, εἰς τὴν τοῦ δεσπότου προσκύνησιν 

ἔδραμεν. Εἶτα τοὺς ὁμοφύλους βδελυξάμενος διὰ τὴν ἀσέβειαν ἀφίκετο εἰς 

Ἔδεσσαν, καὶ ἔξω τῶν περιβόλων οἰκίδιον εὑρὼν μικρὸν, κατῴκησεν ἐν αὐτῷ. 

Ἐκεῖθεν μετὰ χρόνον τινά, καταλαμβάνει τὴν Ἀντιόχειαν, ὑπὸ τῶν αἰρετικῶν 

κυμαινομένην· καὶ πρὸ τοῦ ἄστεος ἐν φροντιστηρίῳ ὀλίγα τινὰ τῆς Ἐλλάδος φωνῆς 

μαθὼν, εἷλκε πολλοὺς  πρὸς εὐσέβειαν.  

Τῇ γὰρ φήμῃ πολλοὶ συνέρρεον πρὸς αὐτὸν, ὑφ’ ἑνὸς δὲ καὶ τούτῳ 

προσῳκειωμένου ἐχορηγεῖτο τὴν τροφὴν. Ἐλάμβανε δὲ ταύτην μετὰ  ἡλίου δυσμάς. 

Ἀνθέμιος δὲ ὕπατος χιτῶνα πρόσφορον ἀσκητῃ προσήγαγέ ποτε τῷ ἁγίῳ. Ὁ δὲ, 

ἐκκαίδεκα ἔτη τινός μοι συνοικήσαντος ἔφη καὶ θυμήρους ὄντος μοι, τοῦτον 

ἀπώσασθαι καὶ ἕτερον προσλαβέσθαι, οὐκ ἀνεκτὸν. Ὁ δὲ εἰκότως ἔφη, πάτερ· «οὐδὲ 

γὰρ ὅσιον τὸν ἐπὶ πλείστοις ἔτεσι πιστῶς ἐξυπηρετήσαντα ἀποπέμψασθαι· τὸν δὲ 

μὴ πεῖραν δεδωκότα τῶν οἰκείων τρόπων,  ἀπεντεῦθεν προσδέξασθαι»· πρὸς ταῦτα 

ὁ ἅγιος· «ὦ  θαυμάσιε, δικαία ἡ κρίσις σου· λοιπὸν οὐ λήψομαι τὸν χιτῶνα· δύο γὰρ  

ἔχειν οὐκ ἀνέχομαι»· οὕτω κατασοφισάμενος τὸν Ἀνθέμιον, ἔπεισε περὶ τοῦ  

χιτῶνος μηδὲν προσθῆναι.  
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 f 220r Αριστερὴ  στήλη Τὶς δὲ τῶν τοῦ κοιτῶνος προ|σωκειωμένων τῶ βασιλεὶ, τῶν  

παιδογόνων μορίων | ἐστερημένος, ἐπαπειλήσας | τῶ ἁγίω θάνατον, συνεργοῦν|τι 

ὑπὲρ τῆς ὀρθοδόξου πί|στεως τῶ μεγάλω Φλαβιανῶ, | οὐκ εἰς μακρὰν ἔτισε τῆς | 

θρασύτητος δίκην. Τὸ γὰρ βα|σιλέως βαλανείω τὸ σῶμα | θεραπεῦσαι  

θελήσαντος,| προῆλθεν ὁ δείλαιος ἐκεῖ|νος ὀψόμενος ὁποία ἡ τῶν | ζεόντων 

ὑδάτων ἁφή· | οὗτος πῶς ἄν τις εἴποι πη|ρωθεὶς τὰς φρένας, τούτοις | ἐμπεσὼν καὶ 

μόνος ὢν, δι|έμεινεν ἐκπυρούμενος κ(αὶ) | διαλυόμενος·  χρονίζοντος | δὲ τούτου, 

ἕτερος ἀποστα|λεὶς, εἰς προῦπτον τὸ  γενό|μενον ἐκήρυττεν· ἐντεῦθεν | δέος 

ἐμπίπτει τῶ βασιλεῖ· | κ(αὶ) πᾶσι κατὰ τῆς εὐσεβείας | ὁπλιζομένοις· πάντων | οὖν 

ἀπορία κατασχεθέντων | ὡς μὴ δυνηθέντων θερα|πεῦσαι αὐτὸν, ὁ ἅγιος ὕδωρ | 

ψυχρὸν εὐλογήσας καὶ πο|Δεξιὰ  στήλητίσας, ὑγιῆ πεποίηκεν. | Οὗτος ὁ ἅγιος καὶ 

ἑτέρας ἰάσεις | οὐκ ὀλίγας εἰργάσατο ἐκ θείας | δυνάμεως· καὶ εἰς βαθὺ γῆ|ρας 

ἐλάσας, ἀπῆλθε πρὸς | Κ(ύριο)ν. 

 

[Διήγησις περὶ τῶν | Ἰβήρων, πῶς ἦλθον <εἰς Θεογνωσίαν> ] | 

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ ἐν ἁγίοις | μεγάλου βασιλέως Κωνσταν|τίνου, γυνὴ τις 

αἰχμάλω|τος ἀπαχθεῖσα εἰς τοὺς Ἴ|βηρας, ἄκρως τὴν ἀσκη|τικὴν διαγωγὴν 

παιδόθεν | ἐκπαιδευθεῖσα, καὶ αἰχ|μάλωτος γενομένη, τῶν | αὐτῶν εἴχετο 

ἀγώνων· κ(αὶ) ἐπὶ | τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης | οἱ Ἴβηρες, πάνυ σπανίζοντες | πρὸς 

ἀλλήλους φοιτᾶν εἰ|ώθασιν, ὡς ἀπό πείρας ἐ|πιζητοῦντες · ἐπὶ τοῖς συμ|βαίνουσι 

νοσήμασι, τὸν τρό|πον τῆς ὑγείας, ἀφείκετό | τις πρὸς τὸ ἀξιέπαινον | γύναιον, 

παιδίον νόσου | δεινῆς μάστιγι πιεζόμενον | ἐπιφερομένη, τὸ πρακτέ|ον τάχα 

ζητοῦσα μαθεῖν· | εἰ οὖν αἰχμάλωτος τοῦτο λαβοῦσα || f 220v Αριστερὴ  στήλη 

κ(αὶ)  ἀνακλίνασα, προσηύ|ξατο λυθῆναι τοῦ παιδα|ρίου τὴν νόσον. Ἤκουσεν | ὁ 

τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν | εἰδὼς· καὶ παρέσχε μὴ με|λήσας τὴν ὑγείαν.     Ἐντεῦ|θεν 

ἡ θαυμασία γυνὴ, πο|λυθρύλλητος γέγονεν· ὡς | καὶ εἰς ὦτα τοῦ βασιλέως 

ὁ|μοζύγου διελθεῖν τὸ γενόμενον· | ἥτις καὶ παραυτίκα ταύτην | μεταπεμψαμένη, 

κατεί|χετο γὰρ καὶ αὐτὴ χαλεπῶ πά|θει, ἡ μετριοφρονοῦσα γυ|νὴ, ἀναξίαν ἑαυτὴν 

κρίνα|σα πρὸς βασιλίδα ἀφικέ|σθαι, καταπειθὴς  οὐκ ἦν. | Ἀλλ’ ἡ βασίλισα τὸ τῆς 

βασι|λείας ἐπηρμένον εἰς οὐδὲν | λογισαμένη, πρὸς τὴν Δο|ρυάλωτον ἔδραμεν. Ἡ 

δὲ, | κ(αὶ)  ταύτην τὴν βασίλισσαν | πρὸς τὴν πανευτελῆ ταύτης | κοίτην 

κατακλίνασα ἐν ἧ | κ(αὶ) τὸ παιδάριον, φάρμα|κον τοῦ πάθους ἀλεξίκακον, | τὴν 

προσευχὴν προσενή|νοχεν. Ἡ δὲ βασίλισσα | τοῦ πάθους ἀπαλλαγεῖσα, | Δεξιὰ  

στήλη χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ χι|τῶνας, καὶ ἕτερα οὐκ ὀ|λίγα ἐδίδου ὅσα τῆς 

βασι|λικῆς φιλοτιμίας, ἀμειβο|μένη τὴν οὕτω ταχέως καὶ | κεχαρισμένως τὸ πάθος 

διώ|ξασαν.  
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Τὶς δὲ τῶν τοῦ κοιτῶνος προσῳκειωμένων τῷ βασιλεὶ, τῶν παιδογόνων 

μορίων ἐστερημένος, ἐπαπειλήσας τῷ ἁγίῳ θάνατον, συνεργοῦντι ὑπὲρ τῆς 

ὀρθοδόξου πίστεως τῷ μεγάλῳ Φλαβιανῷ,  οὐκ εἰς μακρὰν ἔκτησε τῆς θρασύτητος 

δίκην. Τῷ γὰρ βασιλέως βαλανείῳ τὸ σῶμα θεραπεῦσαι θελήσαντος, προῆλθεν ὁ 

δείλαιος ἐκεῖνος ὀψόμενος ὁποία ἡ τῶν ζεόντων ὑδάτων ἁφή. Οὗτος πῶς ἄν τις 

εἴποι πυρωθεὶς τὰς φρένας, τούτοις ἐμπεσὼν καὶ μόνος ὤν, διέμεινεν ἐκπυρούμενος 

καὶ διαλυόμενος. Χρονίζοντος δὲ τούτου, ἕτερος ἀποσταλεὶς, εἰς προῦπτον τὸ  

γενόμενον ἐκήρυττεν. Ἐντεῦθεν δέος ἐμπίπτει τῷ βασιλεῖ καὶ πᾶσι κατὰ τῆς 

εὐσεβείας ὁπλιζομένοις. Πάντων οὖν ἀπορίᾳ κατασχεθέντων ὡς μὴ δυνηθέντων 

θεραπεῦσαι αὐτὸν, ὁ ἅγιος ὕδωρ  ψυχρὸν εὐλογήσας καὶ ποτίσας, ὑγιῆ πεποίηκεν.  

Οὗτος ὁ ἅγιος καὶ ἑτέρας ἰάσεις  οὐκ ὀλίγας εἰργάσατο ἐκ θείας  δυνάμεως, καὶ εἰς 

βαθὺ γῆρας ἐλάσας, ἀπῆλθε πρὸς  Κύριον. 

 

Διήγησις περὶ τῶν  Ἰβήρων, πῶς ἦλθον εἰς Θεογνωσίαν. 

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ ἐν ἁγίοις μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου, γυνή τις 

αἰχμάλωτος ἀπαχθεῖσα εἰς τοὺς Ἴβηρας, ἄκρως τὴν ἀσκητικὴν διαγωγὴν παιδιόθεν  

ἐκπαιδευθεῖσα, καὶ αἰχμάλωτος γενομένη τῶν αὐτῶν εἴχετο ἀγώνων. Καὶ ἐπεὶ τῆς 

ἰατρικῆς ἐπιστήμης οἱ Ἴβηρες, πάνυ σπανίζοντες,  πρὸς ἀλλήλους φοιτᾶν εἰώθασιν, 

ὡς ἀπὸ πείρας ἐπιζητοῦντες ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσι νοσήμασι τὸν τρόπον τῆς ὑγείας, 

ἀφίκετό τις πρὸς τὸ ἀξιέπαινον  γύναιον, παιδίον νόσου δεινῆς μάστιγι πιεζόμενον  

ἐπιφερομένη, τὸ πρακτέον τάχα ζητοῦσα μαθεῖν. Ἡ οὖν αἰχμάλωτος τοῦτο 

λαβοῦσα καὶ ἀνακλίνασα, προσηύξατο λυθῆναι τοῦ παιδαρίου τὴν νόσον. 

Ἤκουσεν ὁ τὰ κρυπτὰ τῶν καρδιῶν εἰδὼς καὶ παρέσχε μὴ μελήσας τὴν ὑγείαν. 

Ἐντεῦθεν ἡ θαυμασία γυνὴ, πολυθρύλλητος γέγονεν, ὡς καὶ εἰς ὦτα τοῦ 

βασιλέως ὁμοζύγου διελθεῖν τὸ γενόμενον· ἥτις καὶ παραυτίκα ταύτην  

μεταπεμψαμένη, κατείχετο γὰρ καὶ αὐτὴ χαλεπῷ πάθει. Ἡ μετριοφρονοῦσα γυνὴ, 

ἀναξίαν ἑαυτὴν κρίνασα πρὸς βασιλίδα ἀφικέσθαι, καταπειθὴς οὐκ ἦν.  Ἀλλ’ ἡ 

βασίλισσα, τὸ τῆς βασιλείας ἐπηρμένον εἰς οὐδὲν λογισαμένη, πρὸς τὴν 

Δορυάλωτον ἔδραμεν. Ἡ δὲ καὶ  ταύτην τὴν βασίλισσαν πρὸς τὴν πανευτελῆ 

ταύτης κοίτην κατακλίνασα, ἐν ᾗ καὶ τὸ παιδάριον, φάρμακον τοῦ πάθους 

ἀλεξίκακον, τὴν προσευχὴν προσενήνοχεν. Ἡ δὲ βασίλισσα τοῦ πάθους 

ἀπαλλαγεῖσα, χρυσὸν καὶ ἄργυρον καὶ χιτῶνας καὶ ἕτερα οὐκ ὀλίγα ἐδίδου, ὅσα τῆς 

βασιλικῆς φιλοτιμίας, ἀμειβομένη τὴν οὕτω ταχέως καὶ κεχαρισμένως τὸ πάθος 

διώξασαν. 
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Ἀλλ’ ἡ θεία ἐκείνη | γυνὴ, τούτων μὴ χρείαν | κεκτεῖσθαι ἔλεγε· μισθὸν δὲ | μέγαν 

ἡγεῖσθαι, τὴν τῆς εὐ|σεβείας ἐπίγνωσιν· κ(αὶ) τῶ | ἀπαλλάξαντι τοῦ πάθους | κ(αὶ) 

σεσωκότι θ(ε)ῶ, παρηγγυᾶτο | ναὸν ἀνεγεῖραι. Τούτων ἐ|κείνη ἀκούσασα, 

κατέλαβε | τὰ βασίλεια· κ(αὶ) τὸν  μὲν | βασιλέα, ἐξέπληξε τῶ | παραδόξω τῆς 

ἰάσεως· κ(αὶ) | διεβεβαίου τὸν τῆς αἰχμα|λώτου θ(εὸ)ν, τοῦτον εἶναι κυ|ρίως καὶ 

ἀληθῶς θ(εὸ)ν· κ(αὶ)  ναὸν | δὲ δείμασθαι προσῆκον διὰ | τάχους ἐστὶ· κ(αὶ) τὸ ὅλον 

ἔθνος, | εἰς τὴν τούτου θεραπείαν μετα|θεῖναι· ὁ δὲ, τὸ μὲν θαῦμα, | ἐξεπλήττετο 

καὶ εὐφήμει· ναὸν δὲ δείμασθαι οὐκ ἤθε|λεν. Ὀλίγου δὲ διελθόντος | χρόνου, εἰς 

θήραν ἐξελθὼν, || f 221r Αριστερὴ στήλη οἱ μὲν σὺν αὐτῶ θηρεύοντες, | ἀκωλύτως 

ἐθήρευον· οὗτος | δὲ μόνος ὁ βασιλεὺς ὑπολη|φθεὶς τοῖς τῆς ἀορασίας κα|τεσχέθη 

δεσμοῖς· ἐν ἀπορία | δὲ γενόμενος, εἰς νοῦν τὴν | ἀπείθειαν λαβὼν, καὶ τὸν | τῆς 

αἰχμαλώτου θ(εὸ)ν καλέσας | ἐπίκουρον, ἀπηλλάγη τοῦ | ζόφου· κ(αὶ) τὴν 

ἀξιάγιαστον | Δορυάλωτον καταλαβὼν, | ὑποδεῖξαι οἱ τὸ σχῆμα τῆς | οἰκοδομῆς 

ἠντιβόλει·  κ(αὶ) | ἡ μὲν,  διέγραφεν· οἱ δὲ τοῦ | βασιλέως ὠκοδόμουν. Ἐπει|δὴ καὶ 

πέρας ὁ ναὸς εἴληφε, | κ(αὶ) ὁ ὄροφος ἐπετέθη, κ(αὶ) μό|νον ἐδεῖτο τῶν ἱερέων, εὗρε 

| κ(αὶ) τούτου πόρον ἡ θαυμασία | ἐκείνη γυνὴ· ἔπεισε γὰρ τὸν | τοῦ ἔθνους 

Ἰβήρων ἡγούμενον, | πρὸς τὸν τῶν Ῥωμαίων πρεσ|βεύσασθαι βασιλέα, κ(αὶ) 

αἰ|τήσασθαι σταλῆναι διδάσκα|λον εὐσεβείας. Ὁ μὲν, οὖν | δεξάμενος τὴν 

εἰσήγησιν, | τοὺς πρεσβευσομένους ἐξέ|πεμψεν.  Ὁ  δὲ βασιλεὺς | Κωνσταντῖνος 

τῆς αἰτήσεως | Δεξιὰ στήλη τὴν αἰτίαν μαθὼν, τοὺς | πρεσβευτὰς φιλοφρόνως |  

δεξάμενος, τῶ θ(ε)ῶ εὐχα|ρίστησεν·  ἄνδρα δὲ πίστει | κ(αὶ) συνέσει καὶ βίω 

κοσμού|μενον· κ(αὶ) τῆς ἀρχιερωσύνης | ἠξιωμένον, κήρυκα τῶ ἔθνει | τῆς 

θεογνωσίας ἐξέπεμψε, | μετὰ δώρων ὅτι μάλιστα | πλείστων· ὃς καὶ ἀπελθὼν, | 

θαύμασι καὶ διδασκαλίαις | πάντας πρὸς τὴν ἀκραι|φνὴ ταύτην καὶ ἀμώμητον | 

τῶν  χριστιανῶν πίστιν | ἑλκύσας, καὶ βαπτίσας, | κ(αὶ) ἱεροὺς οἴκους διαφόρους | 

ἐγείρας, καὶ ἱερεῖς χρίσας· | κ(αὶ) πᾶσαν τὴν τῶν Ἰβήρων | χώραν εἰς θεογνωσίαν 

μετε|νεγκὼν, ἀπῆλθε πρὸς κ(ύριο)ν. | Οὗτος ὁ τρόπος τῆς τῶν Ἰβή|ρων πρὸς θ(εὸ)ν 

ἐπιγνώσεως. | Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσ|βείας ὁ θ(εὸ)ς, έλέ(ησον) καὶ σῶσον 

ἡ(μᾶς).|  
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Ἀλλ’ ἡ θεία ἐκείνη γυνὴ, τούτων μὴ χρείαν κεκτῆσθαι, ἔλεγε, μισθὸν δὲ μέγαν 

ἡγεῖσθαι τὴν τῆς εὐσεβείας ἐπίγνωσιν· καὶ τῷ ἀπαλλάξαντι τοῦ πάθους καὶ 

σεσωκότι Θεῷ παρηγγυᾶτο ναὸν ἀνεγεῖραι.  

Τούτων ἐκείνη ἀκούσασα, κατέλαβε τὰ βασίλεια· καὶ τὸν μὲν βασιλέα, 

ἐξέπληξε τῷ παραδόξῳ τῆς ἰάσεως· καὶ διεβεβαίου τὸν τῆς αἰχμαλώτου Θεόν, 

τοῦτον εἶναι κυρίως καὶ ἀληθῶς Θεόν· καὶ ναὸν δὲ δείμασθαι προσῆκον διὰ τάχους 

ἐστὶ καὶ τὸ ὅλον ἔθνος, εἰς τὴν τούτου θεραπείαν μεταθῆναι. Ὁ δὲ, τὸ μὲν θαῦμα  

ἐξεπλήττετο καὶ εὐφήμει, ναὸν δὲ δείμασθαι οὐκ ἤθελεν.  

Ὀλίγου δὲ διελθόντος χρόνου, εἰς θήραν ἐξελθών, οἱ μὲν σὺν αὐτῷ 

θηρεύοντες, ἀκωλύτως ἐθήρευον· οὗτος δὲ μόνος ὁ βασιλεὺς ὑπολειφθείς, τοῖς τῆς 

ἀορασίας κατεσχέθη δεσμοῖς. Ἐν ἀπορίᾳ δὲ γενόμενος εἰς νοῦν τὴν ἀπείθειαν 

λαβών, καὶ τὸν τῆς αἰχμαλώτου Θεὸν καλέσας ἐπίκουρον, ἀπηλλάγη τοῦ ζόφου· 

καὶ τὴν ἀξιάγιαστον Δορυάλωτον καταλαβών, ὑποδεῖξαι τὸ σχῆμα τῆς  οἰκοδομῆς 

ἠντιβόλει. Καὶ  ἡ μὲν διέγραφεν, οἱ δὲ τοῦ βασιλέως ᾠκοδόμουν.  

Ἐπειδὴ καὶ πέρας ὁ ναὸς εἴληφε καὶ ὁ ὄροφος ἐπετέθη, καὶ μόνον ἐδεῖτο τῶν 

ἱερέων, εὗρε καὶ τούτου πόρον ἡ θαυμασία ἐκείνη γυνὴ. Ἔπεισε γὰρ τὸν τοῦ ἔθνους 

Ἰβήρων ἡγούμενον, πρὸς τὸν τῶν Ῥωμαίων πρεσβεύσασθαι βασιλέα, καὶ 

αἰτήσασθαι σταλῆναι διδάσκαλον εὐσεβείας. Ὁ μὲν, οὖν δεξάμενος τὴν εἰσήγησιν,  

τοὺς πρεσβευσομένους ἐξέπεμψεν. Ὁ δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος τῆς αἰτήσεως  τὴν 

αἰτίαν μαθών, τοὺς πρεσβευτὰς φιλοφρόνως δεξάμενος, τῷ Θεῷ εὐχαρίστησεν.  

Ἄνδρα δὲ πίστει καὶ συνέσει καὶ βίῳ κοσμούμενον· καὶ τῆς ἀρχιερωσύνης  

ἠξιωμένον, κήρυκα τῷ ἔθνει τῆς θεογνωσίας ἐξέπεμψε, μετὰ δώρων ὅτι μάλιστα  

πλείστων· ὃς καὶ ἀπελθών, θαύμασι καὶ διδασκαλίαις πάντας πρὸς τὴν ἀκραιφνῆ 

ταύτην καὶ ἀμώμητον  τῶν  χριστιανῶν πίστιν ἑλκύσας, καὶ βαπτίσας, καὶ ἱεροὺς 

οἴκους διαφόρους ἐγείρας καὶ ἱερεῖς χρίσας καὶ πᾶσαν τὴν τῶν Ἰβήρων χώραν εἰς 

θεογνωσίαν μετενεγκών, ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. Οὗτος ὁ τρόπος τῆς τῶν Ἰβήρων 

πρὸς Θεὸν ἐπιγνώσεως.  Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείας ὁ Θεὸς, έλέησον καὶ σῶσον 

ἡμᾶς.  
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ΤΗ  ΚΗ’  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 226r Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, ΚΗη΄· [μνήμη τῶν] | ἁγίων μαρτύρων·  [Τερεντίου] | κ(αὶ) Νεονίλης· 

[καὶ τῶν ἑπτὰ ] | [τέκνων αὐτῶν Σαρβίλου,] | [Νιτᾶ, Ἰέρακος, Θεοδούλου,] | 

[Φωτίου] · [Βήλης καὶ Εὐνίκης]. |  

 

Σὺν ἑπτὰ τέκνοις ἡ δυὰς | τῶν συζύγων, τομὴν μίαν | ἡγεῖτο τὴν ἐκ τοῦ ξίφους.| 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἐν | ἑνὶ οἴκω διάγοντες, καὶ τῶ | θ(ε)ῶ ἀεὶ ἐν κρυπτῶ 

λατρεύον|τες, διεβλήθησαν· καὶ παρέ|στησαν τῶ δικαστηρίω· καὶ | τὸν μὲν  

Χ(ριστὸ)ν ὡμολόγουν. Τὰ δὲ | εἴδωλα ἐκωμώδουν·  κ(αὶ) ἐν | πρώτοις 

κρεμμασθέντες, | ἐξέοντο ἀφειδῶς· εἶτα | ὄξει δριμυτάτω ταῖς πλη|γαῖς 

κατερραντίζοντο· κ(αὶ) | πυρκαϊᾶ κάτωθεν φλογιζόμενοι, προσηύχοντο σιω|πηρῶς, 

ἀλλήλους ἐπαλεί|φοντες· οὐ παρεῖδεν οὖν ||  

f 226v Αριστερὴ  στήλη ὁ θ(εὸ)ς τὴν προσευχὴν αὐτῶν· | ἀλλὰ ἄγγελον ἀοράτως 

πέ|μψας, τοὺς ἁγίους τῶν δεσ|μῶν ἠλευθέρου· καὶ τὴν θε|ραπείαν παρεῖχε· τοὺς δὲ 

| δυσσεβεῖς, ἔκπληξις καὶ | φόβος κατεῖχε· καὶ ἡ φυ|λακὴ τοὺς ἁγίους εἶχε· τῆ δὲ | 

ἐξῆς, ῥοπάλοις τύπτονται. | Εἶτα ἐν τροχοῖς κρεμμασθέν|τες, τὸ δοκεῖν 

ἐμαστίζοντο· | καὶ ἐν μηδενὶ μηδὲν δεινὸν | πεπονθότες, βορὰ θηρσὶ | 

παραδίδονται·  οὕτως οἱ | ἅγιοι μάρτυρες ἀβλαβεῖς | ἐκ πάντων διατηρηθέντες, | 

λέβησιν ἐκ πίσσης, παμ|φλάζουσιν ἐμβάλλονται· | κ(αὶ) ὁ βρασμὸς τῆς πίσσης, | ἐκ 

θείας δυνάμεως εἰς ὕ|δωρ μετεβλήθη· ἐδόντες | οὖν οἱ δυσσεβεῖς·  ὅτι αἱ κο|λάσεις 

τοῖς ἁγίοις ἀντ’ οὐδε|νὸς ἐλογίσθησαν· ξίφει | τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀπέ|τεμον. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τῶν ἁγίων μαρτύρων Τε|ρεντίου, Ἀφρικανοῦ· |Μαξίμου·  

Πομπηΐου.| 

 

Δεξιὰ  στήλη Τέμνουσι Τερέντιον,  ὃς βλύ|σας  γάλα, ἔδειξε καινὸν | κ(αὶ) 

τετμημένος τέρας.| 

 

Κτείνουσι φαῦλοι προσκυνη|ταὶ δαιμόνων, τρεῖς προσ|κυνητὰς Τριάδος διὰ 

ξίφους.| 
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ΤΗ  ΚΗ’ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ ΚΗῃ΄, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων  Τερεντίου καὶ Νεονίλλης καὶ τῶν 

ἑπτὰ τέκνων αὐτῶν Σαρβίλου, Νιτᾶ, Ἱέρακος, Θεοδούλου, Φωτίου, Βήλης καὶ 

Εὐνίκης.   

 

Σὺν ἑπτὰ τέκνοις ἡ δυὰς τῶν συζύγων, τομὴν μίαν ἡγεῖτο τὴν ἐκ τοῦ ξίφους. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἐν ἑνὶ οἴκῳ διάγοντες καὶ τῷ Θεῷ ἀεὶ ἐν κρυπτῷ 

λατρεύοντες, διεβλήθησαν καὶ παρέστησαν τῷ δικαστηρίῳ. Καὶ τὸν μὲν  Χριστὸν 

ᾡμολόγουν, τὰ δὲ εἴδωλα ἐκωμῴδουν καὶ ἐν πρώτοις κρεμασθέντες, ἐξέοντο 

ἀφειδῶς, εἶτα ὄξει δριμυτάτῳ ταῖς πληγαῖς κατεῤῥαντίζοντο· καὶ πυρκαϊᾷ κάτωθεν 

φλογιζόμενοι, προσηύχοντο σιωπηρῶς, ἀλλήλους ἐπαλείφοντες. Οὐ παρεῖδεν οὖν ὁ 

Θεὸς τὴν προσευχὴν αὐτῶν, ἀλλὰ ἄγγελον ἀοράτως πέμψας, τοὺς ἁγίους τῶν 

δεσμῶν ἠλευθέρου, καὶ τὴν θεραπείαν παρεῖχε· τοὺς δὲ δυσσεβεῖς, ἔκπληξις καὶ 

φόβος κατεῖχε· καὶ ἡ φυλακὴ τοὺς ἁγίους εἶχε.  

Τῇ δὲ ἐξῆς, ῥοπάλοις τύπτονται. Εἶτα ἐν τροχοῖς κρεμασθέντες, τὸ δοκεῖν 

ἐμαστίζοντο· καὶ ἐν μηδενὶ μηδὲν δεινὸν πεπονθότες, βορὰ θηρσὶ παραδίδονται. 

Οὕτως οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἀβλαβεῖς ἐκ πάντων διατηρηθέντες, λέβησιν ἐκ πίσσης, 

παφλάζουσιν ἐμβάλλονται· καὶ ὁ βρασμὸς τῆς πίσσης, ἐκ θείας δυνάμεως εἰς ὕδωρ 

μετεβλήθη. Ἰδόντες οὖν οἱ δυσσεβεῖς· ὅτι αἱ κολάσεις τοῖς ἁγίοις ἀντ’ οὐδενὸς 

ἐλογίσθησαν· ξίφει τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀπέτεμον. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ, Μαξίμου,  Πομπηΐου. 

 

Τέμνουσι Τερέντιον, ὃς βλύσας γάλα, ἔδειξε καινὸν καὶ τετμημένος τέρας. 

 

Κτείνουσι φαῦλοι προσκυνηταὶ δαιμόνων, τρεῖς προσκυνητὰς Τριάδος διὰ ξίφους. 
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Ἄνδρας συνάθλους ἐξ ὁμοῦ | κ(αὶ) τρισδέκα, ὁμοῦ συνα|θλήσαντας ἔγνων ἐκ 

ξίφους.| 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι τεσσαράκον|τα μάρτυρες, ἤθλησαν ὁ|μοῦ ἐπὶ Δεκίου βασιλέως· | 

κ(αὶ) Φουρτουνάτου ἡγεμόνος· | ἐν Ἀφρικῆ γεννηθέντες | κ(αὶ) ἀγωνισάμενοι. 

Οὗτοι οὖν | νεύροις ὠμοῖς τύπτονται· | εἶτα ῥάβδοις· εἶτα πυ|ρωθεῖσιν ὀβελίσκοις, 

τὰ | νῶτα καίονται· καὶ ἐπι|χεομένου ὄξους σὺν ἅλμη, | ὑφάσμασιν ἀνατρίβον|ται· 

καὶ αὖθις ἐρωτηθέν|τες, δεσμῶ ὑποβάλλονται· | κ(αὶ) σιδήρων πυρωθέντων, | κ(αὶ)  

ὑπὸ γῆν τεθέντων, ἕλ|κονται διὰ τούτου γυμνοὶ· | εἶτα ξέονται· καὶ εἰς βόθρον· 

ἀπορρίπτονται ὄφεων | κ(αὶ) σκορπίων μεστὸν· κ(αὶ) || f 227r Αριστερὴ στήλη 

ἀβλαβεῖς διαμείναντες, | τὴν διὰ ξίφους δέχονται | τιμωρίαν.                           

 

Τῆ αὐτῆ ἡμ(έρα),  | τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Στε|φάνου τοῦ Σαβαΐτου ·  μα|θητοῦ 

τοῦ ἁγίου Σάβα καὶ | τῆς ἁγίας Φεβρωνίας, θυ|γατρὸς Ἡρακλείου βασιλέως | καὶ 

τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν | Φιρμιλιανοῦ· ἀρχιεπι|σκόπου Καισαρείας· κ(αὶ) | 

Μελχίωνος σοφιστοῦ πρεσ|βυτέρου Άντιοχείας· οἵτι|νες καθεῖλον τὸν αἰρεσιάρχην 

| Παῦλον τοῦ Σαμοσατέα.| 

 

Εἰρηνικῶς θνήσκουσιν Εἰρή|νης τέκνα, Φιρμιλια|νὸς καὶ σὺν αὐτῶ Μελχίων.|  

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τοῦ ὁσίου π(ατ)ρ(ὸ)ς | ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου.| 

 

Ῥυσθεὶς ἀπείρων πειρα|τηρίου βίου, Ἰωάννης | ἄπειρα λήψεται γέρα.| 

 

Οὗτος ὥρμητο ἐκ Θηβῶν· | παῖς γεγονὼς, μεγάλων| κ(αὶ) περιφανῶν· ἀπεβά|λλετο 

δὲ τὴν Χαλκηδόνι | σύνοδον·  καὶ τῆς καθολικῆς | ἐκκλησίας ἀφίστα ἑαυτὸν· | 

Δεξιὰ  στήλη παραγενόμενος εἰς τοὺς | σεβασμίους τόπους,  ἐφ’ ὧ | τὸν τίμιον 

στ(αυ)ρὸν προσκυ|νῆσαι, καὶ κωλυόμενος | προσεγγίσαι·  φωνῆς ἔδο|ξεν 

ἐπακοῦσαι· ὅτι οἱ μὴ | τῆ καθολικῆ ἐκκλησία κοι|νωνοῦντες, ἀνάξιοι τῆς | τοῦ 

στ(αυ)ροῦ προσκυνήσεως | τυγχάνουσι. Τοῦτο δὲ ἦν | ἐν ὁράματι· καὶ διυπνι|σθεὶς, 

τῆ ἐκκλησία προ|σῆλθε· καὶ εὐθέως εἰς τὴν | ἔρημον ἐξελθὼν, ἔμει|νεν ἐν τῶ τόπω 

λεγομένω | Χουζεβᾶ·  ἐν ὧ ὑπερβάλλου|σαν ἄσκησιν καὶ ἀρετῆς | ἀνάβασιν 

ἐκτήσατο, πο|λλὰ κατεργασάμενος θαύ|ματα, καὶ πολλῶν μονα|χῶν γενόμενος 

καθηγούμενος. | Διὸ καὶ ἐν αὐτῶ τῶ τόπω | τῆς ἐρήμου, μακαρίως ἐ|κοιμήθη.  
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Ἄνδρας συνάθλους ἐξ ὁμοῦ καὶ τρισδέκα, ὁμοῦ συναθλήσαντας ἔγνων ἐκ ξίφους. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες, ἤθλησαν ὁμοῦ ἐπὶ Δεκίου βασιλέως· καὶ 

Φουρτουνάτου ἡγεμόνος, ἐν Ἀφρικῇ γεννηθέντες καὶ ἀγωνισάμενοι. Οὗτοι οὖν  

νεύροις ὠμοῖς τύπτονται, εἶτα ῥάβδοις, εἶτα πυρωθεῖσιν ὀβελίσκοις, τὰ νῶτα 

καίονται· καὶ ἐπιχεομένου ὄξους σὺν ἅλμῃ, ὑφάσμασιν ἀνατρίβονται· καὶ αὖθις 

ἐρωτηθέντες, δεσμῷ ὑποβάλλονται, καὶ σιδήρων πυρωθέντων, καὶ ὑπὸ γῆν 

τεθέντων, ἕλκονται διὰ τούτου γυμνοὶ· εἶτα ξέονται· καὶ εἰς βόθρον· ἀπορρίπτονται 

ὄφεων καὶ σκορπίων μεστόν· καὶ ἀβλαβεῖς διαμείναντες, τὴν διὰ ξίφους δέχονται  

τιμωρίαν.                           

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου·  μαθητοῦ τοῦ 

ἁγίου Σάβα καὶ τῆς ἁγίας Φεβρωνίας, θυγατρὸς Ἡρακλείου βασιλέως καὶ τοῦ ἐν 

ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φιρμιλιανοῦ, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας καὶ  Μελχίωνος 

σοφιστοῦ, πρεσβυτέρου Άντιοχείας, οἵτινες καθεῖλον τὸν αἱρεσιάρχην Παῦλον τὸν 

Σαμωσατέα. 

 

Εἰρηνικῶς θνῄσκουσιν Εἰρήνης τέκνα, Φιρμιλιανὸς καὶ σὺν αὐτῷ Μελχίων.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου. 

 

Ῥυσθεὶς ἀπείρων πειρατηρίου βίου, Ἰωάννης ἄπειρα λήψεται γέρα. 

 

Οὗτος ὥρμητο ἐκ Θηβῶν· παῖς γεγονὼς, μεγάλων καὶ περιφανῶν· 

ἀπεβάλλετο δὲ τὴν Χαλκηδόνι σύνοδον· καὶ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἀφίστα 

ἑαυτόν, παραγενόμενος εἰς τοὺς σεβασμίους τόπους,  ἐφ’ ᾧ τὸν τίμιον Σταυρὸν 

προσκυνῆσαι, καὶ κωλυόμενος προσεγγίσαι,  φωνῆς ἔδοξεν ἐπακοῦσαι· ὅτι οἱ μὴ  τῇ 

καθολικῇ ἐκκλησίᾳ κοινωνοῦντες, ἀνάξιοι τῆς τοῦ Σταυροῦ προσκυνήσεως  

τυγχάνουσι.  

Τοῦτο δὲ ἦν ἐν ὁράματι· καὶ διυπνισθείς, τῇ ἐκκλησίᾳ προσῆλθε· καὶ εὐθέως 

εἰς τὴν ἔρημον ἐξελθών, ἔμεινεν ἐν τῷ τόπῳ λεγομένῳ Χουζεβᾶ, ἐν ᾧ 

ὑπερβάλλουσαν ἄσκησιν καὶ ἀρετῆς ἀνάβασιν ἐκτήσατο, πολλὰ κατεργασάμενος 

θαύματα, καὶ πολλῶν μοναχῶν γενόμενος καθηγούμενος. Διὸ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ  

τῆς ἐρήμου, μακαρίως ἐκοιμήθη.  
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[……4,5 στίχοι…….] 

< Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, μνήμη | τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυρι|ακοῦ τοῦ φανερώσαντος 

τὸν τίμιον Σταυρὸν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ Ἑλένης τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ.> 

 

<Μ>ίξας ἐλαίω Κυριακὲ παμμάκαρ, || f 227v Αριστερὴ  στήλη σὸν αἷμα σεπτὸν, 

μῖγμα | καινὸν εἰργάσω.| 

 

Οὗτος μετὰ τὸ φανερῶσαι | τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν | στ(αυ)ρὸν καὶ πιστεῦσαι  καὶ 

βα|πτισθῆναι γέγονεν ἐπίσκο|πος Ἱεροσολύμων, μετὰ | Μακάριον· καὶ παρέτεινεν 

| ἡ ζωὴ αὐτοῦ, μέχρι τῆς | βασιλείας Ἰουλιανοῦ τοῦ | παραβάτου· ὃς καὶ κατὰ | 

Περσῶν ἐκστρατεύσας, ἀ|πῆλθε καὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ· | κ(αὶ) μαθὼν περὶ τοῦ ἁγίου, 

| κ(αὶ) κρατήσας αὐτὸν παρέ|στησεν ἑαυτῶ· καὶ ἀναγκάσας | αὐτὸν θῦσαι τοῖς 

εἰδώλοις, | ἠλέχθη ὑπ’ αὐτοῦ. Ὅθεν ἐ|κέλευσεν κοπῆναι τὴν δεξι|ὰν αὐτοῦ χεῖρα· 

εἰπὼν· ὅ|τι σὺ πολλὰς γράψας, μετὰ | τῆς χειρὸς ταύτης, πολλοὺς | ἀπέστρεψας 

ἀπὸ τῶν θεῶν. | Εἶτα ἐξέχεε μόλιβδον ἐν | τῶ στόματι αὐτοῦ ·  καὶ μετὰ | ταῦτα, 

ἐτέθη ἐπὶ κραββά|του χαλκοῦ πυρωθέντος· | ἐλθοῦσα δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μ(ήτ)ηρ 

αὐτοῦ· ἐκρατήθη καὶ | Δεξιὰ στήλη αὐτὴ· κρεμασθῆναι | κ(αὶ) αὕτη προσετάχθη ἐκ 

τῶν | τριχῶν· καὶ ξεομένη, τὸ | πν(εῦμ)α τῶ κ(υρί)ω παρέθετο. Εἶτα | ἐμβληθεὶς καὶ 

αὐτὸς εἰς λέ|βητα ἐλαίου, ἐπλήγη μετὰ | ξίφους καὶ ἐτελειώθη.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ἡ  ἁγία Ἄννα ἡ | μ(ήτ)ηρ τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ κρεμ|μασθεῖσα, 

τελειοῦται.| 

 

Φλεχθεῖσα σάρκα μάρτυς | Ἄννα λαμπάσι, ἀειφα|νὴς ὑπῆρξε λαμπὰς κ(υρίο)υ.           

  

ΤΗ  ΚΘ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 233v Δεξιὰ στήλη 

Τῶ  αὐτῶ μηνὶ, ΚΘη΄· μνήμη | τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Ἀνα|στασίας τῆς Ῥωμαῖας.| 

 

Κάρας τομὴν ἤνεγκε ῥώμη | καρδίας, βλάστημα Ῥώ|μης μάρτυς Ἀναστασία.| 

 

Πλῆ καὶ Ἀναστασίη ἐνάτη | ξίφος εἰκάδι ὀξὺ. 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυριακοῦ τοῦ φανερώσαντος τὸν 

τίμιον Σταυρὸν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ Ἑλένης τῆς 

μητρὸς αὐτοῦ. 

 

Μίξας ἐλαίῳ Κυριακὲ παμμάκαρ, σὸν αἷμα σεπτὸν, μῖγμα καινὸν εἰργάσω. 

 

Οὗτος μετὰ τὸ φανερῶσαι τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν Σταυρὸν καὶ πιστεῦσαι καὶ 

βαπτισθῆναι γέγονεν ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων μετὰ Μακάριον καὶ παρέτεινεν ἡ 

ζωὴ αὐτοῦ μέχρι τῆς βασιλείας Ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου· ὃς καὶ κατὰ Περσῶν 

ἐκστρατεύσας, ἀπῆλθε καὶ εἰς Ἱερουσαλὴμ καὶ μαθὼν περὶ τοῦ ἁγίου καὶ κρατήσας 

αὐτόν, παρέστησεν ἑαυτῷ· καὶ ἀναγκάσας αὐτὸν θῦσαι τοῖς εἰδώλοις, ἠλέγχθη ὑπ’ 

αὐτοῦ. Ὅθεν ἐκέλευσεν κοπῆναι τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα, εἰπὼν· «Ὅτι σὺ πολλὰς 

γράψας μετὰ τῆς χειρὸς ταύτης, πολλοὺς ἀπέστρεψας ἀπὸ τῶν θεῶν». Εἶτα ἐξέχεε 

μόλυβδον ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐτέθη ἐπὶ κραββάτου χαλκοῦ 

πυρωθέντος. Ἐλθοῦσα δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, ἐκρατήθη καὶ αὐτὴ 

κρεμασθῆναι καὶ αὕτη προσετάχθη ἐκ τῶν τριχῶν· καὶ ξεομένη, τὸ πνεῦμα τῷ 

Κυρίῳ παρέθετο. Εἶτα ἐμβληθεὶς καὶ αὐτὸς εἰς λέβητα ἐλαίου, ἐπλήγη μετὰ ξίφους 

καὶ ἐτελειώθη. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ  ἁγία Ἄννα ἡ μήτηρ τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ κρεμασθεῖσα, τελειοῦται. 

 

Φλεχθεῖσα σάρκα μάρτυς Ἄννα λαμπάσι, ἀειφανὴς ὑπῆρξε λαμπὰς Κυρίου.           

  

ΤΗ  ΚΘ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ  αὐτῷ μηνὶ ΚΘῃ΄, μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαίας. 

 

Κάρας τομὴν ἤνεγκε ῥώμῃ καρδίας, βλάστημα Ῥώμης, μάρτυς Ἀναστασία. 

 

Τλῆ καὶ Ἀναστασίη ἐνάτῃ ξίφος εἰκάδι ὀξὺ. 
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Αὐτὴ ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου | καὶ Βαλλεριανοῦ τῶν βα|σιλέων· καὶ Πρόβου ἡγεμόνος· 

|| f 234r  Αριστερὴ  στήλη ῥωμαία τῶ γένει· νέαν | ἄγουσα τὴν ἡλικίαν· καὶ | ἔν τινι 

μοναστηρίω διατρί|βουσα·  αὕτη παρρησία | τὸν Χ(ριστὸ)ν ὁμολογήσασα, 

ῥα|πίζεται τὸ πρόσωπον· | κ(αὶ) ἐπ’ ἀνθράκων πυρὸς ἁ|πλωθεῖσα, ῥάβδοις 

μαστί|ζεται·  καὶ ἐπὶ ξύλου | κρεμμασθεῖσα, μαγγάνοις | τησὶ πιέζεται· καὶ 

ἀγγί|νοις ὀξέσι καταπείρεται· | κ(αὶ) καθ’ ὅλου τοῦ σώματος | ξέεται· καὶ τοὺς 

μαστοὺς | ἐκτέμνεται· καὶ τοὺς ὄνυ|χας ἐκριζοῦται· καὶ τὰς χεῖ|ρας καὶ τοὺς πόδας 

ἀκρο|τηριάζεται· καὶ τὴν γλῶσ|σαν ἀφαιρεῖται·  καὶ τοὺς | ὀδόντας ἐκῥιζοῦται· καὶ 

| τελευταῖον τὴν κεφαλὴν | ἀποτέμνεται.  

 

Τῆ αὐτῆ | ἡμέρα, μνήμη τοῦ ὁσ(ίου) | καὶ θεοφόρου π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν | Ἀβραμίου καὶ 

[Μ]αρίας | τῆς ἀνεψιὰς αὐτοῦ.| 

 

Σαρκὸς νεκρώσας Ἁβράμιος | πᾶν μελος, θανὼν συνοι|κεῖν τοῖς ἀσάρκοις 

ἀγγέλοις.| 

 

Δεξιὰ  στήλη Ἀφεῖσαι σαρκὸς τοὺς ἐραστὰς | Μαρία,  ψυχῶν ἐραστῆ μυ|στικῶς 

περιπλέκη.| 

 

Οὗτος ἐγένετο παῖς χρι|στιανῶν γονέων· γυναῖκα | δὲ γήμας ἀβουλήτως, διὰ | τὸν 

πρὸς τὸν κ(ύριο)ν πόθον | καταλιπὼν πάντα καὶ | ἀναχωρήσας, καθεῖρξεν | 

ἑαυτὸν ἔν τινι οἰκίσκω | πᾶσαν σκληραγωγίαν με|τερχόμενος, καὶ μετὰ χρό|νους 

δέκα, χειροτονεῖται | πρεσβύτερος. Τελευτήσαν|τος δὲ τοῦ κατὰ σάρκα ἀ|δελφοῦ 

αὐτοῦ, καὶ κατα|λείψαντος παιδίον θῆλυ | ὡσεὶ χρόνων ἐννέα, τοῦτο | ἀνελάβετο· 

καὶ πλησίον | αὐτοῦ , εἰς ἕ|τερον κελλίον ἀπέκλεισεν. | Ἐν δὲ τῶ εἰκοστῶ χρόνω | 

τῆς ἡλικίας αὐτῆς, ἐπεὶ | συνέβη αὐτῆ περιπεσεῖν | πτώματι, καὶ ἐν πανδο|χείω 

μετὰ τῶν ἑταιριζο|μένων γενέσθαι γυναικῶν, | στρατιώτου σχῆμα ὁ  ὅσιος | 

ὑποδὺς κ(αὶ) ἐπιβὰς ἵππου, || f 234v Αριστερὴ  στήλη τοῦ πτώματος αὐτὴν 

ἐξήρ|πασε· καὶ πρὸς τὸν ἴδιον | ἀποκατέστησε τόπον· ἥ|τις τοσαύτην τὴν 

με|τάνοιαν ἐπεδείξατο, ὡς | μετ’ ὀλίγον χρόνον, μεγάλα | θαύματα ἐκτελεῖν. 

Ἀνε|παύσατο δὲ ὁ μακάριος Ἁ|βράμιος, κατὰ τὴν εἰκοστὴν | ἐννάτην τοῦ 

Ὀκτωβρίου· | κ(αὶ) αὕτη ὡσαύτως μετ’ ὀλίγον.| 
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Αὐτὴ ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου καὶ Βαλλεριανοῦ τῶν βασιλέων, καὶ Πρόβου 

ἡγεμόνος, Ῥωμαία τῷ γένει, νέαν ἄγουσα τὴν ἡλικίαν καὶ ἔν τινι μοναστηρίῳ 

διατρίβουσα. Αὕτη παῤῥησίᾳ τὸν Χριστὸν ὁμολογήσασα, ῥαπίζεται τὸ πρόσωπον· 

καὶ ἐπ’ ἀνθράκων πυρὸς ἁπλωθεῖσα, ῥάβδοις μαστίζεται· καὶ ἐπὶ ξύλου 

κρεμασθεῖσα, μαγγάνοις τισὶ πιέζεται καὶ ὀγκίνοις ὀξέσι καταπείρεται· καὶ καθ’ 

ὅλου τοῦ σώματος ξέεται, καὶ τοὺς μαστοὺς ἐκτέμνεται, καὶ τοὺς ὄνυχας ἐκριζοῦται· 

καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἀκρωτηριάζεται, καὶ τὴν γλῶσσαν ἀφαιρεῖται,  καὶ 

τοὺς ὀδόντας ἐκριζοῦται καὶ τελευταῖον τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀβραμίου καὶ Μαρίας 

τῆς ἀνεψιὰς αὐτοῦ. 

 

Σαρκὸς νεκρώσας, Ἀβράμιε, πᾶν μελος, θανὼν συνοικεῖς τοῖς ἀσάρκοις ἀγγέλοις. 

 

Ἀφεῖσαι σαρκὸς τοὺς ἐραστὰς Μαρία,  ψυχῶν ἐραστῇ μυστικῶς περιπλέκῃ. 

 

Οὗτος ἐγένετο παῖς χριστιανῶν γονέων· γυναῖκα δὲ γήμας ἀβουλήτως, διὰ 

τὸν πρὸς τὸν Κύριον πόθον καταλιπὼν πάντα καὶ ἀναχωρήσας, καθεῖρξεν ἑαυτὸν 

ἔν τινι οἰκίσκῳ, πᾶσαν σκληραγωγίαν μετερχόμενος, καὶ μετὰ χρόνους δέκα 

χειροτονεῖται πρεσβύτερος. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ κατὰ σάρκα ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ 

καταλείψαντος παιδίον θῆλυ, ὡσεὶ χρόνων ἐννέα, τοῦτο ἀνελάβετο· καὶ πλησίον 

αὐτοῦ, εἰς ἕτερον κελλίον ἀπέκλεισεν.   

Ἐν δὲ τῷ εἰκοστῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας αὐτῆς, ἐπεὶ συνέβη αὐτῇ περιπεσεῖν 

πτώματι, καὶ ἐν πανδοχείῳ μετὰ τῶν ἑταιριζομένων γενέσθαι γυναικῶν, 

στρατιώτου σχῆμα ὁ ὅσιος ὑποδὺς καὶ ἐπιβὰς ἵππου, τοῦ πτώματος αὐτὴν ἐξήρπασε 

καὶ πρὸς τὸν ἴδιον ἀποκατέστησε τόπον, ἥτις τοσαύτην τὴν μετάνοιαν ἐπεδείξατο, 

ὡς μετ’ ὀλίγον χρόνον μεγάλα θαύματα ἐκτελεῖν. Ἀνεπαύσατο δὲ ὁ μακάριος 

Ἀβράμιος, κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἐννάτην τοῦ Ὀκτωβρίου· καὶ αὕτη ὡσαύτως μετ’ 

ὀλίγον. 
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ὁ ἅγιος μάρτυς | Κύριλλος, εἰρήνει τελειοῦται.|  

 

Ὑπόσχεσιν μέλλοντος οὖ|σαν μοι στέφους, Κύριλλος | οἶδα τὴν ἀπειλὴν τοῦ 

ξίφους.| 

  

Τῆ αύτῆ ἡμέρα ,  οἱ ἅγιοι μάρτυρες | Μίνης καὶ Μιναῖος, ξίφει | τελειοῦται.| 

 

Πίπτει Μιναῖος ἐκ ξίφους | ἰδεῖν φθάσας, καὶ τὸν Μί|νην πεσόντα τοιούτω τέλει.| 

 

Τῆ  αὐτῆ ἡμέρα, ὁ ἅγιος μάρτυς | Σάβας ὁ στρατιώτης, λόγ|χαις τὸ δεξιὸν καὶ τὸ 

ἀριστερὸν | μέρος τρωθεὶς, τελει|οῦται.| 

 

Σάβας κατ’ ἄμφω κλήσεως | μέρη Σάβας, ὅθεν κατ’ ἄμ|Δεξιὰ  στήληφω  νύττεται 

λόγχαις μέρη.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῆς ὁσίας Ἄν|νης τῆς μετονομασθείσης Εὐφη|μιανὸς. |  

 

Αὕτη ἡ ὁσία μ(ήτ)ηρ ἡμῶν | Ἄννα, γεννᾶται ἐν τῶ | Βυζαντίω παρὰ εὐλαβοῦς | 

τινὸς διακόνου, τοῦ ναοῦ | τῶν Βλαχερνῶν τῆς ὑπε|ραγίας Θ(εοτό)κου. 

Απορφανι|σθεῖσαν δὲ τῶν γεννητόρων, | ἔσπευδεν ἡ μάμμη, ἀνδρὶ | εὐλαβεστάτω 

συζεῦξαι αὐ|τὴν· ὃ καὶ πεποίηκε·  καὶ | ἐλθὼν ἐκ τοῦ Ὀλύμπου ὁ | πρὸς π(ατ)ρ(ὸ)ς 

θεῖος αὐτῆς [[ἀνὴρ]] | ἀνὴρ ἀσκητικώτατος, ὁ | καὶ ὑπὸ τοῦ εἰκονομάχου Λέ|οντος 

τὴν γλῶσσαν ἐκκοπεὶς· | λαβὼν δὲ καὶ μετὰ τὸ ἐκκο|πῆναι ταύτην ἀνεμποδί|στως, 

ὡς εἶδε ταύτην ἀνδρὶ | συζευχθεῖσαν, ἵνα τί τὴν | πρὸς θείους ἀγῶνας καὶ πό|νους 

ἀφορῶσαν, ἀνδρὶ | συζεύξατε ἔφη· καὶ ἐπαυ|ξάμενος αὐτὴν, ἀνεχώρη|σε. Χρόνων 

δέ τινων πα|ρερρυηκότων, καὶ τοῦ δυσ||f 235r Αριστερὴ στήλησεβοῦς ἐκείνου 

βασιλέως | εἰς Ἅδου ταμεῖα καταχθέν|τος, Εἰρήνη καὶ Κωνσταντῖ|νος,  οἱ 

ὀρθόδοξοι καὶ πιστό|τατοι βασιλεῖς, τὸν ἅγιον| ἐκείνον ἄνδρα μεταστειλά|μενοι, 

καὶ οἷα πάθοι ἀνα|διδαχθέντες παρὰ τοῦ πρὸ | αὐτῶν βασιλεύσαντος, τὴν | 

εὐλογίαν ἐκ τούτου ἐλάμ|βανον· καὶ τὰς εὐχὰς ἐκομί|ζοντο. Οὗτος δὲ πάλιν τὰ | 

συντείνοντα πρὸς εὐαρέ|στησιν  θ(εο)ῦ ὑποθεὶς τὴν πρὸς τὰ ἴδια ἐβάδιζε. Τότε 

πά|λιν ἰδὼν τὴν μακαρίαν | ταύτην, ἀνδρίζου καὶ ἴσχυ|ε τέκνον φησὶ· πολλαὶ γὰρ | 

αἱ θλίψεις τῶν δικαίων· | γινώσκουσα δὲ ἔσω, μὴ πρό|τερον γεννηθῆναι τὸ ἐν τῆ | 

κοιλία σου παιδίον, πρινὴ | τὸν ἄνδρα σου τῶ τάφω | καλύψης· ὃ καὶ γέγονεν.  
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος μάρτυς  Κύριλλος, εἰρήνῃ τελειοῦται.  

 

Ὑπόσχεσιν μέλλοντος οὖσαν μοι στέφους, Κύριλλος οἶδα τὴν ἀπειλὴν τοῦ ξίφους. 

  

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ ἅγιοι μάρτυρες Μίνης καὶ Μιναῖος, ξίφει τελειοῦνται. 

 

Πίπτει Μιναῖος ἐκ ξίφους ἰδεῖν φθάσας, καὶ τὸν Μίνην πεσόντα τοιούτῳ τέλει. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος μάρτυς Σάβας ὁ στρατιώτης, λόγχαις τὸ δεξιὸν καὶ τὸ 

ἀριστερὸν μέρος τρωθείς, τελειοῦται. 

 

Σάβας κατ’ ἄμφω κλήσεως μέρη Σάβας, ὅθεν κατ’ ἄμφω νύττεται λόγχαις μέρη. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ὁσίας Ἄννης τῆς μετονομασθείσης Εὐφημιανός.  

 

Αὕτη ἡ ὁσία μήτηρ ἡμῶν Ἄννα γεννᾶται ἐν τῷ Βυζαντίῳ παρὰ εὐλαβοῦς 

τινὸς διακόνου τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. 

Απορφανισθεῖσαν δὲ τῶν γεννητόρων, ἔσπευδεν ἡ μάμμη ἀνδρὶ εὐλαβεστάτῳ 

συζεῦξαι αὐτὴν, ὃ καὶ πεποίηκε.  Καὶ ἐλθὼν ἐκ τοῦ Ὀλύμπου ὁ πρὸς πατρὸς θεῖος 

αὐτῆς, ἀνὴρ ἀσκητικώτατος, ὁ καὶ ὑπὸ τοῦ εἰκονομάχου Λέοντος τὴν γλῶσσαν 

ἐκκοπεὶς, λαβὼν δὲ καὶ μετὰ τὸ ἐκκοπῆναι ταύτην ἀνεμποδίστως, ὡς εἶδε ταύτην 

ἀνδρὶ συζευχθεῖσαν, «Ἵνα τί τὴν πρὸς θείους ἀγῶνας καὶ πόνους ἀφορῶσαν, ἀνδρὶ 

συζεύξατε;» ἔφη· καὶ ἐπαυξάμενος αὐτήν, ἀνεχώρησε.  

Χρόνων δέ τινων παρεῤῥυηκότων καὶ τοῦ δυσσεβοῦς ἐκείνου βασιλέως εἰς 

ᾅδου ταμεῖα καταχθέντος, Εἰρήνη καὶ Κωνσταντῖνος,  οἱ ὀρθόδοξοι καὶ πιστότατοι 

βασιλεῖς, τὸν ἅγιον ἐκείνον ἄνδρα μεταστειλάμενοι, καὶ οἷα πάθη, ἀναδιδαχθέντες, 

παρὰ τοῦ πρὸ αὐτῶν βασιλεύσαντος, τὴν  εὐλογίαν ἐκ τούτου ἐλάμβανον, καὶ τὰς 

εὐχὰς ἐκομίζοντο. Οὗτος δὲ πάλιν τὰ  συντείνοντα πρὸς εὐαρέστησιν Θεοῦ ὑποθεὶς, 

τὴν πρὸς τὰ ἴδια ἐβάδιζε. Τότε πάλιν ἰδὼν τὴν μακαρίαν ταύτην, «Ἀνδρίζου καὶ 

ἴσχυε τέκνον, φησὶ, πολλαὶ γὰρ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων· γινώσκουσα δὲ ἔσω, μὴ 

πρότερον γεννηθῆναι τὸ ἐν τῇ κοιλίᾳ σου παιδίον, πρὶν τὸν ἄνδρα σου τῷ τάφῳ 

καλύψεις», ὃ καὶ γέγονεν. 
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Μετὰ | γὰρ ἕκτον μήνα τῆς συλλή|ψεως, τέθνηκεν ὁ ταύτης | ἀνὴρ. Ἡ δὲ, πολλὰ 

θρηνή|σασα, καὶ τῆ λύπη ἑαυτὴν | κατατήξασα, τὸ μὲν παι|Δεξιὰ στήληδίον 

ἀπογαλακτίσασα | δέδωκεν εἰς χεῖρας τοῦ ἑ|τέρου θείου αὐτῆς. Αὕτη δὲ | πρὸς 

τοὺς ἀγῶνες ἀπεδύ|σατο· ὁποίους δὲ καὶ ἠλίκους | ἴσασιν οἱ μεμυημένοι· κ(αὶ) | 

ἄκρως τὸν ἀσκητικὸν δρό|μον ἐλάσαντες. Ἐν τούτοις | οὖν αὐτῆς οὔσης, 

παραγί|νεται ἐκ τοῦ Ὀλύμπου, ὁ | διορατικώτατος ἐκεῖνος | ἀνὴρ· ἡ δὲ, παρὰ τοὺς | 

πόδας αὐτοῦ πεσοῦσα ἤκουε, κ(αὶ) τὴν εὐλογίαν αἰτησα|μένη, ἐνδυναμοῦ ἐν 

κ(υρί)ω | τέκνον ἤκουε· καὶ ποῦ | τὸ παιδίον ὁ θαυμάσιος | ἐκεῖνος φησίν. Ἡ δὲ, τὸ 

| μὲν ἓν, τῶ αὐταδέλφω σου | κ(αὶ) εὐεργέτη μου μετὰ θ(εὸ)ν | ἀνεθέμην·  τὸ δὲ 

ἕτερον, παρ’ | ἐμοί ἐστι· καὶ ταῦτα εἰποῦ|σα, καὶ ἕτερα ἅττα, συγ|χύσεως καὶ 

καρδίας ὀδυνω|μένης οὐ μικρῶς ῥήματα, | κ(αὶ) ἀμφοτέρους τοὺς παῖ|δας τῶ τιμίω 

ἐκείνω πα|ρεστήσατο γέροντι· καὶ εὖ|ξαι  ὦ π(άτ)ερ τίμιε ὑπὲρ τῶν || f 235v 

Ἀριστερὴ στήλη τέκνων δακρυρροοῦσα, ἠν|τιβόλει. Ὁ δὲ, οὐ χρείαν | ἔχουσι ταῦτα 

εὐχῆς. Ἡ δὲ, | βαρέως τοῦτο τῆς εὐχῆς δε|ξαμένη, καὶ ἐκ βάθους στε|νάξασα, οἴμι 

τῆ ἁμαρ|τωλῶ εἶπε· τὶ ἄρα καὶ | πάλιν τὸ παρ’ ἡμῖν·  κ(αὶ) ὁ | γέρων· οὐκ εἶπον σοι 

τέ|κνον, ὅτι πολλαὶ αἱ θλί|ψεις τῶν δικαίων, εἰ μὴ | κ(αὶ) ἡμεῖς ὑπομείνωμεν, | οὐκ 

ἄν ποτε δικαιωθῶμεν. | Οὕτω γάρ ἐστι πρέπον καὶ | ἀρέσκον θ(ε)ῶ. Ἡ δὲ, μὴ, 

κύ|ριέ μου ἔδοξε τῶ δεσπότη | ἡ τῶν ἀνηλίκων μου παί|δων πρὸς τὰ ἐκεῖθεν 

με|τάστασις, καὶ ὁ θαυμάσιος· | καλῶς εἶπας τέκνων. Ἐν | τάχει γὰρ λήψεται 

ταῦτα, | ἀπὸ σοῦ ὁ Δεσπότης· καὶ | τῶ θ(ε)ῶ αὕτη ὡς εἰκὸς εὐχαρι|στήσασα, καὶ 

τοῖς ποσὶ τοῦ | τιμίου γέροντος προσπε|σοῦσα, καὶ τὴν εὐχὴν κομι|σαμένη, τὴν 

τῶν προ|σόντων αὐτὴν διανομὴν, | ποιεῖν ἀμφοτέραις ταῖς | Δεξιὰ στήλη χερσὶν 

ἤρξατο· καὶ με|τ’ οὐ πολὺ τῶν παίδων | τελευτησάντων, δάκρυα | ἐπὶ τοῦτοις 

ἐκχέασα, κ(αὶ) | τὰ περιληφθέντα χερσὶ | πενήτων ἀποθέμενη, | περιείη τὰς 

ἐκκλησίας | προσευχομένη· καὶ φω|ταγωγοῦσα, καὶ τὸν συν|τακτήριον 

ἀσπασαμένη, | τέλος, μοναχόν τινα ἐκ τοῦ | Ὀλύμπου εὑροῦσα· καὶ δι’ | αὐτοῦ 

ἀποκειραμένη, | ἐν τῶ κρυπτῶ μὲν, ἀνδρι|κὴν ὑπεδύσατο στολήν.  Ἔξω|θεν δὲ 

γυναικεῖαν· καὶ λα|θοῦσα, ἐν τοῖς Ὀλύμ|που εὐρέθη μέρεσι τὴν γυναικεῖαν στολὴν 

ἀπορ|ρίψασα· προσρυεῖσα | δέ τινι τῶν κοινοβίων, | κ(αὶ) εἰσελθοῦσα τῶ πυλωρῶ | 

προσωμίλει· τοῦτο τῶν | ἄλλων προτιμότερον ἔχειν | λέγουσα, εἰς ὄψιν τοῦ 

πα|†πρὸς†ρεστῶτος ἐλθεῖν· ὁ γοῦν πυ|λωρὸς, τὸν προσελθόντα | τῶ προεστῶτι 

κατὰ τὸ | σύνηθες μηνύσας, καὶ τοῦτον ||  
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Μετὰ γὰρ ἕκτον μήνα τῆς συλλήψεως, τέθνηκεν ὁ ταύτης ἀνήρ. Ἡ δὲ, πολλὰ 

θρηνήσασα, καὶ τῇ λύπῃ ἑαυτὴν κατατήξασα, τὸ μὲν παιδίον ἀπογαλακτίσασα 

δέδωκεν εἰς χεῖρας τοῦ ἑτέρου θείου αὐτῆς. Αὕτη δὲ πρὸς τοὺς ἀγῶνες ἀπεδύσατο. 

Ὁποίους δὲ καὶ ἠλίκους, ἴσασιν οἱ μεμυημένοι, καὶ ἄκρως τὸν ἀσκητικὸν δρόμον 

ἐλάσαντες.  

Ἐν τούτοις οὖν αὐτῆς οὔσης, παραγίνεται ἐκ τοῦ Ὀλύμπου, ὁ διορατικώτατος 

ἐκεῖνος ἀνὴρ. Ἡ δέ, παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ πεσοῦσα ἤκουε, καὶ τὴν εὐλογίαν 

αἰτησαμένη, «Ἐνδυναμοῦ ἐν Κυρίῳ, τέκνον, ἤκουε· καὶ, ποῦ τὸ παιδίον;» ὁ 

θαυμάσιος ἐκεῖνος φησίν. Ἡ δε· «Τὸ μὲν ἓν τῷ αὐταδέλφῳ σου καὶ εὐεργέτῃ μου 

μετὰ θεὸν ἀνεθέμην,  τὸ δὲ ἕτερον, παρ’ ἐμοί ἐστι». Καὶ ταῦτα εἰποῦσα, καὶ ἕτερα 

ἅττα, συγχύσεως καὶ καρδίας ὀδυνωμένης οὐ μικρῶς, ῥήματα, καὶ ἀμφοτέρους 

τοὺς παῖδας τῷ τιμίῳ ἐκείνῳ παρεστήσατο γέροντι· καὶ «Εὖξαι,  ὦ πάτερ τίμιε, ὑπὲρ 

τῶν τέκνων», δακρυῤῥοοῦσα, ἠντιβόλει. Ὁ δέ, «Οὐ χρείαν ἔχουσι ταῦτα εὐχῆς». Ἡ 

δέ, βαρέως τοῦτο τῆς εὐχῆς δεξαμένη καὶ ἐκ βάθους στενάξασα, «Οἴμοι τῇ 

ἁμαρτωλῷ»! εἶπε· «τὶ ἄρα καὶ πάλιν τὸ παρ’ ἡμῖν;» Καὶ ὁ γέρων· «Οὐκ εἶπον σοι 

τέκνον, ὅτι πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων; εἰ μὴ καὶ ἡμεῖς ὑπομείνωμεν, οὐκ ἄν 

ποτε δικαιωθῶμεν· οὕτω γάρ ἐστι πρέπον καὶ ἀρέσκον Θεῷ». Ἡ δὲ, «Μὴ Κύριέ μου 

ἔδοξε τῷ δεσπότῃ ἡ τῶν ἀνηλίκων μου παίδων πρὸς τὰ ἐκεῖθεν μετάστασις;» Καὶ ὁ 

θαυμάσιος· «Καλῶς εἶπας, τέκνον· ἐν τάχει γὰρ λήψεται ταῦτα, ἀπὸ σοῦ ὁ 

Δεσπότης». Καὶ τῷ Θεῷ αὕτη ὡς εἰκὸς, εὐχαριστήσασα καὶ τοῖς ποσὶ τοῦ τιμίου 

γέροντος προσπεσοῦσα καὶ τὴν εὐχὴν κομισαμένη, τὴν τῶν προσόντων αὐτὴν 

διανομήν, ποιεῖν ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶν ἤρξατο. Καὶ μετ’ οὐ πολὺ τῶν παίδων 

τελευτησάντων, δάκρυα ἐπὶ τοῦτοις ἐκχέασα καὶ τὰ περιληφθέντα χερσὶ πενήτων 

ἀποθεμένη, περιείῃ τὰς ἐκκλησίας προσευχομένη· καὶ φωταγωγοῦσα καὶ τὸν 

συντακτήριον ἀσπασαμένη. 

Τέλος, μοναχόν τινα ἐκ τοῦ Ὀλύμπου εὑροῦσα καὶ δι’ αὐτοῦ ἀποκειραμένη, 

ἐν τῷ κρυπτῷ μὲν ἀνδρικὴν ὑπεδύσατο στολήν, ἔξωθεν δὲ γυναικεῖαν· καὶ 

λαθοῦσα, ἐν τοῖς Ὀλύμπου εὐρέθη μέρεσι. Τὴν γυναικεῖαν στολὴν ἀποῤῥίψασα, 

προσρυεῖσα δέ τινι τῶν κοινοβίων, καὶ εἰσελθοῦσα τῷ πυλωρῷ  προσωμίλει· τοῦτο 

τῶν ἄλλων προτιμότερον ἔχειν λέγουσα, εἰς ὄψιν τοῦ παρεστῶτος ἐλθεῖν. Ὁ γοῦν 

πυλωρός, τὸν προσελθόντα τῷ προεστῶτι κατὰ τὸ σύνηθες μηνύσας, καὶ τοῦτον 
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f 236r Ἀριστερὴ  στήλη μετακληθέντα, παρα|στησάμενος, ἐξήει, τῆς | τιμιωτάτης δὲ 

γυναικὸς | παρὰ τοὺς πόδας τοῦ | προεστῶτος κειμένης, | κ(αὶ) τὴν συνήθη 

εὐλογίαν | ἐξαιτουμένης, ὁ θεῖος | οὗτος ἀνὴρ τὴν εὐλογίαν | δοὺς καὶ ἀναστήσας, 

τὶς | εἶ ἀδελφὲ ἔφησε· καὶ | τί σου τὸ ὄνομα. Ἡ δὲ, | τὸ μὲν αἴτιον, τῆς πρὸς | τὴν 

ἁγίαν ταύτην μονὴν | ἀφίξεως, τὸ προσὸν μοι | π(άτ)ερ ἅγιε πλῆθος τῶν 

ἐπταισ|μένων· ὅπως ἡσυχάσας | τὸν τῆς ζωῆς μου περιλει|φθέντα χρόνον, εἰ καὶ | 

ἀνάξιος, εὕροιμι τὸ  θεῖον | ἵλεων, ἐν τῆ ἡμέρα τῆς | κρίσεως τοὔνομα δὲ 

Εὐφη|μιανὸς. Ὁ δὲ γέρων πρὸς | αὐτὴν· εἰ τοιοῦτον λογισ|μὸν ἔσχες ἐν τῆ καρδία 

σου, | κ(αὶ) τὴν σ(ωτη)ρίαν σου ποθεῖς, | φεῦγε τὴν παρρησίαν· | εὐάλωτον γὰρ ἡ 

τῶν εὐνού|χων φύσις τοῖς ἐμπαθέ|σι λογισμοῖς· ταῦτα εἰπὼν | Δεξιὰ  στήλη κ(αὶ) 

τὴν συνήθη εὐχὴν ἐκτε|λέσας, συνηρίθμησε | ταύτην τῆ ἀδελφότητι. | Ἐπὶ 

τοσοῦτον δὲ προέκο|πτε, καὶ ἐπεδίδου τοῖς | ἔμπροσθεν, ἐν πάση ἀ|ρετῆ καὶ 

ταπεινώσει, | ὡς καὶ ὑπογραμμὸς καὶ | τύπος γενέσθαι πᾶσι τοῖς | ἐν τῆ μονῆ 

ἀσκουμένοις, | μοναχοῖς. Ὁ δὲ διάκονος | τῶν ἐν τῆ οἰκία αὐτῆς | εἰς αὐτὸ τοῦτο 

προκριθεὶς | παρὰ τῆς ἁγίας, οἰκονο|μήσας πάντα ὡς ὑπέθετο | δηλονότι τῶ 

τοιούτω, | ἐξῆλθεν εἰς ἀναζήτησιν | τῆς κυρίας αὐτοῦ· κ(αὶ) ἐν|τυχὼν τῶ μοναχῶ 

τῶ ἀ|ποκείραντι ταύτην, | ἐπυνθάνετο εἰ ἄρα σύνει|δε, ποῦ τὰ γήινα | λιποῦσα, 

καὶ τὰ οὐ(ρά)ναι | ἐπιζητοῦσα. Ὁ δὲ, πρὸς | αὐτὸν· ὅτι δῆλα τὰ περὶ | αὐτῆς  μοι 

γεγόνασιν ὦ τέ|κνον, οὐκ ἀρνήσομαι  ποῦ | δὲ ἄρα ἐστὶν, ἀγνοῶ· ἀλλὰ | δεῦρο 

μικρὸν πορευθῶμεν ||  f 236v Ἀριστερὴ στήλη εἰς τόδε τὸ μοναστήριον, | κ(αὶ)  

φθάσαντες, ἔμαθον | διὰ τοῦ πυλωροῦ ἔσω | τῶν ἀρκείων ἔχειν τὸ ζη|τούμενον καὶ 

ἠξίουν δια|μηνυθῆναι ταύτην· τῆς | δὲ ἐξελθούσης, ὁ μοναχὸς | τὸν διάκονον 

ὑποδείξας, | ἰδού φησιν ὁ πιστότα|τός μου οἰκονόμος· πο|λλὰ παθῶν εἰς 

ἀναζήτη|σίν σου, πάρεστι· καὶ εἰ | βούλει, πορευθῶμεν εἰς | τὴν ἡμετέραν λαύραν. 

| Τούτων ἀκούσασα ἡ ἁγία, | κ(αὶ) τῶ  προεστῶτι τῆς μο|νῆς προσελθοῦσα, καὶ τὴν 

| εὐλογίαν ἐξ ἐκείνου καὶ | τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν ζη|τήσασα καὶ λαβοῦσα, ἐκεῖ|θεν 

ἐξήει, καὶ ἀπῆλθεν | ἅμα τῶ διακόνω, συνόν|τος καὶ τοῦ μοναχοῦ εἰς τὴν | λαύραν. 

Ἐν ταύτη δὲ ἐφ’ ἱ|κανὸν διατρίψασα, θαυ|μάτων ἀπείρων αὐτουρ|γὸς ἀνεδείχθη.  

Ἀμέλει τῆς | τῶν θαυμάτων  φήμης | διαδοθείσης , πολύ  τι | Δεξιὰ  στήλη πλῆθος 

ἀποταξαμένων, | προσερρύη τῆ μονῆ· ἀλλὰ | τὸ τοῦ τόπου ἐστενωμένον | καὶ 

βίαιον, διεκώλυε τὴν | τῶν προσερχομένων ἐπί|δωσιν.  
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μετακληθέντα, παραστησάμενος, ἐξῄει.  

Τῆς τιμιωτάτης δὲ γυναικὸς παρὰ τοὺς πόδας τοῦ προεστῶτος κειμένης καὶ 

τὴν συνήθη εὐλογίαν ἐξαιτουμένης, ὁ θεῖος οὗτος ἀνήρ, τὴν εὐλογίαν δοὺς, καὶ 

ἀναστήσας, «Τὶς εἶ ἀδελφὲ, ἔφησε, καὶ τί σου τὸ ὄνομα;» Ἡ δὲ, «Τὸ μὲν αἴτιον, τῆς 

πρὸς τὴν ἁγίαν ταύτην μονὴν ἀφίξεως, τὸ προσόν μοι, πάτερ ἅγιε, πλῆθος τῶν 

ἐπταισμένων· ὅπως ἡσυχάσας τὸν τῆς ζωῆς μου περιλειφθέντα χρόνον, εἰ καὶ 

ἀνάξιος, εὕροιμι τὸ θεῖον ἵλεων, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως· τοὔνομα δὲ Εὐφημιανὸς». 

Ὁ δὲ γέρων πρὸς αὐτὴν· «Εἰ τοιοῦτον λογισμὸν ἔσχες ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τὴν 

σωτηρίαν σου ποθεῖς, φεῦγε τὴν παῤῥησίαν· εὐάλωτος γὰρ ἡ τῶν εὐνούχων φύσις 

τοῖς ἐμπαθέσι λογισμοῖς». Ταῦτα εἰπὼν καὶ τὴν συνήθη εὐχὴν ἐκτελέσας, 

συνηρίθμησε ταύτην τῇ ἀδελφότητι. Ἐπὶ τοσοῦτον δὲ προέκοπτε καὶ ἐπεδίδου τοῖς 

ἔμπροσθεν, ἐν πάσῃ ἀρετῇ καὶ ταπεινώσει, ὡς καὶ ὑπογραμμὸς καὶ τύπος γενέσθαι 

πᾶσι τοῖς ἐν τῇ μονῇ ἀσκουμένοις μοναχοῖς. 

 Ὁ δὲ διάκονος τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτῆς εἰς αὐτὸ τοῦτο προκριθεὶς παρὰ τῆς 

ἁγίας, οἰκονομήσας πάντα ὡς ὑπέθετο δηλονότι τῷ τοιούτῳ ἐξῆλθεν εἰς 

ἀναζήτησιν τῆς κυρίας αὐτοῦ, καὶ ἐντυχὼν τῷ μοναχῷ τῷ ἀποκείραντι ταύτην, 

ἐπυνθάνετο, εἰ ἄρα σύνειδε, ποῦ τὰ γήινα λιποῦσα καὶ τὰ οὐράνια ἐπιζητοῦσα. Ὁ 

δὲ, πρὸς αὐτὸν· «Ὅ,τι δῆλα τὰ περὶ αὐτῆς μοι γεγόνασιν, ὦ τέκνον, οὐκ ἀρνήσομαι.  

Ποῦ δὲ ἄρα ἐστίν, ἀγνοῶ. Ἀλλὰ δεῦρο μικρὸν πορευθῶμεν εἰς τόδε τὸ 

μοναστήριον»· καὶ  φθάσαντες, ἔμαθον  διὰ τοῦ πυλωροῦ ἔσω τῶν ἀρκύων ἔχειν τὸ 

ζητούμενον· καὶ ἠξίουν διαμηνυθῆναι ταύτην. Τῆς δὲ ἐξελθούσης, ὁ μοναχὸς τὸν 

διάκονον ὑποδείξας· «ἰδού», φησίν, «ὁ πιστότατός σου οἰκονόμος· πολλὰ παθὼν εἰς 

ἀναζήτησίν σου, πάρεστι· καὶ εἰ βούλει, πορευθῶμεν εἰς τὴν ἡμετέραν λαύραν». 

Τούτων ἀκούσασα ἡ ἁγία, καὶ τῷ προεστῶτι τῆς μονῆς προσελθοῦσα, καὶ τὴν  

εὐλογίαν ἐξ ἐκείνου καὶ τῶν λοιπῶν ἀδελφῶν ζητήσασα καὶ λαβοῦσα, ἐκεῖθεν 

ἐξῄει, καὶ ἀπῆλθεν ἅμα τῷ διακόνῳ, συνόντος καὶ τοῦ μοναχοῦ εἰς τὴν λαύραν. Ἐν 

ταύτῃ δὲ ἐφ’ ἱκανὸν διατρίψασα, θαυμάτων ἀπείρων αὐτουργὸς ἀνεδείχθη.  Ἀμέλει 

τῆς τῶν θαυμάτων φήμης διαδοθείσης, πολύ  τι πλῆθος ἀποταξαμένων, προσεῤῥύη 

τῇ μονῇ. Ἀλλὰ τὸ τοῦ τόπου ἐστενωμένον καὶ βίαιον, διεκώλυε τὴν τῶν 

προσερχομένων ἐπίδοσιν.  
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Ὅθεν ὁ τῆς μονῆς | προεστῶς, θέοθεν ἐμπνευ|σθεὶς, τῶ τηνικαῦτα π(ατ)ρι|άρχη 

Κωνσταντινουπόλεως | τῶ ἁγιωτάτω Ταρασίω | δηλοποιήσας, περί τε | τῶν 

θαυμασίων ἔργων τοῦ | μοναχοῦ Εὐφημιανοῦ, | ὅπως τε διακωδωνισθέν|των τῶν 

θαυμάτων, οὐκ | ὀλίγων ἀνδρῶν πλῆθος | ἀποταξαμένων προσερ|ρύη τῆ μονῆ, καὶ 

μὴ χω|ρεῖσθαι τοὺς προσερχο|μένους, διὰ τὸ πάντη | ἐστενωμένον τοῦ τόπου | 

κ(αὶ) σμικρότατον διεσάφη|σεν, εὗρε τὸν ἁγιώτατον | π(ατ)ριάρχην συνευδοκοῦντα 

| τῶ ἰδίω θελήματι· καὶ | λαβὼν διὰ δωρεᾶς αὐτοῦ | τόπον ἐρείπιον, τὸν νῦν | ἡ 

μονὴ τῶν Ἁβραμιτῶν | λεγόμενον, δι’ ὀλίγου χρόνου || f 237r Ἀριστερὴ  στήλη ἐξ 

αὐτῶν τῶν κρηπίδων | φροντιστήριον ἀποκατα|στήσας, εἰς πολλῶν ψυχῶν | 

σ(ωτη)ρίαν, ἐν αὐτῶ τὴν ἁγίαν, | τὸν λειπόμενον αὐτῆ δρό|μον ἀσκητικὸν, 

διανύσαι | παρεσκεύασε· καὶ τούτου | γενομένου, καὶ ἀγγελι|κῆς ἐκείνης διαγωγῆς 

περι|βοήτου τοῖς πᾶσι γενομέ|νης· καὶ κατὰ μικρὸν δια|γνωσθέντος τοῦ 

κρυπτομέ|νου, εἰς ὅσον ἄρα ποσὸν | καθ’ ἑκάστην προσερχόμενος | περιΐσταντο· 

οὐ δυνατὸν | διαγράψαι· ἐπεὶ δὲ καὶ | πειρασμός τις ἐπισυνέβη | τῶ ἁγίω ἀπό τινος, 

τὸ σχῆ|μα μὲν μοναχοῦ· ἔργοις δὲ | κ(αὶ) πράγμασι τὰ πρῶτα | φέροντος τῶν 

προσωκι|ωμένων τῶ χαιρεκάκω | δαίμονι, τούτου μὲν ἔρ|γον αὐτὸ τοῦτο 

ἀπαραίτη|τον κεκτημένου, τραχείας | ὕβρεις καὶ αἰσχρᾶς ὡς κα|τὰ εὐνούχου τῆς 

ὁσίας | ἐκχέοντος, καὶ κατηγοροῦν|τος ἀναφανδὸν, κἀκείνης | Δεξιὰ  στήλη δὲ 

ἀντ’ ούδενὸς ταῦτα λογι|ζομένης, καὶ εὐεργεσίαν | ἡγεῖσθαι μᾶλλον τὰ κατ’ | 

αὐτῆς  λεγόμενα διαβεβαι|ούσης, γυνὴ τις θεοφιλῆς | τῶν αἰσχρῶν καὶ μυσαρῶν | 

ῥημάτων τοῦ ὄντως βε|βήλου καὶ φονέως μετὰ | ταῦτα ἀποδειχθέντος ἀ|κούσασα, 

πρόσεχε φησὶν ἀδελφὲ, μήποτε οὐκ ἔ|στιν ὡς λέγεις εὐνοῦχος, οὐδὲ | ἐμπαθὴς ὡς 

ὑπολαμβάνεις, | ἀλλὰ καὶ γυνὴ καὶ ἀπαθὴς, | κ(αὶ) σὺ μὲν ἔχεις εἰς κέρδος | τὴν 

γέεναν τοῦ πυρὸς, | διασύρων τὴν ἀπαθῆ, τοὺς | δὲ ἀκούοντας μολύνεις. Πρὸ | 

χρόνων γάρ τινων, γυνὴ τὶς | πάντα τὰ προσόντα αὐτῆ | διανείμασα, γέγονεν 

ἀ|φανής· καὶ μήποτε ὃν λέ|γεις εὐνοῦχον, ἐκείνη ἐστὶ, | κ(αὶ) αὑτὸς εἰς βάραθρον 

ἀπω|λείας τὴν ψυχήν σου κατά|γεις. Ὁ γοῦν μυσαρὸς ἐκεῖνος | κ(αὶ) δόλιος 

προσθεὶς καὶ τοῦ|το τῆ ἰδία πονηρία, διε|τράνωσε τὸν λόγον εἰς πολλοὺς, || f 237v 

Αριστερὴ  στήλη τὰς λοιδορίας ἀφεὶς, ἔ|σπευδε δὲ κατακρημνῆσαι | τὴν ἁγίαν , εἰς 

τόπον κα|τωφερῆ, ὅπως κουφι|σθέντων ὧν ἐμφίεστο, γε|γυμνωμένην ἴδη, καὶ σχῆ 

| τὸ βέβαιον.  
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Ὅθεν ὁ τῆς μονῆς προεστώς, θεόθεν ἐμπνευσθείς, τῷ τηνικαῦτα πατριάρχῃ 

Κωνσταντινουπόλεως τῷ ἁγιωτάτῳ Ταρασίῳ, δηλοποιήσας περί τε τῶν θαυμασίων 

ἔργων τοῦ μοναχοῦ Εὐφημιανοῦ, ὅπως τε διακωδωνισθέντων τῶν θαυμάτων, οὐκ 

ὀλίγων ἀνδρῶν πλῆθος ἀποταξαμένων προσεῤῥύη τῇ μονῇ, καὶ μὴ χωρεῖσθαι τοὺς 

προσερχομένους, διὰ τὸ πάνυ ἐστενωμένον τοῦ τόπου καὶ σμικρότατον 

διεσάφησεν, εὗρε τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην συνευδοκοῦντα τῷ ἰδίῳ θελήματι· καὶ 

λαβὼν διὰ δωρεᾶς αὐτοῦ τόπον ἐρείπιον, τὸν νῦν ἡ μονὴ τῶν Ἀβραμιτῶν 

λεγόμενον, δι’ ὀλίγου χρόνου ἐξ αὐτῶν τῶν κρηπίδων φροντιστήριον 

ἀποκαταστήσας, εἰς πολλῶν ψυχῶν  σωτηρίαν, ἐν αὐτῷ τὴν ἁγίαν, τὸν λειπόμενον 

αὐτῇ δρόμον ἀσκητικὸν διανύσαι παρεσκεύασε· καὶ τούτου γενομένου καὶ 

ἀγγελικῆς ἐκείνης διαγωγῆς περιβοήτου τοῖς πᾶσι γενομένης, καὶ κατὰ μικρὸν 

διαγνωσθέντος τοῦ κρυπτομένου, εἰς ὅσον ἄρα ποσὸν καθ’ ἑκάστην 

προσερχόμενος περιΐσταντο, οὐ δυνατὸν διαγράψαι. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ πειρασμός τις ἐπισυνέβη τῷ ἁγίῳ ἀπό τινος, τὸ σχῆμα μὲν 

μοναχοῦ· ἔργοις δὲ καὶ πράγμασι τὰ πρῶτα φέροντος τῶν προσῳκειωμένων τῷ 

χαιρεκάκῳ δαίμονι· τούτου μὲν ἔργον αὐτὸ τοῦτον ἀπαραίτητον κεκτημένου, 

τραχείας ὕβρεις καὶ αἰσχράς ὡς κατὰ εὐνούχου τῆς ὁσίας ἐκχέοντος, καὶ 

κατηγοροῦντος ἀναφανδόν, κἀκείνης δὲ ἀντ’ ούδενὸς ταῦτα λογιζομένης, καὶ 

εὐεργεσίαν ἡγεῖσθαι μᾶλλον τὰ κατ’ αὐτῆς λεγόμενα διαβεβαιούσης, γυνὴ τις 

θεοφιλής τῶν αἰσχρῶν καὶ μυσαρῶν  ῥημάτων τοῦ ὄντως βεβήλου καὶ φονέως μετὰ 

ταῦτα ἀποδειχθέντος, ἀκούσασα· «πρόσεχε», φησὶν, «ἀδελφέ, μήποτε οὐκ ἔστιν, ὡς 

λέγεις, εὐνοῦχος, οὐδὲ ἐμπαθὴς, ὡς ὑπολαμβάνεις, ἀλλὰ καὶ γυνὴ καὶ ἀπαθής· καὶ 

σὺ μὲν ἔχεις εἰς κέρδος τὴν γέεναν τοῦ πυρὸς, διασύρων τὴν ἀπαθῆ, τοὺς δὲ 

ἀκούοντας μολύνεις. Πρὸ χρόνων γάρ τινων, γυνὴ τὶς πάντα τὰ προσόντα αὐτῇ 

διανείμασα, γέγονεν ἀφανής· καὶ μήποτε ὃν λέγεις εὐνοῦχον, ἐκείνη ἐστί, καὶ αὑτὸς 

εἰς βάραθρον ἀπωλείας τὴν ψυχήν σου κατάγεις».  

Ὁ γοῦν μυσαρὸς ἐκεῖνος καὶ δόλιος, προσθεὶς καὶ τοῦτο τῇ ἰδίᾳ πονηρίᾳ, 

διετράνωσε τὸν λόγον εἰς πολλοὺς, τὰς λοιδορίας ἀφείς. Ἔσπευδε δὲ 

κατακρημνῆσαι τὴν ἁγίαν εἰς τόπον κατωφερή, ὅπως κουφισθέντων ὧν ἠμφίεστο, 

γεγυμνωμένην ἴδῃ καὶ σχῇ  τὸ βέβαιον.  
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Οὐκ εὶς μα|κρὰν τοῦτο ποιήσας, εἶδε | μὲν οὐδὲν,  γέγονε δὲ ἡ|μίξηρος, ἐκ θείας 

δυνά|μεως· κἀκεῖθεν ἀπανα|στὰς· τὴν πρὸς τὰ ἴδια φέ|ρουσαν ὤχετο. Ἐκεῖσε 

τοί|νυν κατασχεθεὶς ὡς κατά|δικος ἐγκλήματι φόνου, | τῶ ξύλω τῆς κεφαλῆς 

αὐτοῦ | ὠς ἐν ἀγχόνη ὑποπιεσθεί|σης, τῆ ἐγχωρίω οὕτω λεγο|μένη φούρκα, τὴν 

ὄλε|θρον καὶ μιαρὰν ἀπέρρη|ξε ψυχὴν. Ἡ δὲ ἁγία ὡς ἐκ | τούτου διαφημισθεῖσα, | 

καὶ τὰ σκάνδαλα φεύγου|σα, δύο καὶ μόνους ἔχου|σα μοναχοὺς μεθ’ ἑαυτῆς, | 

ἀνέδραμε πρὸς τὰ μέρη | τοῦ στενοῦ, καὶ εὑροῦσα ἐκ|κλησίαν, ὕδωρ καὶ κηπεῖ|ον 

ἔχουσαν, κατώκησεν | Δεξιὰ  στήλη ἐν αὐτῆ, μετὰ κ(αὶ) τῶν δύο μο|ναχῶν· τοῦ τε 

Εὐσταθίου κ(αὶ) | τοῦ Νεοφύτου·  κἀκεῖθεν | πάλιν ἀπάρασα μετὰ πα|ραδρομὴν 

χρόνων τριῶν, | προσκληθεῖσα ἐν τῶ Βυ|ζαντίω παρά τινων μονα|χῶν, ἐπί τὰ μέρη 

τοῦ σίγ|ματος ἐκεῖσε τὸ λειπόμενον | ταύτη τῆς ζωῆς ἔτος διαβι|βάσασα ὁσίως καὶ 

θεαρέστως | ἰάσεις τε καὶ θαύματα τοῖς | προσιοῦσι χαρισαμένη | πρὸς κ(ύριο)ν 

ἐξεδήμησεν.| 

 

Τῆ  αὐτῆ ἡμέρα, τῆς ἁγίας μάρτυρος | Μελιτίνης. 

 

Αὕτη ἡ ἁγία μάρτυς δια|βληθεῖσα ὡς χριστιανὴ, κ(αὶ) | παραστᾶσα τῶ ἄρχοντι, | 

πρῶτον μὲν, τύπτεται τὰς | ὄψεις· καὶ γυμνοῦται τὸ πᾶν | τοῦ σώματος· καὶ ὡς 

θρί|αμβος ἵσταται ἐπὶ πολλὰς | ὥρας ἀνακρινομένη μέσον | τοῦ δικαστηρίου, καὶ 

οὕτως | ἦν μυκτηρίζουσα τόν τε ἄρ|χοντα καὶ τὰ σεβάσματα | αὐτοῦ. Εἶτα πολλαῖς 

βα|σάνοις ἐκδοθεῖσα ἀβλαβὴς,  || f 238r Αριστερὴ στήλη τελευταῖον, ξίφεσιν 

κατε|τρώθη· καὶ οὕτω τὸ πν(ευμ)α | τῶ κ(υρί)ω παρέθετο.|  

 

ΤΗ  Λ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 244r Αριστερὴ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ, Λη΄· [μνήμη]| τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ζηνο|βίου καὶ Ζηνοβίας. 

 

[Σ]υγκαρτερεῖ σοι, Ζηνόβιε | τὸ ξίφος, ἡ καρτερό|φρων κἂν γυνὴ Ζηνοβία.| 

 

Τμήθη Ζηνοβίη καὶ ἀδελ|φὸς, ἐν τρια|κοστῆ. ||  

 

f 244v Αριστερὴ  στήλη Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βα|σιλείας Διοκλητιανοῦ· εὐ|σεβῶν 

γεννητόρων τέκνα· | κ(αὶ) ὁ μὲν Ζηνόβιος συλλη|φθεὶς, παρέστη τῶ ἡγεμό|νι. Ὡς 

δὲ ἠρωτᾶτο, ἐπέ|δωκεν ἑαυτὴν, ἡ ἀδελφὴ | αὐτοῦ Ζηνοβία. Τύπτονται | οὖν 

ἀμφότεροι· καὶ εἰς λέ|βητα πίσσης ἐμβάλλονται. | Ἀβλαβεῖς δὲ τῆ τοῦ Χ(ριστο)ῦ  

χάρι|τι τηρηθέντες, ἐκ τῶν βα|σάνων, τὴν διὰ ξίφους | δέχονται τελευτήν.|  
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Οὐκ εὶς μακρὰν τοῦτο ποιήσας, εἶδε μὲν οὐδέν, γέγονε δὲ ἡμίξηρος ἐκ θείας 

δυνάμεως· κἀκεῖθεν ἀπαναστάς, τὴν πρὸς τὰ ἴδια φέρουσαν ᾤχετο. Ἐκεῖσε τοίνυν 

κατασχεθεὶς ὡς κατάδικος, ἐγκλήματι φόνου, τῷ ξύλῳ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ὠς ἐν 

ἀγχόνῃ ὑποπιεσθείσης, τῇ ἐγχωρίῳ οὕτω λεγομένῃ φούρκα, τὴν ὄλεθρον καὶ 

μιαρὰν ἀπέρρηξε ψυχὴν.  

Ἡ δὲ ἁγία ὡς ἐκ τούτου διαφημισθεῖσα καὶ τὰ σκάνδαλα φεύγουσα, δύο καὶ 

μόνους ἔχουσα μοναχοὺς μεθ’ ἑαυτῆς, ἀνέδραμε πρὸς τὰ μέρη  τοῦ στενοῦ, καὶ 

εὑροῦσα ἐκκλησίαν, ὕδωρ καὶ κηπεῖον ἔχουσαν κατῴκησεν ἐν αὐτῇ, μετὰ καὶ τῶν 

δύο μοναχῶν· τοῦ τε Εὐσταθίου καὶ τοῦ Νεοφύτου.  Κἀκεῖθεν  πάλιν ἀπάρασα μετὰ 

παραδρομὴν χρόνων τριῶν, προσκληθεῖσα ἐν τῷ Βυζαντίῳ παρά τινων μοναχῶν, 

ἐπί τὰ μέρη τοῦ Σίγματος ἐκεῖσε τὸ λειπόμενον ταύτη τῆς ζωῆς ἔτος διαβιβάσασα 

ὁσίως καὶ θεαρέστως ἰάσεις τε καὶ θαύματα τοῖς προσιοῦσι χαρισαμένη πρὸς 

Κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Τῇ  αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ἁγίας μάρτυρος Μελιτινῆς. 

 

Αὕτη ἡ ἁγία μάρτυς, διαβληθεῖσα ὡς χριστιανὴ καὶ παραστᾶσα τῷ ἄρχοντι, πρῶτον 

μὲν, τύπτεται τὰς ὄψεις καὶ γυμνοῦται τὸ πᾶν τοῦ σώματος, καὶ ὡς θρίαμβος 

ἵσταται ἐπὶ πολλὰς ὥρας ἀνακρινομένη μέσον τοῦ δικαστηρίου, καὶ οὕτως ἦν 

μυκτηρίζουσα τόν τε ἄρχοντα καὶ τὰ σεβάσματα αὐτοῦ. Εἶτα πολλαῖς βασάνοις 

ἐκδοθεῖσα ἀβλαβὴς, τελευταῖον, ξίφεσιν κατετρώθη· καὶ οὕτω τὸ πνεῦμα  τῷ Κυρίῳ 

παρέθετο.  

 

ΤΗ  Λ΄ ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ  ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ Λῃ΄, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας. 

 

Συγκαρτερεῖ σοι, Ζηνόβιε τὸ ξίφος, ἡ καρτερόφρων κἂν γυνὴ, Ζηνοβία. 

 

Τμήθη Ζηνοβίῃ καὶ ἀδελφὸς, ἐν τριακοστῇ. 

 

Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ, εὐσεβῶν γεννητόρων τέκνα· καὶ ὁ 

μὲν Ζηνόβιος συλληφθείς, παρέστη τῷ ἡγεμόνι. Ὡς δὲ ἠρωτᾶτο, ἐπέδωκεν ἑαυτὴν ἡ 

ἀδελφὴ αὐτοῦ Ζηνοβία. Τύπτονται οὖν ἀμφότεροι, καὶ εἰς λέβητα πίσσης 

ἐμβάλλονται. Ἀβλαβεῖς δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι τηρηθέντες, ἐκ τῶν βασάνων, τὴν 

διὰ ξίφους δέχονται τελευτήν. 



227 

 

 

Τῆ αύτῆ ἡμέρα, μνήμη  τοῦ ἐν | ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Μαρκιανοῦ· | ἐπισκόπου 

Συρακούσης·  | μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστό|λου Πέτρου. | 

 

Χ(ριστο)ῦ τὸν εὔνουν Μαρκιανὸν | οἰκέτην, διὰ βρόχου | κτείνουσιν οἱ 

χριστοκτόνοι. |  

 

Οὗτος χειροτονηθεὶς ὑπὸ | Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ἀ|πεστάλη ἐν Συρακούσαις | 

τῆς Συκελίας· ὃς καὶ τοὺς | τῶν εἰδώλων ναοὺς, εὐχὴ | καταστρεψάμενος·  πολλοὺς 

| πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἐπανα|Δεξιὰ στήληγαγὼν, καὶ σημείοις καὶ τέ|ρασι 

καταπλήξας, υἱοὺς φω|τὸς ἀπειργάσατο. Ὅθεν φθό|νω βαλλόμενοι οἱ  Ἰουδαῖοι, | 

μὴ ἐνεγκόντες τὴν αὐτοῦ παρ|ρησίαν, κτείνουσιν αὐτὸν | θανάτω βιαίω. | 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μαρ|τύρων· Ἀλεξάνδρου·  Κρο|νίωνος, Ἰουλιανοῦ·  

Μα|καρίου,  καὶ τῶν λοιπῶν | ἁγίων δεκατριῶν. 

 

Σὺν Ἀλεξάνδρω τῆς τιτά|νου τὸ ζέον, φέρει Κρονίων, | υἱὸν οὐ σέβων Κρόνου.| 

 

Ἰουλιανὸς καὶ Μακάριος | ξίφει, ζωὴν ἐφεῦρον | τὴν μακαριωτάτην.| 

 

Οὐ πῦρ ἀναφθὲν· οὐ ξίφος | θηχθὲν λόγε, δὶς πέντε | κ(αὶ) τρεῖς ἄνδρας ἐκ σοῦ 

χωρίσει.| 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἤθλησαν , | ἐπὶ Δεκίου βασιλέως ἐν Ἀ|λεξανδρεία· πρῶτος δὲ | 

Ἀλέξανδρὸς ἀναχθεὶς, καὶ | μη δυνάμενος στῆναι ὀρθὸς, | διὰ τὸ, ποδαλγείαν 

νο|σεῖν, σὺν Κρονίωνι οἰκείω | αὐτοῦ, διὰ μέσης τῆς πόλεως || f 245r Αριστερὴ 

στήλη θεατρισθέντες, τέλος ἀσ|βέστω ζῶντι κατ’ αὐτῶν ἐκ|χυθέντι, κατεκάησαν· 

κ(αὶ) | τὰ πνεύματα αὐτῶν ἀπέ|δωκαν· Ἰουλιανὸς δὲ καὶ | Μακάριος μετὰ πολλὰς | 

τὰς βασάνους,  τὰς κεφαλὰς | ἀποτέμνονται·  τῶν δὲ | λοιπῶν δεκατριῶν, οἷμαι, | 

ξεσθέντες διαφόρως·  οἱ δὲ, | ξίφεσιν ὑποβληθέντες, | κ(αὶ) τὴν πίστιν αὐτῶν μὴ | 

προδόντες, ἅπαντες | τὸν διὰ μαρτυρίου στέ|φανον ἀπηνέγκατο.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῆς ἁγίας μάρ|τυρος  Εὐτροπίας.| 

 

Τὴν Εὐτροπίαν οἷαν νύμφην | λαμπάδες, προὔπεμ|πον οἴκω τοῦ νοητοῦ νυμφίου.| 

 

Αὕτη διεβλήθη τῶ ἡγεμό|νι Ἀπελλιανῶ, ὡς χριστιανὴ· | κ(αὶ) ἀσχολουμένη ἐν ταῖς 

φυ|λακαῖς· καὶ περιποιουμένη | τοὺς ἐναποκλείστους ἁγίους· | κ(αὶ) ἐν πρώτοις 

μὲν κρεμμα|σθεῖσα λαμπᾶσι κατε|φλέχθη· ἐλογίζετο δὲ τὴν | φλόγα ὡς ὕδωρ, καὶ 

διε|Δεξιὰ στήληβεβαίου τοῖς πᾶσιν, ἄν|δρα ὁρᾶν φοβερὸν· κατα|ψύχοντα καὶ  
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρκιανοῦ, ἐπισκόπου 

Συρακούσης, μαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου. 

 

Χριστοῦ τὸν εὔνουν Μαρκιανὸν οἰκέτην, διὰ βρόχου κτείνουσιν οἱ χριστοκτόνοι. 

 

Οὗτος, χειροτονηθεὶς ὑπὸ Πέτρου τοῦ ἀποστόλου, ἀπεστάλη ἐν Συρακούσαις τῆς 

Σικελίας. Ὃς καὶ τοὺς τῶν εἰδώλων ναοὺς εὐχῇ καταστρεψάμενος πολλοὺς πρὸς 

τὴν ἀλήθειαν ἐπαναγαγὼν καὶ σημείοις καὶ τέρασι καταπλήξας, υἱοὺς φωτὸς 

ἀπειργάσατο. Ὅθεν φθόνῳ βαλλόμενοι οἱ Ἰουδαῖοι, μὴ ἐνεγκόντες τὴν αὐτοῦ 

παῤῥησίαν, κτείνουσιν αὐτὸν θανάτῳ βιαίῳ.  

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀλεξάνδρου, Κρονίωνος, Ἰουλιανοῦ,  

Μακαρίου  καὶ τῶν λοιπῶν ἁγίων δεκατριῶν. 

 

Σὺν Ἀλεξάνδρῳ τῆς τιτάνου τὸ ζέον, φέρει Κρονίων, υἱὸν οὐ σέβων Κρόνου. 

 

Ἰουλιανὸς καὶ Μακάριος ξίφει, ζωὴν ἐφεῦρον τὴν μακαριωτάτην. 

 

Οὐ πῦρ ἀναφθέν· οὐ ξίφος θηχθὲν Λόγε, δὶς πέντε καὶ τρεῖς ἄνδρας ἐκ σοῦ χωρίσει. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἤθλησαν ἐπὶ Δεκίου βασιλέως ἐν Ἀλεξανδρείᾳ. Πρῶτος δὲ  

Ἀλέξανδρος ἐνεχθεὶς καὶ μη δυνάμενος στῆναι ὀρθὸς, διὰ τὸ ποδαλγείαν νοσεῖν, 

σὺν Κρονίωνι οἰκείῳ αὐτοῦ, διὰ μέσης τῆς πόλεως θεατρισθέντες, τέλος ἀσβέστῳ 

ζῶντι κατ’ αὐτῶν ἐκχυθέντι, κατεκάησαν καὶ τὰ πνεύματα αὐτῶν ἀπέδωκαν. 

Ἰουλιανὸς δὲ καὶ Μακάριος μετὰ πολλὰς τὰς βασάνους, τὰς κεφαλὰς 

ἀποτέμνονται. Τῶν δὲ λοιπῶν δεκατριῶν, οἱ μεν, ξεσθέντες διαφόρως  οἱ δὲ, ξίφεσιν 

ὑποβληθέντες καὶ τὴν πίστιν αὐτῶν μὴ προδόντες, ἅπαντες τὸν διὰ μαρτυρίου 

στέφανον ἀπηνέγκατο. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῆς ἁγίας μάρτυρος  Εὐτροπίας. 

 

Τὴν Εὐτροπίαν οἵαν νύμφην λαμπάδες, προὔπεμπον οἴκῳ τοῦ νοητοῦ νυμφίου. 

 

Αὕτη διεβλήθη τῷ ἡγεμόνι Ἀπελλιανῷ, ὡς χριστιανὴ, καὶ ἀσχολουμένη ἐν ταῖς 

φυλακαῖς, καὶ περιποιουμένη τοὺς ἐναποκλείστους ἁγίους. Καὶ ἐν πρώτοις μὲν 

κρεμασθεῖσα λαμπᾶσι κατεφλέχθη. Ἐλογίζετο δὲ τὴν φλόγα ὡς ὕδωρ, καὶ 

διεβεβαίου τοῖς πᾶσιν, ἄνδρα ὁρᾶν φοβερὸν, καταψύχοντα καὶ  
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δροσίζοντα | ταύτην· ὃν καὶ οἱ στρατιῶ|ται ἔβλεπον. Εἶθ’ οὕτω σφο|δροτέρως 

κολασθεῖσα, ἐν | αὐτῆ τῆ βασάνω, παρέ|δωκε τὸ πν(εῦμ)α τῶ κ(υρί)ω.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡ[μέρα, τοῦ ἁγίου ἀποστόλου | Κλέωπα· καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις | π(ατ)ρ(ὸ)ς 

ἡμῶν Ἰωσὴφ· π(ατ)ριάρχου | Κωνσταντινουπόλεως· καὶ τῶν | μαρτύρων· Ἀστερίου· 

Κλαυ|δίου· Νέωνος· καὶ τῆς ἀδελφῆς | αὐτῶν Νεονίλλης.] | 

 

Κλαύδιος, Ἀστέριος ἀλλὰ κ(αὶ) | Νέων, ἄθλω ξίφους | ὤφθησαν ἀστέρες νέοι.| 

 

Ἐπὶ ξύλον ταθεῖσα καὶ Νεω|νίλλα, ξύλου παλαι|ὰν ἐξερεύγεται πλάνην.| 

 

Ἐν ὑπατεία Διοκλητιανοῦ | πρότερον· ἡγεμονεύοντος | Λυσίου τῆς Συκελλίας, 

ἦ|σαν οἱ ἅγιοι οὗτοι χριστιανοὶ | κ(αὶ) αὐτάδελφοι ·  καὶ ἐπὶ | τὸ αὐτὸ οἰκοῦντες· καὶ 

χρή|ματα ἱκανὰ ἔχοντες, τῆς | οὖν μ(ητ)ρ(ὸ)ς αὐτῶν τελευτησάσης, || f 245v 

Αριστερὴ στήλη ἔσχον μητρηὰν· καὶ μετὰ | ταῦτα τελευτήσαντος καὶ | τοῦ 

π(ατ)ρ(ὸ)ς, σπεύδουσα ἡ μη|τρηὰ ἀποκερδῆσαι τὰ | ἐκ τῶν γονέων αὐτῶν 

πράγ|ματα, προδέδωκεν αὐτοὺς, | τῶ ἡγεμόνι ὡς χριστιανοὺς. | Οἱ δὲ νέοι 

ἀνακρινόμενοι, | εἶπον τῶ ἡγεμόνι·  ἡμεῖς | μὲν ἤδη καταφρονοῦμεν | πάντων, ὦ  

ἡγεμὼν· κ(αὶ) | ἔνεκα τῆς πίστεως ἡμῶν, | πᾶν ἐπελθὸν ἡμῖν ὑπο|μενοῦμεν. Ἡ δὲ 

εἰς τρόπον | μ(ητ)ρ(ὸ)ς  ἡμῶν οὐ καλῶς ἐκλε|γεῖσα, οὐ τὴν θρησκείαν | ὑμῶν 

ἐκδικοῦσα, ἡμᾶς | παρέστησε τῶ βήματί σου· | ἀλλὰ τὴν πατρῶαν καὶ | μητρώαν 

ἡμῶν κληρονο|μίαν σπεύδουσα ἐναπο|κερδῆσαι, πολλὴν οὖσαν. | Ταῦτα ἀκούσας 

ὁ ἡγεμὼν, | τοῦ  αὐτοῦ ἐφάνη καὶ οὗτος | γενόμενος σκοποῦ ἰδίω | δικαίω· καὶ 

εὐθέως τὸν | Κλαύδιον τείναντες ἐκ τεσ|σάρων, ῥάβδοις τὸν νῶτον | αὐτοῦ 

κατέξαινον. Εἶ|Δεξιὰ στήληθ’ οὕτως ἐξ ἄκρων τῶν χει|ρῶν κρεμμασθεὶς τοὺς 

πό|δας τοῖς ἄνθραξιν ἐμπυ|ρίζετο· τὰς δὲ πλευρὰς, | πλήκτροις κατεχαράσσετο· | 

κ(αὶ) ὀστράκοις ἀνατρίψαν|τες, κατέφλεξαν ἐν πα|πύροις. Ὁ δὲ ἅγιος , ὡς δι|όλου 

ἀκούων ἦν, θῦσον | τοῖς θεοῖς καὶ ἀπαλλάγηθι, | ἅπαξ εἰπὼν, περὶ τῆς | τοῦ 

Χ(ριστο)ῦ μου πίστεως, καὶ αὐ|τοῦ τοῦ θανάτου καταφρο|νῶ, ποίει ὃ θέλεις 

ἀπεκρί|νατο· καὶ καταγαγόντες αὐτὸν | ἀπὸ τοῦ ξύλου, τῆ φυλακῆ | ἐναπέρριψαν. 

Τὸν δὲ Ἀ|στέριον παρέστησαν· πρὸς | ὃν ὁ Λυσίας φησί· τί σου | τὸ ὄνομα· καὶ ὡς 

σιωπῶν | ἦν θλασθῆναι τοὺς ὀδόν|τας αὐτοῦ προσέταξεν· ἀ|κούειν τὲ διὰ τοῦ 

κήρυκος | τὸν ἅγιον, τὸ, θῦσον τοῖς | θεοῖς. Ὁ δὲ, ὃ βούλει ποιεῖν | ἡγεμὼν, ποίει 

ἀντέφη|σεν· ἐγὼ γὰρ οὐ πώποτε τὸν | Χ(ριστὸ)ν καὶ θ(εὸ)ν μου ἀρνήσομαι. | 

 

 

 

 

 



230 

 

 

δροσίζοντα ταύτην, ὃν καὶ οἱ στρατιῶται ἔβλεπον. Εἶθ’ οὕτω σφοδροτέρως 

κολασθεῖσα, ἐν αὐτῇ τῇ βασάνῳ παρέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ Κυρίῳ. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Κλεόπα καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν 

Ἰωσὴφ, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν μαρτύρων Ἀστερίου, Κλαυδίου, 

Νέωνος καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν Νεονίλλης. 

 

Κλαύδιος, Ἀστέριος ἀλλὰ καὶ Νέων, ἄθλῳ ξίφους ὤφθησαν ἀστέρες νέοι. 

 

Ἐπὶ ξύλον ταθεῖσα καὶ Νεονίλλα, ξύλου παλαιὰν ἐξερεύγεται πλάνην. 

 

Ἐν ὑπατείᾳ Διοκλητιανοῦ πρότερον, ἡγεμονεύοντος Λυσίου τῆς Σικελλίας, 

ἦσαν οἱ ἅγιοι οὗτοι χριστιανοὶ καὶ αὐτάδελφοι, καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰκοῦντες καὶ 

χρήματα ἱκανὰ ἔχοντες. Τῆς οὖν μητρὸς αὐτῶν τελευτησάσης ἔσχον μητρυιὰν· καὶ 

μετὰ ταῦτα τελευτήσαντος καὶ τοῦ πατρὸς, σπεύδουσα ἡ μητρυιὰ ἀποκερδῆσαι τὰ 

ἐκ τῶν γονέων αὐτῶν πράγματα, προδέδωκεν αὐτοὺς τῷ ἡγεμόνι ὡς χριστιανοὺς. 

Οἱ δὲ νέοι, ἀνακρινόμενοι, εἶπον τῷ ἡγεμόνι· «Ἡμεῖς μὲν ἤδη καταφρονοῦμεν 

πάντων, ὦ  ἡγεμὼν, καὶ ἔνεκα τῆς πίστεως ἡμῶν, πᾶν ἐπελθὸν ἡμῖν ὑπομενοῦμεν. 

Ἡ δὲ εἰς τρόπον μητρὸς ἡμῶν οὐ καλῶς ἐκλεγεῖσα, οὐ τὴν θρησκείαν ὑμῶν 

ἐκδικοῦσα, ἡμᾶς παρέστησε τῷ βήματί σου· ἀλλὰ τὴν πατρῷαν καὶ μητρῷαν ἡμῶν 

κληρονομίαν σπεύδουσα ἐναποκερδῆσαι, πολλὴν οὖσαν».  

Ταῦτα ἀκούσας ὁ ἡγεμὼν, τοῦ αὐτοῦ ἐφάνη καὶ οὗτος γενόμενος σκοποῦ ἰδίῷ 

δικαίῳ. Καὶ εὐθέως τὸν Κλαύδιον τείναντες ἐκ τεσσάρων, ῥάβδοις τὸν νῶτον αὐτοῦ 

κατέξαινον. Εἶθ’ οὕτως ἐξ ἄκρων τῶν χειρῶν κρεμασθεὶς, τοὺς πόδας τοῖς ἄνθραξιν 

ἐνεπυρίζετο τὰς δὲ πλευρὰς πλήκτροις κατεχαράσσετο· καὶ ὀστράκοις 

ἀνατρίψαντες, κατέφλεξαν ἐν παπύροις. Ὁ δὲ ἅγιος, ὡς διόλου ἀκούων ἦν «Θῦσον 

τοῖς θεοῖς καὶ ἀπαλλάγηθι», ἅπαξ εἰπὼν, «Περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ μου πίστεως, καὶ 

αὐτοῦ τοῦ θανάτου καταφρονῶ, ποίει ὃ θέλεις», ἀπεκρίνατο· καὶ καταγαγόντες 

αὐτὸν ἀπὸ τοῦ ξύλου, τῇ φυλακῇ ἐναπέῤῥιψαν.  

Τὸν δὲ Ἀστέριον παρέστησαν· πρὸς ὃν ὁ Λυσίας φησί· «τί σου τὸ ὄνομα;»  Καὶ 

ὡς σιωπῶν ἦν, θλασθῆναι τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ προσέταξεν, ἀκούειν τὲ διὰ τοῦ 

κήρυκος τὸν ἅγιον, τὸ, «Θῦσον τοῖς θεοῖς». Ὁ δὲ, «Ὃ βούλει ποιεῖν, ἡγεμὼν, ποίει, 

ἀντέφησεν· ἐγὼ γὰρ οὐ πώποτε τὸν Χριστὸν καὶ Θεὸν μου ἀρνήσομαι».  
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 Τότε κρεμμασθεὶς, τὰς || f 246r Αριστερὴ στήλη πλευρὰς κατεξέετο· καὶ | 

ἀνθρακιᾶς ὑποστρωθείσης | οἱ πόδες αὐτοῦ καταφλέ|γοντο· εἶθ’ οὕτω ῥάβδοις | 

μαστίξαντες, τῆ  φυλακῆ | παραδεδώκασι· καὶ τὸν | Νέωνα παρέστησαν. Ὃς | κ(αὶ) 

τὶ τὸ ὄνομα ἐρωτηθεὶς | εἰπεῖν, ἔφη· εἰ τὸ ὄνο|μα βούλει ὦ ἡγεμὼν μα|θεῖν, Νέων 

καλοῦμαι πλέ|ον δὲ τούτου ἐξ ἐμοῦ ταὶ | μὴ ἐλπίζη·  αὐτάδελφος | γὰρ ὢν τῶν πρὸ 

ἐμοῦ τιμω|ρηθέντων, διαιρεθῆναι | ἀπὸ τούτων οὐ δύναμαι· | ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς τοῦ 

Χ(ριστο)ῦ μου ὁ|μολογίας, ἤδη πρόκει|μαί σοι· καὶ μὴ μέλε ποιεῖν | ὃ βούλει· τότε 

τείναντες | κ(αὶ) αὐτὸν,  σφοδρῶς ἔτυ|πτον· ὑποστρώσαντες | καὶ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ 

ἄν|θρακας· καὶ τύψαντες | ἐπὶ πολλὰς ὥρας, τῆ φυ|λακῆ ἐναπέθεντο· κ(αὶ) | τῆ 

ἐξῆς προκαθίσαντος | τοῦ Λυσία, παρέστησαν | τὸν ἅγιον Κλαύδιον·  καὶ | Δεξιὰ 

στήλη ὁ Λυσίας·  εἰ σεαυτὸν νου|θετήσας, καὶ μεταβαλὼν | ἔφη, κρείτονος γέγονας 

| λογισμοῦ φράσον ἡμῖν. | Καὶ ὁ ἅγιος· τολμηρότε|ρός σοι παρίσταμαι ὑπὲρ | τὴν 

χθὲς· ῥωμαλεώτερος | κ(αὶ) θαρσαλεώτερος ἐν τοῖς | βασάνοις σου γεγονὼς· καὶ | 

εὐθέως τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν | κ(αὶ) τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἀσφα|λῶς δήσαντες, 

ἀπηώρη|σαν· καὶ ἀθρέμβολα καὶ | χειρολάβους ἐνεγκόντες, | τοὺς καρποὺς τῶν 

χειρῶν | κ(αὶ) τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ἐξήρ|θρωσαν· καὶ μετὰ πολλὰς | ὥρας τῆς 

ἀρτήσεως κατα|γαγόντες αὐτὸν ἡμιθ<α>νῆ, τῆ | φυλακῆ παρέδωκαν· κ(αὶ) | πρὸς 

τὸν ἅγιον Ἀστέριον | παραστάντα ἀπιδὼν ὁ Λυ|σίας, σὺ τὶ λέγεις ἔφη· | ἐσκέψω 

θῦσαι τοῖς θεοῖς | κ(αὶ) ἀπαλλαγῆναι τοῦ λοιποῦ | τῶν βασάνων, καὶ ὁ ἅγιος· | ὁ 

Θ(εὸ)ν εἰδὼς ἀληθινὸν· καὶ | πάσας ἔχων ἐν αὐτῶ τὰς | ἐλπίδας, οὐ φροντίζει | 

θανάτου, || f 246v Αριστερὴ  στήλη κἀν μυρίοις περιπέση | δεινοῖς·  ὁ  Λυσίας εἶπε· 

| κρεμμάσαντες αὐτὸν, τὰς | πλευρὰς αὐτοῦ ξέσατε· | κ(αὶ) τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν 

ἀ|φαιρεθήτωσαν· καὶ ὀβε|λίσκοις πεπυρωμένοις | τοὺς μηροὺς αὐτοῦ 

κατα|φλέξατε· καὶ τούτων οὕ|τω  γινομένων, ὁ ἅγιος | δριμυτάτων αἰσθανόμενος | 

ὀδυνῶν, ἴδοι ὁ θ(εὸ)ς ἃ πρά|ττεις ἐξεβόησε δυσσεβέ|στατε· καὶ τὴν ἐκδίκησιν | 

ἀξίαν ἀπὸ σοῦ  ἀπαιτῆσαι. | Κ(αὶ) ὁ ἄρχων, τοῦτον μὲν τῆ | φυλακῆ ἐν 

ἀπορριφῆναι | προσέταξε· τὸν δὲ ἕτερον, | εἰς ἐξέτασιν παραστῆναι. | Ὡς οὖν 

παρέστη ὁ ἅγιος· | κ(αὶ) ὁ αὐτὸς πάλιν ἦν, τεί|ναντες καὶ αὖθις, τοῖς βου|νεύροις 

κατέξεον· κ(αὶ) τὰς | προτέρας πληγὰς ἐπανα|ξάντες· καὶ ἓν τραῦμα | τὸ ὅλον 

σῶμα ἀπαρτή|σαντες, τῆ φυλακῆ ἐνα|πέρριψαν· τότε καὶ τὴν | τὼν ἁγίων ἀδελφὴν 

| Δεξιὰ  στήλη Νεωνίλλαν, ἀχθῆναι ἐ|κέλευσεν ὁ  ἡγεμὼν, κ(αὶ) ὡς | εὗρεν καὶ 

ταύτην στερεω|τέραν πέτρας, τῆ πρὸς τὸν | Χ(ριστὸ)ν πίστει, τὸ πρόσωπον | αὐτῆς 

τύπτεσθαι προσ|τάσσει τοὺς πόδας τε ἅμα | δεθῆναι καὶ κρεμμασθῆναι | κ(αὶ) τὰ 

πέλματα τῶν ποδῶν | αὐτῆς λώροις καταικίζε|σθαι· καὶ τούτων γενομέ|νων, ἐξ 

ἄκρων τριχῶν | δήσαντες, ἀπεώρησαν, | εἶτα τὴν κεφαλὴν ξυρί|σαντες.  
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Τότε κρεμμασθεὶς, τὰς πλευρὰς κατεξέετο· καὶ ἀνθρακιᾶς ὑποστρωθείσης, οἱ πόδες 

αὐτοῦ καταφλέγοντο· εἶθ’ οὕτω ῥάβδοις μαστίξαντες, τῇ φυλακῇ παραδεδώκασι, 

καὶ τὸν Νέωνα παρέστησαν. Ὃς καὶ τὶ τὸ ὄνομα ἐρωτηθεὶς εἰπεῖν, ἔφη, «Εἰ τὸ ὄνομα 

βούλει, ὦ ἡγεμὼν, μαθεῖν, Νέων καλοῦμαι πλέον δὲ τούτου ἐξ ἐμοῦ τὶ μὴ ἐλπίζῃ·  

αὐτάδελφος γὰρ ὢν τῶν πρὸ ἐμοῦ τιμωρηθέντων, διαιρεθῆναι ἀπὸ τούτων οὐ 

δύναμαι· ἀλλ’ ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ μου ὁμολογίας ἤδη πρόκειμαί σοι· καὶ μὴ μέλε 

ποιεῖν ὃ βούλει». Τότε τείναντες καὶ αὐτὸν, σφοδρῶς ἔτυπτον· ὑποστρώσαντες καὶ 

τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἄνθρακας· καὶ τύψαντες ἐπὶ πολλὰς ὥρας, τῇ φυλακῇ 

ἐναπέθεντο. 

Καὶ τῇ ἐξῆς προκαθίσαντος τοῦ Λυσίου, παρέστησαν τὸν ἅγιον Κλαύδιον.  

Καὶ ὁ Λυσίας· «Εἰ σεαυτὸν νουθετήσας καὶ μεταβαλών, ἔφη, κρετίτονος γέγονας  

λογισμοῦ φράσον ἡμῖν». Καὶ ὁ ἅγιος· «Τολμηρότερός σοι παρίσταμαι ὑπὲρ τὴν χθές, 

ῥωμαλεώτερος καὶ θαρσαλεώτερος ἐν τοῖς βασάνοις σου γεγονὼς». Καὶ  εὐθέως τὰ 

ἄκρα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἀσφαλῶς δήσαντες, ἀπῃώρησαν· καὶ 

ἀθρέμβολα καὶ χειρολάβους ἐνεγκόντες, τοὺς ἁρμοὺς τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν 

αὐτοῦ, ἐξήρθρωσαν· καὶ μετὰ πολλὰς ὥρας τῆς ἀναρτήσεως, καταγαγόντες αὐτὸν 

ἡμιθανῆ, τῇ φυλακῇ παρέδωκαν. 

Καὶ πρὸς τὸν ἅγιον Ἀστέριον παραστάντα, ἀπιδὼν ὁ Λυσίας· «Σὺ τὶ λέγεις; 

ἔφη· ἐσκέψω θῦσαι τοῖς θεοῖς καὶ ἀπαλλαγῆναι τοῦ λοιποῦ τῶν βασάνων;» Καὶ ὁ 

ἅγιος· «Ὁ Θεὸν εἰδὼς ἀληθινὸν· καὶ πάσας ἔχων ἐν αὐτῷ τὰς ἐλπίδας, οὐ φροντίζει  

θανάτου, κἂν μυρίοις περιπέσοι δεινοῖς». Ὁ Λυσίας εἶπε· «κρεμμάσαντες αὐτόν, τὰς 

πλευρὰς αὐτοῦ ξέσατε· καὶ τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν ἀφαιρεθήτωσαν· καὶ ὀβελίσκοις 

πεπυρωμένοις τοὺς μηροὺς αὐτοῦ καταφλέξατε». Καὶ τούτων οὕτω γενομένων, ὁ 

ἅγιος δριμυτάτων αἰσθανόμενος ὀδυνῶν, «Ἴδοι ὁ Θεὸς ἃ πράττεις ἐξεβόησε 

δυσσεβέστατε, καὶ τὴν ἐκδίκησιν ἀξίαν ἀπὸ σοῦ  ἀποτίσαι». Καὶ ὁ ἄρχων, τοῦτον 

μὲν τῇ φυλακῇ ἐναποῤῥιφῆναι προσέταξε, τὸν δὲ ἕτερον εἰς ἐξέτασιν παραστῆναι.  

Ὡς οὖν παρέστη ὁ ἅγιος καὶ ὁ αὐτὸς πάλιν ἦν, τείναντες καὶ αὖθις, τοῖς 

βουνεύροις κατέξεον· καὶ τὰς προτέρας πληγὰς ἐπαναξάντες καὶ ἓν τραῦμα τὸ 

ὅλον σῶμα ἀπαρτίσαντες, τῇ φυλακῇ ἐναπέῤῥιψαν. 

Τότε καὶ τὴν τῶν ἁγίων ἀδελφὴν Νεονίλλαν, ἀχθῆναι ἐκέλευσεν ὁ  ἡγεμὼν· 

καὶ ὡς εὗρεν καὶ ταύτην στερεωτέραν πέτρας τῇ πρὸς τὸν Χριστὸν πίστει, τὸ 

πρόσωπον αὐτῆς τύπτεσθαι προστάσσει τοὺς πόδας τε ἅμα δεθῆναι καὶ 

κρεμμασθῆναι καὶ τὰ πέλματα τῶν ποδῶν αὐτῆς λώροις καταικίζεσθαι· καὶ τούτων 

γενομένων, ἐξ ἄκρων τριχῶν δήσαντες ἀπῃώρησαν. Εἶτα τὴν κεφαλὴν ξυρίσαντες  
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Καὶ ἐκ τεσσάρων | τείναντες, λώροις ὠμοῖς, | τὰς σάρκας κατέξαινον | αὐτῆς. 

Μετὰ δὲ ταῦτα, | ὑπτίαν ἐν [τῆ γῆ] ἐξαπλώ|σαντες, ἀνθρακιὰν τεθεί|κασι κατὰ 

τῶν σπλάγχνων | αὐτῆς ζέουσαν· καὶ τοῦ ζῆν | διὰ ταύτης ἀπήλλαξαν. | Εἶθ’ οὕτω 

τὸ τίμιον αὐτῆς | σῶμα σάκκω ἐμβαλόντες, | κατὰ μέσον τῆς θαλάσσης | 

ἐξηκόντισαν. Τοὺς δὲ | ἁγίους Κλαύδιον Ἀστέριον | κ(αὶ)  Νέωνα, ἔξω τοῦ τείχους 

|| f 274r Αριστερὴ  στήλη καρατομήσαντες, βορὰν | τοῖς θηρίοις καὶ ὀρνέοις | 

ἀπέρριψαν· καὶ οὕτως | ἐτελειώθησαν οἱ ἅγιοι καὶ | καλλίνικοι τοῦ Χ(ριστο)ῦ 

μάρτυρες, | Κλαύδιος·  Ἀστέριος· Νέων· | κ(αὶ) Νεωνίλλα, οἱ αὐτάδελ|φοι. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν | ἑβδομήκοντα·  Τερτίου, Μάρκου, | 

Ἰούστου, καὶ Ἀρτεμᾶ.| 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι | εἰσὶν ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα, | ἐν τῆ πρὸς θ(εὸ)ν πίστει 

πε|φωτισμένοι. Καὶ ὁ μὲν | Τέρτιος, ἐπίσκοπος γέ|γονε δεύτερος Ἰκονίου, μετὰ | 

Σωσίπατρον· καὶ τούτου | τὸ ὑστέρημα ἀνεπλή|ρωσε· καὶ τοὺς περιλει|φθέντας, τῶ 

ἁγίω βαπτίσ|ματι ἀνεκαίνισε· θαυμα|τουργὸς ἐξαίσιος γεγονὼς. | Ἔγραψε δὲ καὶ 

τὴν πρὸς | Ῥωμαίους έπιστολὴν. | Μάρκος δὲ ὁ τοῦ Βαρνάβα | πρὸς ἀδελφοῦ 

ἀνεψιὸς, | οὗ ὁ ἀπόστολος ἐν ταῖς ἐπι|στολαῖς μέμνηται καὶ | Δεξιὰ στήλη αὐτὸς 

Ἀπολλωνιάδος ἐπί|σκοπος προκεχείριστο, | ἐξολοθρεύσας ἐν τῶ τῆς | ἀληθείας 

κηρύγματι, τὰ | τῶν εἰδώλων σεβάσματα. | Ἰοῦστος δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς, 

ἐ|λευθεροπόλεως ἐπίσκοπος | γέγονε· πάντας ἑλκύσας | εἰς ἐπίγνωσιν τῆς 

ἀληθείας, | τῶ λόγω τῆς διδασκαλίας| αὐτοῦ. Ἀρτεμᾶς Λύστροις | ἐπισκοπεῖ·  

πᾶσαν δαι|μονικὴν λύσας στραγγαλιὰν, | ὡς τοῦ Χ(ριστο)ῦ δόκιμος ὑπηρέ|της· 

οὗτοι ὑπὲρ τῆς εὐσε|βείας ἀγωνισάμενοι κ(αὶ) | πειρασμοῖς οὐ τοῖς τυχοῦσι | 

περιπεσόντες, ἐν εἰρήνη | τὰ πνεύματα αὐτῶν, τῶ | κ(υρί)ω  παρέθεντο.| 

 

ΤΗ  ΛΑ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

f 253r Δεξιὰ  στήλη 

Τῶ αὐτῶ μηνὶ ,  ΛΑη΄ ·  μνήμη τοῦ ἁγίου | μάρτυρος Ἐπιμάχου.| 

 

Οὐ δειλὸς Ἐπίμαχος ὤφθη | πρὸς ξίφος, ἀπροσμά|χητον σύμμαχον θ(εὸ)ν φέρων.| 

  

Πρώτη ἐντριακοστῆ, Ἐπι|μάχου αὐχένα κέρσαν.| 

 

Οὗτος λίαν ὡραῖος τὴν | ὄψιν ἦν, ἐν ἀγρῶ τὴν οἴκησιν| ἔχων || f 253v  Αριστερὴ 

στήλη ἐκ πόλεως τοῦ Πηλουσίου. | Διεβλήθη δὲ πρὸς τὸν ἡγε|μόνα Ἀπελλιανὸν ἐν 

Ἀλε|ξανδρεία· ὡς οὖν πλῆθος | ἁγίων τιμωρούμενον εἶδε, | ἤδη τῆς θυσίας 

τελουμέ|νης, δραμὼν ὁ Ἐπίμαχος | καταστρέφειν τὸν βωμὸν | ἐπιχαίρει. 
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καὶ ἐκ τεσσάρων τείναντες, λώροις ὠμοῖς τὰς σάρκας κατέξαινον αὐτῆς. Μετὰ δὲ 

ταῦτα ὑπτίαν ἐν τῇ γῇ ἐξαπλώσαντες ἀνθρακιὰν τεθείκασι κατὰ τῶν σπλάγχνων 

αὐτῆς ζέουσαν, καὶ τοῦ ζῆν διὰ ταύτης ἀπήλλαξαν. Εἶθ’ οὕτω τὸ τίμιον αὐτῆς σῶμα 

σάκκῳ ἐμβαλόντες, κατὰ μέσον τῆς θαλάσσης ἐξηκόντισαν. Τοὺς δὲ ἁγίους 

Κλαύδιον, Ἀστέριον καὶ  Νέωνα, ἔξω τοῦ τείχους καρατομήσαντες, βορὰν τοῖς 

θηρίοις καὶ ὀρνέοις ἀπέῤῥιψαν, καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν οἱ ἅγιοι καὶ καλλίνικοι τοῦ 

Χριστοῦ μάρτυρες, Κλαύδιος,  Ἀστέριος, Νέων καὶ Νεωνίλλα, οἱ αὐτάδελφοι. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Τερτίου, Μάρκου,  

Ἰούστου, καὶ Ἀρτεμᾶ. 

 

Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι εἰσὶν ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα, ἐν τῇ πρὸς Θεὸν πίστει 

πεφωτισμένοι· καὶ ὁ μὲν Τέρτιος ἐπίσκοπος γέγονε δεύτερος Ἰκονίου, μετὰ  

Σωσίπατρον, καὶ τούτου τὸ ὑστέρημα ἀνεπλήρωσε καὶ τοὺς περιλειφθέντας τῷ 

ἁγίῳ βαπτίσματι ἀνεκαίνισε θαυματουργὸς ἐξαίσιος γεγονώς. Ἔγραψε δὲ καὶ τὴν 

πρὸς Ῥωμαίους έπιστολήν.  

Μάρκος δὲ ὁ τοῦ Βαρνάβα πρὸς ἀδελφοῦ ἀνεψιὸς οὗ ὁ ἀπόστολος ἐν ταῖς 

ἐπιστολαῖς μέμνηται καὶ αὐτὸς Ἀπολλωνιάδος ἐπίσκοπος προκεχείριστο, 

ἐξολοθρεύσας ἐν τῷ τῆς ἀληθείας κηρύγματι τὰ τῶν εἰδώλων σεβάσματα.  

Ἰοῦστος δὲ, καὶ ὁ Ἰησοῦς, Ἐλευθεροπόλεως ἐπίσκοπος γέγονε, πάντας 

ἑλκύσας εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, τῷ λόγῳ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ.  

Ἀρτεμᾶς Λύστροις ἐπισκοπεῖ·  πᾶσαν δαιμονικὴν λύσας στραγγαλιὰν ὡς τοῦ 

Χριστοῦ δόκιμος ὑπηρέτης. Οὗτοι ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας ἀγωνισάμενοι καὶ πειρασμοῖς 

οὐ τοῖς τυχοῦσι περιπεσόντες, ἐν εἰρήνῃ τὰ πνεύματα αὐτῶν, τῷ Κυρίῳ  παρέθεντο. 

 

ΤΗ  ΛΑ΄  ΤΟΥ  ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Τῷ αὐτῷ μηνὶ   ΛΑῃ΄,  μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐπιμάχου. 

 

Οὐ δειλὸς Ἐπίμαχος ὤφθη πρὸς ξίφος, ἀπροσμάχητον σύμμαχον Θεὸν φέρων. 

  

Πρώτῃ ἐντριακοστῇ, Ἐπιμάχου αὐχένα κέρσαν. 

 

Οὗτος λίαν ὡραῖος τὴν ὄψιν ἦν, ἐν ἀγρῷ τὴν οἴκησιν ἔχων ἐκ πόλεως τοῦ 

Πηλουσίου. Διεβλήθη δὲ πρὸς τὸν ἡγεμόνα Ἀπελλιανὸν, ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, ὡς οὖν 

πλῆθος ἁγίων τιμωρούμενον εἶδε, ἤδη τῆς θυσίας τελουμένης, δραμὼν ὁ Ἐπίμαχος  

καταστρέφειν τὸν βωμὸν ἐπιχαίρει.  
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 Παραυτίκα οὖν | ἀναρτᾶται  ἐπὶ ξύλου· καὶ | διαξέεται σιδηροῖς ὄνυξι· | κ(αὶ) 

λίθοις τὰ ὀστᾶ συνθλά|ττεται. Γυνὴ δέ τις  παρε|στῶσα ἐκεῖσε πεπηρωμένον | 

ἔχουσα ἕνα τῶν ὀφθαλμῶν, | ἐπείπερ τῶ ἁγίω ἀκλινῶς | ἐνιτένιζε, μέγά τι καὶ 

ἀξι|έραστον θαυματουργεῖται | ἐν αὐτῆ· ξεομένου γὰρ τοῦ | μάρτυρος, μέρος τί 

τῶν | ἐκείνου σαρκῶν ἐκεῖθεν | ἀποσπασθέν, καὶ ἀέριόν | πως φερόμενον 

ἀποστά|ζει τοῦ αἵματος εἰς τὸν ὀ|φθαλμῶν· καὶ ὁ σταλαγμὸς | αὐτίκα παγεὶς, ὢ 

θαύμα|τος ἀνεικάστου, φῶς γίνε|ται ταύτη·  καὶ ὑγιῆ τὸν ὁ|φθαλμὸν ἀποδίδωσιν | 

Δεξιά στήλη ὕστερον δὲ καὶ ὁ ἅγιος τὴν κε|φαλὴν ἀποτέμνεται.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων ἀ|ποστόλων, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα· | Στάχυος, 

Ἀριστοβούλου, Ἀμπλία, | Οὐρβανοῦ, Ἀπελλῆ καὶ Ναρκίσσου.| 

 

Στάχυς δρεπάνω τῆς τελευτῆς | ὡς στάχυς, ἐκ τοῦ παρόντος | ἐκθερίζεται βίου. 

 

Ψυχὰς | Ἀριστόβουλος ἀγρεύσας λόγοις, | Θ(ε)ῶ πρόσεισι μισθὸν αὐτῶν | τῆς 

ἄγρας. 

 

Ἡ  τετράχορ|δος τῶν  ἀποστόλων λύρα, | σιγᾶ στερήσει πνευμάτων | ὡς 

κολάβων.| 

 

Τούτων ὁ μὲν ἅγιος ἀπόστολος | Στάχυς προχειρίζεται τοῦ | Βυζαντίου ἐπίσκοπος, 

παρὰ | Ἀνδρέου τοῦ ἀποστόλου· | ὠκοδόμησε δὲ καὶ ἐκκλησίαν | ἐν Ἀργυροπόλει, 

ἐν ἧ συνη|θρίζοντο πλήθη χριστιανῶν | οὐκ εὐαρίθμητα· καὶ ἐδί|δασκεν αὐτοὺς· 

καὶ οὕτω | ἀβίους, ἐπὶ ἔτεσι δεκαὲξ, | ἐν εἰρήνη ἐκοιμήθη. Ὁ δὲ | Ἀμπλίας καὶ 

Οὐρβανὸς, ἐπί|σκοποι καὶ αὐτοὶ γεγονότες | παρὰ τοῦ αὐτοῦ Ἀνδρέου, || f 254r 

Αριστερὴ στήλη ὁ μὲν Ἀμπλίας, Δυσοπόλεως, | ὁ δὲ Οὐρβανὸς, Μακεδονίας· | καὶ 

διὰ τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν ὁμολογίαν, | καὶ τὴν τῶν εἰδώλων καθαί|ρεσιν, ὑπὸ Ἰουδαίων 

| καὶ Ἑλλήνων ἀναιρεθέντες, | τὰς μακαρίας αὐτῶν ψυ|χὰς, τῶ θ(ε)ῶ παρέθεντο. | 

Ὁ δὲ Νάρκισσος, διαφόρως | βασανισθεὶς ἐν διαφόροις | καιροῖς καὶ ἔθνεσι καὶ 

τόποις, | παρέδωκε καὶ αὐτὸς τὴν | ψυχὴν κ(υρί)ω, δι’ ὃν καὶ τὸ | αἷμα αὐτοῦ 

προθύμως ἐ|ξέχεεν. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | τοῦ ἐν ἁγίοις π(ατ)ρ(ὸ)ς ἡμῶν Ἰα|κώβου ἐπισκόπου Μυγδονίας· | 

ἑνὸς ὄντος ἐκ τῶν τριακοσίων | δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων π(ατέ)ρων| τῶν ἐν Νικαία.|  

 

Οὗτος ὁ π(ατ)ὴρ ἡμῶν | Ἰάκωβος, ὁ Ἀντιοχείας | τῆς Μιγδονίας ἐπίσκοπος, | τῆς 

καὶ Νησίκης λεγομένης, | μέγας καὶ θαυμαστὸς γέγονε· | κ(αὶ) πολλὰ τὰ περὶ 

τούτου | ἐν ταῖς γραφαῖς· μεγαλουρ|γήματα φέροντα· νε|κροὺς τῆ δυνάμει τοῦ 

Χ(ριστο)ῦ | Δεξιὰ στήλη ἐξανέστησε· καὶ πολλοὺς | ἐξ εἰδωλομανίας, εἰς 

θεο|γνωσίαν ἐπέστρεψε· καὶ | πολλοὺς δι’ ἀνθρώπινον | φόβον, τὸν Χ(ριστὸ)ν 
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Παραυτίκα οὖν ἀναρτᾶται ἐπὶ ξύλου καὶ διαξέεται σιδηροῖς ὄνυξι καὶ λίθοις τὰ 

ὀστᾶ συνθλάττεται. Γυνὴ δέ τις παρεστῶσα ἐκεῖσε πεπηρωμένον ἔχουσα ἕνα τῶν 

ὀφθαλμῶν, ἐπείπερ τῷ ἁγίῳ ἀκλινῶς ἐνητένιζε, μέγα τι καὶ ἀξιέραστον 

θαυματουργεῖται ἐν αὐτῇ. Ξεομένου γὰρ τοῦ μάρτυρος, μέρος τι τῶν ἐκείνου 

σαρκῶν ἐκεῖθεν ἀποσπασθέν, καὶ ἀέριόν πως φερόμενον ἀποστάζει τοῦ αἵματος 

εἰς τὸν ὀφθαλμῶν· καὶ ὁ σταλαγμὸς αὐτίκα παγεὶς, ὢ θαύματος ἀνεικάστου, φῶς 

γίνεται ταύτη· καὶ ὑγιῆ τὸν ὁφθαλμὸν ἀποδίδωσιν. Ὕστερον δὲ καὶ ὁ ἅγιος τὴν 

κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα Στάχυος, 

Ἀριστοβούλου, Ἀμπλία, Οὐρβανοῦ, Ἀπελλῆ καὶ Ναρκίσσου. 

 

Στάχυς δρεπάνῳ τῆς τελευτῆς, ὡς στάχυς, ἐκ τοῦ παρόντος ἐκθερίζεται βίου. 

 

Ψυχὰς Ἀριστόβουλος ἀγρεύσας λόγοις, Θεῷ πρόσεισι μισθὸν αἰτῶν τῆς ἄγρας. 

 

Ἡ  τετράχορδος τῶν ἀποστόλων λύρα, σιγᾷ στερήσει πνευμάτων ὡς κολάβων. 

 

Τούτων, ὁ μὲν ἅγιος ἀπόστολος Στάχυς προχειρίζεται τοῦ Βυζαντίου 

ἐπίσκοπος, παρὰ Ἀνδρέου τοῦ ἀποστόλου· ᾠκοδόμησε δὲ καὶ ἐκκλησίαν ἐν 

Ἀργυροπόλει, ἐν ᾗ συνηθρίζοντο πλήθη χριστιανῶν οὐκ εὐαρίθμητα, καὶ ἐδίδασκεν 

αὐτοὺς· καὶ οὕτω ἀβίους, ἐπὶ ἔτεσι δεκαὲξ, ἐν εἰρήνῃ ἐκοιμήθη. Ὁ δὲ Ἀμπλίας καὶ 

Οὐρβανὸς, ἐπίσκοποι καὶ αὐτοὶ γεγονότες παρὰ τοῦ αὐτοῦ Ἀνδρέου, ὁ μὲν Ἀμπλίας, 

Ὀδυσσουπόλεως, ὁ δὲ Οὐρβανὸς Μακεδονίας, καὶ διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν, 

καὶ τὴν τῶν εἰδώλων καθαίρεσιν, ὑπὸ Ἰουδαίων καὶ Ἑλλήνων ἀναιρεθέντες, τὰς 

μακαρίας αὐτῶν ψυχὰς τῷ Θεῷ παρέθεντο. Ὁ δὲ Νάρκισσος, διαφόρως 

βασανισθεὶς ἐν διαφόροις καιροῖς καὶ ἔθνεσι καὶ τόποις, παρέδωκε καὶ αὐτὸς τὴν 

ψυχὴν Κυρίῳ, δι’ ὃν καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ προθύμως ἐξέχεεν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου ἐπισκόπου Μυγδονίας· ἑνὸς 

ὄντος ἐκ τῶν τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαίᾳ.  

 

Οὗτος ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἰάκωβος, ὁ Ἀντιοχείας τῆς Μυγδονίας ἐπίσκοπος, τῆς καὶ 

Νησίκης λεγομένης· μέγας καὶ θαυμαστὸς γέγονε· καὶ πολλὰ τὰ περὶ τούτου ἐν 

ταῖς γραφαῖς· μεγαλουργήματα φέροντα· νεκροὺς τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ 

ἐξανέστησε· καὶ πολλοὺς ἐξ εἰδωλομανίας εἰς θεογνωσίαν ἐπέστρεψε, καὶ πολλοὺς 

δι’ ἀνθρώπινον φόβον, τὸν Χριστὸν  
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 ἀρνουμέ|νους, πάλιν δρομῆσαι πρὸς | αὐτὸν παρεσκεύασε· κ(αὶ) σύν|ταξιν βίβλου 

πάνυ εὐσύν|τακτον καὶ ὠφέλιμον ἐξέ|θετο. Ἐξεικονίζει δέ τι|να τῶν τῆς βίβλου 

Θεοδώ|ρητος ὁ ἐπίσκοπος, ἐν τῆ | Φιλοθέω αὐτοῦ ἱστορία. | Οὗτος πλείστους 

πειρασμοὺς | ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν βα|σιλέων ὑποστὰς καὶ μὴ ἡττη|θεὶς, διήρκεσε 

μέχρι τοῦ | μεγάλου Κωνσταντίνου· | κ(αὶ) ἐν τῆ πρώτη συνόδω τῶν | τριακοσίων 

δεκαοκτὼ ἁγίων | π(ατέ)ρων εἷς ἦν· καὶ τὰ ἐκεῖ|σε κηρυχθέντα ἐπισφραγίσας | 

μετὰ τῶν σὺν αὐτῶ καὶ βε|βαιώσας, εἰσῆλθεν ἐν Κων|σταντινουπόλει, πρὸς τὸν | 

μέγαν Μ(ητ)ροφανὴν, καὶ τού|του συγκοινωνὸν· κ(αὶ) κοιμη|θέντα  κηδεύσας 

αὐτὸν, κα|τέλαβε τὸν θρόνον αὐτοῦ· || f 254v Αριστερὴ στήλη καὶ μικρὸν ἐπιβιοὺς 

κ(αὶ) ση|μείοις διαλάμπων, κατα|λιπὼν τὸ σῶμα ἐν τῆ γῆ, | πρὸς Θ(εὸ)ν 

ἀνέδραμεν.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, διήγησις Θεο|δωρίτου ἐπισκόπου Κύρου, | περὶ βίου καὶ ἀθλήσεως, 

| ὀμολογητοῦ τινὸς ἀνωνύμου.| 

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουλιανοῦ | τοῦ ἀποστάτου, νέος τὶς | ἱερέως υἱὸς ἐν δυσσεβεία | 

τραφεὶς, εἰς τὸν τῶν εὐ|σεβῶν μετέστη χορὸν· τρό|πω τοιῶδε· γυνὴ τὶς | ἐπίσημος 

ἐν εὐλαβεία· | καὶ τοῦ τῆς διακονίας ἠξι|ωμένην χαρίσματος, συνή|θης ἦν τῆ 

τούτου μ(ητ)ρὶ. Αὕτη | τοῦτον μετὰ τῆς μ(ητ)ρὸς ἀφι|κνούμενον ἔτι μειράκιον | 

ὄντα ἠσπάζετό τε καὶ | ἠρέθιζε πρὸς εὐσέβειαν. | Τῆς οὖν μ(ητ)ρ(ὸ)ς τελευτησάσης, 

| ἀφικνεῖτο πρὸς ταύτη | ὁ νέος· καὶ τῆς συνήθους | διδασκαλίας ἀπήλαυε. | 

Παγιωθεὶς οὖν ἤδη ταῖς | διδασκαλίαις τῆς θεοφι|λοῦς γυναικὸς ἐπυνθάνετο | 

Δεξιὰ στήλη πῶς ἂν δυνηθῆ τὴν τοῦ | π(ατ)ρ(ὸ)ς δεισιδαιμονίαν φυγεῖν, | κ(αὶ) τῆς 

παρ’ αὐτῆς κηρυττο|μένης ἀληθείας μεταλαχεῖν. | Ἡ δὲ, χρὴ σε π(ατέ)ρα φυγεῖν | 

ὦ τέκνον φησὶ, καὶ προ|τιμήσασθαι τὸν σαυτοῦ τε | κἀκείνου δημιουργὸν· κ(αὶ) 

|πόλιν ἑτέραν καταλαβεῖν· | ἐν ἧ δὲ διαδράναι δυνατὸν, | τοῦ δυσσεβοῦς βασιλέως 

| τὰς χεῖρας· ἐπηγγείλατο | δὲ καὶ δι’ ἑαυτῆς προβῆναι | τὴν περὶ τούτου πρόνοιαν· 

| κ(αὶ) ὁ παῖς ὡς ἤκουσε, φησὶ· | κ(αὶ) τὴν ἐμαυτοῦ παραδώσω | ψυχὴν. Ὀλίγων δὲ 

διελθου|σῶν ἡμερῶν, Ἰουλιανὸς | μὲν εἰς τὴν Δάφνην δημο|θοινίας ἐπιτελέσων 

ἀνῆλ|θε. Συνανῆλθε δὲ , καὶ ὁ τοῦ | παιδὸς π(ατ)ὴρ ἱερεὺς ὢν, κ(αὶ) | εἰωθὼς 

συνέπεσθαι τῶ | βασιλεῖ, τῶ δὲ π(ατ)ρὶ συνῆν| κ(αὶ) οὗτος· καὶ ὁ τούτου ἀδελ|φὸς· 

νεωκόροι γὰρ ἦσαν· | τὰ βασιλικὰ ἐδέσματα | περιερραντίζοντες. Τῆ | οὖν πρώτη 

ἡμέρα παραστὰς || f 255r Αριστερὴ  στήλη ὁ τοῦ ἱερέως παῖς τῆ τοῦ | βασιλέως 

στιβάδι, καὶ τὰ | ὄψα κατὰ τὸ ἔθος διαράνας, | κ(αὶ) τοῦ μύσους ἐμπλήσας, | δρόμω 

χρησάμενος, τὴν | Ἀντιοχέων πόλιν κατέλα|βε·  
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ἀρνουμένους, πάλινδρομῆσαι πρὸς αὐτὸν παρεσκεύασε καὶ σύνταξιν βίβλου πάνυ 

εὐσύντακτον καὶ ὠφέλιμον ἐξέθετο. Ἐξεικονίζει δέ τινα τῶν τῆς βίβλου 

Θεοδώρητος ὁ ἐπίσκοπος, ἐν τῇ Φιλοθέῳ αὐτοῦ ἱστορίᾳ. Οὗτος, πλείστους 

πειρασμοὺς ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν βασιλέων ὑποστὰς καὶ μὴ ἡττηθείς, διήρκεσε 

μέχρι τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, καὶ ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ τῶν τριακοσίων 

δεκαοκτὼ ἁγίων πατέρων εἷς ἦν· καὶ τὰ ἐκεῖσε κηρυχθέντα ἐπισφραγίσας μετὰ τῶν 

σὺν αὐτῷ καὶ βεβαιώσας, εἰσῆλθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρὸς τὸν μέγαν 

Μητροφάνην, καὶ τούτου συγκοινωνὸν· καὶ κοιμηθέντα  κηδεύσας αὐτὸν, κατέλαβε 

τὸν θρόνον αὐτοῦ· καὶ μικρὸν ἐπιβιοὺς καὶ σημείοις διαλάμπων, καταλιπὼν τὸ 

σῶμα ἐν τῇ γῇ, πρὸς Θεὸν ἀνέδραμεν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, διήγησις Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου, περὶ βίου καὶ ἀθλήσεως,  

ὀμολογητοῦ τινὸς ἀνωνύμου. 

 

Ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀποστάτου, νέος τις ἱερέως υἱὸς ἐν δυσσεβείᾳ  

τραφείς, εἰς τὸν τῶν εὐσεβῶν μετέστη χορὸν τρόπῳ τοιῷδε. Γυνή τις ἐπίσημος ἐν 

εὐλαβείᾳ καὶ τοῦ τῆς διακονίας ἠξιωμένην χαρίσματος, συνήθης ἦν τῇ τούτου 

μητρί. Αὕτη τοῦτον μετὰ τῆς μητρὸς ἀφικνούμενον ἔτι μειράκιον ὄντα ἠσπάζετό τε 

καὶ ἠρέθιζε πρὸς εὐσέβειαν. Τῆς οὖν μητρὸς τελευτησάσης, ἀφικνεῖτο πρὸς ταύτη ὁ 

νέος· καὶ τῆς συνήθους διδασκαλίας ἀπήλαυε. Παγιωθεὶς οὖν ἤδη ταῖς 

διδασκαλίαις τῆς θεοφιλοῦς γυναικὸς ἐπυνθάνετο· «πῶς ἂν δυνηθῶ τὴν τοῦ πατρὸς 

δεισιδαιμονίαν φυγεῖν, καὶ τῆς παρὰ σοῦ κηρυττομένης ἀληθείας μεταλαχεῖν». Ἡ 

δὲ· «Χρή σε πατέρα φυγεῖν, ὦ τέκνον, φησὶ, «καὶ προτιμήσασθαι τὸν σαυτοῦ τε 

κἀκείνου δημιουργὸν· καὶ πόλιν ἑτέραν καταλαβεῖν· ἐν ᾗ δὲ διαδράναι δυνατὸν τοῦ 

δυσσεβοῦς βασιλέως τὰς χεῖρας»· ἐπηγγείλατο δὲ καὶ δι’ ἑαυτῆς προβῆναι τὴν περὶ 

τούτου πρόνοιαν. Καὶ ὁ παῖς ὡς ἤκουσε, φησί· «Καὶ τὴν ἐμαυτοῦ παραδώσω ψυχὴν». 

Ὀλίγων δὲ διελθουσῶν ἡμερῶν, Ἰουλιανὸς μὲν εἰς τὴν Δάφνην δημοθοινίας 

ἐπιτελέσων ἀνῆλθε. Συνανῆλθε δὲ καὶ ὁ τοῦ παιδὸς πατὴρ ἱερεὺς ὤν· καὶ εἰωθὼς 

συνέπεσθαι τῷ βασιλεῖ. Τῷ δὲ πατρὶ συνῆν καὶ οὗτος καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸς· 

νεωκόροι γὰρ ἦσαν τὰ βασιλικὰ ἐδέσματα περιῤῥαντίζοντες.  

Τῇ οὖν πρώτῃ ἡμέρᾳ, παραστὰς ὁ τοῦ ἱερέως παῖς τῇ τοῦ βασιλέως στιβάδι, 

καὶ τὰ ὄψα κατὰ τὸ ἔθος διαῤῥάνας καὶ τοῦ μύσους ἐμπλήσας, δρόμῳ χρησάμενος, 

τὴν Ἀντιοχέων πόλιν κατέλαβε·  
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καὶ πρὸς τὴν θαυμα|σίαν ἐκείνη γυναῖκα ἀφι|κόμενος, ἐγὼ μὲν ἦλθον | ὡς ἔφη, μὴ 

ψευσάμενος | τὴν ὑπόσχεσιν· σὺ δὲ σ(ωτη)ρίας | ἑκατέρας ἐπιμελήθητι | κ(αὶ) τὴν 

ἐπαγγελίαν ἐκπλή|ρωσον· καὶ παραυτίκα | διαναστᾶσα, πρὸς τὸν | τοῦ Θ(εο)ῦ 

Μελέτιον τὸν παῖδα | ἀπήγαγεν. Ὁ δὲ, τέως | αὐτὸν ἄνω διάγειν ἐν τῶ | 

καταγωγίω προσέταξον. | Ὁ δὲ π(ατ)ὴρ τὸν παῖδα ἐπι|ζητῶν, τήν τε Δάφνην | 

περιενόστει, καὶ εἰς τὴν | πόλιν ἀφικόμενος, περι|ήει τὰς ἀγηὰς καὶ τοὺς | 

στενωποὺς πάντοθεν | περιάγων τὸν ὀφθαλμὸν | τοῦτον ἀνιχνεύσασθαι· ὡς | οὖν 

παρεγένετο ἔνθα τὸ | καταγώγιον εἶχεν ὁ θεῖος | Δεξιὰ στήλη Μελέτιος 

ἀναβλέψας, εἶδεν | ἐκεῖνον ἄνωθεν προκύ|πτοντα· καὶ δραμὼν, | εἵλκυσε τε καὶ 

κατήγαγε· | κ(αὶ) εἰς τὴν οἰκείαν ἀπαγαγῶν, | πρῶτον μὲν μάστιξιν αὐτὸν | 

καταξάνας, καὶ ὀβελίσκους | πυρακτώσας, ταῖς χερ|σὶ καὶ τοῖς ποσὶ, καὶ τοῖς | 

νώτοις ἐπέθηκεν· ἔπειτα | καθείρξας ἐν τῶ θαλάμω, | κ(αὶ) κλεῖθρα ἔξωθεν 

ἐπι|θεὶς, εἰς τὴν Δάφνην ἀ|νῆλθε. Ταῦτα ἐγὼ τοῦ ἀν|δρ[ὸς] πρεσβύτου ἤδη 

γεγονό|τος, διηγουμένου ἀκήκοα. | Προτέθηκε δὲ ταῦτα ὡς | ἔνθους γενόμενος, 

καὶ θείας | χάριτος ἐμπλησθεὶς, συνέ|τριψε μὲν ἅπαντα τὰ τοῦ | π(ατ)ρ(ὸ)ς εἴδωλα· 

ἐκωμώδη | δὲ αὐτῶν τὴν ἀσθένειαν. | Ὕστερον δὲ εἰς νοῦν λαβὼν | ὅπερ ἔδρασε, 

τῆς τοῦ | π(ατ)ρ(ὸ)ς παρουσίας φειδοῖ, | τὸν δεσπότην Χ(ριστὸ)ν ἱκέτευεν, | 

ἐπινεῦσαι καὶ συντρίψαι | τὰ κλεῖθρα, κ(αὶ) τὰς πύ|λας ἀναπ[ε]τάσαι· σοῦ γὰρ 

Κ(ύρι)ε || f 255v Αριστερὴ στήλη ἕνεκα ταῦτα πέπονθά †το† | κ(αὶ) δέδρακα ἔλεγε 

ταῦτά | μου ἔφη λέγοντος, ἐξέ|πεσον μὲν τὰ κλεῖθρα ἀ|νεώχθησαν δὲ αἱ θύραι· | 

ἐγὼ δὲ πάλιν εὐθὺς πρὸς | τὴν γυναῖκα ἔδραμον. | Ἡ δὲ, σχῆμα γυναικὸς | 

περιθεῖσα· καὶ σὺν αὐτῆ | γε εἰς τὴν καμαρὰν καθί|σασα, τῶ θείω με πάλιν | 

Μελετίω προσήγαγεν. | Ὁ δὲ, τῶ τῶν Ἱεροσολύ|μων με παρέδωκεν| ἐπισκόπω 

Κύ[ριλλ]ος δὲ | τηνικαῦτα ἦν· καὶ οὕτω, | νυκτὸς εἰς τὴν Παλαιστίνην | ὡρμήσαμεν· 

μετὰ δὲ | τὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ τελευ|τὴν, καὶ τὸν π(ατέ)ρα οὗτος, | πρὸς τὴν 

ἀλήθειαν ὡδή|γησε· καὶ τοῦτο γὰρ ἡμᾶς | μετὰ τῶν ἄλλων ἐδίδα|ξε, πρεσβύτης 

γενόμενος· | κ(αὶ) τὰ στίγματα ἐν τῶ σώ|ματι περιφέρων· καὶ | πολλοὺς πρὸς τὴν 

ἀλή|θειαν  ὁδηγήσας, με|τῆλθε καὶ αὐτὸς πρὸς | Δεξιὰ στήλη τὰς αἰωνίους 

μονὰς.|  
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καὶ πρὸς τὴν θαυμασίαν ἐκείνη γυναῖκα ἀφικόμενος· «ἐγὼ μὲν ἦλθον» ὡς ἔφη, «μὴ 

ψευσάμενος τὴν ὑπόσχεσιν· σὺ δὲ σωτηρίας ἑκατέρας ἐπιμελήθητι, καὶ τὴν 

ἐπαγγελίαν ἐκπλήρωσον»· καὶ παραυτίκα διαναστᾶσα, πρὸς τὸν τοῦ Θεοῦ 

Μελέτιον τὸν παῖδα ἀπήγαγεν. Ὁ δὲ τέως αὐτὸν ἄνω διάγειν ἐν τῷ καταγωγίῳ 

προσέταξον. Ὁ δὲ πατὴρ τὸν παῖδα ἐπιζητῶν, τήν τε Δάφνην περιῃνόστει, καὶ εἰς 

τὴν πόλιν ἀφικόμενος, περιήει τὰς ἀγυιὰς καὶ τοὺς στενωποὺς πάντοθεν περιάγων 

τὸν ὀφθαλμὸν τοῦτον ἀνιχνεύσασθαι. 

Ὡς οὖν παρεγένετο ἔνθα τὸ καταγώγιον εἶχεν ὁ θεῖος Μελέτιος, ἀναβλέψας, 

εἶδεν ἐκεῖνον ἄνωθεν προκύπτοντα· καὶ δραμών,  εἵλκυσέ τε καὶ κατήγαγε· καὶ εἰς 

τὴν οἰκείαν ἀπαγαγών, πρῶτον μὲν μάστιξιν αὐτὸν καταξάνας καὶ ὀβελίσκους 

πυρακτώσας, ταῖς χερσὶ καὶ τοῖς ποσὶ καὶ τοῖς  νώτοις ἐπέθηκεν. Ἔπειτα καθείρξας 

ἐν τῷ θαλάμῳ, καὶ κλεῖθρα ἔξωθεν ἐπιθείς, εἰς τὴν Δάφνην ἀνῆλθε.  

Ταῦτα ἐγὼ τοῦ ἀνδρὸς, πρεσβύτου ἤδη γεγονότος, διηγουμένου ἀκήκοα. 

Προτέθηκε δὲ ταῦτα ὡς ἔνθους γενόμενος καὶ θείας χάριτος ἐμπλησθείς, συνέτριψε 

μὲν ἅπαντα τὰ τοῦ πατρὸς εἴδωλα, ἐκωμῴδη δὲ αὐτῶν τὴν ἀσθένειαν. Ὕστερον δὲ 

εἰς νοῦν λαβὼν ὅπερ ἔδρασε, τῆς τοῦ πατρὸς παρουσίας φειδοῖ, τὸν δεσπότην 

Χριστὸν ἱκέτευεν, ἐπινεῦσαι καὶ συντρίψαι τὰ κλεῖθρα καὶ τὰς πύλας ἀναπετάσαι· 

«Σοῦ γὰρ, Κύριε, ἕνεκα ταῦτα πέπονθα καὶ δέδρακα» ἔλεγε.  

«Ταῦτά μου», ἔφη, «λέγοντος, ἐξέπεσον μὲν τὰ κλεῖθρα ἀνεῴχθησαν δὲ αἱ 

θύραι· ἐγὼ δὲ πάλιν εὐθὺς πρὸς τὴν γυναῖκα ἔδραμον. Ἡ δὲ, σχῆμα γυναικὸς 

περιθεῖσα, καὶ σὺν αὐτῇ γε εἰς τὴν καμαρὰν καθίσασα, τῷ θείῳ με πάλιν Μελετίῳ 

προσήγαγεν. Ὁ δὲ, τῷ τῶν Ἱεροσολύμων με παρέδωκεν ἐπισκόπῳ· Κύριλλος δὲ 

τηνικαῦτα ἦν· καὶ οὕτω, νυκτὸς εἰς τὴν Παλαιστίνην ὡρμήσαμεν». Μετὰ δὲ τὴν τοῦ 

Ἰουλιανοῦ τελευτὴν, καὶ τὸν πατέρα οὗτος, πρὸς τὴν ἀλήθειαν ὡδήγησε· καὶ τοῦτο 

γὰρ ἡμᾶς μετὰ τῶν ἄλλων ἐδίδαξε. Πρεσβύτης γενόμενος καὶ τὰ στίγματα ἐν τῷ 

σώματι περιφέρων καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν ἀλήθειαν ὁδηγήσας μετῆλθε καὶ αὐτὸς 

πρὸς τὰς αἰωνίους μονάς.  
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Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, τῶν ἁγίων μ(α)ρ(τύρων) | Στεφάνου· Βαρνάβα· Τρο|φίμου· 

Δορυμέδοντος· Κοσμὰ· | Δαμιανοῦ· Σάβα· Βάση· (?) | Ἁβραμίου· καὶ τῆς συνο|δίας 

αυτῶν. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | αἱ ἁγίαι δώδεκα κόραι· ἐν τῶ | μέσω τῆς στοᾶς ξύλω 

κρεμ|μασθεῖσαι τελει|οῦνται.| 

 

Ὡροσκοπεῖον τὸ, στοὰς μέ|σον ξύλον, τὰς δώδεκα | προΐσχον ὡς ὥρας κόρας.| 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, | ὁ ἅγιος Σέλευκος | κ(αὶ) Στρατονίκη ἡ σύζυγος, ξίφει | 

τελειοῦνται. Οἵ καὶ μύρον | ἀένναον βλύζουσιν· | 

 

Ῥέουσιν αἷμα σύζυγοι διὰ | ξίφους, οἳ καὶ νεκροὶ | χέουσιν εἰς ἀεὶ μύρον.| 
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων μαρτύρων Στεφάνου, Βαρνάβα, Τροφίμου, 

Δορυμέδοντος, Κοσμὰ, Δαμιανοῦ, Σάβα, Βάση, Ἀβραμίου καὶ τῆς συνοδίας αυτῶν. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, αἱ ἁγίαι δώδεκα κόραι· ἐν τῷ μέσῳ τῆς στοᾶς ξύλῳ κρεμμασθεῖσαι 

τελειοῦνται. 

 

Ὡροσκοπεῖον τὸ, στοὰς μέσον ξύλον, τὰς δώδεκα προέσχον ὡς ὥρας κόρας. 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος Σέλευκος καὶ Στρατονίκη ἡ σύζυγος, ξίφει τελειοῦνται. Οἵ 

καὶ μύρον ἀένναον βλύζουσιν.  

 

Ῥέουσιν αἷμα σύζυγοι διὰ ξίφους, οἳ καὶ νεκροὶ χέουσιν εἰς ἀεὶ μύρον. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ 

 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΞΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 407 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ20. 

 

1η Οκτωβρίου 

Ἀνανίας ὁ ἀπόστολος (f 5r) : Init. Οὗτος ὁ ἅγιος Ἀνανίας ὁ ἀπόστολος, ὑπῆρχεν ἐκ 

πόλεως Δαμασκοῦ·, Des. καὶ τὸ πνεῦμα εἰς χεῖρας θεοῦ παρατίθεται. 

Α.Δ. σ. 17 , αθησαύριστο στην B.H.G.,  S.E.C. cf. 95, 34-37. 

Ῥωμανού, τοῦ ποιητοῦ τῶν κοντακίων (f5r-f5v): Init. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις Ῥωμανὸς,  

ὑπῆρχεν ἀπὸ Συρίας·, Des. θεαρέστως δὲ τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μᾶλλον δὲ καὶ 

ἅπαντα τὸν τῆς βιωτῆς αὐτοῦ χρόνον διαγαγὼν, ἐν εἰρήνη ἐκοιμήθη. 

  Α.Δ. cf. σ. 17, αθησαύριστο στην B.H.G.,  S.E.C. cf. 95, 18 – 96, 20 . 

Ἁβραμίου τοῦ ἀσκητοῦ καὶ ἄθλησις τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μιχαὴλ, Ἡγουμένου 

μονῆς τῆς λεγομένης Ζώβης, καὶ τῶν σῦν αὐτῶ τριακονταέξ μοναχῶν,  

μαρτυρησάντων ἐν τῆ ἐνορία Σεβαστουπόλεως. (f5v-f6r): Init. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ 

τῆς βασιλίας Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης·, Des. Εἶθ’ οὕτως καὶ ὁ πανόσιος Μιχαὴλ, 

ἀπετμήθη τὴν κεφαλήν. 

Α.Δ. cf. σ. 17-18, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf .97, 17-18 – 98, 1-18. 

Ἁγίου μάρτυρος Δομνίνου (f6r): Init. Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ Θεσσαλονίκης, τοῦ δὲ 

Μαξιμιανοῦ βασίλεια κτίζοντος ἐν Θεσσαλονίκη, ἐκρατήθη ὡς χριστιανὸς καὶ 

παρέστη τῶ βήματι αὐτοῦ. Des. μὴ μεταλαβὼν τροφῆς καὶ οὕτως εὐχαριστῶν τῶ 

θεῶ, παρέδωκεν ἑαυτῶ τὴν μακαρίαν αὐτοῦ ψυχὴν. 

Α.Δ. : σ. 18,  αθησαύριστο στην B.H.G. (και μάλιστα δίνουν διαφορετική ημερομηνία 

στις 9 Οκτωβρίου), αθησαύριστο στο  S.E.C. (τα συναξάρια είναι πολύ εκτενέστερα 

από αυτά του κώδικά μας). 

2α Οκτωβρίου 

Ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καὶ τῆς ἁγίας Ἰουστίνης. (f11r - f11v): Init. Οὗτος 

ὑπῆρχεν ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας, ἐπὶ Δεκίου τοῦ βασιλέως, εὐγενὴς καὶ 

πλούσιος·, Des. καὶ ἐπὶ Νικομήδειαν ἀπαχθέντες, παρὰ τῶ ποταμῶ Γάλλω, τὰς  

κεφαλὰς ἀφαιροῦνται. 

Α.Δ., cf. σ. 30, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 97, 20 – 100, 7. 

                                                 
20

 Α.Δ. : Μηναίον Οκτωβρίου, Έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος, Αθήνα 1993. 
  B.H.G: Francois Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, vol. I – III, auctarium, novum auctarium, Βρυξέλλες 
1957. 
  S.E.C. : Hippolytos Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantopolitanae, στο Acta Sanctorum Novembris, 
Βρυξέλλες.  – Ss Synaxaria selecta.  
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Θεοφίλου τοῦ ὁμολογητοῦ (f11v-f12r): Init. Ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁμολογητὴς 

Θεόφιλος, ὑπῆρχεν εὐλαβής μοναχὸς, ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ  Ἰσαύρου·, 

Des. καὶ ἐκεῖσε τῶ θεῶ εὐχαριστῶν, αὐτῶ τὸ πνεῦμα παρέθετο. 

 
Α.Δ. : σ. 30, αθησαύριστο στην B.H.G.,  S.E.C. cf. 100, 51-59. 

 

3η Οκτωβρίου 

Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου (f16v-f18r): Init. Οὗτος πλούτῳ καὶ δόξῃ καὶ συνέσει 

καὶ σοφίᾳ τῶν πάντων ὑπερέχων·, Des. Ἡ δὲ σύναξις αὐτοῦ τελεῖται, ἐν τῇ 

ἀγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ. 

 

Α.Δ.  cf. σ. 40-42, B.H.G. : 558 s auc. , S.E.C. cf. 101,1 – 102,15 (λείπει η διήγηση σχετικά 

με τον Κάρπο). 

 

Tῶν μετὰ  τοῦ ἁγίου Διονυσίου ἀναιρεθέντων Ἐλευθερίου καὶ Ῥουστίκου. (μόνο 

στίχοι) 

 

Τοῦ ἁγίου  Θεοκτίστου. (μόνο στίχοι) 

 

Τῶν ἀγίων (…..) Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῶ (f18v):  Init. Οὗτος ἦν ἐπὶ τῶν 

χρόνων, Οὐαλλεριανοῦ καὶ Γαληΐνου τῶν βασιλέων·, Des. καὶ ἑτέροις τέσσαρσιν, οἱ 

ἐγκαρτερήσαντες σὺν αὐτῷ ἐπὶ δώδεκα χρόνοις, ἐτελειώθησαν ἐν καλῇ ὁμολογίᾳ. 

 

Α.Δ. : σ. 42-43, αθησαύριστο στην B.H.G. , S.E.C. cf. 102, 16 – 104, 4. 

 

Tῶν ἁγίων μαρτύρων Θεαγένους Θεοτέκνου καὶ Ἀδαύκτου. (μόνο στίχοι) 

 

Tοῦ ὁσίου  Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου (f18v-f20v): Init. Οὗτος ὁ ἅγιος πατὴρ ἡμῶν 

Ἰωάννης, Θηβαῖος ὑπῆρχε τῆς κατ’ Αἴγυπτον χώρας. Des. καὶ μετὰ ταῦτα, τὴν 

τιμίαν αὐτοῦ ψυχὴν, τῷ θεῷ παρέθετο ἐν εἰρήνῃ καὶ γήρα καλῷ. 

 

Α.Δ. : σ. 43-45,  B.H.G. : 2186 (όπου σημειώνεται ως Βίος), εντελώς διάφορο του S.E.C. 

172 (Oct. 28).  

 

4η Οκτωβρίου 

 

Ἱεροθέου, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν (f24r – f24v): Init. Οὗτος τῶν ἐν τῶ ἀρείω πάγω 

ἐννέα βουλευτῶν, εἷς ἦν. Des. καὶ Θεὸν τῆ πολιτεία καὶ τοῖς κατορθώμασιν 

εὐφράνας, πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 
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Α.Δ. : σ. 54, αθησαύριστο στην B.H.G.,  S.E.C. cf. 103, 6-25 (εκτενέστερο και με 

διαφορετικό τέλος). 

 

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πέτρου Καπετωλίων (f24v): Init. Οὗτος ἦν γέννημα καὶ 

θρέμμα τῆς αὐτῆς πόλεως·, Des. καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται· καὶ πυρὶ τὰ ὀστᾶ 

πυρποληθεῖς τῷ ποταμῷ ἀπερρίφη. 

 

 Α.Δ. : σ. 54, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 105, 29 -106, 12.  

 

Tῆς ἁγίας μάρτυρος Δομνίνης, καὶ τῶν αὐτῆς θυγατέρων,  Βερίνης, καὶ 

Προσδόκης (f24v-f25r): Init. Αὗται αἱ ἁγίαι γυναῖκες θείῳ ζήλῳ τρωθεῖσαι, 

καταλιποῦσαι οἰκίας καὶ συγγενεῖς, πρὸς τὴν ἀλλοτρίαν μετετεύξαντο·, Des. καὶ 

ἀφῆκαν ἑαυτὰς διὰ τῶν ῥευμάτων· καὶ οὗτως ἐτελειώθησαν. 

 

Α.Δ. cf. σ. 54, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 106, 13-29. 

 

Tοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀδαύκτου, καὶ τῆς ὁσίας Καλλισθένης, τῆς  θυγατρός 

αὐτοῦ (f25r-f25v): Init. Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἄδαυκτος, ὑπῆρχεν ἐξ Ἐφεσίων τῆς Ἀσίας·, 

Des. καὶ τὸ λεῖπον τοῦ ἑαυτῆς βίου ἀποστολικῶς διανήσασα, πρὸς Κύριον 

ἐξεδήμησεν. 

 

Α.Δ. : σ. 55, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 104, 27 – 105, 28. 

 

Tοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν, Ἀμμοῦν (f25v): Init. Οὗτος ὢν Αἰγύπτιος τὸ γένος καὶ 

ὀρφανὸς ἐκ τῶν γονέων, Des. καὶ μάλιστα διὰ τὰ γενόμενα ὑπ’ αὐτοῦ, ἀπόρρητα 

θαύματα. 

 

Α.Δ. : σ. 55 , αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 107, 5 -108, 11. 

 

 Tῶν ἁγίων μαρτύρων Φαύστου, Γαΐου, Εὐσεβίου, καὶ Χαιρήμονος τῶν 

διακόνων (f25v-f26r): Init. Οὗτοι μαθηταὶ ὑπῆρχον, τοῦ μεγάλου Διονυσίου, καὶ 

διάκονοι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Des. καὶ πολλοὺς ὑπομείναντες 

πειρασμούς διὰ τὴν εἰς Χ(ριστὸ)ν ὁμολογίαν, κρατηθέντες ἀπεκεφαλίσθησαν. 

 

Α.Δ. : σ. 56, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C. 

 

5η Οκτωβρίου 
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Τῆς ἁγίας μάρτυρος Χαριτίνης (f29r-f29v): Init. Ἡ ἁγία αὕτη, ὐπῆρχεν ἐπὶ 

Διοκλητιανοῦ βασιλέως καὶ Δομετίου κόμητος·, Des. καὶ πολλὰ τιμωρηθεῖσα· καὶ 

τους ὀδόντας ἐκριζωθεῖσα, τὸ πνεῦμα τῷ Θεῷ παρέθετο. 

 

Α.Δ. : σ. 63 – 64, αθησαύριστο στην B.H.G., στο  S.E.C. cf. 107, 13 – 111, 6 (πολύ 

εκτενέστερο από το δικό μας συναξάριο). 

 

 Τῆς ἁγίας μάρτυρος Μαμέλχθης (f29v): Init. Αὕτη η ἁγία, ὑπῆρχε μὲν ἐκ 

Περσίδος·, Des. Ὁ καὶ ποιήσας, ἐν αὐτῷ τὸ τίμιον αὐτῆς κατέθετο λείψανον. 

 

Α.Δ., : σ. 64, αθησαύριστο στην B.H.G., στο  S.E.C. cf. 108, 39-48. 

 

Ὀπτασία Κοσμᾶ μοναχοῦ, φοβερὰ καὶ ὠφέλιμος (f30v-f32v): Init. Ἐν ἔτει τρὶς καὶ 

[…1…] πάνυ δεκάτω τῆς βασιλείας Ῥωμανοῦ, τὰ Ῥωμαίων εὐσεβῶς διϊθύνοντος 

σκῆπτρα, Des. ἐπί τε τῇ τῶν μοναχῶν θεαρέστῳ πολιτείᾳ, καὶ τοῖς ὁθενδήποτε πρὸς 

τὴν τούτων διοίκησιν καὶ διατροφὴν εἰσοδιαζομένοις, εἰς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου 

θεοῦ ἡμῶν, ἀμὴν.  

 
Α.Δ. : σ. 64-67, B.H.G. :2086 ,  S.E.C. :108, 49- 114, 51. 
 

6η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Θωμᾶ (f37v): Init. Οὗτος,  

 Πάρθοις καὶ Μήδοις· Πέρσαις τὲ καὶ Ἰνδοῖς, τὸν λόγον τοῦ θεοῦ κηρύξας, 

 Des. λόγχαις κατέτρωσαν· καὶ  οὕτω πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. 

 
Α.Δ. : σ. 77-78, B.H.G. 1836, S.E.C. cf. 113, 12- 115,12 (εκτενέστερο από αυτό του 

κώδικά μας).  

   

Ἐκ τῶν αὐτοῦ  περιόδων· (f37v-f40v) Init. ἔτι ζῶν οὗτος ὁ ἀπόστολος, σὺν Ἀβάνῃ 

τινὶ ἐμπόρῳ, τὴν Ἰνδίαν διαπερᾶ· Des. καὶ ἀμφοτέρους της χάριτος τῷ λόγῳ 

καταλαμπρύνας, δοὺς αὐτοῖς τὸν ἀραβῶνα βασιλείας τῆς ἀκηράτου, ἐφ’ ἑτέρας 

αὐτὸς κηρύσσειν ὅρμητο πόλεις· δοξάζων καὶ εὐλογῶν, τὸν πατὲρα καὶ τὸν υἱὸν σὺν 

τῷ ἁγίῳ πνεύματι.  

 

Α.Δ. cf. σ. 78 - 80, B.H.G. 1836, αθησαύριστο στο  S.E.C. 

 

Tοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικήτα Πατρικίου τοῦ ὁμολογητοῦ. (μόνο στίχοι) 
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Tῆς ἁγίας μάρτυρος, Ἐρωτηΐδος. (μόνο στίχοι) 

 

 

7η Οκτωβρίου 

 

Τῶν ἁγίων  μαρτύρων, Σεργίου καὶ Βάκχου (f45v-f46r): Init. Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐπὶ 

Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ὁ μὲν Σέργιος, πριμμικήριος ἦν τῆς σχολῆς τῶν 

Κυϊτιλίων·, Des. καὶ αὖθις, ταῖς αὐταῖς κριπῖσι καθηλωθείς, τὴν κεφαλὴν τῷ ξίφει 

ἀποτέμνεται. 

 

Α.Δ. cf. σ. 92, αθησαύριστο στην B.H.G.,  S.E.C. cf. 115, 17- 116, 31. 

 

Μνήμη τῆς μετὰ φιλανθρωπίας ἡμῖν ἐπενεχθείσης φοβερᾶς ἀπειλῆς τοῦ 

σεισμοῦ. (απλή αναφορά)  

 

αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. :117, 1-3. 

 

Τῶν ἁγίων Μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ πρεσβυτέρου, καὶ Καισαρίου, διακόνου (f46r-

f46v): Init. Κλαυδίου βασιλεύοντος ἐν Ῥώμῃ· καὶ τὴν ἰδίαν μητέρα ἀποκτείναντος, 

διὰ τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν, οὐκ ἐφείσατο ἔκτοτε τῶν χριστιανῶν·, Des. καὶ τὰ 

τούτων ἅγια λείψανα, Εὐσεβίου καὶ Φίληκος· καὶ κατέθετο ταῦτα ἐν ἐπισήμῳ τόπῳ· 

εἰς δόξαν πατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος. 

 

Α.Δ. :σ. 92-93, B.H.G. :285f Auc. , S.E.C. :116, 56 – 118, 48. 

 

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πολυχρονίου (f46v-f47r): Init. Ὁς ἐπαρχίας μὲν ἔφη τῆς  

Γαμφανίτου λεγομένη·, Des. καὶ τῷ μυστικῷ καὶ θείῳ αἵματι, τὸ τοῦ μαρτυρίου 

συμμίξαντες, θυσίαν ἀκουσίως τῷ Θεῷ παρέπεμψαν. 

 

Α.Δ. cf. σ. 93, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. :117, 4 – 118, 16.  

 

8η Οκτωβρίου 

 

Τῆς ὁσίας  Πελαγίας, τῆς ἀπὸ Ἑταιρίδων (f52r): Init. Αὕτη ὑπῆρχεν ἐκ Πόλεως  

Ἀντιοχείας· ταῖς ὀρχήστραις καὶ ταῖς θεατροσκοπίαις σχολάζουσα καὶ 

παλακευομένη τῆ πόλει·, Des. καὶ ἐγκλείσασα ἑαυτὴν ἐν  κελλίω, τὸ λειπόμενον 

τῆς ζωῆς θεαρέστως ζήσασα, ἐν εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο. 

 

Α.Δ. cf. σ. 105, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 117, 18 – 118, 23. 
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Ἑτέρας  ἁγίας Πελαγίας, τῆς παρθένου (f52r – f52v): Init.  Αὕτη ἡ ἁγία Πελαγία 

ὑπῆρχεν ἐπὶ Νουμεριανοῦ βασιλέως· ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας· γένος ἐνδόξου·, 

Des. ταῦτα εἰποῦσα, καὶ σεμνῶς ἑαυτὴν περιστείλασα, ἀπέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ 

κυρίῳ. 

 

Α.Δ. cf. σ. 105, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 120, 1-17. (Με μία προσθήκη σε 

σχέση με το συναξάριο του δικού μας κώδικα add. Des. Ὁ δὲ ἅγιος Ἰωάννης ὁ 

Χρυσόστομος, ἐγκωμίοις ταύτην τιμήσας, λέγει ὅτι κατὰ τοῦ κρημνοῦ ἔβαλεν 

ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς θυρίδος ἐλομένη μᾶλλον ἀδόξως ἀποθανεῖν ἢ συλληθῆναι τὴν 

παρθενίαν.) 

 

Ἑτέρας ἁγίας μάρτυρος Πελαγίας (f52v): Init. Πελαγία ἡ μάρτυς, ὑπῆρχεν ἐπὶ 

Διοκλητιανοῦ βασιλέως· ἐκ πόλεως Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας·, Des. ἐπὶ τούτῳ ὀργισθεὶς 

ὁ πατὴρ αὐτοῦ Διοκλητιανὸς, καὶ κρατήσας αὐτὴν, χαλκῷ βοΐ πεπυρακτωμένῳ 

ἐνέβαλε· καὶ οὕτως ἡ ἁγία πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

αθησαύριστο στην Α.Δ. , αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 119, 42-50. 

 

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ἀρτέμονος (f53r): Init. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως· πρεσβύτερος τῆς κατὰ Λαοδικείαν ἐκκλησίας·, Des. ὁ δὲ ἅγιος ἐν ᾦ ἦν 

ἱστάμενος τόπῳ, ἐξαίφνης πηγῆς ἀναδοθείσης· καὶ τοὺς παρατυχόντας βαπτίσας, 

αὐτίκα ἀνεπαύσατο ἐν κυρίῳ. 

 

αθησαύριστο στην Α.Δ. , cf. B.H.G. 175c, στο  S.E.C. cf. 121, 1 – 122, 6. 

 

9η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Ίακώβου τοῦ Ἀλφαίου (f58v –f59r): 

Init. Οὗτος ἦν ἀδελφὸς Ματθαίου τοῦ τελώνου καὶ εὐαγγελιστοῦ·, Des. ὡς ἐραστὴς 

τοῦ Χριστοῦ, οὗ καὶ τὸ πάθος καὶ τὸν θάνατον ἐζήλωσε, σταυρῷ προσπήγνυται· καὶ 

τὸ πνεῦμα παρέθετο. 

 

Α.Δ., :σ. 118-119, αθησαύριστο στην B.H.G., στο  S.E.C. cf. 121, 14 – 27.  

 

Μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Ποπλίας (f59r): Init. Αὕτη κατὰ τοὺς καιροὺς  

Ἰουλιανοῦ τοῦ δυσσεβοῦς γενομένη, γάμου τὸ πρῶτον ἐπὶ μικρὸν κοινωνήσασαν, 

Des. Ὁ δὲ θάνατος αὐτῆς ἐν τῶ ὑποστρέφειν τὸν παραβάτην ἐταμιεύθη· αὕτη 

διαρκέσασα χρόνον, ἐν εἰρήνη τὸν βίον ἀπέλιπε. 
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Α.Δ. cf. σ. 121-122, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 123, 1 – 124, 2. (εκτενέστερο 

από το συναξάριο του κώδικά μας)  

 

 Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Πέτρου (f59r-59v): Init. Οὗτος ὁ μακάριος ἀνήρ, ἐπὶ  τῆς 

βασιλείας ἦν Θεοφίλου· ὁρμώμενος ἐκ τῆς τῶν Γαλατῶν ἐπαρχίας, Θεοφίλου καὶ 

Εὐδοκίας γέννημα·,  Des. καὶ ἀγωνισάμενος· καὶ θαύματα ποιήσας, ἐν εἰρήνη τῶ 

θεῶ, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ παρέθετο. 

 

Α.Δ. cf. σ. 122, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 125, 4 – 126, 12. 

 

Τοῦ ἁγίου Δωροθέου ἐπισκόπου Τύρου (f59v - f60r):  Init. Δωρόθεος ἀοὶδιμος, 

ἐπίσκοπος γέγονε πόλεως Τύρου· πᾶσαν γραφικὴν ἐπιστάμενος ἱστορίαν·  Des. 

ἑκατὸν γὰρ ἑπτὰ  ἐτῶν ὑπῆρχεν,  ἐν αὺταῖς ταῖς βασάνοις ταῖς διὰ τὴν εἰς Χριστὸν 

ὁμολογίαν, τὴν μακαρίαν ψυχὴν τῶ θεῶ παρέθετο· πολλὰ καὶ ψυχοφελῆ 

συγγράμματα καταλιπών. 

 

Α.Δ. : σ. 122- 123, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C.  : σ. 124, 18-36. 

 

Μνήμη τοῦ καὶ δικαίου, Ἁβραὰμ καὶ Λὼτ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ. (μόνο στίχοι) 

 

10η Οκτωβρίου 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ καὶ 

ἑτέρων ἁγίων διακοσίων  μαρτύρων, τῶν σὺν αὺτοῖς μαρτυρησάντων (f67r): 

Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες, ὑπῆρχον ἐπὶ Μαξιμιανοῦ, ἐν Νικομηδεία τῇ πόλει·, 

Des. ἐμβληθέντων δὲ εἰς λέβητα καχλάζοντα· καὶ μηδὲν ἀδικηθέντων, ἐπίστευσαν 

καὶ ἄνδρες διακόσιοι· οἳ καὶ σὺν αὐτοῖς ἀπεκεφαλίσθησαν. 

 

Α.Δ. : σ. 134, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 125, 14 – 127, 3. 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Βασιανοῦ (f67r - f67v): Init. Οὗτος ὁ ὅσιος πατὴρ ἡμῶν καὶ 

μέγας Βασιανὸς, ὑπῆρχεν ἐξ ἀνατολῶν τῆς Σύρων χώρας·, Des. καὶ θαυμάτων 

ἀπείρων αὐτουργὸς γεγονώς, ἐν βαθυτάτῳ γήρᾳ, πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Α.Δ. : σ. 135, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.  

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ ὁμολογητοῦ (f67v - f69r): Init. Οὗτος ὁ 

μακάριος πατὴρ ἡμῶν Θεόφιλος, πρὸ τριῶν σταδίων Τιβερίου πόλεως γεννηθεὶς, 

παρὰ εὐσεβῶν καὶ χριστιανῶν γονέων, τριετὴς ὤν, τῷ ἁγίῳ βαπτίσματι 
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ἀναγεννηθείς, λαβόντες αὐτὸν οἱ γονεῖς, ἀνέδραμον πρὸς τὸ Σελέντιον ὄρος·, Des. 

καὶ καλῶς τὰ περὶ τῆς μονῆς  διαθέμενος, καὶ πάντας κατηχήσας καὶ εὐλογήσας, 

πρὸς ὃν ἐπόθει κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Α.Δ. cf. σ. 135-137, B.H.G. 2450 , S.E.C. cf. 126, 41 – 130, 44. 

 

11η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Φιλίππου ἑνὸς τῶν ἑπτὰ διακόνων 

(f76v):  

Init. Οὗτος ἐκ Καισαρείας τῆς κατὰ Παλαιστίνην ὁρμώμενος, καὶ γάμῳ 

προσομιλήσας, τέσσαρας θυγατέρας προφητευούσας ἐκτήσατο·, Des. καὶ ἐκκλησίαν 

δεινάμενος, πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Α.Δ. : σ. 149, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 129, 9-13. 

 

Τῶν ἁγίων γυναικῶν μαρτύρων καὶ αὐταδέλφων, Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλας 

(f76v – f77r): Init. Αὗται ὑπῆρχον ἐκ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας· συγγενεῖς Παύλου τοῦ 

ἀποστόλου·, Des. καὶ τῇ τῆς φύσεως ἀκολουθίᾳ δουλεύσασα, τῆς προσκαίρου ζωῆς 

ἀπανέστη.  

 
Α.Δ. : σ. 150, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C. 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοφάνοῦς, ἀδελφοῦ τοῦ ἁγίου 

Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ (f77r – f77v): Init. Οὗτος γονέων ὑπάρχων εὐσεβῶν, τὴν 

Παλαιστίνην οἰκούντων, καὶ τὴν φιλοξενίαν ἐπιμελουμένων, τῇ τῶν γονέων 

σπουδῇ, πᾶσαν φιλοσοφίαν ἐξεπαιδεύθη·, Des. καὶ οὕτω θεοφιλῶς, τὴν ἐκκλησίαν 

καὶ ποίμνιον κυβερνήσας τῆς παρούσης ζωῆς ὑπεξίσταται. 

 

Α.Δ. : σ. 149-150, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 130, 24 – 131, 20. (εκτενέστερο 

από το συναξάριο του κώδικά μας.) 

 

Τῶν ἁγίων πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως Νεκταρίου, Ἀρσακίου, Ἀττικοῦ, 

καὶ Σισινίου. (μόνο στίχοι)  

 

Τῶν ἁγίων πατέρων τῆς Ζ’ ἁγίας καὶ οἰκουμενικῆς Συνόδου  
 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Κυριακὴ ἐν ᾖ ἐπιτελοῦμεν τὴν μνήμην τῶν ἁγίων καὶ 

μακαρίων πατέρων, τῶν ἐν Νικαίᾳ συνελθόντων τὸ δεύτερον, ἐπὶ τῶν εὐσεβῶν 
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καὶ φιλοχρίστων βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ εἰρήνης, κατὰ τῶν δυσσεβῶν 

καὶ ἀμαθῶς καὶ ἀπερισκέπτως τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, εἰδωλολατρεῖν 

εἰπόντων, καὶ τὰς σεπτὰς καὶ ἁγίας εἰκόνας καταβαλλόντων· (f85r – f85v): Init. 
Ἡ ἁγία αὕτη ἑβδόμη καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος, γέγονεν ἐν Νικαίᾳ τὸ δεύτερον, ἐπὶ 

Κωνσταντίνου βασιλέως·, Des. καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν κρατύναντες, ἕκαστος εἰς 

τὴν ἑαυτόῦ ἐπισκοπὴν ἀπελύθη. 

 

Α.Δ. : σελ. 164, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 132, 1-24. 

 

12η Οκτωβρίου 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Πρόβου, Ταράχου, καὶ Ἀνδρονίκου (f91r – f91v): Init.  
Οὗτοι ὑπῆρχον, ἐν ὑπατείᾳ Διοκλητιανοῦ· καὶ ὁ μὲν Τάραχος, προβεβηκὼς ἦν τὴν 

ἡλικίαν, ῥωμαῖος τὸ γένος· στρατιώτης τὴν τύχην. Des. καὶ σχεδὸν ὅλον τὸ σῶμα 

μαχαίραις κατακοπεὶς, καὶ αὐτὸς τὸ πνεῦμα, εἰς χεῖρας Θεοῦ παρατίθησιν. 

 

Α.Δ. : σ. 175, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 131, 46 – 134, 33. 

 

Τῆς ἁγίας μάρτυρος Δομνίνης (f91v): Init. Αὕτη ἠγωνίσατο ἐπὶ Διοκλητιανοῦ 

βασιλέως· Des. Εἶθ’ οὕτω, συνθλάττεται ῥάβδοις, καὶ ἐξαρθροῦται τὰς ἁρμονίας καὶ 

τῇ εἰρκτῇ ἐναπορριφείσαν, τὴν ψυχήν τῷ Θεῷ παρατίθησι. 

 

Α.Δ. : σ. 175, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. : 134, 9-16. 

 

Τῆς ἁγίας μάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Παρθένου (f91v - f92r): Init.  Ἡ ἁγία αὕτη, 

ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς βασιλείας Δεκίου καὶ Οὐαλεριανοῦ, ἐκ τῆς πόλεως Ῥώμης. Des. 

εἶτα τοὺς δύο πόδας καὶ ἐκριζοῦται τοὺς ὀδόντας καὶ τελευταῖον, τὸ διὰ ξίφους 

δέχεται τὲλος. 

  

Α.Δ. : σ. 175, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 133, 1 -134, 8. (εκτενέστερο από το 

συναξάριο του δικού μας κώδικα) 

 

13η Οκτωβρίου 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Κάρπου, Παπύλου, Ἀγαθοδώρου, καὶ Ἀγαθονίκης (f95v - 

f96r):  

Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι τοῦ Χριστοῦ μάρτυρες, ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασιλέως· καὶ 

Οὐαλεριανοῦ ἀνθυπάτου τῆς Ἀσίας·, Des. ἐπεὶ δὲ τὸ πῦρ καταρραγέντος ὑετοῦ 

ἐσβέσθη, καὶ οἱ ἅγιοι ἄφλεκτοι καὶ ἀβλαβεῖς διέμειναν, ξίφει τὰς κεφαλὰς 

ἀπετμήθησαν. 
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Α.Δ. : σ. 185-186, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 133, 20 – 135, 19 και 133, 51 – 136, 

40.   

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Φλωρεντίου (f96r - f96v):  Init.  Ὁ ἅγιος μάρτυς Φλωρέντιος, 

ὑπῆρχεν ἐκ πόλεως Θεσσαλονίκης·, Des. καὶ πυρᾶς ἀναφθείσης μεγάλης, 

ἐμβάλλεται ἐν αὐτῇ χαίρων· καὶ ἐν αὐτῇ προσευχόμενος· καὶ εὐχαριστῶν  τῷ Θεῷ 

ἐτελειώθη. 

 

Α.Δ. : σ. 186, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 136, 15 – 138, 3.  

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Διοσκόρου (f96v):  Init. Οὗτος ἤθλησεν ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Διοκλητιανοῦ· γένος μὲν ἕλκων, τῆς σκηνοπολιτῶν·, Des. καὶ τὰ λοιπὰ τῶν 

βασάνων εἴδη περιενόει, καὶ πάντα ὑπῆρχον εἰς οὐδὲν καὶ ἀνενέργητα, ξίφει τὴν 

μακαρίαν αὐτοῦ κεφαλὴν ἐκτέμνει. 

 

Α.Δ. : σ. 186, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 136, 1-14. 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ, Νικήτα τοῦ πατρικίου (f96v- f98r):  

Init. Οὗτος γεννᾶται ἐν τῇ Παφλαγόνων χώρᾳ· παρὰ εὐσεβῶν καὶ φιλοθέων 

γονέων φασὶ δὲ αὐτὸν ἀπόγονον εἶναι, Θεοδώρας τῆς βασιλίσσης·, Des. πολλὰ καὶ 

ζῶν καὶ μετὰ θάνατον θαύματα πεποιηκώς, περὶ τὰ ἐβδομήκοντα πέντε γέγονεν 

ἔτη. 

 

Α.Δ. : σ. 186-188, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Βενιαμὶν διακόνου (f98r – f98v): Init. Ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ 

υἱοῦ Γορωράνη βασιλέως Περσῶν· ὁ Βενιαμὶν διάκονος ὤν τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας, 

καὶ πολλοὺς Πέρσας καὶ Ἕλληνας μεταβαλὼν πρὸς θεογνωσίαν διεβλήθη ὡς 

κακοποιὸς·, Des. μετὰ δὲ τὴν τιμωρίαν ταύτην, ὁ θηριώδης καὶ ἀπανθρωπος ἐκεῖνος, 

ῥᾶβδον παχεῖαν ὄζους ἔχουσαν πανταχόθεν, εἰσωθῆναι διὰ τῆς ἔδρας ἐκέλευσε· καὶ 

οὕτω τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ παρέθετο ὁ γενναῖος άγωνιστὴς. 

 

Α.Δ. : σ. 188, B.H.G. :2061 Nov. Auc.,  αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

Τοῦ ἀπὸ τῶν Δομνίνον διωγμοῦ, τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου 

ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ θεολόγου. (απλή αναφορά)   

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀντιγόνου, διὰ πυρὸς τελειωθέντος. (μόνο στίχος) 

 

14η Οκτωβρίου 
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Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Ναζαρίου· Προτασίου· Γερβασίου, καὶ Κελσίου (f104r – 

f104v):  Init. Οὗτοι  παρὰ Πέτρου τοῦ κορυφαίου ὁδηγηθέντες πρὸς τὴν εὐσέβειαν, 

ἤθλησαν ἐν τῇ Ῥώμῃ ὑπὸ Νέρωνος, μετὰ τὴν τελείωσιν τῶν ἁγίων ἀποστόλων. Des. 

Ἔνθα σωτηρίας γίνεται αἴτιος τῷ  πρὸς πατρὸς αὐτοῦ πατρὶ, καὶ εἰς Μεδιόλανα 

πάλιν ὑποστρέψας, τέμνεται τὴν κεφαλὴν· ἅμα Γερβασίῳ· Προτασίῳ· καὶ Κελσίῳ. 

 

Α.Δ. cf. σ. 202, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 137, 1 -138,16. 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σιλβανοῦ (f104v): Init. Οὗτος ὥρμητο μὲν, ἀπὸ τῶν Γαζέων 

χώρας· ἦν δὲ ἀνὴρ πράος· τῇ πίστει ἀκέραιος·, Des. Μετὰ δέ τινα χρόνον, διὰ τὸ 

βαθὺ γῆρας καὶ τὴν ἀσθένειαν τεταριχευμένος ὢν, τὴν κεφαλὴν ἀπετμήθη. 

 

Α.Δ. : σ. 202-203, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 138, 17-28. 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πέτρου καὶ Αὐσελάνου(f104v): Init. Οὗτος ὑπῆρχεν ἀπὸ τῶν 

ὁρέων Ἐλευθερουπόλεως· κώμης Ἀνέας·, Des.  ἐν τῷ ἕκτῳ ἔτει τῆς βασιλείας 

Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ, θῦμα εὐπρόσδεκτον ἐγένετο τῷ θεῷ τὸν διὰ πυρὸς 

ἀγῶνα τελέσας.    

 

Α.Δ. : σ. 203, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 141, 11 – 142, 4 και 139, 36-39.  

 

15η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Λουκιανοῦ· πρεσβυτέρου τῆς μεγάλης Ἀντιόχειας 

(f109r – f109v):   Init. Οὗτος εὐσεβῶν γονέων ὑπάρχων υἱὸς μετὰ τὴν τούτων 

ἀποβίωσιν, πάντα τοῖς δεομένοις σκορπίσας, τῇ μελέτῃ τῶν θείων γραφῶν 

ἐσχόλαζε·, Des.  Τὸ δὲ σῶμα τούτου προστάξει τοῦ βασιλέως, ἐρρίφη ἐν τῇ θαλάσσῃ· 

δελφὶς δὲ τοῦτο προστάξει θεοῦ ἐπὶ ὤμων φέρων, τῆ χέρσῳ παρέπεμψεν. 

 

Α.Δ. : σ. 214, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C. (διάφορον 137,30 – 

141,10). 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Σαβίνου τοῦ ἐπισκόπου (f109v):  Init. Ὁ μακάριος 

Σαβῖνος, διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν αὐτοῦ ἀρετήν, γέγονεν ἐπίσκοπος. Des.  πολλοὺς 

δὲ ὠφελήσας καὶ πείσας κόσμον ἀφῆναι καὶ γονεῖς καὶ Χριστῷ δουλεύειν, ἐν εἰρήνῃ 

ἀνεπαύσατο.  

 

Α.Δ. : σ. 214-215, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 142, 5-16. 
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Τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ, Βάρσου, ἐπισκόπου Ἐδέσης (f109v – 

f110r):  

Init. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐν Ἐδέση μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν Φοινίκη· καὶ ἐν 

Αἰγύπτῳ, καὶ Θηβαΐδι διέλαμψεν·, Des. Μύρια δὲ σημεῖα ἐργασάμενος ὡς 

προείρηται, πρὸς κύριον μετὰ παρρησίας ἀπῆλθε. 

 

Α.Δ. : σ. 215, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

Τῆ αὐτῆ ἡμέρα, ἄθλησις μοναχοῦ πατέρα ἀνωνύμου καὶ διήγησις ὡφέλιμος 

(f110r – f110v):   Init. Μοναχὸς τίς, ἦν ἐν τῇ σκήτῃ· ὑπείκων πατρὶ, ἐπὶ χρόνους 

τινὰς·, Des. καὶ τῆς θείας μυσταγωγίας τελεσθείσης, μεμένηκεν ὁ μάρτυς 

ἀσάλευτος ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, ἔκτοτε καὶ μέχρι τοῦ νῦν. 

 

Α.Δ. : σ. 215-216, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. :139, 41 -142, 46. 

 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Σαρβίλου καὶ Βαβίας, τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ. (f110v – f111r):  

Init. Ἐν ταῖς ἡμέραις Τραϊανοῦ τοῦ βασιλέως, ὁ ἅγιος οὗτος Σαρβίλος, ἱερεὺς ὢν τῶν 

εἰδώλων, ὑπὸ ὁσίου έπισκόπου κατηχηθεὶς, ἐβαπτίσθη μετὰ Βαβίας τῆς ἀδελφῆς 

αὐτοῦ. Des. Τότε πιστοί τινες κρυφίως ἀνελόμενοι τὰ τούτων λείψανα,  κατέκρυψαν 

ἐν τῆ γῆ, δοξάζοντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν θεὸν. Αὐτῷ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας, 

ἀμήν. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C. 

(διάφορον της B.H.G. 2394 Auc., S.E.C. 505, 56 – 508, 60.  Σαρβίλος Μαρτίου 4). 

 

16η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος, Λογγίνου τοῦ ἑκατοντάρχου (f115r – f116r): Init. Οὗτος ἦν 

ἐκ τῆς χώρας τῶν Καππαδοκῶν· ἐπὶ Τιβερίου Καίσαρος, ἑκατοντάρχης ὑπάρχων·, 

Des. ὅθεν καὶ ναὸν τῷ μάρτυρι περικαλλῆ ἀνεγείρασα, κἀκεῖ τὸ μαρτυρικὸν 

λείψανον καταθεῖσα, πηγὰς ἰαμάτων καὶ αὐτῆ καὶ πάσι τοῖς πιστοῖς 

κατεπλούτησεν, εἰς δόξαν τοῦ  κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

 

Α.Δ. : σ. 225-226, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C. (διάφορον τόσο 

του 141,19 – 144, 2 όσο και του 141, 50 – 144,39) 

 

Τῶν συναναιρεθέντων δύο στρατιωτῶν τῷ ἁγίῳ Λογγίνῳ. (μόνο στίχος) 
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Τῶν ἁγίων μαρτύρων· Λεοντίου· Δομετίου· Τερεντίου· καὶ Δομνίνου. (μόνο 

στίχος) 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μαλοῦ (f116r) : Init. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ Μαλός,  

καταλιπὼν πλοῦτον καὶ συγγένειαν, ἐν ἐρήμοις καὶ ἀοικήτοις τόποις 

προσεκαρτέρει·, Des. τοὺς γὰρ δοξάζοντάς με φησὶν ὁ κύριος δοξάσω· ᾦ ἡ δόξα καὶ 

τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμὴν. 

 

Α.Δ. : σ. 226, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

17η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου προφήτου Ὠσηὲ (f121v) : Init. Οὗτος ἑρμηνεύεται σωζόμενος ἢ φύλαξ· ἢ 

σκιάζων·, Des. καὶ γενήσονται δώδεκα δρύες, ἀκολουθοῦσαι καὶ ὑπακούουσαι τῷ 

ἐπὶ γῆς φανερωθέντι θεῷ καὶ δι’ αὐτοῦ σωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ. 

 

Α.Δ. : σ. 238, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 143, 15 – 144, 22. (εκτενέστερο από 

το συναξάριο του κώδικά μας)  

 

Τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος, Ἀνδρέα τοῦ ἐν τῆ Κρίσει (f121v – f122v): Init. Οὗτος ὁ 

ἀοίδιμος καὶ μακάριος π(ατ)ὴρ ἡμῶν Ἀνδρέας γέννημα καὶ θρέμμα γέγονε τῆς 

εὐνομωτάτης τῶν πόλεων Κρήτης·, Des. Ἀναμίξ δὲ τῶν ἐκεῖσε σωμάτων ὑπάρχων 

μέχρι πολλοῦ, δώδεκά τινες δαίμοσι κάτοχοι ἐκ διαφόρων τόπων τῆς πόλεως 

Κωνσταντίνου, ἐκ συνθήματος ἀπελθόντες, καὶ τοῦτο λαβόντες, ἐν ἱερῷ τόπῳ 

κατέθεντο· οἳ καὶ τὴν ἴασιν ἐτρύγησαν αὐθωρόν· μισθὸν τῆς καταθέσεως, τὴν 

θεραπείαν δεξάμενοι. 

 

Α.Δ. cf. σ. 239-240, B.H.G. 112e auc., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (διάφορον του 151, 3 -

152, 11) 

 

 Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν  λειψάνων, τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου (f122v – f123r): 

Init. Ὁ μακάριος καὶ ἀοίδιμος ἐν βασιλεῦσι πιστότατος Λέων, ζήλῳ θείῳ κινηθεὶς 

ὥσπερ ἔκ τινος ἐπιπνοίας, πρῶτον μὲν ναὸν δομησάμενος κάλλιστον τῷ δικαίῳ. 

Des. αὐτίκα οὖν ἀράμενος τὸν τίμιον θησαυρὸν, καὶ ἀργυρᾶ σορῷ ἐνθέμενος, 

ἀπέθετο ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἐν τῷ παρ’ αὐτοῦ δομηθέντι περικαλλεῖ ναῷ. 

 

Α.Δ. cf.σ. 240, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 146, 12 – 148, 5. (εκτενέστερο με 

προσθήκες) 
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Τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Μάσονος, ἐπισκόπου Κύπρου· καὶ Μοδέστου, 

ἐπισκόπου Ἱεροσολύμων. (απλή αναφορά) 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀναργύρων καὶ αὐταδέλφων, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ· 

Λεοντίου· Ἀνθίμου· καὶ Εὐπρεπίου (f123r – f123v): Init. Τρεῖς εἰσὶ συζυγίαι τῶν 

ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, ἀμφοτέρων τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι 

καλουμένων, καὶ τὴν ἰατρικὴν τέχνην μετερχομένων, καὶ τὴν προσηγορίαν τῆς 

ἀναργυρίας ἐχόντων. Des. Περισωθέντες δὲ θείᾳ ῥοπῇ, καὶ ἐπὶ τῆς ξηρᾶς 

εὑρεθέντες, αὖθις ἐν τῇ καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἀκοντίζονται· καὶ ἀβλαβεῖς 

διαφυλαχθέντες, σταυρῷ ἀναρτῶνται· καὶ τὰς κεφαλὰς ἀποτέμνονται, οἱ ἅγιοι 

οὗτοι πεντάδελφοι. 

 

Α.Δ. : σ. 240-241, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (διάφορο τόσο 

του 144, 23 – 146, 11 όσο και του 144, 54 -146, 35)  

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Λουκιανοῦ· Τερεντίου· Νικομήδους· Ἀντιγόνου· καὶ 

Θεοφάνους. (απλή αναφορά)  

 

Καὶ μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων, Χρυσάνθου καὶ Δαρείας. (f 123v): Init. Οὗτοι 

ὑπῆρχον, ἐπὶ Νουμεριανοῦ βασιλέως· ἦν δὲ ὁ μὲν Χρύσανθος, υἱὸς ἄρχοντος 

Ῥωμαίου συγκλητικοῦ, καὶ γίνεται χριστιανὸς παρά τινος ἐπισκόπου ἐν σπηλαίῳ 

κρυπτομένου·, Des. Εἶτα βόθρον ὀρυχθέντος βορβορώδους, ἐμβάλλονται ἀμφότεροι 

καὶ καταχωσθέντες, τελειοῦται. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G.,  αθησαύριστο στο S.E.C.. 

(διάφορον του 547, 21 – 548, 18) 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Κλαυδίου, τοῦ Τριβούνου, τοῦ τιμωρήσαντος, τοὺς ἁγίους 

Χρύσανθον καὶ Δαρείαν καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος, Ἱλαρίας, τῆς συμβίου αὐτοῦ 

καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαύρου καὶ Ἰάσωνος, καὶ τῶν παίδων αὐτῶν. (f124r – 

f124v): Init. Ὁ ἅγιος Κλαύδιος παραλαβὼν ἀπὸ τοῦ ἐπάρχου Κελερίνου ἐπὶ τῆς 

βασιλείας Νουμεριανοῦ τιμωρήσασθαι τοὺς ἁγίους Χρύσανθον καὶ Δαρείαν, Des. 

Δύο δὲ παιδίσκαι μαθοῦσαι  τὸν θάνατον τῆς κυρίας αὐτῶν ἔθαψαν καὶ ταύτην 

πλησίον τῶν υἱῶν αὐτῆς, εἰς δόξαν θεοῦ, ὅτι αὐτῷ πρέπει ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰώνας, 

ἀ|μὴν. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C.. 

(διάφορον του 547, 21 – 548, 18) 

 

18η Οκτωβρίου 
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Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου  ἀποστόλου, Λουκᾶ (f129v – f130r): Init. Λουκᾶς 

ὁ πανεύφημος καὶ μέγας εὐαγγελιστής, ὑπῆρχεν ἀπὸ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας τῆς 

μεγάλης, ἰατρὸς τὴν τέχνην·, Des. ὡσαύτως καὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ 

κορυφαίων, τὰς ἁγίας εἰκόνας· καὶ ἐξ ἐκείνου εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, 

ἐξενεχθῆναι τὸ τοιοῦτον καλὸν, καὶ εὐσεβὲς καὶ πάντιμον ἔργον. 

 

Α.Δ. cf. σ. 253-254, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 147, 35-51.  

 

Τοῦ ἁγίου Μαρίνου τοῦ γέροντος (f130r – f130v): Init. Οὗτος ὑπῆρχεν ἐν τῆ 

ὑπατεία Διοκλητιανοῦ τὸ πρῶτον καὶ Ἀριστοβούλου·, Des. καὶ καθαιρεθεὶς ἀπὸ τοῦ 

ξύλου, τὴν διὰ ξίφους ὑπομένει σφαγήν. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 148, 18 – 150, 3 

  

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰουλιανοῦ τοῦ ἐν τῶ Εὐφράτη (f130v – f131v): Init. Οὗτος 

ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰουλιανὸς καταλιπὼν τὸν κόσμον, ἀπῆλθεν ἐν ταῖς ὄχθαις 

τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ·, Des. Ὑπόστρέψας δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ 

χρόνους ἱκανοὺς διαρκέσας σὺν αὐτοῖς, πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. ταῖς αὐτῶν 

πρεσβείαις Χριστὲ ὁ θεὸς ἐλέησον. 

 

Α.Δ. cf. σ. 254-255, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον του 

398, 16 -400, 6)  

  

19η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου Ἰωήλ (f 136v – f 137r): Init. Οὗτος ἐρμηνεύεται, ἀγάπη κυρίου ἢ ἀρχή· , 

Des. δι’ αὐτοῦ ἀνακαινιζόμενος εἰς σωτηρίαν πάσης τῆς γῆς, ἀπέθανε καὶ ἐτάφη ἐν 

τῇ γῇ αὐτοῦ. 

 

Α.Δ. : σ. 268, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 149, 5-17.  

 

Tοῦ ἁγίου μάρτυρος, Οὐάρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (f 137r): Init. Οὗτος ἐπὶ 

Μαξιμιανοῦ τοῦ βασιλέως στρατευόμενος ἐν Αἰγύπτῳ·, Des. καὶ ἐν αὐταῖς ταῖς 

βασάνοις ἐπὶ πέντε ὥραις παραταθείσαις, τὴν ψυχὴν τῶ Κυρίω ἀποδίδωσιν. 

 

Α.Δ. : σ. 268, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. :149, 18-29.  

 

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Σαδὼθ· καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑκατὸν εἴκοσι, τῶν ἐν 

Περσίδι τελειωθέντων (f 137r - f 138r ): Init. Βασιλεύοντος Σαβωρίου ἐν τῇ τῶν 
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Περσῶν χώρᾳ, ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν οὗτος ἐπισκοπος ἐκεῖσε ὤν, Des. καὶ 

προσευξάμενος ὁ ἅγιος, καὶ κατασφραγίσας αὐτοὺς ὄντας τὸν ἀριθμὸν ἑκατὸν 

εἴκοσι, πρῶτος ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν, καὶ καθεξῆς οἱ λοιποί. 

 

Α.Δ. : σ. 269, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον τόσο του 

150, 5-24 όσο και του 149, 56 – 152, 38. 

 

20η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου (f 142r - f 144r ): Init. Οὗτος ὁ 

μακάριος Ἀρτέμιος, δοὺξ καὶ αὐγουστάλιος Ἀλεξανδρείας γενόμενος, καὶ  

πατρίκιος τιμηθεὶς ὑπὸ τοῦ μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου. Des. Τῷ δὲ τὸ πάθος 

ἀναδεξαμένῳ ῥάπτῃ, θάρση ἔλεγον ἀδελφὲ, μὴ λυποῦ· δικαία ἡ κρίσις τοῦ θεοῦ· ὃ 

γὰρ ἐζήτεις ἔλαβες.  

 

Α.Δ. : σ. 281-283, B.H.G. : 174 , αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον του 151, 13 – 153, 3) 

 

Tοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου φιλοσόφου, ἐν εἰρήνῃ τελειωθήτο. (μόνο 

στίχος) 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων Φίληκος πρεσβυτέρου καὶ Εὐσεβίου διακόνου. (μόνο 

στίχος) 

 

21η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν, Ἰλαρίωνος τοῦ μεγάλου (f149r – f149v): 

Init. Ὁ ὅσιος Ἱλαρίων, ἦν ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου, ἐν τῇ 

Γαζέων πόλει, γεννηθεὶς καὶ ἀνατραφεὶς·, Des. Εἶτα καταλαβὼν τὴν ἔρημον, καὶ 

ἄκραν ἄσκησιν ὑπελθὼν, πολλῶν θαυμάτων αὐτουργὸς γέγονε· καὶ πολλὰς 

διαμείψας πόλεις καὶ χώρας, οὕτω τὸν βίον διήνυσε· βίους τὰ ὅλα ἔτη ὀγδοήκοντα. 

 

Α.Δ. : σ. 292-293, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 153, 7 – 154, 12.  

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Δασίου· Γαίου· καὶ Ζωτικοῦ (f 149v): Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἐν 

Νικομηδεία διάγοντες, καὶ παρρησιασάμενοι, τὰ ἐν τοῖς βωμοῖς ἐπικείμενα 

κατέστρεψαν·, Des. Εἶθ’ οὕτω λίθων ἐν τοῖς τραχήλοις αύτῶν ἐξαρτηθέντων, ἐν τῇ 

θαλάσσῃ ἀπερρίφησαν· καὶ οὕτως ἐτελειώθησαν. 

 

Α.Δ. : σ. 293, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 154, 13 – 24. 
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Τῶν ἁγίων μαρτύρων νεοφανῶν, Ἀνδρέου· Στεφάνου· Πέτρου·  καὶ  τῶν  σὺν 

αὐτοῖς. (μόνο στίχος) 

 

Τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδότης· καὶ Σωκράτους πρεσβυτέρου (f 149v – f 150r): 

Init. Ἡ ἁγία Θεοδότη, ὑπῆρχεν ἐπὶ Ἀλεξάνδρου βασιλέως· εὐγενῶν μὲν γονέων 

ὑπάρχουσα· οὖσα δὲ ἐκ τῆς χώρας τοῦ Πόντου. Des. Ἡ δὲ ἁγία Θεοδότη 

ἀναγκασθεῖσα, διὰ ξίφους τρωθεῖσα τελειοῦται. 

 

Α.Δ. : σ. 293, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (διάφορον του 157, 

24 – 158, 12)  

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Εὐκράτης, ξίφει τελειοῦται. (μόνο στίχος) 

 

22α Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν καὶ ἰσαποστόλου ἐπισκόπου Ἱεραπόλεως, 

Ἀβερκίου, τοῦ θαυματουργοῦ (f 155v):  Init. Οὗτος ἐγένετο ἐπίσκοπος Ἱεραπόλεως, 

Φρυγίας Σαλουταρίας, ἐπὶ βασιλείας Μάρκου Ἀντωνίνου, θαυμάτων πολλῶν καὶ 

ἰάσεων αὐτουργὸς. Des. Οὕτω βιώσας ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ, καὶ τὸ λειπόμενον 

τῆς ζωῆς πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Α.Δ. : σ. 307, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 153, 32 – 155, 8.  

 

Τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων τῶν ἐν Ἐφέσω· Μαξιμιλιανοῦ· Ἰαμβλίχου· 

Μαρτινιανοῦ· Διονυσίου· Ἀντωνίνου· Ἐξακούστου, καὶ Ἰωάννου (f 155v – f 158r): 

Init. Οὗτοι ὑπῆρχον ἐπὶ Δεκίου βασιλέως· καὶ καιρὸν λαβόντες βουλεύσασθαι, τὰ  

πάντα αὐτῶν πτωχοῖς διανείμαντες, ὑπέδυσαν ἐν σπηλαίῷ·, Des. καὶ πάντα τὸν 

λαὸν ἐχαροποίησε τὸν ὑπ’ αὐτὸν, πολυτελῶς φιλοτιμησάμενος, καὶ τοὺς ἐν 

φυλακαῖς καθειρχθέντας ἐπισκόπους διὰ τὸ κηρύττειν τὴν ἀνάστασιν, 

ἀνεκαλέσατο· καὶ κοινὴ παρὰ πάντων ἑορτὴ γέγονε δοξαζόντων καὶ εὐλογούντων 

τὸν θεὸν. 

 

Α.Δ. : σ. 27 (τόμος Αυγούστου ημέρα Δ’),  B.H.G. :1599c, αθησαύριστο στο  S.E.C. (cf. 

155, 9 -156, 6. πολύ εκτενέστερο το συναξάριο του κώδικά μας από το κείμενο του 

S.E.C.) 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀλεξάνδρου, ἐπισκόπου καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος 

Ἡρακλείου, τοῦ στρατιώτου καὶ τῶν ἁγίων μαρτύρων, Θεοδότης καὶ 

Γλυκερίας καὶ τῶν μαρτύρων, Ἄννης καὶ Ἐλισάβετ (f 158r): Init. Ὁ ἅγιος μάρτυς 

Άλέξανδρος, ἐπίσκοπος ὤν, καὶ πολλοὺς διδάσκων καὶ ἐπιστρέφων καὶ βαπτίζων, 
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ἐκρατήθη παρὰ τοῦ ἡγεμόνος·, Des. καὶ γυναῖκας τινὰς τέσσαρας· Ἄνναν· Ἐλισάβετ· 

Θεοδότην καὶ Γλυκερίαν· αἵτινες ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ἐλέγξασαι τὴν τῶν εἰδώλων  

πλάνην, ἀπετμήθησαν τὰς κεφαλὰς· ὕστερον δὲ πάντων καὶ ὁ ἅγιος Ἀλέξανδρος 

τῶ ξίφει κρουσθείς, ἐτελειώθη. 

 

Α.Δ. : σ. 308, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 156 7-28. 

 

23η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου καὶ ἱερομάρτυρος, Ἰακώβου τοῦ 

ἀδελφοθέου· ἐπισκόπου Ἰεροσολύμων (f 163v – f 164r): Init. Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος, 

πρῶτος ἐπίσκοπος ἐν Ἱεροσολύμοις ἐγένετο· παρ’ αὐτοῦ τοῦ κυρίου χειροτονηθείς·, 

Des. ὁ δὲ Ἰάκωβος παραλαβὼν αὐτὸν εἰς τὴν ἰδίαν μερίδα συγκληρονόμον, ἐκλήθη 

οὐ μόνον ἀδελφόθεος, ἀλλὰ καὶ δίκαιος.  

 

Α.Δ. : σ. 320-321, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (cf. 155, 30 - 157, 

23. πολύ εκτενέστερο το συναξάριο του S.E.C. από το κείμενο του κώδικά μας)  

 

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος, Σωκράτους. (μόνο στίχος) 

 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἱγνατίου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (f 

164r): Init. Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἱγνάτιος, γέγονε μὲν υἱὸς Μιχαὴλ  βασιλέως, 

καὶ  Προκοπίας τῆς  βασιλίσσης· ἀδελφὸς δὲ Θεοφίλου· καὶ ἔγγονος  Νικηφόρου 

τῶν βασιλέων.  Des. Ὁ δὲ ἐν ἅγιος Ἱγνάτιος ἀπελθὼν ἐν τῇ τοῦ Σατήρου μονῆ, ἐν 

εἰρήνῃ ἀνεπαύσατο· ζήσας τὰ ὅλα αὐτοῦ ἔτη ἑβδομήκοντα ἑννιά. 

 

Α.Δ. cf. σ. 321, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C.  cf. 157, 57 - 160, 36.  

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Νικηφόρου τοῦ τὴν μονὴν ἐν τῷ χαρσιανῷ 

συστησαμένου καὶ τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδότης. (απλή αναφορά) 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μακαρίου τοῦ Ῥωμαίου (f 164v – f 167r): Init. Τρεῖς τινὲς 

ἡγιασμένοι γέροντες, Σέργιος· Ὑγῖνος· καὶ Θεόφιλος, ἐκ τῆς μονῆς τοῦ ἁγίου 

Ἀσκληπιοῦ, τοῦ ἐν τῆ Μεσοποταμία τῆς Συρίας, ὁμονοήσαντες ποτὲ ἐπ’ ἀγαθῷ 

σκοπῷ, λογισμὸν ἔσχον ἄχρι τέλους, τὴν περίγειον ταύτην διελθεῖν·, Des. Ἔξυπνοι 

δὲ γενόμενοι, καὶ κατανοήσαντες, ὁποῖον καὶ πόσον διάστημα· ὡς ἐν ὀνείρῳ 

διῆλθον, ἐδόξαζον τὸν θεὸν· καὶ προσευξάμενοι ἐν συντόμῳ· εἰς πάντας τοὺς 

ἁγίους τόπους, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν μονὴν αὐτῶν. ἐκδιηγούμενοι πρὸς τοῖς ἄλλοις, 

καὶ κατὰ τὸν ἅγιον μακάριον.   
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Α.Δ. : σ. 320-321, B.H.G. :1005m ,  S.E.C. cf. 159, 37-39. 

 

24η Οκτωβρίου 

 

Tοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 

τοῦ νέου (f 177v – f 179r): Init. Οὗτος ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἀθανάσιος, ἦν ἐξ 

Ἀνδριανουπόλεως, τῆς πρώην μὲν Ὀρεστιάδος· ἐξ Ὀρέστου κληθείση· ἐξ Αἰλίου δὲ 

τοῦ Ἀνδριανοῦ, νῦν ὀνομαζομένης. Des. ἡμεῖς δὲ τὸν ἐκείνου βίον συνετάξαμεν· 

ζήσας δὲ σχεδόν τι περὶ τὰ ἑκατὸν ἔτη, πέρα τῶν δαυϊτικῶν ὅρων, περὶ τοῦ καθ’ 

ἡμᾶς χρόνου, ἐν γήρᾳ καλῷ καταλύει  τὸν βίον· ἐν τοῖς τῆς εὐχῆς ῥήμασί τε καὶ 

σχήμασιν· οὐδὲν μὲν κακίας ἴχνος· πλεῖστα δὲ ἀρετῆς καταλιπὼν ὑπομνήματα· εἰς 

δόξαν τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

 

 Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

Τῆς ἁγίας μάρτυρος Σεβαστιανῆς (f179r – f180r): Init. Ἐπὶ τῆς βασιλείας 

Δομετιανοῦ· ἐν πόλει Μαρκιανοῦ, διάγουσα ἡ ἁγία μάρτυς Σεβαστιανὴ διεβλήθη 

πρὸς Σέργιον ἡγεμόνα, ὡς χριστιανὴ, ἣν καὶ παραστήσας, ἐπεὶ ὡμολόγησεν ἡ ἁγία 

τοῦ ἀποστόλου Παύλου εἶναι μαθήτριαν, καὶ τὸ ἅγιον βάπτισμα ἐξ ἐκείνου 

προσδέξασθαι·, Des. Ἀμμία δὲ συγκλητικὴ τοῦτο διαμηνυθεῖσα, συνδόσιν εἰλίσασα 

καὶ μυρίσασα, ἐν ἰδίῳ τόπῳ τοῦ Ῥησηστοῦ ἐναπέθετο. 

 

Α.Δ. : σ. 335 – 336, B.H.G. :1619e auc., S.E.C. cf. 49, 45-55. 

 

Tοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Πρόκλου, ἀρχιεπισκόπου  Κωνσταντινουπόλεως· 

μαθητοῦ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ ἁγιωτάτου, πατριάρχου καὶ 

αὐτοῦ, Κωνσταντινουπόλεως (f180r – f180v): Init. Ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν 

Πρόκλος,  ἐυλαβὴς ὤν καὶ ἐνάρετος, ἐχειροτονήθη παρὰ τοῦ ἁγίου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως Σισινίου, ἐπίσκοπος Κυζίκου·, Des. καὶ καλῶς 

πολιτευσάμενος, καὶ ἐπισκοπήσας ἔτη δώδεκα καὶ μῆνας τρεῖς, ἐν εἰρήνῃ πρὸς 

κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C.  : 161 34 – 42. 

 

25η Οκτωβρίου 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου· τῶν νοταρίων (f189r – f189v): 

Init. Παῦλος ὁ ὁμολογητὴς· πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μετὰ τὴν κοίμησιν 
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Ἀλεξάνδρου, ἐπὶ τῆς βασιλείας Κωνσταντίου γέγονεν·, Des. ὧν τὸν ναὸν μετὰ 

ταῦτα ὁ ἐν ἁγίοις πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐκ βάθρων ἀνήγειρεν. 

 

Α.Δ. : σελ. 346, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (διάφορο του 161, 

15 – 162, 24) 

 

Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρέθα, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (f189v): Init. Οὗτος ἦν 

πρῶτος τῆς πόλεως Νεγρᾶς, ἐν Αἰθοπίᾳ ἐπὶ τῆς βασιλείας Ἰουστίνου·,  Des. τότε καὶ 

ὁ ἅγιος Ἀρέθας, πρότερον πάντας ἐπιστηρίξας, τῆ πρὸς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν 

Χριστὸν πίστει, εἰς ἔσχατον γήρας ἐλάσας, ὡς μὴ δὲ δύνασθαι περιπατῆσαι, ὅτι καὶ 

ὅτε παρεδόθη πρὸς τὸ ἀποτμηθῆναι τὴν κεφαλὴν, βασταζόμενος ἀπαχθεὶς ἔχαιρε, 

τὴν διὰ ξίφους τομὴν λαβὼν, τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ παρέθηκεν. 

 

Α.Δ. : σ. 335, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (διάφορο του 159, 

14 -161, 13) 

 

Τὴν μητέρα ἐν  πυρὶ, καιομένην ἰδὸν τὸ  βρέφος, καὶ τῆ μητρὶ ἐπιρρίψαν ἑαυτὸ, 

ἐτελειώθησαν ἀμφότεροι. (μόνο στίχος) 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἀναστασίου (f 189v – f 190r): Init. Οὗτος αὐτόκλητος πρὸς  

τοὺς τυράννους ἀπελθών, καὶ τὸν Χριστὸν,  Θεὸν ἀληθινὸν, καὶ τοῦ παντὸς ποιητὴν 

κηρύξας πεπαρρησιασμένως ἐξέπληξε πάντας·, Des. οὗ τῇ καταθέσει, πολλαὶ 

ἰάσεις γεγόνασι· καὶ μέχρι τοῦ νῦν γίνονται· εἰς δόξαν τοῦ φιλανθρώπου  θεοῦ 

ἡμῶν. 

 

Α.Δ. : σ. 346, αθησαύριστο στην B.H.G.,  S.E.C.  : 161, 51 – 56. 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος, Οὐαλλερίνου, καὶ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Σαβίνου, καὶ τοῦ 

ἁγίου μάρτυρος Οὐάρου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τῆς ἁγίας Ταβηθὰ τῆς ἐν 

Αἰγύπτῳ· ἣν ἐκ νεκρῶν ὁ ἀπόστολος Πέτρος ἤγειρεν. (μόνο στίχος) 

 

26η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος μυροβλύτου καὶ θαυματουργοῦ 

Δημητρίου (f201v – f206v): Init. Οὗτος ἦν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν 

βασιλέων· ἐκ τῆς Θεσσαλονικαίων ὁρμώμενος πόλεως·, Des. αὐτὸς  δὲ ἑαυτοῦ ἤδη 

γενόμενος,  ἐξωμολογεῖτο ἐπὶ πάντων, τῆς τε ἰδίας ἀφροσύνης τὸ τόλμημα, καὶ τὴν 

τοῦ ἁγίου περὶ αὐτὸν,  κηδεμονίαν τὸ πρότερον· καὶ παιδείαν μετὰ φιλανθρωπίας 

τὸ δεύτερον ὡς μὴ μόνον αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους ὠφεληθῆναι τῷ θαύματι. 
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Α.Δ. : σ. 369-373, B.H.G. : 498h , S.E.C.  cf. 163, 4 – 166, 30.    

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀπὸ Θεσσαλονίκης διὰ προστάξεως βασιλικῆς 

γενομένης εἰσελεύσεως τοῦ πρότερον ἐπικειμένου τῇ μυροβλύτῳ  σορῷ, καὶ 

σκέποντος ταύτην, τοῦ περιωνύμου καὶ ἀηττήτου Δημητρίου. (f206v – f211v): 

Init. Καίτι τῶν ἐπεράστων καλῶν ἔσταί τις τῇ μνήμῃ παραδιδούς, εἰ τὰ κατὰ 

διαφόρους καιροὺς καὶ χρόνους προστιθέμενα, τῇ βασιλικῇ ταύτῃ καὶ 

παντοκρατορικῇ μονῇ, χαρίσματα θεῖα τε καὶ σωματικά, ἰδία τε καὶ κοινῆ 

συντείνοντα, παρέλθη σιγῆ δέον ἀνακηρύττειν μᾶλλον καὶ εἰς μακραίωνας 

παραπέμπειν χρόνους·, Des. καὶ Θεοτόκον· ἧς λαὸς ἡμεῖς καὶ κλῆρος· δι’ αὐτῆς ὅσα 

καὶ βούλει, πάντα σοι δυνατά· δι’ αὐτῆς καὶ ἡμεῖς δοξάζοντες τὸν ἀληθινὸν θεὸν 

ἡμῶν, σὺν τῷ πατρὶ καὶ τῷ παναγίῳ πνεύματι, ὃν σὺ ἐκήρυξας καὶ ἐμεγάλυνας, 

τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν· χάριτι καὶ φιλανθρωπία τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  

Χριστοῦ·  ᾦ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμὴν. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., στην B.H.G. : 533 ,  S.E.C. cf. 163, 58 – 166, 61.    

 

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες, Ἀρτεμίδωρος καὶ Βασίλειος, ξίφει τελειοῦνται. (μόνο στίχος) 

 

Ἡ ἁγία μάρτυς Λεπτίνα κατὰ γῆς συρομένη τελειοῦται. (μόνο στίχος)  

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Γλύκων, ξίφει τελειοῦται. (μόνο στίχος) 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ μεγάλου καὶ φρικώδους σεισμοῦ. (f 212r): Init. Τῷ 

εἰκοστῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, ἰνδικτιῶνος ἐννάτης, 

εἰκοστῇ ἕκτῃ μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἐγένετο σεισμὸς μέγας καὶ φοβερὸς ἐν 

Κωνσταντινουπόλει·, Des. ἧς ταῖς πρεσβείαις, ῥυσθείημεν ἀπὸ πάσης ἀπειλῆς· καὶ 

τύχοιμεν τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν· ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ᾦ  ἡ δόξα καὶ τὸ 

κράτος εἰς τοὺς αιῶνας τῶν αἰώνων ἀμὴν. 

 

Α.Δ. : σ. 374, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

27η Οκτωβρίου 

 

Tοῦ ἁγίου μάρτυρος Νέστορος (f 218v – f 219r): Init. Οὗτος κομιδῆ νέος ὢν καὶ 

ὡραῖος, γνωστὸς ὢν τῷ πανενδόξῳ μάρτυρι Δημητρίῳ, δραμὼν ἐν ᾦ ἐφυλλάττετο 

τόπῳ, πεσὼν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ·, Des. καὶ αὐτίκα τὸν μὲν ἅγιον Δημήτριον, 

προσέταξε λόγχαις τρωθῆναι, ὡς αἴτιον τοῦ Λυαίου σφαγῆς· τὸν δὲ ἅγιον Νέστορα, 

ξίφει ἀναιρεθῆναι.  

 



264 

 

Α.Δ. : σ. 388-389, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. (διάφορο του 

167, 1 – 168, 3) 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων, Καπετωλίνης καὶ Ἐρωτηΐδος (f 219r): Init. Αὖται ὑπῆρχον 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ· καὶ Ζηλικινθίου ἄρχοντος  Καππαδοκίας·, Des. Ἡ 

δὲ Ἐρωτηΐς ἡ καὶ δούλη τῆς ἁγίας, ἐπεὶ καὶ λίθοις τὸν ἄρχοντα ἔβαλλε, ῥάβδοις 

τύπτεται· ὡς δὲ Θεοῦ χάριτι ἔμεινεν ἀβλαβὴς  ξίφει σὺν τῇ κυρίᾳ τὴν κεφαλὴν  

ἀποτέμνεται. 

 

Α.Δ. cf. σ. 389, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf.  168, 5 -169, 3. 

 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Κυριακοῦ Κωνσταντινουπόλεως. (μόνο στίχος) 

 

Ἡ ἁγία Πρόκλα ἡ γυνὴ τοῦ Πιλάτου ἐν εἰρήνη τελειοῦται.  (μόνο στίχος) 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀφραάτου (f 219v – f 220r): Init. Ὁ μακάριος οὗτος 

Ἄφραατος, ἐν τοῖς παρανομωτάτοις Πέρσαις καὶ τεχθεὶς καὶ τραφεὶς, ὡς ἐκ 

τοιούτων γονέων βλαστήσας, εἰς τοσαύτην ἤλασεν ἀρετὴν, ὡς καὶ τοὺς ἐξ εὐσεβῶν 

φάντας κρυβῆναι, καὶ παιδόθεν τὴν εὐσέβειαν  ἐκπαιδευθέντας·, Des. Οὗτος ὁ ἅγιος 

καὶ ἑτέρας ἰάσεις οὐκ ὀλίγας εἰργάσατο ἐκ θείας δυνάμεως· καὶ εἰς βαθὺ γῆρας 

ἐλάσας, ἀπῆλθε πρὸς Κύριον. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ., αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

Διήγησις περὶ τῶν Ἰβήρων, πῶς ἦλθον εἰς Θεογνωσίαν (f 220r - f 221r): Init. Ἐν 

ταῖς ἡμέραις τοῦ ἐν ἁγίοις μεγάλου βασιλέως Κωνσταντίνου, γυνή τις αἰχμάλωτος 

ἀπαχθεῖσα εἰς τοὺς Ἴβηρας, ἄκρως τὴν ἀσκητικὴν διαγωγὴν παιδόθεν 

ἐκπαιδευθεῖσα, καὶ αἰχμάλωτος γενομένη, τῶν αὐτῶν εἴχετο ἀγώνων·, Des. Οὗτος ὁ 

τρόπος τῆς τῶν Ἰβήρων πρὸς Θεὸν ἐπιγνώσεως. Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείας ὁ 

θεὸς, έλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.  

 
Α.Δ. : σ. 389-390, B.H.G. : 2175, S.E.C. :167, 25 -  170, 39. 
 

28η Οκτωβρίου 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων· Τερεντίου καὶ Νεονίλης· καὶ τῶν ἑπτὰ τέκνων αὐτῶν 

Σαρβίλου,Νιτᾶ, Ἰέρακος, Θεοδούλου,Φωτίου· Βήλης καὶ Εὐνίκης (f226r – f226v): 

Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἐν ἑνὶ οἴκῳ διάγοντες, καὶ τῷ θεῷ ἀεὶ ἐν κρυπτῷ 

λατρεύοντες, διεβλήθησαν· καὶ παρέστησαν τῷ δικαστηρίῳ· καὶ τὸν μὲν  Χριστὸν 
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ὡμολόγουν. Des. καὶ ὁ βρασμὸς τῆς πίσσης, ἐκ θείας δυνάμεως εἰς ὕδωρ μετεβλήθη· 

ἐδόντες οὖν οἱ δυσσεβεῖς·  ὅτι αἱ κολάσεις τοῖς ἁγίοις ἀντ’ οὐδενὸς ἐλογίσθησαν· 

ξίφει τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἀπέτεμον.  

 

Α.Δ. : σ. 401, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

Τῶν ἁγίων μαρτύρων Τερεντίου, Ἀφρικανοῦ· Μαξίμου·  Πομπηΐου (f226v – f227r 

): Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες, ἤθλησαν ὁμοῦ ἐπὶ Δεκίου βασιλέως· 

καὶ Φουρτουνάτου ἡγεμόνος· ἐν Ἀφρικῆ γεννηθέντες καὶ ἀγωνισάμενοι. Des. καὶ εἰς 

βόθρον· ἀπορρίπτονται ὄφεων καὶ σκορπίων μεστόν· καὶ ἀβλαβεῖς διαμείναντες, 

τὴν διὰ ξίφους δέχονται τιμωρίαν.  

 

Α.Δ. cf. σ. 402,  αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. : 170, 43 - 49.  

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Στεφάνου τοῦ Σαβαΐτου·  μαθητοῦ τοῦ ἁγίου Σάβα καὶ 

τῆς ἁγίας Φεβρωνίας, θυγατρὸς Ἡρακλείου βασιλέως καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς 

ἡμῶν Φιρμιλιανοῦ· ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας· καὶ Μελχίωνος σοφιστοῦ 

πρεσβυτέρου Άντιοχείας· οἵτινες καθεῖλον τὸν αἰρεσιάρχην Παῦλον τοῦ 

Σαμοσατέα. (μόνο στίχος) 

 

Τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν, Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου (f227r ): Init. Οὗτος ὥρμητο ἐκ 

Θηβῶν· παῖς γεγονὼς, μεγάλων καὶ περιφανῶν· ἀπεβάλλετο δὲ τὴν Χαλκηδόνι 

σύνοδον·, Des. ἐν ὧ ὑπερβάλλουσαν ἄσκησιν καὶ ἀρετῆς ἀνάβασιν ἐκτήσατο, 

πολλὰ κατεργασάμενος θαύματα, καὶ πολλῶν μοναχῶν γενόμενος καθηγούμενος. 

Διὸ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ τῆς ἐρήμου, μακαρίως ἐκοιμήθη. 

 

Αθησαύριστο στην Α.Δ. , αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 172, 1-18.  

 

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Κυριακοῦ τοῦ φανερώσαντος τὸν τίμιον Σταυρὸν ἐπὶ 

τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου τοῦ μεγάλου καὶ Ἑλένης τῆς μητρὸς αὐτοῦ (f227r 

– f227v): Init. Οὗτος μετὰ τὸ φανερῶσαι τὸν τίμιον καὶ ζωοποιὸν σταυρὸν καὶ 

πιστεῦσαι  καὶ βαπτισθῆναι γέγονεν ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων, μετὰ Μακάριον·, 

Des. ἐκρατήθη καὶ αὐτὴ· κρεμασθῆναι καὶ αὕτη προσετάχθη ἐκ τῶν τριχῶν· καὶ 

ξεομένη, τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ παρέθετο. Εἶτα ἐμβληθεὶς καὶ αὐτὸς εἰς λέβητα 

ἐλαίου, ἐπλήγη μετὰ ξίφους καὶ ἐτελειώθη.  

 

Α.Δ. : σ. 402-403, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. :170, 25 – 171, 18. 
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Ἡ ἁγία Ἄννα ἡ μήτηρ τοῦ ἁγίου Κυριακοῦ κρεμμασθεῖσα, τελειοῦται. (μόνο 

στίχος) 

 

 

29η Οκτωβρίου 

 

Τῆς ἁγίας ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ῥωμαῖας (f 233v – f 234r): Init. Αὐτὴ 

ὑπῆρχεν ἐπὶ Δεκίου καὶ Βαλλεριανοῦ τῶν βασιλέων· καὶ Πρόβου ἡγεμόνος·, Des. καὶ 

τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ἀκροτηριάζεται· καὶ τὴν γλῶσσαν ἀφαιρεῖται·  καὶ τοὺς 

ὀδόντας ἐκῥιζοῦται· καὶ τελευταῖον τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται.  

 

Α.Δ. : σ. 440, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 171, 20 – 173, 2.  

 

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Ἀβραμίου καὶ Μαρίας τῆς ἀνεψιὰς 

αὐτοῦ (f 234r – f 234v): Init. Οὗτος ἐγένετο παῖς χριστιανῶν γονέων· γυναῖκα δὲ 

γήμας ἀβουλήτως, διὰ τὸν πρὸς τὸν κύριον πόθον καταλιπὼν πάντα καὶ 

ἀναχωρήσας, καθεῖρξεν ἑαυτὸν ἔν τινι οἰκίσκω πᾶσαν σκληραγωγίαν 

μετερχόμενος, καὶ μετὰ χρόνους δέκα, χειροτονεῖται πρεσβύτερος. Des. 

Ἀνεπαύσατο δὲ ὁ μακάριος Ἁβράμιος, κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἐννάτην τοῦ Ὀκτωβρίου· 

καὶ αὕτη ὡσαύτως μετ’ ὀλίγον. 

 

Α.Δ. : σ. 440 – 441, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 173, 3 – 175, 3.  

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Κύριλλος, εἰρήνει τελειοῦται. (μόνο στίχος) 

 

Οἱ ἅγιοι μάρτυρες Μίνης καὶ Μιναῖος, ξίφει τελειοῦται. (μόνο στίχος) 

 

Ὁ ἅγιος μάρτυς Σάβας ὁ στρατιώτης, λόγχαις τὸ δεξιὸν καὶ τὸ ἀριστερὸν  

μέρος τρωθεὶς, τελειοῦται. (μόνο στίχος) 

 

Τῆς ὁσίας Ἄννης τῆς μετονομασθείσης Εὐφημιανὸς (f 234v – f 237v): Init. Αὕτη ἡ 

ὁσία μήτηρ ἡμῶν Ἄννα, γεννᾶται ἐν τῷ Βυζαντίῳ παρὰ εὐλαβοῦς τινὸς διακόνου, 

τοῦ ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Des. κἀκεῖθεν πάλιν ἀπάρασα 

μετὰ παραδρομὴν χρόνων τριῶν, προσκληθεῖσα ἐν τῷ Βυζαντίῳ παρά τινων 

μοναχῶν, ἐπί τὰ μέρη τοῦ σίγματος ἐκεῖσε τὸ λειπόμενον ταύτη τῆς ζωῆς ἔτος 

διαβιβάσασα ὁσίως καὶ θεαρέστως ἰάσεις τε καὶ θαύματα τοῖς προσιοῦσι 

χαρισαμένη πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν. 

 

Α.Δ. : σ. 441 – 444, B.H.G. : 2027 , S.E.C. : 174, 16 – 178. 
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Tῆς ἁγίας μάρτυρος Μελιτίνης. (f 237v – f 238r): Init. Αὕτη ἡ ἁγία μάρτυς 

διαβληθεῖσα ὡς χριστιανὴ, καὶ παραστᾶσα τῷ ἄρχοντι, πρῶτον μὲν, τύπτεται τὰς 

ὄψεις·, Des. Εἶτα πολλαῖς βασάνοις ἐκδοθεῖσα ἀβλαβὴς, τελευταῖον, ξίφεσιν 

κατετρώθη· καὶ οὕτω τὸ πνευμα τῷ κυρίῳ παρέθετο. 

 

Α.Δ. : σ. 444, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο  S.E.C.. 

 

30η Οκτωβρίου 

 

Tοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Ζηνοβίου καὶ Ζηνοβίας (f244r – f244v): Init.  Οὗτοι 

ὑπῆρχον ἐπὶ τῆς βασιλείας Διοκλητιανοῦ· εὐσεβῶν γεννητόρων τέκνα· καὶ ὁ μὲν 

Ζηνόβιος συλληφθείς, παρέστη τῷ ἡγεμόνι. Des. Ἀβλαβεῖς δὲ τῇ τοῦ Χριστοῦ  χάριτι 

τηρηθέντες, ἐκ τῶν βασάνων, τὴν διὰ ξίφους δέχονται τελευτήν. 

 

Α.Δ. : σ. 454, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον του 177, 

21 – 178, 5) 

 

Tοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Μαρκιανοῦ· ἐπισκόπου Συρακούσης· μαθητοῦ τοῦ 

ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου (f 244v): Init.  Οὗτος χειροτονηθεὶς ὑπὸ Πέτρου τοῦ 

ἀποστόλου, ἀπεστάλη ἐν Συρακούσαις τῆς Συκελίας·, Des. Ὅθεν φθόνῳ 

βαλλόμενοι οἱ  Ἰουδαῖοι, μὴ ἐνεγκόντες τὴν αὐτοῦ παρρησίαν, κτείνουσιν αὐτὸν 

θανάτῳ βιαίῳ. 

 

Α.Δ. : σ. 454-455, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C..(διάφορον του 

179, 28 – 181, 9) 

 

Tῶν ἁγίων μαρτύρων· Ἀλεξάνδρου·  Κρονίωνος, Ἰουλιανοῦ·  Μακαρίου,  καὶ 

τῶν λοιπῶν ἁγίων δεκατριῶν (f 244v – f 245r): Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἤθλησαν, ἐπὶ 

Δεκίου βασιλέως ἐν Ἀλεξανδρεία· πρῶτος δὲ Ἀλέξανδρος ἀναχθεὶς, καὶ μη 

δυνάμενος στῆναι ὀρθὸς, διὰ τὸ, ποδαλγείαν νοσεῖν, σὺν Κρονίωνι οἰκείω αὐτοῦ, 

διὰ μέσης τῆς πόλεως θεατρισθέντες, τέλος ἀσβέστῳ ζῶντι κατ’ αὐτῶν ἐκχυθέντι, 

κατεκάησαν·, Des. οἱ δὲ, ξίφεσιν ὑποβληθέντες, καὶ τὴν πίστιν αὐτῶν μὴ προδόντες, 

ἅπαντες τὸν διὰ μαρτυρίου στέφανον ἀπηνέγκατο. 

 

Α.Δ. cf. σ. 455, αθησαύριστο στην B.H.G., S.E.C. cf. 178, 21-34. 

 

Tῆς ἁγίας μάρτυρος  Εὐτροπίας (f 245r): Init. Αὔτη διεβλήθη τῷ ἡγεμόνι 

Ἀπελλιανῷ, ὡς χριστιανὴ· καὶ ἀσχολουμένη ἐν ταῖς φυλακαῖς·, Des. Εἶθ’ οὕτω 

σφοδροτέρως κολασθεῖσα, ἐν αὐτῆ τῇ βασάνῳ, παρέδωκε τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ. 
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Α.Δ. : σ. 455, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C..(διάφορον του 179, 1-

16) 

 

Tοῦ ἁγίου ἀποστόλου Κλέωπα· καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωσὴφ· 

πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως· καὶ τῶν μαρτύρων· Ἀστερίου· Κλαυδίου· 

Νέωνος· καὶ τῆς ἀδελφῆς αὐτῶν Νεονίλλης   (f 245r – f 247r): Init. Ἐν ὑπατείᾳ 

Διοκλητιανοῦ πρότερον· ἡγεμονεύοντος Λυσίου τῆς Συκελλίας, ἦσαν οἱ ἅγιοι οὗτοι 

χριστιανοὶ καὶ αὐτάδελφοι· καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰκοῦντες·, Des. Τοὺς δὲ ἁγίους 

Κλαύδιον, Ἀστέριον καὶ Νέωνα, ἔξω τοῦ τείχους καρατομήσαντες, βορὰν τοῖς 

θηρίοις καὶ ὀρνέοις ἀπέρριψαν· καὶ οὕτως  ἐτελειώθησαν οἱ ἅγιοι καὶ καλλίνικοι τοῦ 

Χριστοῦ μάρτυρες, Κλαύδιος·  Ἀστέριος· Νέων· καὶ Νεωνίλλα, οἱ αὐτάδελφοι. 

 

Α.Δ. : σ. 456 - 457, B.H.G. : 2070 b auc., αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον του 178, 6-

17 και του 427, 7 – 428,26) 

 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, τῶν ἁγίων ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα· Τερτίου, Μάρκου, 

Ἰούστου, καὶ Ἀρτεμᾶ (f 247r): Init. Οὗτοι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι εἰσὶν ἐκ τῶν 

ἑβδομήκοντα, ἐν τῇ πρὸς θεὸν πίστει πεφωτισμένοι. Des. οὗτοι ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας 

ἀγωνισάμενοι καὶ πειρασμοῖς οὐ τοῖς τυχοῦσι περιπεσόντες, ἐν εἰρήνῃ τὰ πνεύματα 

αὐτῶν, τῶ κυρίῳ παρέθεντο.  

 

Α.Δ. : σ. 457 - 458, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C..  

 

31η Οκτωβρίου 

 

Τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐπιμάχου (f253r – f253v): Init.  Οὗτος λίαν ὡραῖος τὴν ὄψιν 

ἦν, ἐν ἀγρῷ τὴν οἴκησιν ἔχων ἐκ πόλεως τοῦ Πηλουσίου. Des. καὶ ὁ σταλαγμὸς 

αὐτίκα παγεὶς, ὢ θαύματος ἀνεικάστου, φῶς γίνεται ταύτη·  καὶ ὑγιῆ τὸν ὁφθαλμὸν 

ἀποδίδωσιν ὕστερον δὲ καὶ ὁ ἅγιος τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνεται. 

 

Α.Δ. : σ. 470, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον του 181, 

10–182, 6) 

 

Τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἐκ τῶν ἑβδομήκοντα· Στάχυος, Ἀριστοβούλου, Ἀμπλία, 

Οὐρβανοῦ, Ἀπελλῆ καὶ Ναρκίσσου (f 253v – f 254r): Init. Τούτων ὁ μὲν ἅγιος 

ἀπόστολος Στάχυς προχειρίζεται τοῦ Βυζαντίου ἐπίσκοπος, παρὰ Ἀνδρέου τοῦ 

ἀποστόλου· ὠκοδόμησε δὲ καὶ ἐκκλησίαν ἐν Ἀργυροπόλει, ἐν ἧ συνηθρίζοντο 

πλήθη χριστιανῶν οὐκ εὐαρίθμητα·, Des. Ὁ δὲ Νάρκισσος, διαφόρως βασανισθεὶς 

ἐν διαφόροις καιροῖς καὶ ἔθνεσι καὶ τόποις, παρέδωκε καὶ αὐτὸς τὴν ψυχὴν κυρίῳ, 

δι’ ὃν καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ προθύμως ἐξέχεεν. 
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Α.Δ. cf. σ. 469-470, αθησαύριστο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C.. (διάφορον του 

177, 4-20) 

 

Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβου ἐπισκόπου Μυγδονίας· ἑνὸς ὄντος ἐκ τῶν 

τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ ἁγίων πατέρων τῶν ἐν Νικαία (f254r – f254v): Init.  

Οὗτος ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἰάκωβος, ὁ Ἀντιοχείας τῆς Μιγδονίας ἐπίσκοπος, τῆς καὶ 

Νησίκης λεγομένης, μέγας καὶ θαυμαστὸς γέγονε· καὶ πολλὰ τὰ περὶ τούτου ἐν 

ταῖς γραφαῖς·, Des. καὶ κοιμηθέντα  κηδεύσας αὐτὸν, κατέλαβε τὸν θρόνον αὐτοῦ· 

καὶ μικρὸν ἐπιβιοὺς καὶ σημείοις διαλάμπων, καταλιπὼν τὸ σῶμα ἐν τῇ γῇ, πρὸς 

Θεὸν ἀνέδραμεν. 
 

Α.Δ. cf. σ. 470-471, αθησαύριστο στο στην B.H.G., αθησαύριστο στο S.E.C..  

 

Διήγησις Θεοδωρίτου ἐπισκόπου Κύρου, περὶ βίου καὶ ἀθλήσεως, ὀμολογητοῦ 

τινὸς ἀνωνύμου(f 254v – f 255v): Init. Ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουλιανοῦ τοῦ ἀποστάτου, 

νέος τὶς ἱερέως υἱὸς ἐν δυσσεβεία τραφεὶς, εἰς τὸν τῶν εὐσεβῶν μετέστη χορὸν· 

τρόπῳ τοιῷδε· γυνὴ τὶς ἐπίσημος ἐν εὐλαβείᾳ· καὶ τοῦ τῆς διακονίας ἠξιωμένην 

χαρίσματος, συνήθης ἦν τῇ τούτου μητρὶ. Des. μετὰ δὲ τὴν τοῦ Ἰουλιανοῦ τελευτήν, 

καὶ τὸν πατέρα οὗτος, πρὸς τὴν ἀλήθειαν ὡδήγησε· καὶ τοῦτο γὰρ ἡμᾶς μετὰ τῶν 

ἄλλων ἐδίδαξε, πρεσβύτης γενόμενος· καὶ τὰ στίγματα ἐν τῷ σώματι περιφέρων· 

καὶ πολλοὺς πρὸς τὴν ἀλήθειαν ὁδηγήσας, μετῆλθε καὶ αὐτὸς πρὸς τὰς αἰωνίους 

μονὰς. 

 

Α.Δ. : σ. 471 - 472, B.H.G. : 1318 p , S.E.C. : 179, 55 – 182,53. 

 

Tῶν ἁγίων μαρτύρων Στεφάνου· Βαρνάβα· Τροφίμου· Δορυμέδοντος· Κοσμὰ· 

Δαμιανοῦ· Σάβα· Βάση· Ἁβραμίου· καὶ τῆς συνοδίας αυτῶν. (απλή αναφορά) 

 

Αἱ ἁγίαι δώδεκα κόραι· ἐν τῷ μέσῳ τῆς στοᾶς ξύλῳ κρεμμασθεῖσαι 

τελειοῦνται. (μόνο στίχος) 

 

Ὁ ἅγιος Σέλευκος  καὶ Στρατονίκη ἡ σύζυγος, ξίφει τελειοῦνται. Οἵ καὶ μύρον 

ἀένναον βλύζουσιν· (μόνο στίχος) 

 



270 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το αγιολογικό ενδιαφέρον του κώδικα Διονυσίου 407  

 

    Σε σχέση με άλλα χειρόγραφα (και έντυπα) Μηναία, το Μηναίο που παραδίδει 

ο  αθωνιτικός κώδικας Διονυσίου 407 (15 αι.) φαίνεται να αντιπροσωπεύει μια από 

τις πληρέστερες παραδόσεις του είδους. Περιλαμβάνει πλήθος εορταζομένων καθ’ 

ημέραν αγίων, πολλοί από τους οποίους είναι άγνωστοι στα έντυπα μηναία των 

εκδόσεων της Ρώμης και της Βενετίας. 

 

Παραθέτουμε ως απόδειξη ένα συγκριτικό πίνακα του αγιολογίου του εν λόγω 

Μηναίου με εκείνου του Μηναίου της Ρώμης. 

 

 

AΓΙΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 407 

(=Μηναίο Οκτωβρίου) 

 

Μηναιο Ρώμης (1888)                                                  Κώδ. Διονυσίου 407 

 

 

Ὀκτωβρίου 1 

 

1. Ἀνανίας Ἀπόστολος 

2. Ρωμανὸς ὁ Μελωδός  

 

 

Ὀκτωβρίου 1 

 

1. Ἀνανίας Ἀπόστολος 

2. Ρωμανὸς ὁ Μελωδός 

3. Ἀβράμιος ὅσιος 

4. Μιχαὴλ ὁσιομάρτυς, ἡγούμενος 

μονῆς Ζώβης καὶ οἱ σὺν αὐτῶ 

τριάκοντα ἕξ μάρτυρες 

5. Δομνῖνος μάρτυς 

 

Ὸκτωβρίου 2 

 

Κυπριανὸς ἱερομάρτυς 

Ἰουστίνη 

 

Ὀκτωβρίου 2 

 

Κυπριανὸς ἱερομάρτυς 

Ἰουστίνη 

Θεόφιλος ὀμολογητὴς 
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Ὀκτωβρίου 3 

 

Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης 

 

Ὀκτωβρίου 3 

 

Διονύσιος Ἀρεοπαγίτης 

Ἐλευθέριος 

Ρουστικὸς 

Θεόκτιστος 

Ἄδευκτος 

Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης 

 

Ὀκτωβρίου 4 

 

Ἱερόθεος ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν 

 

 

Ὀκτωβρίου 4 

 

Ἱερόθεος ἐπίσκοπος ’Αθηνῶν 

Πέτρος Καπετωλίων 

Δομνίνη καὶ θυγατέρες αὐτῆς  

Βερίμη καῖ Προσδόκη 

Ἄδευκτος μάρτυς 

Καλλισθένη μάρτυς 

Ἀμοὺν ὅσιος 

 

 

Ὀκτωβρίου 5 

 

Χαριτίνη μάρτυς 

 

 

 

Ὀκτωβρίου  5 

 

Χαριτίνη μάρτυς 

Μαμέλχθη μάρτυς 

Ὀπτασία Κοσμᾶ μοιναχοῦ 

 

Ὀκτωβρίου 6 

 

Θωμᾶς Ἀπόστολος 

 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 6 

 

Θωμᾶς Ἀπόστολος 

Νικήτας πατρίκιος Ὁμολογητὴς 

Έρωτηὶς μάρτυς 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 7 

 

Σέργιος καὶ Βάκχος μάρτυρες 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 7 

 

Σέργιος καὶ Βάκχος μάρτυρες 

Μνήμη ἀπειλῆς σεισμοῦ 

Ἰουλιανὸς πρεσβύτερος 
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Καισάριος διάκονος 

Πολυχρόνιος ἱερομάρτυς 

 

 

Ὀκτωβρίου 8 

 

Πελαγία ὁσία 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Ὀκτωβρίου 9 

 

Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου Ἀπόστολος 

Ἀνδρόνικος ὅσιος καὶ  

Ἀθανασία σύμβιος αὐτοῦ 

 

 

Ὀκτωβρίου 8 

 

Πελαγία ὁσία ἡ ἀπὸ ἑταιρίδων 

Πελαγία ἡ παρθένος 

Πελαγία μάρτυς 

Ἀρτέμων ἱερομάρτυς- 

 

--------------------------------------------------

Ὀκτωβρίου 9 

 

Ἰάκωβος τοῦ Ἀλφαίου Ἀπόστολος 

Ποπλία μάρτυς 

Πέτρος ὅσιος 

Δωρόθεος έπίσκοπος Τύρου 

Ἀβραὰμ καὶ Λὼτ  ἀνεψιὸς αὐτοῦ 

 

 

 

 

Ὀκτώβριος 10 

 

Εὐλάμπιος καὶ Εὐλαμπία μάρτυρες 

 

 

 

Ὀκτώβριος 10 

 

Εὐλάμπιος καὶ Εὐλαμπία μάρτυρες 

Καὶ ἑτέρων ἁγίων διακοσίων σὺν 

αὐτοῖς 

Βασιανὸς μάρτυς 

Θεόφιλος Ὁμολογητὴς 

 

Ὀκτώβριος 11 

 

Φἰλιππος ἀπόστολος  ἐκ τῶν ἑπτὰ 

διακόνων 

Θεοφάνης Ὁμολογητὴς 

 

 

 

 

Ὀκτώβριος 11 

 

Φἰλιππος ἀπόστολος  ἐκ τῶν ἑπτὰ 

διακόνων 

Θεοφάνης Ὁμολογητὴς ὁ Γραπτὸς 

Ζηναΐς καὶ Φιλονίλλα 

Νεκτάριος πτρχ 

Κωνσταντινουπόλεως 
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Ἀρσάκιος πτρχ 

 Κωνστανινουπόλεως 

Ἀττικὸς πτρχ 

Κωνστανινουπόλεως 

Σισίνιος πτρχ 

Κωνστανινουπόλεως 

 

 

Ὀκτωβρίου 12 

 

Πρόβος 

Τάραχος 

Ἀνδρόνικος 

 

 

Ὀκτωβρίου 12 

 

Πρόβος 

Τάραχος 

Ἀνδρόνικος 

Δομνίνα μάρτυς 

Ἀναστασία ἡ παρθένος 

 

 

Ὀκτωβρίου  13 

 

Κάρπος 

Πάπυλος 

 

 

Ὀκτωβρίου 13 

 

Κάρπος 

Πάπυλος 

Διόσκορος 

Νικήτας πατρίκιος 

Βενιαμὶν διάκονος μάρτυς 

Ἀντίγονος μάρτυς 

 

Ὀκτωβρίου 14 

 

Ναζάριος 

Γερβάσιος 

Προτάσιος 

Κέλσος 

Κοσμᾶς ὁ Μελῳδός 

 

 

Ὀκτωβρίου 14 

 

Ναζάριος 

Γερβάσιος 

Προτάσιος 

Κέλσος 

Κοσμᾶς ὁ Μελῳδός 

Σιλβανός 

Πέτρος μάρτυς 

Αὐσελάμπης (;) 

 

Ὀκτωβρίου 15 

 

 

Ὀκτωβρίου 15 
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Λουκιανὸς ὁσιομάρτυς 

 

 

 

Λουκιανὸς ὁσιομάρτυς 

Σαβῖνος ἐπίσκοπος 

Βάρσος ἐπίσκοπος Ἐδέσσης 

Ἀνώνυμος Σιναΐτης μοναχὸς 

Σαρβίλος καὶ Βαβία μάρτυρες 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 16 

 

Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος 

 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 16 

 

Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος 

Στρατιῶται δύο συναναιρεθέντες 

Λογγίνῳ 

Δομέτιος 

Τερέντιος 

Δομνῖνος 

Μαλὸς 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 17 

 

Ὠσηὲ ὁ προφήτης 

Ἀνδρέας ὁ ἐν Κρίσει 

 

 

Ὀκτωβρίου 17 

 

Ὠσηὲ ὁ προφήτης 

Ἀνδρέας ὁ ἐν Κρίσει 

Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγίου 

Λαζάρου 

Μάσων ἐπίσκοπος Κύπρου 

Μόδεστος ἐπ. Ἱεροσολύμων 

Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ Ἀνάργυροι 

Λεόντιος 

Ἄνθιμος 

Εὐπρἐπιος 

Λουκιανός 

Τερέντιος 

Νικομήδης 

Ἀντίγονος 

Θεοφάνης 

Χρύσανθος 

Δαρεία 
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Κλαύδιος καὶ Ἱλαρία 

Μάρος καὶ Ἰάσων οἱ παῖδες αὐτῶν 

 

 

Ὀκτωβρίου 18 

 

Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστὴς 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 18 

 

Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστὴς 

Μαρίνος ὁ Γέρων 

Ἰουλιανὸς ὁ ἐν Εὐφράτῃ 

 

 

Ὀκτωβρίου 19 

 

Ἰωὴλ ὁ προφήτης 

Οὐάρος μάρτυς 

 

 

Ὀκτωβρίου 19 

 

Ἰωὴλ ὁ προφήτης 

Οὐάρος μάρτυς 

Σαδὼθ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑκατὸν 

εἴκοσι 

 

 

Ὀκτωβρίου 20 

 

Ἀρτέμιος μεγαλομάρτυς 

 

 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 20 

 

Ἀρτέμιος μεγαλομάρτυς 

Λεόντιος φιλόσοφος 

Φῆλιξ πρεσβυτερος 

Εὐσέβιος διάκονος 

 

Ὀκτωβρίου 21 

 

Ἱλαρίων ὁ Μέγας 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 21 

 

Ἱλαρίων ὁ Μέγας 

Δάσιος 

Γάιος 

Ζωτικὸς 

Ἀνδρέας 

Στέφανος 

Πέτρος νεοφανὴς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 

Θεοδότη μάρτυς 

Σωκράτης πρεσβύτερος 

Εὐκράτης μάρτυς 
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Ὀκτωβρίου 22 

 

Ἀβέρκιος 

Ἑπτὰ Παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

Ὀκτωβρίου 23 

 

Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος 

 

 

Ὀκτωβρίου 22 

 

Ἀβέρκιος 

Ἑπτὰ Παῖδες οἱ ἐν Ἐφέσῳ 

Ἀλέξανδρος ἐπίσκοπος 

Ἡράκλειος στρατιώτης 

Θεοδότη μάρτυς 

Γλυκερία μάρτυς 

Ἄννα 

Ἐλισάβετ 

 

-------------------------------------------------- 

Ὀκτωβρίου 23 

 

Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος 

Σωκράτης ἱερομάρτυς 

Ἰγνάτιος ἀρχιεπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως 

Νικηφόρος 

Θεοδότη μάρτυς 

Μακάριος ὁ Ῥωμαῖος 

 

 

 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 24 

 

Ἀρέθας Μεγαλομάρτυς καὶ συνοδία 

Αὐτοῦ 

 

 

Ὀκτωβρίου 24 

 

Ἀθανάσιος πτρχ.Κων/πόλεως 

Σεβαστιανὴ μάρτυς 

Πρόκλος Κων/πόλεως 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 25 

 

 

Ὀκτωβρίου 25 
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Μαρκιανὀς καὶ 

Μαρτύριος οἱ νοτάριοι 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

 

Ὀκτωβρίου 26 

 

Δημήτριος Μεγαλομάρτυς 

Ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ 

ἐν Θεσσαλονίκῃ 

 

Μαρκιανὀς καὶ 

Μαρτύριος οἱ νοτάριοι 

Ἀρέθας 

Ἀναστάσιος  μάρτυς 

Οὐαλλεριανὸς μάρτυς 

Σαβῖνος μάρτυς 

Οὐάρος μάρτυς 

Ταβιθᾶ ἡ ἐν Αἰγύπτῳ 

 

------------------------------------------------ 

 

Ὀκτωβρίου 26 

 

Δημήτριος Μεγαλομάρτυς 

Ἀνάμνησις τοῦ γεγονότος σεισμοῦ 

ἐν Θεσσαλονίκῃ 

Ἀρτεμίδωρος 

Βασίλειος 

Λεπτίνα  

Γλύκων μάρτυς 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 27 

 

Νέστωρ μάρτυς 

 

 

Ὀκτωβρίου 27 

 

Νέστωρ μάρτυς 

Καπιτωλίνα μάρτυς 

Ἐρωτηΐς μάρτυς 

Κυριακὸς πτρχ Κων/λεως 

Πρόκλα γυνὴ τοῦ Πιλάτου 

Ἀφραάτης ὅσιος 

Διήγησις περὶ τῶν Ἰβήρων 

 

Ὀκτωβρίου 28 

 

Τερέντιος 

Νεονίλλη 

Στέφανος Σαββαΐτης ὁ ποιητής 

 

 

Ὀκτωβρίου 28 

 

Τερέντιος καὶ Νεονίλλη καὶ ἑπτὰ 

τέκνα : 

Σαρβίλος 

Νιτᾶς 
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Ἱέραξ 

Θεόδουλος 

Φωκᾶς 

Βήλη 

Εὐνίκη 

Τερέντιος 

Μάξιμος 

Ἀφρικανός 

Πομπήιος 

Στέφανος Σαββαΐτης ὁ ποιητής  

Φεβρωνία 

Φιρμιλιανός ἐπίσκοπος Καισαρείας 

Μελχίων πρεσβύτερος 

Ἰωάννης Χοζεβίτης 

Κυριακὸς 

Ἄννα, μήτηρ Κυριακοῦ 

 

Ὀκτωβρίου 29 

 

Ἀναστασία ἡ Ρωμαία 

Ἀβράμιος ὅσιος 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 29 

 

Ἀναστασία ἡ Ρωμαία 

Ἀβράμιος ὅσιος 

Μαρία, άνεψιὰ Ἀβραμίου 

Κύριλλος μάρτυς 

Μίνης 

Μιναῖος 

Σάβας στρατιώτης 

Ἄννα ὁσία μετονομασθεῖσα  

Εὐφημιανός 

Μελιτίνη μάρτυς 

 

Ὀκτώβριος 30 

 

Ζηνόβιος ἱερομάρτυς καὶ 

Ζηνοβία ἀδελφὴ αὐτοῦ 

 

 

Ὀκτώβριος 30  

 

Ζηνόβιος ἱερομάρτυς καὶ 

Ζηνοβία ἀδελφὴ αὐτοῦ 

Μαρκιανὸς ἐπίσκοπος Συρακούσης 

Ἀλέξανδρος 

Κρονίων 

Ἰουλιανὸς 

Μακάριος καῖ λοιποὶ δεκατρεῖς 



279 

 

Εὐτροπία μάρτυς 

Κλεώπας Ἀπόστολος 

Ἰωσὴφ πτρχ. Κων/πόλεως 

Ἀστέριος 

Κλαύδιος 

Νέων  

Νεονίλλα 

Τέρτιος, 

Μάρκος, 

Ἰοῦστος 

Ἀρτεμᾶς οἱ ἀπόστολοι 

  

Ὀκτωβρίου 31 

 

Στάχυς Ἀπόστολος 

Ἀπελλῆς 

Ἀμπλία 

Οὐρβανὀς 

Ἀριστόβουλος 

Νάρκισσος 

Ἐπίμαχος 

 

 

 

 

Ὀκτωβρίου 31 

 

Στάχυς Ἀπόστολος 

Ἀπελλῆς 

Ἀμπλία 

Οὐρβανὀς 

Ἀριστόβουλος 

Νάρκισσος 

Ἐπίμαχος 

Ἰάκωβος ἐπίσκοπος Μυγδονίας 

Ἀνώνυμος ὁμολογητὴς 

Στέφανος 

Βαρνάβας 

Τρόφιμος 

Δορυμέδων 

Κοσμᾶς 

Δαμιανός 

Σάβας 

Βάσης 

Ἂβράμιος 

Δώδεκα κόραι 

Σέλευκος 

Στρατονίκη 
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Το συναξαριακό ενδιαφέρον του κώδικα 

 

   Τό ενδιαφέρον του παρόντος χειρογράφου έγκειται ακριβώς στην παρουσία 

μεγάλου πλήθους συναξαριακών κειμένων σ’ αυτό. Πολλά από τα κείμενα αυτὰ 

είναι άγνωστα ή παραλλαγὲς γνωστών. Τόσο η Follieri, όσο και οι Βολλανδιστές, 

(BHG, SEC) φαίνεται να αγνοούν τα συναξαριακά κείμενα των μηναίων της 

ανατολικής εκκλησίας, και της χειρόγραφης και της έντυπης παράδοσης. Η 

παράλειψη αυτὴ επιβάλλει νέα στροφή της έρευνας στην περιοχή των 

λειτουργικών χειρογράφων, που μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμη πηγή για νέα 

κείμενα ή παραλλαγές παλαιών. Πολύ περισσότερο η ανάγκη καθίσταται επίκαιρη 

καθώς ετοιμάζεται νέο supplementum στην BHG που θα ενσωματώσει προσθήκες 

και καταγραφές νέων κειμένων. Η εργασία επομένως προσφέρει έναν πλούσιο 

αριθμό αθησαύριστων έως τώρα κειμένων που θα μπορούσαν να αποκτήσουν την 

επιστημονική ταυτότητα (αριθμό BHG) στο συμπλήρωμα του ερευνητικού αυτού 

εργαλείου. Εκτός αυτού, η βιβλιογραφική τους αναφορά είναι αρχή της 

επιστημονικής δεοντολογίας. 

Συγκεκριμένα η συγκομιδή νέων ακατάγραφων κειμένων αποτιμάται στα εξής 

στατιστικά στοιχεία : 

   Ο κώδικάς περιέχει συνολικά 106 συναξαριακά κείμενα, σύντομα και εκτενή. Από 

αυτά 90 είναι παντελώς άγνωστα στὴ BHG. Αντίστοιχα, στο  SEC είναι άγνωστα 27. 

Στο έντυπο Μηναίο Οκτωβρίου της Αποστολικής Διακονίας είναι γνωστά, πάντως 

ακατάγραφα στη διεθνή βιβλιογραφία, 92. Νέα, γνωριζόμενα για πρώτη φορά ἀπό 

το χειρόγραφο αυτό είναι 14.  

 

  Για να έχουμε μια εικόνα της αξίας του χειρογράφου όσον αφορά την 

παράδοση του έμμετρου συναξαριακού μηνολογίου, το παρόν χειρόγραφο μας δίδει 

άλλα 4 επιγράμματα, παντελώς άγνωστα έως σήμερα στην παράδοση του είδους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί τα παραθέτουμε:  

AΓΝΩΣΤΑ ΕΜΜΕΤΡΑ ΣΥΝΑΞΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 407 

 

1.  (f. 115v, Ὀκτ. 22 )   Ἀβερκίου : Χοῦς Ἀβέρκιος χοῦν χοΐ θνητῶν νόμῳ,  

                                                            Θεὸς Θεῷ πρόσεισι τῷ φύσει θέσει. 

                                                            Εἰκάδι δευτερίῃ Ἀβέρκιος ᾤχετο γαίης 

 

2. (f. 144r, Ὀκτ. 20 )    Εὐσέβιος:  Τομὴν κεφαλῶν Εὐσέβιος καὶ Φῆλιξ 

                                 Φῆλιξ               φίλην δι’ εὐσέβειαν, ὤ, πῶς ἠγάπων.               
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3. (f. 227r, Ὀκτ. 28  ) Ἰωάννης   :  Ῥυσθεὶς ἀπείρων πειρατηρίων βίου 

                              Χοζεβίτης          Ἰωάννης ἄπειρα λήψεται γέρα. 

 

4. (f. 256r, Ὀκτ. 31) Σἐλευκος :  Ῥέουσιν αἷμα σύζυγοι διὰ ξίφους, 

                              Στρατονίκη       οἵ καὶ νεκροὶ χέουσιν εἰς ἀεὶ μύρα. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του  κώδικα που μελετήσαμε, συμπεραίνουμε 

ότι πρόκειται για ένα λειτουργικό βιβλίο το οποίο ακολουθεί την επίσημη 

παράδοση της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας. Αυτό φαίνεται από την ιδεολογία 

των κειμένων, η οποία ταυτίζεται με την επίσημη δογματική θεμελίωση της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας δούμε για παράδειγμα την θέση των κειμένων του 

κώδικά μας σε σχέση με την εικονομαχία και τις άλλες αιρέσεις. Με άλλα λόγια δεν 

πρόκειται για ένα λατρευτικό βιβλίο κάποιου μοναστηριού που δεν συντάσσονταν 

με την Ορθόδοξη Εκκλησία.  

Το αγιολόγιο που περιλαμβάνει καλύπτει ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα που 

εκτείνεται από τους πρώτους προ Χριστόν αιώνες μέχρι και την Μέση Βυζαντινή 

Περίοδο. Πιο αναλυτικά αξίζει να σημειώσουμε τις αναφορές σε προφήτες όπως ο 

Ἰωήλ ο οποίος προφητεύει το 750 π.Χ. (όπως υποστηρίζεται από τους περισσότερους 

μελετητές ) και ο Ὠσηέ που οι προφητείες του τοποθετούνται στο 743 - 735 π.Χ.. 

Υπάρχει επίσης αναφορά σε αποστόλους και αγίους των πρώτων αιώνων, όπως η 

Ταβηθά την οποία ανέστησε ο απόστολος Πέτρος και ο άγιος Διονύσιος ο 

Αρεοπαγίτης ο οποίος πίστευσε στον Χριστό από το κήρυγμα του αποστόλου 

Παύλου.  Ταυτόχρονα έχουμε και αναφορές σε αγίους της Μέσης Βυζαντινής 

περιόδου απ’ όπου θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά τον Θεόφιλο τον ὁμολογητή 

και τον Θεοφάνη από τους Γραπτούς οι οποίοι βασανίστηκαν για τις 

εικονολατρικές τους πεποιθήσεις. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το περιεχόμενο του 

κώδικα δεν περιλαμβάνει αναφορές σε αγίους μίας συγκεκριμένης περιόδου. 

Τέλος όσον αφορά το κείμενο καθ’ εαυτό οφείλουμε να σχολιάσουμε ότι 

πρόκειται για ένα καθαρό χειρόγραφο που ακολουθεί πλήρη στοίχιση. Ο 

αντιγραφέας του παραδίδει μια αρκετά προσεγμένη μορφή του κειμένου, ενώ τα 

λάθη του τόσο στην ορθογραφία, όσο και στα νοηματικά κενά δείχνουν έναν καλά 

καταρτισμένο αντιγραφέα.  

    Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν ότι η συμβολή του παρόντος χειρογράφου 

στη γενικότερη σπουδή τῶν αγιολογικῶν κειμένων, μπορεί να αποδειχθεί 

ουσιώδης. Η περίπτωσή του πάντως επιβάλλει την επέκταση της έρευνας και σε 

άλλα χειρόγραφα μηναία, στην κατεύθυνση της ανατολικής παράδοσης του 

λειτουργικού τυπικού και της ανατολικής αγιολογίας. 
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