
Η ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΙΠΠΟΥ 
ΠΑΡΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

1. "Οτε τφ 1915 έγραφον τον πρόλογον τής περί τού Χρύσιππού, 
πρεσβυτέρου 'Ιεροσολύμων (-J- 479) πραγματείας μου ι), δεν έπίστευον 
δτι θά παρήρχετο μία δεκαετία σχεδόν, δπως μου δοθή ή πρώτη ευκαι
ρία να έκδώσω μέρος τι τής δλης εργασίας περί τοΰ συγγραφέως τούτου. 
Και είχον μέν έν τφ μεταξύ άποταθή εις τινας εκδότας κειμένων τοιαύ- 
της φύσεως, άλλα μέχρι τοϋδε παρεπεμπόμην εις το μέλλον «ένεκα των 
σημερινών δύσκολων τυπωτικών συνθηκών». Ή αποδοχή τής δλης Ιργα- 
σίας εις σειράν τινα έκδόσεως κειμένων θά είχε τό πλεονέκτημα, δτι δεν 
θά διεσπάτο τό έργον τοΰ Χρύσιππού. Ό λόγος δε οΰτος κυρίως με 
ώθησεν ε’ις τό νά προτιμήσω ενταύθα, αντί άλλου τίνος ανεκδότου εγκω
μίου τού Χρύσιππού, την έκδοσιν παραλλαγών τών θαυμάτων τού αγίου 
Θεοδώρου, ήης δύναται νά θεωρηθή προσθήκη εις την έκδοσιν τοΰ είς 
τον άγιον Θεόδωρον εγκωμίου.

2. Έν τή έκδόσει τού Εγκωμίου σ. 11 ειπον δτι ό Χρύσιππος παρέ
λαβε την συλλογήν τών θαυμάτων εκ τής προφορικής παραδόσεως ή εκ 
τίνος λαϊκού βιβλίου καί επεξειργάσθη αυτήν γλωσσικώς και ρητορικώς. 
’Εν ταΐς κατωτέρω δμως δημοσιευομέναις παραλλαγαϊς συμβαίνει τό εναν
τίον τό ρητορικόν ύφος τών θαυμάτων διασκευάζεται εις άφελέστερον 
και ή άρχαΐζουσα γλώσσα είς άπλουστέραν. Τούτου ούδέν φυσικώτερον 
τά θαύματα ήσαν γέννημα τής φαντασίας τοΰ λαού καί τοΰ αφελούς μονα
χισμού, δεν είναι επομένως διόλου παράδοξον δτι έλαβον καί πάλιν τήν 
οδόν προς τον λαόν καί τον αφελή κόσμον τών μοναχών.

3. Διά τής έκδόσεως ταύτης δεν σκοπώ νά στηρίξω τήν παράδοσιν 

τοΰ κειμένου τοΰ ’Εγκωμίου, αλλά νά γνωρίσω τήν έξέλιξιν τής διηγή- 
σεως τών θαυμάτων. ΔΓ δ δεν έδίστασα νά συμπεριλάβω καί τό αντι
στοιχούν είς έκαστον θαύμα κείμενον τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου, τού Θεο
δώρου Πεδιασίμου, τοΰ Μηναίου, εκ τών κειμένων τών υπό τού De La- 
garde έκδοθέντων, τού θαύματος, τό όποιον διηγείται Κύριλλος ό Σκυθο-

’) Des Chrysippos von Jerusalem Jnkomion auf den hi. Theodoros Teron. 
Oyzantinisches Archiv 7. Leipzig 1921.
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πολίτης εν τώ βίω τοΰ αγίου Σάββα ’), ωσαύτως δέ καί τοΰ κώδικας 
"Ανδρου (Μονής 'Αγίας) 40. Φυσικόν δέ ήτο νά αρχίσω την σειράν 
τής παραδόσεως έκαστου θαύματος έξ εκείνων των χ/φων, άτινα καί ώς πρός 
την γλώσσαν και ώς πρός τό περιεχόμενον πλησιάζουν περισσότερον πρός τό 
κείμενον τοΰ ’Εγκωμίου. 'Ως ειπον ανωτέρω, ή έκδοσις αυτή των θαυμάτων 
δύναται νά θεωρηθή προσθήκη τής έκδόσεως τυϋ Εγκωμίου· δπως δέ 
εκεί, οίίτω και ενταύθα, μετεχειρίσθην διά τά σημεία των χ/φο>ν λατι
νικά στοιχεία, ΐνα δέ μη έπέλθη σΰγχυσις μεταξύ αυτών, έφρόντισα δπως 
τά σημεία ταΰτα μη συμπίπτουν πρός τά τών χ/φων τοΰ ’Εγκωμίου. 
Εις τον apparatus criticus μετεχειρίσθην τούς συνήθεις λατινικούς 
δρους add. om. trausp. κλπ. 2) Ό,τι δέ εΤχον νά παρατηρήσω σχετικόν 
πρός τό κείμενον, τό όποιον, ελλείψει χώρου, περιωρίσθη εις τό ελάχι
στου, περιλαμβάνεται έν τφ apparatus criticus.

1. Παράδοσις τών κειμένων

α) Περιγραφή τών κωδίκων

Έν πρώτοις περιγράφομεν συντόμως τούς διαφόρους κώδικας τούς 
περιέχοντας τάς π^ραλλαγάς τών θαυμάταχν κατά τήν χρονολογικήν αυτών 
σειράν, μη λαμβάνοντες υπ’ όψιν τήν πρός άλλήλους συγγένειαν αυτών. 
Εκεί ένθα γίνεται λόγος περί τοΰ δλου κώδικος ή περιγραφή βασίζεται 
κυρίως εις τούς καταλόγους τών χειρογράφων, επειδή μόνον τούς κώ
δικας Μονάχου έλλην. 275 καί Κουϊρινιανόν (Brescia) έλλην. A. III. 3 
έξήτασα ό ίδιος. Έκτος τοΰ Λεσβιακοΰ (Μονή; Λειμώνας 2), ούτινος έχω 
αντίγραφα σταλέντα μοι παρά φίλων, γνωρίζω τούς λοιπούς έκ φωτογρα
φιών τών φΰλλαιν, άτινα περιέχουσι τά θαύματα. Ό διάσημος καθηγητής 
A. Ehrhard είχε τώ 1915 έν Μονάχω τήν μεγάλην καλωσΰνην νά θέση 
εις τήν διάθεσίν μου τούς χειρογράφους αυτού πίνακας τών αγιολογικών 
κειμένων. ”Αν καί ώς πρός τάς παραλλαγάς τών θαυμάτων οί πίνακες 
οΰτοι ούδέν νέον μοί προσέθεσαν—άντιθέτως πρός τά εγκοίμια τοΰ Χρύ
σιππού, διά τήν παράδοσιν τών οποίων πολύ ώφελήθην—ή χρησιμοποίη
σή όμως αυτών μέ κάμνει νά πιστεύω, δτι δέν μοΰ διέφυγεν σπουδαίος τις 
κώιδιξ. Επανερχόμενος δέ εις τά εν τή έκδόσει τοΰ Εγκωμίου σ. 30-31 
λεχθέντα περί άλλων τίτλων θαυμάτων, τούς οποίους συνήντησα εις δια
φόρους καταλόγους χειρογράφων, δύναμαι μετά βεβαιότητος νά προσθέσω 
ενταύθα, δτι οι μέν κώδικες α) Έσκοριάλ έλλην. Υ. II. 11 (Μ 263) φύλλ. 
119ν β) Βατικανικός-’Αγγελικανικός έλλην. 81 φύλλ. 50Γ-51Γ γ) Βατι-

*) Πβλ. ’Έκδοσιν Εγκωμίου σ. 48 καί 92-93.
'-) Βλ. Ο. Stahlin, Editionstechnik (Leipzig * 1914) σ. 89.
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κανικός - Όττοβωνιανός ελλην. 418 φύλλ. 414 περιέχουσι τό περί τών 
κολλυβών θαύμα ιοΰ άγ. Θεοδώρου τού Ψευδονεκταρίου άνευ θαυμάτων 

έκ τής συλλογής τού Χρύσιππού' οι δέ κώδικες α) ’Άθω 2871 (Μονής 
Δοχειαρίου 197) φύλλ. 15ν-22ν β) Εθνικής Βιβλιοθήκης ’Αθηνών 356 

φύλλ. 92ν κεξ. καί γ) Βρεττανικοΰ Μουσείου Harl 5629 φύλλ. 2 τύ περί 
τού δράκοντος θαύμα τού άγ. Θεοδώρου. Ταϋτα εξάγω έκ δοκιμίων φωτο
γραφιών, τάς οποίας πρό τίνος έπρομηθεΰθην και εξ αυτοψίας (κώδ. Άθην. 
356). Τά θαύματα λοιπόν ταϋτα είναι άσχετα προς την συλλογήν τού Χρύ

σιππού.
V 1. Κώδιξ Βατικανικός ελλην. 821, έκ περγαμηνής, σχήμ. τετάρτου 
(185x135 χιλιοστή, XI-XII αιών, έκ φύλλων 290 (40ν φύλλ. άγραφον) 
υπό διαφόρων χειρών γεγραμμένος, περιέχει δέ άγιολογικά κείμενα δια
φόρων μηνών. — Φύλλ. 116ν — 120ν περιέχουν δέκα θαύματα εις γλώσσαν 
άπλουστέραν και με τρόπον έκφράσεως άπλούστερον τής τού Εγκωμίου 
τού Χρύσιππού, παρελείφθησαν δέ τά θαύματα Δ’ καί Η' τής συλλογής 
τοΰ ’Εγκωμίου. Εις τό περιθώριον δηλούται εκάστοτε 6 αυξοιν αριθμός 
τών θαυμάτων διά κεφαλαίου στοιχείου, έ'νεκα δμως τής παραλεί\^ιεα?ς τών 
θαυμάτων Δ' και Η' ό τιθέμενος αριθμός δέν αντιστοιχεί πάντοτε προς 
την σειράν τών θαυμάτων τής συλλογής τοΰ Εγκωμίου. Ούτω από τοΰ 
Ε' μέχρι τοϋ Η' ή άρίθμησις υπολείπεται κατά έ'να, από δέ τοΰ Η' κα'ι 
εξής κατά δύο αριθμούς. ‘Εκτός τούτου τό ΙΒ' θαΰμα έτέθη μετά τό Θ' 
(έν τώ χειρογράφω μετά τό Ζ'), ούτως ώστε τά θαύματα I' καί ΙΑ' κατα- 
λέγονται μετά τό ΙΒ'. "Εκαστον θαΰμα φέρει έπικεφαλίδα άποδίδουσαν συν- 
τομως τό περιεχόμενον π. χ. Περί της δρνης της χήρας, Περί τοϋ στρα
τιώτου τον ελθόντος εϊς προσκννησιν τοϋ άγιον κλπ. Ή αρχή έκάστου 
θαύματος διακρίνεται δι’ ενός προεξέχοντος άρχικοΰ κεφαλαίου ύψους 
4-5 γραμμών τοΰ χειρογράφου. Ή γραφή είναι μικρογράμματος και 
ευανάγνωστος· τό κείμενον έγράφη έπι μιας στήλης, 6 δέ αριθμός τών 
γραμμών Ικάστης σελίδος κυμαίνεται μεταξύ 31 - 33. Ό χωρισμός τών 
λεξεων είναι ελλιπέστατος, ιωτακισμοί δέ και συγχύσεις φωνηέντων άπαν- 
τώσι συχνότατα ή.

R 2. Κώδιξ Βατικανικδς έλλ. 1572, έκ περγαμηνής, εις φύλλον, XIII 
XI-XII) αιών, έκ φύλλων 151. — Φύλλ. 139γ -14(9" περιέχουν 

τό παλαιόν μαρτύρων τοΰ άγιου Θεοδώρου «Μαξιμιανός και Μαξιμΐνος» άρ-

ι) Περισσοτέρας πληροφορίας περί τοϋ κώδικος καί τοϋ περιεχομένου αύτοΰ βλ. 
έν Hagiographi Bollandiani et Pius Franchi de’ Cavalieri, Catalogue codd. 
hagiogr. graec. bibliothecae Vaticanae, Bruxellis 1899, σ. 73-7δ καί G-Anric.h> 
Hagios Nikolaos τόμ. 2 (Leipzig 1917) a. 3.
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κετά σύντομον.1) Διά τών λέξεων: δι ο αρχήν ποιήσαι και τών θαυμάτων 

αυτόν είσάγεταί τις εις την διήγησιν δέκα θαυμάτων τής συλλογής τοΰ 
Χρύσιππού, άτινα περιέχουσι τά φύλλ. 140 - 142ν . Παρελείφθησαν τα 
θαύματα Ε' και ΙΑ', τό δέ ΙΒ' διακόπτεται εν φύλλ. 142ν μέ τάς λέξεις: 
ή φλόί περιεκνκλον μεν την αυλήν παταμοΰ δίκην ττηγάζουαα καί τό είς | | 

(πβλ. Έγκώμιον σ. 75,4—δ)· Τά θαύματα γράφονται εν συνεχεία, ούτε 
καν δι’ αρχικών κεφαλαίων (έκτος τοΰ Β') διακρινόμενα. Μόνον είς τό περι- 
θώριον εκάστοτε σημειοΰται ό αύξων αριθμός δι’ ενός κεφαλαίου στοιχείου. 
Έν τούτοις είς τά θαύματα Δ' καί I' παρελείφθησαν καί τά διακριτικά 
ταΰτα σημεία, επειδή δέ ή άρίθμησις έν τφ χειρογράφφ έξακολουθεΐ, φθά
νει αυτή μόνον μέχρι τοΰ Η', έν φ πραγματικώς περιέχει δέκα θαύματα. 
Καθ’ δν τρόπον τό μαρτύριον, ούτω καί τά θαύματα έσυντομεύθησαν ίκα- 
νώς. Ή γραφή είναι μικρογράμματος, αρκετά ωραία, άλλ’ δχι τόσον κα
νονική· τό κείμενον έγράφη έπί μιας στήλης, ό δέ αριθμός τών γραμμών 
έκάστης σελίδος κυμαίνεται μεταξύ 24 καί 26. Ή ορθογραφία έν γένει 
είναι καλή, σπανίως συναντώμεν ιωτακισμούς καί συγχύσεις φωνηέντων*). 
C 3. Κώδιξ Παρισινός - Κοϊαλινιανός έλλην. 121 (άλλοτε Segue- 
rianus 57), χαρτφος, εις φύλλον (370x270 χιλιστ.), ΧΙΥ (1343) αιών, έκ 
φύλλων 177. Ό κώδιξ ά'λλοτε περιείχε 201 φύλλα, αλλά σήμερον παρου
σιάζει πολλά κενά, πολλά δέ φύλλα είναι κολοβά. Τά φύλλα 107Γ+ν καί 
105 bis r+v περιέχουν τά αυτά θαύματα καί κατά τήν αυτήν σειράν ως δ 
Βατικανικός κώδιξ 821. Τό φύλλ. 105 bis r+v είναι είς τό μέσον έφθαρ- 

μένον, δι’ δ καί τά θαύματα, τά όποια περιέχει Ε', Ζ', I', ΙΑ', ΙΒ' διεσώθη- 
σαν μόνον έν μέρει- έπειδή δμως ή φθορά διήκει καθέτως διά τής εσωτερικής 
πλευράς εκάστης στήλης μόνον, δύνανται νά συμπληρωθώσιν ευκόλως τά 
έλλείποντα γράμματα ή λέξεις. Έκάστου θαύματος προηγείται έπικεφαλίς 
δι’ έρυθράς μελάνης· άνωθεν τής έπικεφαλίδος τοΰ πρώτου θαύματος υπάρχει 
έπισέλιδον κόσμημα έπίσης δι’έρυθράς μελάνης. Ή γραφή είναι μικρογράμ- 
ματος, ωραία καί κανονική, τά δέ αρχικά κεφαλαία δι’έρυθράς μελάνης γεγραμ- 

μένα είναι αρκετά μεγάλα καί καλλιτεχνικά. Έκάστη σελίς έχει δύο στήλας, 
εκατέρα τών όποιων έχει 47 - 48 γραμμάς. ’Ιωτακισμοί καί άλλαι συγχύσεις 
φωνηέντων είναι συχνότατοι, ό δέ χωρισμός τών λέξεων πλημμελής* * 3).

ή Η. Delehaye, Les legerides grecques des eaints militaires. Paris 1909,
σ. 127 -135· H. Stark, Theodoros Teron. Freising 1912, σ. 38-58.

3) Περισσότερα βλ. έν Catal. Bibl. Vatic, σ. 127—128
s) Πλείονα περί τών περιεχομένων τοΰ κώδικος βλ. έν Η. Omont, Inventaire 

sommaire des manuscrits grecs de la bibl. nation. 2 (Paris 1886-1888) a. 
138-140 καί Hagiographi Bollandiani et H. Omont, Catalogus codd. hagiogr. 
graec. bibl. nation. Paris. Bruxellis 1896, σ. 294-29.7.
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D 4. Κώδιξ Βρεττανικοϋ Μουαείον Λονδίνου Addit 25881 (άλλοτε 
W. Curetonii), χαρτώος, σχήμ. τετάρτου (205x140 χιλιοστ.), XVI αιών, 
έκ φύλλων 398.—Τά φΰλλ. 283—286ν περιέχουν τρία θαύματα τής συλλο
γής τοΰ Χρύσιππού, μετά πολλών παραλλαγών και εις γλώσσαν οπωσδή

ποτε άπλουστέραν. Τό πρώτον θαΰμα αντιστοιχεί προς τό Ε', τό δεύιερον 
προς τό Β' καί τό τρίτον προς τό Δ' τής συλλογής τοΰ Χρύσιππού, φέ
ρουν δέ ως επικεφαλίδα τήν εξής: ’Εκ τών θαυμάτων τοΰ αγίου μεγαλομάρ

τυρας Θεοδώρου τον Τήρωνος. Ή αρχή έκαστου θαύματος δηλοϋται δι’ αρχι
κών κεφαλαίων έκτος δέ τοΰτου εις τό άνω περιθώριον τών σελίδων εν 
αις ή αρχή τοΰ δευτέρου καί τρίτου θαύματος τίθενται ως έπικεφαλίς αί 
λέξεις: έτερον θαύμα τον άγιου. Ή γραφή είναι μικρογράμματος καί 
ωραία' τό κείμενον είναι γεγραμμένον επί μιας στήλης, ό δέ αριθμός τών 
γραμμών έκάστης σελίδος είναι 20. Ή ορθογραφία είναι ολίγον τι παρη- 
μελημένη, ιωτακισμοί καί άλλαι συγχύσεις φωνηέντων άπαντώσι συχνάκις ι). 
U 5. Κώδιξ ’“Αθω έλλην. 3δ23(Βιβλιοθήκη τής μονής Διονυσίου 289), 
χαρτώος, σχήμ. ογδόου, XV (1518) αιών.—Τά φύλλ. 240Γ - 244r περι
έχουν παράφρασιν τοΰ πριότου θαύματος τής συλλογής τοΰ Χρύσιππού υπό 
τόν τίτλον : "Ετερον θαύμα τοΰ άγιου μεγαλομάρτυρας Θεοδώρου. Περί τών 

δύο πραγματευτών. Τοΰ θαύματος τούτου προηγείται έ'τερον τοΰ αγίου 
Θεοδώρου «Έν ταΐς ήμέραις έκείναις» περί τοΰ όποιου έγράψαμεν έν τή 
έκδόσει τοΰ ’Εγκωμίου σ. 31 (Cod. Athous 2871). Ή γραφή είναι κα
θαρά, μικρογράμματος, τό κείμενον επί μιας στήλης γεγραμμένον, εκάστη 
δέ σελίς έχει 17 γραμμάς. Ή ορθογραφία είναι πολύ παρημελημένη, Ιωτα
κισμοί και άλλαι συνήθεις συγχύσεις φωνηέντων είναι συχνότατοι, ό χωρι
σμός δμως τών λέξεων ώς επί τό πλεΐστον κανονικός * 2 *).
Β 6. Κώδιξ Βουρβωνικδς (Νεαπόλεως) έλλην. II. Β. 30, χαρτφος, σχήμ. 
τετάρτου (210x135 χιλιστ.), XV αιών, εκ φύλλων 471 (φύλλ. 287 -301 
ελλείπουν). Τά φύλλ. 65ν - 77Γ περιέχουν τόν λόγον τοΰ Ψευδονεκταρίου 
περί τοΰ θαύματος τών κολλύβοιν τοΰ αγίου Θεοδώρου 8). Εις τά φύλλ. 

71ν—76Γ εύρίσκονται τρία θαύματα τοΰ άγιου Θεοδώρου αντιστοιχούντο 
προς τό Α', ΣΤ' καί ΙΑ' τής συλλογής τοΰ Χρύσιππού. Εις τά τρία αυτά 
θαύματα είσαγόμεθα διά τών λέξεων : ‘Αλλ’ ει βούλει -καί έτερον θαϋμα 

εκ τών τοΰ μάρτυρος προσθήσωμεν τη νμετέρα αγάπη. ’Εκτός τών αρχι
κών κεφαλαίων φέρουσι τό δεύτερον καί τρίτον θαΰμα ίδιαν επικεφαλίδα

') Διά πλείονα βλ. C. Van de Vorst et H. Delehaye, Catalogus codd. hagiogr. 
graec. Germaniae, Belgii, Angliae. Bruxellis 1913, σ. 270.

2) Βλ. Spyr. P. Lampros, Catalogue of the greek manuscripts on Mount
Athos 1 (Cambridge 1895) σ. 405.— s, Πβλ. Migne, P. G. 39 στ. 1821—1810.
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δηλοΰσαν συντόμως τό περιεχόμενον. ’Αρχικά κεφαλαία καί επικεφαλίδες 
έγράφησαν δι’ έρυθράς μελάνης. Ή γραφή είναι καθαρά καί κανονική, 
μικρό γράμματος, τό κείμενον εγράφη επί μιας στήλης, δ δέ αριθμός τών 
γραμμών έκάστης σελίδος είναι 20. Ενίοτε άπαντώσιν ιωτακισμοί καί άλλαι 
συγχύσεις φωνηέντων, ό χωρισμός δέ τών λέξεων δεν τηρείται πάντοτε '). 
L 7. Κώδιξ Λεσβιακός, Μονής Λειμώνος 2, χαρτώος, εις φύλλον 
(280 X 190 χιλιοστ.),Χν αιών, έκ φύλλων 324.—Τά φύλλ. 117ν - 123ν πε
ριέχουν τον λόγον τοΰ Ψευδονεκταρίου περί τοϋ θαύματος τών κολλυβών 

ως καί τά τρία θαύματα (φύλλ. 120ν - 123Γ ) τά περιεχόμενα καί έν τω 
προηγουμένω Βουρβωνικώ κάιδικι. Εις τό περιθώριον έναντι τής αρχής 
έκάστου θαύματος προστίθεται ή λέξις ετερον. Κεφαλαία δεν μεταχειρίζεται 
ούτε εις τά κύρια ονόματα, ούτε εις την αρχήν περιόδου. ’Ιωτακισμούς 
και ά'λλας συγχύσεις φα)νηέντων συνανταιμεν συχνά. ’Αντίγραφα τών μεν 
φύλλ. 120-122 περιεχόντων τό πρώτον θαύμα οφείλω εις τήν καλωσύνην 
τοΰ Πανοσιολογιωτάτου κ. ’Αναγνώστου Προδρόμου τή εύγενεΐ συστάσει 
τοϋ αγαπητού συναδέλφου μου κ. Μ. Στεφανίδου, τών δέ φύλλ. 122ν - 123 r 
είς τήν καλωσύνην τοϋ καθηγητοϋ κ. Άθ. Σταύρου έκ Λέσβου, δστις τά 
αντέγραψε χάριν εμού τώ 1913 * 2).
Ο 8. Κώδιξ Μονάχου (\Εθνική Βιβλιοθήκη) έλλην. 275, χαρτφος, 
σχήμ. τετάρτου (206 X 156 χιλιοστ.), ΧΥΙ αιών, έκ φύλλων 434 (φύλλ. 
192 δίς, φύλλ. 197ν 197Al97F 210, 338ν 364 άγραφα), υπό διαφόρων χει- 
ρών γεγραμμένος. Συνίσταται έκ δύο μερών, τά όποια πρότερον ωρισμέ- 
νως ήσαν χωριστά. Τό πρώτον μέρος φθάνει μέχρι τοΰ φύλλ. 210 καί 
τό δεύτερον από τοΰ 211 μέχρι τέλους· περιέχει δέ ό κώδιξ είς τά φύλλ. 
1 -196 μηνολόγιον τοϋ ’Απριλίου γραφέν υπό «’Αλεξίου τοϋ έκ Κερκύρας», 
είς τά φύλλ. 198-210 λειτουργίαν τοϋ Χρυσοστόμου καί από τών φύλλ. 
211 κέξ. διδασκαλίας «έπί τών ευαγγελίων τής Κυριακής τοΰ Χρυσοστό
μου καί άλλων έλλογίμων άνδρών, συλλεγέντων υπό κϋ Θεοφίλου Κων/ 

πόλεως τοϋ Καλέκα». Ημάς ένδιαφέρουν κυρίως τά φύλλ. 247r - 254r , τά 
όποια πεοιέχουν τον λόγον τοϋ Ψευδονεκταρίου περί τών κολλύβων μετά 
τών τριών θαυμάτων φύλλ. 250ν - 254Γ . Είς τά τρία αυτά θαύματα εΐς- 
αγόμεθα, ως καί είς τούς προηγουμένους κώδικας, διά τών αυτών λέξεων : 
άλλ° εΐ βούλει κλπ. ’Εκτός τών αρχικών κεφαλαίων φέρουσι τό δεύτερον 
καί τρίτον θαύμα ιδίαν έπικεφαλίδα δηλοϋσαν συντόμως τό περιεχό-

') Πλείονα περί τούτων βλ. έν Catalogue codd. hagiogr. graec. biblioth. na
tion. Neapolitanae. Analecta Bollandiana 21 (Bruxellis 1902) σ. 381-400.

2) Βλ. καί A. Παπαδοπονλον-Κεραμέως, Μανρογορδάτειος Βιβλιοθήκη 1 (Κων πόλις 
1884) σ. 19.
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μενον, δπως καί οι δυο προηγούμενοι κώδικες. Τό κείμενον έγράφη 
έπϊ μιας στήλης έκαστη δέ σελϊς έχει 21 γραμμάς. Ή γραφή είναι νεω- 
τέρα μικρογράμματος, ή ορθογραφία ελλιπής, φωνητικώς ομοίως προφε- 
ρόμενα φωνήεντα ή σύμφωνα συγχέονται πολλάκις, τόνοι και πνεύματα 

τίθενται έσφαλμένως, λέξεις δέ διάφοροι γράφονται όμοΰ ‘).
Q 9. Κώδιξ Κουϊρινιανός (Querinianus, Brescia) δλλην. A. III. 3, 
χαρτφος, εις φύλλον (284X 195), XVI αιών, έκ φύλλων 571. Ό κώδιξ 
περιέχει πλήθος κειμένων (115), ως επί τό πλεΐστον αγιολογικού περιε
χομένου. Τά φύλλ. 227ν - 230Γ περιέχουν τά τρία θαύματα καί τό τέλος 
τού λόγου τού Ψευδονεκταρίου περί τών κολλύβων. Ή αρχή τού λόγου 
τούτου δεν υπάρχει εν τώ κώδικι. Ή γραφή μικρογράμματος δεν είναι 
τόσον ωραία, τό κείμενον είναι εις δύο στήλας γεγραμμένον, εκάστη ιών 
οποίων έχει 30 γραμμάς. Ή ορθογραφία είναι πολύ παρημελημένη’ ιω
τακισμούς καί άλλας συγχύσεις φωνηέντων άπαντώμεν συχνότατα. Έκτε 
νέστερον περιέγραψα τον κώδικα τούτον έν τη έκδόσει τού ’Εγκωμίου 

σ. 19- 21 * 2 3).
Ό Κώδιξ Άνδρου (Μονής 'Αγίας) 40, XVII αιών. φύλλ. 147 κέξ. 

περιέχει μετάφρασιν εις τήν «κοινήν γλώτταν» τού παλαιού μαρτυρίου 
τού άγ. Θεοδώρου «Μαξιμιανός καί Μαξιμΐνος» 8)' ή διήγησις τού μαρ
τυρίου συνεχίζεται υπό τής τού θαύματος περί τών κολλύβων τού Ψευδο
νεκταρίου, κατόπιν δέ γίνεται μνεία οκτώ θαυμάτων, τών οποίων τά μεν 
τέσσαρα άναφέρονται εις τά Α', ΣΤ', Η', Θ' τής συλλογής τού Χρύσιππού, 
τά δέ άλλα δύο προς τά δύο τής συλλογής τού Ψευδονεκταρίου τά αντιστοι
χούντο προς τό πρώτον καί ενδέκατον τού Χρύσιππού4 * * *). Έθεώρησα 
καλόν εις τό τέλος τών λοιπών παραλλαγών τών άνωτέρω έξ θαυμά
των νά αναφέρω καί τό αντιστοιχούν κείμενον τής μεταφράσεως ταύτης.

') Πρβλ. καί I. Hardt, Catalogue codd. manuscriptorum greaec. biblioth. 
regiae bavaricae, 3 (Monachii 1806) a. 139 - 149 καί C. Van de Vorst et II. 
Delehaye, Catal. codd. hagiogr. graec. Germaniae, Belgii, Angliae, Bruxellis 
1913σ.117-119.

2) Πλείονα διά τό περιεχόμενον τοΰ κώδικος βλ. έν Ε. Martini, Catalogo di 
manoscritti greci esistenti nelle biblioteche italiane 1, 1 (1896) σ. 225 - 233.

3) Βλ. Σπ. Λάμπρον, Κατάλογος τών έν τή κατά τήν "Ανδρον Μονή τής 'Αγίας 
κωδίκων. Έπετηρίς Παρνασσού τόμ. 2 (1898) σ. 172. Έσφαλμένως έν τφ καταλόγφ 
άναφέρεται οτι τό μαρτύριαν άρχεται από τοΰ φύλλ. 138“ αντί άπό τοΰ 147“.

4) Τά δύο άλλα άσχετα πρός τά τοΰ Χρύσιππού είναι α) καί αρρώστους έθερά-
πευσεν β) καί ανθρώπους όποΰ έκινδύνευσαν εις τήν θάλασσαν τούς έλειιθέρωσεν άπό
τόν θάνατον. — Άντίγραφον τοΰ κειμένου τούτου οφείλω εις τήν εύγενή προθυμίαν
τοΰ Πανοσιολογιοτάτου Ηγουμένου τής Μονής'Αγίας ’Αρχιμανδρίτου Άθ. Βολικά.
Τό κείμενον τούτο φερει ως επικεφαλίδα: Μαρτνριον τόν άγιον ένδοξον μεγάλοιιάοτνροζ
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β) Σχέαις καί χαρακτηρισμός των χειρογράφων

1. Έκ τής ανωτέρω περιγραφής των κωδίκων παρατηρεΐται υτι ουδέ 
εν θαΰμα παραδίδεται ύφ’ δλων, άλλα άλλα υπ’ άλλων διά τοΰτο κατα- 
γράφομεν την παραδεδομένην σειράν των θαυμάτων, σημειοϋντες παρ’ έκά- 
στω τά σημεία των κωδίκων εν οις περιέχεται.

πρώτον θαύμα VCRU BQOL
δεύτερον VCRD
τρίτον » VCR
τέταρτον » RD
πέμπτον 2» VC D
έ'κτον » VCR BQOL
έβδομον VCR
ογδοον R
ένατον VCR
δέκατον » VCR
ενδέκατον 2» VC BQOL
δωδέκατον VCR.

Ό πίναξ ουτος δηλοΐ δτι τά χ/φα VC περιέχουν τον αυτόν αριθμόν 
καί τά αυτά θαύματα, επίσης δέ τά BQOL δμοϋ. Τουναντίον έ'καστον 
των λοιπών χ/φων RDU βαδίζει ιδίαν όδόν· τό R παραλείπει τό πέμπτον 
καί ενδέκατον, τό D περιέχει μόνον τό δεύτερον, τέταρτον καί πέμπτον, 
τό δέ U μόνον τό πρώτον. Ή σχέσις τών χ/φων προς άλληλα είναι 
οϊα καί ή παράδοσις αυτών, δηλαδή τό C συγγενεύει προς τό V, 
τά RDU είναι ανεξάρτητα καί τά BQOL σχηματίζουν ιδιαιτέραν δλως 
ομάδα. Ή παράθεσις ενός καί μόνου χωρίου αρκεί, ϊνα βεβαιωθή τις 
περί τούτου- προς μεγαλυτέραν δέ κατανόησιν τής σχέσεως ταύτης προσθέ- 
τομεν καί τό αντιστοιχούν χωρίον τού ’Εγκωμίου.

Έγκ. 60,4 Υιός υπήρχε τούτα) καί όνος, ό μέν υίός έτι μειράκιου, ό δέ δνος 
ταΐς χρείαις αΰτοΰ υπηρετών. Τοϋτόν τις έξαιτεΐ τόν όνον, ώς εις βραχείαν οδοιπο
ρίαν μισθώσασθαι- καί πείσας δή τούτον πείθει συμπέμιραι μετά τού όνου καί τόν 
υιόν, διά ταχέων έπανελθεϊν σύν άμφοτέροις έπαγγειλάμενος.

V φ 116ν , 18 Οΰτος είχε τέκνον μειράκιου, έκέκτητο δέ καί όνον πρός υπηρε
σίαν τού οίκου αυτού. ΤΗλθεν ουν τις αίτούμενος αυτόν επί μισθφ δοθήναι αύτω τήν

Θεόδωρόν τον Τνρωνος, μεζαφρασΰέν εις την κοινήν γλόιταν παρά τοϋ εν μοναχοις ελάχι
στου Δαμασκηνού τον υποδιακόνου καί Στονδίτου' έλέχϋη δε τώ πρώτο Σαββάτω (=το 
πρώτο Σαββάτο) τών Νηστειών. ’Αρχή : ° Οταν δ Μαξιμιανός καί Μαξιμινος οι δύο αυτοί 
βαοιλ,εϊς οι ’Έλληνες εβασ0.ενσαν. Τέλος: καί ανθρώπους όποϋ εκινδννενσαν εις τήν θά
λασσαν τους ελ.ενύλέρωοεν από τόν θάνατον καί άλλα μεγάλα καί παράδοξα θαύματα έκαμεν 
εις δόξαν πατρός κλπ. Τό αντίγραφου τοΰτο δεν σημειώνει τήν σελίδα έκάστου φύλ
λου τού χειρογράφου.
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όνον άπήει δέ καί τό παιδάριον μετ’ αΰτοϋ ώς εις μακραν τινα οδοιπορίαν, υπο
σχόμενος διά τάχους σύν άμφοτέροις έπανελθεΐν.

C φ. 107* ,10 Οΰτος είχε τέκνον μειράκιον, έκέκτητο δέ καί όνον εις τάς χρείας 
τοΰ οίκου αΰτοϋ. ΤΗλθεν ουν τις αυτό αίτούμενος δοθήναι αΰτφ έπί μισθόν τόν όνον· 
άπήει δέ καί τό πσιδίον ως εις μακράν τινα οδοιπορίαν, νσοσχόμενος διά τάχους 
υποστρέψω.

Rep. 140* , 19 Άνδρος τίνος έχοντος όνον καί μειράκιον καί άλλου ανθρώπου αί- 
τησαμένου, ΐνα πρός όλίγας ημέρας χαρίσηται αυτά, έσυνεχώρησε λαβεϊν αυτόν καί 
τό μειράκιον καί τόν όνον.

U φ.240r , .'3 Πραγματευτής τις ήν τόν θεόν μή φοβούμενος καί ιδού άνθρωπός 
τις προσήλθεν έν τφ ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου έχων καί ύποζύγιον. 
Ό δέ πραγματευτής προσήλθεν αΰτφ λέγων «αδελφέ, δός μοι τό ύποζΰγιόν σου, ΐνα 
αγοράσω αυτό" ειδεμή ποιήσωμεν όμοΰ τούς γόμους κλπ.

BQOL Έν τή χιόρα τών Εύχαΐτων επαρχία τις υπάρχει λεγομένη Ποντοηράκλεια. 
Κάκεΐσε πολλάκις τό γένος τών ’Ισμαηλιτών περιέτρεχον καί πολύν λαόν τών χριστι
ανών έκούρσευον. Έκ τοΰ συμθεβηκότος ήχμαλώτευσαν καί μετ’ αυτών υιόν μονογενή 
χήρας τινός.

’Επειδή τό D δεν παραδίδει τό πρώτον θαϋμα, αναφέρω καί εν χω- 
ρίον έκ τοΰ δευτέρου θαύματος.

Έκγ. 62, Π -19 Γυνή πενιχρά τοϊς έκ πτωχείας τόν ευεργέτην άντιτιμώσα δώ- 
ροις, όρνιν άφ’ ών έξέτρεφεν εις τήν αΰτοΰ καθιέρωσε προσφοράν. Στρατιώτης δέ τις 
τήν όρνιν λαθών, ταΰτην άρπάσας άπέφερεν.

Υφ. 117* , 32 Γυνή δέ τις πενιχρά ευχαριστούσα τφ άγίφ όρνιν έζωοτρόφει εις 
τήν αΰτοΰ άφιέρωσιν προσκομίσαι αυτήν βουλομένη. Στρατιώτης δέ τις βίφ τήν όρνιν 
άφαρπάσας άπέτρεχεν.

C φ.170* , 28 Γυνή τις πενιχρά εΰχαριστοΰσα τφ άγίφ όρνιν έζωότρεφεν εις 
τήν αΰτοΰ άφιερώσαι προσφοράν. Στρατιώτης δέ τις βία τήν όρνιν άρπάσας άνέφερεν.

R φ. 140ν , 8 Γυνή τις πενιχρά καί πτωχή όρνιν έξ ών έτρεφεν εις τήν τοΰ μάρ- 
τυρος προσφοράν καθιέρωσεν. Στρατιώτης δέ τις τήν όρνιν λαβών τή άρπαγή.

D φ. 284*,2 Γυνή τις πτωχή γρα{ΰ)ς, έχων όρνιν μίαν, θέλων δέ φέρων έν τφ
ναφ τοΰ άγιου ώς μικρόν κανίσκιον καί στρατιώτης τις κλαπών τήν όρνιν..............

2. Σχέσις αύτών πρός τό κείμενον τοΰ ’Εγκωμίου.—-’Εκ τών δυο 
χωρίων τούτων δυνάμεθα νά λάβωμεν και μίαν Ιδέαν κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον ακριβή περί τής σχέσεως έκαστου χ/φου ή έκάστης όμάδος πρός τό 
κείμενον τοΰ ’Εγκωμίου. Τά V C παραδίδουν ιό κείμενον τοΰ ’Εγκωμίου 
μετά τινων γλωσσικών παραλλαγών, παραλείποντα συγχρόνως καί φράσεις 
τινάς, τήν έννοιαν δμως τοΰ περιεχομένου δεν μεταβάλλουν. To R μετα
βάλλει επίσης τήν γλώσσαν, παραλαμβάνει δμως πολλάκις ολοκλήρους φρά
σεις αυτολεξεί έκ τοΰ Εγκωμίου’ ιδίως τάς άποστροφάς αποδίδει ως έπί 
τό πλεΐστον ακριβώς- τό περιεχόμενον συντομεύει, ή συντομία δέ αυτή 
τείνει πολλάκις νά όμοιάση πρός περίληψιν- τήν έννοιαν τοΰ περιεχομένου 
δμως δεν μεταβάλλει. To D μεγάλως παραλλάσσει δσον αφορά εις τό λε
κτικόν καί τήν σύνταξιν, ώς πρός τό περιεχόμενον δέ σπανίως· εις τό 
πέμπτον θαΰμα (έν D πρώτον), ακολουθούν τόν κλάδον Δ τοΰ έγκωμίου,.
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διηγείται έκτενέστερον τό περί τον Έλισσαίον και την χήραν συμβάν 
(πβλ. Έγκώμ. 68 - 69 apparatus criticus), εις δέ τό Δ' (εν D τρίτον) 
θαΰμα ό υπουργός τοΰ πρεσβύτου γίνεται διάκων. Τό U παραλλάσσει 
καί τήν γλώσσαν καί τό περιεχόμενον- ό άνήρ γίνεται πραγματευτής, ό 
ονος ύποζύγιον, ό υιός ονομάζεται ’Ιωάννης, οι Ίσμαηλΐται ΙΙέρσαι, ό 
υιός πωλείται αντί 15 νομισμάτων, ό πραγματευτής μετά τήν πο'ιλησιν 
φονεύεται υπό ληστών, τήν επιστροφήν δέ τοΰ υίοΰ ακολουθεί καί ή τοΰ 
υποζυγίου- πάντως δμως διατηρείται τό πνεΰμα τοΰ πρώτου θαύματος τοΰ 

Εγκωμίου.
’Ιδιαιτέραν δλως θέσιν λαμβάνουν τα τρία θαύματα τά υπό τών 

BQOL παραδοθέντα, ως καί εν τή έκδόσει τοΰ ’Εγκωμίου σ. 30 
έλέχθη. Ούται τό δεύτερον τής δμάδος τούτης είναι παράφρασις τοΰ 
έκτου τής συλλογής τοΰ Χρύσιππού- αί διαφοραί είναι αί εξής: αντί τοΰ 
παιδός γίνεται λόγος ενταύθα περί στρατιώτου, αντί τοΰ δεσμοΰ τής χειρός 
τοΰ παιδός, τυφλώνεται ό στρατιώτης, έν τελεί δέ ό ίερεύς αντί νά δώση 
τό σπαθίον εις τον στρατιώτην λαμβάνει έ'λαιον έκ τής κανδήλας τοΰ μάρ- 
τυρος, αλείφει τούς οφθαλμούς τοΰ στρατιώτου καί απέρχεται ούτος βλέ- 
πων. Τό δέ τρίτον αντιστοιχεί έν μέρει πρός τό ενδέκατον τοΰ Χρύσιππού. 
Ή αρχή αύτοΰ είναι σύντομος παράφρασις τοΰ θαύματος εκείνου, τής πα- 
ραφράσεως δέ ταύτης επεται έν θαύμα περί δραπετεύσεως τοΰ οίκέτου 
ενός ά'ρχοντος. 'Ως εΐχομεν παρατηρήσει καί έν τή έκδόσει τοΰ ’Εγκωμίου 
σ. 98, τό ενδέκατον θαΰμα τής συλλογής τοΰ Χρύσιππού είναι έντελώς 
άλλου είδους ή τά λοιπά, άντ’ αύτοΰ δέ θά άνεμένομεν μάλλον θαΰμά τι 
δμοιον πρός τό τρίτον τής όμάδος ταύτης. Ώς έχει δμως τό τρίτον τούτο 
θαΰμα ένταΰθα είναι αδύνατον νά ανήκε ε’ις τήν συλλογήν τοΰ Χρύσιππού, 

διότι περιέχει τήν διήγησιν περί τοΰ Ταισήφ τοΰ Ύμνογράφου, ή όποια 
δέν δύναται νά έγετνήθη ή μετά τό 883, καθ’ δ έτος άπέθανεν ό Ύμνο· 
γράφος. Θά ήτο δέ τολμηρόν νά ύποθέσωμεν, δτι τό χαιρίον τό πραγμα 
τευόμενον περί τοΰ Ύμνογράφου προσετέθη εις τό θαΰμα βραδύτερου. 
Μάλλον δυνάμεθα νά εΐπωμεν δτι ή διαφορά τής διατυπώσεως τοΰ ένδε 
κάτου θαύματος πρός τήν τών λοιπών, εις τήν οποίαν πράγματι προσκρούει 
ό αναγνώστης καί σήμερον, ήρκεσεν ίσως εις τον σχηματισμόν νέου θαύ
ματος. Ή ιδέα ή περιλαμβανομένη έν τφ τρίτφ θαύματι είναι γνωστή εις 
αγιολογικά κείμενα- ακριβώς περί τοΰ αγίου Θεοδώρου όμιλών Κύριλλος ό 
Σκυθοπολίτης έν τφ βίφ τοΰ αγίου Σάββα, λέγει δτι ό άγιος ούτος δικαιο
λογούμενος πρός τον δεόμενον αύτοΰ, διά τήν βραδύτητα μεθ’ ής είσήκουσε 
τής δεήσεως αύτοΰ άπαντ^- «Πέπεισο, ούκ ήμην ώδε- έκελεύθημεν γάρ συν- 
δραμεΐν καίόδηγήσαι ταύτην (τήν ψυχήν τοΰ άγ. Σάββα) εις τον τήςάναπαύ-
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σεως τόπον»1).—Τό πρώτον θαύμα διηγείται περί τής αιχμαλωσίας τοΰ μονο
γενούς υιού χήρας τίνος καί περί τής επανόδου αυτού διά τής δυνάμεως 
τού αγίου Θεοδώρου. Παραλλαγήν τού θαύματος τούτου διηγείται εν έκτάσει 
ό Πεδιάσιμος2)' τό Μηναΐον δηλοΐ τούτο διά τού «αιχμαλώτους λυτρώσαι»· 
επίσης γίνεται μνεία τούτου καί εν τώ Συναξαρίφ τοΰ αγίου Νικολάου 3). 
Τό θαύμα τούτο δεν δύναται νά θεωρηθή ούτε ως παραλλαγή, ούτε ως 
παράφρασις θαύματός τίνος τής συλλογής τοΰ Χρύσιππού. Είναι πιθανώ- 
τατον δμως δτι ό γράψας τούτο ένεπνεύσθη υπό τοΰ πρώτου θαύματος 
περί τοΰ μειράκιου καί τού όνου- τό κυριώτερον δέ γνώρισμα τής έξαρτή- 
σεως εκ τόϋ πρώτου θαύματος είναι δτι άμφότεροι, καί μειράκιον καί υιός 
τής χήρας, ήσαν αφιερωμένοι εις τον Θεόν υπό τών γονέων καί μετά την 
επάνοδον αυτών έγένοντο πρεσβύτεροι. Ωσαύτως δέ επιστρέφει μετά τοΰ 
αγίου τό μέν μειράκιον ίππεΰον, ό δέ υιός τής χήρας «όχούμενος έν ΐππφ 
λευκώ». “Ενεκα τής συγγένειας του ταύτης δέν εδίστασα νά συμπεριλάβω 
τό θαύμα τούτο ενταύθα, θέτων αυτό εις τό τέλος τοΰ πρώτου θαύματος 
εντός διπλών αγκυλών είς έ'νδειξιν δτι δέν θεωρώ τούτο ως άνήκον άπ’ 
ευθείας εις την συλλογήν τού Χρύσιππού.

“Οτι καί τά τρία ταϋτα θαύματα παρεισήχθησαν βραδύτερον είς τον 
περί τών κολλύβων λόγον τού Ψευδονεκταρίου δέν υπάρχει αμφιβολία. 
Άποφεύγοντες ενταύθα χάριν συντομίας άνάλυσιν τού κειμένου τού λόγου 
τούτου, ήτις σαφέστατα θ’ άπεδείκνυε τήν παρεμβολήν, άρκούμεθα ν’ άνα- 
φέρωμεν προσθέτοις έ'να εξωτερικόν λόγον, δτι δηλαδή εκ τών 85 χ/φων*), 
τά οποία παραδίδουν τον λόγον τοΰ Ψευδονεκταρίου μόνον τέσσαρα περιέ
χουν τά τρία ταύτα θαύματα.

3. Σχέβις αυτών προς τούς κλάδους Γ καί Δ τοΰ ’Εγκωμίου.— 
Τκανοποιούντες ’ίσως τήν περιέργειαν τών προσεκτικών αναγνωστών τού 
έκδοθέντος Εγκωμίου δυνάμεθα ενταύθα δι’ ολίγων νά καθορίσωμεν καί 
τήν θέσιν τών χ/φων προς τούς δύο μεγάλους κλάδους Γ και Δ 5). Έκ τών 
μέχρι τούδε λεχθέντων, είναι φανερόν δτι προς τον σκοπόν τούτον όύναν- 

ται νά ληφθώσιν ΰπ’ ό'ψιν μόνον τά χειρόγραφα εκείνα τά όποια πρόσ- 
κεινται τώ κειμένω τοΰ ’Εγκωμίου, είναι δέ ταύτα τά VCRD.

') Κύριλλον τον ΣκνΟοηολίτην, Βίος άγιου Σά66α έν Cotclerius, Ecclosiae 
graecae monuments τόμ. 3 (Parisiis 1686) σ. 335-356.

■) ”Εκδ. Μ. Trcu Theod. Pediasimi ejusi|iie amicorum ijiiae exstant o. 
19-20.

) G. Anri eh, Hagios Xikolaos 1 (Leipzig 1913) ο. 207,:·,_ο.
‘) Τόν αριθμόν έχω έκτων χειρογράφων πινάκων καί συλλογών τοΰ κ. καΟηγητοΰ 

A. Ehrhard.
) Βλ. Έγκ. σ. 48.
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Τά VC πλησιάζουν προς τον κλάδον Δ. Περί τοΰτου δύνανται νά 
μας βεβαιώσουν, εκτός των άλλων, και τά επόμενα χωρία. Προτάσσεται 
ή σελίδωσις τής έκδόσεως τοΰ Εγκωμίου ακολουθεί δε ή τοΰ χ/φου Υ *): 

’Ey«. 60,5 V Π6Γ,19-20' Έγκ. 62,19 V 117ν,2· Έγκ. 64,11—12 V ] 18ΐ',5· 
Έγκ. 73,5 V 120ν,3· Έγκ. 73,17—18 V 120ν,20—21 καί κυρίως Έγκ. 76, 6 
V 120γ,12—21 · “Οτι δεν συμπίπτουν εντελώς εξηγείται εκ τής μεγάλης 
ανωμαλίας, ή οποία παρατηρεϊται έν γένει ε!ς την παράδοσιν αγιολογικών 
κειμένων. Ουτω π.χ. τό Ο γράφει ως ό κλάδος Γ 'ήδονην 6 έκ της κατα

δίκης θρήνος,” έν φ τό V συμφωνούν προς τον κλάδον Δ γράφει 'οϋοης 

έν τω στόματι αντον* (Έγκ. 63,2—3)·
To R πλησιάζει προς τό Γ. Τούτο έμφαίνεται κυρίως εκ τών χωρίων 

Έγκ. 63,17 R 140ν, 22—23' Έγκ. 64,15 R 141 r,6- Έγκ. 65,13—15 
R 141Γ, 14—15' Έγκ. 68,3 R Ι4ΐτ,7.

To D πλησιάζει προς τό Δ ως έμφαίνεται κυρίως έκ τών χωρίων 

Έγκ. 65,13 D 2851’, 4-6' Έγκ. 65,17—18 D 28δν, ι_8- Έγκ. 68,21 
D 283ν, ιι - 284γ,20.

4. Σχέσις τών χ/φων V καί C πρός αλληλα. — Ειπον ανωτέρω 
δτι τό Ο συγγενεύει πρός τό V' ή συγγένεια δμως αύτη δεν είναι τοιαύτη, 
ώστε τό έν νά προέρχηται άπ’ ευθείας έκ τού άλλου. “Οτι τό παλαιότερον 
χ/φον V (XI ■ XII αίώνος) δεν δυνατοί νά προέρχηται έκ τού νεωτέρου 
Ο (XIV αίώνος) είναι φανερόν. Άλλ’ ουδέ τό έναντίον συμβαίνει’ τούτο 
συμπεραίνομεν έκ τού δτι συχνάκις τό C αποδίδει ακριβώς λέξιν τινά ή 
φράσιν τού Έγκ. την οποίαν δμως τό V παραλλάσσει, άπαξ δε τό V 
παραλείπει λέξιν περιεχομένην έν τφ Έγκ. και τφ C (πβλ. αρμόδιον 

Έγκ. 63,5 V 117ν,ΐ0' τοντοις Έγκ. 64,6 V 117ν,27· καιρόν Έγκ. 
65,1 V 11 8γ,16- ίερεΐ Έγκ. 70,5 V 119Γ, 3)· Τό τοιοΰτον δμως δέν 
σημαίνει δτι προήλθεν έκάτερον τούτων χωριστά έκ τού Έγκ. κατά 
διασκευήν αυτού. Άμφότερα τά χ/φα έχουσι τό αυτό άντίβολον πρό οφθαλ
μών, τό όποιον δμως έκάτερον διασκευάζει' άλλως δέν δύναται νά έξηγηθή 
τό φαινόμενον, δτι άμφότερα παραδίδουν τό κείμενον τού Έγκ. μετά τών 
αυτών ακριβώς συντομιών, εις δέ τός πλείστας παραλλαγάς, τός οποίας έπι- 
φέρει τό άντίβολον αυτών εις τό Έγκ. συμφωνούν. “Οτι δέ ότέ μέν τό V,

ή Ό εις τήν διάθεσίν μου χάρος δέν μοΰ επιτρέπει νά αναφέρω τό κείμενον τών 
χωρίων καί άρκούμαι απλώς εις τήν παραπομπήν. Επειδή δέ τυπογραφικοί δυσκολίαι 
καθίστων άδύτατον ενταύθα καί έν τοΐς αμέσως κατωτέρω τήν παραπομπήν εις τήν 
σελίδα τής έκδόσεως ταύτης, παραπέμπομεν έκάστοτε εις τήν σελίδα τοΰ χ/φου. Πα
ράπλευρος τοΰ κειμένου τής έκδόοεως ταύτης εις τό περιθώριον αναγράφεται έκά- 
στοτε ή σελ. τοΰ χ/φου, οΰτω δέ καθίσταται ή άνεύρεσις τοΰ χωρίου εύκολος.
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ότέ δέ to Ο παραδίδει λέξεις η φράσεις ακριβώς τοΰ Έγκ., δηλοΐ δτι τδ 
άντίβολον αυτών είχε παραλάβει ταΰτην ή εκείνην ιήν λέξιν ή φράσιν έκ 
τοΰ Έγκ., to δέ V ή Ο έπέψερεν μεταβολάς. Οΰτω π. χ. δυνάμεθα νά ΰπο- 
Αέσωμεν ότι to άντίβολον εΐχεν ως τό Έγκ. έπιτρέχονοα, οΰιω δέ παρέλαβε 

to V, έν φ τό C μετέβαλεν είς δραμοϋσα (βλ. Έγκ. 62,20 V 117ν, 3)' επί
σης δτι to άρμοδιαίτατον τοΰ Έγκ. περιείχε καί τό άντίβολον, τό δέ V 
παρέλειψε (βλ. Έγκ. 63,5 apparatus Cl’iticus V 117v,io) τό άκάκω τρόπφ 

τοΰ Έγκ. μετέβαλε τό άντίβολον εις κακφ τρόπφ, τό όποιον παρέλαβεν μέν 
τό C, μετέβαλεν δέ τό Υ εις κακοτρόπω 6ovXfj (βλ. Έγκ. 69,8 V 118Γ, 21-22)’ 
τό επιφανείς τοΰ Έγκ. μετέβαλεν είς επιφαίνεται τό άντίβολον, οΰτω δέ 
παρέλαβεν τό V, έν ω to C γράφει φαίνεται (βλ. Έγκ. 70,5 Υ 119r , 2-3) 
καί τά τοιαΰτα.

Ποιον τών χ/φων τούτων πλησιάζει περισσότερον προς τό κείμενον 
τοΰ Έγκ. δέν δυνάμεθα άμέσως νά ίδωμεν, διότι, ως εΐπομεν, ότέ μέν 
τό V ότέ δέ to C αποδίδει άκριβώς τό κείμενον τοΰ Χρύσιππού. ’Ακρι
βής τις δμως παραβολή δεικνύει δτι τό χ/φον V πρόσκειται τφ Έγκ. 
περισσότερον ή τό C. ΓΙρός άπόδειξιν τοΰτου άναφέρομεν τά χωρία- 

Έγκ. 60,ι V 116ν,16" Έγκ. 60,8- V 116ν,25" Έγκ. 63,g V 117ν,ΐ3- 

Έγκ. 72,18 V 120Γ , 24' Έγκ. 76,1-2 V 120r, 17 -19·
Συνοψίζοντες τάνωτέρω λέγομεν δτι τό άντίβολον λ διεσκεΰασε τό 

κείμενον τοΰ Χρύσιππού, τοΰτο δέ πάλιν τό άντίβολον διεσκευάσθη χωριστά 
από εκάτερον τών VO, έν οις (YC) σώζονται, παραδοθεΐσαι ότέ μέν υπό τοΰ 
V,'ότέ δέ υπό τοΰ (ή λέξεις ή φράσεις τοΰ Έγκ. παραληφθεΐσαι υπό τοΰ 
άντιβόλου λ άκριβώς ως εΐχον έν τφ Έγκ., τό V δ’ έπήνεγκεν όλιγω- 
τέρας μεταβολάς τοΰ C. Είς την έκδοσιν ταΰτην έλαβον ως βάσιν τό 
V, συνεπλήρωσα δέ τοΰτο μόνον οσάκις παραδίδει τό κείμενον άνόητα. 
Εις τον apparatus criticus ευρίσκει τις τάς παραλλαγάς τοΰ C άκρι- 
βεΐς, ούτως ώστε ή άποκατάστασις τοΰ κειμένου τοΰ C καθίσταται εύκο
λος. Ή παράθεσις άμφοτέρων τών κειμένων παραπλεΰρως θά έδείκνυε 
φανερώτερον την σχέσιν καί διαφοράν τών χ/φων τούτων, άλλά θά άπή- 
τει πολΰν χώρον, τον όποιον δέν έχω εις την διάθεσίν μου.

5. Σχέαις τών χ/φων BQOL πρός αλληλα. — Υπολείπεται νά έξετά- 
σωμεν έν όλίγοις την σχέσιν τών χ/φων τής όμάδος BQOL. Τών χ/φων 
τούτων ούδέν είναι άντίγραφον τοΰ ά'λλου, ώς δεικνύει άκριβής παραβολή 
τούτων πρός ά'λληλα. To Β παραδίδει τό κείμενον άκριβέστερον τών λοι

πών τό Q παραλείπει μέν ένίοτε φράσεις ολοκλήρους (πβλ. Β 71ν, 9· 

Β 73Γ,ι. 7· 76γ,6 - 7 ) καί διαγράφει πολλάκις λέξεις ή τΰπους, άνωθεν δέ 

τής γραμμής διορθώνει δήθεν αΰτάς, άλλ’ οπωσδήποτε δέν επιφέρει με
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γάλος μεταβολάς. Τό Ο παραδίδει to κείμενον μετά περισσοτέρων μετα
βολών ή τά προηγούμενα, έχει δμως μετ’ αυτών κοινόν τό άντίβολον· τό 
L τουναντίον επιφέρει πολλάς μεταβολάς ανεξαρτήτως τών τριών άλλων, 
παραλείπει, προσθέτει, μεταβάλλει συχνότατα, ούτως ώστε δυνάμεθα νά 
ύποθέσωμεν δτι μεταξύ τοΰ άντιβόλου τών λοιπών καί αυτού έμεσολάβησε 
άντίβολον τι ν, τό οποίον είχεν ήδη επιφέρει μεταβολάς εις τό κείμενον.

Τό συμπέρασμα τής έρεύνης ταυτης δυνάμεθα νά παραστήσωμεν ει
κονικούς διά τοΰ έξης στέμματος:

ί u)r.
<ΰ ' V )*·
~ V

Δηλαδή τό κείμενον τοΰ Εγκωμίου διασκευάζεται υπό δυο κλάδων φ 

καί χ· και τά μέν χειρόγραφα τά άνήκοντα εις τον κλάδον φ παραλ- 
λάσσουν μέν τό κείμενον γλωσσικώς έπιφέροντα πολλάκις πολλάς συντο
μίας εις αυτό, άλλα μένουν πάντοτε πιστά εις την έννοιαν τοΰ περιεχο
μένου’ τά δέ τοΰ κλάδου χ διασκευάζουν τό κείμενον έπιφέροντα δχι 
μόνον μεταβολάς ως προς την γλώσσαν, αλλά καί ως προς τό περιεχό- 
μενον. "Εκαστον τών χ/φων τοΰ κλάδου φ, δηλαδή τά RD καί τό άντίβολον λ, 

μετέβαλεν άπ’ ευθείας τό κείμενον τοΰ ’Εγκωμίου, έκ τοΰ λ <5έ προήλθον τά 
VC μεταβαλόντα επίσης τό άντίβολον αυτών. Έκ τών χ/φων τοΰ κλά
δου χ τό μέν U μετέβαλε μέν έκτος τής γλώσσης καί τό περιεχόμενον 
τοΰ ’Εγκωμίου, άλλά δεν έσχημάτισεν έκ τοΰ πρώτου θαύματος, τό όποιον 
παραδίδει, έτερον ξένον φαινομενικούς τουλάχιστον προς τήν συλλογήν 
τοΰ Χρύσιππού, έν φ τά χ/φα τοΰ κλάδου μ έκ τοΰ πρώτου, έκτου καί 

Ινδεκάτου έσχημάτισαν νέα θαύματα.
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Σημεία των χειρογράφων

Β — Κώδιξ Βουρβωνικός (Νεάπολις) έλλην. II. Β. 30, αιών. XV
C =
D = 
L = 
Ο =
Q = 
R —
υ -
V = 

Υ =

Παρισινός — Κοϊσλινιανός έλλην. 121 αιών. XIV (1343) 
Βρετχανικοΰ Μουσείου (Λονδΐνον) Addit 25881, αιών. XVI 
Λεσβιακός Μονής Λειμώνος 2, αιών. XV 
Μονάχου (’Εθνική Βιβλιοθήκη) έλλην. 275, αιών. XVI 
Κουϊρινιανός (Brescia) έλλην. A. III. 3, αιών. XVI 
Βατικανικός έλλην. 1572, αιών. XIII 
Άθω 3823 (Μονής Διονυσίου 289), αιών. XVI (1518) 
Βατικανικός έλλην. 821, αιών. XI-XII

συμφωνία κωδίκων BQO

Σημεία άλλων κειμένων

Στονδίτης = Theodori Studitae, De s Theodoro Duce· παρά Pitra, Ana
lecta sacra 1 (Parisiis 1876) σ. 361-365.—’Αναφέρει τά θαύματα 
Α',- Β’, Γ', ΣΤ', ΙΑ', ΙΒ'.

Πεδιάσιμος — Τοΰ αϋτοΰ Πεδιαοίμον έκθεσίς τινων θαυμάτων τών αγίων μεγάλων 
μαρτύρων καί θαυματουργών Θεοδώρων. “Εκδοσις Μ. Treu, The
odori Pediasimi ejusque amicorum quae exstant. Programm 
des Victoria - Gymnasiums zu Potsdam (1899) a. 17-25.—Άνα- 
φέρονται τά θαύματα Α, Γ', Ε', ΣΤ', ΙΑ', ΙΒ'.

DeLa.ga.rde = Ρ. De Lagarde, Joannis Euchaitarum quae supersunt. ’Ev 
Abhandl. der histor. - philos. Klasse der kgl. Gesellschaft 
der Wissenschaften in Gottingen τόμ. 28 (Gottingen 1881) 
O.130 - 137. — Άναφέρονταιτά θαύματα Γ', Λ', ΣΤ', ζ', Η , ΙΑ', ΙΒ'.

Μηναΐον — Μηναΐον τοΰ Φεβρουάριου περιέχον απασαν τήν άνήκουσαν αΰτφ 
ακολουθίαν. Venedig0 1895 σ. 89-91.—-Άναφέρονται τά θαύματα 
Λ', Γ', Ε', ΣΤ', ΙΑ', ΙΒ'.

Κνρίλλον, Βίος άγ. Σάββα = εν Cotelerii, Ecclesiae graecae monumenta τόμ. 3 
(Parisiis 1686) σ. 220-376. —Σχετίζεται τό θαΰμα Γ'.

Κώδ."Ανδρου 40 — Κώδιξ Άνδρου (Μονής Άγιας) 40, αιών. XVII· φύλλ. 147 κέξ.—- 

Άναφέρονται,τά θαύματα Α' (+ Α'τοΰ Ψευδονεκταρίου), ΣΤ', II, 
ΙΛ' (τοΰ Ψευδονεκτ,αρίου).

Συναξάριον ‘Αγ. Νικολάου = G. Anrich, Hagios Nikolaos τόμ. 1 σ. 207, 6—7·— 
Άναφέρεται τό θαΰμα Α .

Σημείων άλλων έξήγησις

( ) σημαίνει προσθήκην γραμμάτων ή λέξεων, αί όποιαι έλλείπουσιν έκ τοΰ
κειμένου.

] σημαίνει διαγραφήν γραμμάτων ή λέξειυν παρεισαχθεισών εις τό κείμενον· 
add. = addit, addunt 
om. = omittit, omittunt 
transp. = transponit

1, 2 ώς εκθέτης έν rate κάτωθεν τοΰ κειμένου παραλλαγαΐς κεΐται πρός δήλωσιν 
λέξεως άπαντώσης πλέων ή άπαξ έν τφ αΰτφ στίχιρ. 

χ/φον = χειρόγραφον
Έγκ. = ήμετέρα έκδοσις Εγκωμίου εις τόν άγ. Θεόδωρον. Des Chrysippos 

von Jerusalem Enkomion auf den hi. Theodoros Teron. Byzanti- 
nisches Archiv Heft 7. Leipzig 1921.
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2 Κείμενα

Έκ τών θαυμάτων τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος 
Θεοδώρου τοΰ Τήρωνος

VCRUYL 1. Θαΰμα πρώτον

VC Α'

V ΙΙερϊ τοΰ άνθρωπον, δς εμιοθώσατο την εαυτόν όνον

φ. 116ν καί δέδωκεν τον εαυτόν υιόν προς υπουργίαν τον μεταστρέψαι την δνον.

Εγκ. Άνήρ τις πίστιν πολλήν έχων εις τόν άγιον μάρτυρα Θεόδωρον καί 
αυτόν προστάτην καί φροντιστήν εαυτψ εν πάσιν έπιγραφόμενος, την 
μνήμην αυτοΰ καθ’έκαστον έτος έορτάζων οΰ διέλειπεν. Οΰτος είχε τέκνον 

9 μειράκιον, εκέκτητο δέ καί δνον προς υπηρεσίαν τοϋ οίκου αυτοΰ. Ήλθεν 
οΰν τις αίτοΰμενος αυτόν επί μισθφ δοθήναι αΰτφτήν δ/ον, άπή(τ)ει δέ και 
τό παιδάριον μετ’ αυτοΰ ως εις μικράν τινα οδοιπορίαν, υποσχόμενος διά 

12 τάχους συν άμφοτέροις έπανελθεΐν καί πείσας αυτόν έν τούτω, άπήρζατο 
τής όδοΰ. Καί ήρχετο μέν από έθνους εις έθνος, έως έφθασεν εις τό γένος τών 
’Ισμαηλιτών, κάκεΐ διαπράσας τό μειράκιον, οΰτος επί γης άλλης μεθίσταται. 

lg Θρηνοΰντος οΰν τοΰ άνδρός την ΰστέρησιν τοΰ τέκνου, έφθασεν ή μνήμη τοΰ 
μάρτυρος καί τό σύνολον προς την μνήμην τοΰ άγιου ουκ ένενοήσατο. 
Έπιφαίνεται οΰν αΰτφ ό μάρτυς ώς έγκαλών περί τούτου, ό δέ αντέλεγε/

1 Έκ τών Θαυμάτων:—Τήρωνος παραδίδει τό χ/φον D φ. 283Γ 3 Θαΰμα πρώτον και 
κατωτέρω Θαΰμα δεύτερον, Θαΰμα τρίτον κλπ. είναι ήμετέρα προσθήκη 4 ante περί add- 
Θαύμα Υ / δν Υ 4 - 5 Θαΰμα τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου C 4 και 5 
ένταΰ&α καί κατωτέρω ατίχ. 10 γράφω τήν δνον ακολουθών τό V, τό όποιον έλήφ&η ώς 
βάσις, εί καί δεν είναι άπί&ανον τό άντίβολον λ να είχε τόν δνον ή αλλαγή τοϋ γένους εγέ· 
νέτο προφανώς, ίνα μη ουμπέοη τό τόν έαυτοϋ υίόν μετά του τόν έαυτου δνον τής δνου 
παραδίδουν καίτά χ/φα SQ τοΰ Έγκ. (πβλ. Έγκ. 60,7 appar. crit.) θ ήν τις άνήρ C / με
γαλομάρτυρα C 7 παρά πάσιν C / έπιφερόμενος C 7-8 τήν μνήμην V καί τάς 
μνήμας C 8 έορτάζων ού διέλειπεν Υ έπιτελών C 9 πρός υπηρεσίαν V εις 
τάς χρείας C 10 αίτοΰμενος αυτόν V αΰτφ αίτοΰμενος Ο / επί μισθφ δοθ. αΰτφ V 
δοθήναι αΰτφ επί μισθόν C / τήν V τόν C 11 παιδίον C / μετ’ αυτοΰ οΐϊΐ. C / μι
κρόν corr. μακράν VC / ύποσχόμενον V 12 σΰν άμφοτέροις έπανελθεΐν V ΰπο- 
στρέψαι C / πείσας corr. καί ποιήσας αύτφ έν τοΰτω Υ oin. C 12-13 άπήρ- 
ξατο τής όδοΰ V διεξελθών C 13 καί ora. C / μέν ora. C / έ| έθνους εις 
έθνους C / ώς Ο 14 Ισμαηλιτών C / διαπράσας V πιπράσσς C / καί οΰτος 0 
15 του1 C τό V / ΰστέρησιν V στέρησιν C / έφθασεν add. γάρ C 16 σΰνολον V 
τίποτε C / οΰκ ένενοήσατο V ού προσενοήσατο C 17 ώς ora. C
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καί άνχεγ/κάλει αύχφ λέγων, ως άρα μάχην έχων χήν παρ’ αύχόΰ προσχα-φ.ΐ 17 r

οίαν. Τοΰτο δέ ού μόνον άπαξ, άλλα δίς έποίησεν.
Ό δέ άγοράσας χό παιδίον μεχά χών ποιμένων αύχοΰ έμιξεν, καί συν g 

εκείνοις ήρξατο βόσκειν επί χήν έρημον. Συνέβη οΰν χόν παιδα χωρι- 
σ9ήναι εκ χών μεχ’ αύχοΰ καί μονωθήναι, καί επισχάς αύχφ ο μαρχυς, 
φαίνεχαι αυχοΰ ως σχραχιώχης ίππους δυο έχων μεθ’ εαυχοϋ καί εις μεν β 
χόν ένα έκαθέζετο αύχός, χόν δέ έχερον παρέσυρεν, καί ήρώχησεν αυχον 
πόθεν εσχίν καί εκ ποιας γης υπάρχει. Τοΰ δέ έξηγησαμένου χά συμβανχα 
αύχφ, προχρέπεχαι αύχφ ό φανείς σχραχιώχης δς ήν ό άγιος μαρχυς Θεό- 9 
δωρος, Ιπανελθεΐν προς χούς Ιδιους αυχοΰ, παρέχων αύχφ καί ον έπιφέ- 
ρεχο ίππον καί αναλαβών αύχόν χαΐς ίδίαις χερσίν εκάθισεν αύχόν επί 

χοΰ ίππου.
Έν δέ χφ δδο(ι)πορεΐν αύτούς ήνίκα χροφής έχρηζε χό μειράκιον χήν 

πήραν δ μαρχυς άποκαλυψας, ήν έπιφέρεχο, εξ εκείνης εχορήγει αύχφ χήν 
τροφήν, ής χινος χήν φυσιν ό παΐς ούκ έγίνωσκεν καί εκ χαύχης χής χρο 15 

φής μεγάλως ενεδυναμοΰτο καί δι’ ολίγων ημερών εις χόν χοΰ παιδός 
οίκον έφθασαν. Μηνυθένχος δέ χοΰ παχρός χοΰ παιδός ύπεδέξαχο αυχοΰ 
χόν υιόν, καί χόν κλαυθμόν εις χαράν μεχέβαλεν. Καί έν χφ παρασκευά- 18 

ζεσθαι αύχόν προς χήν χοΰ έπισχάνχος [χοΰ] άνδρός υποδοχήν, ευθέως 
αφανής έγένεχο. Άναλογισάμενος οΰν δ άνήρ χίνος χοΰχο χό έργον, εύ· 
θέως χόν ναόν αύχοΰ καχέλαβεν, εύχαρισχών αύχφ καί άνακηρυχχων χήν 21 
φιλανθρωπίαν χοΰ αγίου καί ενδόξου μεγαλομάρχυρος Θεοδώρου. * 16

1 άνχεγκάλει αύχφ V άνχεφιλονίκει αύχόν G / έχων V έχειν διεσχυριζόμην C / 
παρ’ αύχοΰ V παρά σοΰ C 2 έποίησεν om. C 3 ό δέ άγοράσας χό παιδίον V χό 
οον παιδίον ό άγοράσας C / ποιμένων αύχοΰ transp. C / συνέσμιξεν C / εκείνοις 
Υ αύχοΐς C 4 ηρξαχο V έξήρχεχο C 4 έπί V καχά C / χόν add. αύχόν C 5 εκ 
χών μετ’ αύχοΰ om. C β αύχοΰ om. C /ως add. χις C αύχός om. C / έπε- 
ρώχησεν C 8 εσχίν om. C / έκ om. C / υπάρχεις C 9 φανείς add. αύχφ
Υ / δς ήν ό om. C 9 -10 μαρχυς Θεόδωρος om. C 10 έπανελθεΐν add. 
μεχ’ αύχόν C 10-11 έπιφέρεχο C έπεφέρεχο V. Άχολον&ών ενταύθα το C γράφω 
επιφερεχο, επειδή αμέσως κατωτέρω ατϊχ. 13 γράφει αυτό τοΰτο το V έπιφέρεχο 12 
και αναλαβών — ίππου om. Ο 13 άμφόιερα τα χ/φα V καί C παραδίδονν 
όδοπορεΐν 14 άποκαλύπχων C / ήν έπιφέρεχο V ήφερεν C 15 χροφήν V
βρώσιν C / ής χινος ΟΟΓΓ. ε’ί χινος C ούχινος V ής χινος χρήσις άντί 
τοΰ ης / καί έκ χσύχης V παρ’ αύχής C / 15-16 χής χροφής om. C
16 μεγάλως V δε μάλλον C 17 οίκον C om. V / μηνύσανχος C / δέ
add. χούχου C / χοΰ παχρός V χφ παχρί C 18 χόν υιόν om. C / καχέβαλ-
λεν C 19 χοΰ άνδρός V εύεργέιωυ άνδρός C / εύθέως add. έκεΧνος C
20 άφανχος Ο / χοΰχο χό έργον V χό έργον χοΰχο γέγονεν C 21 αύχοΰ V
χοΰ αγίου C / αύχώ V αύχόν C 21-22 χήν φιλανθρωπίαν V χό θαΰμα καί 
χήν ένέργειαν C 22 χοΰ άγιου—Θεοδώρου V om. C
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Β'

R [Δι’ δ αρχήν ποιηοαι καί τών θαυμάτων αυτόν)

φ.140Γ Άνδρος τίνος έχοντος δνον και μειράκιον και άλλου ανθρώπου αίτη- 
3 σαμένου, ϊνα προς δλίγας ήμέρας χαρίσηται αύτά, έσυνεχώρησε λαβεΐν 

αυτόν καί τό μειράκιον και τον δνον. Άπελθόντος τοΰ αιτησαμένου δέ 
και προς τους ’Ισμαηλίτας, ένδύεται τον ’Ιούδα καί παραδίδει αύτοις διά 

6 τιμής τό μειράκιον. Τοΰ δέ από τής βραδυτήτος τοϋ υίοΰ άμελήσαντος 
φ.140νκαί την προς <Τό)· σΰνηθες εορτήν τοΰ αγίου, ό μάρτυς διά / συνέργειας 

αύτοΰ τοΰτον εις χαράν μετέβαλεν. Τον γάρ υιόν αύτοΰ ευρών ό άγιος 

9 ποιμαίνοντα πρόβατα τοΰ άγοράσαντος αυτόν καί ώς δήθεν έρωτών αητόν 
επί τοΰ ά'λλου ίππου τοΰτον έκάθισεν. Καί έκ τοΰ μαρσιπίου αύτοΰ δ 
άγιος ώς στρατιώτης τό μειράκιον τρέφων, εϊς την αυλήν τοΰ πατρός διέ-

12 σωσεν. Καί δ πατήρ δεξάμενος αυτόν καί τήν τοΰ αγίου γνούς βοήθειαν 
εις τον ναόν δραμών μεγάλως τφ άγίορ ηύχαρίστησεν.

Γ'

U "Ετερον θαύμα τον αγίου μεγάλομάρτυρος (θεοδοορον

περ'ι τών δύο πραγματευτώ)’.

φ.240Γ ΙΙραγματευτής τις ήν τον Θεόν μή φοβούμενος· καί ιδού άνθρωπός 
τις προσήλθεν έν τφ ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου έχων καί

13 ύποζύγιον, δ δέ πραγματευτής προσήλθεν αύτφ λέγων «αδελφέ, δός μοι 
τό ύποζυγιόν σου, ΐνα αγοράσω αυτό, ειδεμή ποιήσωμεν όμοΰ τούς γό
μους, άμα τφ σφ καί τον έμόν. Καί εΐ τι αν δώη ήμΐν δ Θεός, έστω έξ

21 Ισότητος». Ό δέ ούκ εβούλετο τοΰτο ποιήσαι. Αυτών δέ φιλονικουντων, 
λέγει δ άνθρωπος εκείνος τφ πραγματευτή· «αδελφέ, θέλεις ποιήσωμεν 

cp.240v δμοΰ τούς γόμους; λάβε καί τό παιδίον μου μετά σοΰ, ο/πως διδάξης 
24 αυτό, καί έν τω έπανελθεΐν σε, αποδώσω σοι τον μισθόν σου». Ό δέ 

πραγματευτής τό πονηρόν ενθυμούμενος, λέγει αύτω- «μετά τήν πρεσβείαν 
τοΰ αγίου Θεοδώρου παιδεύσω αυτόν ώς τέκνον έμόν καί έν τφ έπα- 

27 νελθεΐν ημάς πολλά έχεις εύχαριστήσαι μοι». Καί ποιησάντων άμα τούς 
γόμους, εισήγαγεν αυτόν μετά τοΰ παιδιού εις τον άγιον Θεόδωρον ένδον 
τοΰ ναοΰ καί λέγει τφ πραγματευτή- «λάβε τό παιδίον μου ώς έκ χειρός 

30 τοΰ άγιου Θεοδώρου». Καί παραλαβών δ άθλιος το παιδίον έπορεύετο 
τήν δδόν αύτοΰ. Καί δδεύσας ήμέρας τεσσαράκοντα συνήντησεν έν τή όδφ

2C τόν έμόν C01T. τώ έμοί / γον
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Πέρσας καί λέγει αύτοϊς «αγοράσατε τό παιδίον μου τούτο»- / οί δε λέ-φ.24Ι* 
γουσιν αύτφ- «και διατί πωλεϊς τοΰτο;» ό δέ λέγει αύτοϊς- «τοϋ δούλου μου 
έστιν υιός καί ή σύμβιός μου ζήλω φερομένη ήνάγκασέ με τοϋ πράσαι 3 
αυτό, άλλα και παραγγελίαν έχει από τής μητρός αύτοΰ λέγειν δτι ’έλεύθε- 

θερος είμί, καί μή πιστεύσητε αυτόν». Οί δέ είπον αυτόν «είπε τό τίμημα 
αύτοΰ». Καί λέγει αύτοϊς- «δότε μοι δεκαπέντε νομίσματα καί λάβετε αυτόν». 6 
Καί έδωκαν τα δεκαπέντε νομίσματα μετά πάσης προθυμίας καί έλαβον 
τό παιδίον οί Πέρσαι καί έπορεύοντο την δδόν αυτών. *0 δέ εις έξ αυτών 
ό ώνήσας αυτόν άπέστειλεν αυτόν είς τό ποίμνιον αυτοϋ μετά τούς δου- 9 
λους αυτοϋ. Ό δέ πραγματευτής ό πράσας τό παιδίον πορευ/όμενος εν τήφ.241ν 

όδώ έν δασυτάτφ τόπφ συνήντησαν αύτφ λησταί καί κρατήσαντες άπέ 
κτειναν αυτόν έν μαχαίρα καί τον δοΰλον αυτοϋ καί ήραν πάντα τά 12 
υπάρχοντα αυτοϋ. Καί ό'ντως δικαία ή κρίσις τοΰ Θεοϋ, δτι ό Θεός δίκαιος 

κριτής έστιν.
Χρόνου δέ παρελθόντος οί γονείς τοΰ παιδιού μεγάλως θλιβόμενοι την 15 

ΰστέρησιν τοϋ παιδός αυτών, έμάχοντο προς τον άγιον Θεόδωρον λέγοντες- 
«άγιε Θεόδωρε, ημείς εις σέ έπιστευσαμεν καί δεδώκαμεν τό φίλτατον 
ημών τέκνον, λοιπόν ούκέτι άπερχόμεθα έν τώ ναφ σου, ούτε από την 18 

σήμερον την πανήγυρίν σου πανηγυρίζομεν». Τών δέ συγγενών παρα
μυθουμένων ούκ έπείθοντο, άλλ’ δδυρόμενοι έκλαιον / λέγοντες- «οϊμοι τέ-φ.242ν 

κνον ’Ιωάννη, ποΰ πορεύεις; άρα έτελεύτησας; άρα έσφάγης ως ό ’Άβελ 21 
υπό τοΰ Κάίν; άρα έπράθης ώς ό ’Ιωσήφ ό πάγκαλος; άρα έβρώθης υπό 
λύκων; Οϊμοι τέκνον, πώς θρηνήσωμεν; ώς νεκρόν έν τάφφ; αλλά ουδέ 
τούς ένταφιαστάς οϊδαμεν. "Ομως, φίλοι μου, Θρηνήσω ώς ’Ιακώβ τον 24 

’Ιωσήφ; άλλ’ έκεϊνος υπό Θεοϋ οδηγούμενος βασιλείαν έκληρονόμησεν, 
άλλ’ ό έμός υιός μακρόθεν πραθείς ούκ οϊδαμεν αύτό(ν^), τρία έτη έχει, 
τοΰ μή φαίνεσθαι». Καί έπαραμυθοΰντο υπό συγγενών καί φίλων τοΰ μή 27 

ούτως θρηνεϊν καί βλασφημεΐν προς τον άγιον.

Ό δέ μάρτυς τοϋ Χριστοϋ Θεόδωρος άπήλθεν εις τό ποίμνιον δπου 
ήν τό παιδίον, / ό ’Ιωάννης, καί λέγει αύτώ- «πόθεν ει σύ παιδίον»; λέγεΐφ.242ν 

αύτώ- «κύριέ μου, ξένος είμί πεπραμένος έκ χώρας τών Εύχαΐτων καί οί 
γονείς μου δέδωκάν μοι τινί πραγματευτή μετά καί υποζυγίου, όπως δι
δαχθώ τήν πείραν τής πραγματείας, καί παραλαβών με δ άνομος καί 33 
άθλιος από τον ναόν τοΰ αγίου Θεοδώρου ώς υιόν αυτοϋ, καί ώδευσαμεν 
ημέρας τεσσαράκοντα καί ύπήντησαν ημάς Πέρσαι καί πέπρακέν μοι είς 
νομίσματα ιε' καί είμί ένταϋθα». Καί λέγει προς αυτόν ό άγιος Θεόδωρος- 3β 12 *

12 Ψαλμ. 7,ιι 19-20 παραμυϋουμενον χ'φον 2 αυτό χ'φον ίσως εννοητέον
αυτό τό παιδίον.
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«δεΰρο τέκνον καί άπάξο> σε εΤ.ς τον πατέρα σου.». Ό δέ λέγει1 «φοβού
μαι μή καί σύ λαβών με, αλλαχού πράσης με*. Ό δέ άγιος λέγει αυτόν 

φ.243τ «μή φοβοΰ, τέκνον μου ’Ιωάννη, εγώ φίλος / είμί τού πατρός σου» 
Τότε δώσας αύτω ύπνον ήρεν τον νοΰν τοΰ παιδιού καί έπάρας αυτόν, 
άπήγαγεν εις τον ναόν αυτού καί κοιμήσας αυτόν επί τού σκάμνου.

6 Πρωΐ(ας) δέ γενομένης, άνέστη ό σχολάριος κροΰσαι τό ξύλον καί
όρα παιδίον κείμενον επί τοΰ σκάμνου και λέγει αύτώ1 «πόθεν ει παιδίον;»
έξυπνος δέ γενόμενος, λέγει αυτόν «εγώ έν τώ ποιμνίω τοΰ κυρίου μου 

9 είμί μετά καί τούς συνδούλους μου». Λέγει αύτω ό σχολάριος1 «άνάβλε- 
■ψον παιδίον καί ϊδε έν τώ ναώ τοΰ αγίου Θεοδώρου' είπέ μοι, παιδίον, 
πόθεν ει καί πώς ενταύθα ηύρέθης;» Ό δέ παϊς λέγει' «από Εύχαϊτίαν 

12 είμί, υιός κόμητος τινός». Τότε έπέγνωσεν αυτόν ό σχολάριος καί δρα- 
φ.243'·μών άπήλ/θε προς τον αυτού πατέρα καί λέγει αυτόν δεΰρο αδελφέ, καί 

ϊδε παράδοξον θαΰμα έν τώ ναώ τοΰ αγίου Θεοδώρου». Καί λέγει αυτόν
15 «τί έχω ϊδεΐν' τον υιόν μου ύστέρησέν μοι, ά'λλα εϊ τι θέλει ας ποιή».

Καί λέγει αυτόν ό σχολάριος- «αδελφέ, δεΰρο ακολουθεί μοι καί λάβε τον 
υιόν σου.» Καί άκουσας ό πατήρ καί ή μήτηρ αύτοΰ, δρομαίοι πορευ- 

18 θέντες εΰρον τον υιόν αυτών, καί περιπλακέντες κατεφίλουν αυτόν μετά δα
κρύων δοξάζοντες τον Θεόν καί τον άγιον Θεόδωρον. Τό δέ παιδίον διη- 
γήσατο άπαντα τά συμβάντα αύτω καί λαβόντες τον υιόν αυτών άπήλθον 

2ΐ έν τώ οΐκφ αυτών, καί συναχθέντων τών φίλων καί τών συγγενών συν- 

φ 244γ^χάρησαν αύτοΐς. Ό δέ πατήρ / αύτοΰ έσφαξεν πρόβατα καί βόας καί έποί- 
ησαν δοχήν μεγάλην τώ Θεώ καί τον άγιον.

24 Καί τών ιερέων λειτουργούντων έν τώ ναφ τοΰ αγίου Θεοδώρου, ιδού 
καί τό ύποζύγιον μετά καί ετέρου ίππου. Καί τήν έ'λευσιν τοΰ παιδιού 
αύτών ίδόντες καί τό ύποζύγιον μετά τοΰ ίππου, άνεβόησαν πάς ό 

27 λαός δοξάζων τον Θεόν καί τον άγιον Θεόδωρον, τον ποιοΰντα μεγάλα 
θαύματα, δτι αύτώ πρέπει πάσα δόξα τώ πατρί καί τώ υίώ καί τώ άγίω 
πνεύματι νΰν καί αεί καί εϊς τούς αιώνας τών αιώνων αμήν- αμήν αμήν.

Δ'

BQOL [ Αλλ ’ ει βούλει καί ε'τερον θαΰμα εκ τών τοΰ μάρτυρος

προοθήοωμεν τι] ήμετέρα άγάπΐ]]

Β IL’Ev τή χώρα τών Εύχαΐτων έπαρχία τις υπάρχει λεγομένη Ποντο- 
φ.71ν ηράκλεια. Κάκεΐσε πολλάκις τό γένος τών ’Ισμαηλιτών περιέτρεχον καί 30

30 τών om. Ο 30-31 Θαΰμα προσθήσωμεν έν τή ύμετέρα αγάπη τοΰ μάρτυρος 
L 31 αγάπη add. Θαΰμα έτερον τοΰ αγίου Ο 32 Εύχαΐτων αντί Εύχαιτών
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πολύν λαόν των χριστιανών εκοιίρσευον. Έκ τοΰ συμβεβηκότος ήχμαλώ- 

t ευ σαν καί .μετ’ αυτών υιόν μονογενή χήρας τινός. Έπεί ούν ή χήρα 
εκλαιεν ελεεινώς καί άπαραμύθητα καί ετερον υιόν ουκ είχεν παραμυ- 
θήσασθαι τον πόνον αυτής, έπορευετο καθ’ έκάστην ήμέραν εις τον ναόν 
τοΰ μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου ίκετευουσα αυτόν / δδυρομένη καί κλαί- φ. 

ουσα γοερώς καί προς τον μάρτυρα ελεγεν «ΟΙδας, ώ άγιε μάρτυς, ότι έξ 6 
αρχής τον εμόν υιόν τον μονογενή εις σέ ανέβηκα. 'Εγώ μέν αυτόν εγέν- 

νησα, σός δέ υιός υπάρχει κατά χάριν καί ενεκεν τούτου, ϊνα φυλάττης 
αυτόν, την ίεράν σου μνήμην καί λειτουργίαν καθ’ έκαστον έτος ετέλουν. 9 
νϋν δέ εμέ την τάλαιναν καί ελεεινήν άπερφάνισας παντελώς καί 'ουκ έχω 
ποΰ τήν κεφαλήν κλΐναι’. Διά τούτο δέομαι σου, άγιε τοΰ Θεοΰ, επειπερ 
τό αίμα τό σόν έξέχεας υπέρ τοΰ δεσπότου Χριστού, δι’ δ καί παρρησίαν χο 
έχεις προς αυτόν καί δσα αν αίτησης δφη σοι δ Κύριος, αιτώ σοι καί 
εγώ, ϊνα τον υιόν μου έλευθερώσης έκ τής αιχμαλωσίας». Ταύτα δέ καί 
άλλα πολλά έλεγε τό γύναιον μετά δακρύων καί οϊμωγών, νυκτός καί 15 

ημέρας προς τον άγιον υπέρ τοΰ / υιού αυτής, όπως λυτρώση αυτόν ό φ. 
άγιος εκ τής δεινής συμφοράς τής αιχμαλωσίας, επειδή λέγει δ προφήτης 
Δαυίδ δτι 'θέλημα τών φοβουμένων αυτόν πληροί δ Κύριος'. ig

’Έφθασεν δ καιρός τής εορτής τοΰ μάρτυρος Θεοδώρου, έμνήσθη πά
λιν ή χήρα δπως έτέλει τήν αυτήν εορτήν μετά έπιχαρίας καί λαμπρότη- 
τος καί μετά δακρύων ελεγεν έν έαυτή' «πώς καί τίνα τρόπον έκτελεσω 21

32-33 Ποντουράκλεια Ο 33 Κάκείσε πολλάκις τό γένος τών om. Q / περιέτρε- 
χεν L μετά το περιέτρεχον επαναλαμβάνεται ή φράοις 'καί πολλάκις τό γένος τών ’Ισμαη
λιτών περιέτρεχον’ έν Β

1 εκοιίρσευον (έκούρσευεν L) OL έκρούσευον BQ / έκ add. §έ Q / συμ- 
Θεβηκότος add. oJv L 1-2 ήχμαλώτευσαν add. λαόν πολύν Ο 2 και μετ’ 
αυτών BQ μετά τών άλλων καί L καί μετ’ αΰτοϋ ήρπάγη καί υιός χήρας 
τίνος μονογενής Ο 3 άπαραμυθήτο κατ’ άρχάς, είχα διορθιϋιαι εις άπαραμυθήτως εν 
Q άπαραμυθήτως L / καί έτερον Υ έτερον γάρ L 4 έπορευετο add. καί Q οΰν 
L 6 γοερώς BQL όδυνηρώς Ο / μεγαλομάρτυρα λέγουσα L / μεγαλομάρτυς
L 8 υπήρχε Q0 / ένεκα Ο 8 9 φυλάττη; αυτόν transp. Ο 9 τήν ίεράν — έπι. 
τέλουν, ϊνα φυλάττης αυτόν L / καθ’έκαστος Ο /έπιτέλουν L 10 άπερφάνισας 
ΒΟ απωρράνισας L Q γράφει κατ άρχά; δπερ ε.πειτα οβννει καί γράφει ήφάνησας , 
παντελώς BQL έως τέλους Ο 11 Λουκ. 9,58' Ματθ. 8,go / τοΰ Θεοΰ om. L / έπεί. 
περΥ έπειδή L 12 τό σόν BOL σου Q / καί om. L 13 καί1 om. L / οσα
αν Υ ό έάν L 13 δφη σοι Κύριος Υ δώσει ό Ίησοϋς L 13-14 αιτώ σοι —
αιχμαλωσίας om. L αιτώ σοι άντί αιτώ as 15 άλλα πολλά transp. Q / έλεγε τό 
γύναιον BQL η μακαρία γυνή ελεγεν Ο 17 τής1 Υ καί L 17 έπειδή Υ καθώς L
18 δτι add. τό L / πληροί ό Κύριος Υ ποιήσει L (Ψαλμ. 145,υ) 19 έπεί
δέ έφθασεν L / μεγαλομάρτυρας L / έμνήσθη — δπως κατ άποκατάοτασιν 
τον έμνησθη πώ; =: οτι Ij ποΰ' πίλ. κιί κχτωτέρΜ : όρώντε; πώς έτέλει 
Υ επιτελεσει L 20 αυτήν om. L 3 περιχαρίας L / μετά 2 om. L 21 προς έ ιυτήν 
L τρόπφ Β.
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την εορτήν ταύτην τοϋ γλυκυτάιου μου υίοϋ μή παρόντος; ποίοις όφθαλ- 
μοΐς άτενίσω τον τόπον όπου ΐστατο ό μονογενής μου; πώς έπιβλέψω εις 

3 την ίεράν ταυτην ακολουθίαν πάντων παρόντων και τοΰ υίοϋ μου μή 
όντος; πώς ύπομείνω άνευ δακρύων καί στεναγμών, διότι την πάσαν μου 
ελπίδα εστερήθην; Τοιγαροϋν δέομαι σου, ώ τοϋ Χριστοϋ γνήσιε δοΰλε, 

. 73γ ϊνα μοι ανακωχήν καί παραμυθίαν / τής εμής χηρείας ποίησης». Ταϋτα 
μέν λέγων, συνεχώς είσήρχετο εις τον ναόν βρέχων τοϊς δάκρυσι τοίς 
ποσϊ τοΰ μάρτυρος καί έτέλεσε τήν μνήμην αύτοΰ.

9 Τί οΰν, αρα παρεΐδε κύριος τήν δέησιν αυτής; οϋ' αλλά τή νυκτί, ή 

έπετελεϊτο ή μνήμη τοΰ μάρτυρος, αίφνης άορί τών νυκτών ΰμνοϋν- 
των καί ψαλλόντων τών ιερέων, εύρέθη τοΰ γυναίου ό υιός εν μέσω τής 

12 εκκλησίας φερόμενος υπό τοΰ αγίου καί όχούμενος εν ΐππφ λευκώ. ”Ηκου- 
σαν δε καί οί πιστοί καί ενάρετοι άνθρωποι τον κρότον τοίς ποσί τοΰ 
ίππου καί έξέστησαν άπαντες επί τφ παραδόξφ θαΰματι, τό γενόμενον υπό 

15 τοΰ αγίου, όρώντες καί τον παΐδα πώς εξηγείτο τήν τοΰ αγίου άρπαγήν 
εκ μέσων τών ’Αγαρηνών καί έ'δωκαν αίνον καί δοξολογίαν τώ Θεώ καί 

τφ θεράποντι αύτοΰ Θεοδώρφ.2
73ν [Καί / άλλων πολλών θαυμάτων αύτόπτης γεγονώς δ άγιος ου ό κύριος 

προς βοήθειαν τούς αγίους αύτοΰ πρός ημάς άποστελλομένους.]

316 Α. Σιγάλα— Ή διασκευή τών θαυμάτων τού άγ. Θεοδοιρου.

Ε'

Στουδίτης στρ. θ' σ. 364

21 Μάρτυς εκείνος ό παίς συν άλλοις, / όν αιχμάλωτον εύρες καί πε- 
πραμένον / καί χρηστευθείς / συνεπέφερες εύθύς τώ ΐππφ λευκώ, άλόγω, 
φπερ εδρέψω, / παραδούς τφ οικείφ γεννήτορι- έν τούτοις γάρ ώφθης 

24 μηδέπω εών / τούς πιστούς σε αίτοΰντας έπικουρεΐν, / πρεσβεύων μή 
παύση υπέρ πάντων ημών. 2

2 μονογενής add. υιός L 8 ταύτην ακολουθίαν transp. Ο 4 όντως 
BOL παρόντος Q / πάσαν Υ παρούσαν L 5 ύστερήθην L / τοιγαροϋν QO L 
τό λοιπόν Β / σου om. Β / Χριστοϋ Υ Θεοΰ L 6 μοι om. L 7 μέν Υ οΰν / 
L λέγων καί βρέχων και άποκατάοζαοιν τών τροπικών μιιογ. λέγοντας καί βρέχοντας 7 8 
τοίς — μάρτ. Υ τούς πόδας τοΰ μάρτυρος τοίς δάκρυσι L τοίς ποσί αντί τοϋ το'ϋς 
πόδας 8 καί έτέλεσε — μάρτυρος om. Q πιϋανότατα ένεκα τον ύμοιοτελενιον πβλ 
στίχ. 8 καί 10 / τή μνήμη Ο 9 παρεΐδε add. ό 0 17 ον BO (Q vac.) οΰδαμώς L
/ έν ή L 10 έπιτελεΐτο Β / άωρί τών νυκτών corr. αοράτων τών νυκτών Υ· τοντο μη 
έννοήοας βέβαια ό εγγάρμματος γραψενς τον L μετέβαλεν ολόκληρον την φράοιν εις : αίφνης 
άοράτως, τών λαών ύμνούντων καί τών ιερέων φαλλόν των, εΰρέθη... 11 άοράτως εύρέ- 
θη Ο / έν add. τφ Ο 14 'επί τό παράδοξον θαΰματι’ κατ’ άοχάς, έπειτα οβννεται τότι εν Q 
/ τό γενομειον Υ τφγενομένφ L om. Ο 15 ένταΐθα έννοητέον καί άκοΰοντες τόν παΐδακλπ. 
16ix μέσων BQL έν τών μέοων Ο /δόξαν καί αίνον Q 77θεράποντι αΐιτοΰ Υ μεγαλο- 
ύάρτυρι L 18 αΰτόπτης— άποστελλομ. Υ αύτόπται γενόμενοιτοΰ αγίου, όν ό Ίησονς πρός 
βοήθειαν ήμϊν άπέστειλεν L
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ΣΤ'
Πεδιάαιμος σ. 19-20
Δηγειται υπό άλλην μορφήν τό πρώτον θαύμα τής συλλογής τού Ψευ- 

δονεκταρίου.

τ'

Μηναΐον
Αιχμαλώτους λυτρώσαι.

Η'

Κώδ. Άνδρου 40
Αιχμαλώτους ήλευθέρωσεν και 'χήρας υιόν ήλευθέρωσεν αντιστοιχούν 

προς τό τον Ψενδονεκταρίον.

Θ'

Συναξάριον Άγ. Νικολάου
Τού από τής φυλακής εν τή τών ’Αγαρηνών χώρα άρπαγέντος μεγα· 

λομάρτυρος Θεοδώρου τού Τήρωνος και εν τφ Βυζαντίφ μια νυκτί δια· 
σωθέντος.

VCRD 2 Θαύμα δεύτερον

ΥΟ A '

Περί τής δρνις της χήρας. V
φ. 117Γ

Γυνή δε τις πενιχρά ευχαριστούσα τώ άγίφ δρνιν έζωοτρόφει εις τήν ’ΕΥκ· 

αυτού άφιέρωσιν προσ / κομίσαι αυτήν βουλομένη. Στρατιώτης δέ τις βία 1]7ν 
τήν δρνιν άφαρπάσας άπέτρεχεν. Ή δέ γυνή]επιτρέχουσα, διεμαρτύρατο τού 12 
αγίου είναι τήν δρνιν. ’Εκείνος δέ τού τρέχειν ούκ ενέδωκεν, άλλα και 
σφάζει αυτήν καί κατεσθίει καταπεφρονηκώς τού μάρτυρος. Καταλαμ
βάνει δέ αυτόν, 'έ'τι τής βρώσεως οΰσης εν τώ στόματι αυτού,’ 6 τής κα- 15 
ταδίκης θρήνος. Τον ίππον γάρ. ον εκέκτητο προς τάς πολεμικάς αυτού * 13

Α'. 9 Περί τής ορνης τής χήρας V Β' Οαΰμα δεύτερον C 10 δέ om. C 
/ έζωότρεψεν C 11 άφιέρωσιν προσκομίσαι αυτήν βουλομένη V άφιερώσαι προσ
φοράν C 12 άρπάσας Ο , άπέτρεχεν V άνέφερεν C / έπιτρέχουσα V δραμοΰσα C
13 τοϋ τρέχειν Υ πρός τό ους Ο 13-14 καί σφάζει V σφάξας C 14 καί κα
τεσθίει V εΐσθυεν C / κατατεφρονικώ; τοϋ μάρτυρος V περιφρονήσας τον μάρ
τυρα C 15 έτι V ή μετά C / οΰσης έν τφ στόματι αΰτοϋ V ηδονή C (Ψαλμ. 
77,30) Ο τόν om. C / δν add. αυτός C / αύτοΰΥ αύτφ C
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χρείας, έξαίφνης βλέπει νεκρόν. Έπιγνωκότος ούν κατά άγανάκτησιν τοΰ 
μάρτυρος τοΰτο συμβαίνειν αύτφ, λαμβάνει δυο δρνεις και την στρωσιν

8 τοΰ έαυτοϋ ίππου και ήλθεν εις τον οίκον τοΰ αγίου, εξομολογούμενος 
και ίκετεΰων μετά δακρύων τόν άγιον καί λέγων «μίαν δρνιν ήρπασα άγιε' 
ιδού λάβε δυο καί άποδος μοι τόν ίππον μου». Προ δέ τοΰ παραγενέσθαι

g αυτόν έν τφ ναω, συνέβη τινά προσαγαγείν ίππον τφ μάρτυρι καί προ- 
εφανέρωσεν δ άγιος τφ οϊκονόμφ καί τφ προσμοναρίφ περί τοΰ στρατι
ώτου, δτι μέλλει έρχεσθαί τις τοιόνδε σχήμα εχα>ν, λαβών παρ’ αύτοΰ την

9 δρνιν, άνταπόδος τόν προσετ εχθέντα μοι 'ίππον. Όπερ καί έποίησεν καί 
άπήλθεν ό άνθρωπος απολαβών τόν ίππον, άπευχαριστών τφ Θεφ καί τφ 
αγίφ μάρτυρι Θεοδώρφ.

R Β'

φ.140ν Γυνή τις πενιχρά καί πτωχή δρνιν, έξ ών έτρεφεν, εις την τοΰ μάρτυ- 
ρον προσφοράν καθιέρωσεν. Στρατιάπης δέ τις την δρνιν λαβών τή αρ
παγή, επεβόα αύτφ είναι αυτήν τοΰ μάρτυρος. Ό δέ μή φοβηθείς, έ'σφα- 

15 ξεν αυτήν καί έ'φαγεν. ΕΙτα τί καταλαμβάνει τόν ίππον, δν έκέκτητο καί 
εις πόλεμον εΐχεν βοήθειαν; δ ψόφος. Ό δέ γνούς τήν βλάβην, ήν έποί
ησεν, έβόα κατά τοΰ αγίου βαστάζων τήν σέλλαν επί των ώμων αύτοΰ. 

18 «μίαν άρπάσας δρνιν, ίππον άνταπαιτήθην παρά σοΰ πολεμικόν. ’Ιδού 
διπλοΰν σοι καταβάλλω τό άρπαγμα». "Ορα ούν καί τήν τοΰ αγίου οικο
νομίαν. ’Επιφανείς τφ κηδεμόνι ούν τής ίερας αυλής φησί, στρατιώτην 

21 τόν έλθόντα μετά τοιοΰδε σχήματος, λαβών παρ’ αύτοΰ τήν δρνιν, άντα- 
φ.141ι·πόδος τόν ίππον, δν μοι προσέφερεν δ δείνα. Καί διυπνισθείς έποίη- / 

σεν ούτως. Καί ό ίππος λαβών τόν ζητοΰντα τόν άγιον δεσπότην αύτόν, 
24 άπήλθε χαίρων μετά τοΰ κυρίου αύτοΰ.

Γ'

D
φ.284ν 

27 τοϋ

”Ετερον θαύμα τοϋ άγιον.

Γυνή τις πτωχή γρα<^ΰ)ς, έχων δρνιν μίαν, θέλων δέ φέρειν έν τφ ναω 
αγίου ώς μικρόν κανίσκιον καί στρατιώτης τις κλαπών τήν δρνιν. I II

I χρείας add. άρμοδιώτατον C / έπιγνωκότος ούν (αντί έπεγνωκότος) V επιγνούς δέ 
οτι C 2 τοΰτο συμβαίνειν αύτφ V ήν τοΰτο συμβήναι αύτφ Ο / λαβών Ο / καί om. C 
3 εξομολογ add καί μετανοών C / ίκετεΰων μετά δακρύων V μετά δακρύων ίκέτευεν 
Ο 4 τόν άγιον καί om. C / λέγων add. άγιε τοΰ Θεοΰ C 4 δρνιν ήρπασα, άγιε V 
ήρπασα δρνιν C β αύτόν om. Ο 7 τφ προσμοναρίφ V προσμοναρίφ αύτοΰ C 
8 μέλλειν εισέρχεσθαι C / τις V άνήρ C 8 λαβών Υ καί λαβών C 9 Όπερ — 
ίππον om. V πιθανώτατα ένεκα τοΰ όμοιοτελεύτου ίππον—ίππον (ατίχ. 9 καί 10)
II Θεοδώρου V αύτοΰ C

Β . 23 λαβών δήλον δτι επί τής ράχεώς τον
Γ .26 καί ο. 319,ι γράςχ/φον πβλ. κατωτέρω α. 319,g ένθα παραδίδει γραΰς/ (ρέροινχ/φο>·
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Α. Σιγάλα—Ή διασκευή των θαυμάτων τού άγ. Θεοδώρου. 319

Ή δέ γρα 'ΰ)ς εκείνη τρέχων όπισθεν τοϋ στρατιώτου κράζων και λέγων «άν

θρωπε, στρέψον την δρνιν, δτι τοΰ αγίου Θεοδώρου έστίν». Ό δέ στρα 
τιώτης τούς λόγους της γραϋς ούδέν λογισάμενος, θύσας δέ την δρνιν $ 
και φαγών αύτήν, πάραυτα ή οργή τοΰ αγίου έ'πεσεν εις αυτόν. "Εχων 
γάρ ό στρατιώτης πιίνυ θαυμαστόν ίππον, καλόν και εύδρομον εις την 
στρατείαν αύτοΰ, την αύτήν ώραν πεσών ό ίππος έμεινε τεδνεώς. Ό δέ (> 
στρατιώτης ίδών την αδικίαν τής γυναικός μετενόησε. Καί άγοράσας έτέ 
ρας δυο δρνεις έφερεν έν τφ ναφ τοΰ αγίου καί παρακαλών τον άγιον 
Θεόδωρον, όπως δώση αυτόν έτερον ίππον, ινα έχη αυτόν εν τή στρα- 9 
τεία. Ήν δέ ό στρατιώτης πάνυ πτωχός καί ούκ έχων έ'τερον άγοράσαι.
Ό δέ άγιος σπλαγχνισθείς, λέγει τφ ίερεϊ τής μονής· «πρεσβύτερε, έπαρον 
τον ί'ππον τον κάλλιον, όν χθες έφερον έν τή μονή καί δός τφ στρατί- 12 

ώτη τφ ώδε». Ό δέ ίερεύς λαβών τον ίππον / έδωκε τφ στρατιώτη καίφ.285ι· 
απήει χαίρων καί άγαλλόμενος δοξάζων τον Θεόν καί τον αύτοΰ μεγαλο
μάρτυρα Θεόδωρον. ^

Δ'

Στουδίτης στρ. ια' σ. 364

(Πλήν γε λέξω ολίγα) πώς ό δρνιν φαγών / άπώλεσεν ίππον κάλλιστον, / 
όμως δέ μάρτυς Χριστοΰ υπάρχων, J πώλον έτερον δίδως τφ στρατιώτη, 
ΐνα δειχθής / άμφοτέροις ισχύων, ως φίλος Χριστοΰ. 18

VCR 3 Θαύμα τρίτον.

Α'

VC Περί τοϋ δίοχου^ τον χλαπέντος τοϋ άργνροπράτσν. y

Ήν τις άργυροπράτης έχων τινά μίσθιον. Ύπήρχεν δέ αύτοΐς άργυ-φ ΙΠ 
ρός δίσκος πολύτιμος. Τις ούν συχνάζων αύτοΐς καί έπιτηρήσας καιρόν Έγκ. 

καί λαθών έκλεψε τον δίσκον. Καί ήρξατο ό άργυροπράτης εξ υπόνοιας 

τον έαυτοΰ μίσθιον κατηγορεΐν, ότι αυτός έστιν ό τοΰτον / κλέψας. Άπαι· φ.118*' 
τούμενος ούν ό τοιοΰτος μίσθιος, όπερ ούκ ειχεν, μετά πολλήν έρευναν 24 
καταφεύγει επί τον μάρτυρα καί παραμένων έν τφ τιμίφ αύτοΰ ναφ 
παρεκάλει αυτόν νυκτός καί ημέρας άποδυρόμενος την συμφοράν καί ίκέ-

Θανμα τρίτον. —19 Θαΰμα Γ'C Γ' V / Περί τοΰ άργυροπράτου C / τοΰ 3 C 
τ'ο V 20 άργυρόδισκος C 21 καί om. C / καιρόν υηι. C 22 έκλεψε Vέκρυψε 
C / τόν add. τοιοΰτον C 23 τόν έαυτοΰ—κατηγορεΐν V κατηγορεΐν τφ μισθίφ 
αύτοΰ C / ότι V ώς C / τοΰτον V τούτφ C 25 τιμίφ αύτοΰ ναφ V εύκτηρίφ· 
αύτοΰ C 26 αύτόν V αύτφ C / καί άποδύρετο C
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320 Α. Ι'ιγάλα—Ή διασκευή των θαυμάτων τι ϋ άγ. Θεοδώρου.

τευεν αυτόν τοΰ φανεροποιήσαι τον τούτον κλέψαντα. Ό δε μάρτυς τού 
Χριστού έπικαμφθείς ταΐς δεήσεσιν αυτού, καταμηνύει τον την κλοπήν έρ- 

3 γασάμενον καί φησι προς αυτόν «δρθρου άναστάς πρόσελθε έξω τού να0ύ 
και τον πρώτον ύπαντούντα σοι κράτησον ασφαλώς και παρ’ αυτού, δπερ 
ζητείς, εύρήσεις. Άλλα λαβών το κλαπέν παρ’ αυτού, άπόλυσον αυτόν 

6 άνεύθυνον». Παρασκευάζει δέ ό άγιο; κάκεΐνον τον κλέψαντα κατά την 
αυτήν ώραν εν ταΐς άγκάλαις αυτού τον τοιούτον δίσκον επί διάπρασιν. 
Διά το ημέρας παρελθειν λοιπόν καί καταπαυθήναι τήν αυτού ζήτησιν, 

9 εύρέθη όμού συναντούμενος τφ συκοφαντουμένφ μισθίψ. Καί δή εκείνου 
κρατήσαντος αυτόν, ό κλ,έψας άπεκρίθη προς αυτόν λέγων· «αδελφέ, δν ζη
τείς δίσκον τούτον εγώ προσφέρω· λαβών ούν αυτόν άρκέσθητι καί μη- 

12 δέν με παραβλάψης». "Οπερ καί εποίησε κατά τήν παραγγελίαν τού 
αγίου μάρτυρος Θεοδώρου.

R Β'

,141>· Άνθρωπός τις άργυροπράτης άπώλεσεν δίσκον καί πολλά περιπολεύ- 
15 σας εις τούς μάντας, τέλος επί τον άγιον καταφεύγει. Καί τή παρακλήσει 

καμφθείς, εΐπεν ό άγιος τη νυκτί τφ άνθρώπω- «ό'ρθρου γάρ, φησι, άνα- 
στάς έν τφ ναφ, τον πρώτον περιτυχόντα σοι κράτησον ασφαλώς, παρ’ 

18 αύτφ γάρ εύρήσεις, δπερ ζητείς. Άνεύθυνον ούν άφες τον φωραθέντα». 
Καί ποιήσας ούτως ό άνθρωπος, ευθύς επελάβετο τού άνδρός. Καί ούτος 
εφη· «τον δίσκον επιζητείς; ιδού προσφέρω σοι τούτον». Καί συγχωρήσας 

21 αυτόν κατά το κελευσθέν τού αγίου, ό άπολέσας, άπήλθον άμφότεροι εύ- 

χαριστούντες τφ άγίω.

1 αυτόν V τούτο) Ο / τοΰ1 * * * V om. Ο φανερόν ποιήσαι Ο / τόν τοϋτον κλέψαντα 

om. U 1-2 τοΰ Χρίστου V τούτφ Ο 2 ταϊς δεήσεσιν αύτοϋ om. C 3 πρός αυτόν
om. 0 / δρΟρφ C / έξελΟε C 4 ύπαντοϋντα C ύπαντυϋν V 5 επιζητείς C / άλλα
V καί C / τό κλαπέν παρ’ αύτοϋ λαβών U 6-7 τήν αυτήν ώραν V τόν αυτόν και
ρόν έπάραι C 7 έν ταΐς--- δίσκον V τόν τοιοϋτον δίσκον έν ταϊς άγκάλαις αύτοϋ 
C / επί V εις C 8 τό V τής C / παρελθειν λοιπόν V αύτόν άπελθεϊν Ο / αύτοϋ 
ζήτησιν V εαυτού έκσεζήτησιν C 9 όμοΰ V ούν Ο / συναντούμενος άνιί συναντω- 
μενος 10 κρατήσας G / κλέπτης C / άπεκρίνατο C / πρός αύτόν λέγων om. Ο / 
αδελφέ V ίδέ CIO - ΙΙέζήτεις C 11 τούτον έγώ V ιδού Ο / προσφέρω V' πρός σέ
φέρω C εδέχ&ην την γραφήν τον V, ttl καί εν τφ Εγκ. γραφτό προς σε φέρω επειδή καί 
δυο εκ των χ/φων τοΰ ’Εγκ τα QG παραδίδονν προσφέρω πι&ανόν δε τό άντϊβολον τοΰ
V να κατάγεται ε£ αντιγράφων των χ/φων τοντων και η παραλλαγή δε 1 ί κατωτέρω παρα- 
δίδει προσφέρω- βεβαίως ονδόλως άπίίΐανον νά παρελείφθη τό σε και νπ α,ντον τον V / 
λαβών ούν αύτόν V καί τούτον λαβών C 12 παραβλάψεις C παράβλεψης \ / πεποι- 
ηκεν C 13 αγίου— θεοδ. V μάρτυρος V

Β' 15 μάντας αντί μάντεις
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Α. Σιγάλα—Ή διασκευή τών θαυμάτων τοΰ άγ. Θεοδώρου. 321

Γ'
Στονδίτης στρ. ια' σ. 365
Συν τοΰτοις ερώ τον δίσκον, / δν κλέψαςκυρίφ άπέδοτο1 / αυτόν γνω

ρίζεις, μάκαρ, στερρώς, / και δεικνυη προστάτης εύήκοος, / πρεσβεύων 
ui) παΰση υπέρ πάντων ήμών.

Δ'
Πεδιάαιμος σ. 23 - 24
Την περί τούς ζημιουμένους άνάκτησιν.

Ε'
l)e Layavde σ. 133,21

Καταμηνύει τούς έξωθεν φώρας.

ΣΤ'

Μηναΐον
Καί ζημίαν φανέρωσιν ποιείς τοΐ; συλληθεϊσιν άθλητά.

Ζ'
Κύριλλος Βίος άγ. Σάββα

“Εστι τις έν τή άγίμ πόλει άργυροκόπος τφ μέν γένει Δαμασκηνός, τφ 
δέ δνόματι Ρώμυλος, διάκονος τών πρώτων τής αγίας Γεθσημανεί. Ου- 
τος εμοι ό Ρώμυλος διηγήσατο λέγων, δτι κατά τον καιρόν τής κοιμή- g 
σεως τοΰ μακαρίτου Σάββα, έσυλώθη το άργυροκοπεΐον μου καί άπώλοντο 
μέχρις που άργΰρου λίτρων εκατόν. Έγώ δέ φησιν ευθέως έξήλθον εις τό 
μσρτΰριον τοΰ αγίου Θεοδώρου καί εποίησα επι πέντε ημέρας τα φώτα ig 
τοΰ ναοΰ και έμεινα νυκτός καί ημέρας κλαίων επί τών καγκέλων τοΰ 
θυσιαστηρίου. Περί δέ τό μεσονύκτιον τής πέμπτης ημέρας εις ύπνον 
ήρπάγην καί θεωρώ τον άγιον τοΰ Χρίστου μάρτυρα Θεόδωρον λέγοντά 15 
μοι- «τί έχεις; τί άδημονεΐς τοσοΰτον καί κλαίεις;» 'Ως δέ είπον δτι τα 
ίδια καί τα άλλότρια άπολέσας, τοσαύτας ημέρας συντρίβομαι καί οΰδέν 
ώφέλεσα, λέγει μοι δ άγιος· «Πέπεισο, ούκ ήμην ώδε’ έκελευθημεν γαρ 18 
συνδραμεΐν καί τή αγία τοΰ Άββά Σάββα ψυχή άπαντήσαι καί όδηγήσαι 
ταυτην εις τον τής άναπαΰσεως τόπον. Καί τα νϋν πορευου εις τόνδε τον 
τόπον καί εύρίσκης τούς κλέψαντας αυτόθι καί τον άργυρον». Καί άνα- 21 
στάς αυτή τή ώρα καί λαβών άλλους τινάς, άπήλθον εις τον υπό τοΰ αγίου 
μηνυθέντα τόπον καί ηυραμεν ούτως, καθώς διά τής οπτασίας εμηνυθη.

RD 4. Θαύμα τέταρτον

Α'
R

Δυο μάρτυρες καί ομότροποι καί συνήθεις τοΰ μάρτυρος μίαν έλαχονφ.ΐάΐ»
21
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Έγκ. οίκείν αυλήν. Τινές οΰν τών επιφανών κόσμον τινά γυναικεΐον παρεκατέ-
6δ θενχο. Είχα ζηχουμένου, χό μέν λαβεΐν ώμολόγουν, χό δέ χί γέγονεν,έφα-

3 σκεν μή έπεγνωκέναι. Τοΰχο δέ λαβών ό μετ’ αύχοΰ ών πονηρός παΐς άπέ- 
δωκεν τώ ίδίφ πατρί, δ'νχι μήκοθεν. ’Εγκαλούντων δέ χφ έ'χονχι χήν άρχήν; 
επικαλούμενων χήν βοήθειαν χοΰ αγίου έρχονται επί τώ κελεύσματι. Έρ- 

6 χεχαι οΰν ό άγιος μετά τών αγίων οπλοφόρος ζητοΰντες χόν τής πονηρας 
πράξεως υπηρέτην. Καί εΰρόνχες αυτόν έκτείνας χήν χεΐρα ό άγιος ήκόν[τ\- 
ζεν χό ξίφος καχ’ αΰχοΰ. Οί δέ δυο χοΰχον δυσωπήσαντες μή λίαν άγα-

9 νακχεΐν κατεπράϋναν τής οργής. Ό δέ κλοπεύς μή όμολογήσας, πάλιν οί
άγιοι πικροτέρως ήπείλουν αΰτφ. 'Ως ουδέ πάλιν έ'λεγεν, εκ χρίχου φανέν- 

φ. ί tec, οί μέν Β' πληγάς αΰτφ έπεχέλουν, ό δέ μάρτυς τοΰ Θεοΰ / Θεόδω- 
12 ρος εις χήν πλευράν χοΰ κλέπτου ένυξεν. Και δή όδυνωμένου χοΰ κλέπχου 

χήν πλευράν αύτοϋ, μεγάλως έβόα όμολογών χό χαωθέν έ'χειν αυτόν. Τοΰχο 
ό λαός άκοΰσας, ευθύς χόν κρατούμενον χρηστόν ιερέα από τοΰ άρχοντος 

ΙΑ έ'λαβον, χόν δέ ζητοΰντα χό κόσμιον κατεμήνυον, δσχις καί απολαβών χό 
κλαπέν, οί άμφότεροι θεραπευθέντες, δχε κλέπτης καί ό χηώσας, χαίροντες 
άπήλθον;

18 Μεμαθήκατε δπως ό μάρτυς οιδεν κατά καιρόν καί στρατιωτική χρή- 
σασθαι δριμύτητι;

Β'

Ρ °Έτερον θανμα τον άγιον.

φ.285τ Άνήρ χιςδεδωκώς τίνος πρεσβυτ<ερ)ου τής γυναικός άΰτοϋ τήν κόσμη- 
σιν είς παρακαταθήκην φυλάσσειν. Κάιρου δέ ολίγου περάσανχος, άπέθα- 
νεν ή γυνή εκείνη τοΰ άνδρός, ό έ'χων τήν κόσμησιν. ’Έμεινε δέ ό άνήρ 

24 αυτής εις τήν προίκαν αυτής επίτροπος. Έλθών δέ ό άνθρωπος προς τον 
πρεσβύτερον εκείνον ζητών χήν κόσμησιν τής γυναικός αΰχοΰ. Ό δέ ίερεύς 
εκείνος άνερευνήσας χφ σκευοφυλάκιά) καί μή ευρών τι, λέγει προς αΰτόν' 1

1 - 2 παρεκατέθεντο αντί παρακατέθεντο 2 ώμολόγουν δηλονότι 5 τε ποοεοτη- 
κώς καί ό υπουργών αντ φ παις 2-3 εψασκεν δηλονότι {ο προεστηκώς 4 μήκοθεν αντί 
μηκόθεν =άπό μακρννό τόπο 5 έπί τφ κελευσματι τουτ εοτιν πράττονοιν ώς ό άγιος έ.κέλευ- 
πεν 7-8 ήκόνιζεν corr. πβλ. σ.32ο στίχ. 23 ξίφος ήκονισμένονί 5 -16 οστις καί απολα
βών τό κλαπέν αντί οστις καί άπέλαβε τό κλαπέν

Β'.— 21 δεδωκώςηιχί δέδωκε / τίνος αντί τινί ενεκα τής εν τη λαλουμένη μετά γενικής 
προσώπου σνντάζεως τον δίδω (πβλ. τό νέον δίδω κάποιου) ( πρεσβυτερου corr. πρεσ
βύτου παραδίδονν άμψότερα τα χ/φα VC, ενταύθα δμως πρόκειται περί πρεοβυτερου (ος 
καί εν οτίχ. 24-25 πρός τόν πρεσβύτερον άναγινώσκωμεν t καίέντοϊς κατωτέρω δέ οσάκις 
γίνεται λόγος περί τοΰ άνδρός τούτου, άποκαλεϊται οντος ντϊ αμφοτίρων τών χ/ψων ίερευς 
24 έλθών αντί ήλθεν, ώς ανωτέρω δεδωκώς αντί δέδωκε καί κατωτέρω στίχ. 25 ζητών 
αντί έξήτει καί οελ. 323 στίχ. 10 καί 12 έχων άντι είχε
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αδελφέ μον, ομολογώ δη αληθώς δέδωκάς μοι την κόσμησιν τής γυναι- 
κός σον, πού δέ ήν ού γινώσκω». ’Έμεινε δέ ό άνθρωπος ζητών και απει
λών. ίνα προδώση αυτόν έν τώ ναώ δημοσία. *0 δέ ίερεύς έμεινεν εν g

μεγάλη άθυμία και ούκ ήδει τί ποιήση.
Έν τώ προαυλίφ δέ έν φ ήν ό ίερεύς, έ'στι ναός δυο αγίων μαρτύ

ρων, ούκ ήδήλωσε δέ ή γραφή τίνες είσίν αυτοί. Έστι δέ καί ό μέγας g 
Θεόδωρος έν έκείνφ τώ ναφ, εϊκών αύτοϋ. Τί ποιεί δ αξιόπιστος ίερεύς 

έκεΐνος ; έμεινε δέ παρακαλών τούς δυο μάρτυρας έκείνους, έν φ έλειτούρ- 
γει δ ίερευς, άμα τώ μεγάλω Θεοδώρφ. Οί δέ άγιοι μάρτυρες έκεΐνοι οί g 
τρεις ούκ ώκνησαν προς θεραπείαν καί φανέρωσιν τοΰ πράγματος. / Έχωνφ.285ν 
δέ δ ίερεύς διάκον έν τή αύτοϋ υπηρεσία πονηρόν καί κακότροπον καί δ 
διάκων έχων πατέρα καί αύτόν κακόβουλο*·. ’Έπεισε δέ δ πατήρ τύν διά- 12' 
κον, τον εαυτού υιόν, όπως κλέψη έν τφ σκευοφυλακίφ τήν κόσμησιν έκεί- 
νην τής γυναικός λαθόντος τοϋ ίερέως. Τί γουν πράττουν οί άγιοι τρεις 
ούτοι; Έφάνησαν δέ αύτοί, ώς έν δικαστηρίφ τινί έχων τον κακότροπον 15 

διάκον έκεΐνον έκεΐ, καθεζόμενοι καί οί δύο μάρτυρες, δ δέ άγιος Θεόδω
ρος έστηκώς ήν, έξετάζαιν δέ τον διάκον καί απειλών αύτόν καί λέγων 
δμολόγησον, ειδεμή γε βασάνους δριμυτάτους υποδείξω σοι. Ό δέ διάκων is 
ούκ ήθελεν δμολογήσαι. ’Έδωκαν αύτώ προθεσμίαν ημερών οκτώ. 'Ως ούν 
ήλθεν ή ώρα τής προθεσμίας, πάλιν έφάνησαν οί άγιοι τρεις ούτοι έν τφ 
δικαστηρίφ, οί δύο καθεστηκότες, δ δέ στρατιώτης Θεόδωρος έστηκώς ήν. 21 
?Ην δέ δ Θεόδωρος ώπλισμένος ώς έν τάξει στρατιώτου λαμπρού, κρατών 
έν τή χειρί αύτοϋ ξίφος ήκονισμένον άστράπτον, λαμπρόν. Λέγουσι δέ οί 
δύο μάρτυρες έκεΐνοι- «δμολόγησον, μή κακώς άποθάνης». Ό δέ διάκων 24 
ούκ ήθελεν δμολογήσαι. Άγανακτών δέ δ Θεόδωρος κατά τοϋ διάκου, 
θέλων κόψαι τήν κεφαλήν αύτοϋ. Οί δέ δύο μάρτυρες έμειναν παρακα- 
λοΰντες τον άγιον Θεόδωρον, / λέγοντες· «μή αδελφέ μου Θεόδωρε, μήφ.286»· 
ούτως άγανακτής, φανερώσαι θέλει τό πράγμα.

'Ως ούν είδον οτι ούκ δμολογεΐ, πλήττει αύτόν ό Θεόδωρος έν τή 
πλευρά αύτοϋ μετά τοΰ ξίφους. Έξυπνος δέ γεγονώς δ διάκων ήρξατο go 
άνακράζων φωνάς δσης δυνάμεως εΐχεν λέγων «βοηθήσατέ μοι, φέρετέ

Λ. Σιγάλα—ΊΙ διασκευή των θαυμάτων τοϋ Γιγ. Θεοδώρου. ·!2.“>

3 δημοσία ΟΟΓΓ. δημοσίω χ/φον τό σφάλμα εξηγητέον παλαιογραφικώς, τό ω ευκόλως 
δνναται να σνγχισθη προς το a 10 έχων τροπική μετοχή πβλ. το νεώτερον έχοντας 10-12 
\τον) διάκον καί 11-12 (και αλλαχού) 6 διάκων κατωτέρω δε οτίχ. 25 ουναντώμεν την 
γενικήν τοΰ διάκου και σελ. 824 οτίχ. 8 τοΰ διακόνου, ήτοι έντανϋ·α γίνεγαι χρήοις 
των κλίσεων ό διάκος —τοΰ διάκου — τον διάκον ό διάκων, καί ό διάκονος — 
τοΰ διακόνου — τον διάκον 18 υποδείξω corr. υπόδειξαι χ/φον τό σφάλμα και εν
ταύθα εξηγητέον παλαιογραφικώς τό ω δηλονότι έουγχίσθη προς τό αι 21 καθεστηκότες 
άντι καθήμενοι ή καθεζόμενοι ώς ανωτέρω στ/χ. 16 άποκατέστησε δηΰεν τό καϋεστηκός* 
πβλ. το νεώτερον καθιστική ζωή 28 φανερώσαι θέλει σημειωτέα ή μέλλονσα διάϋε- 
οις της περιφράσεως πλβ. κα'ιτό σημερινόν ιδιωματικόν νά πάη θέλει = θά πάη SO μετά 
τοΰ ξίφους κατά ιγευδή άποκατάστασιν τον δημώδους μέ τό ξίφος
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324 Λ. Σιγάλα ~'H διασκευή των θαυμάτων τοΰ άγ. Θκοδυ'ιρο".

μοι έν τφ ναφ, ότι ού δύναμαι τος βαλάνους». Εξυπνοι δέ γεγονότες οί 
γείτονες ήλθον πρός αυτόν λέγουσιν αύτώ' «τί έ'χεις; τί ούτως οδυνάσαι; 
Ό δέ εκείνος έ'μεινε κράζων καί λέγων· «άνθρωποι, διά τύν Θεόν, βαστάσα- 

3 τέ μοι και φέρετε μοι έν τώ ναφ, ΐνα ομολογήσω πράγμα παράδοξον τών 
αγίων, δπως κουφιστώ τής οδύνης». Βαστάσαντες δέ οί άνθρωποι τόν διά
κον, ήεσαν έν τφ ναφ. Ώς ούν έ'ρριψαν αυτόν εις τούς πόδας τών αγίων, 

6 ήρξατο κράζων καί όμολογών πάσαν τήν αλήθειαν, δτι «έγώ είμι ό άθλιος 
ό κλέψας έν τφ σκευοφυλάκιο) τήν κόσμησιν έκείνην». Συναθροισθέντος 
δέ πλήθος λαοΰ ήκουσαν έκ τοΰ διακόνου τήν έξέτασιν πάσαν τών δύο 

9 μαρτύρων καί τοΰ μεγάλου Θεοδώρου καί έδόξασαν τόν Θεόν καί τούς 
αγίους μάρτυρας.

Ό δέ ίερεύς έκείνος ούκ ήν έν τώ ίερώ' ήν δέ κρυπτόμενο; περί τήν 

<ρ.286τκόσμησιν τής γυναικός. Ώς ούν ήκουσεν / δτι ευρέθη δραμών ήλθε σπου- 
δαίως έν τφ ναφ καί έδόξασε τόν 'Θεόν καί τόν μέγα μάρτυν Θεόδωρον 
καί τούς αύτοΰ δύο μάρτυρας. Ό δέ διάκων έ'χων τόν πόνον πολύν καθω- 

15 μολόγει πώς καί τίνα τρόπον έκλεψεν αυτά καί εις τόνδε τόν τόπον κεΐται 
αυτά. Σπλαγχνισθέντες δέ οί άγιοι έκούφισαν αύτοΰ τούς πόνους. Ό δέ 
ίερεύς έκείνος λαβών τήν κόσμησιν έκείνην τής γυναικός έδωκε τφ άνθρώ- 

18 πφ καί άπήει χαίρων καί άγαλλόμενος, δοξάζων τόν Θεόν καί τόν αύτοΰ 
μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον.

Γ'.
Μηναΐον

Καί ζημίας φανέρωσιν ποιείς τοΐς συλληθεΐσιν άθλητά.

Δ'
jDe Lagarde a. 133
Τούς έντός (δηλ. φώρας). δήλους τίθησιν.

VCD 5 Θαύμα πέμπτου

V Περί τοΰ κλέψαντος το πολνκάνδηλον tfj προνοία τοΰ άγιου.

φ. 118r “Ετερός τις άνήρ έν πολλή πτωχεία περιπεσών καί δανείσμασιν ύπο- 
^gg'κείμενος καί έκ τών έαυτοΰ δανειστών απαραίτητον ύπομένων άπαίτησιν * 22

14 κουφιστώ εχει και αυτό τούτο το χ/φον 15 τροπο χ/φον 
Θαύμα οτέμητον. — Το Θαύμα τούτο ενεκα τής φθοράς τον φύλλου lOobis μας 

παρεδόθη εις το μέσον υπό τον C μόνον έν μέρει, επομένως ενταύθα θά αναγράφονται α£ 
παραλλαγαι μόνον τον επί τον διασωθέντος τμήματος κειμένου.

22 Δ' V Θαύμα I C 23 περί—αγίου V περί τού πτωχού τού παρακαλούντος 
τόν άγιον έπάρ(αι) πολ(υκάνδηλον) C 24 άνήρ om. C 25 εαυτού V αυτού C 
6 ύπομένων C ύπομένειν V
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Λ. 2'ιγάλα—Ή διασκευή τών θαυμάτων τοϋ άγ. Θεοδοΐρου. 323

κατέφυγεν εις τόν ναόν τοΰ αγίου μα'ρτυρος Θεοδώρου καί πι ρακαλεΐ αυτόν 
λέγων* «μάρτυς τοϋ Χριστού Θεόδωρε, αφες μοι, ΐνα έκ των κρε / μυμέ-φ.ι18ν 
νων εν τφ ναφ σου πολυκανδήλων κλέψω καί λάθοι καί την αυτού τιμήν 3 
είς ^έμ)πορίαν ποιήσασθαι, δι’ ού οφείλω καί τοΐς δανεισταΐς άποδοΰ- 
ναι τό χρέος καί την εαυτού πενίαν παραμυθήσασθαι ύπισχνούμενος καί 

τό κλαπέν άποδοϋναι εις τό διπλάσιον». Καί τούτο εύξάμενος τολμήσας ο 
άπεσύλησεν τό πολυκάνδηλον λαθών πάντας. Καί τή συνεργείς καί άντι- 
λήψει τοϋ μάρτυρος, έν δλίγιρ καιρω τά περί την εμπορίαν αυτού ευο- 
δεϊται μεγάλως- καί άναστρέψας παραγίνεται είς τόν ναόν τοϋ αγίου μάρ· 9 

τυρός την κλοπήν πασιν έξαγγέλλων καί την προς αυτόν γενομένην συμ- 
παθίαν καί κατευόδωσιν τοϋ αγίου μάρτυρος, άπέδωκε δε ευχαρίστως έν 
τφ διπλφ καί τό πολυκάνδηλον παρ’ αυτού τφ άγίφ.

Άνθρωπός τις πένης χρεωστεϊ τίνος πολύ πλήθος χρέους. Μη έχωνφ.283* 
δε πληρώσαι τό χρέος, ήλθε προς τόν άγιον Θεόδωρον καί στσς έμπρο
σθεν τής είκόνος παρεκάλει τόν άγιον περί τής πενίας αυτού. Ώς ούν έδέ- 15 
ετο τοΰ αγίου, θεωρεί έμπροσθεν τής είκόνος, δτι έκρέ / μοντο σκεύη άρ-φ.283ν 
γύρα καί χρυσία πολύτιμα καί λέγει δ πτωχός εκείνος τοϋ αγίου· «άγιε 
τοΰ Θεού, αιτώ σε ένα έκ τών σκευών τών αυτόθι, δπως πουλήσω καί 18 
άποδοϋναι τό χρέος· καί μετά τό δούναι τό χρέος μου, έπιστρέψω πάλιν 
έτερον άντ’ αυτού καί τό πλέον». ΓΩς ούν έκλαιεν δ πτωχός καί έδέετο 
μετά δακρύων, σπλαγχνισθείς δ άγιος καί νεύει έκ τών οφθαλμών αυτού 21 
τοϋ λαβεΐν αυτό τό σκεύος. Περιχαρής γενόμενος δ άνθρωπος, έλαβεν αύτό 
καί πωλήσας αύτό καί τό χρέος άποδιδούς καί τά περισσεύοντα αύτφ μετά·· 
χειρισάμενος εις πραγματείας τρόπω. 12

1 καταφεύγει C / ναόν τοΰ αγίου μάρτυρος Θεοδώρου V άγιον μ(άρτυρα) C 
2 λέγων om. C / μάρτυς — μοι om. (ρχι ένεκα τής φθοράς) C / ΐνα V 
ώστε C 2-3 κρεμαμένων add. αΰτοϋ G 3 σου om. C / κλέψω καί λάθω V
παραχωρήσαι {κλέ)ψαι καί λαθεΐν C 4 εμπορίαν corr. είς πορείαν VC πρβ. 8 
έ'νϋα C γράφει έμπορείαν / έμποιήσασθαι C 5 αΰτοΰ Ο / υποσχόμενος C 6 είς 
τό om. C 7 λαθών V καί λανθάνει C 7-8 καί άντιλήψει om. C 8 έμπο-
ρίαν C πορείαν V 8-9 εΰοδεΐται μεγάλως V εΰόδου μεγάλου καί ουσίας C 
9 άναστρέψας add. δέ ευθέως Ο / παραγίνεται — μάρτυρος V πρός τόν ναόν τοΰ 

αγίου παρεγένετο C 10 τήν add. τε C / πασαν C 11 ευχαριστών C
12 καί τό — τφ άγίφ V τό κλαπέν παρ’ αύτοΰ πολυκάνδηλον C

Β'. — 13 χρεωστεϊ τινός αντί χρεωστεϊ τινί ώς και ανωτέρω σελ. 322 στίχ. 21 τινός 
δεδωκως 8 πουλήσω εχει καί τό γ/φον πβλ. όμως κατωτέρω στίχ. 23 πωλήσας 20 καί 
το πλέον κατά λέξιν * με τό παρΰ πάνω» 24 τρόπω αντί τρόπον ά;)
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Και τοσοΰτον ήν ή ευλογία τοΰ αγίου, οα ύπερέβη[ν] τής τοΰ Έλισ
σαίου ευλογίας. Και πως ήτον ή ευλογία τοΰ Έλισσαίου άκουσον : Μαί 

3 γυνή χήρα είσελθοΰσα είς τον άγιον καί λέγει αύτφ- «ό δοΰλος σου άνήδ 
μου έτελεύτησε καί έχρεώστει χρέος ικανόν, τώρα δέ ήλθασιν οί δανεισταΐ 
εκείνου καί λαμβάνουσι τούς δυο μου υιούς είς δούλους αντί τοϋ χρέους 

6 εκείνου». Λέγει δέ ό Έλισσαΐος' «τί ποιήσω σοι; τί έχεις έν τφ οΐκφ 
σου;» Λέγει ή γυνή· «ούκ έχω εν τφ οΐκω μου, εί μή αγγείον ελαίου έν, 

<p.284rEV φ άλείψομαι». / Λέγει δέ αυτή «άπελθε είς τούς γείτονας σου καί 
9 αίτησε αγγεία κενά καί έπαρε τούς δύο υιούς σου καί εΐσελθε εις τον οί

κον σου καί άπόκλεισον τήν θύραν σου καί λάβε τό αγγείον τοϋ ελαίου 
καί έκχεε είς τά αγγεία ταϋτα καί αυτό ου κενωθήσεται, έως διού πληρώ - 

12 θώσιν δλα αγγεία». Καί έποίησεν ή γυνή εκείνη καθώς είπεν δ άγιος. 
Καί άποκλείσασα τήν θύραν αυτής μετά των δύο τέκνων αυτής καί έκ 
χέασα τό έλαιον είς τά αγγεία καί ιδού πλήρη άπαντα' καί τό έλαιον 

15, έξέλιπε πάραυτα καί άπεκατεστάθη κενόν. Άπελθοϋσα δέ ή γυνή, είπε 
τφ Έλισσαίφ ταϋτα. Καί είπεν αυτή εκείνος «πορεύου καί πώλησον 
τό έλαιος καί άποδος τό χρέος». Καί δταν έπληρώθη τό χρέος, τότε έλατ- 

18 τώθη τό έλαιον.
'Η δέ τοΰ αγίου Θεοδώρου ή ευλογία, ου γέγονεν ούτως. ’Αλλά ό 

άνθρωπος εκείνος όπου έπήρεν τό σκεΰος τοΰ αγίου Θεοδώρου καί έπώ- 
•21 λησεν, τοσοϋτον έπλούτισεν, δτι ύπερέβη[ν] τής ευλογίας τοϋ Έλισσαίου 

καί εγένετο ύπέρπλουτος μέχρι τής τελευτής αύτοϋ. Εϊσελθών δέ ό άν
θρωπος, έφερε τό σκεΰος τοΰ αγίου, έτερον μεΐζον, καί έξηγήσατο τοΐς 

φ.284'·πάσιν τό θαΰμα τοΰ αγίου. Καί άπαντες άκούσαντες εδόξασαν / τον Θεόν 
καί τον αύτοΰ μεγαλομάρτυρα[ν] Θεόδωρον.

Γ'

Πεδιάσιμος σ. 23,22-23
Τό περί τούς πένητας αύτοΐς συμπαθές καί πλούτου ποριστικόν.

Δ'

Μηναΐυν

Πενομένους πλουτίζεις. 2

2 κέξ. πβλ. Έγκ 68# appar. critic, πβλ. 3 Barn/.. 17,10)
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A. Σιγάλα—Ή διασκευή τών θαυμάτων του άγ. Θεοδώρου. 327

\’q Περί τής προσενεχθείοης μαχαίρας. V

Μάχαιράν ιις περικαλλή καί χρυσομένην τφ άγίω προσήνεγκε καίφ·Π8ν 
ταύτην ένδον τών καγκέλλων των λειψάνων άπέθετο. ΠαΙς δέ τις ταύτην Έγκ. 
θεωρήσας προσήλθεν κακοτρόπψ βουλή λαβεΐν ταύτην βουλόμενος. Καί 69 
έκτείνας τήν χεΐρα επελάβετο ταΰτης. Ώς δέ ήλθεν έκβαλεΐν και συστειλαι 6 
την χεΐρα. συνεκλείοντο τα κάγκελλα εις τάς χεΐρας αΰτοΰ καί άπέσψιγγον 
αυτόν καί άπεκράτουν. Ήνίκα δέ άπέλυεν τήν μάχαιραν καί τα κάγκελλα 
ήνοίγοντο. Παρεκάλει ούν περί τούτου τον άγιον, ώστε λαβεΐν αυτήν g 
ταΰτα λέγων «άγιε τοΰ Θεοΰ, συ οΰ χρήζεις αυτήν ουδέ γάρ δρνεις 
έσθίεις, ουδ’ άλλο τι». Καί ήνίκα πάλιν ήθελεν έπάραι αυτήν, ομοίως 
έ/κρατεΐτο ή χειρ αΰτοΰ, έ'ως οΰ άπέλυεν αυτήν. Καί τότε μέν ου παρε-φ,χΐθτ 
χωρήθη. Μετά δέ ταΰτα έπιφαίνεται ό άγιος τφ προσμοναρίω τοΰ αγίου 
καί τον παΐδα κατεμήνυσεν αΰτφ, λέγων προς αυτόν- «προσκαλεσάμενος τον 
παΐδα, τόν πόθον, όν έχει, πλήρωσον καί δός αΰτφ τήν μάχαιραν». Όπερ 15 
καί έποίησεν, τήν τοΰ μάρτυρος κέλευσιν έκπληρώσας.

Β'
R

Μάχαιράν τις περικαλλή καί κεχρυσωμένην προσέφερεν τφ άγίφ. Παΐςφ.ΐάΐν 
δέ παρατυχών καί θεωρήσας κειμένην αυτήν εντός τών θυσιαστηρίων 1 * * * 5 * * * 9

1 Θαΰμα Ε' C Ε' V 2 περί τής — μαχαίρας C περί τής μαχαίρας τής κεχρυ-
σιομένης τής προσελθούοης τοΰ αγίου V 3 περικαλλήν C / καί χρυσωμένην έν χρυ
σία) C / τώ άγίω προσήνεγκε transp. C 4 ένδον τών καγκέλλων Υ έλθών τών
καγκέλλων έ'σω C / τών λειψάνων V έν τφ λειψάνοι Ο / άπέθετο C άντε" 
θετό V 5 προσήλθεν Οπροσηλωθέν V / κακοτρόπω βουλή V κακό) τρόπω C
5 βουλόμενος oni. C 5 - 6 καί — ταΰτης om. C β ώς δέ V καί ώς C / έκβαλεΐν Ο
έκβάλαι Υ / συστειλαι om. C ενταϊΰα φαίνεται δχι τδ συστειλαι δέν περιείχετο εις τό
άντίβολον λ προαειέ&η δε νπό τον V, κατ αναλογίαν δε τούτου μετέβαλε 
καί τό έκβαλεΐν εις έκβάλαι / συνεκλείοντο V συνέσφιγγον Ο / είς τάς 
χεΐρας αΰτοϋ V καί άπέσφιγγον τά κάγκελα C 8 άπέλυσεν C 9 άνοί-
γοντο C ' περί τούτου τόν άγιον transp. Ο / αΰτήν ταΰτα V ταΰτην /τοιαΰτα Ο
10 άγιε — αυτήν V δτι τάχα αυτός οΰ χρήζει αύτοΰ C / ούδέ 1 V οΰτε Ο
11 έσθίεις V θύεις C / οΰδ’ άλλο τι oil). Ο / πάλιν ήθελεν έπάραι V ήλθεν
πάλιν τοΰ αραι C / όμοίο>ς add. πάλιν Ο 12 οΰ om. C / άπέλυσεν C 13 μετά
ταΰτα δέ Ο / φαίνεται C / ό άγιος — άγιου V ό μάρτυς τώ ίερεΐ τοΰ ναοΰ Ο
9 λέγων πρός αυτόν V καί έκέλευσεν ότι C 14-15 προσκαλ. — παΐδα V τούτον 
προσκαλεσάμενος C 15 τήν add. τοιαύτην 0 16 έποίησεν V έγένετο C / τήν 
— έκπληρώσας om. C

Β'.—εντός corr. ενός χ,φον
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έρασθεϊς αυτής άκάκω τρόπω προσήλθεν λαβεϊν αυτήν. Ό δέ άγιος ως 
πατήρ φιλόστοργος προσέπαιξε τφ παιδί. Συγχωρήσαντος γάρ άπελθεΐν 

3 τφ παιδί τοϋ καγκέλλου μετά τοϋ ποθουμένου, ευθύς δεσμός έγένετο τής 
χειρός τοΰ παιδός. Γνούς δέ ό παΐς την αιτίαν καί στραφείς, άπέθετο την 
μάχαιραν ενω τόπφ έκειτο καί πάραυτα ή χειρ αύτοΰ άπελύθη. Τοΰ παι· 

6 δός ούν πολλάκις τούτο παθόντος καί μή συγχωροϋντος τοΰ αγίου, τον 
παΐδα έπιτυχεΐντοΰ ποθουμένου, ήρξατο παρακαλεϊν τόν άγιον ό πσϊς χαρί- 
σαι αύτφ λέγων ούτως· «άγιε τοΰ θεού, τί θέλεις τήν μάχαιραν ; μή ό'ρνιν 

9 σφάξαι; μή πρόβατον; Καί πολλά ειπών, κλαίων άπήλθεν λυπούμενος. 
Ειτα ό άγιος επιφανείς τφ ίερεΐ ειπεν «τόν προ μικροΰ παΐδα έξελθόντα 

,142«·τοΰ ναοΰ προσκαλεσάμενος, δν έχει πόθον εκπληρώσου». Είπεν καί τό / ονομα 
12 καί τόν τόπον καί δστις εΐη. Καί δ ίερεύς τούτον εύρηκώς, τήν κέλευσιν 

τοΰ άγιου πεπλήρωσεν.

BQOL Γ'

“Ετερον θαύμα τό οοτρατιώτας παιδεύεις τής αρπαγής 

άπέχεοθαι».
g

. 73ν Στρατιώτης τις έχων μεγάλην πίστιν είς τόν μεγαλομάρη’ρα Θεόδωρον 
έμελλε πορευθήναι είς πόλεμον καί προσκυνήσας αυτόν έπορεύθη. Και ύπο- 

18 στρέψας εκ τοΰ πολέμου μετά νίκης μεγάλης έπορεύθη πάλιν προσκυνήσαι 
αυτόν καί έκβαλών τό σπαθίον αύτοΰ εχαρίσατο αύτό είς τήν εκκλησίαν 
εν τή λάρνακι, ένθα τό τίμιον αύτοΰ σώμα έτέθη, πάνυ ακριβόν μετά λί- 

21 θων καί χρυσίου ίκανοϋ καί ύπέστρεψε μετ’ εύχαριστίας.

Έτερός τις στρατώτης έπορεύθη καί αύτός προσκυνήσαι τοϋ αγίου τό 
74Γ.λείψανον διά τό περιβόητου είναι τόν άγιον εν / πάσι καί βλέψας τό 
24 σπαθίον τό ωραιότατου εκείνο τό κεκοσμημένον, ετρώθη διά τοΰ έρω

τος τής αγάπης τοΰ Ιπάραι αύτό, λέγων έν τή αύτοΰ διανοίφ «τούτο χρεία 
τοΰ αγίου ούδεμία υπάρχει, μάλλον Ιγώ στρατιώτης ων πρέπει βαστάζων 14

14 post τό add. λέγον έν τφ τςοπαρίω τοΰ αγίου, τούς L 17 αυτόν Υ τόν 
άγιον L / έπορεύθη Υ άπήλθεν L 19 post αύτοΰ add. κεκοσμημένον πάνυ μετά 
χρυσίου καί λίθων πολυτελών L / αύτό 0111. Ο 20 λάρνακι add. τοΰ άγιου
L / έτέθη Ο έτίθη BQ κεΐται L 10-21 πάνυ — ίκανοΰ 0Π1· L (πβΐ, αμέσως ανωτέρω 
appar. critic, ατίχ. 19) 22 έτερος add. δέ L / τοϋ αγίου τό λείψανου transp.
Q 23 έν BOL έπί Q/ βλέψας Υ θεωρήσας L 24 τό ώραιότ. —κεκοσμημ. 
BQO έκείνο τό ώραιότατον, κεκοσμημένον L 24-25 διά τοΰ έρωτος Υ τώ έρωτι 
L 25 άγάπης add. αύτοΰ καί ήθέλησεν L / τοΰ om. L / έπάραι BOL λαβεϊν Q 
αύτοΰ om. L 26 βαστάζων άνιι βαστάζειν βαστάζων Ο βαστάζω Β antea βα
στάζων, postea corr. βαστάζειν Q βαστάζειν L
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αυτό δι' ευλογίαν και βοήθειαν των πολέμων». Ταϋτα λογιζόμενος δ στρα

τιώτης, λαβών τό σπαθίον έκ τοΰ μνήματος τοΰ αγίου, ζώννυται αυτό κα'ι 
προσχηνήσας άπήει χαίρων. Έξερχόμενος δέ τής εκκλησίας έτΰφλωσεν αΰ- 3 
τον· ό οίγιος καί ούκ είδε ποΰ πορεύεται δ στρατιώτης. Μετανοήσας ουν 
ύπέστρεψε πάλιν τύ σπαθίον ε’ις τό μνήμα τού αγίου καί ευθέως άνέβλε- 
ψεν. Ίδών δέ πάλιν τό κάλλο, αυτοΰ έδόκει δτι ή τΰφλωσις εκείνη ούκ 6 
έγεγόνει υπό τοΰ αγίου, πάλιν λαμβάνει τοΰτο καί ζώννυται. Καί έλθών / φ.74ν 
πάλιν τοΰ έξελθείν τοΰ ναοΰ έμεινε τυφλός. Έλθών δέ δ ίερεύς δ προσε- 
δρεύων τή εκκλησία τοΰ αγίου καί Ιδών τον στρατιώτην τυφλόν, ήρξατο 9 
έπερωτάν αυτόν «τί τό συμβάν σοι»; ’Ήρξατο ουν λέγειν κατά λεπτόν 
την αιτίαν. Παρακαλέσας ουν τον ιερέα τοΰ ποιήσαι παράκλησιν πρός τον 
άγιον τοΰ συμπαθήσαι αΰτφ, έπιδούς όπισθεν εις τον άγιον καί τό σπαθίον 12 
αυτοΰ καί τό τοΰ αγίου καί ΰπέρπυρα εκατόν μόνον ΐνα άναβλέψη καί λαβών 
δ ίερεύς έλαιον έκ τής κανδήλας τοΰ αγίου ήλειψε τούς οφθαλμούς τοΰ στρα
τηλάτου καί άπήλθε βλέπων, δοξάζων τον Θεόν καί τον αυτοΰ θεράποντα 15 
μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον.

Δ'
Στουδίτης στρ. ιβ' σ. 365

Τερπνήν μάχαιραν εΰρε κειμένην / καί ποθήσαν παιδίον αυτήν, ώς 
εΐδεν, / είτα ευθύς / εξηράνθη την χεΐρα, καί αμήχανων / έβόα πρός σε· 18 
ώ μάρτυς, / παιδικής πάλαι ήρα την μάχαιραν! / ώς δέ πατήρ φιλόπαις 
αύτω / άπέδωκας διόλου τό ίδιον, / πρεβεύών μή παύση υπέρ πάντων 
ημών.

Ε'
Μηναΐον

Νηπίοις χαρίζη συμπαθώς τά αιτήματα. * 5

2 τοΰ πολέμου L - 2 ταΰτα—στρατιώτης ΟΙΠ. L 2 λαβών add 
καί L / τοΰ μνήματος Υ τής λάρνακος L 3 χαίρειν L 4 πορευθήναι L
5 είς τό μνήμα Υ εις τήν λάρνα(κα) L / άγιου add. αΰτοϋ L 6 τό
κάλλος αυτοΰ Υ καλλωπισμένου L / εκείνη om. L 7 υπό Υ έκ L / πάλιν 
— τοΰτο Υ καί πάλιν λαβών τοΰτο L / έλθών πάλιν transp. L 8 του1 om
L / ante τοΰ2 add. έκ Q 9 τή έκκλησία έν τώ ναώ L 10 αυτόν Υ αΰτώ
L / τί τό συμβάν (συμβά ΒΟ) σοι Υ τό συμβάν L 10 ante ήρξατο add. ό δέ 
στρατιώτης Q / ήρξατο — λεπτόν Υ καί διηγήσατο καταλεπτώς L 12 τοΰ συμπα- 
θήσαι Υ όπως συμπαθήση L / όπισθεν — αγίου Υ αύτώ καί τό σπαθίον τοΰ
αγίου L όπισθεν κατά -ψευδή άποκατάσιασιν τον πίσω 13 τό om. Ο / ante et
post μόνον add. Ϊνα Β 14 ο ίερεύς om. BQ 14-15 στρατιώτου L 15 καί 
άπήλθε βλέπων Υ καί ευθύς έβλεψε καί άπήλθε χαίρων L
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Πεδιάαψος σ. 23, 25-26
Τάς προς στρατιώτας έφ’ ω μη άρπάζειν παιδείας.

Ζ'

Ώβ Lagarde σ 133, 17

Στρατιώτης αρπάζει- το γάρ γένος τοιοΰτον καί τό ανόμημα. Ύπό 
τουτου δέοντος νουθετείται καί σωφρονίζεται.

Η'

Μηναΐον (κατά την παραλλαγήν τον Ψευδόν εκταρίου)

Καί στρατιώτας παιδεύεις τής αρπαγής άπέχεσθαι.

Θ'
Κωδ. 5'Ανδρου 40
Καί στρατιώτας έπαίδευσε να προσέχουν τά από την αρπαγήν.

* 7 Θαύμα έβδομον

VC Α'

V
.1101 Περί τον χρυσίου τό δοΟεν είς φύλαξιν καί άρνησαμένου αυτό.

11 γκ
70 Τής ετησίου μνήμης τοϋ μάρτυρος έπιτελουμένης, χρυσίον τις τινί τών 

έν τή πανηγυρει καταπιστευσας παρέθετο. ’Εκείνου δέ μεταβληθέντος εις 
9 άρνησιν, ό τοΰτο τό χρυσίον παραθέμενος μετά δακρύων προς τον μάρ

τυρα κατέφυγεν. Φαίνεται ουν ταΰτα κατ’ δναρ ό άγιος λέγων- «παΰσαι 
τών δδυρμών καί εγώ σοι τό έπιζητούμενον παρέχω». Ευθέως οΰν ό άρνη·

12 σάμενος ήλθεν ελαυνόμενος τρέχων καί μέσον τοϋ εκεΐσε δντος ναοΰ, ώσπερ 
από τινων ΰψοΰμενος έν τώ αέρι άπεκρεμάσθη, ως εκ τινων μαστίγων 
αναγκαζόμενος καί όμολογών την αλήθειαν καί λέγων είναι ακέραιον την

ζ" V Θαϋμα ζ" C 6 περί τοΰ χρυσίου τό δοθέν είς φύλαξιν καί άρνησα
μένου αυτό V περί τοϋ δαιμονισθέντος κατά, ταί-του C 7 τής - έπιτελουμένης V 
τελουμένης οΰν τής έτησίου μνήμης τοϋ μάρτυρος C / τών om. V 9 ό — παρα
θέμενος V ό αποστερηθείς............(vacat) C / μετά δακρύων om. C 10 ταΰτα
— λέγων V αϋτώ ό άγιος........... λέγων C 11 ζητούμενου C / παρέξω C 11-12 έξαρ-
νησάμενος C 12 ήλθεν om. C / μέσον V έν μέσω C / δντος ναοΰ V άναριθμήτου 
λαοϋ C 12-13 ώσπερ — άέρει V απ’ αύτοϋ τοΰ άέρος είς ύψος C 13 τινων C 
τίνος V 14 έξομολογών C / είναι—παραθήκην V τήν παραθ. είναι ακέραιον Ο
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παραθήκην, ' ήν έθηκάς μοι’ και πάνταςΊ παρεκάλει, ώστε τών βασάνων 
άνεσιν αυτφ αΐτήσασθαι. Άπολαβόντος συν τοΰ άποστερηθέντος τό χρυ- 3 

σίον, ευθέως καί τφ βασανιζομένφ ή παΰσις τών άλγηδόνων έγένετο. Ό 
δέ λαβών τό χρυσίον έπορεύθη έν τφ αΰτοϋ οΐκφ αίνων καί ευλογών 
τον Θεόν, τον μεγαλΰναντα τόν έαυτοϋ θεράποντα.

Β
R

Τελούμενης οΰν αυτφ τής ετησίου μνήμης, χρυσίον τις τών έν tfj φ.142ν 

πανηγύρει τινί καταπιστεύσας παρέθετο. Τραπέντος δέ τοΰ λαβύντος εΐς 
άρνησιν, μετά δακρύων εΐς τόν τοΰ αύτοϋ ναόν προσέδραμεν, παρακαλών 

ό αποστερηθείς. Καί ό άγιος επικαλυφθείς τφ άνθρώπφ έφη· «παϋσαι g 
οΰν τών όδυρμών, κάγώ τών έπιζητουμένων σοι την θεραπείαν ποιήσω.
Μετά ταΰτα ούπω τρεις ήμέραι παρήλθον καί ό έξαρνησάμενος ήλθεν 
τρέχων αυτομάτως εΐς τόν ναόν, καί μέσον τοΰ λαοΰ εΐς τόν αέρα εξήρτητο 12 
καί πάντας ικέτευε συνεξαιτήσαι τών βασάνων την έκδοσιν, όμολογών με
γάλη τή φωνή, ακέραιον μένειν την παρακαταθήκην. Καί δή οί άμφότεροι 
τής θεραπείας τυχόντες, άπήλθον πολλά εΰχαριστοϋντες τφ άγίφ. 15

Γ

l)e Lag civile 133.21
'Αρπάζων αρπάγματα.

ί: 8. Θαΰμα όγδοον

Έν μια οΰν τών ημερών πονηρών άνδρών συστήματα τών ιερών ΰφε-φ.ΐ42ν 
λέσθαι σκευών διενοήθησαν τά κάλλιστα. Καί πρώτον μέν κλεϊς επί ταϊς ^κ' 
θύραις έμηχανήσαντο καί πάσαν κακοτεχνίαν διενοήσαντο. Ώς δέ ένεδρεύ- 18 

σαντες άφ εσπέρας λαβόντες δσα ήδυνήθησαν, τας θύρας διανοίγειν ενό· 
μιζον καί έλθόντες όδοιπορεΐν οΰκ έπαύσαντο περιτρέχοντες, έως δή άνα- 

στάντες οί γυροφύλακες τής αυλής τφπρονοοϋντι τών κατ’ αυτήν τούς άνοσί- 21 
ους προσήγγειλαν. Τί οΰν εκείνος ; Τό μέν πραχθέν άπαν μετά ακρίβειας 
έξήτασεν μαθών δέ δση συνεΐχεν τούς άνδρας άορασία, εΰχαριστήσας τφ 1 II

1 ήνέ'Θηκάς μοι om. C / καί om. C 2 άνεσιν αύτώ V δι’ αύτών άνεσιν C
2-3 χρυσίον V χρέος C / ευθύς C 3-4 6 δέ — θεράποντα om. C

Β'.—9 επικαλυφθείς ιστός κατά τό επιφανείς αντί άποκαλυφθείς 
Θανμα όγδοον. — 21 γυροφύλ ακες -τβλ. Εγκ. σ. 71,15 appar. critic, χ/φον

II 21 κατ’ αυτή χ/φον
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μαρτυρι, τούτους ανέγκλητους «πέλυαεν δούς αΰτοΐς καί τά προς τροφήν 
κατά τήν κέλευσιν τοΰ αγίου.')

I)e Lagarde 133,21
Έπανάγων κλέμματα.

ΣΤ'
Κώδ.”Ανδρου 40

Και σύντροφοι δέ τινες έκλεψαν από τής μέσης άσπρα καί δμως ά 
άγιος έφανέρωσέν τους.

VOR 9. Θαύμα ένατον

Α'
νο
V ΙΙερ'ι τον υτρατιώτον τον έλθόντος εις προσκννησιν

φ, 119r τον Άγιον.

Στρατιώτης τις ήλθεν εφ ίππου τοΰ εΰξασθαι έν τφ ναφ τοΰ μάρ- 
Έγκ.τυρος καί μη έχων τινά μεθ’εαυτού προσέ^ησεν έξω τής αυλής τον έαυ- 
^ τοΰ ίππον, είρηκώς προς τον ά'γιον τοΰ αυτόν παραφυλάξαι. Καί δή είσ- 

ελθόντος αΰτοΰ τήν ευχήν έκτελέσαι, παρεγένετό τις έτερος καί θεωρήσας 
12 tov ίππον δεδεμένον, παρεκάλεσε τον άγιον παραχωρήσαι τοΰ έπάραι 

τον ίππον αΰτοΰ, δπερ καί Ιποίησεν. Τοΰ δέ κυρίου τοΰ ίππου μετά τό 
πληρώσαι τήν ευχήν εξελθόντος καί μή εύρηκότος τον εαυτοΰ ίππον ήρ- 

15 ξατο θλίβεσθαι καί άποδύρεσθαι καί εγκαλείν περί τούτου τφ μάρτυρίι 
προβαλλόμενος καί τήν εαυτοΰ πενίαν. ΈπΚραίνεται οΰν ό άγιος τφ 
φροντιστή τοΰ ναοΰ αΰτοΰ καί κελεύει δοθήναι αΰτφ τον προσενεχθέντα 

18 αΰτφ ίππον, παραγγείλας αΰτφ, ΐνα τον ίππον, 8ν άπώλεσε, μηκέτι αΰτόν

β Θαϋμα ζ' C om. V / περί τοϋ στρατιώτου τοΰ άπολέσαντος τόν εαυτοΰ 
ίππον C 8 έφ’ ϊππω C / είς τόν ναόν C’/ τοϋ add. άγιου Ο 9 τινά C τινάς V 
9-10 έξω—ίππον V τόν 'ίππον εαυτοΰ έξω τής αυλής C 10 αΰτόν παραφυλάξαι V 
διαφυλάξαι αΰτόν C 11 αΰτοΰ add. έν τώ ναώ Ο / έκτελέσαι V έκπληρώσαι V /
παραγίνεται δέ C 12 ξάγιον add. τοΰ Χΰ μάρτυραν C / παραχωρήσαι add.
αΰτόν τοΰ λαβεΐν κρυφίως C / τοΰ V καί C 13 αΰτοΰ om. C / πεποίηκεν C 
13-14 μετά τό πληρώσαι V πληρώσαντος C 14 εύχήν add. καί 0 μή εύρηκότος 
τόν εαυτοΰ 'ίππον V τόν 'ίππον μή εύρηκότος C 15 τόν μάρτυρα 0 17 φροντι
στή V προσμοναρίω C / δοθήναι C 18 ϊνα τόν V μηκέτι τόν 0 / άπώλεσε
add. έτι ζητεΐν, άλλ’ εί καί εύρη αΰτόν C 1

1) Περί τής όμοιότητος τοϋ θαύματος τούτου πρός τό τελευταίου τών υπό Κυ
ρίλλου τοϋ Σκυθοπολίτσυ διηγούμενων θαυμάτων τοΰ άγ. Εΰθυμίου π6λ. τά έν τή 
έκδόοει τοΰ Έγκ. σ 96 καί σ. 2 σημ. 2 λεχθέντα.
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άπολαμβάνειν, διότι αυτός καί τφ επάραντι κεχάριστο' δπερ καί έγένετο 
τΓ) συνεργεία τοΰ αγίου μάρτυρος Θεοδώρου.

Άνδρός εφίππου προς τον ναόν έλθόντος όίνευ υπηρέτου, ενα τώνφ.142ν 

κιονίων δήσας τον ίππον, θαρρήσας τή φυλακή τοΰ αγίου, εις τον ναόν 
είσήλθεν άποδούς τάς εΰχάς. Ύποστρέψαντος δε καί τον 'ίππον μή ευρών, 
κατεβόα τοΰ μάρτυρος. ’Εκποδών δε ήν ό ίππος ετέρου στρατιώτου, 6 
κάκείνφ δέ ούτως μή εύποροΰντος ώνήσασθαι. Ό οΰν άγιος τφ προστα- 
τοΰντι τής αυλής τή νυκτί εφιστάς έφη έκ τών είσφερομένων μοι ίππων 
δός τφ χαώσαντι τον ίππον, είπών αΰτφ, δτι ό άπολέσας τον ξένον ΐπ· 9 
πον τή αιτήσει αύτοΰ έσυνεχώρησα λαβεϊν αυτόν από τοΰ κίονός μου διά 
πενίαν. Σύ οΰν, παρενοχλών μοι, λάβε τό(ν)> έμόν καί ύπαγε καί τοιοΰτον 
μή ποίει από τοΰ νΰν. Καί λαβών δ παρακαθήμενος τφ ναω, άπήλθον 12 
οι άμφότεροι εύχαριστοΰντες τφ άγίφ.

VCR 10. Θαΰμα δέκατον

VC Α'

Περί τοΰ ανθρώπου τον προοφέροντος βουν εις θυσίαν.
V

"Ανθρωπός τις βοΰν είς θυσίαν τφ μάρτυρι κομίζων, αυλισθείς έντινιφ.12()ν 
χωρίφ κατά τόν οδόν, χόρτον ώνήσασθαι προς τροφήν έδεήθη τοΰ θύμα- 
τος. "Ανευ δέ πράσεως παρασχών τό αΐτηθέν τις ηΰξατο τής θυσίας καί 
αΰτφ τι μέρος έλθόντι εις τον ναόν μνημονεΰσαι. Έλθόντι δέ τούτφ είς 18 
τον ναόν ήρξατο διανέμειν τό δώρον. Ό δέ άγιος καταμηνύει αυτόν τφ 
προσμοναρίφ, μή παρά μόνου δέξασθαι την θυσίαν τοΰ προοφέροντος, 
εχειν γάρ αυτόν καί κοινωνόν. Τούτων οΰν αΰτφ άναγγελθέντων / έδυσχέ-φ.120ν 
ραινεν καί έσχετλίαζεν καί ούκ είχεν τι διανοηθήναι προς τό λεγόμενον 1

1 απολαμβάνει C / κεχάριστο V αύτφ κέχρηται C / δπερ C δ δει C 2 τή συνερ
γεία— Θεοδώρου ora. C

Θαΰμα δέκατον. — 1 Θ' V ΟΠ1. C 14 περί ένέγγοντος τόν βοΰν......... άγίω C 4
αύλίσθη Ο, 16 ante κατά add. ιώ C / έδεήθη V έπορ(ίσθη) C 17 παρασχών τώ 
αίιηθένιι V παρασχόντι τώ αιτηθέντι μέρος C 18 τι μέρος μνημονεΰσαι V προσγρ(α_ 
φήναφ. .μέρος C 18-19 έλθόντι — δώρον V ήλθε τοίνυν καί εις τόν (vac.) 
δώρον άγων C 20 προσμοναρίω C προσμονή V / μή παρά μόνου om. / C 
φέρονιος 0 21 έχειν Ο είχε ν" ακολουθώ ενταύθα το C, επειδή αιιφότερα τα χ/φα πα. 
ραδίδουν την ah. αυτόν I τούτιον οΰν αΰτώ άναγγελθέντων C τοΰτον έξαγγέλεσθαι 
τόν παρ’ αΰτοΰ πρόσμον. Ό δέ την θυσίαν προσφέρων V ακολουθώ τό C, επειδή τό 
κείμενον τοΰ V ενταύθα είναι αδιανόητου 22 καιΟΠΙ. C / τών λεγομένων παραδόξων C
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παράδοξον. Ώς οΰν πάντα έν εαυτφ διερευνά άναμιμνήσκεται τοϋ δεδω 
κότος αύτώ τοΰ μικρού χόρτου την δωρεάν και ούτως αυτόν προσεκαλέ- 

3 σατο, καί άμφότεροι προς τον ναόν τού μάρτυρος την Ουσίαν προσέφε- 
ρον, αίνοΰντες τον Θεόν τον δοξάσαντα τον εαυτού μάρτυρα Θεόδωρον

R Β'

φ.142ν "Αλλου τίνος βοϋν άγομένου προς τον άγιον καί μη την τιμήν τού χόρ- 
6 του δούς τώ καθ’ οδόν δόντι τροφήν διά τον άγιον τον βουν, προέλαβεν 

ή οπτασία τφ ίερεϊ παρά τοϋ αγίου λέγων δτι «δ βοϋς ό πρός με αγό
μενος μη μόνου τού άγομένου δέξη, αλλά καί ετέρου». Καί βεβαιωθείς ό 

9 ιερεύς παρά τοϋ ανθρώπου, τήν ικεσίαν καί υπέρ τού δώσόαν)τος τον 
χόρτον προσήφερεν.

VCYL 11 Θαΰμ,α ένδέκατον

Α'

VC

V
Περί τής δωρεάς τής δοθείσης χάριτος καί ενεργείας τώ μάρτνρι.

, ^2()ν ’Ακούσατε, αδελφοί, τό διαφανές καί κάλλιστον, τό δωρηθέν δώρημα 
’Εγκύπέρ τούς ά'λλους τφ μάρτυρι παρά τής ενεργούσης έν εαυτφ Θείας δυνά- 

μεως. Ούτος γάρ τήν δρεπάνην τήν κατά τών κλεπτών έκ Ζαχαρίου τού 
15 Θεοφόρου παραλαβών τήν αυτήν κατά τών οίκετών τών άποδιδρασκόν ■ 

των έγχειρισθείς, ούτως πανταχοΰ τών μέν ελέγχει τά κακουργήματα, τών 
δέ συνδεσμεΐ τούς πόδας καί έν οϊφ δ’ ά'ν τις προσδράμη έν τφ αυτού 

18 ναώ έπιζητών ή μήνυσιν σκύλων ή οίκετών δρασμόν έπισχεθήναι δεόμε
νος, αρκεί πρός τούτον έκατέρων σφραγίδα μικράν λαβεΐν καί εις τον 1

1 έως C / πάντα έν έαυτώ vac. C / διερευνών C / άναμιμνήσκεοθαι C2 αΰτώ τοΰ V 

αύτοϋ Ο / αυτόν V τόνμέν Ο 3 καί άμφότεροι — Θεόδωρον V εύμενώς δετήν προσ
φοράν άμφοτρέων έδέχετο C

Β'.— β δόντι τροφήν διά τον βουν διά τόν άγιον — χάριν τοϋ άγιον 
Θανμα ενδέκατον,— 11 περί τοΰ μέχρι τοϋ νΰν προσευχόμενου C 12 ήκούσατε C 

άδελφαί om. Ο / τό διαφανές—δώρημα V τό διαφανέστα δωρηθέντα (έκ παρα
δρομής άντΐ διαφανέστατα δωρηθέν) C 13 συνεργούσες Ο / έν έαυτώ V αΰτώ C / 
θείας om. Ο 14 ούτος V ώς C / κλεπτών (οντω τά χ/φα) καί C / έκ V καί C 
15 θεοδώρου V / τήν add. δέ C / κατά add. καί C των2 om. C 17 έν οΐω 
δ’ άν τις V έν ώ οΤοντις C 17-18 έν τώ αΰτοΰ ναώ V τό αΰτώ ναώ C 1S έπιζη
τών ή μήνυσιν σκύλων Υ έμμηνύσει σκύλων έπι(ζ)ητών C' έπιζητών ή περιέμενέ τις ή 
έπιζητών πβλ. καί Έγκ. 73,is / οίκετών vac C 17 - 19 έν οΐω—έκατέρων το χωρίον 
ένταΰ&α πρέπει νά έννοηέλη οντω : έν ο'ίφ δ’ άν αύτοΰ ναφ προσδράμη έκατέρων — δη
λαδή τών δεόμενων τοϋ άγιον—προς τοΰτΟν έκ τών δεόμενων- πβλ. καί Έγκ. 73,ιό-ιυ
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εαυτού οίκον ταύτην ένθησαυρίσασθαι και δι’ Ικείνης δ μέν υποχειρίους 

ποιήσεται τούς συλήσαντας, 6 δε ωσαύτως τούς άποδράσαντας.
Έχει, ως όράτε, και τών είρημενών έκαστον την παραδοξοποιΐαν (ού) 3 

τής τυχούσης άποδείξεως [εχει]. Ότι αύτφ Χριστφ τφ Θεώ ημών πρέπει 
τιμή και προσκύνησις νϋν καί άεικαί είς τούς αιώνας τών αιώνων. ’Αμήν-

BQOL Β'

"Ετερον θαϋμα

μάταιον δραομον έηέχεις οίκετών» .
Β.

Συνήθης ούνό άγιος εν τοϊς πολλοίς / αυτού τέρασι και σημείοις φάνε- φ. 75^ 
ρώς έπιδεικνύων τοΐς πάσι ζημίας φανέρωσιν ποιών καί δρασμόν οίκετών. ρ 
Πώς καί τίνι τρόπφ; Οί ερχόμενοι άνθρωποι εν τώ μνήματι αυτού μετά 
πίστεως ελιτάνευοον αυτόν είλικρινώς περί τίνος πράγματος ή καί ζημίας 
καί έτελεΐτο ή λειτουργία καί εμενεν δ άνθρωπος εκείνος δ ζητών καί 12 
ΰπνωττεν εν τή εκκλησία καί δ μέγας μάρτυς δναρ επιφαίνετο καί εφα- 
νέρωνε τό πράγμα εκείνο, οπερ έζήτα.

’'Αρχών τις ευλαβής, εχων μεγάλην πίστιν καί αγάπην προς τον μέγαν 15 
Θεόδωρον, άποδράσας τις οίκέτης αυτού έντιμος καί καλός καί άναζητή- 
σας αυτόν ούχ εύρεν. Καί ήν εν άθυμίρ μεγάλη καί λύπη περί τοΰ οίκε 

του αυτού. Τρέχει ούν προς τον άγιον μετά προσευχής καί λειτουργίας Ιξι- 18 
λεούμενος αυτόν / περί τής φανερώσεως τοΰ οίκέτου. Καί μείνας εν τφ ναώ φ.75ν 

τρεις ημέρας καί τρεις νύκτας ούκ έφαίνετο αύτώ δ άγιος. Καί δ άρχων 
ήδημόνει καί ήγανάκτει. Καί τή τρίτη νυκιί επιφανείς αύτώ δ άγιος, λέ- 21 
γει προς τον άρχοντα- «τί άδημονεϊς καί αγανακτείς καθ’ ημών, δτι ούκ 
εισακούω ΰμΐν περί τοΰ οίκέτου σου ; ούκ ή μην εδώ, άλλ’ έν τή Κωνσταν
τίνου πόλει έκελεύθην υπό τοΰ Θεού ΰπάγειν, δτι άνήρ άγιος δνόματι 24

3 ον οηι VC- πβλ. ’ Εγκ. 74, dppar. critic. κλάδον I, ένθα ιοί:ΤΟ παραδίδεται 
νφ’ ο λ ΙΟ ν των χ/φων

Β'. — 6 Θαϋμα ora. Q post Θαϋμα add. τό λέγον έν τώ τροπαρίω τοΰ αγίου 
L 8 συνήθης QO σύνηθες Β συνήθως L 9 ποιών corr. ποιεΤν Υ ποιεί L 10 
τρόπο) add. άκουσον L / μνήματι Υ μνημείω L 11 καί om. L 12 6 ζη
τών Υ ζητών καί παρακαλών L 13 δ μέγας — έπκραίτετο Υ έπεφαίνετο ό άγιος 
έν όνειρω L 14 εκείνο om. L / έζήτα Υ έζήτει L 15 άρχων Υ άνήρ γάρ L
j μέγαν ΒΟ μέγαν μάρτυρα Q μεγαλομάρτυρα L 17 ήν BQL ήναι Ο 19
BQL τή φανερώσει Q 20 άρχων Υ άνήρ L 21 έδημόνει Q 21 - 22 λένε1
BOL λέγων Q 23 εισακούω ΰμΐν ΒΟ εισακούω νέα γραμμή ων ήμϊν είτα δια
γράφεται τό ων ήμϊν καί παρ’ αντφ προστίθεται σοι εν Q είσακαύω σοι L 
I τοΰ σοϋ οίκέτου Q / έδώ Ο ώδε L κατ’ άρχάς έδώ εΐτα διορθώνεται είς ώδε
έν Q 23 - 24 Κωνσταντινουπόλει L 24 υπό τοΰ Θεοϋ ύπάγειν (transp. Q) Υ 
άπελθεϊν υπό τοϋ Θεοϋ L / άνήρ άγιος όνόματι Υ δ άγιος L
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’Ιωσήφ ό Ύμνογράφος, άνθρωπος ένάρετος καί φοβούμενος τόν Θεόν 
άπέθνησκεν. Ό πολλά τιμήσας καί δοξάσας τούς αγίους έν τώ κόσμο) 

3 τούτφ, λέγω, προφήτας, αποστόλους, όσιους καί μάρτυρας καί πάντας τούς 
εύαρεστήσαντας Χριστφ άνδρας τε καί γυναίκας, απολυτίκια καί κοντάκια 
συγ(γ)ράψας αύτοΐς, ιδία γλώττη καί σοφίμ τή δοθείση αύτώ παρά τοΰ 

76ι· Θεοΰ. / Καί διά τούτο έκλήθημεν απόντες τά τάγματα τών αγίων την εαυ
τού ψυχήν άναφέρειν εις τό ύψος τοΰ ουρανού μετά τιμής καί δόξης πολ
λής, άντιμίσθιον τής αγάπης καί τής τιμής, ής ετίμησεν ημάς έν τώ κό- 

9 σμω τούτφ. Διά τούτο ούκ ήμην εδώ. Περί δέ τού οίκέτου σου μή άδη- 
μονής, ύπαγε ε!.ς τόνδε τόν τόπον καί εύρήσεις αυτόν. ’Έξυπνος δέ γενό- 
μενος ό αρχών θαυμάζων τήν αγάπην τοΰ αγίου καί τήν φοβέραν διήγη- 

12 σιν αύτού καί πορευθύς εν τω τόπφ όπου εΐπεν ό άγιος, εύρε τόν οικέ- 
νην αυτού δοξάζων τόν Θεόν καί τόν θεράποντα αυτού μεγαλομάρτυρα 
Θεόδωρον.

Γ'
Στουδίτης στρ. ι' 364

"Ισος ούδείς σοι τάχιον, μάρτυς, / δεΐξαι δρόμους φευγόντων, / καί 
κλεπτόντων όρμάς, / ήνίκα τις έν εύχή λάβη σε· / άλλο γάρ δρέπανον σύ 
έπώφθης, ό έώρακε πάλαι ό Ζαχαρίας / κατά κλεπτών / απειλείς γάρ άρ- 

18 ρήτοις τούτοις έκφοβών, / έφάνης έν άμφοτέροις, / συμπαθής καί προσ
τάτης θερμότατος, / παρέχων τά πάντα τοΐς πάσιν απλώς / ως άξίως, καί 
έ'χων τό άξιον, / πρεσβεύων μή παύση υπέρ πάντων ημών.

Δ'

Πεδιάσιμος σ. 23, 24-25

Τό περί τούς παΐδας διαδιδράσκοντας φυγής αποτρεπτικόν.

De Lagarde 133,20 
Δραπετεύει τις οΐκέτης . .. έπέχει. 2 3 * 5

2 άπέθνησκεν Υ έτελεύτησεν L / τιμήσας καί om. L / αγίους add πάντας QL
3 λέγω προφήτας Υ προφήτας λέγω καί L / τούς add. εΰσεβώς Q 4 Χριστώ
add. τώ Θεώ L 5 συγράψας ΒΟ συγραφάμενος Q γράψας L / δοθείση L δοθείσα Υ
5 - 6 παρά Θεώ Q 6 άπαντες κατ’ άρχάς και έν Q, εϊτα διαγράφεται ν.το τής 
αυτής χειρος τό τες καί προστίθεται άνωθεν εν τα (== άπαντα) 6-7 έαυτοϋ ψυχήν Υ 
ψυχήν αύτοΰ L 7-8 πολλής οιτι. L 9 ουκ — δε oni. Q / εδω Υ ωδε L / 
δέ Β ούν Lorn. Ο (έν Q vac) 9-10 άδημόνει L 10 άλλ’ ύπαγε QL /

τόνδε BOL τόν δείνα Q 11 έθαύμασε L / τοΰ αγίου om. L 12 οπού Υ έν 
ώ L [ εΐπεν add. αΰτώ L
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ΣΤ'
Μηναϊον

Μάταιον δρασμόν έπέχεις οίκετών.

Ζ'
Κωδ. ’ Ανδρου 40

Είς την Κωνσταντινούπολην ήτον ναός του, όπου ώνομάζετον Φανε
ρωτής. διότις όποιος ειχεν χάσειν τον σκλάβον του μόνον νά ήθελεν κοι- 3 

μηιθήν εις εκείνην την εκκλησίαν, τον εΰρισκεν, όπου καί αν ήτον.

VCR 12- Θαΰμα δωδέκατον

VC Α'

Περί τον εμπρησμού τοΰ γεναμένου εν τη θεοφυλάχτφ γ

βασάενονοη πόλει. φ.119ν

Έν τή θεοφύλακτα» καί βασιλευομένη πόλει διά τινα πάντως παιδείαν ’Κγκ· 
συνέβη γενέσθαι εμπρησμόν μέγαν καί φοβερόν καί πλεΐσται οίκίαι μετά 1 
τών οίκουντων κατεφλέχθησαν. Έν δε έν αυτή οίκητήριον τοΰ αγίου μάρ- y 
τυρός Θεοδώρου καί εγγύς αυτού οικία μεγάλη διαφέρουσα Σταυράκιον 
τινά πατρίκιον αξία τετιμημένον καί 'πατήρ βασιλέων’ όνομαξόμενον, άνδρα 
πιστόν καί θεοσεβή, πάση ευσεβεία καί αρετή κεκοσμημένον. "Εμελλεν 12 
καί ή οικία αυτού συλλαμβάνεσθαι, ποταμού γάρ δίκην ένθεν καί ένθεν 
ή φλόξ περιεκύκλου αυτήν καί είς / ύψος μέγιστον διεγείρετο. Ό δέφ.Ι’λΟτ 

είρημένος πιστός άνήρ έστη έν μέσω τής περιλιμναζουσης φλογός καί τάς 15 
χεϊρας έκτείνας είς τον ουρανόν τον άγιον μάρτυρα επικαλείτο γενέσθαι 
αυτφ ύπέρμαχον καί άντιλαβέσθαι αυτού καί πρεσβεΰσαι προς τον φιλάν
θρωπον Θεόν τού λυτρωθήναι αυτού τήν οικίαν τού τοιοότου κίνδυνου. 18 5

5 ή Υ Θαΰμα ή C / περί .ζτοΰ έμπρη^σμοΰ τοΰ γεναμένου έν Κων/πό- 
λει C 7 τινα πα vac. εν C 9 κατεφλέχθησαν V φλεχθήναι (ί / ήν δέ έν 
αυτή οίκητήριον V εύκτήριος δέ ήν τις οίκος C 10-11 Σταυράκιον τινά πα
τρίκιον V Σπαρακίω τινί τών πατρικίων C 11 και—ονομαζόμενου 01U. C 11-12 άνδρί 
πιστώ καί Θεοφιλεΐ C 12 ευσεβεία καί αρετή transp. C / ante έμελλεν add. έν 
τώ τοιούτω οΰν έμπρησμώ Ο / ήμελλεν Ο 13 οικία αΰτοϋ transp. C / συλλαμ
βάνεσθαι δέον να ϋεωρη&ί] ώ; μετάφρασις τον κοινήν πιάνω 14 ή φλόζ 0Ϊ11. V / περι- 
£ κύκλουν Υ / αυτή C / μέγα C 16 μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον C / έπικαλειτ0 
π6λ. έπιφέρετο σ. 311,ω-n 17 αύτώ V αυτόν C / πρεσβεΰσαι add. υπέρ αύτοΰ Ο 
18 Θεόν add. ημών καί C / αΰτοϋ τήν οικίαν transp. C / τοιοότου κινδύνου V 
κινδύνου τούτου C
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Ευθέως δέ ωράθη 6 ένδοξος μάρτυς άνω και κάτω περιτρέχων και εις άλλον 
απ’ άλλου τόπου μεταβαίνων και το πϋρ ύποχωροΰν[τα] καί αυτομάτως 

3 σβέννον. Και τά μεν πέριξ πάντα κατεφλέχθη συν αυτω δέ τό τοΰ 
αγίου εΰκτήριον, μόνον δέ ό οίκος, καθάπερ ήν σώος, ούτως καί 
άβλαβή (ς(> διέμεινεν. Ό οΰν θεοφιλής ούτος Σταυράκιος υπέρ τής το- 

6 σαΰτης αυτω'γενομένης παρά Θεοϋ διά τοϋ μάρτυρος ευεργεσίας ναόν 
έ'τερον τοΰ άγιου έν τώ ιδία) οΐκω κατεσκευασε, πάση εΰπρεπεία κεκοσμη- 
μένον, καί τφ άγίφ μάρτυρι ευχαριστίας προσήγαγεν, τον μέχρι τής σήμε- 

9 ρον παρά πάντων σεβαζόμενον καί ίάσεων μεγάλων έν αύτφ επιτελουμένων 
εις δόξαν τοϋ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου καί εις τιμήν τοΰ αγίου καί 
ενδόξου μάρτυρος Θεοδώρου.

Β'
R
^42ν Έμπρησμοΰ καταλαβόντος τήν Πόλιν άπασαν, εί μή τή προνοία τοϋ 

μάρτυρος τοΰτο κατεπράυνεν, άπολώλει άν, ως καί αυτόν τον ναόν τοΰ 
αγίου κατακρατήσαι τον μικρότερον, αυλήν μεγέθει διαπρεπή. Ή φλόξ 

15 περ ιεκΰκλου μέν τήν αυλήν ποταμοΰ δίκην πηγάζουσα καί τό εις //

Γ

Στουδίτης στρ. ιγ' σ. 365

"Υστατον φόβον τής πυρκαϊάς, / δπου ώφθης συντρέχων, / καί σβεν- 
νυων αυτήν / τώ πίστει σε προσκαλέσαντι· / οΰτω παρέχεις πάντοτε 

13 πάσι / σέ τύν μάρτυρα θερμώς έπιβοώσιν. 1 * 3 * * 6

1 ευθέως—ένδοξος V καί ευθύς όρατε ό άγιος C 1-2 εις άλλον—μεταβαίνων V

έξ άλλου άπ’ άλλον τόπον περισπεύδων C 2 ύποχωροϋντι C 2-3 αυτόματος C

3 συβεννύμενον C j κατεφλέχθησαν C J σύν V καί C 4 μόνον δέ ό οίκοξ

0111. V καθάπερ — διέμεινεν V τού πιστοτάτου άνδρός διεφυλάχθη C /

σώον Υ 5 Σπαράκιος C 5-6 υπέρ τής τοσαύτης V υπό της τοσούτης C

6 θεώ C 7 έτερον — οΐκω om. C 7-8 πάσης εύπρεπείας πεπρ(οικισ)μένον C / 

μάρτυρι add. Θεοδώρα) C / ευχαρίστως Ο 9 τόν add. καί G / σεβόμενον C 
9 - 11 καί ίάσεων — Θεοδώρου V <Σπαρα)κίου όνομαζόμενον, ώ πρέπει (πάσα) 

δόξα εις τούς αιώνας αμήν C

Β'. — 12 Εις το ττερί'&ώριον οημειονται. Η' 14 μετά τό μικρότερον τιαραλζίτιεται 

ή εννοώ τον Έγκ. συνήπτετο δέ ό ναός (αυλή) δι ό κ.αϋίοταται τό χωριον ακατανόητοι 

(πβλ. Έγκ. σ. 74,8) 15 ενταύθα διακόπτεται τό χ/φον.
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Δ'

Πεδιάσιμος σ. 23, 23

Τό περί τοΐς έν κινδυνοις καί κλυδωσιν κυβερνητικόν.

Ε'

De Lagarde σ. 133,22 
Λΰμας οίκων ίώμενος.

ΣΤ'

Μηναϊον α. 89

Θερμός εύρίσκη προστάτης τοΐς επιτελοϋσι σου τό ιερόν μνημόσυνον.

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ
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