
SAINT LEONIDE ET SES SEPT COMPAGNES 
MARTYRS A CORINTHE

Le dossier hagiographique de ce groupe de martyrs se composait 
jusqu’a present des pieces suivantes :

i° Les notices des plus anciens martyrologes connus, Tabrege 
syriaque, qui mentionne, des 411, a la date du 16 avril : A Gorinthe 
d’Achale, Leonide et huit aulres martyrs ' ; et le martyrologe hiero- 
nymien, dont Pannonce, egalement an 16 avril, a etc reconstituee 
ainsi : In Achaia, Corintho civitate, Leonidis, Carissse, Gallium, Theo- 
dorse, Nicx, Nunecise, Callis, Basilissse, omnium in mare mersorum \ 

2° Les legendes breves des synaxaires 9 et des menees \ au 16 ou 
au x7 avril. Nous y apprenons que Leonide, arrete le samedi saint9 

dans Peglise de Trezene 0 en Argolide, est conduit a Corinthe, ainsi 
que les sept femmes. II est torture par le gouverneur Venustus ', puis

1 Acta Sanctorum, Novembris t. II, 1 (1894), p. LV-LVI. Le copiste a 
ecrit 19 pour 16; l’erreur est evidente, puisque le laterculus est place entre 
le 15 et le 18; elle a ete corrigee par F. Nau dans Patrol, orient., t. X 
(1915), p. 15. Ce texte est le seul qui donne a Leonide huit compagnons, au 
lieu de sept; peut-etre faut-il comprendre : «Leonide et ses compagnons, 
formant ensemble le groupe des huit martyrs».

2 Acta SS·, Nov. t. II, 2 (1931), p. 193 - 194.
9 H. Dele hay e, Synaxarium Ecclesise Constantinopolitanas (1902), 

col. 605 - 606 et 609 - 610. Comme on sait, ce volume fait partie de la collec
tion des Acta Sanctorum, dont il forme le Propylaeum Novembris.

1 Nombreuses editions. Nous avons sous les yeux celle de Venise, 1603 : 
Βιβλίον τοϋ Άπριλλίου μηνάς, in-4° non pagine.

9 Πρό μιας τον Ιΐάοχα ημέρας, lit-on a la fin de la notice, et cette formule 
precise celle du debut : εν ταϊς εοριαοίμοις ήμέραις (ou bien έν ijj άγια εορτή) τής 
άναοτάσεως.

6 Precieuse indication topographique, absente dans le synaxaire de Sir- 
mond, mais conservee dans d’autres manuscrits (Me, par exemple) et dans 
les menees. Voir l’edition Delehaye, col. 609, ligne 39.

1 II y eut un consul Venustus en 240, et un gouverneur de Rhetie porta 
le meme nom au IIIe siecle ou au debut du IVe· Mais on ne rencontre pas 
de Venustus dans E. G r o a g, Die romischen Reichsbeamten von Achaia bis 
auf Diokletian (Wien 1939)·
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jete a la mer avec ses compagnes, tandis que Tune d’elles, Chariessa, 
imitant Marie, sceur de Mo'ise \ entonne un cantique de louange.

3° Deux acolouthies partielles : un canon de Joseph (sans doute
S. Joseph l’hymnographe, Xe siecle), publie naguere par Mgr Sophro- 
nios Eustratiades 1 2 3, et un κονδάκιον tire par Pitra du manuscrit Cor- 
sini 366 s. Nous y retrouvons a peu pres tous les details que nous 
connaissons deja et quelques renseignements nouveaux : le toponyme 
Trajanopolis 4, une vision de la petite Charissa 5 6 *, etc.

40 Un discours de Michel Choniate, eveque d’Athenes a la fin du 
XIIe siecle e, qui reproche a ses ouailles de negliger le culte des huit 
martyrs, bien que leur tombeau soit tout proche des remparts II 
resume lui aussi une Passion de S. Leonide, apparemment la meme 
qui avait servi aux synaxaristes et aux melodes dont nous venons de 
parler. En bon humaniste qu’il etait, Michel Choniate saisit l’occasion 
d’evoquer des souvenirs classiques ; il rappelle notamment l’hero'isme 
d’un homonyme pa’ien, le roi Leonidas, qui se couvrit de gloire aux 
Thermopyles.

5° La Passion de S. Codratos on Quadratus de Corinthe par 
Nicephore Gregoras (XIVe siecle) 8. L’auteur y signale, parmi d’autres 
martyrs du diocese, notre S. Leonide et ses compagnes, dont il raconte 
a son tour l’arrestation, les souffrances et la mort9.

1 Exode 15, 21.
2 Dans la revue Θεολογία, t. 13 (1935), p· 172 - 179, d’apr£s les manu- 

scrits Paris grec 1564 (XIe siecle) et Athos Lavra 37 (XIIIe s.).
3 J.-B. Pitra, Analecta sacra, t. I (Paris 1876), p. 630-632. Ce recueil 

liturgique est le seul qui marque la fete de nos martyrs au 11 decembre.
* Pitra, t.c., p. 631, ligne τ. Τραϊανοπόλει ne serait-il pas une faute de

lecture pour Τροιζήνφ πόλει9
6 Pitra, p. 632, η'. Χάρισσα est une forme fautive ; la forme correcte 

Χαρίεοοα se rencontre dans une inscription d’Athenes, CIG, 357.
’ Ldite par Sp. Lampros en 1879. Cf. BHG (c’est-i-dire Bibliotheca 

hagiographica grseca, 2e ed., 1909), n° 984.
1 Μικρόν προ τής πόλεως (Lampros, p. 151, ligne 22). On a decouvert 

dans Pile plate de Pllissos, non loin de POlympieion, une basilique et une 
crypte que le savant archeologue G. Sotiriou date respectivement du Ve et 
du IVe siecle et qu’il croit pouvoir identifier avec le sanctuaire de S. Leo
nide, eleve sur son tombeau apres la translation de ses reliques (’Αρχαιολο
γική Έφημερίς, 1919, p. 4-31). Les resultats des fouilles recentes (1948) ont 
ete exposes par Manolis Chatzidakis dans les Cahiers archeologiques, t. V 
(Paris 1951), p. 61 - 74.

8 BHG, 358.
9 Acta SS·, Martii t. II (1668), p. 699, § 12-13; Migne, PG, t. 149, 

col. 516-517, § 11 -13.
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Saint Leonide et ses sept eompagnes martyrs a Corinthe 219

Tous ces documents supposent une Passion deveJoppee ou ils out 
puise leur information. Cette source, venerable par son antiquite, on 
voudrait la decouvrir, pour en mieux apprecier la saveur native et la 
purete. Elle semble helas ! avoir disparu depuis longtemps.

Nous avions espere la retrouver dans le manuscrit 254 de Patmos, 
un precieux menologe d’avril, qui contient encore une bonne quinzaine 
de textes inedits Mais le μαρτνριον qui s’y lit au 19 du mois et que 
nous reproduisons ci-dessous n’est pas le recit original de la passion 
de S. Leonide ; ce n’en est qu’un epitome, appartenant au genre bien 
connu des βίοι εν ονντόμφ. Son redacteur, uniquement preoccupe de 
l’edification, a supprime sans scrupule tous les noms de lieux, de meme 
que tous les noms de personnes, sauf ceux de ses heros ; encore lie 
nomme-t-il qu’une seule fois, et dans le titre de la piece, les six com- 
pagnes de Leonide et de Chariessa. II simplifie aussi en designant le 
groupe des saintes femmes sous l’epithete collective des «sept vierges» 1 2 3, 
alors que Tune d’entre elles, Basilissa, etait la mere de Nounechia ", 
et qu’une autre, Callis, etait veuve 4 *.

Si incolore que soit notre epitome, il n’est pas depourvu d’interet, 
non seulement parce qu’il est le seul martyre de S. Leonide qui soit 
parvenu jusqu’a nous, mais encore parce qu’il fixe la date de sa mort 
et de sa fete au 19 avril6 (au lieu du 16 ou du 17), parce qu’il nous 
fait connaitre un sanctuaire ou les huit saints etaient invoques comme 
guerisseurs sur le rivage meme ou leurs corps furent rejetes par la 
mer, c’est-a-dire sans doute a Corinthe, enfin et surtout parce qu’en 
appelant Leonide νεανίας 6 sans lui donner aucun titre ecclesiastique, 
il confirme la tradition ancienne qui voyait en lui un simple μάρτυς, 
non un ιερομάρτνς.

1 Ce recueil premetaphrastique, copie au Xe - Xle siecle, a etc analyse 
sommairement par Mgr A. E hr hard, fjberlieferung und Bestand der hagio- 
graphischen und homiletischen Literatur der griech. Kirche, t. I (1937), 
p. 611 -614. Nous en puhlions une description plus detaillee dans les Analecta 
Bollandiana, t. 72 (1954), p. 15-34.

a Peut-etre s’est-il souvenu des sept vierges d’Ancyre, eompagnes de 
S. Theodote, condamnees au meme supplice de la noyade. Cf. BHG, 1782 ; 
H. Gregoire, dans Festschrift F. Dolger (Byz. Zeitschrift, t. 44, 1951), 
p. 170-175. Un autre groupe de sept femmes martyres est commemoie dans 
le Synaxaire, au 18 mars (ed. D e 1 e h a y e, col. 546-548).

3 Delehaye, Synax. Eccl. CP., col. 609, ligne 16.
4 Pitra, t. c., p. 632, 9·'.
6 § 8 et marge superieure du fol. i44r : είς τήν ιθ·'.
0 8'3. 4 et 5.
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Ce n’est en effet que bien tard, au bas moyen age et apres Pepi- 
scopat de Michel Choniate, qu’on s’avisa de transformer S. Leonide 
en eveque d’Athenes, ou de le dedoubler, comme font les menees et 
certains synaxaires. On y lit, au 15 avril ', la commemoraison Λεωνί- 
δους επισκόπου Άϋηνών, sans notice, puis, au 16 ou au 17, la legende 
indiquee en tete de cet article 1 2. Iva distinction entre les deux saints 
homonymes inscrits a des jours consecutifs du calendrier ne repose 
sur aucun fondement3 4 * 6 ; elle est pourtant maintenue avec vigueur par 
un prelat erudit, mort il y a moins de dix ans \ D’autres, aussi erudits, 
preferent fondre les deux personnages en un seul ; ainsi faisait, par 
exemple, l’archeveque d’Athenes Chrysostome Papadopoulos (f 1938) δ. 
L’une et Γ autre solution est pareillement inadmissible : aussi long- 
temps qu’on ne pourra fournir, en faveur de l’existence d’un eveque 
d’Athenes appele Leonide, une seule attestation liistoriquee, il faut 
nous en tenir a l’unique S. Leonide de Corinthe, presente unanime- 
ment comme martyr non pontife par les anciens martyrologes, par les 
abreges des synaxaires, par les panegyristes Michel Choniate et Nice- 
phore Gregoras, enfin par le menologe de Patmos, dont voici le texte.

Μαρτνριον των άγιων τον Χριστυϋ μαρτύρων Λεωνίδους 1 και των 
επτά παρθένων Νίκης, Χαριέσσης, Νουνεχίας 2, Βαοιλίσαης, Γαλήνης, 
Καλλίδος 3 καί Θεοδώρας' ευλόγησαν, πάτερ.

1. (f. ΐ44ν) ΆεΙ μεν έπαν&ονσαν την περί τον Θεόν ευσέβειαν νπο-
τρέχων δ διάβολος μετατρέπειν επί τό πονηρότερου βούλεται, πλεΐον μεν 
ονδεν κατά των γενναίων περί την ευσέβειαν στρατιωτών δρασαι δυνάμε-

1 Delehaye, Synax. Bccl. CP., col. 604, ligne 51.
2 Meme dedoublement dans les synaxaires de Troyes, de Christ Church 

et de la Bodleienne, a Oxford, que nous avons analyses naguere dans le t. II 
(1950) des Melanges Henri Gregoire, p. 316.

3 C’est chose courante dans les synaxaires comme dans les martyrolo
ges que la repetition d’un meme 110m de saint a des dates separees par un 
ou deux jours d’intervalle.

4 Sophrone Eustratiades, dans Θεολογία, t.c., p. 170-172.
s 'Η Εκκλησία ’Αθηνών (1928), p. 21 - 22.
6 L’origine de la legende saute aux yeux : le culte qu’on rendait a S. 

Leonide aux portes memes d’Athenes a fait croire qu’il s’agissait d’un eveque 
de cette ville.

Lemma. — 1 Αεονίδους cod.; le copiste ecrit regulierement o pour ω dans ce 
nom propre ; il emploie a l’accusatif tantot Λεονίδη, tan tot Λεονίδην. — 2 Νουνε- 
χίης cod. — 8 Καλλίδης cod.
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νος, μόνον δε διελέγχων τους άσθενεστέρως τή τον Χρίστου προσιόντας 
χάριτι. °Ον τρόπον γάρ επί πολέμου ό μεν ανδρείος έπιδίδωσι τό σώμα 
πληγΐ) 1 και θανάτφ πολλάκις ΐνα τον τής δόξης άναδήσηται στέφανον, δ δε 
δειλός εΐκει τοις εναντίοις, μάλλον την τού σώματος ασφάλειαν ή την 
εύκλειαν αϊρούμενος' τούτον δή τον τρόπον 2, έπειδάν οι δορυφόροι τον 
δράκοντος εκείνου διώκειν ώς πολεμίους 3 τινάς τούς επι Χριστφ γνωρι- 
ζομένυνς κατάρξωνται, ό μεν οϋπω βεβαίαν έχων την επί τω Θεώ πίστιν 
υπό τής ανάγκης την γνώμην τρέπεται, ό δέ ρήματι Χριστού την εαυτού 
διάνοιαν δπλίσας άρρηκτον έχει την θεοσέβειαν νπ’ οϋδενός πονηρού διε- 
λεγχόμενος.

2. Λεωνίδης δέ συν ταις παρθένοις καί πλέον έδειξεν τον λογισμόν 
αεί πάθους έπικρατεΐν δυνάμενον '· επειδή δέ Ιππείς πάντα διαθέοντες 
τον των όλων δημιουργόν άρνεΐσθαι τούς υπηκόους κατηνάγκαζον 2, καί 
τούτο μετά πόσης βίας τω τυράννω κατά τής βεοσεβείας έπραγματεύετο, 
άλλος άλλαχόβεν άπήγετο, τής άθεου εκείνης θεσ μοθεσίας θάνατον προϋεί- 
σης τω βύειν άρνουμένω· οι μέν ούν τον ενταύθα, βίον κέρδος ον μικρόν 
ηγούμενοι παραχρήμα μιαροφαγούντες ολίγη . (ί. Ι45Γ) ηδονή 3 -θάνατον 
έαντοΐς καί κόλασιν έταμιεύοντο· οι δέ τον λογισμόν επί μέρους ύγιαίνον- 
τες υπό βασάνοις γενόμενοι καί αυτοί διηλέγχοντο τον όντως Θεόν άρνού- 
μενοι· καί τέως εχαιρεν δ την τοιαύτην σκηνήν δραματουργήσας διάβολος.

3. Λεωνίδης δέ καί Χαρίεσσα συν ταϊς λοιπαϊς παρθένοις πάσαν
ώραν εις τον οίκον τού Θεού διήγον νηστεία καί προσευχή τήν αυτήν 
ανομίαν σταλήναι δεόμενοι *. Έβανμαζον δέ πάντες τήν παρρησίαν αυτών 
ότι τών άλλων λανϋάνειν σπονδαζόντων ανται μόναι τον τον Θεού λόγον 
διά τής πείρας εκήρυττον. Οί δέ ϋπηρέται τοϋ διαβόλου συλλαβόμενοι τον 
μακάριον Λεωνίδην καί τάς παρθένους ήγαγον προς τον ηγεμόνα. cO δέ 
έφ’ ίηρηλοΰ καθήμενος θρόνον έφη προς τον μακάριον Λεωνίδη' «Πείσθητί 
μοι, νεανία, καί θνσον τοις θεοις4 καί θέλησον ζην μετά λαμπρότητος ή 
τεθνάναι μετά κολάσεως.» Ό δέ νπομειδιάσας τφ προσώπφ ήρεμα πως 
έφη· «Πάλαι τήν απάτην άπέφυγον σέ δέ δέδοικα μή ταύτη 2 είθισμένος 
προς τον αιώνιον θάνατον σαυτόν έκβάλης.» '0 ήγεμών εϊπεν «Καν μή 
τιμή σε παρακαλέση θεοις άνενέγκαι θυσίαν, βασάνοις άναγκασθήσει τούτο 
ποιήσαι.» Λεωνίδης εϊπεν «Τούτο γάρ καί αυτός έννοιαν, ολίγων ημερών 
λείαν επονείδιστοι’ ύπεριδεϊν βούλομαι, τών αιωνίων καλών, μέτοχος γε- 
νέσθαι βονλόμένος4 δθεν καί πυρ ί δοκίμαζε τό σώμα4 γνώση γάρ ώς εκείνο 
μέν ένδώσει φθαρτόν νφ’ όμοιων καταναλισκόμενον ψυχή δέ λογισμών

§ 1. — 1 πλήρη cod. — 2 om. cod. — 3 πολέμους cod.
§ 2. — 1 δυνάμενοι cod. — 2 κατηνέγκαζον cod. — 3 ολίγης ηδονής cod.
§ 3. — 1 δεόμενος cod. — 2 ταϋτης cod. — 3 καταναλισκό μένος cod.
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παν (f. ι^^ταχόθεν άτρωτος γενομένη πλέον ήσθήσεται, θάττον των υλι
κών άπαλλαοοομένη πραγμάτων.»

4. Θανμάσας ονν 6 ήγεμών τοϋ νεανίον 1 τής φρονήσεως, άγεοθαι πλη
σίον και τάς παρθένους προσέταξεν, από πολλον χωρισθήναι τον Λεοον [δη 
τοΐς δορυφόροις προατάξας. '0 δέ -ήγεμών λέγει αύταΐς" «Θύσατε τοΐς 
θεοΐς· ιδού γάρ και Λεωνίδης, δς τά πρώτα πλανώμενός ήν, νυν θυσαι 
την διαλόγων 2 θυσίαν κατεπαγγέλλεται.» Αί δέ παρϋ-ένοι γνοϋααι την απά
την εϊπον «'Ετοίμως τοίννν και ημείς την διαλ.όγων 2 θυσίαν άνύσομεν τω 
Θεω καί τω τούτου παιδί Ιησού Χριστώ· τούτοις γάρ θυσίαν ενανθή θυ- 
σαι Λεωνίδης κατεπηγγείλατο, άλλ’ ου τούτοις.» 'Ο ήγεμών εΐπεν «Ον 
τοΐς μάχην ύφ’ υμών λεγομένοις, άλλα τοΐς δώδεκα θεοΐς ανάξει -Ουσίαν 
τοΐς φνλάττουσι την οικουμένην άπασαν.» Αί δε ίίγιαι παρθένοι έπισείσα- 
ααι τάς κεφαλάς εϊπον «Θεούς (είπε) καλεΐς οΰς ακρίβεια τέχνης εξ ύλης 
φθειρομένης εις είδος ανθρώπων άπετυπώαατο, καί τούς άντάραι χεΐρα 
τοΐς βουλομένοις αυτούς άνατρέπειν μη δνναμένους, τούς όφθαλμω μεν ου 
βλέποντας, ποδί δέ ακινήτους όντας καί παν αισθητήριον τον σώματος είκή 
κεκτημένονς, τούς μοιχείας καί άνδρομανίας ενόχους.»

5. Ταΰτα άκούσας ό τύραννος καί θυμού πλησθείς εκέλενσεν αύτάς άνα- 
ληφθήναι είς το δεσμωτήριον κελεύει δέ άχθήναι τον μακάριον Λεωνίδη. 
Οι δέ δορυφόροι αγονσιν τον νεανίαν. Προσαχθέντος ονν αυτόν επί τοϋ 
βήματος, ό ήγεμών εΐπεν «Τις λέγη ;» Ό άγιος άπεκρίθη· «Λεωνίδης.» 
'Ο ήγεμών εΐπεν «Μεμάθηκας οτι δίκαιον 1 (f. 1461:) νπακούειν πασιν οΐς 
ό τών όλων δεσπότης προστάττει.» Άπεκρίνατο Λεωνίδης καί εΐπεν «"Οσα 
μέν δ δεσπότης ουρανού καί γης προστάττει, ταΰτα ποιεΐν καί λίαν ευσε
βές· δσα δέ οί βασιλείς, εί μέν δίκαια, καί μάλα· εί δέ άνομα, οϋκ άναγ- 
καΐον.» Ό ήγεμών εΐπεν «Θϋσον έπεί ον φείσομαί σου τον σώματος 
άκρωτηριάζων τούτο καί προς βοράν θηρίοις τιθέμενος, εί μή τω προστατ- 
τομένω θάττον ύπακοϋααι θελήσεις.» Λεωνίδης εΐπεν «Τοϋ μέν σώματός 
μου εξουσίαν έχεις, εί δή λυττώντί σοι περιφρονεΐν έξεστιν τών δέ οϋκ 
αίσθήσομαι, κ&ν πικρότερα τών είρημένων κατ’ εμού νεανιενση.»

6. 'Ο δέ ήγεμών θυμού πλησθείς εκέλενσεν τούτον άναρτηθέντα 
ξέεσθαι καί λαμπάδας πυρδς προσάγεσθαι ταΐς πλευραΐς αυτού. ’Επί 
τοσοϋτον δέ έξεον αυτόν ώστε τάς σάρκας αυτού συν τω αϊματι είς την γην 
πίπτειν. ’Εκέλενσεν δέ καί τάς παρθένους ελθεΐν καί φησι· «Ποιας τύχης 
ή ποιου γένους έστέ ;» Αί άγιαι παρθένοι άπεκρίναντο" «Χριστιανοί έσμεν 
καθώς καί ό συνέταιρος ήμών Λεωνίδης.» Ό ήγεμών εΐπεν «Ποια ύμΐν 
κοινωνία προς Λεοονίδην γέγονεν ή καί είς γένος ; Καί γάρ ή φύσις είς εν 
καί τό αυτό υμάς συνήγαγεν.» Αί παρθένοι εϊπον «Τό μέν γένος διάφο-

2§4. — 1 νεανία cod. SIC ·
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ρον, ό δε τρόπος εις4 και δαον τη φύσει χωριζόμεθα, τοσοϋτον τή πίστει 
σνναπτόμεθα.» 'Ο ήγεμών εΐπεν «0νκονν έπί μίαν κόλασιν άμφότεροι 
σπεύδετε· τούτο γάρ έστι τδ παρ’ υμών λεγόμενον.» Αί παρθένοι εΐπυν 
«Ύφ’ ένί γάρ καί τω συν!) ή μάτι των έντεϋθεν άπαλλαγεΐσαι πραγμάτων, 
ύφ’ ένί νεύματι καί την αμοιβήν παρά τού Θεού (f. 146V) ληηιόμεθα.»

7. Ό δε ήγεμών έκέλενσεν καί αντάς άναοτηθ είσας ξέεσθαν τούτον 
δε μετά πολλον τού τάχους γινομένου, αναβλέιρασαι αί άγιαι παρθένοι εις 
τον ουρανόν είπον «Δέσποτα ’Ιησού Χριστέ, δός ταΐς δούλαις σου υπομο
νήν καί μη έάαης ημάς ήττηθήναι, άλλα τελείωσον ημών τον δρόμον.» 'Ως 
δε οι ύπηρέται ήτόνηααν τού ξέειν, ό ήγεμών έκέλενσεν κατενεχθήναι από 
τον ξύλου άμα τω μακαριό) Λεωνίδει' ■ καί λέγει προς αντάς· «."Εως πότε 
τη πολλή απείθεια επιμένετε μή βουλόμεναι θύσαι τοΐς θεοΐς ; Έπίγνωτε 
τό καλώς ε’χον καί άνανήψατε.» Των δέ πλέον τι μή άποκριναμένων ή ore 
«Χριστιανοί ία μεν καί παν ότιονν υπέρ τούτου παθεΐν αίρούμεθα», ό ήγε
μών άπεφήνατο' «Λεωνίδην καί Χαρίεσσαν καί τάς λοιπός παρθένους μή 
βουλομένας θύειν κατά θαλάσσης ριφήναι προσέταξα.»

8. Λαβόντες ονν οί δορυφόροι τον άγιον Λεωνίδη καί τάς παρθένους, 
καί τάς χεΐρας αυτών όπίσω στρεβλώσαντες, πέτρας έξήρτων τον σώματος, 
άπ’ αύχένος καί νώτου τή των κάλοον συνοχή άπαρτήσαντες, ΐνα τω βάρει 
των έπιφερομένων λίθων άχρι πυθμένων θαλάσσης ένεχθήναι τά σώματα 
δυνηθή. Πολλής ονν παρελθούσης τής ώρας καί τών δημίων τον Λεωνίδη 
πρότερον άφιέναι κατά τον πελάγους ώρμημένων, άνατείνας εις τον ουρα
νόν τό πρόσωπον εΐπεν «’Ιδού καί δεντέρω τούτω τω ' βαπτίσματι τήμε- 
ρον βεβάπτισμαι, τον εντός ήμών άνθρωπον καθαρώτερον έργαζομένω 2.» j 
(f. I47r) Γούτων ούτως ρηθέντων, οί μεν στρατιώται καί τάς παρθένους 
ομοίως καθήκαν εις τό κλνδώνιον καί ούτως έτελειώθησαν έν Ιίνρίω. Ή 
δε θάλαττα τά σώματα τών άγιων ύποδεξαμένη, ρήξασα τά δεσμά τών 
λίθων, πολύ φαιδρότερα τοΐς οίκείοις άπέδωκεν. ’Άνδρες δέ ευλαβείς σύρον- 
τες τά σώματα τών άγιων κείμενα εν τφ αίγιαλω, έντίμως κηδεύσαντες 
άπέθεντο έν αντω τω τόποι ναόν άγιον δομησάμενοι, ένθα καί σεπτώς 
προσκννούμενά τε καί δοξαζόμενα άεννάως τοΐς προσιοΰσι πιστώς τάς 
ίάσεις έκβλύζονσιν 8 έκάστοτε. Έτελειο)θησαν δέ τή τον Θεού χάριτι μηνί 
άπριλλίφ ιθ’ Λεωνίδης, Χαρίεσσα καί αί λοιπαί παρθένοι *■ έν Χριστώ 
’Ιησού τω κνρίω ήμών, φ 1 δόξα, κράτος καί 1 τιμή ' συν πατρί1 καί1 άγίω 
πνεύματι νυν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν.
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