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Βίος τον Άγιον Θεόκλητόν επίσκοπον Λακεδαιμόνιας 
εκ τον νπ' άοι{). 583 Βαρβερινον κωδικός εκδιδόμενος.

Πάσα πηγή π ρ ο άγουσα τάς γνώσεις ημών περί της κατά τους μέ
σους καλούμενους αιώνας καταστάσεως τών χωρών και τόπων εκείνων, 
οϊτινες συνδέονται προς τάς κλασσικάς ελληνικός αναμνήσεις, είναι βεβαίως 
πάντοτε εύπρόςδεκτος καί πολλάκις έλεωρητέα άληΰ'ώς πολύτιμος. Τούτο 
Ισχύει προ παντός λεγόμενον εν σχέσει προς τάς δύο έκείνας χώρας, αϊτινες 
κατά, την έγκριτον 5Αρχαιότητα διεδραμάτισαν τά πρώτιστα και υπήρξαν 
κέντρα κυριώτατα τού καύλ' όλου ελληνικού βίου, εννοώ την Αττι
κήν καί τήν Αακεδαίμονα. Καί αί μέν πηγαί at διαφωτίζουσαι — εί 
καί εν πλείστοις σημείος άμυδρώς — τάς τύχας τής 3Αττικής κατά, 
την μεσοχρόνιον περίοδον είναι όπωςδήποτε ικαναί, έφ5 ών έρειδό- 
μενος ο πολύς Φερδινάνδος Gregorovius παρέσχεν ήμϊν τήν μετ’ 
ενθουσιασμού καί ποιητικής έξάρσεως γεγραμμένην 'Ιστορίαν τής 
πό λεω ς τών 3Αύλη ν ώ ν κατά τούς μέσους αιώνας1).

1) F. Gregorovius, Gescliiclite der Stadt Athen im Mittelalter. Τόμοι 
όνο. 'Εν Στουτγάρδη 1889. Περί τον έργου — μη άνταποκρινομένου έν τισι σημείοις 
εις την μέθοδον της ανστηράς ‘Ιστορικής 'Επιστήμης — ίδε προ παντός τά γεγραμμένα 
νπό К. К г u m b a c h е г εν τη Berliner Philologisclie Wochenschrift τον 1890, 
άριθ. 2, σελ. 61—62 και δή εν ίδίω νεκρολογ ικω άρθρω περί Γρηγοροβιου, υπέρ πρό
χειρον ευρίσκει τις εν Krumbacher, Populare Aufsatze. Leipzig 1909, σελ. 
279—371. — cΗ'Ιστορία τών μεσαιωνικών ' Αθηνών νπό τον Γρηγοροβιου έτνχε καί 
ελληνικής μεταψράσεως έν τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή νπό τον τίτλον: Ιστορία 
τής πόλεως'Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας από τον 'Ιου
στινιανόν μέχρι τήςνπό τών Τούρκων κατακτήσεως νπό Φερ- 
δ ινάνδ ον Γρηγοροβιου μεταφρασθεΐσα έ κ τής γερμανικής 
μετά διορθώσεων και προσθηκών νπό Σπυρίδωνος Λάμπρο ν“. 
Τόμοι τρεις. 'Εν 'Αθήναις 1904—1906. ‘Ο μεταφραστής προνταξε τον έργου μα
κράν εισαγωγήν καί άλλως έκάθηρε καί έπλούτισεν αυτό, χωρίς όμως δυστυχώς νά 
λάβη νπ oxpiv, ώς ώφειλε καί έ]δυνατό ίσως, πάσας τάς μετά τον θάνατον τοϋ Γρη- 
γοροβίου έκδοθείσας πηγάς, τάς προς τάς μεσαίωνικάς' Αθήνας αχετιζομένας καί χω
ρίς νά νποβάλη κατά σύστημα τά έν τώ πρωτοτύπω κείμενα εις τον προσήκοντα
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2 N. VEES

Ευάριθμοι δέ καί πολλαχώς ήττον διαφωτίβτικαί είναι at Ιατορικαί 
πηγαί at αυνδεόμ&ναι щдд την μεσήλίκα καί δη προ τής φραγκοκρα
τίας κατάστασιν τής Αακεδαίμονος, ής άλλως τε δεν ένεφανίσΟη εΐοέτι 
δ Gregorovius*). Μεταξύ των τελευταίων τούτων πηγών επίλεκτου 
κατέχει ϋέσιν δ Βίος του εκ τής Πολεμωνιακής χώρας τού Πόντου 
δρμωμένου 'Αγίου Νίκωνος, τοΰ επικαλούμενου Μετανοείτε, τού 
καί σήμερον έτι ως πάτρωνος τής Αακεδαίμονος τιμωμένου, δστις Βίος 
παρέχει ζωηράν δπωςδήποτε εικόνα τής κατά τον Ι'-ΙΑ' αιώνα καταστά- 
σεως ου μόνον τής χώρας ταύτης, άλλα καί τής καύΤ όλου Πελοπόν
νησου. Τον Βίον τούτον — άπδ μακροϋ ήδη έκδεδομένον εν λατινική 
μεταφράσει* 1 2) επί τή βάσει τού 'Ελληνικού Βαρβερίνου κώδικος 583 
ούχί άνευ σφαλμάτων υπό τού πατρδς S i r m ο n d γενομένη — ^Χρψ 
σιμοποίησαν άρκούντως ήδη οί περί την μέσην 'Ελληνικήν ιστορίαν ένδια- 
τρίβοντες καί δη είσηγουμένου τού Καρόλου Hopf3 4). Τον αυτόν δέ 
Βίον, έκδεδομένον άπό τίνος καί εν τώ 'Ελληνικώ πρωτοτύπφ έπί τή 
βάσει τού ύπ’ άριύλ. 210 κώδικος τής 'Αγιορειτικής μονής τού Κουτ- 
λουμουσίουΧ), έχομεν καταστήσει αντικείμενου πολλαπλής έρεύνης ημών,

έλεγχον. —Καί ημείς παρασκενάζομεν από ετών διεξοδικόν φρόντισμα: „Συμβο- 
λαί είς τ ή ν ιστορίαν των Ά&ηνών κατά τους μέσους αΙώνας“·

1) ' Ο φιλόπατρις καί φιλόμονσος Λακεδαιμόνιος κ. ’Αθανάσιος Μ α τ ά λ α ς 
εΐχεν εν έτει 1909 προκηρύξει ιστορικόν διαγωνισμόν προς συγγραφήν τής πολιτικής 
Ιδίως ιστορίας τής Σπάρτης ,,άφ οτου άνεφάνη μέχρι τον 1835 έτους υπό τάς ποικί
λας περιπέτειας καί μετωνυμίας είς Λακεδαίμονα καί Μυστράν καί εξακρίβωσή πότε 
έπαυσεν ή Σπάρτη νπάρχουαα ώς πόλις κάτοικουμένη“. Δυστυχώς ή προς υποβολήν 
έργων τεταγμένη προθεσμία παρήλ&εν ήδη λήγοντος τοϋ Σεπτεμβρίου 1912, χωρίς νά 
υποβλη^ή έργον τι. Θά ήτο ενκταΐον νά προυκηρνασετο καί αν^ις ό άγιον καί νά 
καθίστατο οντος διε&νής.

2) Ίδε Martene καί Durand, Veterum Scriptorum... amplissimacollectio. 
Τόμ. ζ ■ 5 Εν Ώαρισίοις 1729, σελ. 837—886 (οΰ-εν επίσης λατινιστί έξεδόίλη έπί μέρους 
παρά Migne, Patrologia Graeca. Τόμ. ΡΙΓ', σελ. 975—988).

3) Κ. Hopf, Geschichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalters bis auf 
unsere Zeit. ’ Εν τή Allgemeine Encyklopadie von E r s c h und Gruber. Μέ
ρος Α'. Τόμ. ΠΕ', σελ. 123 κ. έ., 136 κ. έ. — Τμήμα τής έντανέλα κειμένης περι
γραφής τής Αακεδαίμονος κατά τον Τ—ΙΑ' αιώνα έπί τή βάσει τον Συναξαριού τον 
‘ Αγίου Νίκωνος μετέφρασεν ελληνιστί ό Σ π. Π. Λάμπρος έν τώ άρ^ριδίω αντον 
„Νίκων ο Μετανοεΐτε“, όπερ έξεδόίλη το πρώτον έν Μ. I. Θεοδωροπονλου, 
Σπαρτιατική) Ήμερολογίιρ, "Ετος Β' (1901) σελ. 7 κ. έ. καί είτα έν Σπ. Π. Λάμ
πρου, Μικταΐς Σελίσι. ’ Εν ’ Ασήναις 1905, σελ. 401 κ. έ. Λυπούμαι οφειλών καί 
ένταϋΰ-α νά παρατηρήσω, ότι το άρ^ρίδιον τοντο τον καϋ-ηγητοϋ κ. Σ π. Π. Λάμ
πρου περιέχει ίκανάς άμαρτάδας, άς οντος ή δυνατό νάποφνγη μετά προσοχής 
μελετών το αρχέτυπον κείμενον τον Συναξαριού τον *Αγίου Νίκωνος.

4) Τό ελληνικόν πρωτότυπον έξεδόθ-η — έπί τή βάσει άπογράφου τον μακαρίτου 
ιερομονάχου Κυρίλλου Κουτλουμουσιανον, άντιβληΟ-έντος κατόπιν νπό
Φιλίππου Γεωγαντά — νπό Σ π. Π. Λάμπρον έν τώ „ Νέω 1 Ελληνομνήμον ι“ 
τόμ. Γ' (1906) σελ. 129—228. — ‘ Ο κα&ηγ. κ. Σπ. Π. Λάμπρος, ένθ- ανωτέρω,
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προσεχώς δημοσιευθησομένης, δι’ ής καταδεικνύεται, υτι περί τον κει
μένου τούτον, τον Βίου τού 'Αγιον Νίκωνος τον επικαλούμενου Μετα
νοείτε λέγω, και των εν αντίο εκτεθειμένων εχουσιν επικρατήσει έν 
τη Επιστήμη σφαλεραί, ώς μη ώφελεν, δοξασίαι τινές και μάλιοτα 
χρονολογικής φύσεως.

Πλήν τού Βίου τον cΑγιον Νίκωνος και έτερον άγιογραφικδν 
κείμενον, το κατωτέρω παρ' ημών έκδιδόμενον, έρχεται νά έπιχύση 
φως επί τής μεσαιωνικής ιστορίας τής Αακεδαίμονος. Και δεν περιέχει 
μέν δ κατωτέρω Βίος τον Θεοκλήτου επισκόπου Λακε
δαιμόνιας ίϊδρομερεϊς καί διεξόδικάς ίστορικάς ειδήσεις — οποίας 
τις έν τφ Βίοι τού 'Αγίου Νίκωνος άπαντα — άλλ’ έν τοσούτω δ έξ 
αυτόν αμητός προς άποκατάστασιν τής μεσοχρονίου ιστορίας τής Αακε
δαίμονος είναι πάντως άξιόλογος καί ενπρόσδεκτος. Έξ άλλου το κατω
τέρω κείμενον καθ'' εαυτό λαμβανόμενον παρέχει προβλήματά τινα 
άπό φιλολογικής άπόψεως πάντως ένδιαφέροντα, καί ά άναντιρρήτως 
δ έπαΐων άναγνώστης θέλει δμολογήσει.

Ό κ ώ δ ι ξ,

έξ ον έξεγράφη δ Βίος τον 'Αγίου Θεοκλήτου έπισκόπου Λακεδαι
μόνιας, είναι δ νπ1 άριθ. 583 [= VI 22] olim 169 ελληνικός τής έν 
'Ρώμη Βαρβερινής Βιβλιοθήκης, αυτός έκεϊνος δ περιέχων έπίσης τον 
Βίον τού 'Αγίου Νίκωνος, αυτός έκεϊνος, έξ ού το τελευταϊον τούτο 
κείμενον μετεφράσθη λατινιστί υπό τον 5Ιησουίτου πατρός Sirmond διά 
τήν συλλογήν τού Martene καί Durand1). 5Έχων τις ύπ9 δψει τό γεγο-

σελ. 130 αημειοι, οτι 6 Κοντλονμονσιανός κώδιξ, καΑ όν έξέδωκε το συναξάριον 
τοϋ 'Αγίου Νίκωνος, έγράφη „νπό Παρθενίου επίσκοποί) άγνωστον επισκοπές" τφ 
1630. Οτι δ όμως ό Παρ&ένιος οντος ταντιστέος προς τον ομώνυμον επίσκο
πον Ενρυσ&ένης, ον γινώακομεν ικανά βιβλιογραφικά έργα, έδειξα ήδη αλλαχού. 
(ΙΙρβλ. Νίκον Α. Βέη, „Οι 'Εβραίοι τής Λακεδαιμόνιας και τον Μνστρα". ’ Εν τφ 
„Νονμοί“ τόμ. Γ’, 1905, άρι&. 166, σελ. 10—11). Το περίεργον είναι, οτι ό καθηγητής 
Λάμπρος διϊσχνρίσ&η και άνέγραψε, κατ έπανάληψιν, οτι άνεκάλνχρε το δήθ-εν 
άγνοονμενον καί απολεσθ-εν ελληνικόν πρωτότυπον τοϋ Συναξαριού τον 
Άγιον Νίκωνος. (Πρβλ. ”Εκ&εσις Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου..·, προς τήν 
Βουλήν των ‘Ελλήνων περί τής εις τό Αγιον Ορος άποστολής αυτού κατά τό θ-έρος 
τοϋ 1880. 5Α&ήνησι 1880, σελ. 28. — Τοϋ αντοϋ, Μικτοί Σελίδες σελ. 401). ΆλΧ 
ό κομπαστικός διϊοχυρισμός οντος δεν έχει άπολντως βάσιν, διότι τό ελληνικόν 
πρωτότυπον τον περί ον ό λόγος Συναξαριού έγινώσκετο άπό αιώνων ήδη έν τφ 
‘ Ελληνικω Βαρβερινω κώδικι 583, έξ ον ό πατήρ Sirmond έφιλοτέχνησε τήν λατι
νικήν μετάφρασιν καί κώδικα έπί μέρους άντέβαλεν έαχάτως ό Σ π. Π. Λάμ
προς („'Ο Βαρβερινός κώδιξ τοϋ Βίου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε". ’ Εν τφ „Νέφ 'Ελλη- 
νομνι)μονι“ τόμ. Ε , 1908, σελ. 301—304 δ').

1) ’ Ιδε τήν νποσημείωσιν 2 τής σελ. 2.
1*
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νός, δτι δ κώδιξ οϋτος 583 τής Βαρβερίνής Βιβλιοθήκης περιέχει 
αγιολογικά κείμενα προς τήν Αακεδαίμονα σχετιζόμενα, ήδύνατο ούχ'ι 
άπιϋάνως νά είκάση, δτι οϋτος κατηρτίσθη καθ' δλον ή επί μέρους εν 
Αακεδαίμονι ή υπό Αακεδαιμονίον τίνος εν τή ξένη ή τέλος υπό προς- 
ώπου διά τα Αακεδαιμονιακά όπωοδήποτε ενδιαφερομένου. 'Ρητή 
δμως ενδειξις περί τής τοιαύτης καταγωγής τοϋ χειρογράφου ελλείπειι). 
Διεξοδική περιγραφή τοϋ περί ου δ λόγος κώδικος κεϊται παρά Hippoly- 
tus Delehaye 1 2). ’Ενταύθα ρητέον άπλώς, δτι δ κώδιξ οϋτος είναι χαρ- 
τφος τήν ύλην, εκ σελίδων 1026 — ών αί διαστάσεις 0,38 X 0,28 — 
άποτελούμενος, κατά δύο στήλας γεγραμμένος και δή υπό διαφόρων 
χειρών τοϋ ΙΕ’ αίώνος, καϋΕ ά διατυποϊ δ Η. Delehaye. Ό Βίος τοϋ 
’Αγίου Θεοκλήτου κατέχει τάς σελίδας 684—706 και μέγα μέρος τής 
σελ. 707, άκολουϋών εν τή σειρά των περιεχομένων τοϋ κώδικος αμέ
σως μετά τον Βίον τοϋ Άγιου Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε, δπερ κείμενον 
κατέχει τάς σελίδας 611—683. Άμφότεροι οι προς τήν Αακεδαίμονα 
σχετιζόμενοι Βίοι άγιων φαίνονται γεγραμμένοι έν τφ κώδικι υπό 
τής αυτής χειρός, ήτις κατ’ εμέ κριτήν δύναται νάνήκη και εις τον 
ΙΔ ’ τελευτώντα αιώνα. Δυστυχώς δ Βίος τοϋ Άγιου Θεοκλήτου δεν 
είναι έν τφ περί οϋ δ λόγος κώδικι — δστις κατά τα μέχρι τοϋδε 
εγνωσμένα είναι δ μόνος περιέχων το κείμενον τούτο — κατά πάντα 
ακέραιος παραδεδομένος · διότι ή σελ. 690 επί μέρους καί δλόκληρος 
ή σελίς 691 κατελείφϋησαν άγραφοι * το άντιβόλαιον, δπερ εΐχεν δ 
βιβλιογράφος ϋπ’ δψιν άντιγράφων τον Βίον, ήτο χασματώδες κατά 
έν, ώς φαίνεται, φύλλον · όι ο κατελείφθη έν τφ κώδικι ημών, κατά τό 
άντίστοιχον προς τό χάσμα τοϋ άντιβολαίου μέρος, τμήμα τής σελίδος 
691 καί δλόκληρος ή σελίς 691 άγραφος έπί τή έλπίδι νά συμπληρωϋλώσι 
αϋται, καιρού δεδομένου, έπί τή βάσει ετέρου κώδικος, δπερ δμως δεν 
έγένετο. }Εξαιρέσει τοϋ χάσματος τούτου δ Βίος τοϋ Άγιου Θεοκλή

1) ’Ids τήν αμέσως επομένην σημείωσιν. ·
2) [Η. D θ 1 e h а у е], Catalogue codicum hagiographicorum Graecorum Bi

bliothecae Barberinianae de Urbe. 5 Εν τοΐς Analecta Bollandiana. Τόμ. XIX (1900) 
σελ. 107—114. ‘Ο μετά ταντα περιγράψας τους ελληνικούς κώδικας της Βαρβερίνής 
Βιβλιοθήκης Seymour de Ricci (Liste sommaire des manuscrits Grecs de la 
Bibliotheca Barberina έν τη Revue des Bibliotheques τόμ. XVII, 1907, σελ. 124) δεν 
παρέχει λεπτομερή τινα περιγραφήν τον περί ον ό λόγος κώδικος, άλλ άρκεΐται πα
ραπέμπουν εις τά νπό Η. Delehaye, ένθ' ανωτέρω, προγεγραμμένα. — Περί τής κα
ταγωγής τοϋ κώδικος, δτι οντός ποτέ άνήκεν εις τον καρδινάλιον Sforza, έσημείωσέ 
τινα ο Η. D e 1 e h a у e έv τοΐς Melanges d'archeologie et d’histoire, τόμ. XVII (1897) 
σελ. 40. (Πρβλ. καί A. Ρ i с с о 1 ο m i η i έν τοΐς Studi italiani di filologia classica, 
τόμ. VI, 1898, σελ. 170.)
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του παραδέδοται έν τώ μοναδικώ κώδικι υπό επιμελούς και λογίον — 
καΰ'’ α εικάζεται — βιβλιογράφου αντιγράφεις, μετ' ελάχιστων μόνον 
ορθογραφικών τινων και άλλων παροραμάτων, άνευ πολλών έπιτμήσεων 
καί βραχυγραφιών. ”Αξιόν σημειώσεως είναι, ότι ούδαμού τού τμήματος 
εκείνου μού κώδικος, έν ω τμήματι κεϊται ο Βίος τού 'Αγίου Θεοκλή
του, άπαντφ υπογεγραμμένου είτε προσγεγραμμένον ι, και ότι έν τφ αύτώ 
τμήματι ένίοτε το έρωτηματικόν σημείου κεϊται αντί κόμματος είτε αντί 
άνω ή κάτω τελείας.

Ό χρόνος τής ακμής τού 'Αγίου Θεοκλήτου 
Λακεδαιμόνιας,

αυτού έκείνου, όατις είναι το άντικείμενον τής κατωτέρω βιογραφίας, 
δύναται να όρισθή ασφαλώς. 1 2 3Εν αυτή καλείται οντος ρητώς έπί- 
σκο π ο ς. Γνωρίζομεν, ότι ή Λακεδαιμόνια ύπαγομένη ώς έπισκοπή 
τώ θρόνφ Πατρών τής Πελοποννήσου προήχθη εις μητρόπολιν έπί 
’ Αλεξίου A' τού Κομνηνού, πατριαρχεύ οντος Ευστρατίου τού Γαρίδά 
(1081—1084)χ), καθ' ά αναφέρει παλαιόν άζιόπιστον σχόλιον εις τα 
τακτικά πρωτοκαθεδρίας τών έκκλησιών τών υποκειμένων τώ πατριάρχη 
τής Κωνσταντινουπόλεως2). Τινά μάλιστα τών τακτικών τούτων άνα- 
φέρουσι τό έτος ,ςφ^’ [=1081/2] ώς χρόνον τής τοιαύτης προαγωγής, 
έν φ έξ άλλου τό λεγόμενον ,,ΙΙερί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας“ 
χρονικόν άνάγει τό γεγονός τούτο ασφαλέστερου — καθ’ ά άλλαχού 
διετύπωσα — εις τό έτος ,ςφ^α’ [1082/3]®). Καί είναι μέν αληθές, 
ότι ή έπ3 όνόματι τού βασιλέως Λέοντος τού Σοφού φερομένη έν τοϊς 
κώδιξι „...δια τύπωσις... όπως έχουσι τάξε ως οι θρόνοι 
τών έκκλησιών τών υποκειμένων τ ώ Πατριάρχη Κω ν - 
σταντινουπόλεωςίί, ή ρητώς ώς έργου τού έτους 860 έν πολλοίς 
χειρογράφοις παραδεδομένη, αναφέρει ώς οη' μητρόπολιν την Λακέ - 
δαίμονα ή κατ3 άλλην γραφήν Λ ακεδαιμονίαν, άλλά πρέπει 
και ένταύθα νά τονισθή, ότι ή διατύπωσις αυτή, ή προσγραφομένη εις

1) ΙΙρβλ. περί τής χρονολογίας προχείρως Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί 
πίνακες. Εν Κωνοταντινονπόλει 1885—1890, α. 335 χ. ε.

2) Г. Λ. Ρ άλλη καί Μ. Π ο τ λ ή , Σύνταγμα τών S-είων καί ιερών κανόνων . . 
Τόμ. Ε'. ’ Εν 3 Α&ήναις 1855, σελ. 482. — Πρβλ. Κ. Μ. Ρ άλλης „Περί τον τής 
επισκοπής προβιβασμού κατά τό δίκαιον τής Ορθοδόξου Ανατολικής ’ Εκκλησίας* έν 
τή ,,Βνζαντίδι“ τόμ. Β', 1911 — 1912, σελ. 144.

3) Νίκο ν 3Α. Βέη , Τό „Περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας“ χρονικόν. Αί 
πηγαί καί ή ιστορική αυτού σημαντικότης. ’Εν τή „Βνζαντίδι“ τόμ. Α' (1909) σελ. 
67 χ. 84.
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τον Λέοντα τον Σοφόν, πράγματι είναι έργον τον —ια' αίώνος ή 
όρϋότερον αύτοϋ τούτον τον ια' αίώνος, ώς δηλούται έκ των έν αντή 
διαφόρων μεταλλαγών των θρόνων, αϊτινες οννέβηοαν από τον αντο- 
κράτορος τούτον, Λέοντος τον Σοφού, μέχρι των χρόνων των Κομ- 
νηνώνχ). "Οτι όέ επί Λέοντος τού Σοφού δεν προήχύάη ή Λακεδαι
μόνια εις μητρόπολιν ελέγχεται καί έκ τού γεγονότος, δτι καύΒ δλην 
την χρονικήν περίοδον, την άπδ τού αντοκράτορος τούτον μέχρι ’Αλέ
ξιον τού Κομνηνού διήκονοαν, άναφέρονται πάντοτε έπίοκοποι 
και μόνον έπίοκοποι Λακεδαίμονος1 2).

Κατά τα ανωτέρω εκτεθειμένα έχομεν το έτος 1082/3 ώς το 
έοχατον χρονικόν δριον, προ τού οποίον δέον να δριοθή ή ακμή τού 
έπιοκόπον Λακεδαιμόνιας Θεόκλητόν. Διατρέχοντες τούς έπι- 
οκοπικούς κατάλογονς τής έπαρχίας ταύτης ενρίοκομεν ένα και μόνον 
Θεόκλητον έπίοκοπον κατέχοντα τον περί ον δ λόγος θρόνον έν 
έτει 869—870, οτε και μετέοχε τής κατά Φώτιον ονγκληθείοης οννό- 
δον. Έν τοϊς πρακτικοις ταύτης νπέγραφεν Ιδία χειρί μεταξύ των 
άλλων ουμπαριοταμένων συνοδικών „Θεόκλητος έ λ έ φ Θεού έ π ί
ο κο π ο ς Λακεδαιμόνιας.. 3). Προς τον Θεόκλητον τούτον
Λακεδαιμόνιας, τον μεταοχόντα τής κατά Φώτιον οννόδον, ταύ- 
τιστέος δ άγιος Θεόκλητος, ον κατωτέρω έκδίδομεν τον Βίον. Ό ταν-

1) Πρβλ. Γ· A- Ράλλης καί Μ. Ποτλής έν&’ ανωτέρω σελ. 474, έν νπο- 
αημ. 1. — А. Π а η α δ о п ο ν λ ο υ - Κε.ρ α μ έ ω ς , Μαγνησία η νπό Σιπνλω και αϊ 
μητροτιόλεις Έφεσον καί Σμύρνης. Έν τω Αελτίψ της 1Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 
1 Εταιρείας της cΕλλάδος. Τόμ. Β' (1885—1889) σελ. 658. — Η. Gelzer, Zur Zeit- 
bestimmung der griechischen Notitiae Episcopatuum έν τοϊς Jahrbiicher fiir pro- 
testantische Theologie, τόμ. IB' (1886) σελ. 362 κ. έ. — Georgii Cyprii, 
Descriptio orbis Romani... edidit praefatus est commentario instruxit Henricus 
Gelzer. Έν Λειψία 1890 (έν τή καλονμένη Bibliotheca Teubneriana) σελ. LXII 
κ. ε. — Η. G e 1 ζ e г, Ungedruckte und ungeniigend veroffentlichte Texte der 
Notitiae episcopatuum έν τοϊς Abhandlungen der philos.-philol. Classe der K. 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften τόμ. KA' (1901) σελ. 549 κ. ε. — 
К. Μ. Ρ άλλη ς, ένφ ανωτέρω σελ. 144. — Νίκος А. В έη ς έν τη Berliner Phi- 
lologische Wochenschrift τόμ. ΛΑ' (1914), άρι&. 50, σελ. 1591 (οπού αντί 9—13 
γρ. 9—11).

2) Πρβλ. Νίκον А. В έ η ν ένθ·’ ανωτέρω σελ. 84—85. — Πρβλ. έτι τάς έκ&έ- 
σεις περί τής εκκλησιαστικής ιστορίας Λακεδαιμόνιας νπό Zachariae von 
Lingenthal, Zur Kenntniss der Notitiae episcopatuum Graecorum έν τοϊς 
Monatsberichte der Kgl. Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
'Έτος 1878 (Berlin 1879) σελ. 285 κ. έ. καί νπό Nikos A. Bees (В έ η ς), Bei- 
trage zur kirchlichen Geographie Griechenlands im Mittelalter und in der neueren 
Zeit [Sonderabdruck aus „Oriens Christianus. Halbjahreshefte fiir die Kunde des 
christlichen Orients"]. Έν Λειψία 1915, σελ. 263.

3) Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Τόμ. ΐς\ 
Εν Βενετία 1771, σελ. 159, 195.
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τισμός είναι; ασφαλής καί αναντίρρητος. Καίτοι ό ύφ' ημών έκδι- 
όόμενος Βίος ούδέν αναφέρει περί τής ϋνμμετοχής τον άγιον εν τή 
οννόόφ εκείνη. Ή παράλειφις αυτή δννατόν να είναι απολύτως φυ
σική, τον βιογράφον όήλον δτι άγνοοϋντος το γεγονός. ’Αλλά δεν απο
κλείεται ή παράλειψις αντη νά είναι καί σκόπιμος· δ βιογράφος πιθα
νότατα δεν ήθέλησε νά μνημονεύση, ότι ο ύπ αυτού βιογραφούμενος 
"Άγιος Θεόκλητος μετέσχε μιας σνκοφαντικής καί επονείδιστου συνό
δου κατά τού σοφωτάτου καί άγιωτάτου πατριάρχου Φωτίου, οϋ το 
κύρος υπήρξε καί υπάρχει μέχρι σήμερον μέγα εν τή Όρθοδόξφ Ανα
τολική Εκκλησία, καθ' ά δεικνύει καί το άποδεδειγμένον γεγονός, ότι 
δ πατριάρχης οντος αμέσως μετά την τελευτήν αυτού άνεγνωρίσθη 
άγιος υπό τής ήμετέρας Καθολικής 5Εκκλησίας1).

Ό θάνατος τού αγίου Θεοκλήτου Λακεδαιμόνιας δέον νά τεθή πάν
τως προ τού έτους 879, διότι κατά την εν έτει τούτφ συγκληθεϊσαν 
σύνοδον, ήτις άπεκήρυξε την προ δεκαετείας συναθροισθεισαν σύνοδον — 
τήν άναθεματίσασαν τον Φώτιον — καί άνεγνώριοε τον αυτόν ώς νό
μιμον οίκουμενικόν πατριάρχην, παρέστη δ Λακεδαιμόνιας Αντώνιος 
συνυπογράψας τά πρακτικά αυτής κατά την οίκείαν τάξιν1 2). — Πρβλ. 
περί τού ζητήματος τούτου καί τό αμέσως επόμενον κεφάλαιον.

'Έτεραι ειδήσεις περί τού Άγ ίου Θεοκλήτου

Λακεδαιμόνιας, πλήν παρά τάς ήμετέρας προσδοκίας πενιχραί, κεϊνται 
έν αύτφ τούτοι τφ κατωτέρω έκδιδομένω κειμένφ, συνοψιξόμεναι 
ώς εξής: Ή πατρίς καί οι γεννήτορες τού Άγιου παραμένουσιν 
άγνωστοι. Ό βιογράφος δεν κατόρθωσε νά έξιχνιάση τά κατά ταύτα, 
άλλως τε καί μηδεμίαν ή μικράν — ώς λέγει — σημασίαν άποδίδων 
είς τοιαύτας λεπτομέρειας. Νεαρός την ηλικίαν δ "Άγιος Θεόκλητος 
άνέλαβε τό μοναχικόν σχήμα καί ήσκήτευσε μετά παραδειγματικής καρ
τερίας καί δη κατά τήν έκφρασιν τού κειμένου ήμών ,,μονάζων 
επί δώματος ώς όρνις έν άβάτοις τόποις“. Ή άρετή 
τού άνδρός κατέστη γνωστή καί περίοπτος, ούτως ώστε άκων έκλήθη 
επί τον επισκοπικόν θρόνον Λακεδαιμόνιας, πολλών λογάδων 
άν δ ρών ίσ χυ ρώς επικειμένων καί θεφ δ οκού ν είναι 
τούτο διατεινομένων. "Ως επίσκοπος δ "Άγιος Θεόκλητος

1) ’ Ιδε Ά. Παπαόοπονλον-Κεραμέως, 1 Ο πατριάρχης Φώτιος ώς πα
τήρ άγιος της ’ Ορ&οόόξον Καθολικής ’ Εκκλησίας. ’ Εν τή Byzantinische Zeitschrift, 
τόμ. Η', 1899, αελ. 647—671.

2) Mansi ένθ* ανωτέρω. Τόμ. 1Ζ'. ’Εν Βενετία 1772, σελ. 376.
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άνέδειξεν έαυτδν διά πραγμάτων — άτινα διεξοόικώς δ βιογράφος 
απαριθμεί καί εγκωμιάζει — αςιον της κλήοεως καί αληθή Χριστια
νών ποιμένα. Προς τοϊς άλλοις δ "Αγιος δρά και καθ’ ιερωμένων τι- 
νών μη άνταποκρινομένων καθ' δλον προς τδ σχήμα, δ έφερον. Έν τού- 
τοις ή υπέρ των άδικουμένων και πασχόντων μέριμνα τον Αγίου εξ
εγείρει κατ’ αυτόν Λακεδαιμονίους τινάς προύχοντας, πλεονέκτας και 
φιλάρπαγας τδ ήθος, οϊτινες μετέρχονται πάσαν δδδν και πάσαν μέθοδον 
κατά του ιεράρχου και τέλος έξελαύνονσιν αύτδν της οικείας ποίμνης. 
Πλήν οι προκαλέσαντες την άπομάκρυνσιν τού Αγίου εκ της επαρχίας 
αυτού μετανοοϋσι επί τφ γεγονότι τούτω και άπδ κοινού παρακαλούσιν 
αύτδν καί πάλιν νά έπανέλθη είς τά οικεία καί νά συγχώρηση τούς 
πρδς αύτδν άμαρτήσαντας. Οντω δ ".Αγιος Θεόκλητος έπανελθών καί 
πάλιν είς την θεόθεν λαχούσαν αύτφ έπαρχίαν έξηκολούθησε μέχρι θα
νάτου την έν αρετή αρχιερατικήν αυτού δράσιν κατά τοιοϋτον τρόπον, 
„ώστε αρχέτυπον γ εν έ σ O' α ι παντδς αγαθού ον μόνον τη 
Λακέ δ α ί μο ν ι, αλλά καί π άση τη τού Π έ λ ο π ο ς, ήδη δε 
καί τής 'Ελλάδος τφ πλείον ι“, τυχών άμα τής χάριτος νά 
έπιτελέση καί ϋ'αύματά τινα, άτινα δ βιογράφος διεξοδικώς άναγράφει. 
c0 θάνατος τού περί οϋ δ λόγος άγιον δέον νά τεθη κατά τά προειρη
μένα πάντως πρδ τού έτους 879. Ή τοιαύτη χρονολογική άναγωγή δεν 
θά ήτο βάσιμος, εάν τις ήθελε δεχθή, ότι δ Λακεδαιμόνιας 
Αντώνιος, δ έν τοΐς πρακτικοϊς τής υπέρ Φωτίου συνόδου τού 
έτους τούτον, ήτοι τού 879, συνυπογραφόμενος, διεδέξατο τδν ήμέτε- 
ρον "Αγιον Θεόκλητον καθ’ δν χρόνον οντος διά των ραδιουργιών τών 
προυχόντων Λακεδαιμόνιας άπεμακρύνθη τής ποίμνης αυτού. Αλλ} 
δ τοιαύτά τινα δεχόμενος ήθελεν αστοχήσει τού ορθού. Διότι, καθ’ 
α έκ τού κατωτέρου Βίου φαίνεται, ή έκ τού ποιμνίου αυτού πρός- 
καιρος τού Αγίου Θεοκλήτου άπομάκρυνσις δεν ήτο τοιαύτης φύσεως, 
ώστε νά καταστή αναγκαία ή έπίσημος ιεραρχική καθιέρωσις νέου 
επισκόπου Λακεδαιμόνιας. Ή άπομάκρυνσις τού Αγίου Θεοκλήτου 
δεν ήτο καθαίρεσις, άλΧ όντως είπειν αποτέλεσμα διαφοράς αυ
τού πρδς μέρος τού ποιμνίου αυτού — καθ’ ά ή ιστορία τής συγ
χρόνου έτι ιεραρχίας τής Ελλάδος έχει νά δείζη παρόμοια παραδείγματα.

Πλήν τού κατωτέρω Βίου καί τών πρακτικών τής συνόδου κατά 
Φωτίου έν έτει 869 — περί ών έγένετο ανωτέρω λόγος — καί τι άλλο 
κατάλοιπον τού παρελθόντος παρέδωκεν ήμϊν τδν άγιον Θεόκλητον Λα
κεδαιμόνιας. Είναι τδ κατάλοιπον τούτο ονχί φιλολογική τις πηγή, 
αλλά μνημεϊον τής τέχνης, παρατηρηθέν έν τφ ναϊδρίω τού Αγίου Δη-
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μητριού κατά την τοποθεσίαν Μεοονήαια, κειμένην υπέρ ήμίσει αν ώραν 
προς τα ΒΑ. τής εν Αακεδαίμονι κατά τον δήμον Καοτορίον μονής 
К α σ τ ρ ί ο ν, μεταξύ δύο παραποτάμιων τής δεξιάς όχθης τον Ευρώτα. 
Έν θυρώματι τής εσωτερικής επιφάνειας του νοτίου τοίχου του ναϊδρίου 
τούτου υπάρχει τοιχογραφία τις, προφανώς βυζαντιακών χρόνων, ιεραρχι
κήν μορφήν αύστηρώς παριστώσα, παρ’ ήν άναγινώσκομεν:

44
ΛΚΕΔΑΙΜΟ ΘΕ

Ο
ΚΑΙ
TOS

Ταντα μεταγραπτέα καθ’ ημάς:

[Ό Α]ακεδαιμον(ίας) Θεόκλιτος.

Ή τοιχογραφία αύτη παρετηρήθη το πρώτον υπό τού Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτου ’Αθηνών Κ. Θεοκλήτου Μην ο π ού λ ο υ, καθ’ 
όν χρόνον οϋτος ϊθυνεν τά τής εκκλησίας Σπάρτης και Μονεμβασίας *), 
καί έδημοσιεύθη ήδη1 2), аЯЯа χρωματιστή τις άπεικόνισις τοϋ ενδια
φέροντος μνημείου είναι πάντοτε ευκταία.

Ήδη έρωτάται, διατί ο Θεόκλητος ημών επίσκοπος Λακεδαιμόνιας 
εχαρακτηρίσθη άγιος; Το ζήτημα είναι πολύπλοκον καί πολυσχιδές και 
ήδύνατο νά φέρη εις διεξοδικήν ερευνάν, δι’ ο άρκοϋμαι νά παραπέμφω 
εις τά υπό Μανουήλ Γεδεών3) καί τοϋ Hipp. Delehaye4) επ’ εσχά
των γεγραμμένα περί τής άποδόσεως τής προσωνυμίας άγιος, και νά 
παρατηρήσω, ότι βεβαίως δ χρηστός χαρακτήρ τοϋ Θεοκλήτου Λακεδαι
μόνιας καί ή χρηστή διοίκησις αύτοϋ καί δή τά εις αυτόν αποδιδόμενα 
θαύματα συνετέλεσαν, ώστε δ άγαθής μνήμης ιεράρχης εις τήν συνεί- 
δησιν τών Λακεδαιμονίων νά άναγνωρισθή άγιος. Άλλ’ δπωςδήποτε 
παρέμεινε πάντοτε τοπικός άγιος καί ολίγον κατ' ολίγον τά κατ’ αυτόν 
έλησμονήθησαν. Δι’ δ καί ό συντάκτης τοϋ κατωτέρω Βίου όλίγας ει
δήσεις ήδυνήθη νά συλλέξη σχετικώς προς τον ύπ’ αύτοϋ βιογραφού-

1) Π. Κομνηνοϋ, Λακωνικό, χρόνων προϊστορικών τε και ιστορικών. ’Εν 
’ Α&ήναις 1896—1899, σελ. 223.

2) Μ. I. Θεοδωροπον λ ον, Σπαρτιατικόν ‘ Ημερολόγιον. *Ετος Β’. ’Εν 
Σπάρτη 1901, σελ. 73.

3) Μ. Γεδεόον, Βυζαντινόν ‘ Εορτολόγιον. ’Εν τω περιοδικω τοϋ * Ελληνικόν 
Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως. Τόμ. ΚΔ’ (1892—3) σελ. 123 *·. έ.

4) Hippolytus Delehaye, Sanctus. ’Εν τοΐς Analecta Bollandiana, 
τόμ. ΚΗ’ (1909), σελ. 145-200.



10 N. VEES

μενον άγιον. Ό δέ υπέρ πίστεως και πατρίδος μαρτνρήσας μητροπο
λίτης Λακεδαιμόνιας Δημητσάνης και Ά ργνροκάοτρον Ά ν ανίας 
Λαμπά ρ δ η ς, δ εκ Δημητσάνης1) (f 1767), δστις κατά το έτος 
1755 καθιερώσας νέον κώδικα της νπ’ αντοϋ διοικονμένης εκκλησίας* 2) 
έπραγματεύθη εν προοίμια) περί των προγενεστέρων αντοϋ αρχιερέων 
Λακεδαιμόνιας, ονδεμίαν γνώσιν έχει τον 'Αγιον Θεόκλητόν ονδ’ άλ
λον τίνος των προ της Φραγκοκρατίας αρχιερέων Λακεδαιμόνιας, 
σημείων δτι „τόσον ενδεής δ τ ό π ο ς έ σ τ άθη άπδ ο νγγ ρά
ψεις άν άμεσα εις τόσον ς χρόνονς“ καί δτι Ονόματα... 
μητροπολιτών ή εκκλησιών ή άλλη τις τάξις’ ονχ 
έστηκεν. *Όλα π α ρ ή λθ ο ν ώ σ άν φθαρτά καί ρ έ οντα , 
γ εννεάς παρερχο μένης καί γ εννεάς έρχομένης. Π λήν 
τ ιν ας θειον έργ ον καί αρετής άϊδ ίο ν όντας" 3). Ό δε 
Μ. Le Quien ολίγα έτη προ τον ’Ανανίον Λαμπάρδη καταρτίσας 
τδ γνωστόν έργον αντοϋ „Oriens Christianus“ γνωρίζει τον 'Άγιον 
Θεόκλητον, άπλώς ώς επίσκοπον Λακεδαιμόνιας, μόνον εκ τών πρακτι
κών τής σννόδον τοϋ 869—870 4 5). Έξ άλλον δέ δ Pouqueville γνωρί
ζει τον 'Άγιον Θεόκλητον έκ τής παρά Le Quien αναγραφής ιεραρχών 
Λακεδαίμονος6). Τανϋν δ λαός τής επαρχίας ταντης ονδεμίαν σαφή 
γνώσιν έχει τοϋ 'Αγιον Θεόκλητόν, ον έκδίδομεν κατωτέρω τον Βίον · 
ονδείς κατά παράδοσιν θρϋλος περί αντοϋ φέρεται εις τά χείλη τοϋ 
λαοϋ * ονδεμία τακτή ημέρα είναι τανϋν καθιερωμένη εϊς τήν μνήμην 
τοϋ περί ον δ λόγος άγιον. Μακραί δέ αναζητήσεις ημών εις τά βρε

ι) Περί τοϋ έ&νομάρτνρος τούτου ίδε τά γεγραμμένα υπό К ω ν στ. Γ. Ζ η α ί ο ν 
έν τώ περιοδικω Α&ηνα“ τόμ. Γ1 (1891) σελ. 436—437. (Πρβλ. χαϊ К. Γ. Ζ η σ ί ο ν, 
Σύμμικτα. ’Εν Άθ-ήναις 1892, σελ. 18—19). — Πρόςθ-ες, δτι ώς άρίοτη πηγή περί 
τοϋ 1 Ανανίον Λαμπάρδη δέον νά &εωρη&ή ό Μ. Οικονόμος, 1 Ιστορικά τής * Ελλη
νικής Παλιγγενεσίας η ό ιερός τών 'Ελλήνων Άγων. Έν Ά9-ήναις 1873, σελ. 30 κ. ε. 
'Ο τελευταίος διαλαβών διεξοδικώς περί τοϋ Ανανίον Λαμπάρδη είναι ό Π. Κον- 
τογιάννης, 01 Ελληνες κατά τον πρώτον επί Αικατερίνης Β' ρωασοτονρκικόν 
πόλεμον (1768—1774). Έν ’АЭ-ήναις 1903, σελ. 148 (έν&α αναγράφεται καί σχετική 
βιβλιογραφία).

2) Περί τοϋ κωδικός τούτον ίδε Νίκον А. В έ η , Κατάλογος τών χειρογράφων 
κωδίκων τής έν Θεράπναις μονής τών 'Αγίων Τεσσαράκοντα. [Άνατύπωσις έκ τής 
Έπετηρίδος τοϋ Παρναασοϋ Η’ έτους]. Έν Ά&ήναις 1904 σελ. 1. ' Ο κώδιξ περιεΐχεν 
άποκλειστικώς τά κατά τήν εκκλησίαν Λακεδαίμονος, ονχί δε καί τά κατά τήν Άργν- 
ροκάατρου.

3) Buchon, Recherches historiques sur la principaute Franpaise de Moree 
et ses hautes baronnies. Τόμ. Ά. Έν Παρισίοις 1845, Annexe A, σελ. LXXVII 
καί LXXVI1I.

4) M. Le Quien, Oriens Christianus. Τόμ. B'. Έν Παρισίοις 1845, σελ. 189.
5) Pouqueville, Voyage de la Grece. Β' έκδοσις. Τόμ. Ε'. Έν Πα

ρισίοις 1827, σελ. 531 έν υποσημειώσει.
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βίάρια, τυπικά, μηναία καί άλλα λειτουργικά βιβλία τής ήμετέρας Εκ
κλησίας, όπως εϋρωμεν εν αύτοϊς τον ".Αγιον Θεόκλητον Λακεδαιμόνιας 
τεταγμένον ή μνημονευόμενον, έσχον αρνητικά πορίσματα. *Αλλ} δπως- 
δήποτε δέον νάναγραφή, ότι δ περίφημος Χίος /Αγιος του Ιζ —ΙΖ' 
αίώνος Λέων Άλλάτιο ς γνωρίζει ούχί μόνον τον "Αγιον Θεόκλητον 
Λακεδαιμόνιας, άλλα καί τον υφ’ ημών έκδιόόμενον Βίον τούτου. Πραγ- 
μητευόμενος δ πολυμαθής Χίος De recentiorum Graecorum 
t e m ρ 1 i s παραϋ'έτει τάδε κατά λέζιν : ,,Α uctor vitae Theo-
cleti Lacedaemoniorum Episcopi * μετά καλείται 
μ έ v όσον τού βήματος’ μετακαλεΐται δε και όσον 
τής ί ε ρ ά ς κιγκλίδος εκτός. Advocanturvero quot- 
quot e Be mate: advocantur et quotquot a sacris 
cancellis extra e r a n t“ ^ Καί περαιτέρω πάλιν παραθέτει 
τάδε κατά λέζιν: Auctor vitae Theocleti Lacedaemo
niorum Episcopi, Εϊ π ε τ ο τ οί ς κ α λ ο ϋ σ ι, καί επί 
την εκκλησίαν έ λ ft ώ ν, καί τ ώ ft ε ί ω τελεθείς χ ρ ί - 
σ μ ατ ι τ ω ft ρ όν φ τής Λα κεόαίμονος άποδίδοται. 
Sequebantur vocante, et in Ecclesiam adveniens, 
sacraque unctione perfectus, Lacedaemonis Tlirono 
conceditur1 2 3).

Έν τέλει σημειωτέον, ότι δ °Αγιος Θεόκλητος δεν είναι δ μόνος με
ταξύ των γνωστών ιεραρχών Λακεδαιμόνιας δ φέρων τό όνομα τούτο. 
Κατά τούς τελευταίους βυζαντιακούς χρόνους μνημονεύεται μητρο
πολίτης Λακεδαιμόνιας Θεόκλητος, μετασχών τής εν έτει 
1438—9 εν Φεράρα καί Φλωρεντία συγκροτηύΐείσης συνόδου καί πρόκρι
τος μάλιστα ταύτης γενόμενος:i). ΈνταϋΌ'α δέον να σημειωύΐή, ότι δ μα
καρίτης καύληγητής Παν. Κομνηνός, δ συγγραφεύς τών Λακωνικών, 
την τοιχοχραφίαν τού cΑγ. Δημητρίου στα Μεσονήσια, περί ής 
έγένετο άνωτέρω λόγος, έδέχετο ώς παριστώσαν τον μητροπολί
την Λακεδαιμόνιας Θεόκλητον4). Άλλ’ ό, τι το μνημείον 
σχετίζεται προς τδν επίσκοπον Λακεδαιμόνιας ".Αγιον Θεόκλητον, ου 
πρόκειται κατωτέρω δ Βίος, είναι προφανές καί έζ άλλων ενδείξεων

1) Leonis Allatii, De Hbris et rebus ecclesiasticis Graecorum, dis- 
sertationes et observationes variae. ’ Εν Παρισΐος 1646. Τόμ. В’, σελ. 135.

2) Αντό&ι, σελ. 185.
3) Σίλβεστρος Σνρόπονλος (έκόοσις R. G г е у g h t ο η. ’ Εν Χάγη 

1660), σελ. 59, 115, 238, 245, 317. — Πρβλ. П. К ο μν η ν ο ϋ , Λακωνικά, σελ. 284 κ. έ.
4) Π. Κομνηνός, ένίλ' άνωτέρω, σελ. 223, 284 κ. ε.
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καί μάλιστα εκ τής θέσεως της τοιχογραφίας ταύτης έν τη καθ’ δλον 
διαθέσει του είκονογραφικοΰ κόσμου του ναϊδρίου.

Ό συγγραφευς τ ο ϋ В ί ο υ καί δ χρόνος τής συγγραφής
αύτοϋ.

Ό Βίος του 'Αγίου Θεοκλήτου Λακεδαιμόνιας εν τφ μοναδικφ 
μέχρι τοϋδε γνωστφ χειρογράφφ παραδέδοται άνώνυμος. ’Επίσης καθ' 
ά παρατηρεί δ αναγνώστης Λέων δ Άλλάτιος άναφέρει τον Βίον άνευ 
δηλώσεως του συγγραφέως έν τοϊς ανωτέρω παρατεθειμένοις χωρίοις 
αύτοϋ. Φαίνεται ό5 όμως ό συγγραφευς του Βίου κληρικός τις ών καί 
δή αυτής ταύτης τής εκκλησίας Λακεδαιμόνιας, καθ' ους χρόνους 
διεϊπε τούς οΐακας αυτής επίσκοπός τις Θ ε ό δ ω ρ ο ς. Το όνομα τού 
αμέσως προειρημένου επισκόπου εξάγεται εκ των λεγομένων ύπαινικτι- 
κώς έν τή προκειμένη βιογραφία, ότι δ έπίσκοπος οϋτος ύπήρχε „Θεού 
δ ώ ρ ον ώ ς αληθώς τ ή Λακεδ αίμονι καί ών καί καλό ύ- 
μενος“. Καθ'* α δε καί έν τή αρχή καί έν τέλει τού Βίου ρητώς 
άναγράφεται, δ έπίσκοπος Λακεδαιμόνιας Θεόδωρος άνέθηκεν εις τον 
ανώνυμον συγγραφέα τήν συγγραφήν τού κειμένου, όπερ κατωτέρω 
έκδίδομεν. Δΐ δ δ άνώνυμος βιογράφος καί κατά τήν αρχήν καί το 
τέλος τοϋ έργου αύτοϋ πλέκει το έγκώμιον τοϋ Λακεδαιμόνιας Θεοδώ
ρου καί παρέχει όντως πολυτίμους ειδήσεις περί αύτοϋ, έξ ών δυνά- 
μεθα να δρίσωμεν ασφαλώς —νομίζω — τον χρόνον, καθ' δν συνετάχθη 
το ύφ’ ημών κατωτέρω έκδιδόμενον βιογραφικόν κείμενον. Περί τοϋ 
ιεράρχου Λακεδαιμόνιας Θεοδώρου λέγει δ συντάκτης τοϋ Βίου, ότι 
ύπήρξε „πολλοστός μεν τφ άριθμφ μετά τον ιερόν θειον 
Θεόκλητον, τφ τρόπω δέ καί τή ζέσει τοϋ πνεύματος 
εύθύς μετ' έκ εϊν ο ν“ г). 'Ότι δέ δ Θεόδωρος Λακεδαιμόνιας, — 
όστις ύπήρξεν αφορμή τής συγγραφής τοϋ Βίου τοϋ 'Αγίου Θεοκλήτου — 
ήτο έπίσκοπος, ούχί δέ τυχόν μητροπολίτης Λακεδαιμόνιας, έξάγεται 
έκ χωρίου τίνος τοϋ Βίου, έν ώ έξαίρεται ή προς διαιώνισιν τών κατ
ορθωμάτων τοϋ 'Αγίου Θεοκλήτου μέριμνα τοϋ Θεοδώρου Λακε
δαιμόνιας έν άντιθέσει προς „τήν τών προγεγονότων έπισκό
πων ο ύ καλήν έπί τοΐς μέγιστοι ς, ούκ о I δ α πώς ει πω 
με τ ρ ί ω ς, είτε λήθην είτε ό λ ι γ ω ρ ί α ν“ 1 2). Κατά ταϋτα δυνά- 
μεθα αμέσως νά βεβαιώσωμεν, ότι τό κείμενον, όπερ είναι άντικείμενον

1) Ίόε κατωτέρω, αελ. 18, 28.
2) Ίόε κατωτέρω, σελ. 28.
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τής ήμετέρας έρεύνης, συνετάγβη πάντως προ τον έτους 1082/3, κα^ 
δ — ώς εϊρηται1) — ή επισκοπή Λακεδαιμόνιας προήχΐΐη εις μητρό- 
πολιν. Είναι όέ δ έπίοκοπος Λακεδαιμόνιας Θεόδωρος γνωστός και εκ 
δύο σφραγιστικών μνημείων, ήτοι εκ δύο μολυβδοβούλλων^), ών το 
μεν φέρει την επιγραφήν:

■\ΜΒ·Θ· 
OGOA ®Ρ· 
ΤΟδΦνΑ
χνό

GIIICKO
ПОЛАМ
ΛΑΙΜΟ
ΝΙΑ.

— К (ν ρ ι) ε β (ο ή) ά (ε ι) Οε ο δ ώ ρ (ω) τ ώ φ υ λ (ο) χ(ρ) ύ (σ τ)ο επί
σκοπο Αακεδαιμονία(ς),

το δέ την επιγραφήν:
■fMB'O
owa ωρ·
ШАМА
ΞΜ

ШКО
1ШЛАШ
ΛΑΙΜΟ
ΝΙΑ.

= Κ(νρι)ε β(οή)ά(ει) Θεοδώρ{ω) τώ άναξίω έπ(ισ)κόπω Αακεδαιμονία(ς).

Τά δύο ταϋτα μολνβδόβουλλα άνήκονσιν εις εν και το αυτό πρός- 
ωπον. "Οτι δε φέρονσιν εν μέρει διαφόρους επιγραφάς ούδέν σημαίνει, 
διότι πλεϊσται μέχρι τονδε περιπτώσεις έσημειώύΐησαν, καύΒ ας δύο ή 
καί πλείονα διάφορα ώς προς τάς επιγραφάς καί τούς άλλους τύπους 
μολυβδόβουλλα άνήκονσιν άποδεδειγμένως εις εν καί τό αυτό πρός- 
ωπον1 2 3). Ό πρώτος εκδότης τών ανωτέρω μολυβδοβούλλων τού επισκό
που Οεοδώρον, 6 Dr. Mordtmann4), καί δ G. Schlumberger, δστις 
συμπεριέλαβε ταϋτα εν τή Βυζαντ ιακή Σιγιλλογραφία αυτού 5 6), 
καί δ ήμέτερος Κ. Μ. Κωνσταντόπουλος(!), δστις περιέγραιρεν εκ νέου 
τό έτερον τών άνωτέρω μολυβδοβούλλων κατά τό εν τφ Έϋνικώ No-

1) Ίδέ ανωτέρω, οελ. 5.
2) ° Οτι τά μολυβδόβονλλα ταϋτα άνήκουοι Θ ε ο ό ώ ρ ω Λακεδαιμόνιας 

έκείνω, ον κατ' εντολήν έγράφη ό περί ον ό λόγος ένταϋ&α Βίος, ίδέ κατωτέρω οελ. 16.
3) Πρβλ. Dr. A. Mordtmann, Sur les sceaux et les plombs byzantins. 

Conference tenue dans la Societe Litteraire Grecque. Έν Κωνσταντινονπόλει 1873, 
οελ. 5—6 (τό αντό κατά μετάφρασιν Α. Λιονμα έν τώ περιοδικά) τον ‘Ελληνικόν 
Φιλολογικόν Σνλλόγον Κωνσταντινουπόλεως, τόμ. Ζ', 1872—73, οελ. 58—59).

4) Revue Ai’cheologique. Nouv. Serie. Τόμ. ΛΔ' (1877), οελ. 52 at. ε., άριθ·. 28, 29.
5) G. Schlumberger, Sigillographie de l’empire byzantin. ’ Εν Παριοίοις 

1884, a. 184, άριθ·. 2—3.
6) К. Μ· Κωνσταντόπουλος έν Journal International d’Archeologie Nu- 

mismatique. Τόμ. V (1902), οελ. 197, άρι&. 84.
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μισματικώ Μουσείω 'Αθηνών έναποκείμενον άντίτυπον, άνάγουσι τά 
περί ον δ ?Λγος σφραγιστικά μνημεία είς τον Γ—ΙΑ' αιώνα, έχοντες 
ύπ’ δψει τον χρόνον τής προαγωγής τής εκκλησίας Αακεόαίμονος είς 
μητρόπολιν, αλλά προς τούτοις καί — προ παντός τοϋτο — την τεχνι
κήν των μνημείων.

Άλλ' δ χρόνος τής ακμής τον επισκόπου Λακεδαιμόνιας Θεοδώρου 
καί τής κατ' εντολήν αυτού γενομένης συγγραφής του κατωτέρω Βίου 
δύναται, νομίζω, κατά μείζονα προςέγγισιν νά δρισθώσιν εν τώ χρο
νικά) διαστήματι τω διαρρεύσαντι άπδ του έτους 879, δτε άπαντώμεν 
τον επίσκοπον Λακεδαιμόνιας 'Αντώνιον г), μέχρι του έτους 1082/3, 
δτε ή Λακεδαιμόνια προήχθη άπδ επισκοπής είς μητρόπολιν. Έν άρχή 
δήλον δτι τον Βίου έξαίρεται ή φιλανθρωπία του θεού, δστις „ουδέ 
τάς επί τέλει τών αιώνων γενεάς άφήκεν άβοηθήτους 
είς άρετήν“. Ή έκφρασις: επί τέλει τών αιώνων σχετίζεται 
— ως φρονώ — προς την έπικρατήσασαν ποτέ δοξασίαν, δτι δ Χριστός 
θέλει καί πάλιν έμφανισθή επί τής γής έν δόξη κατά τδ έτος 1000. 
Είναι δέ γνωστόν, δτι ήδη κατά τους πρώτους αιώνας τον Χριστιανι
σμόν άνεφάνη ή λεγομένη αϊρεσις τών χιλιαστώ ν, βασιξομένη κυρίως 
επί του χωρίου Κ', 4—7 τής Άποκαλύ'ψεως, καί υπό τινων πατέρων 
του Ειρηναίου, Επιφανών κ. α., διατυπουμένη* 2). Περί τούτων τών χί
λια σ τ ώ ν, οϊτινες millenarii λατινιστί καλούνται, άναγινώσκει τις 
παρά τφ ίερώ Αύγουστίνφ 4ππώνος3): [Hi] mille quoque annos post 
resurrectionem in terreno regno Christi, secundum carnales ventris 
et libidinis voluptates, futuros fabulantur, unde etiam chiliastae 
sunt appellate4). Καί άπεδοκιμάζετο μέν έπισήμως ή δοξασία, δτι 
κατά τδ έτος 1000 θέλει έπισυμβή ή δευτέρα τού Χριστού παρουσία, 
άλλ" έν τούτοις ή δοξασία αυτή έπεκράτησε καί μάλιστα κατά τάς τελευ
ταίας δεκαετηρίδας πρδ τού χιλιοστού έτους, ώστε μετά πλήρους πι- 
θανότητος δυνάμεθα νά δεχθώ μεν, δτι ή έκφρασις τού βίου: τ άς έπί 
τέλει τών αιώνων γενεάς είναι υπαινιγμός τών περί τής δευτέ

1 )'ΐδε ένά' ανωτέρω σελ. 8
2) Περί τών Χριστιανών χιλιαστών και τών διαφόρων φάσεων τής αιρέσεως 

αυτών ώς καί τών ' Ιουδαίων προδρόμων τούτων ίδε προχείρως το υπό Gemischt 
(В r a t к е) συντεταγμένου σχετικόν άρ9·ρον έν τή Realencyklopadie fiir protestan- 
tische Tlieologie und Kirche, έκδοσις Γ', τόμ. Γ' (έν Λειψία 1897), σελ. 805—817.

3) De Haeresibus с. 8 (Migne, Patrolog. Lat, τόμ. XLII, col. 27).
4) Πρβλ. Ν ί κ ο ν А. Βέη, 'Αναγνώσεις Χριστιανικών έπιγραφών Αίγίνης, Θεσ- 

πιών, Μεγάρων, Κορίν&ου καί ”Αργους καί παρεκάολαί είς ταντας. Έν τοΐς ИзвЬ- 
стш Русскаго Лрхеологическаго Института въ Константинополь τόμ. XIV (1909) 
σελ. 107 (καί έν ίδίω τενχει, σελ. 13).
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ρας κατά το χιλιοστόν έτος τον Χριστού παρουσίας κοινή ποτέ διαδε
δομένων δοξασιών. Κατά ταϋτα ή επισκοπική αρχή τον ιεράρχου Θεο
δώρου εν Αακεδαίμονι και ή κατ' εντολήν τούτου γενομένη συγγραφή 
τού παρά πόδας έκδιδομένου Βίου δέον νά ταχΰ'ή προ τού έτους 1000. 
Άλλ' εξ άλλων πηγών γνωρίζομεν, δτι κατά τά τελευταία έτη τού Γ 
καί ίσως τά πρώτα τον ΙΑ' αίώνος τον επισκοπικόν θρόνον Αακεδαί- 
μονος κατέσχεν ο εξ ΆΆηνών όρμώμενος ευσεβής καί ρέκτης ιεράρχης 
Θεόπεμπτος, οϋτινος ένδιαφέρουσαν μολυβδίνην σφραγίδα κατέχει 
το Εθνικόν Νομισματικόν Μονσεΐον °ΑΌ'ηνών1). Κυρίως ό επίσκο
πος Λακεδαιμόνιας Θεόπεμπτος είναι γνωστός εκ τον Συναξαριού τού 
'Αγίου Νίκωνος τον Μετανοείτε ώς συνέρι-ύος εκείνου, συνεργαστείς 
μάλιστα εις την άνέγερσιν μεγάλης εκκλησίας εν Σπάρτη, κείμενης μέν 
κατά τον φόρον, ήτοι την άγοράν1 2), Αφιερωμένης δε εις τον Σωτήρα, 
την Θεοτόκον καί την 'Αγίαν Κυριακήν3). Έκ τών ενδείξεων τού Συν
αξαριού τού πάτρωνος άγιον τούτου τής Αακεδαίμονος εξάγεται, δτι 
ό ιεράρχης Θεόπεμπτος κατείχε τον επισκοπικόν θρόνον Αακεδαίμονος 
πάντως κατά το έτος 970 περίπου (διότι μετά την κατά το έτος 961 
επισυμβασαν ανάκτησιν τής Κρήτης υπό τον Νικηφόρου Φωκά καί 
μετά επταετή περίπου διαμονήν εν τή νήσφ> ταύτη έγκατέστη ό 'Άγιος 
Νίκων έν Σπάρτη)4 5), πάντως δε κατά τό έτος 981 (διότι περί το έτος 
τούτο μετ' άγώνας μάκρους άπέϋ'ανεν ο 'Άγιος Νίκων3), — εί καί 
ό θάνατος τούτου υπό τινων6) τίθεται άπιϋανώτατα εις το έτος 998 — 
κηδευτείς υπό τού επισκόπου Θεοπέμπτου 7).

Κατά τάνωτέρω ό Λακεδαιμόνιας Θεόδωρος φαίνεται μοι άρχαιότε-

1) G. Schlumberger έν τή Revue des Etudes Grecques. Τόμ. В' (1889) 
αελ. 249 κ. ε. άρι9·. 9 (πρβλ. επίσης G. Schlumberger, Melanges d’Archeologie 
Byzantine. Premiere serie. Έν Παρισίοις 1895, αελ 203—4 άρι&. 9). — Κ. Μ. Κων- 
σταντόπουλος, ένθ· ανωτέρω, τόμ. Ε' (1902) αελ. 197—8, άρι&. 85. — Πρβλ. 
Νίκον А. В έ η, Τό „περί τής κτίσεως τής Μονεμβασίας“ χρονικόν. Αί πηγαί καί 
ή ιστορική αημαντικότης αντον. Έν τή „Βνζαντίόι“ τόμ. Α' (1909), σελ. 85 (χωρισ
τού τεύχους, σελ. 31).

2) Ταϋτα, περί τής δέσεως τον ναόν, είναι ειλημμένα κυρίως εκ τής έν όημώδει 
διασκευή παραδεδομένης διαθήκης τον Άγιου Νίκωνος, ήτις τό πρώτον έξεδό&η έν 
Βενετία τω 1780, έπειτα κατ' έπανάληψιν έν Σπάρτη καί τέλος νπό Σπ. Π. Λάμ
προν, έν Νέω Έλληνομνήμονι, τόμ. V, 1906, σελ. 223 κ. ε.

3) Ίδε τό αρχέτυπον κείμενον τον συναξαριού, έν&’ ανωτέρω, αελ. 164 κ. έ.
4) Αντό&ι σελ. 152 κ. έ.
5) Ίδε π. χ. Π. Κομνηνον, Λακωνικά αελ. 280.
6) 1Η χρονολογία αν τη κεΐται παρά Hopf έν&’ ανωτέρω, σελ. 137, καί είναι 

νπό πολλών έρεννητών παραδεδεγμένη.
7) ’ Ιδε τό αρχέτυπον κείμενον τον Συναξαριού τον Άγιου Νίκωνος, ένθ·’ ανω

τέρω αελ. 183.



16 N. VEES

ρος τοϋ Λακεδαιμόνιας Θεόπεμπτου καί τακτέος πνΰανώτατα μεσοϋντος 
τον Γ αίώνος. 'Ώστε καί το άπασχολούν ημάς εντανϋα κείμενον εγράφη 
— κατά τα είρημένα άληϋενοντα — κατά τον αυτόν χρόνον, ήτοι κατά 
τά μέσα τον Γ αίώνος.

Της ήμετέρας γνώμης περί του χρόνον, κα$’ ον ηκμασεν ό Λακε
δαιμόνιας Θεόδωρος, εύστοχούσης, δέον καί τά προμνημονευύλέντα μο- 
λνβδόβονλλα, τά φέροντα έπιγραφάς άναφερονσας Θεόδωρον Λα
κεδαιμόνιας, ώρισμένως νάποδοΛώσιν εις τον Γ αιώνα, ούχί δε εις 
τον Γ—ΙΑ’, καέ)' ά νομίζουσι π άντε ς οί μέχρι τοϋδε περί αυτών δ ια- 
λαβόντες νομισματικοί1). Άνήκονσι δε τέι μολνβδόβουλλα ταϋτα άσφα- 
λώς τώ επισκοπώ Λακεδαιμόνιας Θεοδώρω έκείνω, περί ον γίνεται λό
γος εν τώ Βίφ τοϋ 'Αγίου Θεοκλήτου, διότι ταϋτα δεικννουσιν ακριβώς 
τεχνικήν τοϋ Γ αίώνος1 2). ”Αλλως τε ό Θεόδωρος Λακεδαιμόνιας, ον κατ' 
επιταγήν εγράφη το κατωτέρω κείμενον, είναι ο μοναδικός επίσκοπος τής 
επαρχίας αυτής ό φέρων το όνομα τοϋτο. Καί κεϊται μεν εν τή παρά 
Pouqueville3) αναγραφή τών ιεραρχών Λακεδαιμόνιας Θεόδωρός τις, 
μετασχών δήϋεν τής εν ετει 680 σνγκρ ο τηϋε ίση ς ς' οικουμενικής συν
όδου, άλλ’ αναδρομή εις τέι πρακτικά τής συνόδου ταύτης δεικνύει, ότι 
πρόκειται περί σφάλματος τοϋ Pouqueville, καΌ·' όσον δεν πρόκειται 
περί Θεοδώρου, άλλά περί Θεοδοσίου4 5), όστις τά πρακτικά τής 
συνόδου ταύτης υπογράφει: „Θεοδόσιος έλέω ϋεοϋ επίσκοπος τής Λα
κεδαιμονίων πόλεως. . . . “ δ), έξ ον φαίνεται, ότι ήδη κατά τον Ζ' αι
ώνα τό όνομα τής Σπάρτης εΐχεν άντικαταΰή καί δή έν έπισήμοις κει- 
μένοις ϋπ' εκείνου τής Λ ακεδαίμονος ή Λακεδαιμόνιας6).

1) Ίδε ανωτέρω αελ. 14.
2) Πρβλ. περί τών μολνβδοβονλλων τον επισκόπου Λακεδαιμόνιας 

Θεόδωρόν τά γεγραμμένα ήδη νπό Νίκον ’Α Βέη, Zur Sigillographie der 
byzantinischen Themen Hellas und Peloponnes έν ВизаптШскШ Временникъ 
τόμ. ΚΑ', μέρος Γ' , αελ. 103—104, άριίλ. 10.

3) Πρβλ. Νίκον ’ Α. Βέην ένθ·' ανωτέρω αελ. 104.
4) Pouqueville, Voyage de la Grece. "Εκδοαις В’. Τόμος Ε. Έν 

Παριαίοις 1827, αελ. 531 έν νποαημ.
5) Σπυρίδωνος Μηλιάν, Ααψιλεστάτη Συλλογή τών Λερών Συνόδων. 

Τόμ. Β'. Έν Παριαίοις 1761, αελ. 645. — Πρβλ. καί Π. Κομνηνό ν, ένθ·’ ανω
τέρω, αελ. 282.

6) Τά δύο ταϋτα ονόματα ενρίακομεν συχνότατα έν μεταγενεοτέροις κειμένοις 
έχοντα αντικαταστήσει τό ονομα τής Σπάρτης. Οντως π. χ. άναγινωακομεν έν τώ 
Συνεκδήμω τον 'Ιεροκλέονς τάδε: ,,Λακεδαίμων μητρόπολις τής Λακωνικής, 
ή πριν Σπάρτη“ β'Εκδοαις Ρ a r t h e у, αελ. 12, 647, 8. —"Εκδοαις А. В u r c k h a r d t, 
αελ. 10, 647, 8) καί έν τή περί θ-εμάτων πραγματεία Κωνσταντίνον τον Π ο ρ - 
φνρογεννήτον τάδε: „Λακεδαιμόνια τής Λακωνικής, ή πριν Σπάρτη" (έκδ. Βόν
νης. Το μ. Γ', αελ. 52, 9—10). Έν τοΐς π α λ α ι οΐ ς α χο λ ί ο ι ς τον Πλάτω-
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Έν τελεί είρήοϋ'ω, τούτο μεν ότι ό Θεόδωρος Λακεδαιμόνιας δεν 
αναγράφεται εν ταις άρχαίαις άναγραφαϊς των ιεραρχών Λακεδαιμόνιας, 
τούτο δε ότι μεταξύ τού cΑγιον Θεοκλήτου — όοτις ήδη εν ετει 879
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νος καί δή εις τον μείζονα 1 Ιππίαν κείται'. ,,Λακεδαίμονα] πόλις καί αντη Π ελοπο ν- 
νήοον, πρότερον Σπάρτη προςαγορενομένη“ (ιδε εκδοσιν Πλάτωνος νπο C. F. Her
mann, τόμ. ς", σελ. 325. Έν Λειψία 1902, εν τή λεγομένη Bibliotheca Teubne- 
riana). ‘Εν επισκοπική πράξει τον έτους 1339, έχδο&είση νπο τον μητροπολίτου 
Λακεδαιμόνιας Νείλον, άναγινωσκομένη δε επί τίνος των κιόνων εντός τον 
μητροπολιτικού ναόν τον Μυοτρά, κείται: ,, . . . το μοννδριον . . . ευρισκόμενόν πλη
σίον τον παραπόρτου τής Λακεδαιμόνιας [—Σπάρτης]. . .“ (Πρβλ. К. Γ. Ζ η σ ι ο ν 
ιν „ ΑΟ·ηνα“ τόμ. Γ' (1891) σελ. 445 καί τον αυτού, Σύμμικτα σελ. 27. — 
G. Millet, Inscriptions byzantines de Mistra εν τω Bulletin de Correspondance 
Hellenique, τόμ. КГ', 1899, σελ. 125, 26—27. — К. Г. Ζησίου εν τή ,,Βυζαντίδι“ 
τόμ. Λ' (1909) σελ. 434). 'Εν τω Χρονικώ τον Γεωργίου Φραντζή άναγινώ- 
σκομεν: „διά το μή εις Λακεδαιμονίαν ήγονν Σπάρτην ενρε&ήναι όμον τους αδελφούς...“ 
( Ιδε εκδοσιν Βόννης σελ. 129, 2—4) κλ. κλ. — 'Επίσης ή κατά τον Ζ' αιώνα συν- 
ταχ&εΐσα Ravennatis anonymi cosmographia αναφέρει μεταξύ άλλων 
πόλεων τής 'Ελλάδος: Lacedemonia · ή δε πιθανώς εκ τον Θ'—I αίώνος προερχό
μενη Guidonis Geographia παρέχει τάδε: „Lacedemonia urbs Menelay, 
ex qua Patres Priami filius ad perditionem Troiae rapuit Helenam“ ('Ιδε τήν 
εκδοσιν των δύο προμνημονενΟ-έντων κειμένων νπο Μ. Ρ i η d e г καί G. Ρ a r t h е у. 
'Εν Βερολίνω 1860, σελ. 376. 9, 399. 17, 538. 15). Το Λακέ δαίμων καί δή Λα
κεδαιμόνια — Σπάρτη έγενικεύ&η προφανώς κατά τους μέσους αιώνας. Πλήν 
ό Στράβων (σελ. 367) βέβαιοί „Л α κ ε δ α ί μ ω ν δμωνύμως λέγεται καί η 
χώρα καί ή π ό λ ι ς“ καί ό Πτολεμαίος (έκδοσις Κ. Mu 11 e г, τόμ. А ', 1, σελ. 558) 
αναγράφει πόλιν τής Λακωνικής Λ α κ ε δ α ί μ ο ν α. — ’Εν τη ‘ Ελληνική διασκευή 
τον Χρονικού τον Μωρέως κείται Λακεδαιμόνια καί Λα κ κ ο δ α ι μ ο ν ία, καί 
καλείται ούτω ονχί μόνον ή Σπάρτη, άλλ’ ενίοτε καί δ νπο τον Γουλιέλμου В τού 
Βιλλαρδονίνου κτισ&είς περί τό έτος 1249 Μ ν σ τ ρ ά ς. (Πρβλ. The chronicle of 
Morea. To Χρονικόν τον Μορέως edited by John Schmitt. ’ Εν Λονδίνω 1904, σελ. 
636, ενθ-α αϊ σχετικαί παραπομπαί). 10 τύπος Λακκοδαιμον ία ήρμηνεύ&η κατά 
παρετυμολογίαν παρά τό Λάκκος' ό κα$·ηγητής Γ. Ν. Χατζηδόκις (Μεσαιωνικά 
καί νέα ‘Ελληνικά. Τόμ. Λ'. Έν Α&ήναις 1905, σελ. 244 κ. ε., 492) Θ-έλει τον τύπον 
Λακοδαιμονία καί ερμηνεύει τήν έμφάνισιν τον: ο ώς προελϋ-όντος έκ τον 
συνδετικού ο κατά τήν συναρμογήν των συν&έτων. Έν τή γαλλική διασκευή τού 
Χρονικού τού Μωρέως διεφθ-άρη τό ονομα Λακεδαιμόνια εις la Cremonie 
ή la Cremoignie ή la Cremonie (;) (ιδε τήν εκδοσιν τής γαλλικής διασκευής τού 
Χρονικού τούτου νπο J. Longnon, Livre de la conqueste de la princee de 
l’Amoree. Chronique de Moree (1204—1305). Έν Παριαίοις 1911, σελ. 45, 55, 123, 
125, 127, 128, 149, 150, 151, 180, 364, 420). — ‘Я ιταλική διασκευή έχει τον τύπον 
Lacedemonia. (Πρβλ. Oh. Η ο ρ f, Chroniques Greco-Romanes inedites ou peu 
connues. Έν Βερολίνω 1873, σελ. 426, 429, 430, 432, 437, 448). * Ο αυτός τύπος κείται 
καί έν τή Άραγωνιακή διασκευή τον αυτού Χρονικού, έν ή ιδιαζόντως La Laconia 
καλείται ή Τζακωνία. (Πρβλ. Libro de los fechos et conquistas del principado de 
la Morea, compilado por comandamiento de Don Fray Johan Ferrandez de 
Heredia, maestro del Hospital de S. Johan de Jerusalem. — Chronique de Moree, 
aux XIII et XIV siecles, publiee et traduite pour la premiere fois pour la Societe 
de l’Orient Latin par Alfred Morel-Fatio. Έν Γενέβη 1885, παραγρ. 210, 214^ 
σελ. 170. "Οπως έν τω Χρονικώ τού Μορέως, οντω καί έν άλλοις κειμένοις (π. χ. έν τω 
ανωτέρω παρατεθ-έντι χωρίο) τού Φραντζή) Λακεδαιμόνια καλειίται καί ή μεσαιω-

2
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έτνγχανε μακαρίτηςχ) — και τον Θεοδώρον Λακεδαιμόνιας — ο στις καϋ’ 
ημάς τακτέος ώς επίσκοπος τής επαρχίας ταντης κατά τα μέθα τον Γ 
αίώνος — δέον να δεχϋώμεν σειράν τινα επισκόπων Λακεδαίμονος, άφ’ 
ον κατά το κείμενον τον κατωτέρω έκδιδομένον Βίον δ Θεόδωρος Λα
κεδαιμόνιας υπήρχε „πολλοστός . . . . τφ άριϋ μ φ μετά τον
ϋεϊον Θεόκλητο Vй2).

'Ο Βίος τον Άγιον Θεόκλητόν Λακεδαιμόνιας ώ ς ιστο
ρική πηγή καί ώ ς μνημείο ν φιλολογικόν.

cO άνώννμος συντάκτης τον Βίον αναφέρει ρητώς, ότι έγραψε το 
έργον αυτόν επιταγή δονλενων τον Θεοδώρον Λακεδαιμόνιας, „ф άπει- 
ϋεΐν κίνδννος ον μικρός“ κατά τήν ιδίαν αντον έκφρασιν. 
Καίτοι παραπλήσιοι εκφράσεις κείνται καί εν ιίλλοις άγιο?Μγικοϊς καί 
νμνολογικοϊς έργοις τής βνζαντιακής περίοδον, αϊτινες δεν επιτρέπεται 
νά λαμβάνωνται πάντοτε κατά γράμμα, εν τοσοντω αι δμολογίαι ανται 
τον σνγγραφέως τον Βίον δέον νά χρησιμενσωσιν ώς βάσις διά τδ 
περαιτέρω χαρακτηριστικόν τον περί ον ό λόγος κειμένον. Ό άνώννμος 
σνντάκτης τον Βίον επιταγή δονλενων τον προϊσταμένον επίσκοπον 
έτράπη επί τά άπονώτερα, όπως έκπληρώση τήν επιταγήν. Δεν σννέταξε 
δήλον ότι κνρίως βιογραφίαν τον Άγιον — όπερ ϋά άπήτει επιπόνονς 
καί έρεύνας καί άναδιφήσεις σχετικάς — άλλά ρητορικόν έγκώμιον είς 
αντόν, όπερ βεβαίως ϋ'ά ήτο προχειρότερον είς τον σνντάκτην τον κα
τωτέρω κειμένον καί άπονώτερον ή ή ενδελεχής άναδίφησις προς διαλεν- 
κανσιν των κατά τον °Αγιον καί Ισως εναρεστότερον καί εις τον προϊ
στάμενον επίσκοπον. Καί παραπονεΐται μεν ό σνντάκτης τον Βίον, 
ότι ό χρόνος κατέστησεν άμνδρά τά κατά τον 'Άγιον Θεόκλητον, 
άλλά πράγματι αι όλίγαι δεκαετηρίδες — αϊτινες κατά τά είρημένα3) 
διέρρενσαν άπό τον ϋανάτον τον Άγιον Θεοκλήτον μέχρι τής σνγγρα
φής τον Βίον αντον — είχον περιβάλει τήν προσωπικότητα τον 
βιογραφονμένον επίσκοπον διά τόσον ζοφερον πέπλον, ώστε τνχόν 
ενδελεχής έρεννα περί αντον μόνον λιτοτάτας ειδήσεις — οϊας το κα- * 1

νικη άκρόπολις τον Μ ν ο τ ρ α και ή περί αντήν άναπτνχ&εΐΰα πόλις. Ααφαλώς όε 
ώς Λακεδαιμόνια έννοητέος ό Μ ν στ ρ α ς εν γράμματι τον οίκονμενικον πα- 
τριάρχον c Ιερεμίον Β', εκόο&έντι τώ ,ΖήΘίνόικτ. ό'. ( ’ Ιόε Κ. Ν. Σ ά θ· α, Βιο- 
γραφικόν σχεδίασμα περί τον πατριάρχον ‘Ιερεμίον Β' (1572—1594). ’Εν ’Αθ-ήναις 
1870, σελ. 157).

1) Ίδε ανωτέρω σελ. 8.
2) Πρβλ. καί ανωτέρω σελ. 12.
3) ’ Ιδ£ ανωτέρω σελ. 12—14
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τωτέρω κείμενον περιέχει — ΰά ήδύνατο νά παράσχη; Λεν νπήρχον 
κώδικες της επισκοπής Λακεδαιμόνιας, εξ ής ο βιογράφος τον cΑγιον 
Θεόκλητόν ήδύνατο νά άντλήοη; Δεν περιεσφζοντο έγγραφα εκ τοϋ 
επισκοπικού γραφείον τον Αγιον Θεόκλητόν εξελϋοντα ή άλλως πέος 
προς αντδν οχετιζόμενα; Καί είναι μεν αληθές, δτι κατά τον χρόνον 
τον μεοολαβήοαντα από της ύλανής τον Αγιον Θεόκλητόν και της 
σνγγραφής τον βίον αντον κατ’ επαναληψιν η Πελοποννηοος νπεστη 
καί δηώοεις καί έπιδρομάς, έξ ών μίαν τριετή περί το έτος 925 μετά 
στόμφον καί έξαιρέτον καλογηρικης μεμφιμοιρίας διαλαλεϊ όλοφνρόμενος 
παλαιός τις βιογράφος τον Άγιον Πέτρον επίσκοπον Αργείεον ), εοστε 
ονχί κατά πάντα άβασίμως ήδύνατο τις νά πιστεύση εις τνχδν άφα- 
νισμον τών σχετικών προς τον Αγιον Θεόκλητόν μαρτνρίεον. Αλλ 
έξ άλλον είναι προφανές, ότι δ σνντάκτης τον Βιον, ον κατωτέρω 
έκδίδομεν, μόνον τάς τνχδν προχείρονς κατά παράδοσιν πηγάς περί 
τον 'Αγιον Θεόκλητόν ελαβεν νπ δψιν * δεν ήϋέλησεν, ώς φαίνεται, επί 
το άπονώτερον νάναζητήση έγγράφονς πηγάς ’ ήδύνατο ρητορικάς καί 
πομφολνγώδεις εκφράσεις περί το βιογραφ ον μενον προσωπον μετ αχεί- 
ριζόμενος καί εις παρεκβάσεις καταφεύγων νά εκτείνη εις τδ έφικτδν 
μήκος τον Βίον καί οντω κάλλιστα — εκπληρών την επιταγήν τον 
προϊσταμένον επίσκοπον — νά έπισπάση καί την εναρέσκειαν αντον, 
δπερ, ώς διαβλέπω, ήτο σημαντικώτερον διά τον σνντάκτην τον Βίον 
ή ή διαλεύκανσις τών κατά τον Άγιον Θεόκλητον κα$ έαντήν λαμβα- 
νομένη . Ήπωςδήποτε — τονίζω καί πάλιν τδ πράγμα δ,τι ο
σνντάκτης τον Βίον παρέχει εν αντίο περί τον Αγιον Θεόκλητόν, έστω 
καί σμικρόν, είναι πάντως μετ' ενγνωμοσύνης εύπρόςδεκτον. Επίσης 
διά την κ,αϋ? δλον κατάστασιν τής ’Εκκλησίας καί δή κατά τούς χρό- 
νονς τον βιογράφον λίαν ενδιαφέροντα είναι οσα οντος καταφέρεται 
διεξοδικώς κατά τών ιεραρχών εκείνων, οϊτινες χάριν νλικών κερδών 
άπέβλεπον είς την κατάληψιν αρχιερατικών εδρών, τελείως άμελονντες 1

1) Novae Patrum bibliothecae ab A n g. Card. M a i о collectae tomus IX, 
editus a Josepho Cozza-Luzi. Έν ‘Ρώμη 1888, οελ. 13 (τοϋ III μέρους). 
Πρβλ. το σχετικόν κείμενον όρ&ώτερον έκ όεόομένον υπό Χρηστόν Π α π а ο ι κ ο
ν ό μ ο ν, ‘ Ο πολιούχος τοϋ "Αργους °Αγιος Πέτρος επίσκοπος Αργους ο θαυματουρ
γός. Έν Ά&ήναις 1908, σε λ. 70—71. — ° Οτι οι έπιόραμύντες ήσ αν οί Βούλγαροι και 
δτι άκριβέατερον ό τριετής χρόνος τής έν Πελοποννήοω επιδρομής αυτών όεον να 
όρισϋ-ή μεταξύ τών ετών 924—927 έδειξα έν τω έμω μελετηματι „Zui Sigillogi aphie 
der byzantinischen Themen Hellas und Peloponnes" έν& ανωτέρω σελ. 92—94, 
άριθ. 2. — Περί τής επιδρομής ταυτής τών βαρβάρων εις Πελοπόννησον, τής μνη
μονευόμενης έν τώ Βίω τοϋ 'Αγιον Πέτρον Αργέ ίων, S-ελω διαλαβει διεξοδικώς εν 
παρασκευαζόμενη διατριβή χάριν τοϋ Archiv fur slavische Philologie.

2*
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ή ολίγα φροντίζοντας περί τον πνενματικον βίου τής λαχονσης αντοΐς 
ποίμνης. Φαίνεται, δτι καί εν τη περιπτώσει ταντη αληθεύει το 
λεγόμενον, οτι οί αιώνες άντιγράφουαιν άλλήλονς. Διά δε την εσωτερι
κήν καόλου ιστορίαν της Αακεδαίμονος διαρκονντος τον Θ' αίώνος 
λίαν διδακτικά είναι δσα δ βιογράφος παραδίδει εις ημάς σχετικώς 
προς τονς αναξιοπρεπείς κληρικούς της Αακεδαίμονος, καύΤ ών δ 
Άγιος Θεόκλητος έστράφη, καί δσα παραδίδει περί τον χαρακτηρος 
καί τον τρόπον ενπατριδών τινών της Αακεδαίμονος, κα#’ ών σύλεναρώς 
ηγωνίσϋ'η δ αντός Άγιος, καί άτινα νπενϋνμίζονσιν ημιν τονς βραδν- 
τερον άγώνας Νίκωνος τον Μετανοείτε κατά τινών κακοβονλων καί 
δη φιλιονδαίων αρχόντων της αντης χώραςι). Αληθώς δε πολύ
τιμοι — κα$’ ά ήδη καί πρότερον έμνήσΰ'ημεν2) — είναι αί ειδήσεις 
περί τον 'Αγιον Θεόδωρόν επίσκοπον Αακεδαιμονίας, ας παρέχει δ 
κατωτέρω Βίος. Καί αί ειδήσεις ανται καΰιστώσιν ήμϊν τον ιεράρχην 
τούτον έξόχως σνμπαύλή. Ό βιογράφος εξαιρεί την ενδελεχή εργασίαν 
τον επίσκοπον Θεοδώρον περί την άνέγερσιν έλείων ναών εν Αακεδαί- 
μονι * ή εϊδησις αντη ονχί μόνον διά την τοπικήν ιστορίαν τής Αακε
δαίμονος κατά τον Γ αιώνα είναι σημαντική, άλλά καί διά την αρχαιο
λογικήν έρενναν τών διαφόρων βνζαντιακών μνημείων, τών κατα- 
κοσμονντων την χώραν ταντην, είναι βεβαίως άξια προσοχής. Παρά 
τήν ενδελεχή εργασίαν τον Θεοδώρον Αακεδαιμονίας περί την άνέγερ- 
σιν ύλείων ναών εξαιρεί δ σνντάκτης τον Βίον έτέραν Ιδιότητα τον 
αντον έπισκόπον, δτι „τονς τών αγίων βίονς έπιών, καί 
σν λλέγ ω ν ώς έκ πο λ νανύλών τινών λειμώνων τ ά καλλι- 
στα“, έξενγενίζει καί καέλωραΐζει τάς ιρνχάς. Τής τοιαντης περί τά 
αγιολογικά κείμενα μερίμνης καί ένδιατριβής τον Θεοδώρον Αακεδαιμο- 
νίας κατάλοιπον είναι δ κατωτέρω Βίος τον Άγιον Θεοκλήτον * ϊσως 
έν τώ μέλλοντι εύρημά τι, ενκταϊον, εν χειρογράφφ ύλέλει διδάξει, δτι 
δ νφ1 ημών έκδιδόμενος Βίος δεν είναι το μοναδικόν αγιολογικόν κεί
μενον το προελϋ'δν κατ' επιταγήν καί μέριμναν τον φιλοκάλον καί 
φιλίστορος έπισκόπον Αακεδαιμονίας Θεοδώρον.

Άλλ’ εξαιρέσει τών καύλ' έκαστον δ Βίος τον Άγιον Θεοκλήτον 
ώς σννολον λαμβανόμενον είναι ιστορικόν μνημεϊον άξιολογώτατον. Δι
ότι δ Βίος οντος σννταχϋ'είς έν Αακεδαίμονι κ.αύΤ ονς χρόνονς προσδι- 
ωρίσαμεν, κατά τον Γ μεσονντα αιώνα, έλέγχει σνγγραφέα έπαρκώς χει- 1 2

1) Ίδέ τό ελληνικόν άρχέτνπον τοϋ Σνναξάριου τοϋ 1 Αγιον Νίκωνος, έν&' 
ανωτέρω, σελ. 165 κ. ε., 172 κ. ε.

2) Ίόέ άνωτέρω σελ. 12.
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ροζόμενον τον άρχαϊον λόγον καί προς τάς κλαοοικάς άναμνήΰεις εν δε- 
δομένφ μέτρφ οίκεϊον. Κατά ταντα εχομεν μίαν επί πλέον άπόδει'ξιν, 
,,δτι ή Αακεδαίμων δεν ήτο κατά τονς μέοους αιώνας χώρα δλως άπαί- 
δεντος, καέλ' ά ήδύνατο νά ύποτεύ!η“ · καί η νέα άπόδείξίς αϋτη ανά
γεται εις χρόνους άρχαιοτέρους τον ΙΓ' αιώνος, περί ών έλέγχύΐη, δτι 
δεν κατέλιπον εις ημάς μαρτύρια άοφαλη πνευματικόν βίου εν Λακε- 
δαίμονιг). Τούτων όντως έχόντων δ ανώνυμος συντάκτης τον Βίου 
δέον νά ϋ'εωρηύλη πρόδρομος των λογιών έκείνων Λακεδαιμονίων2) βι- 
βλιογράφων — ών οι αρχαιότεροι των γνωστών ήκμασαν λήγοντος τον 
ΙΓ’ και άρχομένου τον ΙΔ ' αιώνος1 2 3) —βιβλιογράφων άσχοληΰ'έντων περί

1) Σ π. Π. Λάμπρος έν „Νέω Έλληνομνήμονι“ τόμ. Λ (1907) σελ. 152. Πλήν 
ο κ. Σπ. Λάμπρος διατνπών την Ιδέαν, ότι „περί... των χρόνων των άρχαιοτέρων τον 
όεκάτον τρίτον αιώνΟς δεν περιεσώθησαν ειδήσεις άσφαλείς“ περί τής έν Λακεδαίμονι 
παιδείας, παραδόξως έλησμόνηοε παντελώς το Σνναξάριον τον ‘ Αγιον Νίκωνος τον 
Μετανοείτε, οπερ ασφαλώς συνετάχθη εν Λακεδαίμονι προ τον ιγ’ αιώνος, ελέγχει δε 
σνγγραφέα λόγιον καί ελληνομαθή. Το αντο Σνναξάριον αναφέρει καί περί λογιών 
Λακεδαιμονίων, οίον τον' Ιωάν ν ον Μαλακηνοϋ (οστις ήτο ,,τών επί τη κατά 
κοσμον σοφία θανμαζομένων τά πρώτα φέρων ον τής Λακώνων πόλεως μόνον, άλλα 
καί πάσης ‘Ελλάδος καί Πέλοπος“) καί τον Μιχαήλ Χοιροσφάκτον (οστις 
ήτο καί άλλως περίβλεπτος ,,έν τη . . . τών Λακώνων χώρα° καί „ρύμη λόγον καί 
μεγαλοφνια καί τή κατά κόσμον αοφία“). ’ Ιδε το άρχέτνπον Σνναξάριον τον ‘ Αγιον 
Νικωνος, ενθ ανωτέρω, σελ. 177, 195 κ. ε.

2) Ιδε το μελέτημα τον Σπ. Π. Λ ά μ π ρ ο ν, „Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καί 
κτήτορες κωδίκων κατά τονς μέσονς αιώνας καί επί Τονρκοκρατίας“ έν τω περιοδική» 
τον αυτού „Νέω Έλληνομνήμονι* τόμ. Α' (1907) σελ■ 152—187 καί 303—357. ’Επί
σης τάς προςθήκας καί διορθώσεις εις τό αντο μελέτημα έν τόμω Α’ (1907) σελ. 
492—495, τόμω» ζ (1909), σελ. 106—107, τόμ. Θ' (1912), σελ- 300—301, τόμ. ΙΑ' 
(1914), σελ. 189—190. Προσεχώς θέλει δημοσιενθή ήμετέρα σνναγωγή Λακεδαιμο
νίων βιβλιογράφων καί κτητόρων κωδίκων κατά τε τονς μέσονς αιώνας καί έπί 
Τονρκοκρατίας, άξιόλογον συμπλήρωμα μετά έπανορθώσεων εις τό προμνημονενθεν 
μελέτημα τον καθηγητοΰ Σπ. Π. Λάμπρον.

3) с Ο Λέων Ραονλ — ούτινος βιβλιογραφικόν εργον είναι οι κώδικες Theologi- 
cus Graecus LXXIX (Nessel) ή CGXX (LambeciusJ, γραφείς έν έτει 1139, καί LXXX 
(Nessel) ή COXXI (Lambecius) τής έν Βιέννη Αντοκρατορικής Βιβλιοθήκης — ΰν καί 
νπ’ άριθ. 1 ονχί άνεν δισταγμόν έταξεν δ κ. Σπ. Π. Λάμπρος (ε'νθ’ άν. τόμ. Α', 1907, 
σελ. 155—6) μεταξύ τών Λακεδαιμονίων βιβλιογράφων, δεν φαίνεται μοι σχετιζόμενος 
αμέσως προς τήν Λακεδαίμονα. — Πρβλ. Nessel, Catalogue sive recensio specia
ls omnium codicum manuscriptorum Graecorum .... Έν Βιέννη 1690, σελ. 163 
τον a' μέρους. — Lambecius, Comment, de Augustissima bibliotheca Caesarea 
Vindobonensi έκδ. Kollar (1766—82). Liber V, σελ. 106 *. ε. 109. — Castellan i, 
Catalogus codicum Graecorum qui in Bibliotheca D. Marci Venetiarum inde ab 
1740 ad haec usque tempora inlati sunt. Έν Βενετία 1896, σελ. 94 έν σημειώσει. 
( Ενταύθα γίνεται λόγος περί τού Μαρκιανοϋ κώδικος Cl. I. № LXIII, οστις σνν- 
εγράφη κατά τον ΙΖ' αιώνα έκ τον προειρημένου Βιενναίον κώδικος τού έτους 1139, 
συμπεριλαμβανομένου καί τού βιβλιογραφικού σημειώματος τού Λέ οντ ο ς Ραονλ).— 
Πρβλ. ’Αν. Χατζή, Οϊ Ραονλ, Ράλ, Ράλαι (1080 — 1800). ‘Ιστορική μονογραφία. 
Kirchheim 1909, σελ. 19.
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τήν άντιγραφην ούχϊ μόνον έργων ιδεολογικών καί πρακτικών, αλλά 
και περί την άντιγραφήν συγγραφέων της έκκρίτον Άρχαιότητος, και 
δέον εξ ετέρου να ύδεωρη'ϋ'ή ο ανώνυμος συντάκτης του περί ου ο λό
γος Βίου εις των άποτέρω προδρόμων της πνευματικής εκείνης κινή- 
σεως έν Αακεδαίμονι κατά τους χρόνους της άρχης εν Πελοποννήσφ 
των Παλαιολόγων, ών την έν Μυστρα αυλήν έλάμπρυνε το δαιμόνιον 
πνεύμα τοϋ Γεωργίου Πλήύδωνος του Γεμιστού και ή φοίτησις ούχϊ μό
νον eΕλλήνων συγγραφέων, οΐος δ συντάκτης τής γνωστής Επιδημίας 
έν "βδου Μάζαρις (περί το 1415 μετά πιΰ'ανότητος υπήρξε)1), δ 
Ιωάννης Δ οκε ιαν ό ς1 2), δ 5Ιωάννης Μόσχος κλ. κλ., άλλά καί 
λογιών cΕσπεριών, οΐος δ περίφημος έξ Άγκώνος στηλοκόπας Κυριάκος 
de Pizzicolli3 *).

1) Περί τούτον ίδε Κ. Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litte- 
ratur. Έν Μονάχω 1907, σελ. 492 κ. ε. {ελληνική μετάφρασις Γ. Σωτηριάδον 
τόμ. Β', σελ. 172), Νίκον Βέην έν „Βνζαντινοΐς Χρονικοΐς“ τόμ. ΙΑ' (1904) σελ. 
71, Σπ. Π. Λάμπρον ένθ' άν. σελ. 162—164.

2) Ίδε περί τούτον κατ' έκτασιν παρά Krumbacher, ένθ' ανωτέρω, σελ. 
497 {έλλην. μετάφρασις τόμ. Β', σελ. 177) και Σ π. Π. Λάμπρον ένθ’ ανώτεροι 
τόμ. Α' (1904) σελ. 299 κ. έ. καί τόμ. Λ' (1907) σελ. 179—181.

3) ‘Ο Κυριάκός έξ 'Αγκώνος όιέτριχρε δίς έν Λακωνική τω 1437 και 1447/8. 
Κατά τήν όεντέραν διαμονήν αυτού έν τή χώρα ταύτη φαίνεται ξενισθείς έν Μυστρα 
νπό τον δεσπότου Κωνσταντίνον τοϋ Παλαιολόγον, τον έπειτα τελευταίου ημών αντο- 
κράτορος. Μικρόν 3’ έργίδιον τον περί ον ό λόγος αρχαιοδίφου νπό τον τίτλον
,,Μ η ν ών τον ένιαυτον τ ά ξ ι ς κατά τούς παλαιούς'Ρωμαίονς...“, 
γραφέν έν Μυστρα τη 4 φεβροναρίον 1448, προσφωνεΐται Κωνσταντίνο) τψ Παλαιο- 
λόγω. (' Ιδε: G. Castellani, Un traite inedit en grec de Cyriaque d’Ancone 
έν τή Revue des etudes grecques, τόμ. Θ', 1896, σελ. 225—230). Περί τής διατρι
βής τον Κυριάκού de Pizzicolli έν Λακωνική έχομεν Ιδιον φρόντισμα τον καθηγη- 
τον Σ π. Π- Λάμπρον έν τφ „Νέω Έλ?.ηνομνήμονι“ αυτού — τόμ. Ε', 1908, 
σελ. 414—423 — νπό τον τίτλον „Κυριάκός ό ’ Αγκωνίτης έν Λακωνική“. Προς το 
φρόντισμα τούτο — οπερ δέον νά άναθεωρηθή άτε σφαλμάτων βρί&ον — πρβλ. καί 
τά γεγραμμένα νπό W. Μ i 11 e r, The Latins in the Levant... Έν Λονδίνω 1908, 
σελ■ 417 κ. ε. {Πρβλ. τής νπό Σπ. Π. Λάμπρον διασκευής τον έργου τούτον νπό 
τον τίτλον Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι . . Έν Άθήναις 1909—10. 
Τόμ. Β', οελ. 123 κ. έ.). Δυστυχώς άμφότεροι ο τε Σπ. Π. Λάμπρος καί ό W. Miller 
δεν είχον νπ όηην τά νπό Ε. Ziebarth έν Ephemeris Epigraphica τόμ. IX 2 
(1905) σελ. 199 σχετικώς γεγραμμένα. Διεσώθησαν καί στίχοι τον Κυριάκού τοϋ έξ 
Άγκώνος, έν οίς έξαίρεται ή παλαιά δόξα τής Σπάρτης έν άντιθέσει προς τήν σύγ
χρονον κατάπτωσιν. Τών στίχων τούτων έχομεν καί παλαιάν ελληνικήν μετάφρασιν 
άποδοθεϊσαν λίαν άπιθάνως εις Πλήθωνα νπό Σ π. Λάμπρον, {Ίδέ „Επίγραμμα 
Κυριάκον τον έξ Άγκώνος περί τον μεσαιωνικού Μνστρά“ έν τή Έπετηρίδι τον 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού. Τόμ. Ζ', 1903, σελ. 39 κ. έ.). Διά τάς έπιγραφι- 
κας εργασίας Κυριάκού τοϋ έξ Άγκώνος έν Λακεδαίμονι πολύτιμον υλικόν προσ- 
έφερε πρόσφατον ενρημα μεταξύ τών χειρογράφων τής Biblioteca Trivulziana, ής 
μέρος περιήλθεν εις τήν Αμβροσιανήν βιβλιοθήκην τοϋ Μιλάνου. Τό νέον τούτο
ενρημα άνεκοίνωσεν ό R. Sabbadini, Ciriaco d’Ancona e la sua descrizione 
autografa del Peloponneso trasmessa da Leonardo Botta. (’Απόσπασμα έκ τών
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Ό άνώννμος σνγγραφεύς τοϋ Βίου — ώς έφΌημεν είπόντες — ελέγχε
ται οίκείως πως έχων προς τάς κλασσικάς αναμνήσεις. "Οτι ίόίφ συγ- 
κινει ημάς είναι αΐ λέξεις, ας οντος άφιεροϊ εις το παλαιόν κλέος 
τής Αακεδαίμονος, „ήν πάσα γραφή τε και ποίησις ft αν μα 
πεποίηται“, και εις τα κατορΌώματα των Λακεδαιμονίων, ,,ά και 
διά γης και Όαλάσσης τεΌρύλληταιί( * καίτοι άφελώς ό 
συντάκτης τοϋ Βίου τό παλαιόν κλέος των Λακεδαιμονίων διαλαλεϊ μη 
δννάμενον να συγκριΌή προς τά χριστιανικά κατορΌώματα καί τό 
επί χριστιανική αρετή περιβόητον όνομα τοϋ 'Αγίου Θεοκλήτου. Καί 
ήδύνατο μεν νά ύποτεΌή, ότι τοιοϋτος διϊσχυρισμός, δικαιολογούμενος 
ύπό των επιχειρημάτων, ατινα ό συγγραφεύς προβάλλει, συμβιβάζεται 
Μρός τό πνεύμα τον αΐώνος τον συγγραφέως ημών, αλλά τό καΌ? ημάς 
πολύ άμφιβάλλομεν, αν αυτός οντος δ συγγραφεύς τον Βίου έπίστευε, 
τουλάχιστον καΌ’ δλην την έκτασιν, τον διισχνρισμόν τούτον. Όίτως- 
δήποτε οί εν τφ κατωτέρω κειμένω άπαντώντες άναμνηστήριοι λόγοι 
τής παλαιάς δόξης τής Αακεδαίμονος έπιβεβαιοϋσιν, ότι αν μη δ καΌ■’ 
όλου λαός, τουλάχιστον οί λογιότεροι τής χώρας ταντης καί κατ' αυ
τούς τούς αμαυρούς χρόνους τον Μεσαιώνος εϊχον συνείδησιν δποϊα τινά 
ένδοξα χώματα έπάτουν. Ό ανώνυμος βιογράφος τοϋ "Αγίου Νίκωνος, 
άκμάσας κατά τον Γ—ΙΑ' αιώνα, ηγούμενος δε τής υπό τον αγίου 
τούτου εν Σπάρτη καΌιδρυΌείσης μονής, λαμβάνει άφορμήν νά μνημο- 
νεύση έν τώ έργφ αύτοϋ πλήν τών άλ?*ων προσώπων καί πραγμάτων 
τής έκκρίτον Άρχαιότητος τής παλαιάς νομοΌεσίας τοϋ Λυ
κούργου1). Αυτός δε οντος δ λαός τής Αακεδαίμονος κατ' αυτούς 
τούς στυγνούς χρόνους τής υπό τούς Τούρκους δουλείας είχε σαφε- 
στάτην συνείδησιν τής ενδόξου καταγωγής αύτοϋ καί τών τροπαίων 
τών προγόνων καί δ Μανιάτης στιχοπλόκος Νικήτας Nι φ άκη ς ή 
Νήφος* 1 2) γράφων κατά τά τέλη τοϋ ΙΗ' αΐώνος τούς έκλαϊκενΌέντας 
στίχους:

Miscellanea Ceriani σελ. 183—247.) Έν Μιλάνω 1910. Πρβλ. καί τήν κριτικήν τον 
Ε. Ziebarth έν Berliner Philologische Wochenschrift, τόμ. Λ (1910) άρι&. 10, 
οελ. 306—308. — Περί τοϋ Κυριάκον τοϋ εξ 'Αγκώνος καί ενός πολυτίμου επ' 
εσχάτων άνακαλνφ&έντος ιδιογράφου αντοϋ Ιδε Paul Maas, Ein Notizbuch des 
Cyriacus у on Ancona aus dem Jahre 1436. Έν Beitrage zur Forschung, Studien 
und Mitteilungen aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal. Folge I, Heft 1 [1913], 
σελ. 5—15.

1) Ιδε τό ελληνικόν αρχέτυπον τοϋ Συναξαριού τοϋ ‘Αγίου Νίκωνος, έν&‘ ανω
τέρω, σελ. 164.

2) Ίδ'ε περί τον στιχοπλόκον καί διδασκάλου τούτον όσα έαημείωσα έν τώ έμώ 
φροντίσματι „’Αρκαδικά χωρικά περιπαίγματα“ έν τώ περιοδικοί Αρ-
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Σ’ αυτά τά δρη1) φύγανε οι μαύροι Σπαρτιάται 
κ’ είναι αυτοί πού λέγονται την σήμερον Μ αν ιάτ αι* 1 2),

ήντλει βεβαίως ούχί εκ τον λογιωτατισμοϋ του, άλλ’ εκ των δημωδών 
παραδόσεων τής γενετείρας αυτού.

Την σχετικήν οικειότητα τού συντάκτου τού Βίου προς τά τής ϋύ- 
ραϋ'εν σοφίας δεικννουσι και αι άρχαϊαι παροιμιώδεις εκφράσεις, ας 
отгод έγκατέσπειρεν εν τω εργφ αυτού, ενίοτε παραλάσσων αύτάς κατά 
τάς συμπαριστωμένας άνάγκας. Τοιαύτας εκφράσεις παρετήρησα τάςεξής: 
έκ τής αυτής ό φασι κεραμίας“3) * „Κερκώπων αγορά γενό- 
μενοι“ (πρβλ. τήν άρχαίαν παροιμίαν: αγορά Κερκώπων4 5)· „φρον
τίζω ν ήν όσα και κώνωπος ινδικός φ acnv έλέφ ας“ (πρβλ. 
την άρχαίαν παροιμίαν: κώνωπος έλέφας ’Ινδός ούκ άλεγί- 
ζει6 7) · „έκ κρασπέδου φησί δεϊξαι το νφασμα“ (πρβλ. την 
άρχαίαν παροιμίαν: έκ τού κρασπέδου τό [πάν]ύφ α σμα6) · 
„πολλά μεταξύ κύλικος και χείλε ο ς“ (πρβλ. τήν άρχαίαν 
παροιμίαν : πολλά μετ αξύ [πέλει\ κύλικος καί χείλε ο ς 
[άκρου]1)’ „κακών Ί λ ι ά ς“ (πρβλ. τό άρχαϊον: Ίλιάς κακών8) · 
„μ η δ’ ϊκταρ τό τού λόγον προς ταυτηνί τήν φροντίδα 
β άλλον σ iu (πρβλ. τό άρχαϊον: ον δ’ ϊκταρ βάλλε ι[ν] [e^etg]9).

μονιά“ (’Αθηνών) τόμ. Γ (1902) οελ. 146—7. Πρόςθες καί τά μετά ταϋτα όημοσιεν- 
θέντα νπό Ν. X. Κωοτή εν τω Δελτίω της c Ιστορικής καί Εθνολογικής ‘Εταιρείας 
τής *Ελλάδος τόμ. ζ οελ. 361—2, 368—70 καί εν τοΐς τον αντοϋ Σμνρναϊκοΐς 
5 Αν αλέκτο ις. Τενχ. Λ’. Έν Άθήναις 1906 οελ. 361 κ. ε.

1) ’ Εννοεί ό στιχοπλόκος τά Μανιάτικα δρη.
2) Ίδε τους στίχους τούτους προχείρως παρά Georg Ludw. von Mau

rer, Das griecbische Yolk in 6ffentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Be- 
ziehung vor und nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834. Heidelberg 
1835. Τόμ. Γ’, οελ. 1. — Πρόςθες ενταύθα, ότι και ό κώόιξ 28 τής βιβλιοθήκης 
τής Βουλής των сΕλλήνων περιέχει οτίχους τον Νικήτα Νηφάκον καί δή μετά τινων 
γλωοοικών ερμηνειών καί άλλων παρατηρήοεων γερμανιοτί. — "Εχομεν ό’ έκδόοεις 
καθ' όλου ή επί μέρους των οτίχων τον Νηφάκον — πλήν των οημειωθέντων νπ 
έμον έν β, Αρμονία* τόμ. Γ', 1902, οελ. 146—147 καί τάς εξής: νπό В u c h ο η, 
ένθ’ ανωτέρω, οελ. LXXXVII *. ε. ' νπό Heinrichsen, Nygraesk Digt от 
Mainoterne (’Εν Κοπενχάγη 1849) καί νπ’ ανωνύμου, 1 Η Λακωνική χωρογραφία... 
1Εν Άθήναις 1853 καί έν τα περιοδικω Ονήοανόρος“ τόμ. Γ' (1865), οελ. 202—213.

3) Αυτόθι, τόμ. Α', οελ. 407, 68.
4) Corpus paroemiographorum Graecorum (Ediderunt E. L. A. Leutsch 

et F. G. Schneidewin, Έν Γοτίγγη 1839—51). Τόμ. A', οελ. XXXV, 2, 5. 349, 3. 
Τόμ. В', οελ. 1, 3,

5) Αυτόθι, τόμ. Β', οελ. 495, 37.
6) Αντόθι, τόμ. Α', οελ. 252, 15. Τόμ. Β', οελ. 162, 66.
7) Αντόθι, τόμ. Α', οελ. 148 κ. ε. 71. 294, 46. Τόμ. Β', οελ. 84, 95. 617, 46.
8) Αντόθι, τόμ. Α', οελ. 256, 26. Τόμ. Β', οελ. 34, 93.
9) Αντόθι, τόμ. Α’, οελ. 143, 55. Τόμ. Β’, οελ. 43, 46. 126, 75. 581, 32.
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5Αξιοσημείωτα έπειτα είναι τα άκόλουέλα εν τφ Βίφ χωρία: „τον ποιη
τικόν εκείνον κνκεώνα, επίληΌ'ον κακών“ (πρβλ. Ιλιάδος 
Λ', 624, 641. ’Οδύσσειας Κ', 234 π. έ, 316 κλ. κλ.) · „Τυραννική 
σάλπιγξ“ (πρβλ. ΑΙαχύλου Ευμενίδες 567, Σοφοκλέους Αίας 18, Εύρι- 
πίδον Φοίνισσαι 1377, ‘Ηρακλείδαι 830 κλ. κλ.) · „των όντως δντω Vй 

(χρήσις Πλατωνική). Καίτοι ήδύνατό τις νά διϊσχυρισ&ή, δτι δ συντάκ
της τού Βίου ούχί άμέαως έκ των αρχαίων πηγών ήντληαεν ταϋτα, 
αλλά καί άλλως εύχρηστα εν τή χριστιανική γραμματείς παρέλαβεν αυτά 
εκ κειμένων ταύτης· Οπωςδηποτε ύλεωρω αίσιον σημειωσεως, οτι εκ 
των ανωτέρω σημειωά'εντων αρχαίων παροιμιωδών εκφράσεων και άλλων 
άξιοσημειώτων γλωσσικών τρόπων, οϊτινες εν τώ Βίφ τού 'Αγίου Θεο
κλήτου κεϊνται, δύο mutatis mutandis άπαντώσι και εν τώ κατ’ έπ- 
ανάλη^ριν ήδη προμνημονευύλεντι Σύναζαριφ τον Αγιου Νίκωνος το ο 
Μετανοείτε χ) · εν τούτφ άναγινώσκομεν: „και ή τ ών κακών αυτών 
Ίλιάς λέλυται καύλ’ άπαξ τή τού οσίου παρουσία“ καί „πολλαπλής 
τε ευφροσύνης κρατήρα αυτφ κερασαμενος, η, μαΚλον ειπεΐν, τον π ο ι η- 
τ ι κ δ ν εκεί νον κ υ κ ε ω να, κ α κ ω ν ε π ι λ η ύλ ο ν απαντων, προσ- 
έύληκε [= ό "Αγιος Νίκων] καί ταϋτα .. Ν'1 2). Θά ήτο δμως τόλμημα έκ 
τής κοινότητος τών δύο τούτων χωρίων τών δύο κειμένων, τον Βίου 
του 'Αγίου Θεοκλήτου και τον Βίου του Άγιον Νίκωνος, νά έξαχϋώσι 
γενικά συμπεράσματα περί τής τυχόν συνεξαρτήσεως τών δύο τούτων 
κειμένων · διότι φράσεις ώς αί άνωτέρω κοιναί εν τοίς Βίοις τών δύο 
Λακεδαιμονίων άγιων ήσαν, ώς εϊρηται, γενικώς εύχρηστοι εν τή χρι
στιανική γραμματείς καί μάλιστα έν εργοις συγγραφέων ένασμενιζόντων 
ταΐς κλασσικαϊς άναμνήσεσι. Είναι δμως λίαν πιθανόν, δτι δ λόγιος 
σνγγραφεύς τού Βίου τον Άγιου Νίκωνος, ανώνυμός τις ηγούμενος 
τοϋ έν Σπάοτη υπό τού άγιου τούτου καύλιδρούλέντος μοναστηριού, 
έγνώριζε τον Βίον τοϋ Άγιου Θεοκλήτου Λακεδαιμόνιας.

Οϊκοϋεν εννοείται, δτι δ συντάκτης τοϋ κατωτέρω Βίου είναι 
πολλώ μάλλον προς τά Βιβλικά κείμενα οικείος. Πολλάς δε φράοεις 
κατά τά είωϋ'ότα παρά τοίς Βυζαντινοί ς παρενείρει δ σνγγραφεύς έν 
τφ έργφ αύτοϋ αυτολεξεί έκ τής Βίβλου ειλημμένος ή έξ αυτής πολλά 
χωρία υπαινίσσεται ώς από μνήμης έτύγχανεν έχων καύλ ά κατω
τέρω έν ταΐς οίκείαις ύποσημειώσεσιν αναγράφεται.

1) ’ Ιδε την άνωτέρω οελ. 15 άναγραφεΐοαν έκδοοιν τον αρχετύπου κειμένου 
τον Βίου τον Άγιον Νίκωνος, σελ. 175, οτίχ. 12—13.

2) Α ντό&ι, σελ. 178, οτίχ. 15—18.
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Ό λόγος τον συντάκτου του Βίου ενίοτε έξαίρεται είς ασυνήθη εν 
τη συναξαριακή φιλολογίφ άνθησιν * πολλάκις at παρομοιώσεις εν αύτφ 
είναι ζωηραί και επιτυχείς * άλλ’ ή αρετή αυτή εξαφανίζεται πολλάκις 
εν τη μονοτόνφ συσωρεύσει των λέξεων. Ή όέ γραμματική καί συν
τακτική χρήσις εν τω προκειμένω Βίω είναι καθ’ όλου λαμβανομένη 
δόκιμος, καίπερ μη κατά πάντα άπηλλαγμένη κηρών. Οντω π. χ. έν 
αυτή τη αρχή του κειμένου καί προς το τέλος έχομεν τελικήν ευκτικήν 
μετά του δυνητικού αν συνοδευομένην, όπερ άδόκιμον. Αί δε έν τφ 
Βίφ νέαι λέξεις μη άπο τεθη σαν ο ι σμέναι έν τοϊς έλληνικοϊς λεξικοίς ανα
γράφονται έν τέλει τού κειμένου τούτου.

Ή εκδ ο σις

τού κατωτέρω Βίου γίνεται κυρίως έπί τη βάσει φωτογραφιών, ας προς 
χάριν μου έπιτυχώς παρεσκεύασεν ό έν (Ρώμη φωτογραφικός οίκος Saba- 
dini. ’Εν ύπομνήμασιν έσημείωσα τά κυριώτατα σφάλματα τού βιβλιογρά- 
φου — ολίγα τινά όντα — έξαιρέσει τών είς βαρείας καί οξείας άφορώντων. 
Έφρόντισα δε πάντοτε νάποφύγω διορθώσεις σφαλμάτων έκ τού συγ- 
γραφέως τυχόν πηγαζόντων καί ούχί είς αυτόν τούτον τον συγγραφέα 
προσγραπτέων αν καί η τοιαύτη διάκρισις είναι πάντοτε δύσκολος, 
άλλως τε τού κειμένου έν ένί καί μόνφ κώδικι διασωθέντος. Την δε 
στίξιν πολλαχού διώρθωσα σιωπηλώς κατά τά προσήκοντα * έφρόντισα 
δ1 όμως νά μην απομακρυνθώ καί πολύ τών έν τφ κώδικι παραδεδομένων.

Τούτων ούτως έξηγηθέντων προς οδηγίαν τών έντευξομένων, ακο
λουθεί αυτό τούτο τό κείμενον.



Βίος και πολιτεία καί μερική θαυμάτων άιήγησις 
τον εν άγίοις 7ιατρός ημών θεοκλήτου επισκόπου

Λακεδαιμόνιας.

Ουδέ τον καίУ ημάς βίον, ουδέ τάς ш τελεί των αιώνων γενεάς άφή- 
κεν άβοηΰ'ήτους είς άρετήν δ πάντων άεί φιλανύλρώπως επ' άγαύλοίς προ- 
μηύλούμενος κύριος, άλλ' έδωκε πολλά τής άρετής παραδείγματα γειτο- 
νούντα και τοις χρόνοις τής ήμετέρας άναδείζεως καί είς τον βίον προ- 
όδου, ώς άν πάοα περιαιρεύλείη πρόφασις των κακίζειν εθελοντών καί 
αίτιάσϋαι τά αναίτια, εϊτ' οϋν ημέρας καί ενιαυτούς, έπεί γάρ ούχ 
ούτως έπάγεται πρός άρετήν εύγενών άνδρών υπέρλαμπρος βίος καί 
ϋ'ανμαζόμενος, αλλά δοκούμεν οι τυφλοί τάς κρίσεις καί φρονοϋντες 
υλικά καί ήλίΰια, ώς έτέρα τις έπέλαμπε τω βίω χάρις τά παλαίτερα, 
καί ώσπερ άπογνόντες την κατά ϋεόν εύδοκίμησιν, άναπίπτομεν καί 
ραϋυμούμεν, ουδέ βραχύ ζώπυρον άρετής ταϊς Ίρυχαΐς ύποκαίοντες, διά 
τούτο προσεχή δίδωσι καί ώς είπείν άγχίϋυρα τής ειλικρινούς πολιτείας 
τά υποδείγματα, ϊνα πάσα μέν σκήηης καί άπαν ραθυμίας προκάλυμμα 
έκποδών γένηται, των πιστών δέ έκαστος ή πρός ένύλεον διαϋερ- 
μανάείη ζήλον, ή διαμέλλων πρός τά καλά καί άναδυόμενος γυμνόν 
φέροι τον έλεγχον τής οικείας βλακείας κατήγορον καί την γλώτταν 
πεδοίτο πρός τηλαυγή καί φανεράν άλήύλειαν, άναισχνντεϊν μή δυνά- 
μενος. ότι δέ καί νύν πολλούς ό βίος καρποφορεί ύλεφ τούς είς άκρό- 
τατον τών κακών δι’ άρετής άναδραμόντας καί κατά πάσαν πράζιν 
ϋαυμαστωύλέντας καί ύλεωρίαν, αυτά μαρτυρεί τά πράγματα ' άλλά τού- 
το)ν άλλους μέν άλλαι προβάλλονται χώραι καί πόλεις, οΐόν τινα εαυτών 
άγάλματα καί σεμνολογήματα, ή δέ άοίδιμος Λακεδαίμων καί περιβόητος,

3 Λακεδαιμόνιας] μεί>’ ο ακολουθεί άμέσως : έν(λόγησ)°(ν) π(άτε)ρ: 9 είτ ούν. 

9. 10 ονχόντως. 12 έτ£ρα τις. 17 * εκ ποόών. 22 *πράξιν.
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ην πάσα γραφή τε καί ποίηαίς θαύμα πεποίηται, μεϊζον έαυτής θαύμα 
προβάλλεται καί καλλώπισμα, τον ιερόν Θεόκ?^ητον, άνδρα περιφανή 
και περιώνυμον τοϊς οίκείοις κατορθώμασι καί οΐον δ λόγος προϊών 
άποδείξειε. τί γάρ τά παλαιά τής Αακεδαίμονος διηγήματα προς την 
τούτον άντεξεταζόμενα άρετήν; ή δήλα δη εκείνα μεν ούδέν άλλο ή 
ξίφη και πόλεμοι και σφαγαι καί χύσις αίματος, καί άνδρες πολεμικόν 
καί φόνιον πνέοντες καί την εν δπλοις έπίδειξιν διά βίου μελετήσαντες 
παντός, ά καί διά γής καί θαλάσσης τεθρύλληται · τά δ' εμά καί τού 
εμού άριστέως διηγήματα ον πόλεμοι καί σφαγαι ουδέ δπλομανία τις 
καί άκόρεστος φόνων επιθυμία, άλλα πάλαι καί άριστεϊαι κατά δαι
μόνων χωρίς αίματος κατορθούμεναι · άφ’ ών δ εμός κηρύττεται Θεό
κλητος, το τής αρετής άνθος, δ ίερωσύνης κανών, το σεμνολόγημα τής 
Χριστού εκκλησίας, τά τούτου τοίνυν καί διηγητέον ήμίν καί άνά- 
γραπτα ταίς || των πιστών φιλαρέτοις ποιητέον άκοαϊς, εί καί μη πάντα 
συλλαβεϊν δ λόγος δεδύνηται · τά πολλά γάρ δ διαρρεύσας μετά την 
εκείνου έκδημίαν ύπέκλεΐ'ψε χρόνος καί λήθης έναφήκε βυθοϊς, οΐος 
εκείνος ού καλός των καλλίστων εν πολλοίς επίβουλος, καί τά άξια 
μνήμης καί φωτός τή τής σιωπής παραπέμπουν ννκτί καί μελαίνων 
τά τής άρετής χρώματα, καν μη ταχεϊαν ύπέτεινε την σύμμαχον χεϊρα 
καί θερμήν την σπουδήν είσηγάγετο δ νυν ιερός τής Αακεδαίμονος 
ποιμήν καί πολλοστός μεν τω άριθμώ μετά τον ιερόν θειον Θεόκλητον, 
τω τρόπφ δε καί τή ζέσει τού πνεύματος ευθύς μετ' εκείνον, καί θεού 
δώρον ώς άληθώς τή Αακεδαίμονι καί ών καί καλούμενος, εί μη οϋτος 
έτάχυνε την βοήθειαν, ούδ’ αν λείψανόν τι καν βραχύ, ουδέ λόγος τις 
των τού θείου ποιμένος Θεοκλήτου κατορθωμάτων εις το μέλλον νπ- 
ελείφθη τω βίω. τί δ’ άν τις αίτιάσαιτο έτερον δίκαιος ών καί άδέκαστος 
δικαστής, άλλ’ ή την των προγεγονότων επισκόπων ού καλήν επί τοϊς 
μέγιστοι ς, ούκ οϊδα πώς εϊπω μετρίως, είτε λήθην είτε ολιγωρίαν, εϊ γε 
ήνέσχοντο τηλικαύτην άνδρός άρετήν έάσαι τή τού χρόνου συγκαλυφθή- 
ναι φορά καί υπό τή πολλή τούτου μαρανθήναι σκιά; ού μήν θεοφι
λής οϋτος καί φιλόκαλος άνήρ, δ ταϊς θείαις καταπλουτιζόμένος δωρεαις, 
ήνέσχετο το παθεϊν τοϊς άλλοις παραπλήσιον, άλλά τήν φιλεργόν έκ- 
μιμούμενος μέλισσαν, ανένδοτός τε έστί προς πάσαν εργασίαν άρετής 
καί αήττητος, τούτο μεν οίκους άνεγείρων θείους, οΐος καί οϋτός έστιν 
δ τήν Αακεδαίμονα περικοσμών, αυτός εαυτόν θεατρίζων καί έκπυρ-

4 τί. 5 * άρετήν' ή. 9 *άριστέος τις. 21 &εόκλη. 24 τις. 29 έάσαι. 
30 σκιά ·
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σεύων ώσπερ τινάς ακτίνας, τά οίκεϊα κάλλη καί τό μέγεθος έπι- 
δεικνύ μένος, της εκείνον φρενός καί χειρός εργον, τούτο όέ καί τούς 
των άγιων βίους έπιών καί συλλέγων ώς εκ πολύανθων τινων λειμώνων 
τά κάλλιστα καί την ψυχήν έζευγενίζων καί καθωραΐζων. επεί όέ ενρε 
καί των τού θεσπεσίου πατρός Θεοκλήτου κατορθωμάτων άμυόράν τινα 5 

μνήμην άγοαφον διαφοιτώσαν, ουδέ ενταύθα τού καθήκοντος ημελησεν, 
άλλα μετά θερμού τού ζήλον διαναστάς καί διιχνεύσας την τού άνδρός 
πολιτείαν, оба περισχεΐν οιος τε εγενετο, αναγραπτα θ είναι διηγωνίσατο, 
μέγα τε όφελος τφ βίω περιποιούμενος καί ζήλου [τε] κέντρον άγαθού, 
τοΐς νοτεοον γενηοομενοις εναπολειπων. εί δε оба εις γένος ηκει τού ίο 
άνδρός καί τίνων γεννητόρων το καλόν τούτο προελήλυθε φυτόν, ό 
λόγος άπορεί, άλΧ νπεκλάπη ταύτα τφ χρόνφ καί ΰεσίγηται, μικρά 
παρά τούτο ή ζημία ' εί δε δει τεκμήραοθαι εκ τού καρπού τό δένδρον 
καί εκ τού ρεύματος την πηγήν, φαίη αν τις ούκ άπο τού πρέποντος - 
καί τού ιερού τούτου πατρός πατέρας κομώοαν έχειν την ψυχήν καί 15 
θάλλουομν τοΐς καλοΐς των άρετών άνθεσι, κάντεύθεν αιτίους γενέοθαι 
τον ενγενή τούτον καί ώραϊον προοενεγκεϊν καρπόν, ον μην άλλα 
βουλομένοις μεν ήν ήμΐν δήλην έχειν την όλην περί τούτων ιστορίαν, 
εί δέ καί ταύτα ό χρονος υφειλετο, έλκων και τα καλλιστα ώσπερ πο- 
ταμός τά ρεύματα καί τούς μη ταχύναντας διαφεύγων, όμως ον περί 20 
τά καίρια ήμΐν ή ζημία * и γάρ τι καί προσθήσομεν είπόντες || τω ς. 686 
αθλητή τού'τω καί γενναιω εις αρετήν, γένος και πατρίδα και οοα ρενοτα 
καί έπίκηρα καί οπού αράχνης αδρανέστερα, ού μόνοις τοΐς φιλοσάρκοις 
καί φιλοζώοις είσίν έπέραστα καί ποθούμενα · τούτφ γάρ έζ αυτών 
των σπαργάνων καί πρώτης ηλικίας την κατά θεόν πτωχείαν έλομένω 25 

καί τό τοΐς Ναζιραίοις κολλάσθαι καί τάς αυτών μανθάνειν καί σπάσθαι 
θιαθέσεις καί άρετάς · εντεύθεν γάρ πολλήν έκαρπώσατο την ώφέλειαν, 
ονχ ήττον ή μάλλον ερημικός ή κοινωνικός γενόμενος. όθεν ώς προσθή
κην καθάοσεως καί νψηλοτερας θεωρίας εαυτόν ταις ολοννκταις στασεσι 
καί μακραΐς καί έπιτεταμέναις νηστείαις εκδούς, μονάζων επί δώματος 80 
ώς όρνις εν άβάτοις τόποις, καί μηδεμίαν έχουσαν άναψνχήν έποιεΐτο 
την διατριβήν, τό πενιχρόν εκείνο ράκος άλουργίδος ηγούμενος τιμιώτε- 
ρον · τό γάρ τρύχεσθαι τφ κρύει καί τφ παγετφ ώς προς θάλψιν την 
αιθέρων χοροβατών έπευφραίνετο * την ερημιάν δε πάλιν εϊχεν άγγέλοις 
συνδιαιτώμενος καί θεόν εχων έν πάσι τών αγωνων συλληπτορα. και 35

1 ακτίνας. 9 *[τε] ] и? 21 Έν τή όεξιά ωα έξω, τή άνταποκρινο-
μένν πρός τάς λέξεις ταύτας κειται: οη (= σημείωααι). 23 όποϋ] *ί!φονσ?
31 μη I δέμΐαν.
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πονούσι μεν ώς τά πολλά οι την μεταλλικήν μετερχόμενοι τέχνην, 
όρύγματά τινα όρύσσοντες ύπόγαια και βαθύτατα τη άβύσσω πλησιά- 
ζοντα, ϊνα τι γένηται καί τι κερδήοονσιν, εκ μεν τής επιμονής καί 
μεγαλοψυχίας δλην εκείνην φανταζόμενοι την εν τφ βάθει γήν χρυοϊτιν 

5 εΐναι καί δλβου μεστήν καί πλούτου ού πολλοστού εμπορίαν σπουδά- 
ζοντες. μέσον τοίνυν των τοιούτων πόνων καί τού άφορήτου κόπου 
καί των πολλών εκείνων καμάτων πολλά είσι τά έμποδίζοντα · αντί 
γάρ ψηγμάτων χρυσέων χαλκού τυχόν ή μολίβδου φλέβα εύρίσκοντες 
ήκηδίασαν, καί άργυρον ζητούντες θείου έπέτυχον αύλακας, ύδωρ τε 

10 εκ τού βάθους άναδοθέν την εκείνων ορμήν καί σπονδήν ήμβλννεν ' 
αλλά καί τούτων καί τοιούτων έπισνμβάντων τοϊς άγωνιζομένοις, ονκ 
αν ποτέ παύσωνται των έργων έχόμενοι, εν έλπίσι χρησταϊς πυκαζόμε- 
νοι, πλούτον έπίκηρον καί φθειρόμενου εντεύθεν θησαυρίσαι πειρώμενοι 
ή βασιλεϊ φθαρτφ γής κρατούντι καί μόνον άρέσαι σπεύδοντες. ούμεν- 

15 ουν ταύτα καί Θεοκλήτφ αρμόδια, τφ καταπτύσαντι πάντα καί άπαξ 
άπορραγέντι κόσμον καί των έν βίφ, καί βασιλεϊ αίωνίω οίκειωθήναι 
σπεύδοντι. όρυγμα γέιρ αύτφ πόνοι καί μόχθοι καί ταλαιπωρίαι καί χα- 
μεννίαι καί νηστεία καί γυμνότης καί άγρυπνίαι, καί ελπίδες ήσαν, ον κατησ- 
χυμμέναι τυχόν καί δυσέλπιστοι, ή άντί χρυσού τού μόνην τήν δρασιν εκ 

20 τής δψεως θέλγοντας χαλκού εύρίσκειν οίομένου, ή άντί αργύρου μό
λυβδον ή θειον άπυρον όζοντα, αλλά πάντων των τοιούτων άποταξά- 
μενος, τάς γενικωτάτας έτήρησεν άρετάς, εξ ών το παν, ώς έοικε, κατορ- 
θωκώς είχε · δόξα μεν αύτφ ήν ή τελεωτάτη καί γενικωτάτη τής 
μακαρίας άπολαύσεως των σωζομένων λαμπρότης, ής ονκ αν έπινοή- 

25 σασθαι ϋ'έμις ύψηλότερόν τι καί λαμπρότερου * πλούτος δέ αί είς 
ύλεόν ελπίδες καί το πάντα μισήσαι τά τού βίου λαμπρά καί περίδοξα * 

Σ. 687 καί τήν περιττήν ύλην άποτινάξασΰαι καί πάντων τούτων || άνταλλάξασύλαι 
τον τίμιον μαργαρίτην Χριστόν, τον άληϋή πλούτον, τον γλυκύν θησαυ
ρόν ' ον τρωθείς τφ έρωτι ό καλός ούτος έμπορος, νέος έτι τήν ήλι- 

30 κίαν, πολλήν ένέφαινε φρόνησιν, ού μόνον ούδέν ζήλων ή ζητών χα- 
μερπές καί συρόμενου, άλλά καί ώς φαύλης καί παιδικής φρενός 
δελεάσματα τά υλικά πάντα καί πρόσκαιρα λογισάμενος, καί τφ τής 
θείας αγάπης πνρί άποτεφρώσας, χρυσός ήν δόκιμος, καθαρώς λατρεύων 
τφ μόνφ καθαρφ καί τοϊς χαμαιζήλοις άπροσπελάστω θεφ, εκείνον 

35 δόξαν, εκείνον πλούτον, εκείνον ζωήν καί πνοήν τιθέμενος, πώς δέ

3 *κερδήαωαιν ? 4 *φανταζόμενυς. χρΰσί τϊν. 8 *ψνγμάτων χρνοεων.
18. 19 *κατηαχνμέναί. 22. 23 *κατωρ!ϊωκως ? 23 γεννικω\τάτη.  25 Προκειμένον
περί τον γνωμικον τούτον γέγραπται έν τω μεταξύ των δύο σελίδων: Οη — (οημείωσαι).
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xai ήν λαύλείν τοιοντον όντα καί οντω βιονντα ; πον δε και ύλεον τον 
φιλαγάύλον νπεριδεϊν τηλικαντην αρετήν υπό μοδίω κρνπτομένην, άλλα 
μη εν περιωπή τινι ϋεΐναι, δπερ και γέγονεν, ώστε άρχέτνπον γενέοϋαι 
παντόξ άγαύον ον μόνον τή Λ,ακεδαίμονι, αλλα και παοη τή τον Πελο- 
πος, ήδη δε και τής cΕλλάδος τώ πλείονι * ον γάρ αντός έδείτο δόξης 5 
άνώρωπίνης καί τιμής τίνος, αλλ οι τότε καιροί εχρηζον ανδρος την 
πολλήν άνακόπτοντος των πολλών κακίαν και ποιμαντικούς αρχοντος 
γίνεται δή καταφανής ύλεία βονλ7ΐοει καί εις την τής εκκληοίας περιω- 
πήν άνάγεται, ίνα διαπνροενοη πολλοϊς το τής οωτηριας φως, ον ζητη- 
σας την τιμήν ουδέ διώξας ονδε χάριτος άνΰρωπίνης ή εύνοιας άλογον 10 
δώρον λαβών · πον γάρ εκείνον ταντα; τον καταπτύοαντος πάντα δι' 
ενλάβειαν καί είδότος, όοον μεν το ΰεϊον ύφος, δσον δε τής άν&ρωπί- 
νης φνοεως το χαμαιζηλον, και οιον τής αρχιερωοννης το αξίωμα επει 
μηδε καύλ' ένα τινά έζήτει γενέοϋαι εκείνων των μάνας προσόδονς περι- 
βλεπόντων, φνχων δε αμελονντων, και δια τοντο επι τας βαύ'νπλον- 15 
τονς καί πολνχονοονς των εκκληοιθ)ν εΐοωύλονμενών, ιν εχοιεν επιγαν- 
ριάν χοήμαοι καί κτημαοι και πλειονος αποπνειν της κοομικης νλης, 
ονς φνχών προοταοιαν δεξαμενονς κακώς χρημάτων ταμίας η φιλο- 
πλοντία μετεχειροτονηΰε, καν μη εχοιεν αόρα κέρδη και βαρνταλαντονς 
άπαρι&μεΐν προοόδονς, ίλιγγος το λοιπόν καί άπορία καί άπόγνωαις 20 
καί τής οικείας ιερατείας κατάγνωοις * καί δνστνχίαν εαντών καταλέ- 
γονοι καί άποφράδας τας τής αρχής ημέρας, ωοπερ φορολόγοι τινες 
προβ?^η'ά,έντες ή χρημάτων πράκτορες, τής δε λογικής ποίμνης καί 
τών προβάτων τον Χριοτον λόγος ονδείς, ον μάλλον ή τών άανόντων, 
άλλ’ ήδη τις τής μεν τών άλογων ποίμνης επεατράφη, καί δοη το 25 
πλήύος καί ποία την οφιν και πον τας νομας ποιείται, τημελως εφρον- 
τισε προς το κέρδος άποοκοπών, τών δέ άϋλίων φνχών πάοαν άπείπατο 
φροντίδα, ών καί τας ενΰννας άπαιτεϊοϋαι μέλλει * ον μην απάντων 
ήμίν δ λόγος κατατρέχει, ονδέ πάοιν έγκαλεί το τών ποιμνίων όλίγωρον * 
ονδέ γάρ άν εϊη δίκαιος κριτής, ονδε φίλος τής αληύλείας, ει μη φείδεται 30 
τών δεξιών ποιμένων, πολλών οντων καί περιδεξιως τής ποίμνης προ
ϊσταμένων, οϊ καί επιμέλειαν ψυχών ποιμαντικήν τινα καί φερέπονον Σ.

5 1Ο συντάκτης τον Βίου εχει νπ’ όιρει, ώς φαίνεται, τήν κατά δέματα βυζαντια- 
κήν διαίρεσιν της εντεΰ&εν τον Ολνμηον χιορας. 14: μη δε. ^3 ία ενταν&α κερί 
φορολόγων καί πρακτόρων λεγομενα υπό τον συντάκτου τον Βίου πιθανώς είναι 
υπαινιγμοί συγχρόνων γεγονότων, είναι γνωστόν πόσον κατεπίεζον τονς εν Έλλάόι 
οι Βυζαντινοί οικονομικοί καί άλλοι υπάλληλοι πρβλ. τα λεγομενα νπ ο Μιχαήλ 
Ακομινάτον τον Χωνίατου.
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έπιδεικνύντες τήν εμπορίαν, συντηρούσι ταΐς έκκλησίαις καί την έξωθεν 
άπό των χρημάτων ίοχύν άμείωτον εκατέρωθεν αυτών το ευδόκιμου 
ένδεικνύμενοι * τούτους ούν ου μόνον ον σφοδράν τινα καταδρομήν ο 
λόγος έπεγείρει, άλλα καί προσαποδέχεται καί το διά πάντων άγρυπνον 

5 καί άήττητον έκθενάζει, εί μη πλέον τοϋ δέοντος η προς τα ρευστά επι
μέλεια καί περικλώαα ή καί προς αγκώνα τιθεϊσα την άναγκαίαν καί 
απαραίτητον τών ψυχών φροντίδα · όσοι δε μηδ' ϊκταρ, το τοϋ λόγον, 
προς ταντηνί την φροντίδα βάλλουσιν, όλοι δε τώ πηλω καί τη πλιν- 
θεία προστετήκασι (τοιαύτα γάρ τά γήϊνα), τούτους καί μέγα άν συμπα- 

10 ύλης καί ήμερος καταθρηνήσειε ψυχή ’ ότι δε μηδέ τούτο αυτό ισασιν, 
οΐος αυτής τής άμελείας έπικρέμαται κίνδυνος * όν ό μέγας ύφορώμε- 
νος Θεόκλητος καί είδώς φοβεΐσθαι, ον έστι φόβος, ούκ έπεπήδησε τώ 
θρόνφ, καλούμενος, ονδ’ έρμαιον την κλήσιν έποιήσατο, άλλ’ άνεδύετο 
καί ύπεχώρει τής τιμής, καί παρητειτο άντιβολών τούς καλονντας επ’ 

15 άλλον τινά τραπέσθαι τον τοΐς θείοις θελήμασιν ύπηρετεϊν ικανώτατον, 
αντώ δε άσυλον τήν ήδίστην ησυχίαν χαρίσασϋαι. πολλών δε λογάδοιν 
άνδρών ίσχυρώς επικειμένων καί ύλεψ δοκοϋν είναι τούτο διατεινομένων 
καί δεδιέναι παρεγγυωμένων, μή καί το θειον παροξύνειεν επί πλέον, 
άντερείδων καί απειθών, ούκ ετι άντειπών, εϊπετο τοΐς καλούσι καί επί 

20 την εκκλησίαν έλθών καί τώ θείω τελεσθείς χρίσματι, τώ θρόνω τής 
Λακεδαίμονος άποδίδοται. οίμαι δε λαμπράν τινα φανήναι την ημέραν 
τής εκείνου τελειώσεως καί πανήγυριν κοινήν τών ουρανίων καί επι
γείων · πάντως ^άρ καί ούράνιαι δυνάμεις φιλάνθρωποι ούσαι τά τοιαύτα 
συνεορτάζουσι τοΐς άνθρώποις καί σννευφραίνονται.

25 Ό δε, επί την υψηλήν ταύτην άναχθείς καθέδραν καί τούς τής εκ
κλησίας οΐακας άγίαις χερσί δεξάμενος, ουμενουν ύφήκέ τι τής προτέρας 
προθέσεως ή μαλακωτέρως διετέθη ουδέ την συνήθη καί έπιτεταμένην 
εγκράτειαν δπωσούν ύπετέμετο, αλλά προσθήκην καί ετέρων άγώνων 
καί πολυειδών φροντίδων τήν άρχιερωσύνην, ώς εδει, καί λογισάμενος 

30 καί ποιησάμενος, άτρυτος ών καί ανένδοτος, οΐά τις άριστος κυ
βερνήτης, άγρυπνον τείνων δμμα καί οξυδερκές, καί όλος προστετηκώς, 
μή που το σκάφος αύτώ τών φίλων τώ Χριστώ ψυχών ύφάλω τινί 
προσοκείλη πέτρα ή σπιλάδι, όποια πολλά περί την τού βίου θάλασσαν 
σατανικής επίνοιας εύρέματα, καί ή περιτραπείη ή καί τινα τών έμπλεόν- 

35 των τά έμφωλεύοντα τοΐς ϋδασι θηρία ύφαρπάσειε καί έπαγάγοι, φεύ, 
τον τής ψυχής θάνατον, προς ά τήν διάνοιαν έχων, πάντα περιεσκό-

8. 9 * πληνΟεία. 11 * έτΐίκρέμματάι. 33 * προσωκείλη.



VIE DE ST. TIIEOCLETE. 33

πει καί πάντων έκήδετο και άερμήν, ώς είκός, καί πατρικήν ένεδείκνυτο 
την στοργήν καί προσήγετο πάντας καί προσωκείον ΰ'εφ τε και έαντω, 
έκκλείων και άποκρονόμενος τον κοινόν άνϋρώπων έχΰρόν και πολέ
μιον, ώς εκείνον μεν τάς έπιβουλάς σννήά'ως έξαρτύειν καί τάς ένέδρας 
ύποσπεί\ρειν μετά τής οικείας κακονργίας και πλοκής, τον όέ μέγαν 5 Σ. 689 

πάντα καταφνράν και περιτρέπειν έκείνφ εις κενόν τα βουλεύματα, 
άλλα πώς εκείνον πάντα όιηγήσομαι; ον ούδείς ονόαμώς καιρός ποτέ 
διέφυγεν άπρακτος, ή τινας έπισκεπτόμενον των συμφοραΐς περιπεσόν- 
των καί τα είκότα παρακαλονντα και κτώμενον, ή διδάσκοντα τά σωτή
ρια, ή διατρέφοντα τους λιμώττοντας, οΐον βούλει λιμόν, είτε τον εις ю 
σώμα είτε τον εις ψυχάς περιιστάμενον, ή τι τών ομοίως αξιοπρεπών 
διαπραττόμενον * όρφανοΐς μέν ίσα καί πατήρ έχρημάτιζε, χήραις δε 
τήν τών άνδρών άπεπλήρον κηδεμονίαν · τοίς τά σώματα κακώς δια- 
κειμένοις και άεοσεβώς εχονσιν άντ'ι τών ύστεριζομένων μελών έγίνετο, 
οφθαλμός μεν τυφλών, πονς δέ χωλών καί ών καί ονομαζόμενος, καί 15 
πάσιν πάντα γινόμενος, ϊνα πάντας κερδίση ή, μάλλον είπεϊν, τώ Χρι
στώ συντηρήση. ουδέ ή νεότης τήν εκείνον ήγνόησεν άρετήν, άλΧ 
είχεν αυτόν σωφρονιστήν παιδευτικώτατον, παραινονντα τή χρυσή 
γλώττη, μή τό τής ηλικίας ανϋος ταίς τών έπιϋνμιών ύβρίζειν αίσχρό- 
τησι μηδέ τήν έπιλάμπουσαν ώραν άτιμοτέραν ποιεϊν τή τών άτιμων 20 
παΰ'ών δουλεία, άλλ’ έντανΰα μάλλον τήν ανδρείαν επιδεικνύομαι καί 
όπλίζεσϋαι κατά τών επιθυμιών τών βέβηλων καί τήν ευγένειαν τής 
Ίρυχής διατηρεϊν άδονλωτον. τι δε το γήρας, και τούτο τα προσήκοντα 
έδιδάσκετο, μηδέν άπάδον τής έπανΰούσης δψεως πράττειν, άλλα πο- 
λιάν κτάσάαι, τήν πολιάν φρονήσει καί άρετή κεκοσμημένην, καί νέοις 25 

είναι πρεσβυτικόν τώ όντι καί άξιοζήλωτον τών καλλίστων άρχέτυπον, 
ώς, εί μή τό κόσμιον τούτο καί σεμνόν ή πολιά έαντω περιφέροι, ούδέν 
αν έχοι τίμιον. τίνος εκείνος ούκ έφράντιζε; τίνος ού περιεκαίετο; 
άλλος ήσΜνει, καί αυτός τάς όδύνας έδέχετο, οϊαν βούλει άσύϊένειαν, 
είτε τήν τον σώματος είτε τήν τής ψυχής, ήν καί μάλλον έ^ρήνει, τήν 30 

αμαρτίαν φημί, καί ώς 3Ιακώβ επί τον Ιωσήφ ή ως Δαβίδ επί τον 
Ναΰάν έκόπτετο καί άπαράκλητον είχε τό πένθος, τήν γάρ τής σαρκός 
ασθένειαν ούκ ήγνόει πολλάκις καί άφορμήν σωτηρίας γινομένην * εκεί
νην δέ πικρώς άπεκλαίετο, καί πλέον, εί δνσίατος ήν καί δυσανάκλη- 
τος καί μήτε μάλαγμα δεχομένη μήτε επίδεσμον μήτε φάρμακόν τι 35

15 * πονς 20 *άτιμωτέραν 31 χυνΧ] *τώ! τόν2] τών κώό., — * τώΊ
32 * άθ-άν
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έτερον. τί τα και)'’ έκαστον διεζέρχομαι; την Όέρμ/ην της πίστεως; την 
ύπέρ των αδικούμενων παρρησίαν; την έλενύλέραν κατά των άδικονν- 
των φωνήν; την ιλαράν μετάδοσιν καί ώς εκ πηγών ρέουσαν, το ήμε
ρον; το πράον; το άτνφον; το μετριάζον εν άπασι; και ού μόνον, 

5 αλλά καί τάς εν αΐς όφρύς καταστέλλων καί τάς πλεόνέκτιδας άνα- 
κρονων χεϊρας, εί μεν δνναιτο, τοϊς ήπίοις καί προσηνέΰι φαρμάκοις, 
εϊτ’ ονν παραινέσεσι καί διδασκαλίαις, εί δε δεήσοι, καί τραχντέροις 
ρήμασι. τί γάρ έλεγεν ή μελισταγής εκείνον καί χαρίτων μεστή γλώττα; 
τί τδ έξογκούν υμάς καί διοιδαίνειν τοϊς φρονήμασι παρασκευάζει; 

10 μη τι των άλλων καταπτνετε πλέον ύμϊν ή φνσις πεφιλονείκηται, μάλ
λον δέ ο κτίστης τής φύσεως; ούχ εις χαρακτήρ; ού μία σφραγίς πάσιν ;

Σ. 690 ονχ εις πλάστης; || ον μία φνσις; ον τδ αντδ όχημα; ονχ αί ανταί χεϊ- 
ρες; ονχί καί διάρτισις όμοια τον σώματος καί εκ τών όμοιων; τί 
περιττόν ύπέρ τούς άλλονg εχοντες, καταφρνάττεσϋε τών ταπεινότερων, 

15 καί αίρετε τάς όφρνς ύπέρ τούς κροτάφους καί ούδε άζιοϋτε προσρή- 
σεως, ώσπερ αύτοί άλλην τινά εχοντες διατριβήν ύπερφέρουσαν, καί 
μετέωροί τινες όντες καί ύηηβάμονες, όρώντες δέ τούς άλλους ημάς 
ταπεινούς καί προσγείους καί τούτο όντας, δπερ έσμέν; ώς εϊύλε καί 
άλλην τινά οι ακόρεστοι τάς φιλοπλοντονς έπιύλνμίας έλάχετε διατριβήν 

20 χαί άλλην κατοίκησιν, ϊνα μη καί τά μικρά ταντα τής ζωής τών άύλλίων 
λείψανα διαρπάζοντες εις άπαραμύύλητον τούτους απορίαν ήλαννετε. άλλ’ 
ϊσως αί λαμπραί υμάς μετεωρίζουσιν έσύλήτες καί τά τών σκωλήκων γεννή
ματα, αυτούς καλώς ύμών καί τεύλραμμένους περιστέλλουσιν ανδριάντας, 
ήγουν τάς τρυφεράς ταντας καί περιττάς σάρκας, ας επί κακώ τής 

25 ύμετέρας πιαίνετε κεφαλής, καί διά τούτο φυσάτε τά μεγάλα καί νπερ- 
φρονεϊτε ρακενδυτονντων τών άδελφών; καί ούδε αιδεϊσύλε ούδε έγκαλύ- 
πτεσύλε κατεσκληχότα πολλάχις μέλη καί έρρικνωμένα καί εις έσχατον ταλαι
πωρίας ήκοντα; έπιτρίβοντες, φεύ, καί επί πλέον έκτρέχοντες διά μανικήν 
άτεχνώς άπληστίαν καί αόριστον, ύφ' ής καί ταϊς μικραϊς εις το ζην άφορ- 

30 μαϊς τών πενήτων έπιβονλενετε, έξ αυτών εσύ}’ δτε τών φαρνγκων, καί 
τανταις άρπάζοντες ύληριωδώς, καί ούδε τον Λάζαρον καί τον πλούσιον 
εννοείτε, γείτονα παραδείγματα καί ικανά τήν πάντολμον κατασεϊσαι 
ψυχήν καί άναχαιτίσαι τήν άπόνοιαν. αλλά τούτων μεν το πλεονεκτι-

5 iv αίς] ένας κώδ., — (κ)ενάςΊ 9 *όιοιόένειν 10 * καταητνητε, ? *πεφι- 
λονίκηται 13 * όιάρτιοις] όιάρτησις 17 * μετέωροί τινες 18 κατ’άρχάς έγράφη
ώσπερ, ο όιωρΘ-ώ&η και έν τω κειμένω και έν τή έξω φα εις ο π ε ρ. 25 πιαί- 

ε
νεται 26 *ρακονόντονντων 29 *άτέχνως 30 * φαρνγγωνΊ cf. ρ. 37,33.
32 περαδείγματα εϊκανα
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κόν τής χείλος καί βαρύ τον φρονήματος τοιαύταις κατέστελλεν έπωδαϊς.
Έπεί δε ον δε ο κλήρος αύτω άπας έκτος έχρημάτιζεν αίτιας, άλλ’ 

ήοάν τινες καί εν τω καταλόγω τούτο) τεταγμένοι βαϋεϊαν μεν περικεί
μενοι την έξω εύλάβειαν, ένδον δε περικλείοντες ον καλά ουδέ ακόλουθα 
καί συνάδοντα τω φαινομένω σχήματι τα επιτηδεύματα, άλλ’ άλλο μεν, 5 
ώς έφην, προφαίνοντες το προοωπεϊον, άλλην δέ ύπ' αύτω την ψυχήν__

[χάσμα]

... JI μένος καί περικνιζόμένος * τίαι γάρ που καί έμελλον τον ούρανοπολί- ς. 692 

την εκείνον άνϋρωπον; τίνων άποστεροϋντες; ποιαν ατιμίαν επάγοντες; 
ω γε τό πάσχειν μεν διά Χρίστον τα ατιμότατα τιμής ήν άπάσης επέκεινα, ίο 
ή μηλωτή δε δ πας πλούτος καί τα ράκια, οΐς τό άσϋενές τής φύσεως 
περιεκάλυπτε, καί ράβδος άφελώς ούτως καί άγροικικώς έχουσα, ον 
τρνφώσης χειρός κατήγορος, αλλά γηραιών ποδών υποστήριγμα, ύφ’ ή 
βαδίζων μακράς τε διήννεν οδούς καί τα τον Δαβίδ ήρεμαία ύπέ- 
ψαλλε φωνή, συνοδοιπόρους έαυτώ καί συνεργούς τής ωδής καί παϊδας 15 

ποιούμενος, ήσαν δέ αύτω ώς τα πολλά τής ταλαιπωρίας ταύτης άφορμή 
οι νοσούντες, οι δεσμά περικείμενοι καί δεσμωτήρια οίκοϋντες, οι άδί- 
κως πά χοντες καί μάλλον όσοι υπό πολλή τή πενία καί νόσφ κατε- 
τρύχοντο, ών ύποτρέχων τά φαύλα οικήματα άνήρωτα μεν περί τής 
νόσου, φιλοσοφεϊν (5’ έπειϋε επί τοϊς άνιαροΐς, πολλήν τινα την παρα- 20 
ψυχήν καί λόγω καί εργω τοΐς άνδράσι προσεξευρίσκων. πώς δέ καί 
έμελλεν άνεκτώς ό φύλόνος οϊεσϋαι ταύτα, μάλλον δέ δ τού φύλόνου 
πατήρ, δ των ζιζανίων σπορεύς, δ τής εκκλησίας πολέμιος; πώς ό’ αν 
καί άνέλούσαν δράν έκαρτέρησε την εκκλησίαν καί μή τι γνήσιον τής 
κακίας εύρέΐν τέχνασμα καί την πολλήν γα)<.ήνην καί την επ' άγαύλοίς 25 
εύδοκίμησιν φιλονεικήσαι, έπισχεϊν καί λυμήνασϋαι; πού γάρ εκείνου τό 
μετριάζειν έν τοΐς τοιούτοις; άλλα λυττήσας δ πονηρός, πόλεμον οΐον 
βαρύτατον επί τον καλόν τής α,ρετής φυτοκομον, επί τό ιερόν τής 
εκκλησίας άνύλος έξήγειρε. καί δ πολέμιος εις; ίσασι πάντες τούς έν 
ταΐς πόλεσι προέχοντας, δσον είσί βίαιοι τέις δρμάς, καί όπως τή τού 30 

πλείονος επιθυμία δελεαζόμενοι καταδυναστεύειν τών ταπεινοτέρων 
άγριαίνονται * καί δσον ο πλούτος αυτοϊς προεισι, τοσούτον καί η πλεονε
ξία συναύξεται, ώσπερ φασί τούς υπό τής διψάδος δηχϋέντας, δσον αν πλέον 
πίνοιεν, τοσούτον καί τή δίψη εκκαίεσΰαι. διά τοι τούτο και αγρίους καί 
άκορέστους οφύλαλμούς τοΐς τών γειτόνων έπιβάλλουσιν είτε κτήμασιν 35 1

1 * βαρν] βαρεί 7 περί ον ίόέ ανωτέρω Π * μηλοτη 18 ^[ίιπό]?
33 " όεχ&έντας 34 * δίψει

3*
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εϊχε οίκήμασι, καν μη προσμίξαιεν χά άλλόχρία χοϊς σφεχέροις, καί 
προσλάβοιεν ώσπερ αί χαράδραι καί οί ρύακες χά παραρρέονχα, άδι- 
κεϊσίλαι νομίζονσι καί δνΰχεραίνουσι καί βούλονχαι μηδέν είναι χό άνϋ'έλ- 
κον καί προσισχάμενον. άλλ’ εΐ μεν ενοδοϊνχο χούχοις αί δρμαί επί 

5 χους άκαϋ'έκχονς χούχονς καί έκϋ'έσμονς έρωχας, σιγή παρ' ανχοϊς καί 
πολλή χις ηδονή ληιζομένοις καχά πολλήν άδειαν χά άλλόχρία · εϊ δε χι 
φανείη χδ άνχιπίπχον χαϊς ανχών άδικίαις καί άνχιχεϊνον καί μη επιχρέ- 
πον καχά ρονν ανχοϊς φέρεσύλαι χήν χής πλεονεξίας ρύμην, οί σπινθήρες 
εύ'&νς άναφλέγονχαι χής μανίας καί σφοδρά προς χδ άνχιπίπχον ή 

10 έχύλρα καί αί έπιβουλαί καί οί ύλνμοί άφανώς χε καί φανερώς. χανχα 
δη χανχα καί χφ μεγάλφ Θεοκλήχω πολλούς έξήγειρεν ώσπερ λνσσών- 

Σ. 693 χάς χινας κννας, διαξαίνειν, || φεν, καί διασπαράχχειν άπαναισχννχοννχας, 
δσοι δή πον κακδν εανχοϊς καί έπιζήμιον πλονχον ά'άροίζειν κακώς καί 
άϋ'έως έφιλονείκονν καί εις χονς άΰ'λίως γειχονοννχας καί ίδιώχην 

15 ελκονχας βίον χδν λίχνον καί έπίβονλον επέσχρεφον όφύλαλμδν καί 
κίνδννον έπήγον περί χών Ιδίων διά πάσης χωροννχες μηχανής καί 
πάνχα σχρέφονχες ή διασχρέφονχες, ώσχε έπιβήναι χών άλλοχρίων καί 
χής έανχών κάκεϊνα ύλεσύλαι άπλήσχον δεσποχείας. οί πλεονέκχαι χανχα 
καί ώμοι χάς χρνχάς καί χάς δρμάς άνεπίσχεχοι καί μήχε χήν φνσιν 

20 αίδονμενοι μήχε χδν μέλλονχα κριχήν εννοούμενοι * χί δε δ μέγας χήν 
ψνχήν καί πολύς χήν άρεχήν καί Ίλερμδς χών άδικον μενών προσχάχης; 
άρα καχενάρκησε χής πολλής χούχων πονηριάς ή μικρόν χι καί άνϋ'ρώ- 
πινον νπελογίσαχο * ,,χί δει χοσούχοις μάχεσΰαι καί βαρεϊαν κινεϊν χήν 
εχύλραν καί πρδς πολλάς γλώχχας καί δεξιάς διαπληκχίζεσϋ'αι, δέον 

25 ειρήνην άγειν καί πάσιν σνμπεριφέρεσύλαι καί χήν παρά πάνχων κερδαί- 
νειν έννοιαν— ονμενονν, ονδεν χούχων ονχε έλογίσαχο ονχε μην όιε- 
πράξαχο, άλλά χήν μεν εν χούχοις ήσνχίαν, χούς πέχρας νπελύίόνχας 
καί σπήλαια δεϊν άγειν νομίσας, ανχώ όέ χήν νπερ χών άδικονμένων 
παρρησίαν όφειλόμενον είναι καί άπαιχούμενον (χονχο γάρ πρδς χοϊς 

30 άλλοις εργον ίερωσύνης), παρίσχαχο χοϊς άδικονμένοις, προσίσχαχο χοϊς 
άδικονσι νον'&εχών, παρακαλών, άγχων ανχοϊς χήν πλεονεξίαν, κένχρον 
ών άύλρανσχον, καχά σχόμα άπανχών καί περιχρεπών [etc] χάς εις χδ 
πλεονεκχεϊν φοράς ’ οί δέ, δ πάσχονσιν οί σφοδρφ χώ ρεύμαχι φερόμενοι 
ποχαμοί, εϊ χι διάφραγμα εύρεύλείη άνακρονον ανχοϊς χήν χών ρούλίων

7. 8 Α έτιττρέτιον 11. 12 * λνσσώντας τινάς 12 * άπαναιογντοϋντας 18 *κα-
κεΐνα 24 * όιαπληχτΐζεο&ε; 28 αντω] ή λέξις ήόννατο καί ψιλονμένη νά παρα-

α
μείνη. 32 * [εΖς] 33 το ρενμ 34 άνακρονον
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φοράν, κατ’ αυτού την πλημμύραν αύξάνουσι καί η συναρπάσαντες 
κατά την πρόσθεν φέρονται ορμήν, η στερροτέρω έντνχόντες κατά κορν- 
φήν αυτφ τον ρούν έκτοζεύουσι καί τον άφρον πολυν παραπτύουσι, 
τούτο καί αυτοί άτεχνώς πάσχοντε ς εξηλέγχοντο ’ τής γάρ επών μίας 
έξειργόμενοι καί την άκρατον λύσσαν τής φιλοχρηματίας έγκοπτόμενοι, 5 
οφοδρόν τον θυμόν καί άνήμερον την οργήν επί τον θειον άνέκαιον 
Θεόκλητον, φονάν άντικρνς ένδεικνύμενοι * άμέλει καί την }Ιουδαϊκήν 
εκείνην έκμιμούμενοι συναγωγήν, πολλήν συγκροτοϋσι περί αυτούς θεο- 
μισή εταιρίαν, εκ τής αυτής, ο φασι, κεραμίας καί Κερκώπων άγορά γενό- 
μενοι, ούδεν έτερον ή τφ άγίω τάς έπιβουλάς ήρτυον καί, αυνιόντες ίο 
έπί τά τής πονηριάς συμπόσια, σΰνδειπνόν τε καί δμοδίαιτον τήν κατά 
τού {λείου ποιμένος έποιοϋντο σκαιωρίαν, καί at έν σκοτομήνη πλοκαί 
μεύλ’ ημέραν έτοξεύοντο καί τοιαϋται τφ πλήθει καί ούτω χαλεπαί 
ταίς έπινοίαις, ώστε καί έδόκουν οι τήν κακίαν ανίατοι άπορον έκείνω 
καί έπαχθή τήν ζωήν καταστήσεσθαι, το παν διαμαρτάνοντες τής με- 15 

γαλόφρονος εκείνης καί άκαταπλήκτου ψυχής, ήν έλάνθανον λαμπρο- 
τέραν || τοΐς πειρασμοίς τιθέντες καί θεφ μάλλον γειτνιάζουσαν. ώς ς. 694 

δέ, πάσαν άλλην κακίας οδόν διεξελΰ'όντες, άπρακτα πονοϋντες ήλέγχοντο, 
τελευταίαν ταύτην τελεωτέρας μοχύληρίας άπόδειξιν άναρρηγνύουσι' καί 
βλασφημίας (ώ μανίας άκρατούς, εις όσον προχωρεί κακίας") επ' άτιμίφ 20 
τού δικαίου καί μυρίαν υβριν εκείνου κατέχεον, καν έν οικία μένη, τής 
φίλης έχόμενος αγωγής, καν επ' αγοράν προέλύλοι, έπισκεψόμενός τινα 
των άσΰ'ενών, ή έπί σύναξιν {λείαν άπίοι, οι δέ, αι πονηραί γλώτται 
καί άλλεοι καί έπάρατοι, οι τφ πονηρφ άγελάρχη χρώμενοι, συρρέοντες 
παμπληϋείς ώς έκ τίνος συνθήματος καί παικτικήν τινα καί γελοιώδη 25 

δορυφορίαν ύπερχόμενοι, προεπορεύοντο τού ιερού άνδρός καί περιε- 
πόλουν αυτόν καί τάς όσιας έκείνας άκοάς καί υπό πολλή αγνεία καί 
τραφείσας καί παιδευθείσας κατέπλυνον άνάγνοις τισί καί άπηχέσι 
ρήμασι καί ταϊς όξείαις [καί άπηχέόι ρήμασι καί ταίς] έξ αγοράς βωμο- 
λοχίαις καί οΐα φάει λαλεΐν τά χείλη τά δόλια τά έν παντί καιρφ βεβη- 30 

λουμένα · τί γάρ αν καί εϊποι ποτέ σεμνόν καί έμμελές γλώττα μιαρά 
καί βδελυροϊς ήθεσιν έντραφεϊσα καί ρήμασι; πρότερον άν, οΐμαι, μυρίπνους 
έκ τάφου σεσηπότος όδμή διαπνεύσειεν, ή έκ βδελυρού λάρυγγος ευώδης

2 *βτεροτέρω 9 *κεραμείαςί άγορά. 16. 17 * λαμπροτέρας ' 18 άτρακτα
19. 20 * άναρρηγνύουσι ’ καί — κακίας')] άναρρηγνύουσι καί βλασφημίας ' ώ μανίας 
άκρατούς εις — κακίας, 21 * μένοιΊ 26. 27 * περιεπόλουν (?)] περιεμβόιόυν (1) 
27 * εκείνον ? 29 * [καί άκηχέσι — ταίς] 33 * διαπνεύσειεν] διαπλεύσειεν
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λόγος καί ήδιστος. οϋμενονν εκείνον <μούδένςβ> τούτων διετάραττεν, άλλ’ 
άλλους μεν επί ту άκράτω των άνδρών πωρώσει ήλγει την ψυχήν καί 
έσπαράττετο, φιλόθεον οϋοαν καί φιλάνθρωπον και ου μόνον το Ιδιον 
μαθοϋσαν περισκοπεϊν συμφέρον, περικαιομένην δέ καί τής των αδελφών 

5 σωτηρίας, τού δε γέλωτος των γελοίων εκείνων, μάλλον δε καταγελάοτων, 
νέων, καί τής άναισχύντου μωκίας καί χλεύης τοοαϋτα φροντίζων ήν, 
οσα καί κώνωπος Ινδικός φαοιν έλέφας, εί μή και μάλλον ένωραΐζεσθαι 
τούτοις καί έναβρύνεσθαι είχε, φιλοοοφίας άρκοϋοαν αφορμήν καί ταϋτα 
οίόμενος. ές τοσοϋτον δέ άρα τούς φρενοβλαβείς εκείνους καί άποφρά- 

10 δας έξέμηναν οι θυμοί, ώστε ουδέ λυσσώντες έπαύσαντο, έως έπιστοι- 
βάσαντες εαυτών τήν κακίαν, καί συστήσαντες τήν πονηριάν, καί κρατύ- 
ναντες τήν μιαιφονίαν, έξήλασαν τής ποίμνης τον άγιον, τέλος τούτο 
τών πολέμων εκείνων τών πολλών θέμενοι, όμοιον οίμαί τι ποιήσαντες, 
ώσπερεί καί παίδες καί ύβρισταί καί ατάσθαλοι ές τον σφών αυτών 

15 πατέρα έκτραχυνθεΐεν καί εκποδών θεΐναι βουλεύσαιντο, τάς πατρικάς 
επιπλήξεις ως μάστιγάς τινας βαρυτάτας, καί ά>ς πληγάς τούς ελέγχους, 
καί ώς τομάς τάς έπιτιμίας οίόμενοι, κάντεϋθεν αύτάίς έκείναις τον 
σωφρονιστήν τού βίου καί τών καλλίστων διδάσκαλον άποσκευαζόμενοι · 
τι δέ; βάρβαρον οφθαλμόν εν αρετή άνόρός εΐωθε κατακλάν καί εις 

20 ήμερότητα μετάγειν, εκείνους δέ ούκ έμελλεν αίδοϊ κατακάμπτειν δ 
πολύς ταύτην Θεόκλητος * άμέ?,ει καί τού πνεύματος τής οργής λήξαντος, 
ώς εν γαλήνη λογισμών (;) γεγονότες, συνήκαν, οΐον έργον διεπράξαντο 
καί όποος ώμον καί όπως θηριώδες, καί τοϊς τής μεταμέλειας ευθύς 
έβάλοντο βέλεσι, καί σφοδροί ήσαν τήν μετάνοιαν, καί ύφ’ ένί συν- 

25 θήματι συνελθόντες ίκέται προσέπιπτον ελεεινοί, γονάτων εκείνου τών 
ιερών καί ποδών άπτόμενοι, λυθήναι μέν αύτοίς έξαιτούμενοι το αμάρ
τημα, έπανελθεϊν δέ αύθις αυτόν εις το οίκεϊον ποίμνιον * ά δή καί 
άμφότερα πεποίκασι τήν φιλάρετον εκείνην καί άμνησίκακον ψυχήν, 

Σ. 695. αληθή μετάνοιαν έπιδειξάμενοι. καί πώς γάρ || ούκ έμελλον, εί μή 
30 λιθίνην εΐχον τήν σκληρότητα, εί μή Θήρες ήσαν, εί μή φύσις τις τών 

ανθρώπων ύπερόριος · όπου γάρ δψις άνδρός θεοφορήτου καί θηρίων 
άπήνειαν κάμπτειν εϊωθεν, ήμεροϋν καί πραύνειν καί εις προβάτων 
μεταβάλλειν άτεχνώς επιείκειαν, πώς έμελλον ανίατον έχειν τήν άπόνοιαν 
οί καί Χριστόν έπιγνωκότες καί δσημέραι τηλικαύτης άρετής θεαταί 1

1 * <έονδενγ>, — cf. ρ. 36,26. 7 * κώνοπος, 15 * εκ ποδών * βονλεν-
οαντο 16 * μάστιγας τινας 19 * υφ&αλμος ενάρετου ? 24 * έβάλλοντο 1
28 * πεπεΐκααι ?
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γενόμενοί, ήν καί θεός τοϊς ίδίοις έοτελλε χαρίύμαοι * κατεπλούτιοε γάρ 
καί τούτον, ώς οϊκεΐον αυτού θεράποντα, μεγάλαις καί άξίαις τής 
εκείνον προς αυτόν αγάπης δωρεαϊς καί τοϊς θαύμασιν αυτόν κατεκάλ- 
λυνε καί την αρετήν άνεκήρνξεν.

Εί δε όεϊ το καί των θαυμάτων είπεϊν εις οαφή τής ένοικούοης 5 
τώ άγίφ χάριτος μαρτυρίαν καί φανέρωαιν, ενός η δυο των τώ μεγάλω 
διαπραχθέντων έπιμνηοθέντες, όοον εκ κραοπεδου, φηοί, δεϊξαι το υφαομα, 
εκ τούτων καί τά λοιπά ταΐς πιοταΐς και φιλοκαλοις φυχαΐς κατανοεϊν 
δωοομεν. καιρός ένεοτήκει τον θέρους, και αι αρονραι μεοταί των 
ληΐων καί τους όρώντας εύφραίνονοαι τω θεάματι, αλλα δη καί γεωρ- ίο 
γός τήν άρπην παρέθηγε καί την αλω ωνειροπολει καί τα οιτοδοχεΐα 
εξεκάθηρε, μονονονχί τον οωρόν των άγαθών εν χεροίν έχειν φανταζό- 
μενος καί γλυκείαις βλέπων έλπίοι καί μηδέν πλέον ένδέον τής ευτυ
χίας ή άχρι δρεπάνης καί άλωνος είναι οίόμενος. αλλ’ ό μεν καλοϊς 
ούτως εβλεπεν όμμαοι καί άποθήκας περιενόει καί οίτου ταμιεϊα καί 15 

εύθηνίας θάλαοοαν, καί ουκ ήδει δε τούτο δή το θρνλλουμενον, ότι 
πολλά μεταξύ κύλικος καί χείλεος * ού πολύ γάρ το εν μέοφ καί ακρι
δών νέφος, άριθμού τε άμα καί οφθαλμού έκφεΰγον κατάληψιν, τοϊς 
ληΐοις έπικαταπτάν, χαλεπόν θέαμα θεϊναι τάς καλάς εκείνας καί λιπα- 
ράς καί ενκάρπονς έμελλε πεδιάδας, άκαλλεϊς έξαίφνης άποδεικνυμένας 20 
καί τήν οίκείαν άποκειραμένας ευπρέπειαν, ον χεροί γηπόνων, αλλ’ 
άγρίοις οτόμαοι περιτεμνομένας, ουδέ εις άλω ουναγομένας, άλλ εις 
φθοράν άπερχομένας, εί μη του καλόν ποιμένος ή ταχεϊα έφθαΰε 
βοήθεια. καί δρα τον τρόπον * καί οϋτος γάρ καί άκοή ήδιοτος καί 
γλώττη φθεγγομένη γλυκύτατος, δμοϋ γάρ ήκονοε τήν του πονηρού 25 

έθνους έπέλευοιν, καί οΐος έκεϊνος εις έλεον θερμός καί άνυπέρθετος, 
παρενθυ δίδωοιν άντί παντός άλλον βοηθήματος τήν οίκείαν ράβδον 
εις άμυναν καί ϊοτηοι τήν άπό των άκρίδων μάοτιγα * άμα γάρ ένεπάγη 
προ των κακώς θεριζομένων ληΐων ή ράβδος, καί άφανής ήν ό άφανί- 
ζων εκείνος καί όλεθρεύων οτρατός καί εις μάοτιγα ημών τών άν- 30 

επαίοθητα πταιόντων έπιπεμπόμένος, τοϊς δε γεωργοϊς πάλιν έλνετο 
τά οκυθρωπά, καί πάλιν ήοαν εν χαρά καί ταΐς πρότερον ένετρύφων 
εύθυμίαις καί τούς οικείους καμάτους μεθ' ηδονής έβλεπον, ού ς ήδη 
άποδύρεοθαι παρεοκευάζοντο · καί οί ύμνοι ήόοντο θερμοί καί εύχαρι- 
οτίαι ουχναί, οί μεν θεώ, αι δε τω τούτου θεράποντι. καί έτερον δέ 35 

ήμΐν δ λόγος Ц διεξιέτω τής έπιουνούσης ιω Θεοκλήτφ θείας χάριτος ς. 696

15 *περιεννει 16 *[καΙ]Ί 17 χνλεος
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εναργές γνώρισμα. γυνή ид Λάκαινα το γένος, πενιχρά την τύχην, 
άνδρί συνοικήσασα ιδιώτην ελκοντι βίον, άφαιρεθεΐσα δέ και τούτον, 
οΐα τα τού θεού κρίματα, ϋπέμεινε μεν τα τής χηρείας δυσχερή, επο- 
ρίζετο δέ τα προς το ζην αναγκαιότατα ταϊς οίκείαις χερσί, προς ας 

5 μάνας μετά θεόν έώρα, καί άνδρδς έρημος και συγγένειας πάσης καί 
βοήθειας, άλλ’ ευ τής τού δαίμονος επήρειας, βάσκανον επιβάλλει τώ 
γυναίφ οφθαλμόν, ορών φέρουσαν γενναίως και ευχαρίστως τά τής 
χηρείας λυπηρά, καί των χειρών Πατέραν, ή δεξιά δέ αυτή ήν, διαφθεί- 
ρει, φεϋ, και πάρετον ποιεί, και μή ότι άχρηστον, αλλά καί ακίνητον. 

10 ή δέ όρώσα τάς προς το ζήν αυτή περικλεισθείσας άφορμάς και την 
μόνην καί πρώτην και τελευταίαν τού βίου παραμυθίαν διαπεσοϋσαν, 
και φορτίον, φεϋ, περιττόν την τροφόν χεϊρα γεγονυϊαν, βάλλεται πολλή 
τή άθυμία και πλήττεται την ψυχήν λύπη δεινή, και προς ουδέν ή 
δάκρυα καί στεναγμούς νύκτες καί ήμέραι άνηλοϋντο τή γυναικί · οί- 

15 μωγαί νύκτωρ, οίμωγαί μεθ' ημέραν, και ούτε ήλιος φαιδρός άναλάμπων 
γλυκύς εκείνη και ήδιστος, ούτε δ τής εύνής και τού ύπνου καιρός, 
καθαρόν εκείνη δακρύων έτίθει το κλινίδιον, ώδύρετο την μόνωσιν, 
την τού συζύγου στέρησιν, τό [τελευταιον και] πρώτον ανιαρόν, την τής 
χειρός στέρησιν, τό τελευταιον [καί πρώτον] ανιαρόν, την τής χειρός 

20 πάρεσιν. ώς δέ ποτέ μικρόν τού πένθους άνένευσε καί περιεσκό- 
πει, εϊ πού τι περιλέλειπται ζώπυρον άγαθής έλπίδος, βάλλεται κατά 
νουν τον κοινόν τών θλιβομένων λιμένα, τον όξύν εις βοήθειαν καί 
θερμόν εις άντίληψιν, τον θεϊόν φημι Θεόκλητον, καί παρά τούτον 
άμελλητί προσελθοϋσα τάς οικείας έκτραγωδεί συμφοράς καί περιπαθεϊ 

25 άγαν καί περιοδύνω ψυχή άμα καί φωνή καί όφθαλμοϊς τετηκόσι προσ- 
βλέψασα, τά τε τών δακρύων ρείθρα ποταμηδόν έκκενοϋσα κατά τού 
προσώπου, ,,ϊδε“, φησί, „τού θεού άνθρωπε, ΐδε δυστυχές γύναιον, καί 
ίσως δαίμονός τίνος παίγνιον * ΐδε μου την τής ψυχής οδύνην, δούλε 
τού θεοϋ“, ελεγεν * ,,οϊμοι, ότι γυνή γέγονα, διήγημα γυναιξί άθλιον, οΐμαι 

30 δέ καί άνδράσι · οϊμοι, ότι ένεχόρευσεν εν έμοί ή τών κακών Ίλιάς καί 
πάσάν μοι περιεΐλεν ο βίος παραμυθίαν · ούκ άνδρός κηδεμονία φίλην 
μου ποιεί την ζωήν, ου παιδός οφθαλμός κουφίζει μου τάς συμφοράς, 
ου προς γένους τις ύπολέλειπται, ώστε τούτο μόνον προσανακλαίειν 
τήν πολλήν συντριβήν τής ψυχής καί τού σώματος, αλλά πολλά μέν 

35 τά τών λυπηρών κύματα, ουδέν δέ καταφύγιον, πολλή δέ ή θάλασσα

14 * νύκτες] νύκτας * ήμέραι] ήμέρας 15 * φαιόρΰις? 18 * [τελευταιον καί] 
19 * [και τΐρώτον] 26. 27 * τών προοώπων
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των άνιαρών, ονδείς δ λιμήνΧ εϊτα καί ταϋτα τά τής γραφής έπισνν- 
είρων, ,,ϊνα τί μοι άπήντησε γόνατα; ϊνα τί δε μασθονς έθήλασα; γονν 
αν κοιμηθεϊΰα ήσύχασα · ϊνα τί γάρ δέδοται τοΐς εν πικρία φωνή, ζωή 
δε ταϊς εν όδύναις ιρνχαϊς, αϊ ίμείρονται τον θανάτου καί ον τνγχά- 
νονσινΧ ώς αν δε επί πλέον την σνμπαθή || εκείνην φνχήν προς ελεον 
καταμαλάξη καί πείοη μέγα τι επ’ αντή βονλεύσασθαι καί διαπράξασθαι 
{ήδει γάρ, ώς δοον έκείνω το σνμπαθές καί ϊλεων, τοσοντον καί προς 
τάς επιδείξεις ενλαβές καί άπώμοιον), την πάρετον εκείνην χεϊρα τή 
έτέρα προέφερε κονφίζονοα χειρί, έδημοοίενε το πάθος, την νέκρωσιν 
ταντης άπωδύρετο, έξετραγώδει τάς έπ αντή ονμφοράς. δ δε τον 
Χρίστον μιμητής άψενδέστατος, οΐς τε εωρα, οΐς τε ηκονε διαπονηθεις 
την φνχήν, άμα τε δάκρνσι κατερρεϊτο και ενθνς τιρος ικετείαν ηγείρετο, 
χεΐρας νπέρ τής γνναικδς έπαίρων καί θερμώς εκλιπαρών αλαλητοις 
ατεναγμοϊς τον πάντα δννάμενον καί φύσει φιλάνθρωπον, δς επέχει 
πολλάκις ενεργεσίαις επ’ έτέραις ενεργεοίαις τιμών μεν μάλιοτα την 
άρετύ]ν, ονκ έλαττον δε νομοθετών το φιλάλληλον. αλΧ εντανθά μοι 
το τής διηγήσεως τερπνόν καί φιλαρέταις άκοαϊς ποθεινότατον · άλΧ 
δ μεν άνω είχε τδν νοϋν, την ιρνχήν, τάς χεϊρας, δλον έαντδν μετά 
τής ενχής έκ γής μεταιρόμενος, δ κάν γή σνμπολίτης των αγγέλων καί 
σύσκηνος, τά σκνθρωπά δε τή γνναικί διελνετο, καί δάκρνα άνεστέλ- 
λοντο δάκρνσι τοΐς τον άγιον, τά περί την γνναϊκα λιμνάζοντα · έφα'ψά- 
μενος γάρ τής ξηρανϋείσης χειρός, εκείνη μεν την προτέραν ενρωστίαν 
επανάγει καί άποδίδωσι, την γλώτταν δέ των μακρών εκείνων κωκντών 
απαλλάξας νμνφδόν ενθνς καί ενχάριστον άναδείκννσι, πλεονάζον όέ 
αντή τάς προς ενφροσύνην καί την προς θεόν ενχαριστίαν άφορμάς 
καί χρνσώ την άρτι νγιανθεϊσαν χεϊρα βαρύνει, φίλον καί ήδιστόν εκείνη 
φορτίον έπιφορτίζων καί ήδέως δρώμενόν τε καί αιρόμενον, ώσπερ δ 
Χριστός την κλίνην τφ παραλύτω δείγμα τής προτέρας άναρρώσεως. 
αλλά ταύτην μεν ενθύμω ποδί καί χειρί έπανατρέχειν έποίει, πολλα
πλής ενφροσύνης κρατήρα κερασάμενος τή γνναικί, αλλά μάλλον είπειν 
τδν ποιητικόν εκείνον κνκεώνα κακών έπίληθον απάντων, αντδς δε 
δριμντέρω τής θείας αγάπης των κέντρων ννττόμενος άνθάμιλλον 
εδείκνν καί την σπονδήν καί τήν καθ' ημέραν έπέτεινεν άσκησιν, ζημίαν

1.2 * επιαννεΐρεν ? 2 * μάγους 4 * άί] οι, 4. 5 *τνγχάνονσιν, 8 * άπά>-
μοτον 1 * πάρετον] πάρειον 15 * εφ ? 19 *μεταιρόμενον * κάν 21. 22 * έφα-

ω
χραμένη 24 πλεονάζον. 27 * αιρόμενον 27. 28 ό Χριστός] εκ διορθ-ώσεως 
εν τω κειμένω και εν τή фа χειρί τοϋ βιβλιογράφον : ό χς'.
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ώσπερ ηγούμενος, εϊ τι των άγαθών καί ζήλον άξιων λάθοι διαδραμδν 
αυτόν ή μή εις άκρον κατορθωθέν άνεν τον προς έπίδειξιν δράν · οΐ 
γάρ δι επίδειξιν πόνοι ούτε το κατορθούν ακριβώς οϋμενουν εχουσι 
και сΕλληνικής δδώδααιν άπονοίας, ταύτδν είπεϊν, καί απιστίας, ο όέ 

5 άνω τείνων τδ δμμα προς το θυμήρες θεφ καί εύάρεστον ϊστη την 
πολιτείαν, δόξαν μεν ηγούμενος τδ πάσης πρόσκαιρου καταπτύσαι δόξης, 
τρυφήν δε τδ μή τρυφάν, μηδε ήδονή ύποχαυνούσθαι, τδν καλδν όντως 

Σ. 698 καί έπαινετδν φόβον φοβούμενος, ώς μιμητής τού είπόντος ,,ύπο πιέζω 
μου τήν σάρκα καί δονλαγωγώ“, μή πως άλλοις κηρύξας αύτδς άδόκιμος 

10 γένωμαι. άκούετε, όσοι περί τάς λοπάδας καί τάς τράπεζας κεχήνατε 
καί ένα τούτον όρον ευδαιμονίας ήγεϊσθε γαστρίζεσθαι καθ' ημέραν 
καί ένευπαθεϊν ταϊς άποπτύσταις τρυφαϊς καί τοϊς καταργουμένοις βρώ- 
μασιν, εΐτα μηδέν οίόμενοι πλημμελεΐν * απόστολοι πάντες καί ποιμένες 
καί διδάσκαλοι πεφρίκασι τήν τρυφήν ώς τροφόν τής αιωνίου φ?ωγδς 

15 καί ύποπιέζουσι τάς σάρκας καί άγχονσι τω τής νηστείας χαλινφ διά 
τδν τής άκρασίας έγειρόμενον πόλεμον, συ δε ουδέ έν είναι φής παρά 
τής τρυφής τδ πλημμελές, ούδεμίαν τήν βλάβην; ου μόνον δέ, άλλα 
καί συνευδοκεϊς τοϊς τρυφώσι βέβηλος βεβήλου πράγματος γινόμενος, 
υπέρ Χριστού κινδύνοις ένομιλήσαντες οι τοσούτου πνεύματος άξιωθέν- 

20 τες έν αύτοϊς τοϊς πειρασμοϊς, οΐς καθ’ ήμέραν έπυρούντο καί ώσανεί 
έχαλκεύοντο, έν αύτφ τω κοσμικφ, έτι καί τδν εκ τού σαρκδς ύπέφριτ- 
τον πόλεμον καί τδν κόρον ώς έπίβουλον έδεδοίκεσαν, μήπου τι καί 
κακόν αύτοϊς άναρρήξη καί χείρονα κίνδυνον των έξωθεν κινδύνων 
έπαγάγη. ήπου αξιόπιστος ήμϊν δ πράγμασι βιωτικοΐς περιπνιγόμένος 

25 καί ολίγα μέν τής ψυχής, πλείονα δέ τής σαρκδς φροντίζων καί δια- 
μεριμνών, εΐτα κσ.ί χλιδώσαν καί περιρρέουσαν παρατιθέμενος τράπεζαν 
καί, ώς ούδεμία τις αύτφ έκεϊ'θεν ή βλάβη, πείθειν πειρώμενος, όϋ-εν 
ή πολλή των παθών έκκαυσις καί δ περί τής σωφροσύνης κίνδυνος 
τούς τής σαρκδς άναρριπίζων άνθρακας, ούμενουν ούκ αν ειποι σωφρο- 

30 νών άνθρωπος καί κριτής άληθείας άδέκαστος, εί μή τις έξαπατών 
εαυτόν έθέλοι ή παίζειν κατά τής ιδίας κεφαλής, άπιθάνοις ψυχαγω
γών εαυτόν ρήμασιν, έπειδή δ ταϊς φιληδόναις μαγγανείαις καταγοη- 
τευθείς δυσαπάλ/Μκτον τρέφει τήν φαύλην συνήθειαν καί τής γαστρδς 
δεσπόζειν ού βούλεται, ούκούν χαλινός αύστηροτέρας άγωγής πάσι 1

1 * διαδραμών 4 * όδώδαοιν * ταντόν 7 * μή δε 8. 9 * Cor. I, 9, 27 
9 * μήπως 12 * έναηα&εΐν 16 * πόλεμον, συ] πόλεμον ον 27 * ουδέ μία 
31 * εαυτών



ΥΙΕ DE ST. THEOCLETE. 43

πιστοΐς τά τής 6αρκός έγκοπτέτω σκιρτήματα καί ρνΰμιζέτω τάς αίσϋή- 
σεις νποζενγννς αύτάς τφ καλώς άγοντι λογισμώ * ειπερ ενσεβώς μεμα- 
έλήκατε, ώς τής βασιλείας τών ονρανών είσοδος στενή ονσα και ιέλιβερά, 
ταΐς παχείαις σαρξί και πολνσάρκοις πάροδον ον δίδωσι, μάλλον δε 
καί τον Αείον αν αλογ ιζό μεν οι Θεόκλητον, ώσπερ τώ λογφ παλαι, χράσάαι 5 
τφ βίω ννν οδηγώ προς εγκράτειαν, ώς αν κακεϊνος εν τή τής ανταπο- 
δόσεως ήμερα επί τφ οίκείφ ποιμνίφ φαιδρός καί γεγηϋως δρφτο καί 
περί τον κριτήν εστώς βοα παρρησία · ,,οϋς δέδωκάς μοι, έφύλαξα εις 
γενεάς χαί γενεάς, καί ούδείς εξ αντών απωλετο“, μηδε είη τις απώλειας 
νιος, λάβοιεν δε πάντας ή δεξιά στάσις καί οι τον πατριάρχον Αβρααμ ίο 
κόλποι ταΐς τον μεγάλον Θεόκλητόν πρεσβείαις, ός πολλας μεν νπερ 
ημών νύχτας άγρνπνος διετέλεσε, πολλά (5ε κατηνεγκε δακρνα, πάσαν 
μεν τρνφήν άλλην διωέλούμενος καί άποπεμπόμένος, || μίαν δε καί ταντην ς. 699 

αδαπανον άνύλαιρού μένος, την επίμονον τών ύείων γραφών αναπτνξιν 
καί την τών εν αντοϊς νοημάτων μετά τον πνεύματος έρανον, εξ ής 15 

τον τής ψυχής οφθαλμόν τηλαυγέστερον άπεδείκνν ϋείαις ύλεωρίαις Ίηρού- 
μενόν τε χαί ώραΐζόμενον καί το τής διδασκαλίας νάμα δαψιλέστερον 
επλούτει * άριστον μεν γάρ ώς άληύλώς καί τδ διαύρνπτειν τον εφημερον 
άρτον τοϊς χρήζονσι, μέγα δε τφ δντι καί επιεικώς ύλειοτατον το όιαύλρε- 
φαι χρνχάς λιμφ έλείων λογιών έχτακείσας καί προς τδ τής ζωής ύδωρ 20 
χειραγωγήσαι χαί ποτίσαι ταύτας καί άνύληροτέρας ύλεϊναι, το τών παϋών 
δνσμορφον άποτιναξάμενρς, ώσπερ ανχμηρίαν τινα επιπολαζονσαν τανταις. 
δπερ δ μέγας Θεόκλητος εργον είχε διηνεκές καί άδιάλειπτον, τρέφων 
μεν καί τά σώματα τών δεόμενων, ώσπερ 4ωσήφ δ τής σωφροσννης 
όφύλαλμός, αφύλόνω χειρί καί δαιριλεστέραις διαδόσεσι, τδ πλέον δε αντφ 25 

τής σπονδής περί τάς εμπιστενΰείσας ψνχάς ϊστατο καί άένναος τών 
ήδέων εκείνων άπέρρει χειλέων δ χροννδς καί οι τής αγνείας έπαινοι 
πολλοί χαί ή επ’ αυτήν προτροπή πλείων * ένομοϋετείτο τδ φιλαλληλον, 
ή δμόνοια, ή σύμπνοια, τδ μέτριον, τδ σνμπαϋές, τδ φιλόπτωχον, τδ 
γνήσιον τής άγάπης καί άδολον, τδ άμνησίκακον. παρήνει γονν μη 30 

δνσκαταλλάκτας είναι τοίς παροξύνασι, μηδέ επίμονον τρέφειν τδ 
βαρύμηνι, άλλ\ εί δννατόν, προφύλάνοντας την οργήν, διαλλάττεσΰαι, 
εί ό5 ονν, αλλά μή μακρνναι την διάστασιν, μηδέ κατήγορον τής άμα- 
λάκτον φρενδς καί άγριας ψνχής καταδνναι τον ήλιον, μηδέ ζημιονν 
έαντδν μηδένα, πάσαν δέησιν καί ευχήν καί νηστείαν έν μνησικακία 35

3 στενή 6. 7 * άνταποδώσεως 9 άπολεΐας 10 λάβοι οί] ή. 17 νάμα 
32 * διαλάττεσ&αι 33 * μακρνναι μήδε 34 * καταδνναι
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βδελυκτήν προσφέροντα τώ θεφ καί άπόβλητον. ταύτ' ούν ένουθέτει 
καί παραδείγμασι εξ ύπογύου τον οίκεϊον παρείχετο βίον, μη δ εν i 
την έχθραν διατηρούν μήτε δλως έχθραίνων, εΐ μη που προς σωφρο- 
νιομδν των αδιόρθωτα πταιόντων οχηματίοαιτο τον όργιζόμενον και 

5 χαλεπαίνοντα, άλλα και τής ελεημοσύνης εισηγητής, καί σιγών πολλάκις, 
ύπήρχεν άσίγητος, άφθονον οντω ρέων την προς τούς πένητας εύποιίαν, 
ώς μηδέ καιρόν παρατρέχειν τίνος καί ευεργεσίας άμέτοχον, και πλείω 
σχεδόν τοϊς εργοις διδάσκειν ή τοΐς ρήμασι * τί δε, όντως ών προς ελεον 
ταχύς, ούτως ευμετάδοτος καί την χεϊρα δαψιλής καί το φιλάνθρωπον 

10 μεγαλόδωρος έπαθέ τι άνθρώπινον; καί ενηβρύνετο ταϊς τηλικαύταις 
μεγαλοψυχίαις καί επιδόσεσιν ή τό φιλότιμον τής χειρός εξεπόμπευεν, 
ή μακαριζόμενος επί τούτω νπεχαννοϋτο τοϊς εγκωμίοις; ονμενουν, 
άλλ* ωοπερ αισχύνην νομίζων τουτονί τον μακαρισμόν, ή μάλλον παγίδα 
τοϊς ποσί καί βάραθρον κατασπών έφ’ εαυτό τούς μη προσέχοντας, 

15 έδίδου μεν ελεύθερα χειρί καί έσκόρπιζεν άφθόνως τον πλούτον καί 
αφειδώς, ού μην ένελαμπρύνετο ταϊς πτωχοτροφίαις καί φιλοξενίαις 
καί τοϊς πολλωνύμοις τής φιλοθεΐας γνωρίσμασιν, ούδ’ άνελεύθερόν τι καί 
μικροπρεπές επί τούτοις έφθέγξατο, ώσπερ τήν έπίδειξιν την δοκονσαν 

Σ. 700 II μεγαλοψυχίαν ποιούμενοι καί παραπολλύντες, ή τό παν τής άνω 
20 μιοθαποδοσίας, ή τά γε πλείονα * έμελλε δέ αύτφ διαφερόντως τής 

των αδελφών εύδοκιμήσεως, καί τώ καλώ τούτω πυρί έκκαιόμενος, 
τούς μεν ενδοκιμοϋντας επ’ αρετή καί τήν αγαθήν άμιλλαν άμιλ- 
λωμένους νπερφέρειν τοϊς τής φιλοθέον πολιτείας προτερήμασιν έφίλει 
τε καί ήδέως εώρα καί προσεπτέρον τούτοις τό πρόθυμον, τούς δέ 

25 χαυνοτέρους τήν ψυχήν καί μαλακώτερον έχοντας ύπέθηγε μελιγλώττοις 
τισί παραινέσεσι προς ευσεβή ζήλον καί ένθεον καί πολλήν επί τούτοις 
είσήγετο τήν σπουδήν καί έπίτασιν, κέντρον ών διηνεκές καί επίμονον, 
ύπονύσσων καί άνεγείρων προς την τής ψυχής επιμέλειαν · ,,άδελφοί“, 
λέγων, „εκείνο μετά τών άλλων ύμϊν έστω άνεπίληστον, ώστε μηδένα 

30 τό εαυτού ζητεϊν συμφέρον, άλλα τό τού πλησίου έκαστον, Ισως βαρύ 
δοκεϊ τό έπίταγμα καί επαχθές, άποστερήναι εαυτόν καί βρώματος καί 
πόματος, ώστε θρέψαι τον πεινώντα, γυμνητεύσαι, ώστε ένδύααι τον 
γυμνητεύοντα, παραδούναι εαυτόν εις πύρ, εις μάστιγας, εις δεσμά, 
ώστε έλευθερώσαι τον έπί τούτοις κατάκριτον · ταύτα καί άκούσαι 

35 χαλεπόν, καί υπουργήΰαι χαλεπώτερον, άλλ’ ούκ έμόν τό έπίταγμα,

2 * παράδειγμα Ί vel * παράδειγμα <λπαγ>οι<ί.νγ> ? 8 * διδάοκων ? ων] η
λέξις εκ διορ&ώσεως, ζΐ/ς άρχη&εν γραφής άδιαγνώαζον ονσης. 32 ενδνσαι
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Παύλον όέ · εγώ δε to κονφώτατον έπίταγμα πάσιν ύμϊν έλαφρότατον, 
κήδεσθαι των άδελφών ώς εαυτών, άπομερίζειν έαυτοϊς καί τοίς πένησι 
τάς κτήσεις κοινάς ποιεΐν και τών θλιβομένων tag οικίας, προΐστασθαι 
τών καταπονούμενων όλη προθυμία, όλη χειρί, τί τούτων όυοχερές, τί 
φορτικόν,· ούδέν απαιτώ τών υψηλών εκείνων και μεγάλων ■ οιδα το 5 
νωθρόν υμών καί χάννον και έκλυτον καί προς τούτο σκοπών μέτρια 
εισηγούμαι και άπονα καί παντ'ι κατορθωθήναι ραδια * μάλλον δε προ 
τών άλλων το κήδεσθαι τών άλλήλων προς αρετήν προκοπής καί έπι- 
δόσεως, ώς ονδεν ούτω θεφ περισπούδαστον, ώς ενάρετος βίος καί 
θείοις θελήμασι κατηρτισμένος ' λέγεις φιλεΐν τον Χριστόν, δειςον σου ίο 
το φίλτρον * δειλόν σου τον θερμόν έρωτα * αγωνισαι υπέρ τών εκείνον 
προβάτων · έλασον εις την εκείνου μάνδραν χορόν σεσωσμένον, ποίμνιον 
εκλεκτόν, όδηγησον, όσους αν δυνηθής, συμβολαΐς, παραινεσεσι, παρα- 
χλήσεσιν, έπιπλήξεσιν, εί καί τούτου δεήσεις, πάσαις Ιδέαις καί λόγων καί 
έργων · εί δε ετέρους άδυνατεϊς προσαγαγεϊν θεφ, μή δήτα καί τών 15 

°ών άμελήσης, μήτε, εί διδάσκαλος εΐ, τών μαθητών, μήτε, εί δεσπότης, 
τών δούλων, ακριβώς είδώς καί πεπεισμένος, ώς αί τούτων πλημμέ- 
λειαι την σήν μετελεύσονται καί κοινηλατήσουσιν, εί παρά την σήν ραθυ
μίαν καί άμέλειαν, ές τα τής κακίας βάραθρα έκτραχηλισθήσονται · ό
ϊάρ πατήρ όσ__  καί διδάσκαλος καί δεσπότης, καί πατέρα πατρικώς 20
προεστάναι τών παίδων απαιτεί καί διδάσκαλον, μάλλον ρυθμίζειν 
ταΐς άρεταίς τον μαθητευόμενον βούλεται, ή προβιβάζειν προς την 
άλλην παιδείαν καί ανξησιν, άλλα καί δεσπότην πάσης αρετής είναι 
εισηγητήν καί διδάσκαλον || τοίς υπό τήν αυτού χείρα τελούσιν, είτε Σ. 701 

δούλοι τινες εΐεν, είτε ελεύθεροι, καί μήτοι γε σεαυτόν έξαπατήσης, 25 

ώς, καταρα,θυμών τής τών ύπηρετούντων βιοτής, νηποινί τήν δίκην δια- 
δράσεις καί ανεύθυνος τό επ' αύτοίς έση' εγώ σοι τούτου μάρτυς 
αψευδής, ώς ού μόνον τής άλλης εις αυτούς ύβρεως υφέσεις εύθύνας 
ου μεμπτάς παρά τώ άλαθήτφ κριτή, είτε κολάζων αφειδώς, καί πληγαΐς 
άμέτροις, ού πλημμέλειαν διορθουμέναις, άλλ’ ώμότητα ψυχής έξελεγχού- 30 

σαις, είτε λιμαγχονών, είτε τώ κρυμώ πήγνυσθαι υπό γυμνφ σώματι 
περιορών, αλλά καί εί τοίς πάθεσιν έκδοτους αυτούς φέρεσθαι παρα- 
χωρήσειας καί ταΐς τής ψυχής κηλίσι καταρρυπαίνεσθαι καί τφ βορβόρω 
τών ηδονών έγκυλίεσθαι ού μείζων ούκ έστι φροντίς καί περί ου πας 
τού σωτήρος λόγου καί άπαν μυστήριον · τά γάρ αίματα τούτων εκ 35

2 * άπομερίζει 25 * μή τί ? 28 της άλλης] έκ όιορθ-ώσεως αντί τον άρχη-
&εν : ταΐς άλλαις 29 * μεμπας 31 * κρνμνω 33 * κηλίσι
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τής σής ο αψευδής άπαντήσει χείρδς καί προσθήκη σοι γενήσεται βαρυ- 
τέρας τιμωρίας τα των οίκετών αμαρτήματα, καν την αήν πλημμελοϋντες 
διαλανθάνωσι γνώσίν · εί /άρ σπουδαίως έκήδου τής αυτών ζωής, 
εί την άνήκουααν έτίθης πρόνοιαν, εί προς αρετής άνεβίβαζες παραίνε- 

5 οιν, ούκ αν ούτως ήσαν προς τό άμαρτάνειν πρόχειροι ουδέ άνετοι 
ταϊς δρμαϊς, άλλα τό μεν τοις λόγοις, τό δε τοϊς φόβοις δεσμούμενοι, 
τό τής σωφροσύνης άγαμόν άσυλον διετήρουν, ου δε έοτιν ότε καί των 
δούλων έπαισθανό μένος την εκπεσμόν καί βδελυράν διαγωγήν καί 
αναγραφήν μεγαλοψυχεϊς κακώς καί περιφρονεϊς άπευκτώς καί ύπερ- 

10 βαίνεις θεομισώς, άνθρακας επί τήν σεαυτοΰ στορεύων κεφαλήν · φευ 
τής πολλής πορώΰεως * φευ τής παραπλήκτου φρενός ’ ώς οίκτείρω σε, 
άθλιε, τής έκδεχομένης οε μετά μικρόν οργής · ώς άποκλαίομαι τήν 
άναισθητούσαν τών οικείων συμφορών ήλιθιωτάτην ψυχήν' άνθρωπον 
ένεπιστεύθης, άνθρωπε, ομοιοπαθή, όμόδουλον, όμόοκηνον, καί τώ 

15 θείω βαπτίοματι υιόν έποιήοω τού ύψίστου θεού, εΐτα καταναρκών 
τής επιμελούς εις αυτόν προνοίας, ποιείς υιόν άπωλείας, μήτε λόγον 
έφιστών χαλινοϋνταί μήτε φόβον άνακρούοντα, δλως δε έφιείς πορνείαις 
αυτόν καί άτίμω πάθη διαγωγή, εί βούλοιτο, καταφθείρεσθαι. ώ τής 
παροίνου φρενός, ώ τής άναλγήτου ψυχής, ώς οπαράττομαι τά σπλάγχνα 

20 καί αυτά τά αισθητήρια καί διασκόπτομαι τήν ψυχήν * μόνον ταϋτα 
καί λογιζόμενος καί διά τό φιλάδελφον καί συγγενές τής φύσεως καί 
συμπαθές τής οίκειώσεως, επί τοϊς σοϊς ώς επί τοϊς έμοϊς άλγώ, μάλλον 
δέ, ώς πατήρ άληθής, τοϊς σοϊς έπιστενάζω κακοΐς, προανιστορών ήδη 
τό άφόρητόν σοι τής κολάσεως, ο ή δίκαια τού θεού κρίσις ύμϊν έτοι- 

Σ. 702 25 μάζει τοϊς άνοψθέτητα καί άσωφρόνιστα παραπικραίνουσι, τοϊς ποιοϋσι 
σκεύη άτιμίας τά τιμιώτατα καί άπωλείας τέκνα, τούς επί σωτηρία 
κτισθέντας καί περιποιηθέντας τφ τιμίω τού σωτήρος ημών αϊματι. 
άλλ’ όψέ ποτέ άνανήψατε τήν πολλήν άποθέμενοι άμβλυωπίαν, καί 
εαυτούς κάκείνους, τού αιωνίου πυρός τής φοβέρας έζαρπάσατε γεέννης, 

30 ώς έγωγε λοιπόν, τό έφ’ ύμϊν άθωός τε καί άνέγκλητος' ου γάρ ύπεστει- 
λάμην τήν έρχομένην εις υμάς ρομφαίαν δηλώσαι ύμϊν. εϊθε δέ μοι 
παρήν καί πάντας πειθήνιους λαβεϊν τώ θείω στοιχείουμένους φόβω 
καί ταϊς άρίσταις έντολαΐς άριστα καί τελειουμένους · άλλ' έπείπερ είπεϊν 
μέν καί συμβουλεύσαι καί παρακαλέσαι δυνατόν, τό μέν ήμϊν άπαν 

35 γέγονεν, ύμών δέ δσαι μέν εύγενεϊς ψυχαί καί τού μέλλοντος κριτη-

13 * ήλιΘ-ιωτάτην 29 * γέενης 
probatur)] 7ταρακαλενοαι 35 * υοαις

34 * παρακαλέσαι (παρακελεϋσαι minus
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ρίου έπαισύλανόμεναι, συνήσουσιν, εν οΐόα, καί της των παίδων άμα και 
των οϊκετών και των υπό χειρα πάντων έπιμελήσονται σωτηρίας, μέγα 
εαντοϊς εκ της έπιμελείας ποριζόμενοι κέρδος, δσην εκ της ραθυμίας 
την κατάκρισιν, οι δε της ραθυμίας υιοί και μετά τοσαντην διαμαρτυρίαν 
τοϊς αντοΐς έπιμένοντες, κακοί κακώς έκκανσονσι καΰ'’ εαυτών δριμυτέ- 5 
ραν την της κολάσεως κάμινονταϋτα λέγων πολλούς είλκε προς 
επιστροφήν καί συνιέναι παρεσκεΰαζεν. εί δε τις ταϊς φιλαρέτοις ταύταις 
ύπού'ήκαις μη έκρνπτετο, άλλα το έκλυτον άνεπαΐσΰητον είχε καί το 
ράύλνμον άσωφρόνιστον, ούδε επιπλήξεων, ουδέ σφοδροτέρων έφείδετο 
ρημάτων προς τον τοιοϋτον, άλλα βαρύτερος τις ώράτο καί φοβερωτέραν ю 
παρέτεινεν αύτώ την από τών λόγων μάστιγα, κατατρέχων τής άμα- 
λάκτου ψυχής πληκτικώτερον καί νπομιμνήσκων τής φρικώδονς εκείνης 
καί άλαϋήτου έστάσεως, εν ή πάντα γυμνά τώ κριτή καί τετραχηλισμένα 
παρίστανται, ήνίκα πολύς μεν δ μετάμελος, το εκ τούτον δε ουδέ 
βραχύ όφελος. φρονίμων ούν έλεγε καί νουνεχών ώς άληϋ'ώς προφύλή- 15 
ναι την εκεί πικρίαν καί ίαϋ'ήναι την κακίαν διά τής ένταϋύλα μετάνοιας 
καί έξομολογήσεως καί προ τού ύλανάτον έπιόντα τον ύλάνατον ήμερώ- 
νερον εαντοϊς κατασκευάσαι καί, ώς δυνατόν, κονφότερον · ού γάρ πάσιν 
ομοίως πικρός, ουδέ πάντας ταϊς αύταϊς κατατείνων όδύναις, άλΧ ένύλα 
συνειδος έγκλήμασι βαρννόμενον καί ψυχή κατάστικτος άμαρτήμασι, 20 
πολλφ πικρότερα εκεί καί δριμύτερα τά τού ύλανάτου βέλη, ον χωρισ
μόν μόνον ψυχής καί σώματος εργαζόμενα, αλλά τήν προσδοκίαν τών 
μελλόντων έπεγείροντα πικράν καί άλλην καί προ τής κολάσεως κόλασιν. 
ούτω μεν περί τήν ψυχήν τής άρχιερωσύνης διέκειτο επιστασίαν δ δε
ξιός ποιμήν καί προέλνεσύλαι τής ποίμνης, εί δεήσειεν, έτοιμος, καί ταϋτα 25 

φιλοπονών ούκ έπανετο, ούδ’ ύπενεδίδου, ονδ’ ώκλαζεν, ή Τυρσηνική ών 
μικρού σάλπιγξ εν τώ καταγγέλλειν άσιγήτως τοϊς λαοϊς τά σωτήρια, 
άξιον εαυτόν τον καλέσαντος άποδεικννων καί είδώς, έφ’ φ παρά τής 
χάριτος έκλήΌη καί τί το εργον τής έμπιστευϋείσης αύτώ προστασίας 
ώίτε προεδρίας, έπεί δε έδει κάκεϊνον άνθρωπον δντα μή άγνοήσαι 30 

νήν κοινήν τής φνσεως λειτουργίαν, μάλλον δε άναλϋσαι προς τον ήδύν 
δεσπότην καί έπέραστον καί τής εκείνου μετέχειν || γλυκντητος, πώς ς. 703 

τούτο γίνεται; ήδη μεν γάρ καί γήρας αύτώ υπό τοϊς τής αρετής 
ίδρώσι τήν τού σώματος ατονίαν παρείλετο · έτι όδ καί νόσος τφ γήρα 
συνεπιϋ'εμένη προς το κοινόν καί άναπόδραστον έξεκαλεΐτο χρέος καί 35

3 *εαυταΐς? *ποριζόμενοαΊ 9 * σφοόρωτίρων 13* έστάσεως 18 * κον- 
φώτερον 20 χρνχή] ψυχή



5

10

15

20

25

30

35

48 N. VEES

τήν οφειλήν άπήτει τής φύσεως. δ δε ώς ήσθετο δσον οϋπω τέλος 
αύτώ την έφήμερον έξονοαν ζωήν, ινα μηδέ τής τελευταίας προσρή- 
οεως μηδέ τής όφείλομένης παραινέσεως μηδ’ εν έσχάτοις. τήν οίκείαν 
άποστερήσοι ποίμνην, μετακαλείται μέν όαον του βήματος, μετακαλεϊται 
δε καί όαον τής ίεράς κιγκλίδος εκτός, ot δε (ουδέ γάρ οϋτω φόβος 
προθυμίαν εγείρει κινήσεως, ώς πόθος πόδας πτερού καί σχεδόν ϊπτα- 
σθαι προς το ποϋούμενον) θάττον ή έκλήθησαν παρήααν, προοφθήναι 
των πλησίον έκαστος καί πρώτος τής θεοφιλούς γλώττης την ευλο
γίαν κομίσασθαι περιφανώς άξιόμαχόν τι κρίνοντες. ώς δέ περίστάντας 
άθρόους έγνω, καί μονονουχί χαίνοντας καί όλους εκκρεμείς τής ήόίστης 
εκείνης καί συνήθους φωνής, αναπτύσσει το μελίγλωττον εκείνο καί 
πολλών χαρίτων άνάμεστον στόμα, καί τά τελευταία καί, ώς έπος είπεΐν, 
εξιτήρια υπό ήρεμαία καί γαληνή προσφθέγγεται φωνή * ,,σώζοισθέ μοι“, 
λέγων, ,,ίερά συναυλία, όση τε εν πατράσι καί γέρουσι καί όση εν παισί καί 
άκμάζουσι, σώξοισθε επί πάσι τοΐς σωτηρίοις καί χριστοτερπέσιν έργοις 
καί τήν κατά θεόν εύδοκίμησιν φέρουσι * ταϋτα ύμίν τελευταία προσλα?^ώ 
ρήματα, συνταττόμενος δμοϋ καί παρεγγυώμενος τήν πολλήν έκείνην 
καί φιλόπονου διδασκαλίαν τήν έμήν παρακαταθήκην άχραντον τηρείν 
καί άμείωτον, ώς αν καί υμείς τής άνω τιμής άξιωθείητε, άρίστης πολι
τείας μισθόν τούτον εύράμενοι, κάμοί εϊη έγκαυχάσθαι τή υμών λαμπρό- 
τητι καί έλλαμπρύνεσθαι παρά τώ δικαίω καί φιλοτίμφ μισθαποδότη 
Χριστώ, ου τή δεξιά νύν υμάς παρατίθημι, τήν άφ’ υμών πορείαν ποιούμε
νος καί προς έτέρας μονάς καί σκηνάς καλούμενος, άλλά καί μαρτυρό- 
μενος ενώπιον θεού καί αγγέλων καί παρεγγυώμενος, ϊν’ εϊ τι τών 
οικείων κήδεσθε 'ψυχών, ει τι τών άνω μονών έφίεσθε, το μείζον 
είπεΐν καί το παν εν βραχεί, εϊ τι εαυτούς στέργετε καί τήν οίκείαν 
περιέπετε σωτηρίαν, ώς έδιδάχθητε, ώς έπαιδεύθητε, ούτως άναστρέ- 
φοισθε, ούτως πολιτεύοισθε, άκόλουθον υμών τήν ζωήν δεικνύντες καί 
ταίς έμαΐς συμβαίνουσαν διδασκαλίαις, μάλλον δέ ταίς τού πνεύματος, 
ούδέν γάρ ήμέτερον άνηγγείλαμεν, άλλ’ όσα at θεΐαι ημάς έμυσταγώ- 
γησαν γραφαί, προσέχετε έαυτοΐς, αδελφοί, καί μηδέν μηδενί τήν αρετήν 
έγκοπτέτω, μή πλούτος, μή δόξα, μή έτέρα τις παρεμπεσούσα φροντίς 
δούλη καί νόθος καί πόρρω θεού βάλλουσα, μή μόνον ότι ύψηλοτέροις 
είναι τούτων όφειλόμενον ύμίν έστι καί δίκαιον, άλλ' ότι μηδέ έχει 
μηδέν αυτών το βέβαιον καί μόνιμον, άλλά καν τρυφών εΐπης, ώς

2 * ’έξονοαν 5 * ot] ο 12. 16 τελευταία 14 ιερά. 19 * ωσάν 
20 * έγκαχανα&αι * νμΐν 25 * κήδεα&αι *έφίεσ&αι
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καπνός ελλείπει, καν εύκλειαν, ώς δναρ παίζει και χρήμά τι άπατηλόν 
και άστάΟμητον ύ πας των άνΟρώπονν βίος, καί τα μεν των η δονών ς. 
ινδάλματα όοα και οΐα μικρόν εύφραίνοντα ταχύ όιέπτη καί διέρρεναεν, 
αί δ'' επ’ αύταϊς ενϋύναι καί τιμωρίαι παραμένουσι, φεύ, άϊδίως τη 
ψυχή καί αυτή τούτο έγκαλουμένη, ότι τω μοχϋηρφ τούτφ σαρκίφ 5 
προστεΌεϊσα καί προοκυνήααοα όλον εαυτήν καί ώσανεί έντήξασα τοϊς 
πλάνοις καί ταπεινοϊς καί πολύ τι κίβδηλον καί άπάτηλον έχουσι, των 
όντως όντων ύπερεφρόνηαεν ώοπερ οι εν άσελήνω ννκτί καί βαΌεϊ 
οκότφ πορευόμενοι καί τούς κάχληκας ώς μαργαρίτας ουλλέγοντες. 
μη γοϋν τη περί ταύτα σπουδή καί άλογίστω φορά καί συννεύσει ζη- ίο 
μιωϋήτε τό άΐδιον χρήμα καί αθάνατον, τάς ήμετέρας ψυχάς, μη, τεκνία 
αγαπητά εν κνρίφ καί ποϋούμενα, μη της εμης ποίμνης ό οκολιός 
Χατακανχήσηται δράκων δ ποικίλος την κακίαν καί δόλιος καί ούδέν 
έχων άντεπινόητον εις πονηριάν, ϊν’ ενί τινι τρόπφ λάθη σατανεύσας 
καί της αιώνιον άποβονκολήοη ζωής, άλλ' έκαστος εαυτόν δράτω καί 15 

τον βίον ρυΌμιζέτω προς αρετήν καί των πλησίων την εύδοκίμησιν 
οίκείαν λογιζέσΌω, μάλλον δε προ των άλλων οι τω καταλόγω τω 
ιερατικά) εγκατειλεγμένοι, δσφ μείζων ή τιμή, τοσούτω μείζω καί την 
αρετήν επιδεικνύομε, δότε τω πληγεί καλά παραδείγματα καλού βίου καί 
'δεά) πλησιάζοντος καί τούτο ύμϊν εις κέρδος, τούτο ύμϊν εις προσθήκην 20 
αμοιβής παρά Όεφ · συμμερίτης έση των μισθών τω εκ τής σής πολι
τείας βελτιουμένω καί προς αρετήν άνατρέχοντι, κοινωνός των στεφά
νων, κοινωνός των άντιδύσεων. όκνώ γάρ μνημονεύσαι των εναντίων, 
ίνα μή βαρύνω σου τήν ακοήν βαρεϊ καί φορτικά) άκούσματι, οϊαν σεαντφ 
προξενείς τήν ζημίαν, όπως διπλούν τό κατάκριμα, φαύλης πολιτείας 25 

αρχέτυπον τφ λαφ γινόμενος, άλλ} έπεί τούτο καί σιωπώντος εμού 
συνίης, άγνάς χεϊρας, άγνάς φρένας τή φρικτή πρόσαγε Ουσία, είδώς, 
ότι μετά των Χερουβίμ εστηκας, μετά των Σεραφίμ τέταξαι τήν αγίαν 
εκείνην καί μακαρίαν άναφέρειν φωνήν καί τήν φρικώδη μυσταγωγίαν 
αποπληρούν, οί ψάλλοντες, οί άναγινώσκοντες, οι πάσαν ίεράν λειτουρ- 30 

γίαν ύπηρετούντες, άγίως άναστρέφεσϋε εν άγίω οΐκω Όεού ήμών, λαός 
μου, όν ήγάπησεν ή ψυχή μου, όν εύχομαι γενέσϋαι ποίμνιον εκλεκτόν, 
κλήρον εύλογημένον, μερίδα σεσωσμένην λαός μου, γένεσϋέ μοι καί 
υμείς εις καύχημα, εις ευφροσύνην, εις δόξαν, εις τιμήν εν ήμέρα επι
σκοπής τού μεγάλου καί μόνου κριτού, μή έγκληΌήτε παο εκείνα) τφ 35 
άδεκάστω δικαστή ώς άπειΌεϊς, ώς άνήκοοι, ώς τέκνα μωμητά, ώς υιοί

6 ως άνεί 18 * μείζω] μείζων 27 * ουνίβς 28 έςηκσ.ς
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άνομοι. ,,πεί'άεσΰ'ε τοϊς ήγουμένοις ύμών“, Παύλος ύμΐν διακελεύεται· 
,,αυτοί γάρ άγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ώς λόγον άποδώσοντες“. 
μη παροζύνητε το πνεύμα το άγιον, ταις έπιμόνοις κακίαις υμών 
[κακίαις] διά την του βίου ματαιότητα πάντα κυκώντες και ταράσσον- 
τες, κατεπαιρόμενοι ιερέων τε και αρχιερέων, και κακάς έαυτοϊς εν τω 
μέλλοντι δικαστηρίω άποΌησαυρίζοντες τάς άμοιβάς. μη κατεχέτω υμάς 
ο πηλός, μηδέ ή κόνις τα φρονήματα υμών τρεφέτω, μηδέ την πολλήν 
οαπρίαν και τον βαϋυν βόρβορον και τον άτιμον ίλυν τιμής άξια 
ήγείοΟε · τις γάρ ουκ οΐδε το κίβδηλον τών τού βίου πραγμάτων και 
άποπτύσιον; τίνι ουχί γνώριμον του βίου το πολυπλανες καί μάταιον; 
τίνι ουχί δήλον το τής ζωής άδηλον καί άβέβαιον, ής έν μόνον || έστός 
καί πάγιον το πάντας άανάτω προδιδόναι, το μηδένα δύνασύλαι συν- 
τηρήααι εαυτόν κρείττονα άανάτου καί τών εκείνου βρόχων ελεύθερον, 
το δε πάντων χαλεπώτατον καί πολλών δακρύων επιεικώς άζιον, ότι 
οϋς άν έαυτή έζαπατήσασα προσδήση καί πολλούς έαυτής τούς πό'&ους 
κακώς άναρρήζειε καί τφ λίχνω δελεάοη καί τω λείφ καταγοητεύοη, 
μικρά τέρψασα, άκοντα οΐμοι κολάζει ’ άουνέτων δέ καί κομιδή ήλιϋ'ίων 
όλιγοχρονίου τέρψεως άνταλλάζαοΰαι πικράν οϋτω καί άνεζίτητον κόλα- 
οιν, ής μηδενί μέν υμών γένοιτο πείραν λαβεϊν κύριε καί #εε μου, εί 
δέ τις, ώς άπεύχομαι, έμπεδείται, εϊοεται σαφώς, ώς μή ώφελεν, ώς 
παιδιά τις τά ένταύύλα κολαστήρια προς τά μέλλοντα * εί ^άρ άνθρωποι 
τηλικούτων εϊσίν οργάνων εύρεταί καί ούτως άφορήτων εις κόλασιν, ή 
τού ΰ'εοϋ οργή τηλίκην ετοιμάσει τιμωρίαν τοϊς παροργίζουσι καί μή 
ζητοΰσι μετάνοιαν · άκούομεν δέ, ότι κατά το έλεος αυτού, οϋτω καί 
δ έλυμός αυτού, μηδείς οϋν αδελφός άελήσει πειραύλήναι &εού άγα- 
νακτήσεως, άλλ’ έκαστος τά οικεία ευ τιϋ'έσύλω καί μήτε νεότης είς 
μακρούς χρόνους τάς ελπίδας ταμιευέσύλω, αλλά τά σκιρτήματα τής 
σαρκός έπεχέτω, τοϊς τής εγκράτειας κατάγχων χαλινοϊς* ουδέ γάρ οΐδε, 
ποια (;) φυλακή ο κλέπτης έρχεται, κλέπτης μήτε νέου μήτε γηραιού 
φειδόμενος ’ μήτε το γήρας άναπιπτέτω καί άπελπιζέτω τήν έπ- 
ανόρϋωσιν, εϊ τί που παρεσφάλη τού πρέποντος, μηδέ ρηγνύτω 
μείζονα τήν πληγήν, μηδέ το σύντριμμα χαλεπώτερον έργαζέσΟο) * τί 
γάρ δει έπιζαίνειν τά έλκη καί προστιϋέναι ανομίαν επ’ ανομία; άλλη 
δέ τού κριτού άγανάκτησις άναπίπτειν τινά καί άναβάλλεσϋαι τήν 
ίατρείαν καί έκλύεσύλαι, δέον προφάάνειν το πρόσωπον αυτού έν έζομο- 1

1. 2 * Hebr. 13,17. 4 *[κακίαίς\ 11 *εστός] εοτώς 18 *άνεξίτητον]
άόεξίτητον 29 * γήραν ον
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λογήσει. τί πολλά λέγω; πλείω καί ταύτα τής παρονσης όννάμεως, 
τάς έντολάς οϊδατε, υπό ταύτας ώς υπό μεγάλω φωτί πορεύεστε καί 
φωτίζεστε · καί τά πρόσωπα υμών ον μη καταισχννΰή, έκεΐϋεν αύγαζό- 
μενα, αλλά καί εις τά τον φωτός σκηνώματα εν ιστέ καταντήσετε, 
τής άτελεντήτον χαράς μεϋ'έξοντες“. και ό μεν ενταύώα καταπαύει 5 
τον λόγον, ον μετά μακρον δέ και την πρόσκαιρον ζωήν, ής εκ πολλοϋ 
την διάζενξιν ήγάπα, ώς αν το γεώδες βάρος και τό βρίϋον επί τά 
κάτω σκήνος άποσεισάμενος προς τον μονον αναλνση και επι τας άλυ
πους καί μακαρίας άποκατασταίη σκηνας. ο δε πας λαός τής Αακε- 
δαίμονος, τότε μάλλον αίσϋόμενος τής ζημίας (πέφυκε γάρ τό αγαΰόν ίο 
ονχ οντω παρόν, ώς εκ χειρών άρπασύλεν τοίς πολλοις και παχντεροις 
έπιγινώσκεσΰ'αι), προς οίμωγάς καί άνακλήσεις γοεράς έξενικώντο καί 
μετά ύέρήνων όμιλαδόν συνέτρεχον έκάαμβοι επι τώ ακούσματι, παρα- 
πλήγες μικρόν όμοϋ καί έκφρονες * οντω γαρ αυτους διετίύλει το πάάος 
άλλοι γε μην άλλας διεύλρήνουν καί άλλοι επ’ αλλοις εκόπτοντο * και 15 

ην πολύωρους τις ό Ό'ρήνος καί πολύγλωσσος' ηκονσας J| αν γερόντων ς. 706 
τον τροφέα, την βακτηρίαν, τήν παράκλησιν άποδνρομένων ' καί εαυτών 
δλην δυστυχίαν τήν εκείνον άποβίωσιν άποκαλούντων καί τό γήρας 
λοιπόν βαρννομένων καί άποστεργόντων τήν ζωήν καί ταϊς οικείας 
έπαρωμενών πολιαϊς, ότι τοσούτο) πάϋει καί τοιοντω ύλεάματι εφυλάχώη- 20 
σαν, αλλ3 ού προέφύλησαν τή άποτόμω τού Όανατου τομή τας πολλάς 
τών συμφορών τρώσεις καί τάς άμυάήτους τών ανιαρών πληγάς, ονδέν 
άλλο ουδέ τά τών χηρών πρόσωπα ή σννεχεϊ κατερρέοντο τή τών 
δακρύων λιβάδι * κάκεϊναι τήν ζωήν άπελέγοντο ■ κάκείναις ευκταίος 
ο πάσι φευκτός ένομίζετο θάνατος '.καί αρχήν ζόφον, αρχήν τής άφω- 25 
τίστου νυκτός τών ύλλίφεων, αρχήν συμφορών άπαραμυϋήτων τήν 
παρούσαν τότε ημέραν καί έδέχοντο καί ώνόμαζον * αρχήν όντως χη
ρείας τής σιδηράς καμίνου τής δυστήνου βιοτής, ήν εν ταϊς τών συζύ
γων άποβολαις επιγνώναι παρά τής εκείνου δεξιάς έκωλύώησαν. καί 
ορφανοί τά αυτά άπωδύροντο, τον πατέρα περιπαά'ώς άγαν, τον φιλό- 30 
στοργον ανακαλούμενοι · καί πάσα ηλικία έλεεινώς τά προπεμπτήρια 
έκόπτετο * ουδέ γάρ ό πλούτφ κομών έλαττον ώράτο κατηφιών τον 
πένητος, άλλ’ ο μεν τον σωφρονιστήν εν νφ βαλλόμενος, τον προς 
Φεόν μεσίτην, τον ήμερον παιδευτήν καί εύμέλλοδον, όπως χρή μετα- 
χειρίζεσύλαι τον πλούτον καί οίκεϊον ποιεϊν τον άλλότριον, όέ δ, όπως 35 
τά τής πενίας άνιαρά ευχαρίστως φέρειν, καί άμφότεροι όμοια) κεντρω

14 μικρόν] λέξις εν ту έξω φα γεγραμμένη χειρι τον βιβλιογράφον. 23 χειρών
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τής άθυμίας νυττόμενοι, ομοίως εις δάκρυα κατεφέροντο καί ομοίως 
γοεράν άνέπεμπ'ον φωνήν και μύχιον ύπεστέναζον, άποβαλόντες, φευ, 
τον τεχνίτην καί γνήσιον ιατρόν καί φιλάνθρωπον, ώ τις αν τον τότε 
καιρού τα πάθη έκτραγωδήσειε, δάκρυα εν άνδράΰι, δάκρυα εν γυναιξί, 

5 και ταϋτα θερμά καί ταϋτα κροννηδόν εκχεόμενα, άφ* ών περιδήλως 
εδηλοϋτο τό φίλτρον καί ή εγκάρδιος στοργή πάντων καί ή θερμή 
πίστις ή προς τον εαυτών ποιμένα καί διδάσκαλον, καί συνέρρεον επί 
τήν κηδείαν ηλικία πάσα καί πάσα ιδέα βίου καί παν επιτήδευμα * 
ού δοϋλος ύστέρει, ου δεσπότης, καί αρχών τω ιδιώτη συνέτρεχε, προ- 

10 ληφθήναι ύπ’ εκείνου ζημίαν ηγούμενος * όλοι περιφανώς έξεκενοϋντο 
οίκοι, καί παρθένος θαλαμευομένη χρόνω καί άρρένων όψιν έκκλίνουσα 
κατετόλμα τότε τής εξόδου καί τήν αιδώ μικρόν άπετίθετο, ώς ούδεν τοσοϋ- 
τον ζημιωθησομένην τω όφθήναι βραχύ, όσον καρπωσομένη κέρδος 
εκ τής τού ιερού σώματος προσψαύσεως, εϊπερ τυχειν τούτου γένοιτο. 

15 έπτέρου καί τάς γηραιάς σάρκας καί μαρανθείσας τω χρόνω ή τής ευλο
γίας ελπίς, καί πάσαι άγυιαί καί πάσαι άμφοδοι έστενοϋντο τω πλήθει, 
ού τό προσελθεϊν μόνον καί ψαϋσαι τού παναγίου σώματος, άλλ’ ήδη 
καί τό προσιδεϊν τήν ίσάγγελον εκείνην πολιάν αγιασμόν ηγουμένων πάν
των καί στερράν ευλογίαν καί μεγίστων τινών άπόλαυσιν.

20 Άλλ’ ημείς μέντοι ταϋτα, ώ θεία καί ιερά κεφαλή καί πατριάρχων 
Σ. 707 σύσκηνε, j] μικρά μεν ούκ άρνούμεθα καί τής σής μεγαλείοτητος πολύ τι 

έκπίπτοντα, όμως δ’ ούκ έλάττω τής δυνάμεως, εί καί τής προθυμίας 
ελλιπέστερα * συ δέ, δ περί θεόν ών καί περί τήν άνω χορεύων χαράν 
καί τω άνεσπέρω φωτί αύγαζόμενος, μηδέ ημών τών έν τω σκοτεινά) 

25 τούτω σαρκίω ένειρμένων έπιλάθοιο, άλλά καί τω ιερφ τής σής ποίμνης 
ποιμένι συμποιμαίνοις καί κοινωνοίης τών φροντίδων γνησίως, ναύτην 
αμοιβήν τής εις σε θερμής αγάπης άντιόιδούς, καί αύτήν τήν υπό τη σή 
φίλη δεξιά ποιμανθεϊσαν άγαπητώς ποίμνην περιέποις ώς πρότερον ή 
καί ετι θερμότερον καί έν εύσεβεία συντηροίης καί βίου καθαρότητι αγνούς 

30 τάς φυχάς, άγνούς τά σώματα, παριστών θεω, καί τη κάτω ναύτη 
σκηνή καί τών ούρανίων άντιτύπω καί εις αύτήν είσάγων τήν ούράνιον 
μάνδραν, άξια τού εκεί νυμφώνος περικειμένους ενδύματα, κάμοί δέ 
ταϊς θερμαϊς σου πρεσβείαις αμαρτημάτων άφεσιν πρυτανεύοις καί 
άμεί'ψαιο τον μικρόν τούτον πόνον εύλογίαις σαϊς καί ταϊς διά βίου 

35 προστασίαις, μηδέ τι δυσχεραίνοις, ότι μακράν που τής αξίας έκτετο- 
πίσμεθα, ούδέ γάρ έπεπηδήσαμέν σου τοϊς έγκωμίοις ώς δοκοϋντες

11 οϊκοι. 32 ένόνματαζα.
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εχειν τι είπεϊν της σής ανέφικτου αρετής έφικνούμενον, άλλ’ επιταγή 
δουλεύοντες καί πατρι πειθόμενοι πνεύματι άγομένω, καί ф άπειθεΐν 
κίνδυνος ου μικρός, τούτον ύπήλθομεν τον αγώνα · εί δέ καί παίδων 
'ψελλίσματα πατράσιν είσί φίλτατα, δέξαι καί ταΰτα προσηνώς, κάμοϋ 
τού επιταχβέντος είπεϊν καί πάντων των τάς άκοάς ήδέως τω περί σέ 5 
πόθω ύπεχόντων τούτοις τοϊς διηγήμασι, 'θερμώς προΐστασο, πάσας 
κοιμίζων τάς συμφοράς, πάσαν γαλήνην δωρούμενος καί εις την μέλ- 
λουσαν χαράν ποδηγών, ής γένοιτο πάντας ημάς επιτυχεϊν χάριτι καί 
φιλανθρωπία τοϋ κυρίου ημών " Ιησού Χρίστου, φ ή δόξα καί το κράτος 
συν τφ πατρί καί τφ ζωοποιφ καί παναγία) καί άγαϋώ πνεύματι πάν- ίο 
τότε νϋν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν.



54 N. VEES

Αθησαύριστοι λέξεις.

1 Αθησαύριστους λέξεις εν τοϊς έλληνικοΐς λεξικοϊς (ήτοι εν τφ 
θησανρω τον Ερρίκου Στεφάνου, τφ λεξικω του Sophocles1), τφ του 
Α. Κωνσταντινίδου — κατά Liddel και Scott1 2) — και Στεφάνου Κου- 
μανούδη3) άπηντησα εν τφ Βίφ τάς έξης:

άδεξίτητος (Ιδέ άνωτέρω σελ. 50. 1). 
άτίευκτ ώ ς (Ιδέ άνωτέρω σελ. 45. 28). 
ανχμηρία (ιδέ άνωτέρω σελ. 43. 10). 
βαρντάλαντος (ιδέ άνωτέρω σελ. 31. 19). 
δ ιαθ ρηνεϊν (ιδέ άνωτέρω σελ. 50. 33).
μελίγλωττο ς (Ιδέ άνωτέρω σελ. 44. 12, 47.29). ’Εν τοϊς λεξικοϊς

άναγράφεται μόνον δ τύπος: μελίγλω σ σ ο ς. 
μεταχειροτονεϊν (ιδέ άνωτέρω σελ. 31. 19). 
δλόννκτος (ιδέ άνωτέρω σελ. 29. 29). 
περιδήλως (Ιδέ άνωτέρω σελ. 51.24). 
πολλώννμος (Ιδέ άνωτέρω σελ. 44.4). 
σ ατ αν εν ε ιν (Ιδέ άνωτέρω σελ. 48. 33).
συ μποιμαίνειν (Ιδέ άνωτέρω σελ. 52. 10). Έν τοϊς λεξικοϊς σημειον- 

ται μόνον: συ μ π οιμαίνεσθαι.

t
1) Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods. New York 1888.
2) Μέγα Λεξικόν της ‘ Ελληνικής Γλώααης. Τόμ· Λ!—Λ' ■ Έν ΑΟ-ήναις 1901 — 3
3) Σνναγωγη λέξεων ά&ησανρΐοτων έν τοΐς έλληνικοΐς λεξικοϊς. Έν Ά&ήναις 1883'
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