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Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
(με δύο πίνακες)

Στον Ν. Μ. Παναγιωτάκη

Ή  πολύκλαυστη συντριβή των βυζαντινών στις 26 Ιουλίου 811 άπό 
τον Βούλγαρο ηγεμόνα Κρούμο, ό θάνατος τού Αύτοκράτορα Νικηφόρου 
Α' καί ή εξόντωση τού άνθους τοΰ στρατού καί τής διοίκησης τού Βυ
ζαντίου επηρέασε βαθιά τον βυζαντινό κόσμο. Ό  σύγχρονος προς τά γε
γονότα αυτά Θεοφάνης αναφέρει χαρακτηριστικά 6τι “πασά τε ή των χρι
στιανών καλλονή διεφθάρη” Πολύ νωρίς ή μεγάλη σφαγή των χριστια
νών άπό τον ειδωλολάτρη Βούλγαρο ηγεμόνα μετέτρεψε τά θύματα σε 
μάρτυρες τής χριστιανικής πίστεως καί ή μνήμη τους είσήχθηκε στο Συνα- 
ξάριο τής Μεγάλης Εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως (26 Ιουλίου)1 2.

'Ορισμένοι άπό τούς διασωθέντες άπέδωσαν τή σωτηρία τους σε θαύμα, 
ντύθηκαν τό μοναχικό σχήμα καί αφιερώθηκαν στον θεό. Ή  θαυματουρ
γή διάσωσή τους έδωσε τή διδακτική ύλη σέ ψυχωφελείς διηγήσεις πού 
φαίνεται δτι είχαν μεγάλη διάδοση. Διασώζεται μία τέτοια διήγηση τού 
Νικολάου στρατιώτη, ό όποιος μετά τή διάσωσή του "άπελθών έν μονα- 
στηρίφ, ελαβε τό άγιον σχήμα και τφ Θεφ γνησίως δούλεύσας επί χρό
νους ικανούς γέγονε διακριτικώτατος και μέγας πατήρ” \  Ή  διήγηση 
αυτή τού Νικολάου “τού άπό στρατιωτών’’ ή σχολαρίου περιλήφθηκε πα
ρεκβατικά στον βίο τού άγιου Νικολάου τού Στουδίτου (t 4 Φεβρ. 868)4

1. Έκδ. De Boor, I, σ. 491.4-24. Ιδ. 13-14. Βλ. τώρα Ρ.Ε. Niavis. The Reign of the 
Byzantine Emperor Nicephorus I (AD 802-811). Athens. 1987. σσ. 234-48 καί E. Κυριακής, 
Βυζάντιο καί Βούλγαροι (7ος-10ος αί.). Συμβολή στην εξωτερική πολιτική τοΰ Βυζαντίου. 
Αθήνα. 1993. σσ. 103*6.

2. Βλ. BHG3. no. 2263 καί Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, Propylaeum ad 
Acta Sanctorum Novembris, ed. H. Delehaye. Bruxellis, 1902. στήλ. 846-48. Πβλ. καί Μη- 
νολόγιον Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, PG 117. στήλ. 556.

3. Synaxarium. δ.π. 24 Dec., στ. 341,21-344,35. BHG3. no. 2311. Στις άρχές τοΰ 10ου 
αί. θά μαρτυρήσει καί άλλος στρατιωτικός άγιος Νικόλαος, ό Νέος τής Βουναίνης. Βλ. Δ.Ζ. 
Σοφιανού, Άγιος Νικόλαος ό έν Βουναίνη - Ανέκδοτα κείμενα, Ιστορικοί ειδήσεις περί τής 
Μεσαιωνικής Θεσσαλίας (Γ  αΙών), Έν Άθήναις. 1972. Τοΰ ίδιου, “Ό  άγιος Νικόλαος ό Νέ
ος τής Βουναίνης (Γ αί.)...”. Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά 2 (1986), 71-148 καί 359-61.

4. Βλ. PG 105, στ. 893B-897D. BHG3. no. 1365.
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καί διασώθηκε σέ άρκετά χειρόγραφα. Μεμονωμένη στον Πατμιακό κώ
δικα 17, φφ. 202-204, τήν άνευρε καί έξέδωσε ό Αθανάσιος Κομίνης'. Ή  
ψυχωφελής αυτή διήγηση ύπάρχει άκόμη καί σέ ρωσική παραλλαγή, 
δπου, βεβαίως, ό άγιος άναφέρεται ώς Σλάβος1 2. Κατά τον 16ο αιώνα καί 
άργότερα φαίνεται δτι ή διήγηση αυτή έγινε άρκετά δημοφιλής, άν κρί
νουμε άπό τόν άριθμό των χειρογράφων ποΰ τή διασώζουν.

Ό  Νικόλαος “άπό στρατιωτών” πέρασε στήν εικονογράφηση καί κα- 
τετάχθη μεταξύ των στρατιωτικών άγιων3. Ιδιαίτερα στήν περιοχή τής 
Ηπείρου ό άγιος Νικόλαος “ό άπό στρατιωτών” είκονίζεται σέ ένα άριθ
μό μονών καί εκκλησιών, δπως τό καθολικό τής μονής τών Φιλανθρω- 
πηνών τοΰ 1542 (βλ. πίν. 2), τήν εκκλησία Μεταμορφώσεως στή Βελτσί- 
στα, τόν άγιο Νικόλαο στή Βίτσα καί άλλου4.

Ό  Leon Glugnet έξέδωσε τό 1902 τρεις παραλλαγές τής διηγήσεως τοΰ 
άγιου Νικολάου άπό χειρόγραφα τοΰ 13ου, 15ου καί Που αιώνα, ενώ 
παρέθεσε τό κείμενο καί άπό τόν 'Συναξαριστήν' τών δώδεκα μηνών τοΰ 
ένιαυτοΰ (Βενετία, 1819)5. Στήν παρούσα μελέτη έκδίδουμε μία άδημοσί- 
ευτη παραλλαγή τοΰ βίου άπό χειρόγραφο τής Βρετανικής Βιβλιοθήκης, 
Add. 34,554, τοΰ 16ου αιώνα (βλ. πίν. 1), τοΰ όποιου συνοπτική περι
γραφή έγινε άπό τόν E.J.L. Scott, (Λονδίνο, 1901)6. Δίνουμε στή συνέ
χεια κωδικολογική περιγραφή του.

1. Α. Κομίνης, “’Απηχήσεις βυζαντινοβουλγαρικών συγκρούσεων είς άγιολογικά κεί
μενα”, ΕΕΒΣ  35 (1966-67). 215-222, κείμενο σσ. 220-22.

2. Βλ. L. Glugnet. “Histoire de saint Nicolas soltat et moine”. Revue de l'Orient Chretien 
7 (1902). 321.

3. Γιά τούς κυριότερους στρατιωτικούς άγιους τής βυζαντινής περιόδου βλ. τό έργο 
τοΰ Η. Delehaye, Les legendes grecques des saints miiitaires, Paris, 1909, δπου δμως δέν γί
νεται άναφορά στόν άγιο Νικόλαο στρατιώτη.

4. Βλ. Μ. Γαρίδης-Α. Παλιούρας. Μοναστήρια νήσου Ίαιαννίνων, 21ωγραφιχή, ’Ιωάν
νινα, 1993, πίν. 148, σ. 98. Angeliki Stavropoulou-Makri, Les peintures murales de I'dglise 
de la Transfiguration a Veltsista (1568) en Epire et Tatelier des peintres Kondaris, Ioannina. 
1989, o. 125 καί σημ. 650. πίν. 50b. ’Αναστασία Γ. Τούρτα, ΟΙ ναοί τοϋ άγιου Νικολάου 
στή Βίτσα καί τοΰ άγιου Μηνά στό Μυνοόένδοι. ’Αθήνα, 1991. σ. 158 καί σημ. 1310-17. 
δπου άναφορά καί σέ άλλες άπεικονίσεις τοϋ άγιου τοϋ 16ου καί 17ου αΐ. Βλ. καί πίν. 
93α.

5. Βλ. L. Glugnet, “Histoire de saint Nicolas soltat et moine”, Revue de VOrient Chretien 
7 (1902), 323-330. Idem, Bibliotheque Hagiographique Oriental, III. 2, Paris, 1902, 31-33.

6. E.J.L. Scott, Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in 
the Years 1894-1899, London. 1901. σσ. 4-6. Τό άγιολογικό περιεχόμενο τοϋ κώδικα πε
ριέγραψαν ol C. Van de Vorst et H. Delehaye, Catalogus codicum hagiographicorum Grae
corum Germaniae, Belgi, Angliae (Subsidia Hagiographica, 13), Bruxellis, 1913, σσ. 272-73.
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British Library, Additional 34,554 16ος αι.
1. Biot άγιων, ψυχωφελείς διηγήσεις.
2. Χάρτης δυτικός σέ καλή κατάσταση μέ όριζόντιες υδάτινες γραμμές 
πού άπέχουν μεταξύ τους 30 χιλ. και παράσταση άγκυρας στήν έσωτε- 
ρική ώα.
3. Φύλλα VI + 186 + δ ' 200 x 145 χιλ.

Διαστάσεις γραφομένης επιφάνειας 140 x 95 χιλ.
15 στίχοι άνά σελίδα.
Ακέφαλος καί κολοβός.

4. Περιεχόμενα:
1. (φφ. 3Γ-4Γ) Βίος άγιου Εύφραίμ Σύρου (άκέφαλος).
Inc. ... αύτόν, καί λ(έ)γ(ει) ό άγιος εύφραίμ προς αντ(ήν) [BHG3 no. 

583 ff.].
2. (φφ. 4ν-5ν): Περί άγάπης καί δϊάκρίσεως λόγος.
Inc. Έναν καιρόν υπήγαν τρεις άδελφοί εις το Θέρος.
3. (φφ. 6Γ-26Γ): Βίος καί πολιτεία τοϋ άγιον καί δικαίου φιλαρέτον 

τοϋ έλεήμονος, τοϋ γενομένον I πάππον μαρί(ας) τής βασϊλίσσ(ης) κων- 
σταντίνον τοϋ βασιλέ(ως) (= Κωνσταντίνος Ε ')  τοϋ καί νέου I ΐώβ χρη- 
ματίσαντος.

Inc. Βίον εύάρεστον τοϋ θ(εο)ϋ καί ζωήν καθάρια άνδρός δικαίου βού
λομαι νά σάς δϊήγηθώ [BHG3 no. 1512].

4. (φφ. 26ν-43Γ): Βίος καί πολιτεία τοϋ άγιου άπόστόλου Θωμά.
Inc. Κατ(ά) τούς καιρούς εκείνους όπου ήσαν οι άπόστολοι εις τά I 

Ιεροσόλυμα [BHG3 no. 1800 ff.].
5. (φφ. 43ν-58ν): Τοϋ άγιου άποστόλου έπΐστηθήου φίλου ήγαπϊμένου, 

καί παρϊθένου ϊώαννου τοϋ θεολόγου.
Inc. Ούτος ό άπόστολος καί ευαγγελιστής [BHG3 no. 899 ff.].
6. (φφ. 59Γ-71Γ): Βίος καί πολιτεία, τοϋ εν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ήμών 

ίώάνου τοϋ καλυβήΐτου.
Inc. Βίος καί πολιτεία άνδρός δικαίου βούλωμαι άδελφοί I άγαποιτοί, 

νά σάς διήγηθώ [BHG3 no. 868 ff.].
7. (φφ. 71v-84r): Βίος καί πολιτεία τοϋ όσιου π(ατ)ρ(ό)ς ήμών ύπατί- 

ου.
Inc. Κατ(ά) τούς καιρούς έκείνους όπού εύάσίλευσεν [BHG3 no. 759c).
8. (φφ. 84ν-95Γ): Βίος καί πολιτεία’ τοϋ άγιου άλεξίου τοϋ άν(Θρώπ)ου 

τοϋ Θ(εο)ϋ.
Inc. Εις ταις ήμέραις τής βασιλείας όνουρίου καί άρκαδίου [BHG3 no. 

51q].
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9. (φφ. 95ν-117ν): Βίος καί πολιτεία τοϋ έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς τιμών 
νύμφωνος τοϋ έρηϊμήτου.

Inc. Ό  μακάριος καί δούλος τοϋ Θεοϋ' ό όσιος π(ατ)ήρ ήμ(ών) νήφων 
\BHG3 no. 1372a|.

10. (φφ. 117v-129r): Ψυχωφελείς διηγήσεις.
α. (φφ. 117ν-119Γ): (Περί ίερέως οίνοπότου).
Inc. Έν τοίς χρόνοις δπερ έμαρτύρησεν ό άγιος μεγαλομάρτης μαρ

κούριος. I Ήτον τής ϊέρεύς έν τή αντοϋ χώρα' μέθυσος πάνυ. (Στά πε
ριεχόμενα στην άρχή λέγει μερκούριος).

|Έ κδ. St. Binon, Documents grecs inddits rel. a S. Mercure de Cesarde, 
Louvain, 1937, σσ. 173-741.

β. (φφ. 119Γ-120Γ) (Διήγηση περί ληστοΰ καί δολοφόνου): Έτεροι διήγη- 
σις I άκούσατ(ε) μεγάλην καί Θαυμαστήν' έκδίκησιν ΰ I έκαμεν ό Θ(εό)ς 
εις έναν ληστήν καί φωνέαν :-

Inc. Ενας κλέπτης καί φονέ(ας) έναν καιρόν, ύπήγεν καί έπεσεν I εις 
ένα καστρότιχον.

γ. (φφ. 120Γ-121ν) (Διήγηση περί σκύλλου άναγνωρίζοντος κλέπτες): 
Έτερι διήγησης:

Inc. Ά λλο ς  τις ήτον πραγματευτής' καί ήχεν κοντά του ένα σκυλάκι 
I μϊκρ(όν).

δ. (φφ. 121 ν-122ν) (Παραλλαγή τής Ιστορίας τοΰ Άρίωνος): Έτεροι 
δϊήγησιν θαυμαστήν άκούσατ(ε).

Inc. Εις τόν παλαιόν καιρόν ήτον ένας άπό τάς άθήνας καί έίπεζεν 
τ(ήν) λύραν.

ε. (φφ. 122ν-123Γ) (Περί κεφαλής νεκροΰ πού τιμώρησε κάποιον πού 
τήν προπηλάκιζε): Έ τερ ϊ διήγησης.

Inc. Ά λλο ς  πάλιν, εϋρικα γεγραμμ(έν)ον εις τά βιβλία μου' δ τ ϊ  έδιά\βε- 
νεν ένας εις έναν τόπον.

στ. (φφ. 123Γ-124ν) (Περί ίερέως σφετεριστή χρημάτων): Έτεροι διήγη
σης.

Inc. Άκούσατ(ε) πάλιν καί άλλο όπου έκαμεν ό πανάγαθος θ(εό)ς.
ζ. (φφ. 125Γ-129Γ): Περί τοϋ άσκητοϋ όποϋ έκαμεν δέήσιν μ(ε)τ(ά) τινός 

θέλει κατοικήσει εις τοΰς αιώνιους μονός (i.e. Theodosius jun. anachoreta).
Inc. Γέρων τις έκάθετον εις τ(ήν) έρρημον \BHG3 no. 1445ν|.
11. (φφ. 129ν-137ν): Μαρτύριον τοϋ άγιου ένδόξου μεγαλομάρτυρος 

χαί ΐάματικοϋ νικήϊτα.
Inc. Ό  τής άληθείας λόγος πρόςκαλείται πάντας καί λέγει [BHG3 no. 

13451.
12. (φφ. 138Γ-139ν): Έρώτισης πέτρου μοναχού πρός τόν μακαρϊώτ(α)-
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τ(ον) γρήγορων τον δϊάλοίγον πάπας ρώμ(ης) τής πρεσβυτέρας. Τι δύ- 
νονται ai λειτουργίαι να ώ\φελήσουν τάς ψυχάς τών άμαρτωλών μ(ε)τ(ά) 
των θάνατον αύτών.

Inc. Έάν τα άμαρτήμ(α)τ(α) τοϋ άνθρώπον όπου είναι άσνγχώρητα.
13. (φφ. 139ν-141Γ): Ά λλο πάλ(ιν).
Inc. Ένας άρχοντας εις τήν νϊκομϊδι(αν).
14. (φφ. 141ν- 144Γ): Τοϋ όσιον π(ατ)ρ(ό)ς ημών νϊκολάου μοναχοϋ τοϋ 

στρατοϋ.
Inc. Οντος ό έναγίοις π(ατ)ρ(ό)ς ημών νικόλαος ητον στρατιώτης 

[BHG3 no. 2311].
15. (φφ. 144ν-152Γ): Περί τοϋ άρνησαμένον έγράφως τον χ(ριστό)ν. και 

σύνετάχθη I εις τον διάβολον* καί έσώθ(η) υπό τοϋ άγιον βασιλείου.
Inc. Ούτος ό μέγας βασίλειος' άρχϊέράτενε εις τ(ήν) καισάριαν.
16. (φφ. 152Γ-156ν): Λόγος όφέλήμος ότι έάν Θέλει ό δαίμων δύνατ(αι) 

νά σωθή.
Inc. Ένας άπό τούς άγιους πατέρες μέγ(ας) καί προόρατικός.
17. (φφ. 157Γ-164Γ): Δϊηγησης ώφέλημος, τοϋ όσιου π(ατ)ρ(ό)ς ήμ(ών) 

ίσαΐον τοϋ άναχωΐριτοϋ.
Inc. Εϊπεν ό άγιος ϊσαϊας ότι έκάθον μία τών φορών [BHG3 no. 

1445r].
18. (φφ. 164ν-169ν): Κολοβός στο τέλος: Βίος και πολιτεία της όσί(ας) 

μ(ητ)ρ(ό)ς ημών μαρίας τ(ής) μετονο\μασθήσ(ης) μαρην(ος).
Inc. Εις τον καιρ(όν) εκείνον’ ητον τις άνθρωπος τό όνομά τον ενγέ- 

νιος (BHG3 no. 615d].
19. (φφ. 170Γ-186ν): Ακέφαλη και κολοβή διήγηση περί τής Άγιας Ελέ

νης και τοΰ ταξιδιού της στα 'Ιεροσόλυμα για τήν άνεύρεση τοϋ Τιμίου 
Σταυροϋ και εν συνεχεία στήν Κύπρο.

Inc. [Έλυ]πηθ(η) πολλά, πώς εϋρεν τοιοϋτον ώραϊ(ον) τόπον έρημον.
Des. Ό  άγιος έπαφράς έκ τών εύδομήκοντ(α) άποστόλων. II ...
[Έκδ. Θ. Παπαδόπουλλος, “Έκ τής άρχαιοτάτης Ιστορίας τοΰ Πα

τριαρχείου 'Ιεροσολύμων. Ή  έπίσκεψις τής 'Αγίας 'Ελένης είς Παλαιστί
νην καί Κύπρον”, Νέα Σιών 47 (1952), 12-30].

5. Γραφέας:
Τό χειρόγραφο δεν διασώζει βιβλιογραφικό ή σύγχρονο κτητορικό ση

μείωμα, άφοΰ άπώλεσε φύλλα στήν άρχή καί τό τέλος. Χρονολογείται 
όμως άπό τον τύπο τής γραφής του στο δεύτερο μισό τοϋ 16ου αίώνα. 
Γράφτηκε άπό έναν άνώνυμο γραφέα ό όποιος φαίνεται παρέφρασε μέ
ρος τών ψυχωφελών διηγήσεων. Πρβ. φ. 122ν : “Άλλος πάλιν, εϋρικα γε-
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γραμ(μένον) εις τά βιβλία μου”. Τό κείμενο βρίθει γραμματικών, συντα
κτικών καί όρθογραφικών λαθών καί φαίνεται δτι ό άνώνυμος γραφέας 
έγεύθη μόνο στοιχειωδώς τών Ιερών γραμμάτων.

6. Γραφή:
Γραφή ευανάγνωστη, μικρή, έλαφρά δεξιοκλινής, μέ ύπόξανθο μελάνι 

καλά διατηρημένο. Διακρίνονται τά ευμεγέθη Ε, Κ καί Τ.

7. Διακόσμηση:
Ερυθρά άρχικά, δρισμένα περίτεχνα, αλλά καί σποραδικά έρυθρά 

γράμματα απαντούν εντός κειμένου. ’Επίτιτλα κοσμήματα έρυθρά ή φαιά 
άπαντοΰν στά φύλλα: 4V, 6r, 28ν, 43ν, 59r, 117ν, 125Γ, 129ν, 138r, 141ν, 144ν 
καί 157Γ. Στό άνω μέρος των φύλλων 71ν, 84ν, 95ν, 164ν, δπου καί άρχή 
κειμένων, προβλέφθηκαν χώροι γιά επίτιτλα κοσμήματα πού δέν έγιναν 
ποτέ. Μικρή έρυθρά σφραγίδα μέ τήν έπιγραφή: BRITISH I MUSEUM 
άπαντά στά φφ. 1Γ, 4Γ, 26Γ, 58ν, 95ν, 124ν, 186Γ.

8. Στάχωση:
Τό χειρόγραφο διέσωζε μέχρι πρόσφατα στάχωση 19ου αιώνα μέ φαιό 

δέρμα πού έπικάλυπτε χαρτόνι. Άνεσταχώθη έκ νέου τόν Σεπτέμβριο τού 
1992 διά σανίδων πάχους 4 χιλ. καλυμμένων μέ μουσαμά χρώματος 
γαλάζιου. Οί τέσσερις γωνίες μέ τριγωνικό μαύρο δέρμα. Στή ράχη, ή 
όποια είναι μέ μαύρο δέρμα, άνεγράφη μέ χρυσά γράμματα: LIVES I 
OF I SAINTS I (IN GREEK). I Στό μέσο: BRITISH I LIBRARY. I 
Καί πιό κάτω: ADDITIONAL I MS. I 34554. Κατά τήν πρόσφατη 
άναστάχωση τό χειρόγραφο συντηρήθηκε καί προστέθηκαν 4 χονδρά 
χαρτώα υποκίτρινα παράφυλλα στην άρχή καί 3 στό τέλος. Δέν διασώ
θηκαν ίχνη τής παλαιότερης σταχώσεως.

9. Τετράδια:
Δέν διασώζεται άρίθμηση τών 25 τευχών τά όποια είναι δυάδια, τριά- 

δια, τετράδια καί πεντάδια ώς έξής: 1 x 2 (2), 2 χ 6 ( 14), 1 χ 10 (24), 
1 1 x 8  (112), 1 X 6 (118), 6 x 8  (166), 1 χ 6 (172), 1 χ 8 (180), 1 χ 6 
(186). Τό χειρόγραφο άπώλεσε 26 φύλλα στην άρχή καί άγνωστο άριθ- 
μό στό τέλος. Έ να  φύλλο έξέπεσε μετά τά φύλλα 112, 118 καί 180. "Ενα 
τουλάχιστο δίφυλλο έξέπεσε μετά τό φύλλο 169. Ή  άρίθμηση τών σελί
δων (53-420) είναι μεταγενέστερη. Τά φύλλα 1Γ καί 2ν παρέμειναν λευκά.

10. Μεταγενέστερα Σημειώματα:
[1] Στά φύλλα 1ν-2ν προστέθηκε άπό μεταγενέστερο χέρι καί μετά τήν
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άπώλεια των φύλλων πού άναφέραμε πιό πάνω ένας έλλιπής πίνακας 
των περιεχομένων, γραμμένος μέ ξανθό μελάνι, προφανώς κατά την άνα- 
στάχωση τού 19ου αίώνα.

[2] Στο νύν πρόσθιο παράφυλλο ΙΓ μέ βαθύ μαύρο έκτύπωμα: ADD. 
MS. 34554.

[3] Μετά την πρόσφατη άναστάχωση καί είτε γιατί βρισκόταν στο κα
λυμμένο έσωτερικό μέρος της σταχώσεως, η Ισως καί άπό άλλο χειρό
γραφο έπικολλήθηκε τεμάχιο περγαμηνής υποκίτρινης στο παράφυλλο IVv, 
όπου άναγράφεται μέ υπόξανθο μελάνι: Iohannis Fordonij I Scoto-Chro- 
nicon I imperfectum1.

11. Ιστορία τού Χειρογράφου:
To χειρόγραφο αυτό γράφτηκε τον 16ο αίώνα, πιθανόν στην Παλαι

στίνη η την Κύπρο. Στα τέλη τού 19ου αίώνα ήταν στα χέρια κάποιου 
Σ. Μουσούρη πού τό πώλησε στό Βρετανικό Μουσείο τον ’Απρίλιο τού 
1894, όπως μάς πληροφορεί τό έξης σημείωμα στό πρόσθιο παράφυλλο 
VIr: Purch(ase)d of S. Moussouris. I 17 April, 1894.

12. Βιβλιογραφία:
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προν”, Νέα Σιών 47 (1952), 1-3.

Κ. Π. Κύρρης, “Χαρακτηριστικά τής Κυπριακής Ιστορίας κατά τήν

1. Ό  John Ford, πού προφανώς άναφέρεται έδώ, (1586-μετά τό 1639). υπήρξε δραμα
τικός συγγραφέας καί τό έργο του ‘The Chronicle of Perkin Warbeck”, πού τυπώθηκε τό 
1634, έμπεριέχει Ιστορικά γεγονότα τής έποχής τού βασιλιά τής Σκωτίας ’Ιακώβου Δ ' . Βλ. 
The Oxford Companion to English Literature, new ed. by Margaret Drabble, Oxford, 1988, 
σσ. 361-62 καί 755. Βλ. έπίσης The works of John Ford. ed. Gifford, rev. Dyce, 1869.
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πρώιμη Βυζαντινή περίοδο”, Πρακτικά Συμποσίου Κυπριακής Ιστορίας 
(Λευκωσία 2-3 Μαΐου 1983), Ιωάννινα 1984, σ. 24.

C.P. Kyrris, History o f Cyprus, Nicosia, 1985, σ. 162.
Π. Κυρμίτσης, “Χειρόγραφα τής Βρεττανικής βιβλιοθήκης άναφερό- 

μενα είς τήν Κύπρον”, Κυπριακοί Σπουδαί 50 (1987), 105-106.
R. Browning, “Notes on Greek Manuscripts of Cypriot Provenance or 

Connection in the Libraries of Great Britain”, Έπετηρίς Κέντρου ’Επι
στημονικών Ερευνών Κύπρου 17 (1987-88), 116.
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e codice Londinensi, B.L. Add. 34,554, saec. xvi, (ff. 14 lv- 144r)

[φ. 1 4 iv] Του όσίου π(ατ)ρόζ ημών Νικολάου μονάχου τοϋ στρατοϋ. 
Δέσποτα εύλόγησον.
Αικεμβρίου <κδ > Λόγος.

Οϋτος ό εν άγίοις πατήρ ημών Νικόλαος ήτον στρατιώτης, ήγουν 
5 σπαχής, ώσάν τοϋ καιροϋ ετούτου οί σπαχήδες. "Ομως εις τον καιρόν 

έκεΐνον ήτον βασιλεύς Νικηφόρος καί έκαμε πόλεμον κατά τών Βουλ
γάρων. Ύπήγεν και αυτός ό στρατιώτης, ό Νικόλαος, μετά τοϋ φου
σάτου και ώσάν ύπήγαινε εις έναν τόπον έβραδιάστηκεν καί έμει- 
νεν εις ένα ξενοδοχείον, όπου κονεύουν οί ξένοι. Ό  δέ οίκοκύρης 

10 εκείνου τοϋ όσπητίου ήτοίμασε δεΐπνον καί έδείπνησε μετά τοϋ στρα
τιώτου. Ό  δέ στρατιώτης, ήγουν ό Νικόλαος, έκαμε την προσευχήν 
του καί έπεσεν εις τήν κλήνην νά κοιμηθή.

Είχε δέ αύτός ό οίκοκύρης μίαν κόρην καί έπείραξέ την ό έχθρός 
ημών διάβολος καί έσηκώθη τρίτη ώρα τής νυκτός καί ύπήγεν εις 

15 αυτόν τον δί- II [φ. 142Γ] καιον καί έξύπνησέ τόνε καί έπαρεκάλει 
αύτόν να κάμη μετ' αυτήν τήν αίσχράν σμίξιν. Ό  δέ άγιος τής λέ
γει: “"Υπαγε από σιμά μου καί παϋσε τον σατανικόν λογισμόν καί 
μή Θέλης νά μιάνης τήν παρθενίαν σου καί έμένα τον ταλαίπωρον 
νά μέ βάνεις εις τον φάρυγγα τοϋ "Αδου καί εις το πϋρ το αίώ- 

20 νιο ν ”. Καί ώς ήκουσεν ή κόρη οϋτως άνεχώρησεν όλίγον καί ώς 
άπέρασεν όλίγην ώραν έσηκώθη καί ύπήγεν πάλιν εις αύτόν καί τον 
έδαιμόνιζεν. Ό  δέ άγιος ώς εϊδεν ότι δέν τον παρατεί, έκτύπησέ 
την καί έδειρέν την κακά καί άπεδίωξέ τηνε. Αλλά τοϋ διαβόλου 
τον έρωταν δέν ήμπόρειε νάν τον έβγάλη από πάνω της. Μόλις 

25 ύπήγεν καί τήν τρίτην φοράν εις αύτόν λέγει της ό άγιος: ‘Τ α λ α ι 
π ω ρ ώ  κόρη έβλέπω ότι είσαι γεμάτη έντροπή<ν> καί δέν έβλέπεις 
ότι οί δαίμονες ταράσ<σ>ουν τήν καρδίαν σου διά νά βάλουν τήν 
ψυχήν σου εις μεγάλην κόλασιν καί νά φθείρης καί τήν παρθενίαν

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο *

4 cod. π(ατ)ρ(ό)ζ 8 cod. ύπήγανε 10 όσπήτιον Αατιν. hospitium. Πβλ. Γ. 
<Σ>φραντζή. Chronicon Minus, PG 156, στήλ. 1060-61.

* Τό κείμενο γέμει λαθών. Γίνεται σιωπηρά άποκατάσταση τής όρθογραφίας καί τής 
στίξεως. Ό λες οΐ άλλες διορθώσεις έμφανίζονται στό κριτικό υπόμνημα. Για τήν άντιμε- 
τώπιση πολλών προβλημάτων τοΰ κειμένου πολύτιμη ήταν ή βοήθεια τοΰ συναδέλφου Γ.Κ. 
Μαυρομάτη.
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σου καί νά γένης γέλιον τοϋ κόσμου καί νά έντροπιάσης καί τό γέ- 
30 νος σου καί II [φ. 142ν] νά  είσαι πάντα όνειδισμένη. Δέν έβλέπεις 

έγώ όπου έτυχα εις τό σπίτι σας δτι ύπαγαίνω εις πόλεμον νά χύ
σω τό αϊμά μου καί παρακαλώ τόν θεόν, όπως ηδύνομαι, τοϋ νά 
μέ βοηθήση καί εσύ λέγεις νά μιάνω την σάρκα μου. Καί έάν κά
μω καί αύτήν τήν ανομίαν πώς νά μέ βοηθήση ό θεός;” Ταϋτα εΐπεν 

35 ό άγιος τής κόρης καί περισσότερα. Καί ώς ήκουσεν ή κόρη τά τοι- 
αϋτα άνεχώρησεν καί ύπήγεν. Ό  δέ άγιος έσηκώθη καί έκαμεν προ
σευχήν καί ύπήγεν τόν δρόμον του.

Τή δέ άλλη νύκτα έπεσεν νά κοιμηθή καί έβλέπει εις τό όραμά 
του ότι πώς εϋρέθη εις έναν τόπον εύμορφον καί σιμά του έκάθε- 

40 τον ένας αύθέντης καί είχε τό δεξιόν του ποδάρι άπάνω εις τό ζερ
βόν. Καί λέγει τοϋ άγιου εκείνος ό αύθέντης:

— “Έβλέπεις τά φουσάτα όποϋ πολεμούνε; Ποιοι είναι όποϋ νι
κούνε;”

— Λέγει ό άγιος: “Ναι έβλέπω ότι οί 'Ρωμαίοι κόφτουν τούς 
45 Βουλγάρους. ”

— Καί λέγει εκείνος πρός τόν άγιον: “Κοίταξέ με εδώ”. Ό  δέ 
ά- II [φ. 143Γ] γιος έγύρισε πρός αυτόν καί έβλέπει καί έβαλεν ό 
αύθέντης έκείνος τό ποδάρι τό δεξιόν κάτω καί τό ζερβόν άπάνω 
εις τό δεξιόν. Καί πάραντα έβλέπει ό άγιος τούς Βουλγάρους καί

50 κόφτουν τούς 'Ρωμαίους.
— Καί ώσάν επαυσεν ό πόλεμος, λέγει έκείνος ό αύθέντης τοϋ 

άγιου: “Τί έβλέπεις τώρα εις τόν πόλεμον;”
— Ό  δέ λέγει: Εβλέπω καί είναι όλος ό κάμπος γεμάτος άπό

τά κορμία τών 'Ρωμαίων σφαγμένα καί εις ένα τόπον έβλέπω καί
55 εΓναι άδειος έως άνθρώπου ένοϋ άπλωσιν καί έπρασίνιζε ό τόπος 

έκείνος άπό τά χορτάρια”.
— Καί λέγει τοϋ αύθεντός έκείνου: “Έβλέπω δλην τήν γήν γε- 

μάτην άπό τά κορμία τών σφαγμένων καί ένας τόπος έως ένοϋ 
άνθρώπου άπλωμα εύκαιρος”.

60 — Τότε ό φοβερός αύθέντης έκείνος εΐπεν τοϋ στρατιώτου: “Καί
τί λογίζεις νά είναι ό τόπος έκείνος εύκαιρος δπου πρασινίζει;”

— Ό  δέ άγιος λέγει: “Αμαθής είμαι, κύριε μου, καί δέν ήξεύ- 
ρω ”.

— Καί πάλιν εΐπεν ό φοβερός έκείνος πρός αύτόν: “Έβλέπεις ό

54 cod. σφαγμένους



Ό  "Αγιος Νικόλαος ό στρατιώτης 45

65 εύκαιρος ό τόπος όποϋ II [φ. Ι43ν] πρασινίζει ώσάν λιβάδι είναι 
ό τόπος ό δικός σου. Αυτού έμελλες καί έσύ νά κοπής. Και διά νά 
Θανατώσης τον τριπλόν όφιν, ήγουν τον διάβολον, όποϋ ήλθε την 
άπερασμένην νύκταν τρεϊς φορές νά σέ πλανέση καί νά σέ δελεάση, 
καί εσύ τον έπλάνεσες καί τον άπέκτεινες καί δΤ αύτό έλενθέρωσες 

70 τήν ζωήν σου καί την ψυχήν σου. Καί είναι αυτός ό τόπος εύκαι
ρος όποϋ τον έβλέπεις μαζί καί τό στρωσίδι σου. Λοιπόν άν μέ δου- 
λεύσης άπό τήν σήμερον εμπιστευμένα δέν Θέλει σέ κυριεύσει ό φυ
σικός θάνατος”.

Ταΰτα ώς ήκουσεν άπό τον φόβον του έτρόμαξεν καί έξύπνησεν. 
75 Καί έσηκώθη καί έκαμεν τήν προσευχήν του καί έστράφη μιας ήμε

ρου δρόμον όπίσω καί άνέβη άπάνω εις ένα βουνό καί έκαμε πάλιν 
τήν προσευχήν του καί έδέετον τού θεού περί τού φουσάτου.

Καί ήλθεν ό βασιλεύς είς τές κλεισούρες των Βουλγάρων καί οί 
Βούλγαροι άνέβησαν είς τό βουνό άπάνω ένδεκα χιλιάδες πλέον καί 

80 όλιγότεροι. Καί έπαραφύλαξαν αυτούς οί "Ρωμαίοι καί έκατέσφα
ξαν αυτούς, ότι έδυνάμωσαν οί "Ρωμαϊ- II [φ. 144*·] οι. Καί έστρά- 
φησαν οί Βούλγαροι είς τές χώρες καί έγλύτωσαν. "Ύστερον δέ πά
λιν έδυνάμωσαν οί Βούλγαροι καί έπήγαν κατά των 'Ρωμαίων καί 
έθανάτωσαν καί έκατέκοψαν αυτούς μετά τού βασιλέως τού Νικη- 

85 φόρου.
Τότε ό δίκαιος, ώσάν είδε τήν καταδίκην, ένθυμήθη τού δράμα

τος όποϋ είδε καί εύχαριστήσας τώ θεώ ύπέστρεψε άπό έκεϊ κλαί- 
ων καί όδυρόμενος. Καί άφηκεν τήν στρατιωτικήν, ήγουν έριξε τό 
σπαχηλίκι του, καί εγινεν καλόγερος καί ύπήγεν είς μοναστήριον 

90 καί έλαβε τό άγιον σχήμα καί έδούλευσεν τώ Θεώ έμπιστευμένα έπί 
μερικούς χρόνους καί έγίνη διακριτικότατος καί μέγας πατήρ.

Τού άγιου πρεσβείαις έλέησον ήμάς άμήν.

72 έμπιστευμένα scr.: cod. ένεπϊστευμένα cf. et lin. 90 79-80 cod. χιλιάδας ... όλι- 
γοτέρονς 87 cod. καί ante ’υπέστρεψε delevi 91 cod. δϊάκρϊκώτατος

78-85 Πβλ. Theophanes (ed. De Boor), I, 490,8-491,26.1. Dujcev, “La chronique byzantine 
de l’an 811”, Travaux et Memoires 1 (1965). 210,1-216,86.
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟ Υ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α. Δομή

Ή  σύντομη αύτή ψυχωφελής διήγηση, δπως φαίνεται άπό τήν κατα
ληκτική φράση, προοριζόταν ώς άνάγνωσμα τραπέζης σέ μοναστήρι καί 
ήταν κατάλληλη πρός νουθεσίαν τών μοναχών, ιδιαίτερα τών νέων καί 
σκανδαλιζομένων. Άποτελείται άπό τήν Εισαγωγή (στ. 4-12), δπου πα- 
ραδίδεται τό Ιστορικό πλαίσιο καί ό χώρος στόν όποιο διαδραματίζο
νται τά γεγονότα τής διηγήσεως, δηλ. τόν ’Ιούλιο τοϋ 811, δταν ό αύτο- 
κράτορας Νικηφόρος Α ' έξεστράτευσε εναντίον τών Βουλγάρων. Τότε 
ένας στρατιώτης, ό Νικόλαος, άποκόπηκε άπό τό ύπόλοιπο στράτευμα 
καί μπήκε σ’ ένα ‘ξενοδοχείο’, δπου άφοΰ συνδείπνησε μέ τόν ξενοδόχο, 
προσευχήθηκε καί κατακλίθηκε νά κοιμηθεί.

Τό Κύριο Μέρος τής διηγήσεως (στ. 13-73) περιλαμβάνει τό επεισό
διο τοΰ πειρασμού, στό πρόσωπο τής θυγατέρας τού ξενοδόχου, καί τής 
έγκράτειας τοϋ Νικολάου (στ. 13-37). Ό  συντάκτης τής διηγήσεως έπιλέ- 
γει νά μάς δώσει τά λόγια καί τις νουθεσίες τοΰ άγιου πρός τήν θυγα
τέρα τοϋ πανδοχέως. Έ τσι τό κείμενό του γίνεται πιό ζωντανό καί πει
στικό στους ακροατές. ’Ακολουθεί ό διάλογος υπό μορφήν ενυπνίου τοΰ 
Νικολάου μέ τόν αύθέντη (στ. 38-73), ό όποιος παρουσιάζεται ‘φοβερός’, 
καί τοϋ ερμηνεύει τό θαΰμα τής διασώσεώς του έξαιτίας τής έγκράτειάς 
του. Ό  διάλογος γίνεται συγκλονιστικός δταν τοϋ ύποδεικνύει τό κενό 
χώρου κατάσπαρτου μέ τά νεκρά σώματα τών βυζαντινών, δπου έμελλε 
νά κείτεται νεκρός καί ό ίδιος άν δέν είχε έπιδείξει εγκράτεια. Ώ ς αντάλ
λαγμα γιά τή διάσωσή του καί τήν αιώνια σωτηρία τής ψυχής του ζητεί 
νά τόν υπηρετήσει πιστά.

’Ακολουθεί ό ’Επίλογος (στ. 74-92), δπου ή διήγηση επανέρχεται στά 
δραματικά γεγονότα τοϋ 811 καί μάς δίδεται ή έκβαση τής μάχης καί ό 
θάνατος τοϋ αύτοκράτορα Νικηφόρου Α ' , σύμφωνα μέ τήν άπόδοση τών 
γεγονότων άπό τόν σύγχρονο Θεοφάνη τόν 'Ομολογητή κι ένα σύντομο 
χρονικό. Ό  Νικόλαος θά άποδώσει τή σωτηρία του σέ θεία επέμβαση, θά 
έγκαταλείψει τό στράτευμα καί θά ένταχθεΐ σέ μοναστήρι, δπου θά άνα- 
δειχθεΐ σέ “διακριτικώτατον καί μέγαν πατέρα”.

Β. Ή  δημιουργία καί ή εξέλιξη τής διηγήσεως

Ή  πρώτη μορφή, δπως έχει δείξει ό καθηγητής Κομίνης, είναι ή εμβό
λιμη παράθεση τής διηγήσεως στόν άνώνυμο βίο τοΰ άγιου Νικολάου τοΰ



Ό  ‘Αγιος Νικόλαος ό στρατιώτης 47

Στουδίτου, πού γράφτηκε πιθανότατα ατά τέλη τού 9ου αιώνα, λίγα χρό
νια μετά τον θάνατο τού άγιου (t 868). Θά πρέπει Ισως νά συνδεθεί ή 
διήγηση με τη μονή Στουδίου τής Κωνσταντινουπόλεως, όπου άναπτύ- 
χθηκε μεγάλη δράση εναντίον των είκονομάχων αύτοκρατόρων και τού 
ίδιου τού Νικηφόρου A ' , έξαιτίας τών οικονομικών μέτρων πού έλα
βε καί τά όποια έπλητταν τά μοναστήρια. Ή  παρεμβολή της στον βίο 
τού Νικολάου Στουδίτου πού εξορίστηκε καί βασανίστηκε μαζί μέ τόν 
Θεόδωρο Στουδίτη άπό τόν αύτοκράτορα Μιχαήλ Β ' δεν πρέπει νά είναι 
τυχαία.

Ή  έπόμενη φάση είναι ή άπόσπαση τού κειμένου άπό τόν βίο τού 'Αγί
ου Νικολάου τού Στουδίτου καί ή αύτοτελής ύπαρξή του σέ χρόνο όμως 
πού άγνοούμε. Πάντως εύρέθη σέ χειρόγραφο τού 11ου αίώνα (Patm. 17, 
φφ. 201Γ-204Γ).

Τόν 13ο αίώνα τό κείμενο τής διηγήσεως άπαντάται σέ πιο άπλή γλώσ
σα, όχι δημώδη, σέ παραλλαγή άνώνυμη στον κώδικα 'Ιεροσολύμων, Τά
φου 675, (φ. 137 ff.). Σέ άκόμη άπλούστερη γλώσσα άπαντά τόν 15ο αίώ- 
να σέ κώδικα πάλιν τών 'Ιεροσολύμων, Παναγίου Τάφου 66, (φ. 194r ff.). 
Ακολουθεί ή δημώδης μορφή τού β ' μισού τού 16ου αίώνα μέ πολλές 
άπλουστεύσεις καί επεξηγήσεις τού κώδικα τού Λονδίνου, (B.L. Add. 
34,554, φφ. 141ν-144Γ) πού εκδίδουμε έδώ. Άκόμη μεταγενέστερος, τού 
Που αίώνα, είναι ό κώδικας τού Βερολίνου (Berlin, quart. 16 (MS 314), 
φφ. 99Μ02ν). Τό κείμενο διασώζουν καί δύο Αθωνικοί κώδικες τού Που 
(Τβήρων 488) καί τού 18ου αίώνα (Παντελεήμονος 789).

Τό κείμενο τής διηγήσεως ένωρίς έντάχθηκε στό συναξάριο τής 24ης 
Δεκεμβρίου καί σώζεται σέ χειρόγραφα τού 11ου αιώνα1. Καί είναι άπό 
τό άπλούστερο κείμενο τών συναξαρίων πού θά άποδοθεϊ σέ γλώσσα δη
μώδη τό κείμενο τής “ψυχωφελούς διηγήσεως άργότερα2.

1. Βλ. Synaxarium, σσ. 341-42,21-343-44,35.
2. Βλ. πιό κάτω, Παράρτημα Α, σ. 50.
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Μέ βάση τά σωζόμενα χειρόγραφα θά μπορούσαμε να δώσουμε την 
πιο κάτω στεμματική παράσταση της παράδοσης τού έργου:

9ος αΐ., α ' μισό Χρονογραφία Θεοφάνη - Σύντομο Χρονικό 811

9ος αΐ., β ' μισό

11ος αΐ. ’Απόσπαση διηγήσεως 
(cod. Patm. 17)

13ος αΐ.

15ος αΐ.

16ος αΐ. 

17ος αΐ.

Hierosol. Taphou 675

Hierosol. Taphou 66

Vita Nicol. Studitae ( t 868)

»Synaxarium Eccl. Constantinopolitanae

Athos, Iveron 488

B.L. Add. 34,554

Berlin, quarto 16 (MS 314)

18ος al. Athos, Panteleemon 789
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1. τού στρατοϋ: Στο Συναξάριο Κωνσταντινουπόλεως (24 Δεκ.) άνα- 
φέρεται ως “Νικολάου μονάχον τον άπό στρατιωτών”. Στά χφ ποικίλλει. 
Έτσι, στούς κώδικες Ιεροσολύμων, Τάφου 675 (Που αί.) καί Τάφου 66 
(15ου αί.) έχουμε “Νικολάου μονάχον τον άπό στρατιωτών”. Στό χειρό
γραφο της μονής Τβήρων 488 (17ου αί.): “Νικολάου μοναχού τον άπό 
στρατιωτών όιήγησις ώφέλιμος λίαν". Στον κώδικα τής μονής Παντελε- 
ήμονος του 18ου αί.: Άιήγησις ώφέλιμος Νικολάου μοναχού τού στρα- 
τηότον”. Στό χειρόγραφο τού Βερολίνου (Berlin, Koniglichen Bibliothek, 
314, quarto 16, φ. 99v) (17ου αί.): “Νικολάου μοναχού τού στρατιλάτον”. 
Άλλα καί στις τοιχογραφίες άναφέρεται είτε ώς στρατιώτης είτε ώς “του 
άπό σ τρ α τ ιω τώ ν Τέλος στό χειρόγραφο τής Πάτμου (Patmiacus 17, φ. 
202Γ) (11ου αί) φέρει τον τίτλο: “Περί τού σχολαρίου”, όπως καί παρεκ
βατικά άναφέρεται στον βίο τού άγιου Νικολάου τού Στουδίτου (PG 105, 
στήλ. 893Β).

5. σπαχής ό: πρωθύστερη όνομασία τού βυζαντινού Ιππέα στρατιώτη, 
στον όποιο αποδίδεται ό τίτλος τού Ιππέα τού όθωμανικού στρατού στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Πβλ. τό χφ Βερολίνου, δ.π., φ. 99ν: τό αξίω
μα σπαχής ήγονν στρατιλάτης ήγονν γιανίτξαρης.

16. μετ' αυτήν: ή χρήση τής προθέσεως μετά με αιτιατική έμφανίζεται 
καί σε πρώιμα ποιητικά κείμενα κρητικής προελεύσεως. Βλ. Ν.Μ. Πανα- 
γιωτάκης, “Ή  ‘Παλαιά καί Νέα Διαθήκη’. Ποίημα προγενέστερο τού Που 
αιώνα”, «'Αρχές τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», Πρακτικά Σννεδρίον 
*Neograeca medii A evi\ Βενετία, 1993, σ. 267.

19. βάνω: τό άρχαιο βάλλω (>βάλνω>βάνω). Βλ. Ε. Κριαράς, Λεξικό 
τής μεσαιωνικής ελληνικής δημώδονς γραμματείας 1100-1669, τόμοι Α '-  
ΙΓ' ,  Θεσσαλονίκη, 1969-94, τόμος Δ ',  σσ. 21-28.

22. δαιμονίζω: άντί τού άρχαίου δαιμονίζομαι. Βλ. Κριαράς, Δ ' , σσ. 
402-3.

44. 'Ρωμαίοι οί: οί βυζαντινοί, οί όποιοι διατηρούν τήν ιδεολογία καί 
κληρονομιά τής μιας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

48-49. δεξιόν ποδάρι ... ζερβόν: άναφορά στην εύοίωνη καί δυσοίωνη 
έκβαση τής τύχης. Βλ. καί Κριαράς, λ. δεξιός, Ε ',  σ. 16,3.

75-76. ήμερού: έπίρ. μερού, άπό τήν ιδιωματική γενική (ή)μερού(ς) τού 
ουσιαστικού ημέρα. Βλ. Κριαράς, Ζ ' , σ. 60.

91. διακριτικώτατος: άπό τό άρχ. έπίθετο διακριτικός = συνετός καί 
φιλεύσπλαχνος. Βλ. Κριαράς, Ε ' , σσ. 68-9.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Τό Συναξάριο του Νικολάου στρατιώτη (24 Δεκεμβρίου)1

Νικολάου μονάχον τον άπό στρατιωτών, διήγησις ωφέλιμος. Ό  έν άγίοις πατήρ ημών 
Νικόλαος στρατιώτης γέγονε' και Νικηφόρου τον βασιλέως έκστρατενσαντος κατά τών 
Βουλγάρων, έξήλθε και αυτός συν τφ  στρατοπέδψ. Και διερχόμενος προς έσπέραν κατέ- 
λυσεν έν πανδοχείφ' καί συνδειπνήσας τφ πανδοχεϊ καί προσευξάμενος, άνεκλίθη προς 
ϋπνον. Καί περί δεντέραν ή τρίτην φυλακήν τής ννκτός ή τοϋ ύποδεξαμένου αυτόν θυ- 
γάτηρ, σατανικφ έρωτι τρωθεϊσα, ένυξε τον δίκαιον προς αίσχράν μίξιν έφελκομένη. Ό  
δέ άγιος πρός αυτήν’ "Παϋσαι, γύναιον, τοϋ σατανικού καί άθέσμου έρωτος καί μή Θε- 
λήσης χράναι τήν παρθενίαν σου, κάμέ τόν ταλαίπωρον εις $δου πέταυρον άγαγείν". Ή  
δέ πρός μικρόν άνεχώρησε, καί μετ' όλίγον έλθοϋσα πάλιν ώχλει τόν δίκαιον. Ό  δέ άγιος 
άπέπεμψατο αύτήν τό δεύτερον, έπιστύψας σφοδρώς. Ή  δέ πάλιν άναχωρήσασα, έκβακ- 
χευομένη τφ έρωτι ύπέστρεψε πρός αυτόν. Τότε ό άγιος λέγει πρός αύτήν‘ ‘Ταλαίπωρε 
καί πάσης αισχύνης καί άναιδείας πεπληρωμένη, ούχ όρμς, ότι οί δαίμονες σέ ταράσσου- 
σιν, ινα καί τήν ψυχήν σου εις κόλασιν έμβάλωσι καί τήν παρθενίαν σου διαφθείρωσι καί 
γέλως καί όνειδος πάσι καί τή συγγενείς σου άποκαταστήσωσί σε; Ου βλέπεις ότι κάγώ 
ό έλάχιστος πρός έθνη βάρβαρα καί πόλεμον καί αίμάτων έκχύσεις πορεύομαι, τοϋ Θεοϋ 
ένδυναμοϋντος με; Πώς οΰν μιάνω τήν σάρκα, πρός πόλεμον άπερχόμενος;" Ταϋτα καί 
έτερα τοιαϋτα προσειπών αυτή, άπεπέμψατο’ καί άναστάς καί προσευξάμενος, εϊχετο τής 
όδοϋ. Καί τή έπελθούση νυκτί ύπνοϋντος αύτοϋ, όρμ έαυτόν εις εϋοπτον τόπον ίστάμε- 
νον, καί πλησίον αύτοϋ δυνάστην τινά καθεζόμενον καί τόν δεξιόν πόδα τφ άριστερφ ποδί 
έπικείμενον έχοντα, καί φησι πρός αύτόν "Βλέπεις έκατέρου μέρους τά στρατεύματα;" Ό  
δέ άπεκρίνατο’ "Ναί, κύριε, όρώ ότι οί 'Ρωμαίοι συγκόπτουσι τούς Βουλγάρους". Καί λέ
γει ό φαινόμενος πρός τόν δίκαιον "Βλέψον πρός ημάς". Καί προσβλεψάμενος εϊδεν αύτόν 
τόν δεξιόν πόδα τή γή προσερείσαντα καί τόν άριστερόν έπάνω τοϋ δεξιοϋ έπιθέμενον. 
Οϋ γενομένου, περιβλεψάμενος πάλιν ό δίκαιος πρός τό στρατόπεδον, βλέπει τούς ύπε- 
ναντίους άφειδώς συγκόπτοντας τούς 'Ρωμαίους. Καί μετά τό παύσασθαι τήν συγκοπήν, 
λέγει ό καθήμενος τφ στρατιώτη’ "Κατανόησον άκριβώς τήν συγκοπήν τών σκηνωμάτων 
καί λέγε μοι. τί τό όρώμενον". Ό  δέ περιβλεψάμενος είδε πάσαν τήν φαινομένην αύτφ 
γήν νεκρών σωμάτων πεπληρωμένην, καί μέσον πάντων μιας κοίτης λιβαδιαίαν χλοερόν. 
Καί λέγει αύτφ’ "Κύριε, πάσα ή γή τών άφειδώς κατακοπέντων *Ρωμαίων πεπληρωμένη 
έστίν έκτος μιας κοίτης". Τότε ό φαινόμενος φοβερός είπε τφ στρατιώτη’ "Καί τί λο- 
γίζη είναι αύτό;" Ό  δέ άπεκρίνατο’ "Ιδιώτης είμί, κύριε, καί ού γινώσκω". Καί πά
λιν πρός αύτόν ό φοβερός’ "Λύτη ή γυμνή λιβάς, ήν όρμς μιάς κοίτης έχονσαν μήκος, σή 
έστι καί έν αύτή ώφειλες συγκοπήναι μετά τών συστρατιωτών σου καί τεθήναι έν άυτή 
καί άναπληρώσαι τό λείπον έπεί δέ τή παρελθούση νυκτί τόν τρίπλοκον όφιν, τόν εις 1

1. "Εκδοση Η. Delehaye, Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris Synaxarium ecc/e- 
siae Constantinopolitanae, Bruxellis, 1902» σ.σ. 341-42,21-343-44,35.
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αισχρόν μίξιν τρισσώς προσπαλαίσαντα και άποκτεΐναι μέλλοντα. εύφυώς άπό σου άπε- 
τίναξας, Ιδού σΰ αυτός έαντόν έκ τής συγκοπής ταύτης ήλευθέρωσας καί τής λιβάδος την 
στρωμνήν άμοιρον πεποίηκας καί την ψυχήν σύ\' τφ σώματι έσωσας. Λοιπόν ούτε φυσικός 
θάνατος σοϋ κυριεύσει έάν γνησίως μοί δονλεύσης". Ταϋτα έωρακώς σύντρομος γενόμε- 
νος. διϋπνίσθη καί άναστάς προσηύξατο. Καί ύποστρέψας μιας ημέρας όδοϋ διάστημα 
άνήλθεν εις όρος· καί προσευχόμενος έδέετο τοϋ Θεού περί τοϋ στρατοπέδου. Καί είσελ- 
Θών 6 βασιλεύς εις τάς κλεισούρας τής Βουλγαρίας, άνήλθον οί Βούλγαροι εις τό όρος, 
όλίγους έάσαντες εις παραφυλακήν, πεντεκαίδεκα χιλιάδες μικρόν τι πλεΐον ή Ιλασσον* 
οϋς καί κατασφάξαντες οί 'Ρωμαίοι, έματαιώθησαν άσυστρόφως γάρ τή χώρρ προσρνέ- 
ντες. μικρού πάσα ή τών Ρωμαίων παράταξις φόνου άν έγεγόνει παρανάλωμα, σύν τφ  
βασιλεϊ Νικηφόρφ. Τότε ό δίκαιος τής όπτασίας άναμνησθείς καί τφ Θεφ εύχαριστήσας, 
ύπέστρεψεν έκεϊθεν κλαίων καί όδυρόμενος' καί άπελθών έν μοναστηρίφ έλαβε τό άγιον 
σχήμα καί τφ  Θεφ γνησίως δουλεύσας έπί χρόνους Ικανούς γέγονε διακριτικώτατος καί 
μέγας πατήρ.

Β. Τό Συναξάριο τών έν Βουλγαρίμ τελειωθέντων (26 ’Ιουλίου 811)'

Τή αύτή ήμέρμ ή άνάμνησις τών έν Βουλγαρίμ τελειωθέντων χριστιανών άδελφών ημών 
έπί Νικηφόρου τοϋ βασιλέως. Ό ς τφ έννάτψ χρόνψ τής αύτοϋ βασιλείας κατά Βουλγά
ρων έξελθών μετά πάντων τών Ρωμαϊκών στρατευμάτων καί τής περί αύτόν όλης έται- 
ρείας άμα καί τφ υίφ Σταυρακίψ καί Μιχαήλ τφ  έπί θυγατρί γαμβρφ, συμβαλών τούτοις 
καί κατά κράτος ήττήσας καί τροπωσάμενος νίκην κατ' αύτών περιφανεστάτην ήρατο. Έπί 
τή τοιαύτη ούν νίκη, τήν φρένα κούφην έχων. έπαρθείς έκάθητο τρυφαϊς καί πότοις σχο- 
λάζων, τών πραγμάτων ήμεληκώς. Τούτο τούς περιλειφθέντας Βουλγάρους άναθαρρήσαι 
έποίησε' καί μιμ τών νυκτών τοϊς Ρωμαϊκοϊς έπιπεσόντες στρατεύμασιν αύτόν τε βασι
λέα άμα καί τή συγκ?.ήτ<μ πάση, άφυλάκτοις ούσι, κατέσχον καί πολύν φόνον έν αύτοϊς 
είργάσαντο, μή φεισάμενοι όσον τό εις αύτούς ήκον μηδενός. μηδ' αύτοϋ τοϋ βασιλεύο
ντος. Έντεϋθεν όσοι μέν καίριας τάς πληγάς έδέξαντο, αύτίκα τοϋ βίου μεθίσταντο' όσοι 
δε μή Θανάσιμους πάνυ. κατά τών δασυτέρων χωρίων έχώρουν' όσοι δέ ζώντες έλήφθη- 
σαν, μυρίαις αίκίαις καί βασάνων ίδέαις έπάλαισαν μή άνασχόμενοι τον κύριον ημών Ίη- 
σοϋν Χριστόν έξομόσασθαι καί τή Σκυθών προσελθεΐν Θρησκείμ. Ώ ς δέ οί μέν έπέκειντο 
τό έαυτών έφετόν ποιήσαι καί τον Χριστόν έξαρνήσασθαι αύτούς άναγκάζοντες, οί δέ σφο- 
δρώς άντείχοντο καί Θανεϊν μάλλον ή προδοϋναι τήν εύσέβειαν ίσχυρίζοντο, πολντρό- 
ποις καί χαλεπαΐς βασάνοις ύπεβλήθησαν. Οί μέν γάρ αύτών ξίφει τάς κεφαλάς έτμήθη- 
σαν, οί δέ δι' όγχόνης τής παρούσης ζωής έξερράγησαν, άλλοι βέλεσι κατατρωθέντες πυ- 
κνοΐς τών τήδε μετέστησαν, έτεροι φρουραϊς καί λιμφ καταδικασθέντες οϋτω τον βίον κα
τέλυσαν, τόν τοϋ μαρτυρίου στέφανον άναδησάμενοι. 1

1. Βλ. Synaxarium. ό.π., στήλ. 846.4-848,9 καί στήλ. 837-38,45-57. Βλ. έπίσης Acia 
Sanctorum Julii, tom. V, Antverpia:, 1727, σ. 484F. Πβλ. καί Μηνολόγιον Βασιλείου Βουλ- 
γαροκτόνου, PG 117, στήλ. 556. Παραλλαγή τοϋ συναξαριού τής 26ης ’Ιουλίου ύπάρχει 
στον Κυπριακό κώδικα Paris. Gr. 1588. f. 266r, στήλ. B (ca. 1112 A.D.), που άντιγράφηκε 
άπό τόν γραφέα Κλήμη στη μονή 'Ιερέων. Βλ. τώρα περιγραφή τοϋ χειρογράφου υπό C. 
Ν. Constantinides and R. Browning. Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the Year 1570 
(Dumbarton Oaks Studies XXX & Cyprus Research Centre Texts and Studies XVIII), Nicosia, 
1993, σσ. 74-81 (πίν. 11).



SUMMARY

SAINT NIKOLAOS THE SOLDIER 
by

Costas N. Constantinides

Byzantine saints come from all levels of the society. The army is no 
exception and there are famous military saints, such as St. George and St. 
Theodore, or even protectors of cities, as is the case of St. Demetrios. 
Nikolaos the Soldier is a neglected second rate saint whose life is connected 
with historical events, namely the disastrous expedition of 811 of the 
Emperor Nikephoros I (802-811) who was accompanied by many members 
of the Byzantine nobility and high-ranking officers of the army, against 
Kroumos, the leader of the Bulgarians. Nikolaos’ miraculous survival 
connected with an episode of continence before the battle of 26 July 811 
gave the material for a salutary tale intended for reading in the monasteries, 
especially by the young monks.

St. Nikolaos was canonized early (24 December) and his short life was 
first incorporated in the vita of St. Nikolaos of Stoudion ( t 868). In the 
eleventh century the life appears independently but also in the synaxanum 
of the Great Church. It survives in a number of manuscripts dated from the 
eleventh to the eighteenth century scattered today in many libraries from 
Jerusalem to London and from Mount Athos to Berlin. The text of the 
synaxanum is given in a more simple language in the later manuscripts. 
During the sixteenth century and later St. Nikolaos the Soldier became 
popular and is represented in frescoes among the military saints, especially 
in the area of Epiros where he is found in a number of monasteries.

In this article we edit the text of Nikolaos’ nanatio from a sixteenth- 
century manuscript in the British Library (Additional 34.554, ff. 14 Γ-1440, 
which preserves a vernacular text based on the synaxanum. We give a full 
palaeographical and codicological description of the manuscript and we 
attempt to follow the manuscript tradition of the text and establish the 
stemma of the surviving manuscripts. Finally in plates Ι-Π we give two 
specimens: a) of the actual manuscript (i.e. f. 14 Γ) and b) the representation 
of the saint of circa 1542 in the monastery of St. Nikolaos Spanos or 
Philanthropenon on the island of Ioannina.
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1. British Library, Additional 34,554, f. 141v (Σμίκρυνση 84%)
(By permission of the British Library)




