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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΣΩ ΣΗ  
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΚΡΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

’Από τήν εποχή πού τά άγιολογικά κείμενα έγιναν αντικείμενο έρευνας, 
μελέτης καί δημοσιεύσεως έχουν περάσει πολλοί αιώνες. "Ομως δέ δόθηκε 
μεγάλη προσοχή οΰτε καί φροντίδα στα άγιολογικά κείμενα, ώστε καί αυτά 
νά τύχουν δμοιας έπεξεργασίας, έρευνας καί σχολιασμού μέ τά φιλολογικά 
κείμενα της ’ίδιας έποχής.

"Ετσι, δταν κανείς άσχολεϊται μέ τά κείμενα αύτά, αναζητεί στην ύπάρ- 
χουσα βιβλιογραφία μελέτες καί δημοσιεύματα πού νά κατατάσσουν ή νά 
εύρετηριάζουν τά περιεχόμενα των αγιολογικών κειμένων. ’Αναφέρω ένα 
μόνο παράδειγμα: 'Ο έκδοτης αγιολογικών κειμένων γιά τον άγιο Αυξέντιο1 
γράφει δτι τά θαύματα πού έγιναν γιά τήν άντιμετώπιση τών πονηρών δυ
νάμεων είναι περισσότερα κατά τον 11ο αΐ. "Ομως, άν κανείς άναδιφήσει τη 
βιβλιογραφία γιά θαυματουργή ί'αση μετά άπό θεία παρέμβαση, θά συ
ναντήσει πλήθος παρόμοιων περιπτώσεων καί σέ προηγούμενους αιώνες. Έάν 
είχαμε ένα ευρετήριο τών θαυμάτων κατά κατηγορίες, θά ήταν δυνατόν νά 
δοθεί άμέσως μιά άπάντηση απόλυτα πειστική.

Ή  άνάγνωση της άθλήσεως καί τής θαυματουργής ενέργειας ένός αγίου, 
καί κατά τήν επίγεια ζωή του καί μετά τήν κοίμησή του, θά διαπιστώσει δτι 
συχνά πριν άπδ τον 11ο αί. υπήρχε πλήθος ΐάσεων άπδ τήν έπενέργεια πονη
ρών πνευμάτων, είτε μέ ταυτόχρονη απαγγελία έξορκισμών καί παρόμοιων 
ευχών είτε μετά τήν εκτέλεση ορισμένων πρακτικών πού συναντοϋμε καί στά 
εύαγγελικά κείμενα, οπως π.χ. άνάκτηση τής όράσεως μέ τήν έπάλειψη του 
κλειστού οφθαλμού.

Μιά παρόμοια άνωτέρα παρέμβαση μέ ταυτόχρονη απαγγελία προσευ
χών είναι καί ή έπιτελούμενη σέ λίγες περιπτώσεις στο νεκρό σώμα (ή στά 
νεκρά σώματα) αγίου (ή άγίων) πού πέθανε (ή πέθαναν) κατά τή διάρκεια

1. P .P . Joannou, D em on olog ie  p op u la ire  - D em onolog ie critique au X Ie  siecle. 
L a  vie in id ite  de S. A u x en ce  p a r M . P sellos, 1971.
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βασανιστηρίων. Στη συναγωγή άκριβώς των σημειουμένων θείων παρεμβά
σεων στα σώματα των κοιμηθέντων έν βασάνοις άγίων προτίθεται το μικρό 
αύτό δημοσίευμά μας νά άναφερθεϊ. Θά ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
γι’ αύτό τό λόγο ό μακρύς κατάλογος των άγίων μαρτύρων. Επειδή δμως 
αύτό θά ήταν σχεδόν άνέφικτο, άφοϋ οΐ βίοι των άγίων εϊναι καί πολυάριθμοι 
καί μερικές φορές δυσπρόσιτοι στόν έρευνητή, ε’ίμαστε αναγκασμένοι νά περι
ορίσουμε τήν έ'ρευνά μας αριθμητικά στά μαρτύρια πού συνέθεσε ένας συγγρα
φέας καί ό κύκλος του, δπως είναι τά αγιολογικά κείμενα Συμεών του Μετα
φραστή καί του κύκλου του1. ’Άλλωστε ό περιορισμός αυτός καί άποβαίνει 
πρακτικώς επιτυχής καί μειώνει τήν εμβέλεια της έρευνας χωρίς νά άρνεϊται 
τά κύρια στοιχεία της.

Πριν άπό τό τέλος της βιογραφίας του αγίου Εύγενίου γράφεται πώς 
μέ θαυματουργή ένέργεια τά νεκρά σώματα των άγίων Κανιδίου, Βαλε- 
ριανοΰ καί Άκύλα, συναθλητών τοϋ άγίου Εύγενίου, κατευθύνθηκαν στόν τόπο 
καταγωγής τοϋ καθενός. Γράφει τό κείμενο2:

σ. 40, § 25: Έντανθα γενομένοις πολλή τις ήν περί τών άθλοφορικών 
οωμάτων ή όιαπόρησις. ΑΙ μεν γάρ κεφαλαί και των τριών γνώριμοι καθει- 
στήκεσαν, άδηλον δ’ ήν όποιον μεν τοϋδε τό σώμα, όποιον δέ εκείνου έστίν. 
Ον μόνον δτι καθ’ έαυτά κεχωρισμένα των κεφαλών, άλλ’ δτι καί πολλαϊς 
αϊκίαις συγκεκομμένα, εϊ τι καί γνώρισμα είχον, τοντο άποβεβλήκασι. Δια- 
πορουμένοις τοίννν αντοϊς εδοξεν έασαι τά υποζύγια, οϊς φόρτος τά τών 
άγίων σώματα ήν καθ' έαυτά φέρεσθαι μή τίνος όδηγοΰντος ή προπορενο- 
μένου. Θεός δέ αρα ήν ο τούτον αντοϊς τον λογισμόν ύποθέμενος. Τό μεν 
ονν, δ τον νεκρόν τον μάρτυρος εφερε Κανιδίου, τής επί Σωλόχαιναν ήπτετο.

1. Βλ. P atrologia  Graeca  114, 115, 116 (παραθέτουμε τά  κείμενα άπό τήν P G  
χωρίς νά έπιφέρουμε οίαδήποτε διόρθωση). Γ ιά  τή ζωή καί τά  Ιργα Συμεών τοϋ Μ εταφρα
στή βλ. Η . G. B eck, K irch e und theologische L itera tu r im  byzantin ischen  R eich , 
Μόναχο 1959, 570 -  75. Τά Έ γκώ μιον εις Μ εταφραστήν κϋρ Συμεών Μιχαήλ Ψελλοϋ βλ. στά  
Μ. P selli  S crip ta  minora, &κδ. Ε. Kurtz -  Fr. D rexl, I , Μιλάνο 1930. Συναξάριο άγίου 
Συμεών συνέγραψε μετεγενέστερα ό Μάρκος Ευγενικός (Beck, K irche, 755· Κ . Μαμώνη, 
Μάρκος Ευγενικός, Άθήναι 1954), δπου έκτίθεται ή προσπάθεια τοϋ Συμεών γιά μιά 
ανανέωση τών αγιολογικών κειμένων· βλ. ακόμα Ν . Οίκονομίδης, Νέον Ά θήναιον  1 (1955) 
41 -  48 καί 268 -  82.

2. Τ ά  κείμενα είναι άπό τό βίο τοϋ άγίου Εύγενίου καί τών συναθλητών του, πού 
συνέθεσε ό Τραπεζούντιος πατριάρχης I. Ξιφιλίνος. Βλ. Ό δ . Λαμψίδης, "Α γιος Ευγένιος, 
ό  πολιούχος τή ς Τραπεζοϋντος, Άθήναι 1984· 6 ϊδιος, Ή  ιστορικότητα σέ άγιολογικά 
κείμενα της ποντιακής περιοχής (’Ανακοίνωση στό Διεθνές Συμπόσιο "Η ρωες τή ς  ’Ορθό
δοξης Έκκληϋίας. 01 νέοι άγιοι, 8ος - 16ος at., ’Αθήνα 2 5 - 2 8  Νοεμ. 1999, Πρακτικά 
65 -  89) [ύπό Ικτύπωση]· ό ϊδιος, Das M artyrium  des B ischofs von  Sm yrna P o ly , 
karpos: indirekte Quelle des von  X iph ilinos veΓfaβten M artyrium s des heiligen 
E ugenios? [ύπό έκτύπωση].



Και ταντα μή δν έκ τής αυτής κώμης τώ μάρτνρι. Τά δέ οΐς τά τών λοιπών 
άγιων εβαστάζετο λείψανα έπι τάς εκείνων κώμας έπέτρεχον, ετέρων δηλαδή 
και ταντα δντα κωμών. Και οντω τά ιερά τών άγιων πολναθλα αώματα ταΐς 
πατρίσιν αυτών άπεδόθησαν, έν αΐς και τής προσηκονσης τνχόντα ταφής 
’ιαμάτων χάριν άέναον βλνζονσι.

Το σώμα του άγίου Ευγενίου ενταφιάστηκε στον τόπο, όπου ό ’ίδιος 
άποκεφαλίστηκε, στήν Τραπεζούντα, άπό δπου και καταγόταν:

σ. 42 /43, § 30 Το δέ αώμα τούτον το άγιον ερριπτο μέν κατά το πρό
σταγμα τοϋ δονκός όντως άτίμως και άμελώς. Σωφρόνιος δέ τις άνήρ αώφρων 
τον τρόπον και ευσεβής, προς δέ Άντίοχος και Θεόδωρος, Ά ννσιός τε και 
'Ηράκλειος, ενλαβώς αντό άνελόμενοι και όσίως και λαμπρώς περιστείλαντες 
άγχον τον τής τελειώσεως τόπον διαπρεπως άγαν κατατιθέασι [ . . . ] .

’Από μια πρώτη διερεύνηση στούς βίους τών μαρτύρων τοϋ χριστιανι
σμού, ιδίως τής ρωμαϊκής εποχής, διαπιστώνεται δτι δμοια ή σχεδόν δμοια 
μέ τήν προαναφερθείσα θαυματουργή ένέργεια σέ νεκρά σώματα μαρτύρων 
δέν άναφέρεται σ’ αυτά1. Βεβαίως ή σύνθεση τοϋ μαρτυρίου άπό τον I. Ξιφι- 
λίνο δέν έγινε κατά τήν πρώτη διαστρωμάτωση τής συντάξεως τοϋ αγιολο
γικού κειμένου γιά τον άγιο Ευγένιο. 'Η  πρώτη αΰτή περίοδος περιλαμβάνει 
τά συναξάρια Κωνσταντινουπόλεως2 και Βασιλείου Β '3.

'Η  δεύτερη διαστρωμάτωση γιά αυτά τά αγιολογικά κείμενα αρχίζει 
μέ τήν κίνηση πού δημιουργεί Συμεών ό Μεταφραστής καί ό κύκλος του4, 
άπδ τούς οποίους δμως δέν ύπάρχει μαρτυρημένο αγιολογικό κείμενο γιά 
τδν άγιο Ευγένιο.

Πρόσφατα παρουσιάσαμε τά παράλληλα κείμενα πού υπάρχουν στό 
μαρτύριο άγίου Ευγενίου πού συνέθεσε ό I. Ξιφιλίνος και στήν εγκύκλιο έπι- 
στολή τής Εκκλησίας Σμύρνης προς τήν Εκκλησία Φιλομηλίου γιά τό 
μαρτυρικό θάνατο τοϋ άγίου Πολυκάρπου (τό 155)5, γιά νά υποδείξουμε στούς 
ερευνητές δτι είναι δυνατόν τό Μαρτύριο Πολυκάρπου νά χρησιμοποιήθηκε 
ώς άμεση ή, καλύτερα, έμμεση πηγή γιά τό κείμενο τοϋ Ξιφιλίνου.
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1. Ή δ η  στήν έκδοση τοϋ βίου τοϋ άγίου Εύγενίου πού έγραψε ό I. Ξιφιλίνος σημει
ώσαμε παράλληλα χωρία πρός εκείνα πού συναντώνται στούς βίους άλλων μαρτύρων 
πού συνέγραψε Συμεών ό Μ εταφραστής καί 6 κύκλος του ("Α γιος Εύγένιος, ό  πολιούχος, 
δ.π ., 1 4 /15  καί έκδοση κειμένου 1 9 /20  κ.ά.).

2. Η . D elehaye, Synaxarium  E cclesiae Cons tan tinopolitanae, 1902· Λαμψί- 
δης, Ή  ιστορικότητα, δ.π ., σ . 74, σημ. 35, 36, σ . 75 /  76 κ.ά.

3. Μηνολόγιο Βασιλείου Β ', P G  117, Παρίσι 1864, στήλη 269. Τύ κείμενο άναδη- 
μοσιεύσαμε στή μελέτη μας D as M artyrium  des B ischofs von  Sm yrna Polykarpos, 
σ . 3, σημ. 7 τοϋ χειρογράφου.

4. B eck , K irch e, δ .π ., 570 -  75.
5. Das M artyrium  des B ischofs von  Sm yrna Polykarpos, a. 5 - 8 τοϋ χειρογράφου.
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Βεβαίως, οτΐως ήδη έλέχθη, δέν προέρχεται άπό τον Συμεών τον Μετα
φραστή και τον κύκλο του ό βίος αυτός. ’Αλλά, δπως φανερώνει ή διήγηση 
του μαρτυρίου, δ συγγραφέας του I. Ξιφιλίνος κατευθύνεται άπδ τά παραγ
γέλματα τής κινήσεως αυτής. Αύτδς είναι ό κύριος λόγος, γιά τδν όποιο ή 
άναζήτησή μας γιά τή διάσωση καί μεταφορά νεκρών σωμάτων μαρτύρων 
υστέρα άπδ θαυματουργή ενέργεια περιορίστηκε στά άγιολογικά κείμενα πού 
συνέγραψε Συμεών ό Μεταφραστής καί ο κύκλος του.

"Οπως εϊναι γνωστό, ή πιο συνήθης λεπτομέρεια μετά τδ μαρτυρικό θά
νατο τών βιογραφουμένων αγίων είναι ό κρύφιος ή ό επίσημος ένταφιασμδς τών 
νεκρών σωμάτων άπδ ευλαβείς χριστιανούς έκεϊ δπου οί άγιοι έμαρτύρησαν.

'Ωστόσο υπάρχουν μερικές διηγήσεις μαρτυρίων, οί όποιες, άν καί δέν 
περιγράφουν λεπτομερειακά τή διάσωση τών νεκρών σωμάτων ύστερα άπδ 
θαυματουργή επέμβαση καί τδν ενταφιασμό τους, έντούτοις χορηγούν ένα 
μικρότερο ή μεγαλύτερο τμήμα άπδ τδ γεγονδς αύτό.

"Ετσι διεξήλθαμε τά άγιολογικά κείμενα Συμεών τοϋ Μεταφραστή καί 
σημειώσαμε1:

1. Μαρτύριον τών άγιων μαρτύρων 'Ερμύλου καί Στρατονίκον [PG  
114, 553 - 66 (BHG  745)]: 'Ο Έρμύλος έρωταται καί πάλι άπδ τδ βασιλέα 
Λικίνιο εάν θά θυσιάσει στούς θεούς καί άρνεϊται. 'Ο Λικίνιος διατάζει νά 
βυθισθεΐ ό μάρτυρας στον ποταμό ’Ίστρο. "Υστερα είναι ή σειρά τοϋ Στρα- 
τονίκου, πού άρνεΐται καί αύτδς νά θυσιάσει στούς θεούς καί νά προδώσει 
τήν πίστη του στδ Χριστό άλλά καί τή φιλία του προς τδν Έρμύλο. 'Ο Λικί
νιος έκδίδει καί γι’ αυτόν τήν ίδια άπόφαση. Οί μάρτυρες οδηγούνται στδ θά
νατο καί δταν φθάνουν στδν ποταμό τοποθετούνται σέ δίχτυ καί ρίπτονται 
στδ βυθό. 'Ο ποταμός δμως δέ συγκρατεΐ τά νεκρά σώματα, άλλά τά μεταφέρει 
στήν παραλία. Έκεϊ χριστιανοί, πού αναζητούσαν τά νεκρά σώματα τών 
μαρτύρων, τήν τρίτη μέρα άπό τήν καταβύθισή τους τά περισυλλέγουν καί τά 
ενταφιάζουν κοντά στήν πόλη Σιγγηδώνα. Τδ κείμενο:

[PG 114, 564] ΙΑ'. 'Ημέρας δέ ήδη γενομένης, τον Έρμύλον δ Λικί
νιος ay αγών έπηρώτα καί πάλιν ει θύει θεοΐς· ό δέ, Τάς προτέρας σοι, εφη, 
δίδωμι και ννν αποκρίσεις, ώ βααιλεν, ώστε καϊε, τιμωρεί, τέμνε, ποίει παν 
επ' έμο'ι το τω θνμω 7ΐαριστάμενον[ . . . ]  Καί διά τοντο, βοηθός μον γενον, 
Κύριε, και λυτρωτής, έπέμενε λέγων, και οΐον ει φθεγγομένον τινός άνωθεν 
άκούειν έδόκει· Μη φοβοΰ· μετά σου γάρ είμι, και ό Θεός σου εγώ ειμι. Δείσας 
τοιγαρονν ό Λικίνιος, και προς τήν ακοήν οΐα συνταραχθείς, τον μάρτυρα 
τον ξύλου κατάγει, και τούτον μέν απώλειαν τήν έν τω  ποταμφ τω  ‘Ίστρφ

1. Σ έ  κάθε περίπτωση μετά άπό μιά βραχύτατη περίληψη δίνονται σέ άνάλυση ot 
κυριότερες λεπτομέρειες της θαυματουργής ένέργειας.
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καταψηφίζεται, έν αν τώ ριφήναι προσ τάξας, ϊαως οίηθείς, δ ανόητος, δτι 
παθών όντως 'Ερμύλος παντάπααιν άπώλο’το αν, καί ονδέ τον τίμιου αντοϋ 
ΰώματος εϋρεσις έσται. Παραστησάμενος γοϋν τον Στρατόνικον νποτιθέναι 
δήθεν αντώ τά λυσιτελή καί σνμβονλεύειν έώκει, καί, Πείσθητί μοι, ελεγεν, 
άθλιε, πείσθητι αν, καί θϋσαι καν αυτός έλοϋ τοϊς θεοϊς, Ινα μή τά δμοια 
[565] τώ φίλω πάθης καί σύ, και δίκην αμφω τής απείθειας νποσχήτε τούτην. 
Ύπολαβών δέ ό Στρατόνικος, ”Αθλιος άν εϊην, ώς αληθώς, ειπεν, εΐ σοΙ πει- 
θόμενος, θανόντος εκείνου διά Χριστόν, αυτός έλωμαι ζήν. Και ό Λικίνιος' 
Τί δ ήτα βούλει και συναποθανεϊν 'Ερμύλω; Πάνν μέν ονν ό θείος εφη Στρα
τόνικος' και γάρ, εΐ κοινάς τούς φίλους εχειν δει και τάς συμφοράς, προσήκει 
πάντως κοινήν ποιεισθαι καί τήν τών αγαθών άπόλανσιν. Τί δέ αν ήμΐν 
τοϋ διά Χριστόν παθεϊν ήδύτερόν τε και τιμιώτερον; εφ’ οις καί Στρατόνι- 
κον μεταπεϊσαι πλέον άπαγορεύσας ό βασιλεύς, τήν όμοίαν καί κατ’ αντοϋ 
δίδωσι ψήφον, καί Ισον άμφοτέρων κατεκρίνετο τέλος, ονς καί Ισον ταΐς 
άληθείαις τέλος έδέχετο, καί κο:νή μακαριό της καί άγαλλίασις.

IB'. ’Ή γοντο ονν οί μάρτυρες τήν επί θανάτω λέγοντες' Δόξα έν νψί- 
στοις θ ε φ [. . .]. 'Ως δέ ήδη τον ποταμόν κατέλαβον εν σαργάνη παρά τών 
εις τοϋτο τεταγμένων βληθέντες, τώ βνθεΐ παραπέμπονται. Δεξάμενος μέντοι 
τά σώματα τών άγιων δ ποταμός, καί δσον έδει τό ρεϊθρον άγιασθείς, χερσι 
πιστών έκδίδωσι πάλιν ταντα, καθάπερ, οίμαι, θησαυρόν τοιοϋτον παρ’ έαντώ 
κρνπτειν ονκ ένεγκών, καί τηλικοϋτον ζημιώσαι Χριστιανούς αγαθόν τής 
πρώτης άγαθότητος ονκ άνασχομένης. Μετά γοϋν τρίτην εξ εκείνου ημέραν, 
τή χέρσα) κείμενα τά μαρτυρικά σώματα καθωράθη, καί τινες ανδρες θεοφι
λείς καί οϊς εργον άγιων Θήραν σώματα περιτνχόντες αυτούς, χερσί τε πο- 
θούσαις ευλαβώς άνελόμενοι, καί νμνονς έπάααντες ιερούς, καί δσα νόμος 
Χριστιανοΐς τελέσαντες, εν τινι τόπω σταδίονς οκτώ καί δέκα τής πόλεως 
Σιγγήδονος άπέχοντι, όμοϋ κατατίθενται ταντα [ . . . ] .

2. “Αθλησις τον άγιον καί ένδοξον μάρτυρος τον Χρίστου Βικεντίου 
[PG  114, 7 3 6 -5 6  (BHG 1866)]: 'Ο Δατιανός αποφασίζει το νεκρό σώμα 
τοϋ άγίου μετά τά βασανιστήρια (καί έπειδή ούτε τά όρνεα τό κατέτρωγαν 
καί γιά νά μή χρησιμοποιηθεί άπό τούς χριστιανούς ώς άντικείμενο λα
τρείας) νά ριφθεϊ στο βυθό της θάλασσας, ώστε εκείνη νά τό κρύψει καί νά 
μή γίνει ό ίδιος ό Δατιανός περίγελως. Προηγουμένως δμως νά τοποθετηθεί 
σέ έρουγκλο (στήν ελληνική γλώσσα οΐ ναυτικοί τό λένε κόϊκα), μέσα στο 
όποιο θά υπάρχουν καί πέτρες γιά νά φθάσει τό νεκρό σώμα τοϋ άγίου στο 
βυθό καί νά γίνει τροφή στά ψάρια. Ειδικοί ναυτικοί μεταφέρουν τό σώμα 
τοϋ άγίου στο πέλαγος, δπου καί τό βυθίζουν. Χαρούμενοι επιστρέφουν γιά 
νά άναγγείλουν τήν έκτέλεση της άποστολής τους. Πριν δμως φθάσουν στήν 
ζηρά, τό νεκρό εώμα ήταν ήδη στον αΐγιαλό. "Οταν τό είδαν οί ναυτικοί, κυ- 
ριεύθηκαν άπό φόβο καί έφυγαν. 'Ο άγιος εμφανίζεται σέ εναν άνδρα στόν
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ΰπνο του καί τοϋ παραγγέλνει νά περισυλλέξει καί νά ενταφιάσει τό σώμα του. 
Αυτός δμως άπό φόβο δέν έκτελεΐ τήν έντολή. Τό όνειρο έπαναλαμβάνεται 
καί σέ μιά ηλικιωμένη χήρα, χριστιανή. Αύτή βρίσκει τό νεκρό σώμα, τό 
μεταφέρει καί τό ενταφιάζει σέ οίκημα πού μεταγενέστερα μετατρέπεται σέ 
εκκλησία, σέ τόπο λατρείας. Τό κείμενο:

\PG 114, 752] ΙΗ '. [ . . . ]  έκάότης ημέρας τό δεύτερον τήν διακονίαν 
εϊχεν, καί τω  προφήτη εις τήν των [753] τροφών παρακομιδήν διακονεϊσθαι 
παρά τον όμοιου όρνέου, φημί δή, τοϋ κόρακος· άλλα γάρ καί επί τοϋ παρόντος 
τω πάλαι θείω προστάγματι τάς προσήκουσας θεραπείας έκτελεϊ τω  μάρτυρι.

/Θ '. Προς δ καί παραδόξως έκπλαγείς ό Δατιανός ήρξατο βοαν καί 
λέγειν Φευ! οντε νεκροϋ αντοϋ περιγενέσθαι δύναμαι' εκ δε του εναντίου τή  
έβίί χαλεπότητι ενδοξότερος άναδείκννται. 5Επειδή οΰν άδννάτως επί γης 
έχει τό τοϋτον καταναλωθήναι, τω  πελάγει υποβρύχιος παραπεμπέσθω, τό 
τής νίκης αύτοΰ μεγαλοφυές δέ ή θάλασσα κατακρυψάτω, Ινα έκάστης ημέ
ρας μή γέλως ύπ’ δψιν τών πάντων γίνωμαι. Έμβληθήτω τοιγαροϋν έν τω  
έρούγκλω, καθ’ όν τρόπον οι πατροκτόνοι έν βοείω ασκώ καταδεσμούμενοι 
ρίπτονται κατά τοϋ πελάγους' λίθοι δέ συστιβαζέσθωσαν τω έσπαργανωμένω 
σώματι αντοϋ, και δτι πλεϊστον επί τά βάθη διάστημα ϊλθωσιν οι ναϋται, 
έκρυψάτωσαν αυτόν τοϊς κύμασιν, δπως οι τών ιχθύων άσιτοι εϊ πού τι 
άσπάρακτον ή τραύματος ελεύθερον τό τυχόν αύτφ μέλος ύπολέλειπται, 
λάπτοντες έπιμόνως καί τοϋτο καταναλώσωσι.

1) Καί επειδή τά χερσαία θηρία μάλλον άδρανή τήν τοϋ σώματος φειδώ 
πεποίηνται, αλλά γοϋν κητών άκορέστω στόματι κατατεμνόμενον άπαν άνα- 
λωθήσεταί' εϊ δέ καί ξένοις αϊγιαλοϊς προσπελάσας έκριφήσεται, τη έπανα- 
λήψει καί τοϊς διαύλοις τών κυμάτων φορούμενος, σκοπέλοις προσραγείς, 
μήτε θανών ησυχίας τεύξεται. [. . .] Καί δή εμβάλλεται τό άγιον καί πολύ
τιμον λείψανον τοϋ μάρτυρος, καθώς προσέταξεν ό ιερόσυλος Δατιανός έν τω  
έρούγκλφ. ’Έστι δέ ό ερουγκλος πλέγμα τι σπυριδώδες εις αάκκου σχήμα 
άναπεποιημένον, έπίμηκές τε καί στενόν, δπερ τη Έλληνίδι διαλέκτφ οι ναυ
τικοί εϊώθασι προσαγορεύειν κόϊκα, [ . . . ] .

Κ ’ . 5Επί τούτοις δέ παρελθών άνήρ τις Εύμόρφιος τοϋνομα, λοιμός τήν 
γνώμην, καί τήν ψυχήν Ιερόσυλος, καθυπέσχετο τω τυράννω προς τό οίκεΐον 
μέρος τής πόλεως ναύτας εχειν πιστικούς επί τω παρασχεϊν αυτούς αύτώ, 
καί λίαν αρμοδίους υπάρχοντας προς τό έπιζητούμενον πράγμα, οΐ καί ένέ- 
βαλον είς τό σκάφος τό μεγαλότιμον λείψανον τοϋ άγιωτάτου μάρτυρος Βι
κεντίου, καί επί τοσοϋτον τοϊς διαστήμασιν ήλασαν επί τό πέλαγος, ώστε 
τούς αίγιαλούς καί τά όρη τών οφθαλμών βολή οϊεαθαι αυτούς άποκρύπτειν 
καί λοιπόν άποκεκμηκότες, δτε ιίδοξεν ίκανώς εχειν αυτούς έν τη θαλάσση καί 
έδεδίεσαν μή είς έτέραν αυτόν άποβαστάσωσι πατρίδα ώς ονκ ήβούλοντο, τό  
προσταχθέν αντοϊς έπιτελοϋσι, καί έβύθισαν αυτόν παραπέμψαντες νποβρύ-
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χιον τοϊς κύμασι. Καί λοιπόν έπανήεσαν προς Δατιανόν Ιλαροί τοΐς προσώποις, 
ώς έπικομιζόμενοι χαράς ευαγγέλια μέγιστα, καταστρηηώντες, ώς ειωθδς 
νανταις εΙκότως δυβσεβεΐν, φωναϊς άτάκτοις και κρότοις σνναπηχοϋντες' 
πλέον δέ τοϋ δέοντος κατήπειγον εαυτούς τω τάχει επί τον Άρχοντα, μήπως 
έτεροι ύποφθάσαντες το αυτω άπαγγείλωσι καταθνμιον, το άνάρπαστον εκ 
των οφθαλμών πάντων γεγονέναι τον Βικέντιον. ’Αλλά γάρ καθ’ δ δίκαιον 
ύπήρχέ τε καί δσιον, πριν έπ [755] ανελθεϊν τους ρίψαντας το σώμα τοϋ μάρτν- 
ρος ναύτας, έπι τήν ξηράν επανήλθε τδ ριφέν σώμα, τή τον Θεον χάριτι κυ- 
βερνώμενον, και δπερ έδόκονν τοϊς άπείροις τής θαλάσσης βάθεσιν έγκαθελ- 
κόμενον βυθίζεσθαι. τοντο πρδ τών οφθαλμών αυτών όρώντες κείμενον προς 
τώ λιμένι, και τήν όφειλομένην τιμήν τής ταφής έξαιτονμενον, και ησυχίας 
δεόμενον έξέστησαν' δθεν φόβω πολλω σνσχεθέντες, καταλιπόντες αυτό άπήλ- 
θον πριν ή γάρ τινα φθάσαι άπαγγεΐλαι τώ  άλάστορι επί τήν ξηράν επανήλθε 
τδ ριφέν σώμα τοϋ μάρτνρος τή τον Χρίστον κνβεριώμενον [χειρί], δπερ 
έκριφέν νπδ τών κνμάτων άνεπανετο εν τώ αίγιαλώ.

ΚΑ'. Και γάρ τινα άνδρα καθ’ ύπνους νπέμνησεν ό άγιος, δεικνύς αυτω 
άνακεκομίσθαι τδ λείψανον αντοϋ επί τους αίγιαλονς, καί αντδν τδν τόπον 
σαφηνίσας αντώ κατά ακρίβειαν, εν & έξέκειτο. Επειδή δέ οντος φόβω τον 
αρχοντος αργότερος τε καί άχρηστος περί τήν ζήτησιν τοϋ πολυτίμητου θη
σαυρόν έγένετο, φημί δη, τοϋ άγιου λειψάνου, έφ’ έτέραν πάλιν χήραν έρχε
ται προβεβηκυϊαν τοϊς έτεσιν, καί ηλικία διαπρέπονσαν, καί άγιότητι πε- 
πληρωμένην, καί ταντην ομοίως νπομνήσας καθ’ ύπνους, δίδωσιν αυτή σημεία 
άληθέστατα τοϋ τόπου, ενθα ήδη νπδ τή άπαλή ψάμμω ήσνχαζεν τδ σώμα, τή  
έπανέσει καί έπαναχνσει τώ πράω και γαλήνω κνματι τετνμβενμέιον. Τοϋ 
γάρ στοιχείου έπιλάμποντός τε καί έπικλνζοντος, ήγονν τής θαλάσσης, δον- 
λεύονσα ή ψάμμος διά τής κατά μικρδν έπαθροίσεως, τήν τής ταφής τιμήν 
άπεπλήρωσεν. "Οθεν ούδέν θαυμαστόν ει μετά ταντα ανθρώπων σπονδαί τε 
καί θεραπεϊαι σννεπλήρωσαν, δπερ ήδη τά στοιχεία συν παραδόξφ δονλείας 
τρόπω τήν υπέρ τής ταφής τετελέκεισαν κηδεμονίαν.

ΚΒ'. Έτάφη γοϋν πρώτον ό γενναίος άθλητής τον Χρίστον εν τώ  αι- 
γίαλφ εις αντάς τάς σνναλλαγάς τοϋ εδάφους καί τών νδάτων’ διδάγματα ον 
μικρά καταλείψας ήμϊν διά τοϋ τής ταφής αύτοϋ θαύματος τής εις Θεόν αντοϋ 
άκλινοϋς καί στερεμνίας πίστεως, καί δπως δόκιμος κατά γήν καί κατά θά
λασσαν αναδειχθή. Άλλά γάρ καί ή προλεχθεΐσα πρεσβντις καί Χριστιανι- 
κωτάτη χήρα περιήρχετο περί τούς α’ιγιαλούς, τά άποκαλυφθέντα αντή 
ζητούσα σημεία, είτα ενρονσα τδ ζητονμενον, καί εις οίκον επάξιον άποτε- 
θεϊσα τδ σεβάσμιον τοϋ μάρτνρος λείψανον, κατέθετο όσίως. 'Εντεύθεν γάρ 
εις οίκον επάξιον άνεκομίσθη τδ πολνμακάριστον καί πανσεβάσμιον λείψανον 
τοϋ πανενδόξον μάρτυρος τοϋ Χριστοϋ Βικεντίου, καί δή λοιπόν συν πολυ- 
τελεστέρα ταφή άνετέθη καί καθιερώθη τώ  Θεώ τδ λείψανον έν τώ θυσιαστή-
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ρίω τον ναον, τήν επωνυμίαν λαχόντος έπι τώ  όνόματι τον άγιον μάρτυρος 
Βικέντιον, τον οίκον δηλαδή συν τώ προσιόντι αντώ τόπφ εις εκκλησίαν 
καθιερωθέντος, τών θείων καί άχράντων μυστηρίου τον Δεσπότου ημών Ίησοΰ 
Χρίστου εν αντώ έπιτελεσθέντων, καί τήν επωνυμίαν λαχόντος επί τον άγιον 
Βικέντιον. [. . . ]

3. Μαρτύρων τών άγιων μαρτύρων Μηνά, 'Ερμογένους καί Ενγράφου 
[PG 116, 368-416 (BHG  1250)]: Κατά διαταγή του Μαξιμίνου τά νεκρά 
σώματα τών άγίων τοποθετούνται μέσα σέ σιδερένια θήκη καί βυθίζονται 
στή θάλασσα. 'Η  θήκη, αντί νά βυθιστεί, σάν πλοίο πλέει καί φθάνει στήν 
Κωνσταντινούπολη. Έκεϊ παραλαμβάνεται άπό τούς ευσεβείς χριστιανούς πού 
είχαν συγκεντρωθεί άπό τον επίσκοπο μετά άπό θεία έμφάνεια καί κατατί
θεται σέ κρυφό ναό. Μετά τό θάνατο τοϋ Μαξιμίνου καί τήν παύση τών 
διωγμών, μέ τον έπίσκοπο επικεφαλής γίνεται ό επίσημος ενταφιασμός τών 
νεκρών σωμάτων τών μαρτύρων. Τό κείμενο:

[PG  116, 413] Λ Η 1. [ . . .  ] βασκήνας ό Μαξιμΐνος αντώ καί τής ταφής 
προσ έταξε θήκην κατασκενάσαντας σιδηράν, ένθέσθαι τούτη τά τών μαρ
τύρων σώματα, είτα καί τώ τής θαλάσσης παραπέμψαι βνθώ, μή τι φήσας 
καί προηγόρενσε τιερί τής όσιας τοϊς Γαλιλαίοις, καί ώς κάντανθα διαπέσοι 
αντώ τό προμάντευμα. Οί μέ% οϋν εις τοντο διακονοϋντες σπονδή τό πάν 
έκτελέσαντες, τή σιδηρά λάρνακι τά τών άγίων σνγκατεπόντωσαν σώματα. 
Ό  δέ βασιλεύς τά τε παρά τής πόλεως σκώμματα μή φέρειν οϊός τε ιόν, καί άμα 
καταθρασύνεσθαι αντοϋ τον δήμον μεμαθηκώς, καί νποπτεύων μή τι καί 
παρακεκινδυνενμένον επ’ αντώ γένηται, τήν επί τό Βυζάντιον εξ αυτής ώδενε, 
κατάφοβός τε καί ήσχνμμένος. Εις τοντο τοίννν τών πραγμάτων έκβάντων, 
γίνεται τι καί ανθις τών προλαβόντων ούκ έλαττον.

ΛΘ '. Φθάνει τον βασιλέα ιππότην δντα ή τά τών μαρτύρων αώματα 
φέρουσα θήκη τοσαντη τε ούσα, καί σιδηρά, καί πέλαγος διαπλέονσα. Δυνά
μει γάρ τινι θειοτέρα τάχιστα τον βυθόν άναδϋσα, καί τό κϋμα διαδραμονσα 
τό θαλάττιον, άνάρρονν έπλει, καί πτηνοΐς ϊσα τό τάχος εθει προς τό Βυζάν
τιον, καί τον τήν πόλιν καταδικάσαντα μή οίκεΐν ή καταδικασθεισα τάχει 
πολλώ προελάμβανε. Έπεί δέ καί θεία τις έμφάνεια τώ τής πόλεως ’Επι
σκοπώ νυκτός μέσης εγένετο, τούς τε μάρτυρας οσον ονπω παρεϊναΐ δηλοϋσα, 
καί ταχϋναι αυτόν προς τάς έν άκροπόλει άκτάς έπιτρέπουσα, ώς άν άπο- 
βαίνοντας τής θαλάσσης ευθύς νποδέξηται, σνναγαγών αντός κατ’ αυτήν τής 
νυκτός τήν ώραν τοϋ τε κλήρου τούς συ μπαρ όντας, καί τινας τών ευλαβών 
καί πιστών, άμα τοντοις έχώρει προς τούς αιγιαλούς, οϋς αύτφ προεδήλωσεν 
ό φανείς. Ώ ς  δέ τούς οφθαλμούς προς τό πέλαγος εϊχον περισκοπούντας, 
έξαίφνης όρώσι φως, ola στϋλον εξ ονρανοϋ μέχρις αυτής τής θαλάσσης διή- 
κοντα, επί τινός τε άκατίου καθαπερεϊ στηριζόμενον δύο δέ τινας άνδρας'
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τήν οψιν λαμ[416^πρους έξ έκατέρων μερών ώσπερ έν τιμή καί σεβάσματι πλη
σιάζοντας' αύτό δέ τό όρώμενον έπι τούς λιμένας παρ’ ονς εκείνοι είστήκεσαν, 
έγκαθορμιζόμενοι.

Μ'. 'Ως δέ κατ’ ολίγον έγίνετο πλησιέστερον, και ήδη λάρναξ έγνώσθη 
είναι, και ούχι ναϋς, κατανοοϋντες αυτήν μήτε προς τά κυρτώματα τών κυ
μάτων άνορμώσαν, μήτε προς τά κοιλώματα πάλιν κατολισθαίνουσαν, ευθύ τε 
τών άνδρών πλέουσαν, τό τε φως, πολύ τε και λαμπρόν, και τοσοΰτον, ώς ήλιον 
μή ελαττον τόν τόπον περιανγάζειν, καί τούς ανδρας εκείνους σύμβολα μεν 
εν  έαυτοϊς θείας τινός και παραδόξου φέροντας φύσεως. Πεζεύοντας δ έ  καΧ 
αυτούς ώσπερ επί τοϋ ϋδατος και προπομπεύοντας μετά τίνος άίδοϋς τής 
σορον δέει πάντες και φρίκη κατείχοντο. 01 μέν ουν τής θήκης παραπομποι 
άγγελοι έπεί καταφανείς ήδη τοΐς παρεστώσιν, έγένοντο τοσοΰτον δραθέντες 
και πλησιάβαντες, δσον μόνον έπισκήψαι, ποϋ μέν νυν χρή τεθήναι τούς μάρτυ
ρας διά τήν τοϋ βασιλέως άπόνοιαν, ποϋ δέ μετ’ ολίγον διά τό αυτών βούλημα, 
και δσα και δπως δει ποιεϊν, άθρόως έξ οφθαλμών αυτών άπηλλάττοντο. 'Ο  
’Επίσκοπος δέ καί οι συμπαρόντες αύτώ, πρώτα μέν περιχυθέντες τή λάρνακι 
κατησπάζοντο' ώς δέ καί σιδηράν αυτήν δλην είναι κατέμαθον, εκπληζις 
αυτούς είχε, λογιζομένους πώς όντως έπι λεπτής διέπλευσε τής έπιφανείας, 
τό παράπαν μή βυθισθεΐσα. Καί τότε μέν ανωτέρω που τής άκροπόλεως άπε- 
νεγκόντες, εν τινι παραβύστφ ναω κατέκρνψαν, ώσπερ αρα καί προσετάγησαν.

ΜΑ'. Έπεί δέ άναζεύξας ό Μαξιμϊνος αύτίκα, καί παραπόδας πληγή 
θεηλάτω πληγείς, μετ' όλίγας εξέψυξε.[. . .] θάρσος άναλαβών ό επί
σκοπος, καί μόνην έξαρκεΐν τήν πίστιν λογισάμενος εις βοήθειαν, μετενεγκών 
σπονδή καί τιμή πολλή τά τών άριστέων καί μαρτύρων Χριστοϋ σώματα, 
παρά τώ τείχει τής άκροπόλεως αντοϋ έγκατέθετο,[. .

4. Μαρτύρων τής άγιας καί ένδοξου μεγάλο μάρτυρος ’Αναστασίας καί 
τών άγίων μαρτύρων ’Αγάπης, ΕΙρήνης καί Χιονιάς καί τών λοιπών [PG  
116, 573 - 609 (BHG  77)]: Έ νώ οί στρατιώτες πού είχαν άναλάβει νά οδη
γήσουν τό σκάφος μέ τήν ’Αναστασία καί άλλους καταδίκους στη θάλασσα, 
άφοϋ διατρύπησαν τό σκάφος αύτό, μέ μικρό πλοιάριο επιστρέφουν στήν ξηρά, οί 
κατάδικοι μέ θαυματουργή έπέμβαση διασώζονται στήν παραλία. Τήν τρίτη δμως 
ήμέρα, ό έπαρχος έμαθε τά καθέκαστα, συνέλαβε όλους καί μετά πολλές 
βασάνους τούς καταδίκασε σέ θάνατο. Καί περατοϋται τό αγιολογικό κείμενο μέ 
τήν είδηση ότι φιλευσεβής γυναίκα, ’Απολλωνία, παίρνει τό σώμα της άγίας 
’Αναστασίας καί μέ τιμές τό ενταφιάζει στόν κήπο της. Τό κείμενο:

[P G 116, 608] ΛΖ' · [ . . . ]  ΕΙτα έκεϊθεν αυτήν έξαγαγών δ έπαρχος τώ βνθώ 
τής θαλάσσης σύναμα και άλλοις πολλοΐς καταδίκοις άφεθήναι καταψηφίζεται, 
Συνήν δέ τούτοις καί τις άνήρ ευσεβής, Εύτυχιανός δνομα, δς καί αυτός διά τήν 
είς Χριστόν πίστιν γυμνωθείς τών δντων τόν έν θαλάττη κατεδικάσθη θάνατον.
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Λ Η '. 'Ως δέ δή κατά μέσον αυτής δήπον τής θαλάττης ησαν οί τούτους 
Άγοντες στρατιώται, αυτοί μέν άκατίου τινός έπιβάντες προς τήν γην άπέ- 
πλεοι, τήν δέ νανν ή τήν τον Χρίστου μάρτυρα συν Εύτυχιανώ, φημί, καί 
τοϊς καταδίκοις ήγε, πάντοΟεν διατρήσαντες, οϋτως έπισφαλώς εχονσαν 
τοις κύμασιν άφιασιν. Οϋπω τήν νανν έκάλνπτε θάλασσα, καί παρά Θεον 
έτοιμος αύτοϊς βοηθός ή μακαριά Θεοδότη πεμφθεϊΰα τώ ιστία) τε τής νηός 
έπικαθημένη καθεωρατο, καί ώς ασφαλέστατα διιθύνονσα το πηδάλιον εν- 
δρομον μεν αντοϊς παρείχε τον πλοϋν, προς δέ τήν χέρσον άκινδύνως ήγε τήν 
νανν έπεδείκνντο δέ καί τον Εντνχιανόν ώς είη καί αυτός τοϊς μάρτυσι Χρί
στου σνναρίθμιος. Τότε γονν οί έν τω  πλοίω κατάδικοι τω παραδόξω κατα- 
πλαγέντες προσέπιπτόν τε τω Ευτυχίανώ σνν τή μάρτυρι, καί διδαχθήναι 
τον τής πίστεως λόγον ήςίουν. Τυχόντες τοιγαρονν ών έδέοντο και τήν ευσέ
βειαν ώς χρή μυηθέντες τω τον Χρίστου ποιμνίω σογκατελέχθησαν δήμος 
δλος άνδρών είς είκοσι καί εκατόν άριθμονμενοι.

Λ Θ'. Ταϋτα μετά τρίτην γνωστά τω έπάρχω γίνεται, καί αντίκα πολλή 
σπονδή τον άρτιτελή τούτον πάντα χορόν συλλαβών τω βήματι παρεστήσατο* 
καί δή τήν πρώτην αυτούς καί ετι γνώμην δασώζειν ύπολαβών χρυσόν αντοϊς 
παρήγε' και πλούτον καί τιμάς τάς μέν ήδη παρείχε, τάς δέ επηγγέλλετο, ήν 
μόνον ϊδγι μεταθεμένοις καί τήν 'Ελληνικήν πάλιν θρησκείαν πρεσβενοντας. 
‘Επεί δέ εψεύσθη παρά πολύ των έλπιζομένων, έο ρω μέν ας αυτών τάς γνώμας 
όρων, τουναντίον αντοϊς ξίφη γυμνά υπεδείκνυ καί πϋρ καί καταπέλτας καί 
τήγανα. ”Ην μή θύσητε, λέγων, άλλά ταντα ύμάς και άκοντας θνσαι πείσει. 
'Ως <5έ επίσης έκεϊνοι οντε τών κακών ήττώντο, ον τε [609] μήν τών δοκονν- 
των αγαθών έπεστρέφοντο, πολλαϊς πράτερον κολάσας βασάνοις, ειτα καί 
θάνατον αυτών παράνομον καταδικάζει. Τήν μέντοι γενναίαν τοϋ Χρίστου 
μάρτυρα πάλοις κελεύει προσδεθεϊσαν τρισί καί πυρί πάντοθεν κυκλωθεϊσαν 
οντω τό μαρτυρικόν ύποστήναι τέλος. Ου δή καί σύν τάχει πραχθέντος είς 
χεΐρας καί αυτή Θεον τό πνεϋμα παρέθετο, δεντέραν επί ε ’ικάδι τότε του Δε
κεμβρίου μηνός άγοντος.

Μ', ’Απολλωνία δέ τ·ς γυνή τό γένος επίσημος τής τοϋ επάρχου γυναι- 
κός δεηθείσα τό ιερόν ’Αναστασίας σώμα λαμβάνει, και λαμπρώς αυτό καί δπως 
έδεϊτο τοιοντον τιμήσασα έν τώ τής οικίας αυτής κατατίθησι κήπω. “Υστερον δέ 
και ναόν εγείρει τή μάρτνρι πολντελή καί περίβλεπτον, καί εορτήν έπι τούτοις 
έτησίαν δ ατελονσα μένει. Μετά δέ χρόνους ή εν πόλεσιν πανενδαίμων, ή Κων
σταντίνον, φημί, τό ταύτης άνακομι,σθέν έκδέχεται λείψανον, καί τώ  μεγαλό
πρεπεϊ ναφ καί άξίω ταύτης έναποτίθεται [ . . . ] .

5. Μαρτνο ον τώι άγιων μαρτύρων "Ινδού και Δόμνας καί τών άγιων 
δ σμνρίων τών έν Ν κομηδεία μαρτυρησάντων [PG  116, 1037-81 (BHG  
823/]. 'Η άγία Δόμνα, μετά τό βασανισμό καί τή θανάτωση άλλων χριστια
νών, άνάμεσά τους καί τοΰ ’Ίνδου, περιφέρεται στόν αΐγιαλό μέ άνδρική ένδυ-
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μασία άναζητώντας τό νεκρό σώμα του ’Ίνδου. Συναντά ψαράδες, πού μαζί 
μέ μεγάλη «οσότητα ψαριών έχουν άλιεύσει μέ τά δίχτια τους καί τά νεκρά 
σώματα τών μαρτύρων. 'Η  άγία Δόμνα άφοΰ τά αναγνωρίζει τά τυλίγει σέ 
καθαρές σινδόνες καί τούς αποδίδει τιμές. Οί νεκροί ενταφιάζονται στην πόλη 
Νικομήδεια, στήν πύλη πού βρίσκεται κοντά στή θάλασσα. Τό κείμενο:

[PG  116, 1077] Λ Γ '. [. . . ]  ’Ήδη δέ κλινούσης ημέρας θεία χάριτι προς 
τήν οδόν τοϋ μαρτυρίου φωτιζόμενη καί αγόμενη προς τοϋτο πάντοθεν, κατήει 
επί τήν θάλατταν. Καί ιδού παρά τον αίγιαλόν άλιεϊς ήδη τά δίκτυα καταρτί- 
ζοντες, καί τάς κώπας εχοντες εϋτρεπεϊς. "Ην Ιδόντες εκείνοι οντω τε έ<ϊταλ~ 
μενην και κατ’ ανδρα τήν αναβολήν εχουσαν ονκ άπό τον δντος, άλλ’ άπό τον 
δοκοϋντος μάλλον, έκάλουν, Έλθέ, λέγοντες, νεανίσκε, τοϋ πόνον ήμΐν συλ- 
ληψόμένος, ϊνα καί κοινωνόν τε θώμεν τής άγρας. 'Η  δέ πρόθυμον άκοήν έπεΐχε, 
καί έμβασα τούς τών άλιέων καί οφθαλμούς αντίκα καί ψυχήν εθραττεν, όρών- 
τας ανδρα μέν τό φαινόμενον, ήθος δέ καί κάλλος παρθενικόν, και πολλήν 
τήν αιδώ ταΐς δψεσιν αυτής έπικαθημένην. Πλήν άλλα καθέντες προς άγραν 
ευθύς τά δίκτυα, σύν πολλώ καμάτω τής γης άνεϊλκον ώς αν μεγάλου τινός 
περί αυτά βάθους αίσθόμενοι. ’Ή δη δέ καί παρά τον αίγιαλόν έλθόντες, όρώσιν 
άνά τήν νύκτα, σελήνης τον ζόφον διασαφούσης, καί πλήθος μέν Ιχθύων περι- 
ληφθέν, καί σώματα περί τήν γαστέρα τοϋ δικτύου νεκρά.

ΛΑ'. ’Εκείνοι μέν ουν περί τήν οψιν έκταραχθέντες, λύπη τε καί δέει 
τά σώματα τών δικτύων έκτι.ναξάμενοι, καί τη γη παραθέντες, αυτά τε τά  
δίκτυα συλλεξάμενοι εις τήν αντίπεραν ήπείγοντο μεθορμίσασθαι, σύμπλονν 
αντοΐς εχειν άξιονντες καί τήν παρθένον. Έπεί δέ μή επειθον, άρτον αυτή 
τον μισθόν καί ίχθύας έπιδόντες άπέπλεον. Ή  δέ ”Ινδού καί των εκείνα) aw - 
άθλιον τον θάνατόν τε καί τον τοϋ θανάτου τρόπον, ώσπερ εφημεν, ήδη μαθοϋσα, 
έπέστη μέν τοΐς σώμασιν, άνεσκόπει δέ καί περιέστρεφεν Ικανώς, εϊτα καί προς 
ακρίβειαν εκαστα κατεμάνθανεν. Έπεί ουν οί χαρακτήρες αύτή καί τά σύμ
βολα δλον δή τοϋ σώματος τους άγιους είναι σαφώς ϋπηγόρευον, χερσί ταΰτα 
περιβαλοϋσα καί χείλη [1080] ποθεινώς αυτοϊς περιθεΐσα, θερμώς ήσπάζετο 
καί αυτήν δλην εχουσα τήν ψυχήν συνααπαζομένην, ε’ίθ’ οϋτω καί δάκονον 
ήδύ κατασπείσασα τών σωμάτων. ’Εν φ ταϋτα έποίει, όρα πλοΐον προς αυτόν 
ήδη ψερόμενον τόν αίγιαλόν τήν οθόνην άρτι χαλάσαν καί κώπαις ήρεμα μόναις 
σαλενον εις γην. Προσελθονσα γοϋν ή παρθένος καί τό τών ναυτών πλήρωμα 
προσαγορεύσασα ώς έχρήν νπεδείκνυ καί τούς ιχθϋς. Ό  δέ ναύκληρος πωλεϊν 
αυτήν όίηθείς επννθάνετο παραχρήμα πόσον άν πρίαιτο. Ή  δέ προίκα ελεγε 
Χαί προς χάριν διδόναι. 'Ως δέ εκείνος μέν απιστών έμέμνητο καί αύθις τιμής, 
ή δέ αιωπώσα είστήκει, καί χεΐρα προέτεινε χαρίζεσθαι έοικυΐαν, Πρός αντοϋ, 
ο ναύκληρος, τοϋ Χρίστου, πόσον, εφη, πωλεΐς; Τότε τώ δρκω ή γενναία 
εύσεβή είναι τόν ανδρα μαθοϋσα, ονδέν ήβούλετο κρύπτειν, άλλ’ εξω παρά 
τόν αίγιαλόν έκκαλεσαμένη έδείκνυ τε τά σώματα των άγίων, καί κοινωνόν
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έποιεϊτο τής περί αυτά καλλίστης υπηρεσίας, ών τε εϊη δ'.ασαφήσασα, και 
δπως υπέρ Χρίστον θάνο εν οί μάρτυρες έξηγησαμένη.

Λ Ε '. Ό  ναύκληρος οϋν άκούσας σινδόνας καινάς και στολάς λεύκάς 
μύρα τε αύθ ς καί θυμ'άματα τοϋ  πλοίου ευθύς έξήγε, και διεπονεϊτο προς 
τήν κατάθεσιν. Δόμνα δέ οϊς εΐχεν νδασι καθαροϊς τά σώματα καί πολλώ 
πρότερον τοϊς δάκρυσι πλύνασα, καί συν τώ ναυκλήρω αΐδοΐ πάση τιμίως 
αυτά περιατείλασα, είτα καί κο-vfj ταΰχα ό αβαστάσαντες παρά τώ τής πό- 
λεως τείχε- έχόμενα τον χε μάρρου προς τή πύλη τή παρά θάλασσαν, ου δή 
οί περί τόν Δωρίθεον τό τέλος έδεξαντο, εκεΐσε ταϋτα κατορνςαντες εθηκα>. 
Ό  μέντο· ναύκληρος τήν παρθένον, άτε όμόδοξον αδελφόν είναι κρίνας κατά 
Χρ στόν (ανδρα γάρ αυτήν ετ ωετο), έδεϊτο συν είναι, καί μηδαμώς άποστήναι 
τούτον παρ’ δλην αντοϋ τήν ζωήν. Ή  δέ ονκ ήνείχετο, άλλ’ ήξίου αυτόν μέν 
δδοϋ εχεσθαι, εκείνην δέ παραμένειν ειπονσα, οτ< Τό γε τής έμής ζωής τέλος 
εγγύς. "Οθεν οϋτε σώμα τό έμόν τών σωμάτων τούτων οντε τών ψυχών δλως 
άποστήνα δει τήν ψυχήν. ’Εκεΐσε το γαρονν ύπομείνασα άδ'ασπάστως εϊχετο 
τών λειψάνων, άσπαζομένη, προσενχομένη, άρώμαόί τε καί θυμιάμασι τήν 
προς αντά δε κνϋσα τμήν, προσκαταβαλομένου καί τοϋ ναύκληρον προς τήν 
χορηγίαν τούτων [κανά χρήματα.

6. Μαρτύριον τών άγίων μαρτύρων Θύρσον, Λουκίον, Καλλινίκου, Φι- 
λήμονος και ’Απολλώνιου [PG 116, 508 - 60 (BHG  1845 καί 1846)]: Δελφίνι 
μεταφέρει στη ράχη του τούς σάκκους μέ τά πέντα νεκρά σώματα τών μαρ
τύρων καί τά άποθέτει στήν ξηρά. Οί υπηρέτες τοϋ μάρτυρα Άρριανοϋ, πού 
περίμεναν εκεί σύμφωνα μέ τήν έντολή του Άρριανοϋ, παραλαμβάνουν τούς 
σάκκοι ς καί τούς μεταφέρουν. Μετά τρεις ημέρες καί τρεις νύχτες ταξίδι, 
κατά θεία παραγγελία, υποδεικνύεται ώς τόπος ταφής τών νεκρών ή Ά ντι- 
νόου πόλη. Πράγματι έκεϊ μέ τιμές καί λαμπρότητα οί νεκροί ενταφιάζονται. 
Το κείμενο:

[PG 116, 557] [...] ’Ενταύθα τήν τών άνδρών μεταβολήν Διοκλητιανός 
παντάπασ ν άπογνονς, καί έτέρονς μετά ψάμμου τέσσαρας ενεχθήναι σάκκους1 
κελεύει, κι.ί τόν ομο ον Ά ρρα νώ  θάνατον καί τούς προτέκτωρας ύποστήναι, 
π'-ρα.ς οντω Φ λήμονι τής προρρήσεως δεξαμενής. 'Ρ  φέντων <3έ αυτών κατά

1. Σ τό  M u r v u ) ·  ^ής άγιας Χα^ιτίνης [P G  115, 997 -  1005 (B H G  300)] άνα- 
<ρ;ρεται 8χι ώ ς σπάνιο: ή π >ινή της θχνατικής έκτελέσεως μέ τήν ϊνθεση τοϋ νεκροϋ σώμ α
τος τοϋ μάρτυρα μέσα σέ σάκκο μέ δμμο καί τήν καταβύθισή του στή θάλασσα. Στήν περί
πτωση τής ά 'ία ς  Χαριτίνης τό νεκρό σώμ α  της παραμένει έπι τρεις ημέρες στή θάλασσα 
καί ύστερα άποτίθεται στήν παραλία. "Ενας χριστιανός, ό Κλαύδιος, πού γνώριζε τήν 
άγία άπό πολύ νεαρή ήλικία, ενταφιάζει τό σώμα μέ τιμές. Τό κείμενο: [P G  115, 1004] 
[ .  , ] Σ τ'. [ ] Έ ΐ’ αάκκω το ταντης ύ&μα μετά  γε ψάμμου πολλής βληθήναι κελεύει,
και τφ  τής Q ιλάατης έι’αποοριφψ'αι βυβφ  [ . καί [1005] τρεις μέν δλας ημέρας τόν  
νεκρόν εΐχεν ή Οάλχϋσα, [ . . . ] ,  εΐτα  τή  γείτονι χέρσα) προσψιλώς παραόίδωϋι [ .  . . ] .
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τής θαλάσσης, αντίκα δελφίς1 προσελθών κρείττων ή κατά δελφΐνα και τήν 
Ιαχύν και τό μέγεθος κήτει. τά πολλ'ι παραπλήσ ος και τήν φύσ ν οίος άλλό- 
κοτος τούς πέντε όμοΰ παραδόξως σάκκους επί τών νώτων ασφαλώς επωμί
ζεται και οίά τις νανς φόρτον εις Άλεξάνδρε·αν άγε·. Οί δέ παΐδες ( έτνγχα- 
νον γάρ προς αντώ ετι, τω αίγ, αλω περ μένοντες, ώς αντοϊς νπό Άρριανοϋ 
εΐη προειρημένον καί τήν ώραν φνλάττοντες άκρ·βώς)> έπεί τον δελφΐνα μετά 
τον φόρτον θεάσαιντο, εκπλήττονται μέν κα'ι αντοϋ τήν υπερβολήν, ονδέν δέ 
ήττον και τήν τών αάκκων άσφαλεία παραγωγήν, ώστε μηδένα τών νώτων 
διαπεοειν λείων φύσει και ολισθηρών υπαρχόντων. Διαπορονμένοις δέ τοϊς 
παισίν όπως ό μέν δεσπότης αντοϊς Ά ρρ  ανός περί σώματος μόνον τοϋ έαντον 
τήν νπό τοϋ δελφίνος μετακομ δήν εΐρηκε, νϋν δέ τέσσαρα και άλλα προς αύτφ 
βλέπονσι, φωνή τις αντοϊς ήκονετο θε οτέρα. ’Έλθετε, ύμεϊς, λέγονσα, και 
αύτοΰ τε τοϋ δεσπότον και τά τών προτεκτώρων κομιονμενο: σώματα. 'Ο  
γάρ εκείνον είς τήν έαντον ζωήν μετακαλεσάμενος καί τούτους ομοίως σύν 
αντώ κέκληκε. Λαβόντες ούν ταντα μετά Άσκλά και Λεοινίδον έντίμως 
κατάθεσθε. Καί ή μέι φωνή όντως.

Μ  ΣΤ'. Ό  μέντοι δελφίς τούς σάκκους τώ αίγιαλώ παραθεις εϊσω θα- 
λάττης πάλιν αντός έξενήχετο. Οί δέ παΐδες ενλαβώς αν τά άνελόμενοι και 
εις πλοϊον έμβάντες διά τον ποταμοϋ έκομίζοντο. 'Ημέρας δέ τρεις καί τάς

1. Σ το  Μαρτύριον τον  άγιου μεγαλομάρτυρας Καλλιστράτον καί τω ν σύν αύτφ  
[P G  115, 881 -  900 (B H G  291)], τοϋ οποίου ώς συγγραφέας παραδίνεται Συμεών ό 
Μ εταφραστής (Beck, 8.π., καί θρηϋκευτική και Η θικ ή  Εγκυκλοπαίδεια  7 [1965] 265, 
λήμμα «Καλλίστρατος, Ρωμαίος μάρτυς», συντάκτης Στυλιανός Γ . Παπαδόπουλος), 
υπάρχει μνεία δύο δελφίνων πού διασώζουν τον άγιο Καλλίστρατο, ό όποιος βρίσκεται, 
ζωντανός άκόμα, μέσα σέ σάκκο. 'Ο  σάκκος προσκρούει σέ βράχο καί σχίζεται. Δύο 
δελφίνια τόν μεταφέρουν στήν παραλία, δπου τόν άποθέτουν. Τό κείμενο: [P G  115, 888] 
Ε ’ . [ . . . ]  Τοϋτο είπών, σάκκον ένεχθψαι π οοστάττει, καί τόν άγιον αύτφ  έμβληθήναι 
άφεθήναί τε  κατά τό  μέσον ευθύς τή ς θαλάσσης. Α ντό ς  δέ παρά τόν αίγιαλάν είστήκει, 
οϋδενί αλλψ οτι μη όφθαλμοίς Ιδίοις τό  ηράγμα πιστενων. Ό  δέ (ίάκκος θεία τινι προμη- 
θεί<} τή  τώ ν ύδάτων φορά πέτρας υφάλου ρήγματι προόπεσών διερράγη, τον  δικαίου καθά- 
ηερ έν κοιλία κήτους εϊσω  τούτου προϋευχομένου. "Έμελλε δέ πάντως ό  τω ν θαυμαϋίων 
θ ε ό ς , ώσπερ τόν Ίω ναν πρότερον, οϋτω  δη καί αντόν διασώσασΟαι. Δ ύο τοιγαροΰν δελφί
νε ς έξ  επ ιτάγματος ώσπερ νπονηξάμενοι, κατά νώ τον τε  τόν άγιον ύπολαβόντες, μ ετεω -  
ρίζοι>ϋιν, είτα  τω  αίγιαλψ προσελΟόντες, ήρέμα κα'ι λίαν πεφυλαγμένον τή  yfj αυτόν άπο- 
Xίθενται. "Ενθα καί δ άγιος μάρτνς τά  τον  Δαυίδ έπικαίρως ψάλλων, ’’Ηλθον, ελεγεν, εις 
τά  βάθη τή ς θαλάσσης· άλλ’ οΰτε καταιγίς με κατεπόντιύεν, ουτε μην εκοπίαΰα κράζων, 
έν τω  δέεσθαί με πρός σέ , Κ ύριε· οτι μ ον ταχέω ς τή ς δεήσεως ήκουσας, καί εξ  άφύκτων 
δεσμών καί βνθοϋ κ ατω τάτου παραδόξως άφήοπασας' τόν σάκκον διαρρήξας, ευφροσύ
νην με περιέζωαας. 'Υποσημειώνουμε τό γεγονός τής έμφανίσεως τών δύο δελφινιών, 
8χι δμως γιά τή διάσωση καί μεταφορά νεκρών σωμάτων μαρτύρων άλλά γιά τή διάσωση 
ζώντος μάρτυρος.



'ίαας διαπλεύααντες νύκτας τ -rj Άντινοητών έγγίζονσι μητροπόλει, ένθα καί 
έδει τά ιερά ταντα κατατεθήναι λείψανα. "Υπνον δε αυτούς έπιαχόντος ή 
νανς πλήρεαιν ίστίοις έφιπταμένη, κατ' αυτόν εκείνον τόν τόπον έν άκαρεΐ 
έατη, φωνή τε παραδόξως ήκούετο’ Θεοδοτίων (τοντο γάρ δνομα δήπου τώ  
κνβερνήτγι), ούτός έστιν ό τόπος δς γε μέλλει τών άγίων κληρωθήναι τά αώ
ματα. ’Έξυπνος ουν εκείνος γενόμενος καί τήν νανν οΐα πεπεδημένην ενρών, 
αποβαίνει μέν τον πλοίου, τάχει δέ παρά τήν πόλιν χωρήσας μηνντής τον 
θαύματος γίνεται. Καί σνρρέονσιν αντίκα πανδημεί πάντες λαμπαδηφόροι, 
στεφανηφόροι, θείους ϋμνονς νπάδοντες. Καί οντω  [560] λαμπρώς αυτά καί 
πολντελώς εκεί καταθέμενοι δαψιλείς τών θαυμάτων έκάατης δρέπονται τούς 
καρπούς, [ . . .].

7. Βίος καί μαρτύρων τον άγιον ίερομάρτνρος Λουκιανού [PG  114, 
39 7 -4 1 6  (B H G  997)]: Ό  ειδωλολάτρης ρωμαίος βασιλέας Μαξιμιανός 
διατάζει νά ριφθεΐ ό Λουκιανός στή θάλασσα καί νά προσδέσουν στο δεξιό του 
βραχίονα μεγάλο λίθο γιά νά βυθιστεί ό μάρτυρας καί νά μήν τύχει ταφής. 
Μετά άπό 14 μέρες, τή 15η, δελφίνι μεταφέρει τό νεκρό Λουκιανό στο καθο
ρισμένο σημείο στήν ξηρά, δπου τόν άποθέτει, ένώ τό ί'διο πεθαίνει. Τό νεκρό 
σώμα τοϋ Λουκιανοΰ παραλαμβάνεται άπό μαθητές του καί άλλους χριστια
νούς πού κατόπιν οράματος είχαν σπεύσει στο συγκεκριμένο σημείο, δέχεται 
στήν παραλία δλες τις νενομισμένες τιμές άπό τούς συγκεντρωμένους καί 
ενταφιάζεται.

Ό  άγιος Λουκιανός καί ή μετά 14 ήμέρες διάσωση του νεκροϋ σώματός 
του έ'γιναν τότε λαϊκό άσμα, τοϋ οποίου οΐ δύο ακροτελεύτιοι στίχοι έχουν 
ώς έξης: Δελφις δ’ επί νώτα κομίζων /  ’ Εξέπνευσε φέρων έπι γα ίψ  (P G  
114, 413)1. Τό κείμενο:

1. Καί σέ παλαιότερο δημοσίευμά μας (Θεματικά σχόλια είς λαΐκάς διηγήσεις 
τών Ελλήνων τοϋ Πόντου. Ά ρχείον  Π όντου  26 [1964] 319 -  72 [ = ’ 0 δ . Λαμψίδης, 
Δημοσιεύματα περί τόν 'Ελληνικόν Π όντον καί τούς  "Ελληνας Π οντίους , Άθήναι 1982, 
391 -  444]) άναφέραμε δτι θέματα άπό τήν έγκύκλιο παίδευση άλλά καί τήν έν γένει παι
δευτική διδασκαλία είχαν γίνει άντικείμενο παραμυθιών καί λαϊκών διηγήσεων. Έ δ ώ  
αναφαίνεται ευκρινέστατα δτι ό βίος καί τό  μαρτύριο τοϋ άγίου Λουκιανοΰ ήταν άντικεΕ- 
μενο λαϊκοϋ άσματος. Υπενθυμίζω  δτι κατά τή βυζαντινή περίοδο καί υστέρα τά  έκκλη- 
σιαστικά βιβλία χρησίμευαν ώ ς κυρίως βοηθητικά της παιδεύσεως έργαλεΐα.

Συναφή πρός τά  πιο πάνω σημειούμενα είναι καί δσα άναφέρονται στόν Κιόρογλου:
I. Παμπούκης, Διγενής ό  Κιόρογλου, Έ πετηρίς  ' Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 19 (1949) 
315 -  22· Σ τ . Κυριακίδης, Τό ϊπος τοϋ Διγενή καί τό τουρκικό λαϊκό μυθιστόρημα τοϋ 
Κιόρογλου, ' Ελληνικά 17 (1962) 252 -  61· E n cyclopaed ia  o f  Islam , new edition , Leiden 
E . J. B ill, V , 1986, λήμμα K oroghlu (συντάκτης P . N . B oratav) μέ τή σχετική βιβλιο
γραφία. Βλ. άκόμα τό λήμμα Κιόρογλου, K ieuroglou  στήν καταγραφή τών καραμανλί- 
δικων βιβλίων άπό τήν εξαίρετη έρευνήτρια Ευαγγελία Μπαλτα (Karamanlidika. A d d i
tions (1584 -1 9 0 0 ) ,  ’Αθήνα 1987· Karam anlidika. X X e  siecle , Αθήνα 1987· Kara
manlidika. N ou velles  additions e t  com plem ents I , ’Αθήνα 1997).
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[PG  114, 412] [ . . . ]  ιε . Είς δέ τήν νστεραίαν έλθόντων παρά τοϋ βασι
λέας τινών των όψομένων ει ετι γε διαζή (θαϋμα γάρ αντοϊς έξαίσιον ή τής 
ζωής αύτοϋ μέχρι τούτον παράστασις), επειδή πλησίον έαντοϋ στάντας έθεά- 
αατο τούς άφικομένους, όπηλίκον έδννατο βιασάμενος εαυτόν, και τρίτον 
άνειπών τό Χριστιανός είμι, τή τελευταία φωνή συναφήκε τό πνεύμα.

Caput V. ιοτ'. ΕΙσΙ δέ τινες οι λέγονσι αντόν ετι μάλλον έμπνονν υπάρχοντα 
τώ  τής θαλάσσης έναπορριφήναι βυθώ. Ό  γάρ Μαξιμιανός προς τήν μέχρι 
τέλονς ενστασιν αύτον και τό ανένδοτον έκπλαγείς προσέταξε τοϊς ταϋτα δια- 
κονοϋΰιν εις τήν θάλασσαν αντόν ρίψαι, λίθον μέγιστον τοϋ δεξιοϋ βραχίονος 
έξαρτησαμένονς, ϊν’ υποβρύχιος άφανισθείη γενόμενος, και μηδεμιάς ό νεκρός 
αύτον ταφής, ή τίνος άλλης θεραπείας δννηθείη τνχεϊν. rHv μέν οϋν εν τώ  
βνθφ τέσσαρες καί δέκα τάς δλας ημέρας, έν δσαις περ ήν καί έν τή ειρκτή 
προς τά ποικίλα πάθη τοϋ σώματος διαγωνιζόμενος. Τή δέ πεντεκαιδεκάτη 
δελφίς αντόν έξεκόμισεν επί τό ξηρόν, τοϋτον τόν τρόπον τών μαθητών αντοϋ 
περί τάς άκτάς καί τούς αίγιαλούς άλλων άλλη διατριβόντων, ει που δννη- 
θεϊεν αντόν άποπτνσθέντα τής θαλάσσης άνενρεϊν έν ωρα χειμέρια) σφοδρώς 
έκταραττομένης αυτής, ό χρόνος παρατει νόμένος άπογνώναι τούτονς τήν άνεύ- 
ρεσιν παρεσκεύαζεν.

ιζ'. Έ ν τούτα) δέ καί τής πεντεκαιδεκάτης ημέρας έφισταμένης, δναρ 
έπιφανείς ό μάρτνς τώ Γλνκερίω τινί τών γνησίων αντοϋ φοιτητών, έπι 
τής άντιπέρας προς τήν Νικομήδειαν ήπειρον τηνικαϋτα τήν διατριβήν ποιον- 
μένω, φησί πρός αυτόν Αντίκα, ώ οντος, εωθεν άναστάς εις τόδε τό χωρίον 
δπιθι (τής ήίόνος δηλώσας τόν τόπον)' έντενξομαι γάρ σοι, εφη, έκεϊ παρα- 
γενομένω. Ό  δέ, τάχιστα αντόν εκ τοϋ λίαν εναργούς καί πληκτικοϋ τών 
δειχθέντων ώς νπνος άνήκεν, ημέρα τε ήδη νπηνγαζεν, άναστάς καί τινας 
έτέρονς τών φιλενσεβών σνμπαραλαβών, εις τό δηλωθέν χωρίον έφοίτα μετ’ 
αυτών. ’Εν τοντφ  δέ καί δελφίνος μέγιατόν τι χρήμα εκ τής θαλάττης άνήει, 
άρτι ταντης άναδνόμενος, καί επειδή [413] πρός τή έπιφανεία τοϋ ϋδατος 
ήν άπλωθείς, έφυσα τε μέγα καί πρός τήν χέρσοι έχώρει, καί πολύς περί 
αντόν άφρός τε καί ροϊζος ήν, τών κυμάτων αντω συνεχώς έπισχιζομένων. 
"Εφερε δέ αρα τόν νεκρόν έκτάδην, ώς επί τίνος κλίνης κείμενον καί θέαμα 
παράδοξον ήν έφ’ όντως ολισθηρού σώματος καί περ φεροϋς, μένων άτρέμας 
δ νεκρός, και μήθ’ ύπό τον οίκείον βάρονς, μήποτε μην ύπό τής τών κυμά
των βίας τοϋ φέροντας αντόν οχήματος περικνλινδούμενος. 'Επειδή δέ πρός 
τή ήπείρω γεγονώς ό δελφίς, μετέωρος ήρθη τώ κύμα τι, καί γέγονεν επί του 
ξηροϋ, ό μέν αντίκα θείς άπέπνενσεν.

ir{. Ό  δέ νεκρός έπι τήν ψάμμον ένεχθεις έκειτο σώος, καί τά πάντα 
άρτιος, πλήν δτι γε ή δεξιά χειρ, ής ό λίθος έξαρτηθείς έτνχεν, ού σννεπηκο- 
λοΰθησεν έξ αυτής τφ  λοιπώ σώμα τι. Καί είσίν οί λέγοντες ώς ούδέ ύστερον 
έξεπέμφθη τής θαλάσσης, άλλ' εμενεν έν τώ βνθώ, δτι καί έδοξε τώ Θεώ, γε-
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νομένη. Τινές μέντοι φασί, μετ' ον πολύ καί ταυ την άναδοθήναι, παραρνέντος 
αυτή τοϋ δεσμόν, καί αυτήν Tfj χέρσω προσκομισθεΐοαν τούς παρόντας άνε- 
λομένονς, εις τήν αυτήν άποκαταστήσαι πάλιν τοϋ σώματος αρμονίαν. Συνέβη 
δέ τό περί τήν χεϊρα πάθος, τον Θεον, μοι δοκώ, τιμήσαι ταντην Ιδίως βον- 
ληθέντος, ατε τόν διά ταντης έπι τή τών Γραφών επανορθώσει γενόμενον 
πόνον άποδεξάμενον. Έ ν γάρ τοΐς υπέρ Χριστού πάθεσι τό βαρύτερον έντι- 
μότερον.

ιθ'. Ού γάρ αν άπό ταυτομάτου νομίσειέν τις τόν νεκρόν υπό τοϋ δελ
φίνος έκκομισθήναι, ουδέ τινός αντώ τύχης έργασαμένης. "Οτι μέν γάρ τώ  
δντι δελφϊς αυτόν τυγχάνει τής θαλάττης έξενεγκών, δν είρηται τρόπον, σα- 
φέστατον είναι δοκεϊ, πολλών τε τών κατ' εκείνον γενομένων τόν χρόνον 
μνήμην τον τοιούτου ποιησαμένων. Και αυτός δέ ετι εκ παιδός οίδα άδόμενον 
επ' αντώ, ον τό άκροτελεΰτιόν έστι τάδε’

Δελφϊς ό’ έπι νώτα κομίζων 
Έξέπνενσε φέρων έπι γαίην.

”Οτι δέ ον συντυχίας τό τοιοϋτον αν εϊη, δηλοϊ μέν ούχ ήκιστα και αυτό 
τό μέγεθος τοϋ τελεσθέντος θαυματουργήματος, και μέν δή και τό ένύπνιον 
τό επί τοντω  γενόμενον ού μήν άλλά και τά μετά ταντα δειχθέντα. Έ ξε- 
νεχθε'ις γάρ τής θαλάσσης ό νεκρός θαϋμα τοΐς θεωμένοις έξαίοιον ή ν  πλήν 
τοϋ κατά τήν χεϊρα πάθους, τά άλλα γε απαθής διαμένιον, μήτε τής θαλάσσης 
έπι τοσαντας αντόν ημέρας λωβησαμένης, μήτε τινών ιχθύων προσαψαμέ- 
νων, μήτε τινός δυσώδους οσμής έκεϊθεν άποφερομένης, ώς πανταχόθεν είναι 
σαφές δτι θειον υπήρχε τό τελεσθέν, καί ούτε τό πρότερον ολιγωρία τινϊ Θεός, 
ουδέ τοϋ άμύνειν άδυναμία, τούς τηλικούτους άφήκε τώ μάρτυρι συνενεχθήναι 
κινδύνους, ουτε νυν ενλογωτάτης άνεν αίτιας εϊασεν αντώ διαζνγήναι τήν 
χεϊρα τον λοιπού σώματος, δ γε τοσαντην επ’ αντώ θαυματουργίαν έκτελε- 
σάμενος' άλλά τηνικαντά τε τήν απασαν αντοϋ κοσμών αρετήν εις κοινωνίαν 
αντόν έκάλεσε τών τον παιδός έαυτοϋ παθημάτων [416] άρίστην αντώ πρό- 
φασιν παρασχών και δικαιοτάτην εις τό και τής δόξης αντόν τής εκείνον 
ποιήσααθαι κοινωνόν. Και οντός μοι κοινός έστι κατά πάντων τών τής αλήθειας 
μαρτύρων ό λόγος. Νϋν δέ κνρώσαι βονλόμενος τώ άνδρΐ τήν έν ταΐς ίεραϊς 
Γραφάΐς είσενεχθεϊσαν σπονδήν, και ώς πολλοϋ τίνος άρα ήν ή πραγματεία1 
άξιωτάτη, τήν χεϊρα αντοϋ τήν ιδίως πρός τοϋτο διακονησαμένην Ιδίοις ήξίωσε 
τιμήσαι και τοΐς παθήμασν καθάπερ, οιμαι, και τών αθλητών οι θεατα'ι τούς 
βραχίονας ειώθασι ταινιοϋν. ΕΙ γε μέντοι τις αντήν έγκαταμεμενηκέναι τή 
θαλάσσί] πιστεύσειε, πάρεστι και έπι τούτω λογίσασθαι ταϋτά τε, καί δτι 
ταΐς θανματουργίαις θεός πολλάκις έγκαταμίγννσι, καί τά άπό τής φνσεως,

1. P G  πραγματία
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ινα διά τό μέν θαυματουργός δεικνύηται δνναμις, διά δέ τών μή άπιστοϊτο 
ή φύσις· άλλα ταϋτα μέν, και δι’ ήν έκαστον τήν αιτίαν συμβαίνει, ϊστω καθα- 
ρώς αυτός ό τάδε διέπων. Πλήν έφ’ έκάστοις τών παρ’ αντοϋ θαυματουργόν- 
μένων ή πραττομένων, έκμάθοι τις άν και ετερον είναι λόγον απόρρητον, και 
ύπέρ ή μας, καί άρίστην οίκονομίαν, και άκατάληπτον, και μηδέν εΐκή μηδέν 
δν ετνχε γενέσθαι τρόπον.

κ . Τότε δ ’ οΰν ώς υπό του δελφίνος εκκομισθεις ό νεκρός έπι τήν ψάμ
μον ψέχθη, σννδραμόντες οι μαθηταί πρώτα μέν ήσπάζοντο κατά τό πρέπον, 
άλλαχόθεν άλλος έπιγινόμενοι, και έφίλονν τε ώς ήν δυνατόν έκαστος ύπό 
προθυμίας, και περιέβαλλον. ’Έπειτα μέντοι διαλαβόντες, καί χερσίν οίκείαις 
εκκομισάμενοι, πάντα τε τά επ' αντοϊς νενομισμένα τελέσαντες, έν τόπω 
έπισήμω κατέθεσαν' και τηνικαϋτα μέν οποίον ήδννήθησαν αν τώ τόν τάφον 
ώς δ καιρός ήπειγε περιέστησαν' ύστερον δέ, ή τόν σωτήριον ήμϊν γνωρίσασα 
τοϋ Κυρίου σταυρόν, καί τόν μέγαν έν άοιδίμοις και βασιλενσι βασιλέα Κων
σταντίνον γεννήσασα σεβασμία 'Ελένη, ήνίκα έξ 'Ιεροσολύμων νπέστρεφε, 
τιμώσα τόν τόπον, πόλιν τε σννώκιαεν έν αντώ, τους τών πέριξ χωρών οϊκή- 
τορας σνγκαλεσαμένη, και κοινωνονς τοϋ έργου ποιησαμένη, και τείχος περιέ
βαλε καρτεράν, και τώ μάρτνρι τόν νεών ώκοδομήσατο μέγιστον, δς νϋν έτι 
περιφανής και εις κάλλος έξειργασμένος, τοϊς έκ γής και θαλάττης όδοιπο- 
ροϋσί τε και ναντιλομένοις δρώμενος, [. .

1. Δέν είναι λίγα τά  θαύματα, τά  όποια πραγματοποιούνται στά  νεκρά σώματα  τών 
μαρτύρων. Π β. ώ ς παράδειγμα τή θαυματουργή ενέργεια μέ τήν δποία τό νεκρό σώμ α  τοϋ 
’Ιωάννη ’Αλεξάνδρειας δέχεται τις τιμές άπό τά δύο αλλα νεκρά σώμ ατα , τοποθετημένα 
δεξιά καί άριστερά άπό τό δικό του (Βίος καί πολιτεία του όσιου πατρός ημών Ίωάννον  
Αρχιεπίσκοπον ’Αλεξάνδρειάς, P G  114, 962: Ο Ε '. Θαϋμα δέ γίνεται περί τήν αντοϋ  
ταφήν, ονδενός τώ ν πώ ποτε θαυματουργηθέντων δεύτερον. Κ ατά  γάρ τόν ευκτήριοι’ οίκον 
τοϋ  θαυματουργού εν τινι σορω  όι!ο σώ ματα επισκόπων κρυπτούστ) κατατίθεσθαι μέλλοντος, 
ήν ιδεϊν τά  νεκρά ταυτί σώ μα τα , ώσπερ εμψυχωμένα σέβας τώ  μακαρίψ σώματι νέμοντα. 
Έ κ ϋτά ντα  γάρ  απ ’ άΜ.ήλων, μέσον αύτό παραδέχονται· και τούτο  μέν περί τήν ταφήν 
γενόμενον, πολλαίς δψεσιν εθεάθη· ετερον δέ ούκ ελαττον τούτον  προίών ό λόγος δηλώσει.

Μια άλλη περίπ-τωση είναι εκείνη κατά τήν όποία τά  οστά  τών μαρτύρων άναμιγνύ- 
ονται μέ όίλλα καί μόνον ή θαυματουργή ένέργεια υποδεικνύει τά  οστά τοϋ μάρτυρα..(Μαρ
τύριαν τώ ν άιγίίον μαρτύρων Π ρόβον, Ταράχον καί Α νδρονίκου, P G  115, 1080: Ο Β  . 
Ε ντεύθεν το ϊς  ολοις ό Μ άξιμος ίξαπορηθείς, και διά πάντων λάμποντας και θαυμα
ζομένους όρών τούς μάρτυρας, τόν διά ξίφους αντών καταψηφίζεται θάνατον. Ο ι και 
ώσπερ τι χοημα ποθούμενον, τήν τελευταίαν ταύτην ψήφον ύποδεξάμενοι, καί τά ς κεφά
λας έκτμηθέντες, στεφανηφόροι πρός τήν αληθή ζωήν μεταβαίνουσι, τώ ν τή ς άθανασίας 
βραβείων και τή ς εκεϊθεν μακαριότητας άπολαύσοντες. Ά λ λ ’ ό  μέν βάσκανος καί μιαρώ- 
τα τος δικαστής φθονών ήμϊν τώ ν άγίω ν λειψάνων, τά  σώ ματα τώ ν μαρτύρων το ϊς  παρά 
τώ ν μονομάχων άναιρεθεϊσι βεβήλοις άνέμιξε, στρατιω τώ ν δεκάδι φυλάττεσθαι ταϋτα  διατα- 
ξάμενος. Ό  δέ τώ ν θαυμααίων Θ εός, τώ ν  φυλάκων ευωχούμενων καί πυράν ήδη καναάντων,



Οί λίγες διασαφήσεις καί τά εκτενή αποσπάσματα άπό τά άγιολογικά 
κείμενα τών προηγουμένων σελίδων θά είναι νομίζω επαρκή καί γιά τό θέμα 
μέ τό όποιο άσχολήθηκε τό δημοσίευμά μας άλλά καί ώς συμβολή στή γε
νικότερη μελέτη καί διερεύνηση τών αγιολογικών κειμένων.

74 ·0 δ . Λαμψίδης

όμβρων εξαπίνης φορά καί κλόνφ γη ς έξουσίφ  τήν μέν εσβεαε, τούς δέ φυγάδας άπέδειξε, 
καί τώ ν όσιων σω μάτων άναμ'ιξτοϊς αλλοιςκείμενων καί αγνοουμένων διά το  σκότος, άϋτηρ  
ψανότατος εξ  ουρανού πρόσγεια λάμπων, και έφ' έκάστφ  τώ ν σωμάτια» ίατάμενος, τόν  
γνωρι&μόν διεφώτιζεν, εκείνον τάχα τον αστέρα μιμούμενος, τόν έπϊ τη  κατά σάρκα τοϋ  
Χ ριστού γεννήσει τούς Μ άγους έκ Π ερσίδος μετακαλέσαντά τε  καί όδηγήσαντα. Ταντα  
δέ έγίνετο, τινών επί το ν  δρους πιστώ ν είς γόνυ κλιθέντων καί ίκετενόντων τόν Κύριον, 
μή τή ς δωρεάς τώ ν άγίων άμοιρήσαι μελών, τώ ν τή ς αντοϋ δόξης ενεκεν ύπερηθληκότων, 
ά καί καταβάντες άνείλοντο, καί σπουδή πολλή τ ° ν τ ° ν  ήγεμόνος φόβον επί το ϋ  δρους 
έν πέτρςι κοίλη κατέκρυψαν, δοξάζοντες  [ . . . ] .


