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Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) 

J'ai pris en dégoût la forme, en dégoût la perception, 
en dégoût jusqu à la connaissance elle-même,— car la 
pensée ne survit pas au fait transitoire qui la cause, 
et l'esprit n'est qu'une illusion comme le reste 

K L A U B E U T , lui tentation de samt Antoine 

Είναι γνωστό ότι τα πατερικά κείμενα κυκλοφόρησαν ευρύτατα στο Βυ

ζάντιο, καθώς η συντομία, το περιεχόμενο και η μορφή τους ευνοούν την 

ανάγνωση, την απομνημόνευση και την προφορική αναπαραγωγή τους. Π 

χειρόγραφη παράδοση διατήρησε την αυθεντική μορφή των παλαιοτέρων Συλ

λογών, ωστόσο μεγάλος αριθμός κωδίκων, με προφανή μοναστική χρήση, 

διασώζει τ μ ή μ α τ α μόνο των Συλλογών, που σε άδηλες εποχές συνδέθηκαν 

με την προσθήκη νέων ομοιότυπων διηγήσεων. Η διάσπαση των Συλλογών 

και οι εμβόλιμες διηγήσεις απηχούν ίσως διαδοχικές αναθεωρήσεις των αρ

χικών κειμένων που αποκαΟάρθηκαν από χωρία αμφιλεγόμενης δογματικής 

ορθότητας 1 . Τρίτο στάδιο σύνθεσης πατερικών συλλογών και κειμένων προσ

διορίζεται από τα σωζόμενα αυτοτελώς αγιολογικά κείμενα, που ακολουθούν 

την γραμμική αφήγηση των γεροντικών, διαρθρώνονται όμως σε σύνθετες διη-

γηματικές ενότητες. Τ α αγιολογικά αυτά έργα, στην πλειονότητα ανώνυμα, 

αποτέλεσαν πιθανότατα την αντίρροπη τάση βιογράφησης ιερών προσώπων 

σε εποχή, οπότε παρατηρούνται οι πρώτες ενδείξεις γ ια την εξέλιξη της ε γ κ ω 

μιαστικής βιογραφίας, που αργότερα αποτέλεσε το κύριο όργανο ανάδειξης 

αγιολογικών προτύπων 2 . 

Ο Βίος του Μάρκου του Αθηναίου ανήκει σ αυτή την τελευταία κατηγορία 

κειμένων. Στον ανώνυμο Βίο καταγράφεται από τον συντάκτη, σύμφωνα με 

1. Αποκάθαρση των Αποφθεγμάτων Πατέρων από τα ωριγενιστικά τους στοιχεία δια
πιστώνει ο Π. Χ ρ ή σ τ ο υ , Άπα την μοναχική ζωή της αιγυπτιακής Σκήτεν>ς, Κληρο
νομιά 17 (1985), σελ. 280-285. 

2. Το ρητορικό πρότυπο του Βίου του Αντωνίου ακολουθείται από τον 7ο αιώνα και 
εξής. Το είδος αυτό, του εγκωμίου, γνωρίζει ακμή κατά την περίοδο της Εικονομαχίας (πρβλ. 
Γ. S e v i S e n k o , Hagiography of the Iconoclast Period, στον τόμο: Iconoclasm. Papers 
given at the 9th Spring Symposium of Byzantine Studies. University of Birmingham, 
March 1975. Birmingham 1977, σελ. 113-119), οπότε είναι προφανής η χρήση του ατό 
τις αντιπαρατιθέμενες μερίδες. 
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το μορφολογικό πρότυπο των γεροντικών διηγήσεων, η αφήγηση του Σερα-

πίωνα, ασκητή στην Αίγυπτο, ο οποίος είχε επισκεφθεί τον αναχωρητή Μάρκο 

στο όρος Θράκη και είχε παρασταθεί στον θάνατο του αγίου. Το κείμενο εκ

δόθηκε για πρώτη φορά στα Acta S a n c t o r u m 1 και καταχωρίζεται στις 5 

Μαρτίου, ημερομηνία που στα παλαιότερα Συναξάρια της Μεγάλης Εκκλησίας 

αντιστοιχεί με την ημέρα μνήμης του Μάρκου μοναχού 2 . 

Ü συναξαριακός Βίος του Μάρκου μοναχού αποτελεί τυπική περίπτωση 

συρραφής χωρίων από διάφορες πατερικές διηγήσεις και δημιουργίας μιας 

σπονδυλωτής αγιολογικής φυσιογνωμίας. Έ τ σ ι , το πρώτο τμήμα του κειμέ

νου αφορά τον Μάρκο, γνωστό ως ερημίτη, θεωρούμενο συγγραφέα απολο

γητικών και νηπτικών κειμένων και μαθητή, μαζί με τον Ισίδωρο Πηλου-

σιώτη, του Ιωάννη Χρυσοστόμου 3. Το δεύτερο μέρος προέρχεται από το 18ο 

κεφάλαιο του Λαυσαϊκού. Σ τ ο κεφάλαιο αυτό ο Παλλάδιος καταγράφει την 

συνάντηση του με τον Μακάριο Αλεξανδρείας, εξέχουσα προσωπικότητα του 

πρώιμου αιγυπτιακού μοναχισμού 4, που συχνά συγχέεται στη χειρόγραφη π α 

ράδοση με τον μαθητή του αγίου Αντωνίου, Μακάριο τον Αιγύπτιο 5 . Εμβό

λιμη στο κεφάλαιο, μια ολιγόστιχη διήγηση αναφέρεται σε επεισόδιο της ζωής 

του Μακαρίου Αλεξανδρείας και εξαίρει την αγιότητα ενός δεύτερου ασκητή 

Μάρκου, έγκλειστου στην περιοχή της Νιτρίας. II συνέχεια του κεφαλαίου, 

που στην αυθεντική μορφή της αφορά τον Μακάριο, αποδόθηκε αργότερα 

στον έγκλειστο Μάρκο και μαζί με το λήμμα του Μάρκου ερημίτη αποτέλεσε 

τον συναξαριακό Βίο του Μάρκου μοναχού, που τιμάται στις 5 Μαρτίου 6 . 

Έ ν α ς ακόμη ομώνυμος ασκητής συμφύρεται με τους προηγούμενους. Πρό

κειται γ ια τον Μάρκο Αιγύπτιο, που διακρίθηκε στην περιοχή της Νιτρίας 

1. Λ ASS, mensis Martii III (1668) 40*-43*, Ηη έκδοση, σελ. 33-35. 

2. Η. D e 1 e h a y e, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae (—Propylaeum ad, 

Acta Sanctorum mensis Novembres), Βρυξέλλες 1902, 509*-510*. Πρόκειται για ανα

γραφή από το χειρόγραφο Ρ του 10ου αιώνα. 

3. Νικηφόρου Κάλλιστου Ξανθόπουλου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλίο ΙΑ', κεφάλαια 

Λ' και Ν Δ ' ( = P G 146, 1156-1157 και 1256). Στον Μάρκο μοναχό, των αρχών του 5ου 

αιώνα, αποδίδει ο Φώτιος (Βιβλιοθήκη, κώδικας 200, έκδ. H e n r y , τόμ. Γ', σελ. 97) έναν 

αριθμό έργων, μεταξύ των οποίων το κείμενο «Περί μετανοίας» και τα «Νηπτικά Κεφά

λαια», στα οποία αναγνωρίζεται επίδραση του Μάξιμου Ομολογητή (ΤΙ. - G. Β e C k, Kirche 

und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, σελ. 587). 

Ί. Παλλαδίου, Ααυσαϊκό, έκδ. Butler, Texts and Studies VI. 2, Ì904, σελ. 47-58. 

5. Ααυσαϊκό, ό.π., σελ. 193-194. 

6. Το απόσπασμα που αναφέρεται στον Μάρκο βρίσκεται στο Λαυσαικό, σελ. 56, στ. 

3-10. Το Συναξάριο αποδίδει στον Μάρκο τα δύο επεισόδια του βίου του Μακαρίου: τη 

διαμάχη με τον διάβολο (Ααυσαϊκό, σελ. 56, στ. 11 - σελ. 57, στ. 3 = Synaxarium, ό.π., 

στ. 26-31) και το θαύμα της ύαινας (Ααυσαϊκό, σελ. 57, στ. 4 - 1 3 = Synaxarium, στ. 31-

40). Βλ. και τα σχόλια του Buller, Ααυσαϊκό, σελ. 196-197. 
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γ ια τη θεολογική του μόρφωση και τις ασκητικές του αρετές. Σημείωση για 

τον Βίο του περιέχεται στα Αποφθέγματα Πατέρων, συμπιληματικό γεροντικό 

κείμενο, ο πυρήνας του οποίου χρονολογείται στα τέλη του 4ου αιώνα 1 . Οι 

τρεις ομώνυμοι ασκητές έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την άσκηση στον ίδιο 

περίπου γεωγραφικό χώρο, την ίδια περίπου εποχή. Ας σημειώσουμε ακόμη 

ότι τουλάχιστον οι δύο πρώτοι συνδέονται με τον κύκλο του Ιωάννη Χρυσό

στομου, ενώ και οι τρεις με τις τελευταίες εκφάνσεις του θεωρητικού και 

πρακτικού ωριγενισμού στις μοναστικές κοινότητες της Αιγύπτου 2 . 

Ό π ω ς το συναξαριακό κείμενο, και ο Βίος του Μάρκου του Αθηναίου 

αποτελείται από συρραφή στοιχείων. Έ τ σ ι , οι πληροφορίες του κειμένου σχε

τικά με τον βιογραφούμενο ασκητή, τον αφηγητή, τον τόπο και τον χρόνο 

δράσης κινούνται σε ένα επίπεδο, όπου συναντώνται οι ελάχιστες πραγματο

λογικές προσωπογραφικές και γεωγραφικές ενδείξεις με τις συνειρμικές προ

εκτάσεις τους. 

Για τον Μάρκο Αθηναίο γνωρίζουμε μόνον όσα καταγράφει στον Βίο του 

ο ανώνυμος συγγραφέας. Τ ο όνομα του, όπως και των ομωνύμων ασκητών 

των γεροντικών και των συναξαριακών διηγήσεων, παραπέμπει στον απόστολο 

και ευαγγελιστή Μάρκο, ιδρυτή της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Η προέ

λευση του από την Αθήνα (στ. 1 και 128) αποτελεί ίσως το παράλληλο της 

διαδρομής του ευαγγελιστή Μάρκου από την Ρ ώ μ η στην Αλεξάνδρεια. Οι δύο 

αυτές πόλεις, άλλωστε, συμβολικά και πραγματολογικά κέντρα του αρχαίου 

κόσμου, αντιπαρατίθενται στην ασκητική αγνότητα του αιγυπτιακού μοναχι

σμού. Σ τ α βιογραφικά στοιχεία του Μάρκου εντάσσονται ακόμη η ηλικία του 

(άγει το 130ό έτος της ηλικίας του: στ. 15), ο τρόπος διαβίωσης του και η 

τριχωτή εμφάνιση του 3 (στ. 118, 135-136, 252), κοινοί τόποι του ακραίου 

αναχωρητισμού. Ως άμεσα αγιολογικά πρότυπα αναγνωρίζονται, βέβαια, ο προ

φήτης Ηλίας και ο Ιωάννης Πρόδρομος. Ωστόσο, η διαπιστωμένη από τον 

συναξαριακό Βίο σύμφυρση του ονόματος και κατά συνέπεια της προσωπικο

ί. PG 65, 304. 

2. Πρόκειται για μοναχούς του κύκλου του Αμμωνίου και του Ευαγρίου, που θεω

ρούνται ως ύστατοι οπαδοί του Ωριγενισμού, πρβλ. Α. Gui l laumont, Εισαγωγή στον Αόγο 

Πρακτικό του Ευάγριου ( = Evagre, Tra i té pra t ique ou le moine, Ι, Παρίσι, 1971 f = SC 

170]), σελ. 26-28. 

3. C - A. W i l l i a m s , Oriental Affinities of the Legend of the Hairy Anchorite H, 

U r b a n a 1926. Πρβλ. τα σχόλια και τις προσθήκες του Ρ. Ρ e e t e r s, An. Boll. 47 

(1929), σελ. 138-141 και της D e n i s e P a p a c h r y s s a n t h o u , La Vie ancienne 

de saint Pierre l'Athonite, An. Boll. 92 (1974), σελ. 45 και υποσ. 2. Εκτός από τις αγιο

λογικές πηγές αντιστοιχία της εμφάνισης του Μάρκου, αλλά και των δασύτριχων αναχωρη

τών γενικά, επισημαίνω στον Ψευδοκαλλισθένειο Βίο του Αλεξάνδρου (παραλλαγή Α' = 

Vetusta, Βιβλίο Γ' 37, έκδ. Kroll, σελ. 106), όπου γίνεται λόγος για δασείς Γυμνοσοφιστές, 

οι οποίοι επιπλέον είναι Ιχθυοφάγοι, όπως ο Μάρκος (στ. 175 και 185). 
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τητας του Μάρκου μοναχού με τον Μακάριο Αλεξανδρείας, καθώς και ο ιδιό

τυπος «μαγικός» τρόπος επιβίωσης του Μάρκου του Βίου μας 1 , οδηγούν στην 

υπόθεση ότι δεύτερο, μυθοπλαστικό πρότυπο αποτελούν οι Μάκαρες, οι αιω

νόβιοι ιεροφάντες, των οποίων η φυσική υπόσταση αντικατοπτρίζει την ψυχική 

δύναμη. Η φιλολογική παρουσία των Μακάρων, γνωστών από την E x p o s i t i o 

LoliuR M u n d i et G e n t i u m 2 , ανιχνεύεται στο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου3, 

αλλά και στους Γυμνοσοφιστές κειμένων αγιολογικού τύπου, όπως το όραμα 

του Ζωσίμου 4 ή το σχετικό έργο του Παλλαδίου 5 . 

Ο χώρος της δράσης τοποθετείται στην Αίγυπτο. Ε δ ώ , ο ανώνυμος συγ

γραφέας του Βίου συναντά τον Σεραπίωνα, που την εποχή της αφήγησης 

φαίνεται εγκατεστημένος στην εσωτέρα (—Άνω) Αίγυπτο (στ. 3-4). Σ ε προ

γενέστερη περίοδο της ζωής του, όταν δηλαδή σύμφωνα με την ασκητική 

πρακτική μαθήτευε κοντά σε γνωστούς πνευματικούς πατέρες, ο Σεραπίων 

έζησε ένα διάστημα στο κελλί του αββά Ιωάννη (στ. ;>). Στις συλλογές Γε

ροντικών αναφέρονται οκτώ ασκητές που έφεραν το όνομα Σεραπίων. Στον 

αριθμό αυτό προσθέτουμε τον Σεραπίωνα ή Σαραπαμών, μαθητή του αγίου 

Αντωνίου και συγγραφέα ενός Βίου του Μακαρίου Αιγυπτίου 6 . Στην κοινό

τητα της Σκήτης, εξάλλου, ζούσε και ο Ιωάννης, που σύμφωνα με το Ααυ

σαϊκό διαδέχθηκε τον Μακάριο Αιγύπτιο στα καθήκοντα του πρεσβυτέρου 7. 

Ωστόσο, την ίδια εποχή ο έγκλειστος αναχωρητής Ιωάννης Λυκοπολίτης ασκεί

ται στη Θηβαΐδα, στα όρια δηλαδή της Κ ά τ ω με την Ά ν ω Α ί γ υ π τ ο 8 . Αν, 

λοιπόν, το επίθετο «μέγας» που φέρει στον Βίο του Μάρκου ο αββάς Ιωάννης 

(στ. 5) οφείλεται στην ανάμνηση του Λυκοπολίτη τον καιρό της απομόνωσης 

1. Βλ. Κείμενο, στ. 169-187. 

2. έκδ. J . Rougé, Παρίσι 1966 ( SC 124L 

3. Το εκτενέστερο χωρίο παραδίδεται από την διασκευή ε, κεφ. 31 (--- Βίος Αλεξάν

δρου του βασιλέως Μακεδόνων, έκδ. J . Trumpf, Στουτγάρδη 1974, σελ. 108-112). I I δια

σκευή χρονολογείται από τον εκδότη στα τέλη του 7ου ή στις αρχές του 8ου αιώνα (ό.π., 

σελ. xvii-xviii). 

4. Έ κ δ . .1. Η. C h a r l e s w o r l h , The History of lite Rechabites, 1 Chico Ca. 

1982. 

5. Παλλαδίου, Διήγησις εις τον βίον των Βραγμάνων, έκδ. ,Τ. 1) u n e a n M. D e r-

r e t t, Palladius De Vita Bragmanorum narrano alias, Palladii De Gentihus Indiae el 

Bragmanibus commonitorii necnon Arriani opusculi versio ornatior, Classica et Me-

diaevalia 21 (1960), σελ. 100-135. Πρβλ. Β. B e r g , The Letter of Palladius on india, 

Byzantion 44 (1974), σελ. 6-16. 

6. Ααυσαϊκό, έκδ. Butler I, Texts and Studies VT. 1., 1898, σελ. 220. 

7. Ααυσαϊκό, κεφάλαιο 17 (— Butler Π, σελ. 44). 

8. Ααυσαϊκό, κεφ. 35, σελ. 100-106 και Α . - J . F e s t α g i è r e, //istoria, Mona-
chorum in Aegypto, Βρυξέλλες 1961 ( — Subs. Hag . 34), σελ. 9-35. Σημειώνουμε ότι ο 

Ιωάννης Λυκοπολίτης θεωρείται από τους συγχρόνους του ως ο σημαντικότερος ασκητής 

(Ααυσαϊκό, σελ. 212). 
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του Σεραπίωνα στην Ά ν ω Αίγυπτο, οι γεωγραφικές ενδείξεις του πρώτου 

μέρους του κειμένου μας οδηγούν στον εντοπισμό της κέλλας του πνευματικού 

πατέρα του, Ιωάννη, στην Κ ά τ ω Αίγυπτο, στην περιοχή της κελλιωτικής κοι

νότητας της Σκήτης. Έ τ σ ι , η πορεία του από το κελλί του Ιαιάννη στην 

Αλεξάνδρεια (στ. 24-28) υποδηλώνει πιθανότατα τη διαδρομή Σκήτη-έρημος-

Αλεξάνδρεια. 

Τ α αναγνωρίσιμα γεωγραφικά σημεία του κειμένου περιορίζονται σ αυτό 

το πρώτο τ μ ή μ α της πορείας του Σεραπίωνα προς τον Μάρκο. Το δεύτερο 

μέρος, από την Αλεξάνδρεια προς το όρος Θράκη (στ. 39-55) αποτελεί διη-

γηματική έκφραση της ασκητικής δοκιμασίας, κοινό τόπο ασκητικών και ψυ

χωφελών διηγήσεων 1 . Το καλύτερο δείγμα αφηγηματικής επεξεργασίας του 

μοτίβου περιέχεται στον Βίο του Παύλου του Θηβαίου, που η ελληνική π α 

ραλλαγή του χρονολογείται στο δεύτερο τρίτο του 4ου αιώνα 2 . Ό π ω ς ο Σ ε -

ραπίων έτσι και ο άγιος Αντώνιος διασχίζει την έρημο, όπου αντιμετωπίζει 

τους αντικατοπτρισμούς και τις συνεχείς μεταμορφώσεις του διαβόλου3. Στον 

Βίο του Μάρκου η περιγραφή είναι πιο λιτή, ωστόσο και εδώ η αφήγηση της 

πορείας διακόπτεται από υπερφυσική παρουσία, την εμφάνιση των «αγίων αν

δρών», αρωγών του Σεραπίωνα (στ. 45-54) 4 . Ας σημειώσουμε όμως τη με

ρική σύμπτωση της οικονομίας του ασκητικού λόγου με την περιβάλλουσα 

πραγματικότητα: από την Κ ά τ ω Αίγυπτο ώς την Αιθιοπία, που σύμφωνα με 

τη γεωγραφία της εποχής καλύπτει τον χώρο από την Ερυθρά θάλασσα ώς 

την Μαυριτανία, εξαπλώνεται η μεγάλη έρημος της Αιγύπτου. Σ τ ι ς παρυφές 

της τοποθετούνται δύο σημεία φορτισμένα από την παρουσία σημαντικών ασκη

τικών μορφών. 

Ο Αντώνιος πορεύεται προς τον άγιο Παύλο, τον πρώτο ασκητή της ερή

μου, που κατέφυγε στο όρος κατά την περίοδο των διωγμών του Δεκίου 5 . 

Το όρος αυτό, τόπος προσκυνήματος και άσκησης σε ανάμνηση του Παύλου, 

βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αιγύπτου 6 . Σε διαμετρικά αντίθετο ση

μείο τοποθετείται ο τόπος, όπου εξορίσθηκαν από τον Ιουλιανό οι άγιοι Ευ-

1. Αποφθέγματα Πατέρων, PG 65, 104-105, 177, 260, 268.—Θεοδωρήτου Κύρρου, 
Φιλόθεος Ιστορία, έκδ. Ρ, Canivet - Alice Leroy-Molinghen, Ιίαρίσι 1977 (=-SC 234), 
σελ. 202 και 348. 

2. F. Ν a u, Le te.de grec original de la Vie de samt Paul de Thèbes, An. Boll. 20 
(1901), σελ. 149. 

3. Βίος Παύλου του Θηβαίου, έκδ. F. Β i d e z, Deux versions grecques de la Vie 
de Paul de Thèbes, Γάνδη 1900, σελ. 12-17. 

4. Δύο άγιοι πατέρες μνημονεύονται ως συνοδοί κατά την οραματική διαδικασία" βλ. 
C h r i s t i n e Α η g e 1 i d i, La version longue de la Vision du moine Cosmos, An. 
Boll. 101 (1983), σελ. 94 και υποσ. 12. 

5. Βίος Παύλου του Θηβαίου, σελ. 4-8. 

6. Ααυσαϊκό, σελ, xeviii. 
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γένιος και Μακάριος. Το ελληνικό κείμενο του Βίου τους μνημονεύει οις χώρο 

της ιεραποστολικής και θαυματουργικής δράσης τους την πόλη Δινδόνα της 

Μαυριτανίας 1. Σ τ ι ς αναγραφές όμως του Ιερώνυμου, ο τόπος εξορίας προσ

διορίζεται ως : in T r a c i a c i v i t a t e G i l d o b a n a t a l e Iu l i 2 . Η ομοιότητα του 

τοπωνυμίου με το όρος, όπου ζούσε ο αναχωρητής Μάρκος είναι σημαντική, 

ωστόσο, ενώ η περιοχή εξορίας βρίσκεται στον ορεινό σχηματισμό μεταξύ 

Σαχάρας και Κυρηναϊκής, το όρος του Βίου μας περιγράφεται ως παραθα

λάσσιο και ιδιαίτερα απόκρημνο (στ. 57-60). Είναι, λοιπόν, πιθανό, ο συγ

γραφέας του κειμένου να ονομάζει Θράκη το όρος του Μάρκου σε ανάμνηση 

του χώρου εξορίας χριστιανών από τον ειδωλολάτρη Ιουλιανό, να το τοποθετεί 

όμως στην κατεύθυνση του όρους του Παύλου, αλλά στο ανατολικότερο δυνατό 

σημείο της περιοχής, που καλύπτεται από τον γενικό γεωγραφικό όρο Αι

θιοπία. Υπακούοντας, πιθανότατα, σε μιαν τάση υπέρβασης του αναχωρητικού 

προτύπου του Παύλου, και κατά συνέπεια της ασκητικής δοκιμασίας του 

Αντωνίου, ο ανώνυμος βιογράφος του Μάρκου προσδιορίζει τη θέση του χοό-

ρου άσκησης του ήρωα του ως εξής: επέκεινα τον έθνους των Χετταίων Αι

θιοπίας (στ. 2), είς τα μέρη Αιθιοπίας εν τη μεγάλη θαλασσή τον έθνους 

των Χετταίων (στ. 32-33). Οι γεωγραφικές αυτές συντεταγμένες οδηγούν στην 

Ευδαίμονα Αραβία και ειδικότερα στο βασίλειο των Ομηριτών ή Σαβαίων, 

απογόνων, σύμφωνα με την παράδοση, της Χεττούρας, συζύγου του Αβραάμ 3 . 

Οι Ομηρίτες, έθνος φυλετικά και θρησκευτικά συγγενές προς τους Σημίτες 

της Παλαιστίνης, γνωρίζουν τον χριστιανισμό ήδη από τα μέσα του 4ου αιώ

να, ωστόσο η προσχώρηση τους στη νέα θρησκεία συντελείται μαζικά στις 

αρχές του 6ου, οπότε το βασίλειο καταλαμβάνεται από τους Αιθίοπες 4 . Έ τ σ ι , 

δημιουργείται ενιαίο χριστιανικό κράτος στις ακτές της Ερυθράς και τα π α 

ράλια της Νότιας Αραβίας και της ανατολικής Αφρικής ( = θάλασσα των 

Χετταίων). Η σύμφυρση λοιπόν, από τον ανώνυμο συντάκτη του Βίου των 

Χετταίων-Ομηριτών με τους Αιθίοπες είναι δυνατό να οφείλεται στα πραγ

ματικά γεγονότα και να διατηρεί την ανάμνηση της πρώτης προσπάθειας εκ-

χριστιανισμού των εβραίων κατοίκων της νοτίου Αραβίας. Παράλληλα, εξυ-

1. Βίος των αγίων Ευγενίου και Μακαρίου, έκδ. F. Η a l k i n, La passion grecque 

des saints Eugène et Macaire, An Boll. 78 (1960), σελ. 49 

2. Β. d e G a i f f i e r, Les martyrs Eugène et Macaire morts en exil en Mauri
tanie, An. Boll. 78 (1960), σελ. 25. 

3. Φιλοστόργιος, Εκκλησιαστική Ιστορία III . 3 (έκδ. J . Bidoz - F. Winkelmann, Βε

ρολίνο 1981 J— Griechische Christliche Schriftsteller], σελ. 32): τονς πάλαι Σαβαίονς, 

νϋν òi "Όμηρίτας καλοιψέρονς εατι òè το έθνος των εκ Χεττονρας τω 'Αβραάμ γενομένων. 

4. J o ë l l e Β e a u e a ni ρ - C h H ο h i n, Le Christianisme dans la péninsule 
arabique d'après l'épigraphe et l'archéologie, T r a v a u x et Mémoires 8 (1981), σελ. 45-

47.— I. S h a h ï d, Byzantium and the Arabs in the 4lh century, Washington 1984, σελ. 

93. 
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πηρετείται η διηγηματική οικονομία του κειμένου, καθώς ο χώρος άσκησης 

του Μάρκου τοποθετείται στην πιο άγνωστη, και μυθική ανατολική περιοχή 

του χριστιανικού κόσμου1. 

Στην ονοματολογία, λοιπόν, και στη δραστηριότητα τ(υν προσώπων του 

Βίου αναγνωρίζουμε στοιχεία από γνωστές φυσιογνωμίες του αιγυπτιακού μο

ναχισμού. Έτσι, ο Σεραπίων, ο Ιωάννης και ο Μάρκος, φέρουν ονόματα σε 

κοινή χρήση στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα και, σε επίπεδο προσωπογρα

φικής σύνθεσης, συνδέονται με τον άγιο Αντώνιο, τον Μακάριο Αιγύπτιο και 

τον Παύλο Θηβαίο. II προσπάθεια, όμως, του ανώνυμου συντάκτη να εντάξει 

το έργο του στην ηρωική αυτή εποχή του μοναχισμού δεν αρκείται στα πρό

σωπα του Βίου. Από την αγιολογική επικαιρότητα της ίδιας εποχής (350-

400), ο συγγραφέας διατηρεί την ανάμνηση των διωγμών του Ιουλιανού μέσα 

από την ονομασία του τόπου άσκησης του Μάρκου, αλλά και την αθηναϊκή 

καταγωγή του2. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν βάση για τη χρο

νολόγηση του κειμένου μας. Πράγματι, ο συμπιληματικός χαρακτήρας των 

προσώπων, η χαλαρή γεωγραφική περιγραφή και η αόριστη μνεία αντιπαρά

θεσης του ορθόδοξου χριστιανισμού προς τις ειδωλολατρικές πρακτικές είναι 

δυνατό να οδηγήσουν σε μεταγενέστερη χρονολόγηση του κειμένου. Σημειώ

νουμε ότι η κατηγορία της ειδωλολατρίας βαρύνει τους εικονομάχους αυτο

κράτορες και χαρακτηρίζει την αυτοκρατορική πολιτική ώς την αναστήλωση 

των εικόνων. Άλλωστε, ήδη κατά την κρίσιμη περίοδο του 8ου αιώνα συντάσ

σονται αγιολογικά κείμενα, που αναφέρονται σε ιερά πρόσωπα παλαιοτέρων 

εποχοιν3. 

Μεταξύ των δύο σημαντικών Βίων του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα, 

δηλαδή τον Βίο του Αντωνίου και τον Βίο του Παύλου, ο συγγραφέας επιλέγει 

ως αφηγηματικό πρότυπο τον δεύτερο4. Έτσι, συμπληρώνει το ζεύγος Αντώ-

1. Τον «μυθικό» χαρακτήρα αυτής της γεωγραφίας πιστοποιούν: 1. η έμμεση παρα

δοχή ότι η θάλασσα των Χετταίων ταυτίζεται με τον Ωκεανό, όπως άλλωστε μαρτυρεί και 

ο Φιλοστόργιος, ό.π.: την δε χώραν μεγάλην τε Άραβίαν καλείσθαι ... καΟήκειν όέ επί τον 

εξώτατοι Ώκεανόν. Ο Ωκεανός περιβάλλει όλη την οικουμένη (πρβλ. τις παρατηρήσεις της 

W a n d a Wolska-Conus στην έκδοση της Χριστιανικής Τοπογραφίας του Κοσμά Ινδικο-

πλεύστη, τόμ. Γ [ — SC 141], σελ. 332, σημ. 291). 2. η αναγωγή στη βασίλισσα του Σαβά 

(Φιλοστοργίου, ό.π.: εξ ής και ή βασυάς ώς τον Σολομωντα παραγεγόνει). 

2. Η Αθήνα είναι το κέντρο του ελληνισμού που προσπάθησε να ανασυστήσει ο Ιου

λιανός. Πρβλ. τους στίχους 127-133 του Βίου του Μάρκου αλλά και τον διάλογο Αντωνίου 

Παύλου (Βίος Παύλου του Θηβαίου, σελ. 20). 

3. Βλ. τα παραδείγματα που αναφέρει ο S e v i e n k o , fTagiography, σελ. 113. 

4. Στις δομικές ομοιότητες μεταξύ των δύο Βίων προσθέτουμε: 1. το πρόβλημα της 

ειδωλολατρείας (βλ. παραπάνω υποσ. 21), 2. τη χρήση του κοινού τόπου: τροφή από τον 

ουρανό (Βίος Μάρκου στ. 183-186 και Βίος Παύλου, σελ. 20). 3. την οπτασία των αγγέλων 

κατά το θάνατο των αναχωρητών (Βίος Μάρκου, στ. 261-270. και Βίος ΙΙαύλου σελ. 26). 
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νιος - Παύλος με το ζεύγος Σεραπίων - Μάρκος, σε μια προσπάθεια ίσως ανά

δειξης ενός κοινού τύπου αναχωρητισμού και καταθέτει το κείμενο του, γραμ

μένο σε χαμ.ηλό ύφος και σε προφορικό, ευθύ λόγο. ως απάντηση στην χρι

στιανική εγκωμιαστική ρητορική που εγκαινιάζεται από τον Αθανάσιο. 

Ο Βίος αποτελεί μια σπάνια περίπτωση ελληνόγλωσσου αγιολογικού κει

μένου με αυτοτελή κυκλοφορία, μολονότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους 

μορφολογικούς κανόνες των Γεροντικών 1 . Πράγματι , στον Βίο, όπο^ς και στα 

Γεροντικά, καταγράφονται ορισμένα μόνο γεγονότα από τη ζωή του αφηγητή 

και του βιογραφούμενου. Ακόμη, η εξιστόρηση των στιγμιότυπων από τη ζωή 

και τον θάνατο του Μάρκου πλαισιώνονται από την ολοκληρωμένη νοηματικά 

και διηγηματικά αφήγηση της οδοιπορίας του Σεραπίωνα. Το κείμενο διαρ

θρώνεται, λοιπόν, σε δύο επίπεδα, που εκτυλίσσονται παράλληλα, τέμνονται 

και στιγμιαία συγχωνεύονται. Ο διηγηματικός αυτός τύπος, της αφήγησης 

μέσα στην αφήγηση, συναντάται συχνά στα Γεροντικά, σπανιότατα όμως στις 

αγιολογικές εγκωμιαστικές βιογραφίες 2 . 

II διαχρονική ασκητική επικαιρότητα του κειμένου, που τεκμηριώνεται 

από τη χειρόγραφη κυκλοφορία του, οφείλεται στην σχηματικότητα της διή

γησης. Συνοπτικά, ο Βίος περιέχει τ ι ; ακόλουθες νοηματικές ενότητες: 

α. Ο αββάς Σεραπίων βρίσκεται στο κελλί του αββά Ιωάννη, όπου ονει

ρεύεται ότι δύο άγγελοι τον πληροφορούν για τον επικείμενο θάνατο του ανα

χωρητή Μάρκου. 

β. Ο Σεραπίων πορεύεται στην έρημο, αναζητώντας τον Μάρκο. Κινδυ

νεύει από την δίψα και σώζεται από τους δύο αγγέλους, που τον οδηγούν προς 

τον τόπο άσκησης του Μάρκου. 

γ . Ο Σεραπίων φθάνει σε ένα απόκρημνο, έρημο και παραθαλάσσιο βουνό, 

όπου οραματίζεται αγγέλους να δοξολογούν τον Μάρκο. 

δ. Ο Σεραπίων συναντά τον Μάρκο, τριχωτό αναχωρητή, που του αφη

γείται την ιστορία του και μοιράζεται μαζί του το φαγητό που ετοιμάζουν 

άγγελοι. 

ε. Ο Σεραπίων και ο Μάρκος προσεύχονται. Σε όραμα, ο Σεραπίων βλέ

πει τη ψυχή του Μάρκου να οδηγείται στον ουρανό. 

ς. Ο Σεραπίων κηδεύει τον Μάρκο και με τη βοήθεια των δύο αγγέλων 

επιστρέφει στο κελλί του αββά Ιωάννη. 

Η γραμμική διάταξη της αφήγησης είναι φανερή. Απλοποιώντας το π α -

ραπάνω σχήμα καταλήγουμε στην σειρά: 

1 Παράλληλα με τις γεροντικές διηγήσεις κυκλοφορούν οι άρτιοι εγκωμιαστικοί Βίοι 

των αγίων, ónoìc ο Βίος του αγίου Αντωνίου, P G 26, 835-977. 

2. Στις βιογραφίες, σύμφορα με το ρητορικό σχήμα, πλήρης είναι μόνον η καταγραφή 

του βίου και της πολιτείας του βιογραφούμενου Τα δευτερεύοντα πρόσωπα ενδιαφέρουν τους 

συγγραφείς μόνο σε σχέση με το κύριο. 



Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ 41 

— κατάσταση ηρεμίας ( = ύπνος του Σεραπίωνα) 

— αναγγελία και εντολή ( = οι άγγελοι ζητούν από τον Σεραπίωνα να επι

σκεφθεί τον ετοιμοθάνατο Μάρκο) 

— πορεία ( = ο Σεραπίων οδοιπορεί στην έρημο) 

— εμφάνιση του δωρητή ( = οι άγγελοι σώζουν τον Σεραπίωνα και του υπο

δεικνύουν τον δρόμο που οδηγεί στον Μάρκο) 

— δοκιμασία (— άνοδος του Σεραπίωνα στο έρημο βουνό) 

— συνάντηση ( = ο Σεραπίων συναντάται με τον Μάρκο) 

— εκτέλεση της εντολής ( = ο Σεραπίων παρίσταται στις τελευταίες στιγμές 

του Μάρκου και κηδεύει το άψυχο σώμα) 

— επιστροφή ( = ο Σεραπίων μεταφέρεται από το έρημο όρος στο 

κελλί του Ιωάννη) 

Με βάση τον ίδιο στοιχειώδη τύπο αφήγησης, που αποτελεί τον πυρήνα 

κάθε παραμυθιού, έχουν συνταχθεί οι ανεκδοτολογικές διηγήσεις και το με

γαλύτερο μέρος των ασκητικών διηγήσεων. 

Η απλότητα της γραμμικής αφήγησης αναιρείται ενμέρει από δύο ιδιο

τυπίες του κειμένου: 

1. Την ευρύτατη χρήση διαλόγου, που καθορίζει συχνά την εξέλιξη της 

δράσης (πρβλ. ενότητες 1 Π, I I I , V, XII , X I I I ) . Έ τ σ ι , από τις 19 ενότητες 

του Βίου ως διηγηματικές ή αφηγηματικές είναι δυνατό να θεωρηθούν μόνον 

οι IV, VI, V I I I , XI, XVII, οι οποίες άλλωστε λειτουργούν ως σύνδεσμοι 

μεταξύ ενοτήτων δράσης ή αλλαγής κατάστασης. Σημειώνουμε επίσης την 

ιδιαίτερη χρήση των μετοχών σε κομβικά σημεία, όπου η κίνηση είναι απα

ραίτητο συμπλήρωμα στη σκηνική επένδυση του λόγου: στ. 7 δείξαντες, στ. 

20 προσεγγίσας, στ. 46 στάντες. στ. 52 νπαδείξαντες, στ. 62 καταβαίνοντας, 

στ. 154 άναβλέψας, στ. 155 τνψας, στ. 168 στραφείς, στ. 179 άπλωθεΐσαν, στ. 

258 κλινάντων, στ. 268 παρελθούσης, στ. 269 εκταΟείσης. 

2. Την διαδοχική εισαγωγή αφηγητών: 

— ο συγγραφέας-αφηγητής εισάγει τη διήγηση (ενότητα Ι) 

— ο Σεραπίων αφηγείται την περιπέτεια του (ενότητα II κε.) 

— μετάθεση του κύριου προσώπου της διήγησης από τον Σεραπίωνα στον 

Μάρκο (ενότητα IX-XV). 

Η αλλαγή προσώπου προσδιορίζει τρεις κύκλους αφήγησης. Τ α όρια του 

πρώτου συμπίπτουν με το εύρος του Βίου, την καταγραφή δηλαδή του ανώ

νυμου συγγραφέα, Ο δεύτερος ομόκεντρος κύκλος περιλαμβάνει τη μικρότερης, 

θεωρητικά τουλάχιστον έκτασης διήγηση του Σεραπίωνα, που εμπεριέχει ως 

1. Ο χωρισμός του κειμένου σε ενότητες διευκολύνει την κατανόηση της δράσης. Οι 
ενότητες παρακολουθούν την εξέλιξη της διήγησης του Σεραπίωνα και καθιστούν εμφανή 
την αφηγηματική τεχνική, δηλαδή την διάρθρωση σε διαδοχική σειρά «πλάνων». 
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τρίτο κύκλο την αφήγηση του Μάρκου, κεντρικού προσώπου των τριών κύ

κλων. Η εναλλαγή των προσώπων φωτίζει διαδοχικά κατά την εξέλιξη της 

δράσης κάθε επιμέρους κύκλο. 

Ο Βίος του Μάρκου εκδόθηκε για πρώτη φορά στα Acta Sanctorum. Ο 

εκδότης βασίστηκε σε ένα μόνο χειρόγραφο, τον S. Το κείμενο παραδίδεται 

από 25 χειρόγραφα που χρονολογούνται μεταξύ του 12ου και του 19ου αιο'ίνα. 

Για την κριτική έκδοση του κειμένου χρησιμοποίησα τα χειρόγραφα της πε

ριόδου από τον 12ο ώς τον 15ο αιώνα- οι νεότεροι κώδικες δεν προσφέρουν 

αναγνά)σεις χρήσιμες για την αποκατάσταση του κειμένου. 

Ρ Parisinus Graecus 1547, a. 1286, φφ. 249V-2581 ( = Auct. 1041) 

M Marcianus Graecus III 12 (coll. 1267) oli m Nanianus CCXXXVI, 

a. 1467, φφ. 396v-401va ( = F. Boll. 1041 ) 3 

Ο Oxon. Bodl. Cromwell 18, 13ου αι., φφ. 2Ί5-251 4 (=•- IÌHG I041d) 
S Parisinus Suppl. Graecus 702, 15ου αι., φφ. 118-122v5 ( - P. Boll. 

1039) 

Q Panteleimonensis 114 (5620), 15ου αι., φφ. 95-102vtì ( = F. Boll. 1039) 
II Hierosolymitanus S. Sepulchri 66, 15ου αι., φφ. 324-333ν7 ( = F. Boll. 

" 1039) 

L Lond. Br. Mus. Addit. 24375, 14ου αι., φφ. 142ν-208ν« ( = Ρ. Boll. 

1039) 

1. F Π a l k i n , Manuscrits grecs de Paris. Inventaire hagiographique, Βρυξέλ

λες 1968 ( = Subs. Ilag' 44), σελ. 206. Στο φύλλο 258 η ακόλουθη σημείωση: Έπληρώθη 

ο παρών βίβλος | μηνι μαρτία> Ινοικτιώνος γ' ετονς ςψηο' \) Οι òè άναγινώσκοντες ταύτην >| 

ενχεσθέ μοι olà τον Κύριον ύ'πο>ς !Ι /.άβιο ι'Ίφεαιν των επταιαμάτων i ων εν κόσμω ήμαρτον Ι1 

βροτος υπάρχων \\ τω ανντελεατη των καλών, θεώ, χάρις 

2. Ε. M i ο n i, Ribliothecae Divi Mani Codices Graeci Manusertpti I/II, Ρώμη 

1972, σελ. 188. 

3. F. Bol l .= Fichier des Bollandistes Τη δυνατότητα πρόσβασης και μελέτης στη 

βιβλιοθήκη των Βολλανδιστών (Φεβρουάριος 1987) οφείλω στην αμέριστη συμπαράσταση 

του αείμνηστου πατέρα François I la lkin στις αγιολογικές ερευνητικές προσπάθειες μου 

4. C A ' a n d e V ο r s t - II l) e 1 e h a y e, Catalogua Codieurn Ilagiographi-

corum Graecorum, Germamae, Belga. Anghae, Βρυςέλλες 1913 (- Subs Hag . 13), σελ. 

326. 

5. Π a Ι k i n, Manuscrits de grecs Paris, σελ. 82 — Π ρ β λ II . O m o n t, Inven

taire sommaire des manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, Παρίσι 1883, σελ. 294. 

6. Σ. Λ ά μ π ρ ο υ, Κατάλογος των ίν ταϊς βιβλιοθήκαις τον Άγίον "Ορονς υποκει

μένων ελληνικών κοοίκιον, τόμος Β', Cambridge 1900, σελ. 294 4'*. 

7. Λ fi α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Ίεροαολνμιτική Βιβλιοθήκη, τόμοα Α'. 

Πετρούπολη 1891, σελ. 154. 

8. M. R i c h a r d , Inventaire sommaire des manuscrits grecs des fonds Shane 

Additional Lgerton, Cottonian et Stove du Bntith Museum. Παρίσι 1952, σελ 44 
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I Iviron 408 (4528), 12ου-13ου αι. (χρονολόγηση Bollandistes) 14ου αι. 

(χρονολόγηση Λάμπρου), φφ. 143-1541 ( = F. Boll. 1039) 

A Athenensis 513, 13ου αι., φφ. 253ν-254ν2 ( = F. Boll. 1041y) 

R Parisinus gr. 1034, 15ου αι., φφ. 33-51ν3 ( = F. Boll. 1039) 

U Parisinus Graecus 1093, 14ου-15ου αι., φφ. 207-2164 ( = BUG 1040) 

Η αντιβολή των χειρογράφων κατέληξε στην καταχώρηση των μορφών 

του κειμένου σε τρεις οικογένειες5. Η πρώτη (— α) περιλαμβάνει τα χειρόγραφα 

Ρ και Μ, η δεύτερη ( = β) τα χειρόγραφα Ο, S, Q, Η και η τρίτη ( = γ) τα 

χειρόγραφα L, Ι, A, R, U. Κριτήριο για την ταξινόμηση των χειρογράφων 

σε οικογένειες απετέλεσαν: Ι . οι ομοιότητες των γραφών, 2. οι παρεμβολές 

φράσεων και χωρίων ή αντίστροφα οι παραλείψεις, που δε-ν εξυπηρετούν την 

οικονομία του κειμένου (βλ. κρ. υπόμνημα, στ. 171, 180, 181, 205, 214, 223, 

269, 300 κε.). Θεωρώ ότι η οικογένεια α διασώζει την πλησιέστερη προς την 

αρχική μορφή του κειμένου. Πράγματι, το κείμενο της α είναι το αρτιότερο 

από άποψη διηγηματικής διάρθρωσης (βλ. π.χ. κριτικό υπόμνημα, στ. 6), ενώ 

η «μοναστικού» τύπου κατακλείδα του κειμένου, που παραδίδεται από χειρό

γραφα των οικογενειών β και γ αποτελεί προφανώς μεταγενέστερη προσθήκη 

στον αρχικό Βίο, ο οποίος τηρεί τους διηγηματικούς κανόνες της «γεροντικής» 

αφήγησης. Στα παραπάνω, μορφολογικά, κριτήρια επιλογής προσθέτω τις 

ακόλουθες επιμέρους γραφές της οικογένειας α, που, νομίζω, συνηγορούν στην 

αρχαιότητα του κειμένου: στ. 5, 6, 15, 42, 51, 58, 70, 115, 137, 172, όπου 

οι αναγνώσεις χειρογράφων των οικογενειών β και γ μαρτυρούν μεταγενέστερη, 

«λόγια», επεξεργασία του αρχικού, απλούστερου Βίου. Ένας αριθμός παρα

λείψεων της οικογένειας α συμπληρώνεται, όπου αυτό θεωρήθηκε απαραίτητο 

για την αποκατάσταση της διηγηματικής αρτιότητας του κειμένου, από τις 

αναγνώσεις χειρογράφων των άλλων οικογενειών (στ. 28, 128). Σε δύο ση

μεία, στ. 19-21 και 78-81, η ροή του λόγου, όπως παραδίδεται από το κεί

μενο της μορφής α, διασπάται με τη μετάθεση του προσώπου της αφήγησης. 

Στην πρώτη περίπτωση, οι γραφείς παρασύρονται, προφανώς, από τη διατυ

πωμένη σε τρίτο πρόσωπο εισαγωγή του κειμένου (στ. 3). Αντίθετα, η απο

στροφή του Μάρκου προς το σώμα του, ένδειξη της ασκητικής του απάθειας, 

όπως διατυπώνεται στον μονόλογο των στίχων 71-89, παρανοείται από τους 

γραφείς, που μεταθέτουν τη διήγηση από το τρίτο πρόσωπο στο πρώτο, II 

1. Λ ά μ π ρ ο υ , Κατάλογος, σελ. 143. 

2. Ι. κ α ι Α. Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Κατάλογος των χειρογράφοη· της ''Εθνικής Βιβλιο

θήκης της 'Ελλάδος, Αθήνα 1892, σελ. 101. 

3. Η a 1 k i n, Manuscrits grecs de Paris, σελ. 105. 

4. H a 1 k i n, Manuscrits grecs de Paris, σελ. 112. 

5. Γιά τις παρατηρήσεις και τις ύποδείΕεις του εκφράζω και από τη θέση αυτή τις 

θερμές ευχαριστίες μου στον καθηγητή Α. Καρπόζηλο. 
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αποκατάσταση του κειμένου στηρίχθηκε, για τους στίχους αυτούς, σε ανα

γνώσεις που μαρτυρούνται από τις άλλες οικογένειες ή μεμονωμένα χειρόγραφα. 

Ώς βάση για την έκδοση του κειμένου επέλεξα τη μορφή που παραδίδει 

το χειρόγραφο Ρ, που παρέχει καλύτερες αναγνώσεις (πρβλ. στ. 4 1 , 49, 57, 

122," 277)'. 

Σημείωση: Ο χρόνος της αφήγησης. 

Στους στίχους 16-18 οι άγγελοι ανακοινώνουν στον Σεραπίωνα ότι ο Μάρ

κος πρόκειται να πεθάνει σε σαράντα μέρες και τον παροτρύνουν να τον επι

σκεφθεί. Ο Σεραπίων αναχωρεί από το κελλί του αββά Τωάννη και ξεκινά την 

πορεία του που καλύπτει ακριβώς το χρονικό διάστημα των σαράντα ημερών: 

από το κελλί του Ιωάννη ώς την \λεξάνδρεια ο Σεραπίων οδοιπορεί επί πέντε 

ημέρες (στ. 25). II πορεία του στην έρημο διαρκεί 27 ημέρες (στ. 39 και 55), 

περιπλανάται στο όρος επί 7 ημέρες (στ. 60) και συναντά τον Μάρκο το βράδυ 

της 39ης ημέρας (στ. 61). II συνάντηση τους καλύπτει τη νύχτα και λήγει στη 

διάρκεια της 40ής ημέρας (στ. 134), όταν οι άγγελοι μεταφέρουν την ψυχή του 

Μάρκου στον ουρανό. Ωστόσο, η διάρκεια των 40 ημερών προσδιορίζεται στο 

όνειρο του Σεραπίωνα (στ. 6), αποτελεί δηλαδή μιαν ένδειξη χρόνου μέσα στο 

όραμα. Παρατηρούμε ακόμη ότι στο κείμενο δεν είναι απόλυτα σαφές, αν η 

πορεία του Σεραπίωνα τοποθετείται στην πραγματικότητα ή αν πρόκειται για 

οραματική διαδικασία. Έ τ σ ι , η εμφάνιση των αγγέλων σημαίνει ίσως την αναγ

γελία του σωματικού θανάτου του Μάρκου και ο αριθμός των 40 ημερών το 

διάστημα, που κατά τεκμήριο μεσολαβεί μεταξύ του σίοματικού θανάτου και 

της ανόδου της ψυχής προς τον ουρανό. 
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Βίος τον οσίου πατρός ημών Μάρκου τον 'Αθήναιον, άσκήσαντος εν τω 249ν 

δρει της Θράκης, της ούσης επέκεινα τον έθνους των Χετταίων Αιθιοπίας. 

Ι. Διηγήσατο ήμϊν δ άββάς Σεραπίων, δ υπάρχων εν τη εσωτέρα ερήμω 

της Αιγύπτου, λέγων όντως' δτι: 

Π. "Οντος μου ποτέ προς τον άββαν Ίωάννην, τον μέγαν γέροντα, μια 5 

των νυκτών καθεύδοντάς μου δρω κατ' δναρ δτι παρεγένοντο προς αύτυν 

δύο άσκηταί. Και εύλογηθέντες νπ' αύτον εΐπον αύτώ δείξαντές με: ((Ό 

άββάς Σεραπίων εστίν ούτος;» Αέγει δ εις τω έτέρω: «Ναι, αλλ' άνα-

στάντες εύλογηθώμεν υπ' αύτοϋ». Αέγει αύτοΐς δ άββας 'Ιωάννης: «Έά-

σατε αυτόν άναπαύσασθαι ολίγον άρτίως γαρ παρεγένετο εκ της ερήμου 10 

και πάνυ εστί κατάκοπος)). Αέγονσιν αύτώ εκείνοι: «ΙΙόσος καιρός εστί 

αφ' ου κοπιάς εν τη έρημο) ταύτη και προς τον άββαν Μάρκον, τον δντα 

εν τω δρει της Θράκης Αιθιοπίας, ουκ εισήλθες; Έν πάσι γαρ τοις άσκη-

ταϊς απάσης της ερήμου ουκ εστίν κατ' αυτόν έτερος. Υπάρχει γαρ δ 

γέρων εκατόν τριάκοντα ετών καί ενενήκοντα πέντε χρόνους έχει έξ δτον 15 

ανθρωπον ουκ εθεάσατο. Και δια || τεσσαράκοντα ήμερων παραγίνονται 250 

οι άγιοι πατέρες, οϊ δντες εν χώρα των ζώντων καί παραλαμβάνονσιν 

αυτόν μεθ' εαυτών». 

III. Καί ταϋτα εϊπόντων αυτών έξυπνος εγενόμην. Και ιδού ουδείς λοι

πόν ψ προς τον άββαν Ίωάννην. τΩ και προσεγγίσας εΐπον, απερ κατ' 20 

δναρ εώρακα. Αυτός ôè λέγει μοι: «Θεϊκόν εστί το δράμα. Άλλα που 

1, post Βίος add ßARLU καί πολιτεία || Βίος - Αιθιοπίας om. S || 2. της om. Μ || post ού
σης add. εις την ένδοτέραν ΑΙθιοπίαν LU || post έθνους add. OQHIAR των ενόοτάτων με
ρών της εισόδου Αιθιοπίας OTeJietva | Αιθιοπίας om. Μγ || 3. ό om. ΜΙ LU || 4. λέγων 
οΰτως om. Rl| 5. "Οντος - δναρ : Τεθέαμαι κατ δναρ καθεύδοντός μου προς τον άββαν Ίωάν
νην τον (μέγαν add. LU) γέροντα γ || 6. δτι om. U || προς αύτυν om. ARLUjj 7. νπ': παρ' 
Μ || αύτώ - με : προς αλλήλους U om. ßLIAR || 8. ό - ετέρα): ό έτερος πους αυτόν Μ || αλλ': 
και βγ || 10. άναπαύσασθαι : άναπαυθήναι Μ άναπαήναι R || γαρ om. γ || 11. πάν ν οιη. γ || 
κατάκοπος : άπα κόπου β || ante Αέγονσιν add. Kai ßLIAR jj 12. κοπιάς : κοπιά Ο || 13. 
είσίβθες : εΙσήλθε Ο || γαρ om. Α || γαρ - της om. Ο || τοις Λσκηταϊς : τη σκήτη Η |( 14. ά-
πάσης om. ΜΗ || 15. post τριάκοντα add. πέντε Ο Ι| έξ δτου : άφ' ου βγ h 17. οι - ζώντων 
om.A || χώρα : χωρίψ Η || των om. β |( 19. Kai om.O II αυτών om.U Ι' εγενόμην resti lui ex 
βΑ: έγένετο Ρ || λιοιπον οπι.βγ |, 20 ήν : έστι ΟΟΤΤγ || r ß : και βγ || post προσεγγίσας add. 
αυτώ βγ <| εΐπον restituì ex β: είπεν Ρ || 21. εώρακα resti tui ex IAL: έώρακε Ρ || Αυτός 
-μοι: Λέγει αυτώ Η |Ι 
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εστί το όρος της Θράκης, Ίνα απέλθης;» Αέγω αύτώ: «Ενξαι υπέρ 

εμον, πάτερ». Καί ποιησαμένων ημών εύχήν ήσπασάμην αυτόν. 

I V . Και δδενσας επί Άλεξάνδρειαν, ιγουσαν πορείαν ήμερο)ν δι'οδεκα, 

25 αυτός μετά σπονδής πολλής κατέλαβαν δι ήμεριην πέντε, πεζεόσας εν τη 

τραχυτάτη ερήμω εκείνη ημέρας καί νύκτας εν τω καύματι τον ηλίου, 

δ καί τον χουν της γής κατακαίει. 

. Κισελυοντος οι μου tv αντη ήρο>τησα τίνα τιαν έμπορων, των τας 

οδούς άκριβοίς επισταμένων, ειπών: «Το ορός τής Θράκης, τής επί Αί-

30 θιοπίαν, μακράν εστί;» Ό δε λέγει μοι: «"Θντως, αββά, πολύ μήκος 

έστι». Είτα, πάλιν εΐπον αύτώ: «~Αρα πόσον εστί το διάστημα τούτου;» 

Καί είπε μοι: «Ώς εικάζω, πάτερ, εστίν ε'ίκοσιν ημερών είς τα μέρη 

τής Αιθιοπίας εν τ ή μεγάλα/ θαλασσή τον έθνους τών Χετταίων». Καί 

λέγο> αύτώ: «ΙΙώς μοι γενήσεται άρμόδιον; Θέλω γαρ πορενθήναι εκεΐ-

35 σε». Καί λέγει μοι δ έμπορος: «Πάτερ, ει μεν δια θαλάσσης γένηται ή 

2 5 0 ν δδοιπορία σου ού πολύ απέχει \\ ένθεν ει δε δια τής ηπείρου εν ήμέραις 

τριάκοντα». 'Εγώ δέ λαβών εις φλασκίον κολοκύνθινον νδωρ καί ολίγους 

φοίνικας άνεθέμην εαυτόν τω Θεώ, 

VI. δδεύσας εν τή ερήμω εκείνη τή φοβερά ημέρας είκοσι. Καί οντε 

40 θηρίον εώρακα οντε δρνεον οντε άλλο τι, δια το μη ενρίσκειν ταντα 

βρο)αιν την οιανοϋν ή πόσιν. Ού γαρ κατέρχεται ποσώς εν αυτή νετος 

ή δρόσος. 

22. Λέγω rustilui ex eodd: λέγει Ρ || post δράμα add. αδελφέ. 'Εγώ δε εΐπον Ο Ι| 'Αλλά 
om. βγ || ίνα άπέλθης om. βγ || Αέγω : Καί εΐπον γ || ante Είξαι add. άλλ' β! || 24. εχουααν 
πορείαν. (οδαν add. ßL) οϋσαν ßLIAR ÓÒÒVXJ |j 25. αυτός om. ΟβΗγ || σπονδής : οπτασίας 
ΟβΟ^Πγ χαράς R || post κατέλαβον add αυτήν L || πεζεύσας - κατακαίει om. U |, 26. τρα
χυτάτη : παχύτατη Ι τραχντέρα MLR || 27. δ : όπερ OS δς QHTA || κατακαίει : κατέ-
καιεν ßLIAR || 28. αύτη '.'Αλεξάνδρεια γ || τών ... επισταμένων restituì ex SU || τών : καί 
OSQRLU om. ΗΙΑ || 29. post οδούς add. Μ έκείνας || ειπών : λέγουν OSQIARL om. Η 
εΐπον U || τής έπί ΑΙΘιοπίαν om. Q1A || επί om. IIRLU || ΑΙΘιοπίαν: Αιθιοπίας FIRLU |Ι 
30. posi μοι add πάλιν U | post αββά add. μου U || 31. Είτα πάλιν om. IAR || τούτου : 
τούτο U || 33. ante Αιθιοπίας add. εισόδου OSQU | 34. λέγα) : πάλιν εΐπον L || post λέ
γω add. {δέ add.ΙΑ) πάλιν IAR || έκείσε : εκείθεν U || 35 Καί om IAR |l 37 Έγό> δε 
λαβών : Τότε ελαβον OSQIARL Τότε εβαλον L Τότε λαβών Π || κολοκύνΟινον om. U | 
38 ante άνεθέμην add και βγ || 39 post όδεύαας add. δέ OS oìrv QHIARL '| τη φοβερά 
om 1\ | Και om ΙΑ | 40 ante αλλ.ό τι add. έρπετον ούτε β | ενρίσκειν - πόσιν : εχειν 
άνάπαυσιν Ο εχειν τόπον άναπαύσεα)ς την οίανούν S εχειν άνάπανσιν την οίανούν (τα κτήνη 
add. U) Ο,γ εχειν άνάπαυσιν την ο'ικείαν αυτών Η |! 41. κατέρχεται ποσώς : ονδόλ.ως κα-
τήρχετο β || ποσώς : πόσις Μ |j ante ύετος add Μ ή \ Μ posi δρόσος add. ούδί υπήρχε 
τι βρώσιμον βγ ι| 
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VII. Μετά γονν τ ας εϊκοσιν ημέρας εξέλιπεν τα νδωρ και εκ τής δίψης 

εκινδύνενον ον γαρ ισχύον όδεϋααι ετι. Και πεσών έκείμην ώσεί νεκρός. 

Και ιδού εκείνοι οι δύο αδελφοί, ους εϊδον εν δράματι το πρότερον, 45 

στάντες έμπροσθεν μον εΐπον: «'Ανάστα καί πορεύου συν ήμϊν». Καί 

άναστάς εϊδον ενα τούτοίν άτενίσαντα εις την γήν, δς και στραφείς προς 

με λέγει μοι: «Θέλεις μεταλαβεϊν μικρόν ύδατος;» Και λέγω αύτώ: 

«Ώς κελεύεις, πάτερ)). Καί εδειξέ μοι ρίζαν κόμμεως ερημικού καί ειπέ 

μοι: «Ααβών φάγε εκ ταύτης καί δδευσον επί τή τοΰ Κυρίου δυνάμει». 50 

'Εξ ής φαγών ολίγον ίδρωσα ώσπερ εν νδατι κνλινδούμενος καί ελιπάνθη 

μον ή ψυχή και εγενόμην ώς μηδέποτε ολιγωρών. Και λ,οιπόν, ύποδεί-

ξαντές μοι την τρίβον εν ή προς τον άγων εκείνον πορεύσωμαι καί 

είπόντες μοι: «Μη χρονίσης» ευθέως αφανείς εγένοντο. 

VIII. "Εγωγε οϋν δδενσας αλλάς επτά ημέρας κατέλαβαν εκείνο το δρος 55 

καί άνήλθον μέχρι τής άκρωρείας αύτοϋ. Καί ούκ ήν εν αύτώ || το αν- 251 

νολον ή δένδρον ή φρύγανον. 'Αλλ' όντως ήν ύψηλον ώς δοκείν επαίρε-

σθαι εις το νψος τον ουρανού. Καταλάβουν ούν την ακρώρειαν αντον, 

ώς εϊρηται, εϊδον καί ιδού θάλασσα μεγάλη ήν κεκολλημένη εν ταΐς 

άκρωρείαις αύτοϋ. Καί διήλθον εν τω δρει ένθεν και ένθεν ημέρας επτά. 60 

IX. Καί εν αύτη τή επελθούση νυκτι εϊδον τους αγγέλους τον Θεον 

43. γοϋν τάς : δέ γ || post νδωρ add. δπερ κατείχαν (εΐχον Ο,Ηγ) βγ || εκ τής δίχρης om. βγ || 
44. εκινδύνευον : έκινδύνευσα Μ || ού - ετι : όδεϋσαι γαρ (δέ βουληθείς U) εις τα έμπροσθεν 
ούκ ίσχνον καί στραφήναι εις τα οπίσω έφοβούμην, την συνταγήν δεδοικώς τοΰ θεού πα-
ρακοϋσαι βγ || πεσών : ημην ερριμένος (εν τη γη add. IA)QHIA om. RL || Και - ώσεί : 
'Εκείμην δέ εν τή γη ώς RLU || post νεκρός add. εκ τής κατεχούσης μου τοΰ φλογισμον 
δίψης β || 45. αδελφοί : άσκηταί Η || όράματι : δράμασιν Μ || το πρότερον om. ßLTAR || 
46. στάντες : έστησαν ßLIAR έλθόντες έστησαν U || εΐπον : καί λέγουσί μοι γ || ante εΐπον 
add και β || καί - ήμϊν : συν ήμϊν πορενθητι ßU || πορεύου : πορενθητι ΓΑΙj πορενθώμεν R || 
συν ήμϊν : ομού R || ante Και add. ΚρατυνΟείς δέ εν τή τοΰ Κνρίον δυνάμει OS || 47. τού
των : έξ αυτών ßlARU || ό'ς: καί γ om. β || προς με om. β || 48. μικρόν om. βγ || ύδατος : 
ΰδωρ Α || 49. ερημικού : ερημικής Μ έρριμένην QU έρριμένου IAR || 50. aille ταύτης add. 
τής ρίζης IAU || ταύτης : τής ρίζης αύτοϋ RL || 51. Έξ ής : Καί τή εξής βγ || εν om. Μ || 
52. post ψυχή add. και ίλαρύνθη μου ή δψις καί ηνφράνθη μον τά μέλη OS || λοιπόν om. 
βγ || ϋποδείξαντές : εδειξέ ßLIAU έδειξαν R '| 53. την τρίβον om. U || την om. β || και om. 
U Ij 54. ante ευθέως add. γ καί || ευθέως : ευθύς Μ || post εγένοντο add. άπ'έμοΰ RLU Ι| 

55. "Εγωγε : Έγώ OSQ 'Εγώ δε IAU εγώ ούν RL | όδεύσας : ώδευσα ARLU || αλλάς : 
έπί Μ κατά την ερημον έκείνην OSQγ || ante κατέλαβαν add. και όντως OSQIARLJI 
56. aihâ) : αυτή Μ τώ δρει εκείνα) (τι OS) Οβγ || 57. ή δένδρον ή φρύγανον om. βγ || φρύ
γανον : φύλλον Μ \\'Αλλ' : Καί Οβγ || post ύψηλον add. το δρος έκεϊνο OS || δοκεϊν : ώς έδό-
κει Μ || 58. ούν την : δέ το OQIARL || την ακρώρειαν : το άκρώρεων τον δρονς OQTARL || 
59. ώς εϊρηται om. βγ '| εϊδον - αύτοϋ : δ ήν κεκωλνμένον Η τον δρονς IAR || 61. εν αυ
τή om. ΙΑ | 
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καταβαίνοντας προς τόν αγιον εκείνον καί δοξολογονντας καί λέγοντας: 

«Μακάριος ει καί καλιϋς έσται τή ψνχή σον, αββά Μάρκε. 'Ιδού άνη-

νέγκαμεν τόν άββαν Σεραπίωνα, δν επόθησεν ή ψνχή σον θεάσασθαι 

65 επειδή έτερον τίνα τον γένονς τώον ανθρώπων ούκ επόθησεν ή ψνχή σον 

θεάσασθαι». "Α και άκουσας καί άφοβος γενόμενος ωδενσα επί τή οπτα

σία, έως ου κατέλαβαν εκείνο το αγιον αντρον εν ω ύπήρχεν δ άγιος 

Μάρκος. Πλησιάσας δε τή θύρα τοΰ σπηλαίου άκήκοα αύτοϋ στιχολο-

γοϋντος εκ το>ν άγιων Γραφών ονταίς, δτι: «Χίλια ετη εν οφθαλμοίς 

70 Σον, Κύριε, υ>ς ή ημέρα ή χθες». Καί τα λοιπά τον Ψαλμού. Καί πάλιν 

ελεγεν: «Μακάρια ή ψυχή σον, Μάρκε, δτι ούκ εβορβόρωται, ούδε με-

μόλυνχαι εν τω κόσμω τούτω. Μακάριον το αΰίμα σου, δτι ούκ εκραι-

πάλησεν εν ταΐς επιθνμίαις τών ματαίων λογισμϊον. Μακάριοι οι όφθαλ-

251 ν μοι σου?|| οδς ουκ ϊσχνσεν ό διάβολος άποπλανήσαι τοΰ θεάσασθαι άλ-

75 λοτρίους μορφάς. Μακάριον το ους σου, δτι ούκ εϊσήκουσε την κραυγήν 

τι»ν σειρήνων γυναικών τον ματαίον κόσμου. Μακάριαι ai χείρες σον, 

δτι ούκ εκράτησαν ή εψηλάφησάν τι τών ανθρωπίνων πραγμάτων, οντε 

τονς μνκτήράς σον εφραξεν ή οσμή τον διαβόλου, οντε οι πόδες σον 

εβάδισαν τάς οδούς τάς άπαγούσας εις θάνατον, οντε ύ)πεσκελίσθησαν 

80 τά διαβήματα σου. Ή ψυχή σου έπλήσθη τής πνευματικής ζωής καί το 

σώμα σου ήγιάσθη τή αίγλη τών αγγέλων. Εύλόγει ή ψυχή μου τόν 

Κύριον καί πάντα τα εντός μου το δνομα τό αγιον Αύτοϋ. Εύλόγει ή 

ψνχή μου τόν Κύριον και μή επιλάνθανον πάσας τάς ανταποδόσεις Αύ

τοϋ. Τί λ.υπεϊς, ψυχή μον; Μή φοβοϋ, ού μή γαρ κρατηθής εν ταΐς φν-

69. P s 89 (90). 4 

81-84. Ps. 102 (103) 1-3 

62. καταβαίνοντας : καταβάντας Μ κατερχόμενους Η || post καταβαίνοντας add έκ τοΰ 

ουρανού L I A R || προς : εις IJ | εκείνον - και om. U || 63. άνηνέγκαμεν . ήνέγκαμεν Μ β γ | | 

65. επειδή- θεάσασθαι om. γ || 66 post θεάσασθαι add. "Ιδε αυτόν καί εύφράνθητι SL || 

"Α καί : Καί ται'τα ß R L L 'Εγύ) δέ ταύτα ΙΑ Ι| άφοβος : εμφοβος OSQU || 68. Μάρκος 

om. U | αυτού στιχολογούντος : αυτόν ατιχολ.ογοΰντα OS '| 69. ίκ - Γραφών om R |l 

τών - Γραφών : τής 'Αγίας Γραφής Μ || 'Αγίων : θείων ΙΑ | 70. Και πάλιν ελεγεν : Ύπο-

λαβάτν δέ ό άγιος πάλιν λέγει Ο om. SH Κα) μετέι το τελέσαι τον κανόνα τής λ,ειτονργίας 

αυτού καθεΖόμενος ελεγεν Q1A om. R L Kai ούτως ελ,εγεν U | 71. εβορβόρωται : βεβορβό-

ρωται βγ || 73 ματαίυ>ν: βέβηλων βγ || ους δτι γ || 74. ους - ονς σου om ΤΙ |Ι διάβο/.ος ' 

εχθρός Μ | τον : αυτούς τοΰ L I A R Ι| 75. εϊσήκουσε : ήκονσε \1SRL ήκουσας OQ1AU 

78. τους μνκτήρας - ούτε om Ο Ι1 σου resti tuì ex βγ . μου Α \\ διαβόλου . έιντικειμένου 

Μ || 79. ύπεσκελίσθησαν : ύπεσκέλισας LIAR i| 80. σου correxi ex γ : μον Ρ || έπλήσθη : 

ένεπλ.ήσθη OSQU έμπέπλησται I I \ "ωής : τρνφής ΙΑ Π τροφής \ | 81. posi αγγέλων 

add. ο δέ άγιος ενθνς ελεγεν S Και πά/.ιν ελεγεν Q1A ελεγεν δέ πάλιν R L U || 82. post 

Αύτοϋ add. καί τα εξής Ο Ι| Εύλόγει - Αύτοϋ om Ο |] 83. και μι) - Κυρίου αύτοϋ om. I l |l 

84. λυπείς : λυπή S Ι| κρατηθής eodd : κρατννθής Ρ || 
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λακαΐς τοϋ "Αδου καί τών δαιμόνων, ούδ' ού μή δυνηθώισιν κατηγορή- 85 

σαι σου. Ούκ εστίν γαρ εν σοι λύθρον αμαρτημάτων αυτών. "Ακουε δε 

τοΰ Δαβίδ λέγοντος: «Παρεμβάλει άγγελος Κυρίου κύκλω τών φοβού

μενων καί ρύσεται αυτούς». Καί δ Κύριος φησί: «Μακάριος ό δούλος 

εκείνος δ ποιήσας το θέλημα τοϋ Κυρίου αύτοϋ». Καί άλλα πολλά ειπών 

εκ τών θείων Γραφών εξήλθε προς τήν θύραν τοϋ σπηλ,αίου. Καί κλαίιον 90 

|| ελεεινά εκάλεσέ με λέγων: «'Εν ειρήνη τοϋ Θεοϋ γέγονας, αββά Σέρα- 252 

πίων. "Εγγισόν μοι, τέκνον». Καί εγγίσας αύτώ κατεφίλησέ με λέγων: 

«'Οσμή τοϋ νιου μον Σεραπίωνος, οσμή πνενματικοϋ τέκνον. Άποδιρη 

σοι Κύριος τον μισθόν τον κόπον σον, ού κεκοπίακας τοϋ θεάσασθαι τήν 

πολιάν ταίπην. 'Ενενήκοντα πέντε ετη εχω, τέκνον, δτι ούκ έθεασάμην 95 

ανθρωπον, ειμή σήμερον τήν σήν άγιωσύνην, ης ώρεγόμην εκ πολλιαν 

χρόνων. Καί ευχαριστώ σοι δτι τοσούτων κόπων ούκ ωκνησας άναδέ-

ξασθαι ίδεϊν ελεεινδν γέροντα. 'Αλλά δώσοι σοι Κύριος καθ' α εϊρηκα 

τον μισθόν εν ημέρα, ή μέλλει κρΐναι τα κρυπτά τών άνθριύπων». 

Χ. Καί ταΰτα ειπών κελεύσας εκαθέσθημεν. Καί ήρξάμην ερωτάν αυτόν 100 

περί τής άμέμπτον πολιτείας αύτοϋ. Ύπολαβών δε λέγει μοι: «'Ιδού, 

τέκνον, ενενήκοντα πέντε ετη εχω εν τω μικρά) φωλεώ τούτιο καί ούχ 

εώρακα οντε θηρίον οντε δρνεον οντε αρτον άνθρώπινον έφαγον οντε 

ενδνμα κοσμικον περιεβαλόμην. Τριάκοντα χρόνονς εποίησα εν μεγάλη 

ανάγκη καί πολλή στενοχιορία νπό πείνης καί δίψης και γυμνότητας. 105 

87. Ρ& 33 (34). 8. 

88. Lue 12. 43. 

85. ούδ' om Ο ,| 86 Ούκ εστίν : ούκέτι OSQIAR || λύθρον O R L I : λίτρα Ρβ λνθραν VI || 

87. αυτών om. Ι || Παρεμβάλει : παρεκβα^ι Α Ι| κύκλω - ρύσεται om. Ο || post φοβούμενων 

add. αυτόν M R L U αυτών ΙΑ || 88. Kai- φησί : Καί τοΰ Σωτήρος εν εύαγγελιοις U Ι1 φη-

αί om. O S Q I A R L |Ι άλλα om. γ || 90. θείων : άγύον γ |Ι εξήλθε - ελεεινά om ΙΑ || 91. θεοϋ: 

Χριστού MOSQγ | γέγονας : παραγέγονας βγ || 92. posi α ι τ ώ add ένηγκαλίσατό με καί 

κλαίων (κλαίων om. R) Μβγ \\ και... κατεφίλησέν om U Ί κατεφίλησέν με : κατεφίλει 

I A R || 93. a n t e οσμή add. 'Ιδού U \\'Αποδώη - ού : τον κόπον τούτον (δν add. U) βγ || Ά-

ποδώη : άποδώσοι Μ || 95 πολιάν : πολιτείαν O S H || 96 τήν - ής : έσέ, δν U || ώρεγόμην : 

όρεγόμενος ήμην I A U Ι| 97. ευχαριστώ σοι δτι om. β || ευχαριστώ - κόπα>ν : Καί τοσούτων 

πόνων Α, Καί ού>κ ιοκνησας τοσούτα>ν κόπων L, Kai τοσούτον κόπον ούκ έόκνησας δι' έμέ 

\Χ, om. Ι !| Και - ανθρώπων om. U | τοσούτων κόπων : τοσούτον κόπον Μ | 98 Ίδεϊν 

έλεεινόν γέροντα om L I A R || δώβοι : ανταποδώσει LTAR || post Κύριος add. μον Ίησοϋς 

Χριστός L I A R || καθ' α εϊρηκα om. L I A R || 100. ειπών κελεύσας : ε'ιπόντος aèree κελεν-

σαντος U |' κελεύσας : κελεύσαντος S || αυτόν om. L Ι| 101. ante λέγει add ο δσιος ΙΑ || 

αί'τοϋ om Ι) | post ύπολαβών add πάλιν U || 102. post εχω add δτι ειμί IAL|i 103. αρ

τον : τι ΙΑ U om L || 104. κοσμικόν τον : κόσμου SQIA om. U [Ι έποίησα : πίποίηκα Μ 

εγενόμην «ταΰθα IAL διήγαγον ενταύθα R δέ εγενόμην ενταύθα U | 105 post γνμνότη-

τος add και τών τοϋ διαβόλου παγίδων γ 

4 
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"Α ούκ ήρκει μοι εΐχον δε καί τους δαίμονας ενοχλοϋντάς μοι καί παγί-

252ν δας ίστώντας καί ενεδρεύοντας, α αδύνατον καταλέγειν σοι. Καί || έφα

γαν χουν, τέκνον, από πείνης καί έπιον νδωρ εκ τής θαλάσσης. Είκοσι 

ένιαντούς διήγαγον γυμνός καί ήμην εν μεγάλη στενώσει. "Ωμιοσαν καθ' 

110 έαυτώίν οι δαίμονες μνριάκις τοϋ πνίξαί με έν τή θαλασσή. "Εσυραν με 

πλειστάκις μέχρι τιών κατωτάτων μερών τοϋ όρους, έως δτου ονχ νπε-

λείφθη έν έμοί οντε δέρμα ούτε σαρξ, κράζοντες και λέγοντες: «"Εξελθε 

εκ τής γης ημών. 'Απ' αρχής κόσμου ούκ είσήλθεν ενταύθα έτερος τις 

καί συ πώς έτόλμησας είσελθεϊν ;» Καρτερήσας δέ εν υπομονή πολΛή 

115 τριάκοντα έτη πεινιον καί διψών καί γυμνητεύων, ώς εϊρηται, καί πο

λέμα} δαιμόνων άφορήτω, έκτοτε έπεφοίτησεν ή τον Θεοϋ χάρις καί 

πο?Λή εύσπλαγχνία επ' έμέ. Καί τή Αύτοϋ προστάξει μετετράπησαν τα 

σωματικά Ιδιώματα καί εφνησαν τρίχες εν τω σώματι μον ίως ού εβα-

ρννθη εξ αυτών. Καί βρώσις πνευματική αδιαλείπτως έφέρετό μοι καί 

120 άγγελοι κατέβαινον προς με. Καί έθεασάμην, τέκνον, τάς χιόρας τής 

βασιλείας το>ν ουρανών και τάς μονάς τών αγίων ψυχών. Εϊδον επαγγε

λίας μακαριότητος έτοιμασθε/σας τοις ποιοϋσιν τά αγαθά, εϊδον τόν Πα

ράδεισοι· τοϋ Θεοϋ καί έδείχθη μοι τό τής γνώσεως ξνλον αφ' ου εφαγον 

253 οι προπάτορες. Εϊδον τον Ένώχ καί \\ τόν Ήλίαν εν γη ζώντων. Ούκ 

125 έστι, τέκνον, τι δπερ ήτησάμην παρά τοϋ Θεοϋ καί ούκ εδειξέ μοι». 

Ταύτα είπόντος τοϋ άγίον λέγο) αύτώ: «Είπε μοι, πάτερ, πόθεν εϊ και 

πώς ενταύθα γέγονεν ή έλενσίς σου;)) Ό δέ δσιος άπεκρίνατο: «'Εγώ, 

τέκνον, άπό 'Αθηνών εγενόμην {καί έν τή διατριβή τιον φιλ.οσόφων έπαι-

δενόμην'}. 'Αποθανόντων δέ τιον γονέων μον εΐπον έν έαντώ, δτι κάγιο 

106 "Α καταλέγειν σοι : καί τών τον διαβόλου πολέμων β om. γ ' | αδύνατον : ού δυνατόν Μ |Ι 

108 διήγαγον : διήξα γ στενώσει' στενοχιορία V \\ 112. έαντών: έαΐ'τούς I A R I J | 111. κα-

τωτάτων : κατο.)τέρων IAL 112 κράζοντες καί λέγοντες : κραξόντων καί ).εγόι<των OS || 

a n t e "Εξι/Με add. Ανάστα OSII ' 115 πεινών . διψών γυμνητεύιον : έν πείνη δί-

ψη. . γυ/ινότητι β γ | | ώς εϊρηται om. ß l A R U '| πολέμα) δαιμόνων άφορήτιο : πολλών πολ,έ-

μων δαιμονικών Ι Α Ρ πολέμους δαιμόνων L πολλ,οίς πολέμοις δαιμόνων Ό \'< 116. άφορήτα) 

om O Q H εύρον δ ακούσεις S || Θεού ' 'Αγίου Πνεύματος Ο || 117. έπ' έηέ : έν έμοί U om. 

L I A R Ι τα σωματικά : τό αώμα καί τα 1 | 1 20 έφύησαν · ανεφύησαν Ι || τώ σώματι μου : 

έν αί'τώ I R L aèrei OQ έμοί S || ίως - αύτοϋ om OSQ || έβαρύνθη εκαλνφΟη R l| post έβα-

ρννθη add τό σώμα μον (τώ σώματι μον L) OSQ1ARL || 120 τέκνον : πάτιρ S || χώρας : 

χαράς IAL τήν χαράν ÎÏU ' 121. ουρανών . έινθρώπων Μ || επαγγελίας ... έτοιμασθείσας : 

τήν έπαγγελίαν.. τήν ετοιμασθεϊσαν Ι 122 καί om. Ι | έδείχθη : έθεάθ?) Μ εδειξέ OQTA-

R L om S εϊδον I I U Ι αφ'' έξ A R U ) | 123 post προπάτορες add. ημών, Άδά/ι καί Εύα 

<)SQY Ι ζώντυιν . ζώντας LIAU ' 126. Ταύτα ειπύντος . Και (απολαβών S om. Q H || εί

πόντος τοΰ άγίον : είπών Ο || πόθεν εί καί om. βγ || 127. Ό - άπεκρίνατο : Ό δέ άγιος τής 

κατ' αύτί>ν διηγήσεως ήρξατο (add. λέγων γ) OQlij ό δέ άγιος έιποκριθείς έφη S '| 128. 

καί - ιπαιδευόμην restituì ex codd 
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θνητός είμι ωσπερ οι πατέρες μον, αλλ' άναστάς υποχωρήσω τοϋ κό- 130 

σμου προ τοϋ έλθείν καί άρπάσαι με τους αγγέλους τοϋ Θεοϋ. Καί 

ευθέως άπεδυσάμην τά ιμάτια μου καί έρριψα έμαυτόν επί σανίδος έν 

τή θαλασσή καί κατέλαβαν τό δρος τούτο». 

XI. Καί ταύτα είπόντος τοϋ άγιου εφθασεν ημέρα. Καί θεασάμενος τό 

σώμα αύτοϋ δι' δλου κεκαλιυμμένον ταΐς θριξίν ώς θηρός έδειλίασα. Καί 135 

εμφοβος γενόμενος έτρόμαξα δια τό μή όράν τό σύνολον έν αύτώ μορ-

φήν ανθρώπου. "Αλλοθεν γαρ έπιγινώσκεσθαι αδύνατον ήν ειμή διέι λα

λιάς τής εξερχόμενης εκ τοϋ στόματος αύτοϋ. Ώς δε εΐδέ με ούτω φο-

βηθέντα λέγει μοι: «Τέκνον μου, τι εφοβήθης έκ τής θέας τοϋ σώματος 

τοϋ δυστήνου τούτον; Ουδέν άλλο εστί ειμή σώμα φθαρτόν άπαρτισθέν 140 

από σώματος φθαρτού εις τό σχήμα τοϋτο». 

XII. Καί πάλι έπννθάνετο λέγων: «"Ισταται δ κόσμος καί || θάλλει κατά 253ν 

τό άρχαϊον έθος;» Καί λέγω αύτώ): «Ναι, πάτερ, χάριτι Χριστού καί 

υπέρ τους πρώτονς καιρούς πλεϊον θάλλει δ κόσμος έως τήν σήμερον». 

Καί πάλιν λέγει μοι: «"Εστίν ελληνισμός ή διωγμός τών χριστιανών εως 145 

τοϋ νυν;» Αέγω αύτώ: «Τή τών σων αγίων ευχών βοήθεια πέπαυται 

δ διωγμός τών χριστιανών εως άρτι καί ούκ εστίν εϊδωλολατρεία φα

νερούς πολιτενομένη». "Ο καί άκουσας δ γέρων εχάρη χαράν μεγάλα/ν. 

Καί αύθις λέγει μοι: «ΕΊσί τίνες άγιοι έν τώ κόσμιο σήμερον ενεργούν

τες δννάμεις καί θαυματουργίας καθιος εϊπεν δ Κύριος έν τοις θείοις 150 

Εύαγγελίοις, δτι: «'Εάν έχητε πίστιν (»ς κόκκον σινόπεως έρεΐτε τώ 

151. Mat 21. 21 cf. Mat 17. 20. 

130. ειμί : ύπάρχω\^ || post μου add. Kai τι μοι τα όφελος τοϋ κόσμου U | ante τοΰ1 add. 

έιπο ΤΑ έκ R L || 131. προ - θεού o m . R U || άρπάσαι - ιίγγέλους : άρπάσουσί με οι άγγελοι 

Ο άρπάσαι με Οι άγιοι άγγελοι QIA || 132. ευθέως : ευθύς Ο ,| 134. ε'ιπόντος τοϋ άγιου : 

ειπών O i l λαλοϋντος τοΰ άγιου S || 136. αυτώ : έαυτώ I I || 137. έπιγινώσκεσθαι - ήν : ούκ 

έγινώσκετο ß R L U ούκ έπιγινώσκετο ΙΑ || cita - εξερχόμενης : (μόνον Α) έν τώ (έκ τοϋ R L 

από τοΰ U) έξέρχεσθαι τόν λόγον γ || 813. δέ : ούν ßLU || φοβηθέντα : δτι έφοβήθην βγ 

139. τι έφοβήθης : μή φοβηθής βγ Ι| 140. δυστήνου om. OQILf || τούτου : σου S || Ουδέν -

ειμή οπι.βγ || post σώμα add. γαρ έστι βγ || 141. εις - τούτο om. βγ || 1 42. post λέγων add. 

ο άγιος Ο || a n t e "Ισταται add. Πάτερ S || 144. τους πρώτους καιρούς : τοϋ πρώτου Ο τον 

πρώτον καιρόν S του πρώτου καιρού Η | πλεϊον : πλ.έον ß l A R U || Οάλλ.ει - σήμερον : 

άγαλλιώνται Ό \\ εως τήν om. Ο || τήν σήμερον : νϋν S || 145. post έλλ.ιρ'ΐαμός add. έξου-

σιάζων OS || ή : καί ΙΑ || τών χριστιανών om. I A R U || 146. ante Λέγω add. Kai β || Λέ

γω : εΐπον S || άγιων om. I A U || πέπαυται : παύσεται U || 147. εως άρτι om. I A U || εως-

πολιτευομένη om. R || άρτι : νϋν L ' | 148. πολιτευόμενη '.τελούμενη ΛΙ || "Ο om. ß L | | " ü 

καί : ταύτα IAU τοΰτο R || 149. τίνες om. Ο || 150. θαυματουργίας : ποιοΰντες ιάσεις τοις 

άσθενοϋσιν καί θαυματουργονσιν β θανματουργοϋσι L θαύματα I A R U || posi θαυματονρ-

γίας add. έν τώ κόσμω U Ι TOÎÇ om. A U | θείοις om. ßLIAUII 
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δρει τούτο}' "Αρθητι καί εμβλήθητι εις τήν θάλασσαν, καί γενήσεται». 

Καί τοϋτο είπόντος τοϋ αγίου έπήρθη παραυτίκα τό δρος ώσεί πήχεις 

πέντε καί εβλήθη εις τήν θάλασσαν. ' ΑναβλΑψας δέ καί ϊδών αυτό πε-

155 ριπατοϋν τύηρας τ ή χειρί τήν όψιν εϊπε: «Τι σοι γέγονεν, δρος; Ουχί 

σοι εΐπον άρθήναι. Στήθι έν τω τόπω σον)). Καί αύτίκα άπεκατέστη ον 

άπεσχίσθη. "Ο καί !οώι> εγώ έκ τοϋ φόβου επεσον χαμαί. Ό δέ άγιος 

κρατήσας μου τής χειρός ηγειρέ με ειπών: «Ούκ έθεάσω τοιαύτα θαύ-

254 ματα έν ταΐς ήμέραις σον:» Κάγό} εΐπον: || «Ουχί». Καί στενάξας εκλαυ-

160 σε καί εϊπεν: «Ούαί τή γη, δτι χριστιανοί μόνω ονόματι είσιν ού μήν δέ 

εργοις. Εύλογητός δ Θεός, δ άγαγών με εις τ()ν αγιον τόπον τούτον, 

iva μή αποθάνω έν τ ή ιδία πατρίδι καί ταφ«) έι> γή μεμιασμένη έν άμαρ-

τίαις πολλαίς.» 

X I I I . Όψίας δέ γενομένης εΐπέ μοι: «'Αδελφέ Σεραπίοίν, ούκ εστίν και-

Η>5 ρός τοΰ ποιήσαι ήμας ενχαριστίαν καί άγάπην;» 'Εγώ δε (ουκ) άπεκρί-

θην αντω ρήμα. Καί ευθέως άναστάς καί τάς χείρας εις τον ονρανόν 

έκτείνας είπε τόν ψαλμόν τούτον: «Κύριος ποιμαίνει με καί ουδέν με 

υστερήσει». Καί τα λοιπά τοΰ Ψαλμού. Τότε στραφείς επί τό αντρον 

φιονή μεγάλη εϊπεν: «Σκεύασαν, τέκνον, τράπεζαν». Καί λέγει μοι: «Είσ-

170 έλθωμεν, τέκνον, καί μεταλάβωμεν τροφής, ήν δ Θεός απέστειλε ήμϊν». 

Κάγώ θανμάσας διηπόρονν κατ έμαυτόν καί έκθαμβος εγενόμην, δτι 

μηδέν προ τούτου εωρακώς έν τω σπηλαίω είμή μόνον τόν αγιον νϋν 

τράπεζαν έσκευασμένην παντοίοις εδωδίμοις έό.}ρ(ον καί δίφρους δύο κεί

μενους καί άρτον πρόσφατον άπαλόν καί λαμπρόν dJcrei χιόνα καί άνθη 

175 ευπρεπή καί δύο ίχθύας απτούς καί λάχανα κάλλιστα καί ελαίας και 

167 Ps. 22 (23) 1. 

152. "Αρθητι : μετάβηθι εντεύθεν I A R L > εμβλήθητι : βλήθητι Μβγ || 153. έπήρθη : έστη ΙΛ 

|| ώσεί - θάλασσαν : έν φ ήσαν καί έπορεύετο εις τήν θάλασσαν U om. I | 154. 'Λναβλέψας -

άπεσχίσθη om. 11| αυτό : τό δρος Ο τοϋτο Q || εβλήθη : έπορεύετο OQ |Ι περιπατούν: πορενό-

μενον U | 155 post χειρί add ό άγιος A R L I J || Τι om. U | 156. Και - άπεσχίσθη : Καί 

τούτο είπόντος τοϋ άγίον εστη παραυτίκα τό δρος A R L U Ι| αι<τίκα - άπεσχίσθη : ταύτα εί

πόντος τοϋ ίιγίου εστη παραυτίκα το δρος β Ι 157. "Ο om. β Ι| "Ο καί Έγώ I R [| post εγώ 

add. (δέ LU) ταύτα ßLU || Ό- κρατήσας : Καί κρατήσας β |Ι 158. post χειρός add. ο άγιος 

OSQ | ο α φ α τ α . θεάματα L θέαμα U 11 159 σου : μου U I1 post σου add. πάτερ S l| post 

ουχί add. πάτερ OS || 160. ον μήν δέ • καί ονχι OSH | 161. άγαγών : διαγαγών O S H I A L U 

! 164. ούκ om. Q H I A I | 165. εύχαριστίαν καί om R || καί άγάπην : έιγάπης VI j οέ'κ om 

a supplevi e\ ßLIAU ουδέν R || 166. ρήμα om. R || 167 τον ψα/.μόν τούτον om Μ | 

168. posi υστερήσει a d d εις τόπον χλόης έκεϊ με κατεακήνωσε S | τα λοιπά : μετά τήν 

έμπλήρωσο· I I [ Τότε om Η | 170 ήν : ής ΙΑ Ι| ήν : ήνπερ OS % Q om. TI | 171. θανούσας 

διηπόρονν · έθαέ>μααα καί ήπόροΐ'ν (καί ήπόροΐ'ν om U) OSQγ || διηπόρουν · ήπόρουν Π || 

1 72. μηδέν : ουδέν L I A U || μηδέν - έωρακώς · ούχ εώρακα τι R | έωρακώς · εώρακα ßLIAU 

| ειμή- αγιον ' οέ'δέ γαρ υπήρχε τι έν αί'τφ ειμί) μόνος ό άγιος βγ || νϋν - έώρων . είσελ.-

θόντιον δέ ημών εώρακα τράπεζαν βγ Ι Ι 73 έσκευασμένην - έώρων Olii, βγ |' δύο Οίη. β | 
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φοίνικας καί αλ.ας || καί βανκάλιον πλήρες ύδατος γλνκαίον υπέρ μέλι. 254ν 

Καί καθησάντων ήμιον είπε μοι: «Ευλόγησαν, αδελφέ Σε,ραπίων». Κάγώ 

εΐπον: «Συγχώρησαν μοι, πάτερ)). Καί αυτός ευθέως είπε: «Κύριε, εύ-

λόγησον». Καί ιδού έθεασάμην καθάπερ δεξιάν άπλωθεΐσαν έκ τοϋ ου

ρανού και τον σταυρόν επί τής τραπέζης τυπώσασαν. Καί φαγόντων ήμά>ν 180 

εϊπεν: «ΤΑρον, τέκνον, ένθεν». Και ευθέως ήρθη ή τράπεζα άφανώ)ς. 

Έγό} δέ πάσας τής ζωής μου ημέρας ούκ έγευσάμην τροφής τοιαύτης 

ούτε ύδατος κατ' εκείνο τό ϋδιαρ. Τότε δ άγιος αποκριθείς εΐπέ μοι: 

«Εϊδες, αδελφέ, πόσον αγαπά δ Θεός τους δούλονς Λντοϋ; Καθ' ήμέραν 

γαρ εις ιχθύς έπέμπετό μοι. Καί σήμερον δια σε δ Θεός απέστειλε δυο. 185 

Οντως δ Θεός αποστέλλει μοι τροφήν πνενματικήν καί πόμα πνευματι

κόν. Τριάκοντα χρόνους εγενόμην έν τω τόπω τούτω καί ούχ εύρον ού>δέ 

μίαν ρ'ιζαν βοτάνης. ΠεΤναν καί δίψαν ύπέμεινεν ή ψυχή μου, εφαγον 

χουν από πείνης καί επιον πικρόν ύδωρ από θαλΛσσης καί διήλθαν γυ

μνός καί άνυπόδετος εως διελύθη μου τά μέλη έκ τοϋ δέρματος αύτοη> 190 

άπό τοϋ ψύχους. Καί εκαυσεν δ ήλιος τάς σάρκας μου καί ήμην κείμενος 

ώσεί νεκρός. Καί οι δαίμονες έπολέμονν με αενάως νυκτός καί ημέρας 

ένθεν || κάκεϊθέν με έν τώ αέρι σύροντες. Καί έγκατέλιπέ με ό Θεός 255 

τριάκοντα ένιαυτούς υπό πείνης καί δίψης καί γυμνότητας χειμαζόμενον 

καί τής βίας τοΰ ψύχους καί τοϋ καύσωνος. Καί ούτε θηρίον ούτε δρνεον 195 

τεθέαμαι έν τούτω τώ δρει. Καί ιδού ενενήκοντα πέντε έτη έχω άφ' ού 

ήλθον ενταύθα καί ούχ έ/ορακαν οι οφθαλμοί μου τι τών κτισθέντων 

ζώων υπό τοϋ Θεοϋ τους τριάκοντα χρόνους ειμή δαίμονας καί μόνον. 

Τελεσθέντων δέ τών τριάκοντα χρόνων εν οΐς ήμην κινδόνοις έκέλενσεν 

ό Θεός τώ σώματι μου καί εφνησάν μοι τρίχες ώς δρας, αϊ και έκάλν- 200 

176. πλήρες : πλα'/ρης OS || γλνκαίου - μέλι om. R || γλνκαίον : γλυκέος L U || 177. αδελφέ : 

άββα Ο || 178- post εΐπον add. αύτώ OS || αυτός : ό άγιος OSQIARL όγέρωνΌ || 179. ιδού 
om. L I A R II 180. καί - τραπέζης : ίγγιατα τής τραπέζης (ύπο άνω Ο υπεράνω S) καί βγ 

ι| post τυπώσασαν add. τον σταυρόν βγ Ι| 181. εύ)0έως : ευθύς Μ || ήρθη : έπήρθη βγ |, άφα-

νώς : εκείνη OSQTALU om. H R || 182. 'Εγώ - έγευσάμην : ουδέποτε ηύφράνθην R || 

183. post ύδατος add. έγευσάμην L I A U τής τε γλυκύτητας αύτοϋ καί τής όσφράσεως U || 

postw<5aroç add. έγευσάμην L I A U || τοιαύτη '.γλυκείας και ήδύτητος τοιαύτης OS τοιαύτη 

γλυκύτης Q | έιποκριθείς εϊπεν : λέγει 1ARU || 184. πόσον : πώς ΙΑ || 185 post άπέστειλεν 

add. ήμϊν O H || 186. Οντως : Καθ' ήμέραν, αδελφέ, ούτως OS || καί - πνευματικόν om. U l i || 

post πνευματικόν add. τέκνον U || 188. μίαν om. γ || post βοτάνης add. τοϋ εχειν με μικράν 

παραμυθίαν έξ αυτής OS || 189. από : έκ της I A R || επιον - καί om. I I | από : έκ τής γ | 

190. διελύθη : έξελ.ύθη Ο β Ο γ || 191. ήμην κείμενος : εκείνη χα/^α/ U || post ήμην add. χα-

μαί M ß l A R || 192. νυκτός - σύροντες : παρασύροντες και πολχμοϋντές με ßTAR περισύρον-

τες και πολ.εμοϋντες με LU || 193. αέρι : δρει Μ || 194. ένιαυτούς : χρόνους I A R U || χει/ια-

ζόμενον o m . I R || 195. post καύσωνος add. τής ήμέραςϋ \\ ούτε δρνεον om. Μ || 196. τούτω 

om. Ο || άφ ού ήλθον : δτι ε'ιμι O S Q I A L U o m . R έχω Π || 197. ζώων om. Q H I || 200. ώς 

οράς om. βγ | αϊ' καί έκάλχηραν : έως ού έκαλύφθησαν βγ || 
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ψάν μου πάντα τα μέλ.η. "Εκτοτε δέ εως τοϋ νϋν οντε οι δαίμονες 'ίσχυ

σαν πλ.ησιάσαι μοι οντε λιμός οντε δίψα οντε ψύχος οντε καύσων κατε-

κνρίενσάν μον, αλλ' οντε τό παράπαν ήαθένησα. Σήμερον δέ τετέλεσται 

τό μέτρον τής ζωής μον καί απέστειλε σε δ Θεός τοϋ ταΐς άγίαις χερ-

205 σίν σον κηδευθήναί μου τό ταπεινόν τοϋτο σώμα». 

XI V. Ταϋτα δέ εϊπε μετά τό μεταλαβεϊν τής τροφής. Εϊτα αύθις λέγει 

μοι: «'Αδελφέ Σεραπίιον, σύγγνωθϊ μοι έπ' ολίγον, έν τή ώρα τήδε τοϋ 

χωρισμού μον ποίησαν άγρνπνίαν». Καί ποιήσαντες τήν προ')την ενχήν 

255ν έτελέσαμεν δλ.ονς τους τοϋ \\ Δαβίδ νμνονς. Καί μετά τοϋτο λέγει μοι: 

210 «'Αδελφέ Σεραπίων, έπ' αν κηδενσης τό σώμα μον θες αντό έν τούτα} 

τω σπηλαίο} έν ειρήνη Χριστού καί φράξας λίθοις τό στόμα τοϋ απη-

λαίον πορεύου εν εϊρύμιη καί μή μείνης ενταύθα». Έμοϋ δε άρξαμένον 

κλαίειν και άποδνρεσθαι συγκεχυμένη φωνή λέγω αύτώ: «Πάτερ, αί

τησε τοΰ λαβείν με σύν σοι δπον δ' αν πορεύη». Άπεκρίθη εκείνος καί 

215 εϊπεν: «Έν ημέρα τής ευφροσύνης μον μή κλΜΪε, τέκνον. Ό δέ Θεός, 

δ όδηγήσας σε καί ένέγκας σε ενταύθα, ^4ΰτος διασώσει σε εν ευφρο

σύνη. Πλην ούκ έν τή τρίβω τής έλεύσεώς σου εσεται ή αποστροφή σου. 

Άδελιφέ Σεραπίων, μεγάλη μοί έστιν ή ημέρα αύτη υπέρ πάσας τάς ημέ

ρας τής ζωής μον. Σήμερον γαρ καταλιμπάνει ή ψνχή τό ποθητόν τοϋτο 

220 σιομα καί απέρχεται τοϋ καταπαϋσαι έν μοναΐς ζο)ής. Σήμερον άναπαύ-

201. "Εκτοτε : Καί άπ' εκείνης τής ώρας βγ || 202. πλησιάσαι μοι : πολεμήσαι ή πλησιάααι 

με U || ούτε - μου om. Μ || 203. Σήμερον δε : Καί σήμερον γ | 204. το?7 : όπως β || 205. κη

δευθήναί : κηδεύσης βγ || τοϋτο : μου γ || 206. Ταύτα - αύθις: Καί μετά τό ειπείν ταύτα, έν 

αύτη ημέρα περί έσπέραν (add. μετά τό λ^αβεϊν ημάς βρώσεως β) περί έσπέραν (om. β) 

(μεταλαβόντων ημών βρώσιν add. L) βγ || 207. σύγγνωθϊ - Σεραπίων2, om. Η || έπ' : ετι, 

LIAU om. R || τή - τήδε : ταύτη τή ννκτί OSQγ || ante έν add. καί Μ || τήδε : τούδε Μ || 

208. ποίησον : ποιήσωμεν OSQγ || ποιήσαντες : ποιηαάντων ημών OS || 209. ύμνους : ψα).-

μούς OSQγ || μετά τοϋτο : εϊτα U om. O S Q I R L j| post μοι add. ό γέρων Ο |Ι 210. έπ'αν : 

όταν βγ || ante σώμα add. ταπεινόν ΙΑ || 211. FV ειρήνη om. γ || 213. κλαίειν- φωνή : άρ-

ξαμένου έν δάκρυσι καί κλαυθμώ συμπαθείας ßIAL Ήρξάμην δέ όδύρεσθαι καί δάκρυσιν 

καί R || 214. τοϋ- πορεύη : τόν θεόν τοϋ λαβείν με σύ>ν σοι δπον δ' αν πορεύη, επειδή, μ,ά 

τον Χριστόν τόν ν'ών τοϋ θεού τοΰ ζώντος, ούκ έπίσταμαι πού πορευθήναι ούτε γινώσκω 

τό πώς èvruèOa παρεγενόμην OS || post πορεύη add. επειδή ουκ έπίσταμαι ποϋ πορευθή

ναι ουδέ γινώσκω πώς ενταύθα παρεγενόμην U || Άπεκρίθη - εϊπεν : Και λέγει μοι ό άγιος 

OSQ || 215. τέκνον om. βγ || δέ : γαρ Q I A R U om. O S H L || ο όδηγήσας : ώδήγησέ σε Η || 

καί- αυτός : αυτός καί ΙΑ om. R || 216. ένέγκας σε : ηνάγκασέ σε Q H A ένεγκών σε U || 

ένταϋΟα om. ß R U || έν ευφροσύνη om. Μ |Ι 217. Πλην : Καί βγ || ούκ om. Ο || αποστροφή : 

υποστροφή QIA || post σον add. Kai πάλιν λ.έγει μοι Q || 218. post Σεραπίων add. νϋν 

U || 219. γαρ om. L I A R || post ιρνχή add. μου Μ || τό ποθητόν τούτο σώμα : μον τών 

παθών τών τοΰ σώματος Ο || 220. καταπαϋσαι: καταπαύειν OS || 
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σεται τό σώμα μον τών πολλών κόπων καί πόνων. Σήμερον παρεμβα-

λονμαι έν τή χώρα τής αναπαύσεως μον». 

XV. Ώδε δέ τελέσαντος τόν λόγον αντον αίφνης έπλήσθη τό σπήλαιον 

φωτός τη/.ανγέστερον ήλίον καί ευωδιάς αρωμάτων έπληρώθη τό δρος 

εκείνο. Ό δέ κρατήσας τής χειρός μον πάλιν ήρξατο λέγειν οντω: «Σώ- 225 

ζον άντρον έν ώ τώ Θεώ || ενηρέστησα μετά τον σώματος τοϋ έν σαι 256 

κατασκηνώσαντος έν τή ζι»ή μον καί πάλιν ενταύθα μένοντος μέχρι τής 

κοινής αναστάσεως. Σώζου δέ καί σν σώμα, δ οίκος τών πόνων καί τών 

αναγκών καί τώ>ν κόπων, δ τω Κνρίφ άνατίθημι, δι' "Ον νπέμεινα πεϊναν 

καί δίψαν, ψύχος καί καύσωνα, γνμνότητα καί στενοχωρίαν. Αυτός έν- 230 

δνσον τοϋτο ένδυμα δόξης έν τή φρικτή ημέρα τής παρουσίας Σου. Σώ-

ζεσθε οι οφθαλμοί μου, οϋς έμάραναν ai παννύχιοι άγρυπνίαι καί λοιπόν 

άναπαύεσθε. Σώζεσθε οι πόδες μου, ους κατέθλασα όλονύκτοις στάσεσιν 

προσευχής. Σώζεσθε άσκηταί, οι έν φάραγξι τών ορέων κεκοιμημένοι. 

Σώζεσθε δέσμιοι, οι δια τήν τών ουρανών βασιλείαν καταπονούμενοι. 235 

Σώζεσθε οι έζωγρημένοι καί παρήγορους μή έχοντες. Σώζεσθε λ^αϋραι, 

σώζον πιστή εκκλησία, δ Ιλασμός τών αμαρτιών. Σώζεσθε ιερείς Κυρίου, 

μεσϊται Θεοϋ καί ανθρώπων. Σώζεσθε τέκνα τά τώ Χριστώ άρμοσθέντα 

δια τον θείον βαπτίσματος. Σώζεσθε οι τονς ξένονς ώς τόν Χριστόν 

υποδεχόμενοι, φίλοι Θεοϋ καί ξενοδόχοι. Σώζεσθε οι ελεήμονες, σώζεσθε 240 

οι πλούσιοι, σώζεσθε βασιλείς και άρχοντες, οι δντες σνμπαθεϊς προς 

τους πένητας || {καί} τονς πλησίον. Σώζεσθε οι ταπεινόφρονες, νηστεν- 256ν 

121. post ζωής add. μετά τών ψυχών τών άγιων OS || ante τών add. από β [| 222. χώρα : 
χαρά. Η || 223. ΎΩδε - λόγον : Καί ταύτα είπόντος βγ || αίφνης om. γ || 224. ante δρος add. 
μέγα OSQIALU || 225. Ό δέ : Καί βγ | | post κρατήσας add. ο άγιος LIAR ό δσιος U || 
πάλιν om. γ || 226. post αντρον add. σώζου σπήλαιον OS || 227. κατασκηνώσαντος : κατε-
σκήνωσα ΙΑ || post μου add. ό άγιος β || μένοντος : μενέτω βγ || 228. Σώζου δέ om. γ || 
229. δ- άνατίθημι : Σοι, Κύριε, τό σώμα μου προστίθημι βγ || δι' "Ον : διά γάρ Σε βγ || 
230. ante στενοχωρίαν add. παααν Η || 231. τοϋτο : αυτό β || 232. παννύχιοι : νυκτερινοί βγ 
|| λοιπόν : κοιμηθέντες ßLIAU || 233. άναπαύεσθε : άναγκάζεσθε ΙΑ || οι om. Μ || κατε'ΟΛασα .· 
εθλασα Ο || όλονύκτοις στάσεσιν : έν τή όλ.ονύκτοί στάσει τής γ || 235. Σώζεσθε - λαϋραι om. 
R |Ι Σώζεσθε - 'έχοντες om.M 11 σώζεσθε- καταπονούμενοι om. Η || 236. σώζεσθε - λαϋραι 
om. Η || post έχοντες add. σώζεσθε μοναστήρια U || 236. post λαϋραι add. σώζεσθε οί ελεή
μονες, σώζεσθε οί πλούσιοι QIA |Ι 237. πιστέ/ έκκλ^ησία : εκκλησία τοϋ θεοϋ καί πάσα ή 
οικουμένη R || ό ιλασμός - πάντες om. R || 238. τα om. Μ || τά τώ Χριστώ άρμοσθέντα : τής 
εκκλησίας, οί άρμοσθέντες (υιοθετηθέντες QIA) τώ Χριστώ βΙΑ || τα - άρμοσθέντα : οί άρμο-
σθέντες L οί άρισθέντες U || 239. Σώζεσθε - πλούσιοι om. ΙΑ || 240. φίλοι - ξενοδόχοι om. 
Ο || Σώζεσθε - πλούσιοι om. U | σώζεσθε οί π)χ>ύσιοι om. Μ || 241. post πλούσιοι add. οί 
μή χάριν πλεονεξίας τόν πλοϋτον σνναγόντες OS διακόνων Q διιί Κύριον II || post συμπα
θείς add. καί ελεήμονες U || 242. και supplevi ex Μ (| TOÎ)Ç πλησίον om. Ο (| πλησίον : πλου
σίους S | 
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ταί καί άγωνισταί, οι τοις πόνοις μή έκλνόμενοι. Σώζεσθε οί σπουδαίοι 

έν ταϊς προσευχαϊς καί έν ταϊς άγίαις εκκΛησίαις έπαγρυπνοΰντες. Σώ-

245 ζεσθε πάντες, σώζον τό δρος τοϋτο, σώζου γή και πάντες οί κατοικονν-

τες έν αυτή έν αγάπη καί ειρήνη Κνρίον». Στραφείς δέ προς με ήσπά-

σατό με ειπών: «Σώζον, αδελφέ Σεραπίων. Χριστός, ον έΡ,πίδι τής αντα

ποδόσεως τόν δι'έμέ κόπον ύπέμεινας, Αυτός παράσχοι σοι τόν μισθόν τοϋ 

κόπου σου έν τή ημέρα τής παρουσίας Αύτοϋ». Καί πάλιν λέγει μοι: 

250 «'Αδελφέ Σεραπίων, ορκίζω σε κατά τοϋ Θεοϋ τοϋ ζώντος μή λάβης τι 

έκ τοϋ ταπεινού μου σώματος έως μιας τριχός, μηδέ προσάψης αύτώ 

ένδυμα ιματίου, άλλα αϊ τρίχες, αίς ένέδυσεν avrò ό Θεός έστωσαν αύ

τώ εντάφια. Καί μή μείνης ενταύθα σήμερον». Καί ταΰτα είπόντος αύ

τοϋ καί έμον θρηνοϋντος φωνή γέγονεν έκ τον ουρανού λέγουσα: «'Αγά-

255 γετέ μοι τό σκεύος τής εκλογής τής ερήμου. 'Αγάγετε μοι τόν έργάτην 

τής δικαιοσύνης καί τέλειον χριστιανοί' καί δοΰλον πιστό ν. Αεϋρο, Μάρ-

257 κο, δεϋρο άναπαύου έν τή χώρα τής χαράς καί \\ τής πνευματικής ζωής». 

Καί ευθέως δ άγιος λέγει μοι: «Κλίνωμεν γόνν, αδελφέ)). Καί κλινάντων 

ημών τά γόνατα είσήκονσα τής φωνής αγγέλου λεγούσης προς τόν έτε-

260 ρον: «"Εκτεινον τάς άγκάλας καί δέξαι». Α καί άκουσας έγυ) έξέστην. 

XVI. Καί άτενίσας εϊδον τήν ψνχήν τοϋ άγίον βασταζομένην ύπ' άγγέ-

λιον καί ένδεδνμένην στολήν λενκήν καί άναφερομένην εις τους ουρανούς. 

Καί άνεκαλύφθη ή στέγι\ τοϋ ούρανοϋ καί εϊδον τάς φνλΛς τών δαιμόνων 

ίσταμένας έτοίμως καί ήκονσα φωνής λεγούσης: «Φύγετε, υιοί τοϋ σκό-

265 τους, φύγετε από προσώπου τοϋ φωτός τής δικαιοσύνης». Και ένεποδί-

σθη ή ψυχή τοϋ άγιου ώσεί ώραν μίαν. Καί ήκονσα φωνής λεγούσης 

244. άγίαις om. Ο \ Σώζεσθε πάντες om 0 Q | 245. πάντες - σώζου'2 : μοναχοί U | post 

πάντες add. οί τόν Χριστόν καί αλλήλους άγαπώντες SQII1AL | σώζου τό δρος τοϋτο om. 

Q H I A | Σώζου2 - Κυρίου om. R || tv αύτη om. L αυτή -καί om. Ι | | 2 4 6 . tv αγάπη καί 

om. A IS ante Στραφείς add. Kai μετά τό ειπείν τον αγιον (τόν αγιον om. L I A R ) ταύτα βγ 

|| δέ om. βγ | arile προς add. Μ και |Ι 247. ειπών : καί λέγει R λέγων L U II post Σώζον add 

καί συ Μβγ || ού : σου ΤΑ || 248. τόν - έμέ : τούτον τόν L || Χριστός - Αέ'τός : 6 Χριστός R ' 

δι έμέ om. IAU !| 249 Kai - μοι : ΙΙλήν S | 250 Άδε/.φέ Σεραπΰον om U | a n t e θεοϋ 

add. Χρίστου τοϋ υίοϋ Μ β || θεού τοϋ ζώντος : Υίοϋ τοϋ θεοϋ, τοΰ Κυρίου ημών 'Ιησού 

Χριστού ΙΑ Χριστού, τον Υίοϋ τοϋ θεοϋ LU || τοϋ ζώντος om. R || 251. προσάψης : προ

σέγγισης βγ |Ι 252. αίς : ας 0 S H L U ι 254. Άγάγετε - έρημου om. Μ || άγάγετέ μοι om 

R I 255 τής εκλογής - έργάτην ο ru U τής εκλογής oui il || ante τής add. έκ BIAL 

256 Μάρκο : τέκνον έμον, Μάρκε U ι| 257 δεϋρο'2 om. R I 258. ό άγιος om R | 259. είσή

κονσα : ήκοι σα γ Ι λεγούσης - δέξαι om II | 260 post εκτεινον add σον Μ Ι καί δέξαι 

οιη. βγ | Ά : Καί ταΰτα ßU Ταύτα L I A R | έξέστην : έχνέστην MßLU I post έξέστην add. 

άπό τής γοννκλισίας U || 262. καί om. Μ | 263. έινεκαλύφθη - και om. L Ι1 στέγη : σκέπη 

U Ι, 264. έτοίμως : έτοιμους 0 S R | post λ.εγούσης add άνωθεν U | 265. φύγετε om. βγ | 

ante Kai add Kai εΐδον καί U '! 266 λιεγονσης καί om OSII | ! 
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καί προτρεπομένης τους αγγέλους: «"Αρατε, πορεύεσθε τόν καταισχύ-

ναντα τους δαίμονας». Παρελθούσης δέ τής ψυχής αύτοϋ τάς φυλάς τών 

δαιμόνων ευθέως έθεασάμην ώς ομοίωμα δεξιάς χειρός έκταθείσης εκ 

τοϋ ούρανοϋ καί δεξαμενής Χην ψυχήν αντον. Καί ού>κέτι ουδέν εώρακα. 270 
rHv δέ έύρα έκτη τής νυκτός. 

XVII. Και ποιήσας πάσαν τήν νύκτα προσευχόμενος έιος πρωί καί τήν 

νμνωδίαν τελέσας επάνω τοϋ σώματος, βαστάσας έθέμην έν τώ σπι\-

λαίω, ού τό στόμιον φράξας λίθοις 

Χ Vili, κατήλθον τοϋ δρονς ίκετεύων καί δεόμενος τόν σταυρόν γενέσθαι 275 

βοηθόν τοϋ ύπεξελθεϊν τήν φο\\βεράν έκείνην έρημον. Καί περί δυσμάς 257ν 

ηλίου ιδού οί δύο ήσυχασταί εκείνοι, οί δφθέντες μοι καθημένω προς τόν 

όββάν Ίωάννην καί αύθις όφθέντες μοι έν τή ερήμω, παρεγέ,νοντο λέ

γοντες μοι: «Άληθιός, άδελ,φέ, έκήδενσας σήμερον σώμα, ού ούκ εστίν 

δ κόσμος αντάξιος. 'Αναστάς ούν όδοιπόρησον νύκτιορ μεθ' ημών αήρ 280 

γάρ έστιν καταψύχο>ν. Τήν γαρ ήμέραν ού δυνήσει περιπατεϊν δια τήν 

τοϋ ήλιου θερμότητα». Καί άναστάς συνεπορεύθην αύτοΐς έως πρωί. Εϊ

τα, λέγει μοι: «Πορεύου εν ειρήνη και ενχου υπέρ ημών». 

XIX. Ον μακράν δέ γενόμενος αύτΰίν άτενίσας εϊδον. Καί ιδού ίστάμην 

εις τήν θύραν τής εκκλησίας τοϋ αββά 'Ιωάννη. Καί έκθαμβος γεγονώς 285 

έδόξαζον τόν Θεόν φο}νή μεγάλη άναμνησθείς τών λόγιον τον άγίον Μάρ-

267 καί προτρεπομένης om U Ι| 'Αρατε om Ι || πορεύεσθε om R || post πορεύεσθε 

add. τό εμόν τέκνον L || καταιαχύναντα : καταισχύνοντα Μ | 268 αϋτον τον άγίον U \\ 

269. post δαιμόνων a d d . ΐστανται γαρ οί δόλιοι (δολεροί Ό) ώς αναρίθμητα καί άπειρα 

στρατεύματα έν τώ αέρι σννέχοντες τάς ψυχάς τών βουλομένων παρελθεϊν OSU Ι| 269. ώς 

ομοίωμα om. L I A R || δεξιάς : δόξης Ο j δεξιάς χειρός . . δεξαμενής : δεξιάν χείρα . 

έκταθεϊ,σαν δεξαμένην L U 270. καί - αύτοϋ om S || δεξαμενής : όεξαμένην Ο \\ ουδέν : 

αυτήν πλέον U || 271 έκτη : τρίτη R om. L l| post νυκτός add. ό'τε έθεασάμην ταντα U |Ι 

273. post βαστάσας add αυτό ΙΑ || βαστάσας- σπηλαίο} om. R || 274 ού - λίθοις . καί βγ 

| λίθοις om. ΙΑ || στόμιον · στόμα γ || 275 ante κατήλθον add. καί εύξάμενος γ || τόν Σταυ

ρόν : τόν θεόν M L U τοϋ Θεοϋ ß I A R | | 276. ύπεξελ.θεϊν : άπελθειν Ο έξελ.θεϊν HTAR || 

277. καθήμενο) om βγ Ι| καθημένω - παρεγένοντο om Μ || 278 καί - έρήμιη om βγ || λέ

γοντες : λέγουαιν Μ || μοι : 279. προς με R om MI || 280. έιντάξιος : άξιος βγ j| όδοιπόρη

σον μεθ'ήμών · όδοιπορήσωμεν βγ || νυκτωρ . τήν νύκτα R || μεθ'ήμών om ΙΑ | 281. Τήν 

γαρ ήμέραν ού ' καί ού μή ΙΑ Και έν ήμερα U | Τήν - δυνήσει : καί ού μή δύινασαι έν ημέ

ρα OSQ ού μή γάρ Η πολλή γάρ έστι ή θερμότης έν τ ή ημέρα καί ού δύνασαι L || δυνήσει 

: μή δυνηθής R |Ι 282. θερμότητα την ήμέραν ΙΑ || συνεπορεύθην : συνεπορενόμην U || 

Είτα : Καί βγ |ι 283. λέγει : λέγονσί Μβγ || 284 γενόμενος : γενόα,ενον S | 285. θύραν : πν-

λην ΑΙ | εκκλησίας : κέλλας S || 286 άναμνησθείς τών λόγων είπόντος . καί έ;ινήσθην τόν 

λόγον ... δν εϊπεν OSII καί έμνήσθην δν εϊπεν QIA καί έμνησθην τοΰ λόγου ού εϊπεν 

R L U Ι 
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κον είπόντος μοι, ότι: «ούκ έν τή τρίβω τής ενταύθα έλεύσεώς σον έσται 

ή υποστροφή σον». Καί πεπίστευκα &>ς άοράτω βασταγμώ δια τών ευ

χών αύτοϋ άπενεχθήναι ένθεν ήμην τό πρότερον. Καί έμεγάλυνον τά ελέη 

290 τοϋ άγαθοϋ καί φιλάνθρωπου Θεοϋ ημών, α έποίησέ μοι, τω άναξίω, 

διά τϋ)ν πρεσβειϋ)ν καί ευχών τοϋ άγιου Μάρκου καί πιστού δούλου Αύ

τοϋ. Τούτων τών φωνών άκουσας δ άββάς Ίο)άννης εξήλθε καί λέγει 

μοι: «'Εν ειρήνη μετά Θεόν παρεγένου, αββά Σεραπίων)). Καί εϊσελθών 

258 σύν αύτώ έν τή εκκλησία διηγησάμην αύτώ καί τοις συνελθοϋσιν || άπαντα 

295 κατιϊ μέρος τά γεγονότα. Καί πάντες έδόξαζον τόν Θεόν, τόν ποιοϋντα 

μεγάλα τε καί εξαίσια, ών ούκ έστιν αριθμός. Ό δέ άββάς 'Ιωάννης 

άναστάς μέσον εϊπεν: «'Αληθώς, αδελφοί. 'Εκείνος ήν τέλειος χριστια

νός ένα) ημείς ονόματι μόνω έργο} δέ ουδαμώς. Ό δέ φιλάνθρ«)πος και 

ελεήμων θεός ό παραλ,αβών τόν αγιον Μάρκον και δοϋλον Αύτοϋ εις 

300 τας αιωνίους αύλάς τής βασιλείας τών ούρανώ)ν, Αυτός σκεπάσει ημάς 

υπό τάς πτέρυγας τής χάριτος Αύτοϋ καί οδηγήσει ημάς εις τό θέλημα 

287. ενταύθα om. βγ || 288. υποστροφή : αποστροφή Μ || ώς : δτι βγ || 289. αύτοϋ : τοΰ άγίον 

L τοΰ άγίον Μάρκου καί πιστοϋ δούλ.ον Αύτοϋ Ι A R U || άπενεχθήναι : άπηνέχθην Μβγ | 

ένθεν : ένθα ΛΊ δπου βγ || 290. α - Αύτοϋ : τοϋ θεράποντος Αέποΰ Μάρκου U om. l i || μοι 

τώ άναξίω : μετ έμον τοϋ αναξίου O S Q I A L U δι έμοϋ τοϋ άναξίον I I || 291. τών πρε

σβειών καί om. Ο || καί ευχών om. Η || 292. Τούτων om. ßL IAR || post φωνών add. μον 

δέ β || 293. Έν - παρεγένου : Καλώς ήλθες R || παρεγένου : παραγέγονας LAU | εϊσελθών -

γεγονότα : είσελθόντος μου έν τή εκκλησία έξηγησάμην αύ>τώ άπαντα (πάντα R) τα γε

νόμενα βγ [Ι 295. τόν- μέσον : Kai L I A U || Καί- μέσον : Καί έδόξασεν τόν θεόν καί R | 

297. post είπε'ν add. μοι βγ || 'Αληθώς - χριστιανός om. Η || άδελ,φοί : αδελφέ γ || post χρί-

στιανός add. και τή κλήσει καί τοϊς έργοις O S U || 298. ενώ : έπεί β || εκείνος - ενώ om. R 

Il post ήμεϊς add. δέ R || ενώ - επε? l A L | μόνιμ : μόνον έαμέν χριστιανοί βγ |Ι 299. ελεήμων : 

αγαθός R |Ι ο - Αυτός om. R | ante δοϋλον add. πίστον Ο || καί om. I l || post 300. αιωνίους 

add. αύτοϋ Μ || post ημάς add. καί τήν άγίαν Αντον (add. καΟολικήν καί άποστολικήν έκ-

κλ.ησίαν β) ßLIAU | 301. υπό- Αύτοϋ om. R || ύπό - αγίων : δτι Λντφ πρέπει δόξα σύν 

τώ Υιώ καί τω άγίω Πνεύματι. νϋν καί άεί καί εις τους αιώνας Η || εις - άγιων : καί έμέ 

τόν άμαρτωλΜν καί τους άκούοντας τόν βίον τοΰ άγιου ώς ιίγαθός και φιλάνθρωπος είς τους 

αιώνας τών αιώνων Ο |) καί - Μάρκου : άπό πάντων τών τοΰ διαβόλου σκανδάλα)ν δτι άεί 

καί δια παντός (add. διαρκώς διά παντός L δια παντός ώς λέων όριόμενος U) λυττα καί 

μαίνεται καθ' ημών τών ταπεινών μοναχών (add. αλλ' ο θεός, ό πανάγαθος, ό ελεήμων καί 

εϋσπλαγχνος, ό δεχόμενος τήν μετάνοιαν ή/ιών τών ά/ιαρτωλ.ών Αυτός U) βγ || post θέ/.ημα 

Αύτοϋ add. όπως τύχωμεν καί ήμεϊς ελέους έν τή φοβερά ημέρα τής κρίσεως μετά τοϋ όσιου 

πατρός ημών Μάρκου, τοΰ άπό 'Αθηνών όρμωμένον, πρεσβείαις τής πανάχραντου Θεοτόκου 

(ύπερευλογημένης δεσποίνης ημών Q) καί άειπαρθένον Μαρίας SQ || 
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Αύτοϋ εύχαίς καί πρεσβείαις τοϋ όσιου πατρός ημών Μάρκου καί πάντων 

τών αγίων. 'Αμήν». 

302. εύχαϊς και πρεσβείαις : δπως τύχωμεν καί ήμεϊς ελέους έν τή ημέρα τή φοβερά (τή 

φοβερά om. U) τής κρίσεως μετά I A U || καί πρεσβείαις om. Μ || a n t e Μάρκου add. aßßä 

LU |l post Μάρκου add. τοϋ άπό 'Αθηνών ορμώμενου, πρεσβείαις (add. καί ίκεσίαις U) 

τής άχραντου (πανάχραντου U) Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας J AL· \\ τοΰ - Μάρκου : 

τής αχράντου Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας R || 303. post αγίων add. τών άπ' αιώνος 

εύαρεστησάντοίν Χριστώ (add. τώ Θεώ διά βίου καθαρού, έισπίλον και άμωμου καί διά 

πολιτείας άγγελομιμήτον καί ουρανίου διαγωγής δι' ης τής ουρανών βασιλείας καί ατελεύ

τητου χαράς ήξιώθησαν Q) δτι αύτοίς (φ U) πρέπει ή δόξα καί κράτος (τιμή καί προ-

σκύνησις Q) εις τους απέραντους αιώνας τών αιώνων (σύν τώ άνάρχω αύ>τοϋ Πατρι καί τω 

Παναγίφ καί άγαθώ καί ζωοποιώ Αυτού πνεύματι νϋν καί άεί καί U) QU jl 

Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Γ. Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η 
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