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ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΣΙΟΝ ΔΑΒΙΔ

Την ανάγκην νέας έκδόσεως του βίου του οσίου Δαβίδ επί τη βάσει όλης 
τής χειρογράφου παραδόσεως καί τής έν συνδυασμφ προς αυτήν επανεξε- 
τάσεως των μέ τό θέμα αυτό σχετιζομένων ζητημάτων έπεσήμαναν ήδη ό 
Raymond J. Loenertz1 καί ό Paul Lemerle εις δύο σχεδόν ταυτοχρόνως δη- 
μοσιευθείσας μελέτας των2. Ό βίος του όσιου Δαβίδ είναι μέχρι τοϋδε γνω
στός άπό τήν παλαιάν εκδοσιν τοϋ V. Rose3, γενομένην εξ άτελοϋς χειρο
γράφου μή σωζομένου πλέον4, είς τό κείμενον τοϋ όποιου ό εκδότης επέφερε 
διαφόρους άδικαιολογήτους διορθώσεις.

’Ασχολούμενος μέ τήν νέαν αυτήν εκδοσιν καί τήν έξέτασιν των έξ αύ- 
τής δημιουργουμένων ζητημάτων, έθεώρησα σκόπιμον νά άρχίσω μέ τήν 
προκαταρκτικήν δημοσίευσιν άνεκδότου έγκωμίου είς τον όσιον Δαβίδ υπό 
άγνώστου συγγραφέως, τό κείμενον τοϋ όποιου διεσώθη είς δύο κώδικας 
τής μονής Διονυσίου τοϋ 'Αγίου ’Όρους. Τήν ϋπαρξιν τοϋ έγκωμίου αύτοΰ 
εΐχεν ήδη έπισημάνει ό Loenertz5. Είς τήν εκδοσιν τοϋ κειμένου ένταϋθα 
επισυνάπτω μερικάς παρατηρήσεις, προτιθέμενος νά έπανέλθω εύρύτερον 
κατά τήν εκδοσιν τοϋ βίου επί τή βάσει όλης τής σωζομένης χειρογράφου 
παραδόσεως. Έκ των δύο κωδίκων τής μονής Διονυσίου, οί όποιοι διασώ
ζουν τό κείμενον τοϋ έγκωμίου, ό μέν εις (52, ένταϋθα Β) είναι τοϋ δεκάτου 
τρίτου, ό δέ άλλος (145, ένταϋθα Α) τοϋ δεκάτου εβδόμου αίώνος6. Ό πρώτος 
έξ αυτών, έκ περγαμηνής, περιέχει 18 βίους καί έγκώμια άγιων καί μαρτύρων 
κατ’ έπιλογήν, ό δέ δεύτερος, έκ χάρτου, περιέχει 45 ομοίως βίους καί έγ-

1. Saint David de Thessalonique. Sa vie, son cult, ses reliques, ses images, «Revue des 
études byzantines», τ. II (1953), σ. 205-223.

2. Invasions et migrations dans les Balkans, «Revue Historique», τ. 211 (1954), σ. 269, 
σημ. 1.

3. Leben des heiligen David von Thessalonike, Berlin 1887.
4. Πρόκειται περί τοϋ κώδικος Beroliniensis Graecus 57, ό όποιος, ώς μέ έπληροφό- 

ρησεν διά της άπό 13. 2. 1970 έπιστολής του ό κ. J. Irmscher, «Gehört zu den infolge der 
Verlagerung während des letzten Krieges verlorengegangenen Handschriften».

5. Έ.ά., σ. 213, έκ τοϋ A. Ε hr hard, Überlieferung und Bestand der hagiographi- 
schen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen bis zum 
Ende des 16. Jahrhunderts (Leipzig, 1937-1943) III, σ. 48 σημ. 1 καί 55.

6. Περιγραφή εις S ρ y r. P. L a m b r ο s, Catalogue of the Greek Manuscripts on Mount 
Athos I (1895), σ. 322-323 διά τόν κώδικα 52 καί 344 διά τόν κώδικα 145.
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κώμια αγίων καί μαρτύρων κατ’ έπιλογήν, έχει γραφή δέ υπό τριών χειρών, 
εξ ών ή δευτέρα, ή του ’Ιγνατίου, κατέγραψε τά τελευταία 15, εν οϊς καί το 
εγκώμιον του οσίου Δαβίδ.

Ό κώδιξ Β περιέχει αρκετά ορθογραφικά σφάλματα καί τινας μικράς 
παραλείψεις, άποδεικνυούσας ότι ό A έγράφη επί τή βάσει άλλου προτύπου. 
Εις τήν ενταύθα εκδοσιν ώς βάσις έτέθη ό κωδιξ Α, είς δε τό κριτικόν υπό
μνημα καταχωροΰνται αί διάφοροι γραφαί τοϋ Β, παραλειπομένων όμως 
των ορθογραφικών σφαλμάτων του.

’Εγκώμιον εις τον όσιον πατέρα ήμών Δαβίδ, τον εν Θεσσαλονίκη.

1. Δαβίδ δέ ό όσιώτατος, τούτο γάρ όνομα τω είς ύπόθεσιν προκειμένω 
τω λόγω, οΐά τις των άλλων κλήρος εξαίρετος έκ Θεσσαλονίκης καί εν Θεσ-

Β250ν σαλονίκη καί γενόμενος καί έξαισίοις διηγωνισμένος τής άσκητικής | πα- 
λαίστρας άθλοις τε καί ίδρώσιν, ουρανόν μέν τού πνεύματος, ταύτην δέ των 

5 τιμίων αυτού λειψάνων μέχρι καί τήμερον οίκητήριον ευρατο. Πρέπον δ’άν 
Α353ν ε’ίη μικρόν τόν λόγον άναγαγεΐν | ώς εν κεφαλαίφ, ώς άν εύσύνοπτά τε τού 

κατ’ αυτόν χρόνου καί ή ύπερφυής αυτού πολιτεία τοϊς άκροωμένοις γενή- 
σεται.

2. Χρόνος ήν τής τού όσιου μετά των λοιπών άνθρώπων συμβιωτεύ- 
10 σεως καθ’ όν τά τής χριστιανών ρωμαϊκής άρχής σκήπτρα νεύματι θείω

’Ιουστινιανός ένεχειρίζετο· καθ’ όν δή χρόνον ό όσιος πολλήν εμφαίνων 
εν έαυτώ καί προ τής άσκητικής άγωνίας καί τελειότητος τήν περιουσίαν 
τής άρετής, ήθος τε άπαν έκόσμει δι’ ευταξίας, λόγον τε πάντα ρυθμίζων 
ταΐς συμμετρίαις, ήθει τε καί λόγω τής άρετής εργάτης άξιόπιστος έγνωρί- 

15 ζετο. Είχε μέν γάρ τών προ αύτοΰ πολλούς καί άλλους παραδεικνύντας, 
ώς θέμις, τόν χαρακτήρα τής ένθεεστέρας ζωής καί ώς αυτήν ίκανώς παρα- 
θήγοντας, πολλώ δέ μάλλον τόν συνώνυμον αύτώ καί όμότροπον. Προσήν 
γάρ αύτώ κατ’ έκεΐνον τό τής πραότητος άγαθόν τοσοΰτον, ώς εξόν είκάζειν 
εκείνον εν τούτφ κατοπτριζόμενον ή εν έκείνφ τούτον έντυποΰσθαι καί άκρι- 

Β251 βώς I διαγράφεσθαι, ώστ’ εί καί τινες καί περί αύτοΰ τόν θεόν οίηθεΐεν εϊ- 
πεϊν, ώς εύρον άρα τούτον τόν νέον Δαβίδ, άνδρα κατά τήν καρδίαν μου, ούκ 
έκτοπόν τι φαΐεν άν, άλλά καί λίαν άρμόδιον. Όρα γάρ, εί μή κατ’ έκεΐνον 
καί ούτος ήνδρίσατο καί άσπονδον τήν κατά τών άοράτων εχθρών επεδεί- 
ξατο μάχην, ώς εκείνος κατά τούς ορατούς. Σκόπει δέ μετά τήν συμβολήν

Titulus in Β: βίος έν έπιτόμω ήτοι έγκώμιον είς τόν όσιον πατέρα ήμών τόν έν Θεσσαλο
νίκη 2 τφ supra lineam Β 5 εϋρετο Β 9 έμβιωτεύσεως Β 17 προς ήν Β 18 
έξών Β
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του πολέμου καί τήν άνά κράτος αύτοΰ μέν νίκην, των δέ πολεμίων ήτταν, 25 
εί τι μεθήσειν αύτω δόξαιτο των βέλτιστων, ώς ένδέον έκείνου καθοτιοΰν | 
έναποφανθήναι, εί μή καί κρεΐττον είπεΐν έθελήσαι γενέσθαι καί πολλω τω Α354 
τάχει καί τούτον παραδραμεϊν άγωνίσασθαι.

3. Δεχέσθω τοιγαρούν ό άμφισβητών τάς άποδείξεις, έκάστω των κατά τά- 5 
ξιν συντιθεμένων τω λόγω τήν διάνοιαν ένιείς καί δι’ έαυτοϋ συλλογιζόμενος 
τήν άλήθειαν- ου γάρ άνασχόμενος τον άγιασμόν τοϋ σώματος προέσθαι 
καί τήν γαμικήν άνταλλάξασθαι συγγνώμην έκείνου, το πρώτιστον υπαγό
μενος τής παρθενίας καλόν καί όπως άν αυτό σώον καί άφθορον διατηρη- 
θείη διανοούμενός τε καί περί πολλοϋ προμηθούμενος, τή μονή προσφοιτα 10 
των άγιων μαρτύρων | Μερκούριού καί Θεοδώρου. Πολλά γάρ ευαγή σε- Β251ν 
μνεία καθάπερ ιατρεία άλλαχόθεν άλλα καί πανταχόθι τής Θεσσαλονίκης 
διείληφεν εις άνάληψιν έπειγόμενος του μοναδικού τε καί άσκητικοϋ επαγ
γέλματος. Άμφιέννυται τοίνυν πολλω μέν πρότερον όλη τή ψυχή τήν χάριν 
τού πνεύματος, τηνικαϋτα δέ τέως τήν αγγελικήν τε καί άσκητικήν άμπε- 15 
χόνην. Έπεί δέ καθώπλιστο καί προς τά πνευματικά τής πονηριάς άνέδην 
άντεπαρετάξατο, συγγενή καί οίκείαν διά τής όλιγοσιτίας ή μάλλον άσαρ- 
κίας είπεΐν τήν συμπλοκήν έκάστοτε παρεσκεύαζε τού πολέμου τοϊς άσάρ- 
κοις τε καί άναίμοσιν άσάρκως τε καί άναίμως εύμεθόδως τήν ύπαντήασιν 
περινοούμενος. Εί γάρ οί αντίπαλοι ήμών ού μόνον, κατά τόν θειότατον 20 
Παύλον, άσαρκοι τε καί άναιμοι, άλλά καί κατά τι ρητόν τής εκτός ποιή- 
σεως επί λέξεως έχούσης, "ού γάρ σίτον εδουσιν, ου πίνουσιν αίθοπα οίνον 
τοΰνεκ’ άναίμονές | είσι καί αθάνατοι καλέονται,” πάντως ό μή οίκείως αύ- Α354ν 
τοϊς συμπλεκόμενος άλλ’ είτε έναντίως ή άλλοτρίως, ούκ άν ποτέ εύχερώς 
ή ραδίως δυνηθείη | περιγένεσθαι αύτών, πολύ γάρ εστιν είπεΐν έκνικήσαι Β252 
τούτους, διά τής κατασαρκώσεως άνηνύτοις έπιχειρών. ’Ένθεν τοιτή νηστεία 
συνεζεύγνυ άγρυπνίαν, είδώς άλληλόχρεων ούσαν θατέραν τή έτέρα καί κοινή 
λυσιτελοΰσαν τήν παρ’ έκατέρας ωφέλειαν, ό τε γάρ νηστεύων δεΐται τού 
άγρυπνεΐν ού μόνον εις τό διακαρτερεΐν έν προσευχή καί δεήσει, άλλά καί 
αύτω τω νηστεύειν έγκαρτερεΐν ύλη γάρ ύπνου τροφή καί εί τούτο δήλον, 30 
ώς τό άγρυπνεΐν άναγκαίως έπεται τω νηστεύειν, τού τε άγρυπνεΐν άναγ- 
καιοτέρως τό νηστεύειν ήγήσεται διό καί έπίσης κατηγορούμενον εικότως 
καί άντιστρέφει υπεξαιρουμένων των έκ περιστάσεως· ό γάρ νηστεύων καί 
αγρυπνεί καί ό άγρυπνων νηστεύει· τούτο κατά τό ποιητικόν τε καί ύλικόν 
αίτιον, κατά δέ τελικήν αιτιολογίαν ούτως διά τό νηστεύειν τό άγρυπνεΐν 35

22-23 Ilias Ε, 341-342.
1 κράτως Β 2 δόξετω Β 10 πολλών Β 12 τήν ©εσσαλονικέων Β 17 ή μάλ

λον άσαρκίας: ήτοι άσαρκίαν Β 19 εύμέθοδον Β 25 περιγενέσθαυ καταγωνίσασθαι 
Β πολύ - αύτούς om. A 26 τοι om. Β 27 καί άγρυπνίαν Β 29 αύτό codd. 34 τό: τόν Β
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καί διά τό άγρυπνεΐν τό νηστεύειν άλλ’ ί'να μή περιττολογεϊν τοΐς άπειροκά- 
λοις δόξωμεν τά τοιοϋτα διευκρινοϋντες, έπανιτέον προς τήν ύπόθεσιν.

4. Επειδή τοίνυν προς τήν έπιθυμίαν άνδρικώς έστη καί αφόρητος 
επνευσε κατ’ αύτής τφ λογιστικφ καταστήσας ταύτη καί τον θυμόν άκο- 

Β252ν λούθως συνεξε]κέντησεν όλον έαυτόν άδούλωτον τφ κρείττονι καί ήγε- 
μονικφ άποκαταστήσας καί ευχρηστον εις δουλείαν τό άλογον τής ψυχής 
μέρος σωφρόνως τφ λογιστικφ καθυποταξάμενος· καί ϊνα μή μακρότερον 
τόν λόγον ποιώμεν άναλεγόμενοι κατ’ είδος τάς εν πολλοΐς έκμεμελετημέ- 

Α355 νας J άρετάς, οΐον εγκράτειαν, χαμευνίαν, πάννυχον στάσιν καί ψαλμφδίαν, 
10 διακονίαν, φιλαδελφίαν, άκτησίαν, άμνησικακίαν, άπροσπάθειαν, ταπεί- 

νωσιν, άγάπην άνυπόκριτον, ας ούτως πάσας εις άκρον άπηκριβώσατο, ώς 
ούδεμίαν απλώς ετερος, ουτω δή καθ’ έκάστην τό εύδόκιμον έπεδείξατο, 
ώς ούδ’ εν πάσαις οί πλείους· όμως ταύτας έάσαντες ώς έκ περιουσίας προ- 
σούσας αύτφ, προς εν αύτοϋ πάλαισμα καί άθλον τφ λόγιο τρεψώμεθα.

15 5. Τό σεμνεϊον εν φπερ άσκητικώς διήθλει ό όσιος θέσιν μέν έλαχε
τήν άνωτέραν καί άρκτικωτέραν τής πόλεως γειτονοϋν έτέρω σεμνείω προ- 
σηγορίαν φέροντι τό Άπρόϊτον. Του κατ’ αυτόν ούν κοινοβίου του καθη
γουμένου τόν βίον μεταλλάξαντος καί προς τήν άγείρω μεταθεμένου ζωήν 
βιάζεται τήν των αδελφών επιστασίαν ό όσιος, καίτοι γε μή βουλόμενος, 

Β253 άναδέξασθαι, καί έπεί | περ άξιος ήν έργου εϊχετο καί των λογικών Χρίστου 
θρεμμάτων εργφ καί λόγφ ποιμήν άπαράγραφος καί αληθέστατος άπεδεί- 
κνυτο. 'Ως οδν τά όσον ανθρώπινη δυνάμει κατορθωθήναι λόγον εχοντα, 
πάντα κατά νουν αυτφ έκβεβηκότα καί προκεχωρηκότα καί μηδαμώς έν- 
δεόντα καθοτιοΰν έωρακώς, πράγματος άπόπειραν έπινοεΐται παγχάλεπον 

25 καί υπέρ άνθρωπον, άμα μέν καί τόν ασκητικόν αυτού τόνον άκμαιότερον 
εντεύθεν άπογυμνάζων, άμα δέ καί τίνος θείας ή άγγελικής όπτασίας άξιω- 
θήναι καθιμειρόμενος εις τινων ένδοιαζομένων παρ’ έαυτφ σαφεστέραν καί 
άναμφήριστον δήλωσιν.

Α355ν 6. Έν τή κατ’ αυτόν ούν εύαγεστάτη μονή τών ρηθέντων άθλοφόρων
30 Μερκούριού καί Θεοδώρου δύο κατά διέχειαν εκατέρωθεν άμφοτέροις εύ- 

κτήρια φκοδόμητο- μεταξύ δήτα τούτων δένδρον ϊστατο τό οίκείως καί 
προσεχώς κατά τό ίδιον είδος αμυγδαλή προσαγορευόμενον. Έν τούτφ τφ 
δένδρφ προυθετο τών ύπ’ αύτόν ήγνοηκότων απάντων τόν εκείνου σκοπόν,

10 άμνησι ταπείνωσιν omm. άπροσπάθειαν Β ΙΙούτοςΑ 14 σύν τφ λόγω Β
1Β τόν βίον μεταταξαμένου καί προς τόν έκεϊθεν μεταθεμένου Β 22 ώς ούν — 24
έωρακώς: ώς ούν ήδει τά όσον έφικτόν ανθρώπινη δυνάμει κατορθωθήναι λόγον ε
χοντα πάντα κατά νοϋν αύτω βεβικώτα τε καί προχωρήσαντα καί μηδαμώς ένδέοντα κα- 
θοτιοϋν Β 27 καθιμειρόμενος : τοιουτοτρόπως καταμειρόμενος Β παρ’ om. Β 29 
γοϋν Β 33 δένδρων Β
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άνελθεΐν καί τριετίαν δλην διακαρτερήσαι ψύχει καί θάλπει καί τη μήτε 
πεπηγυία στάσει, μήτε καθέδρα διηνεκώς | μαχησόμενος καί μή πρότερον Β253ν 
κατελθεΐν έκεΐθεν, εϊ τι καί γένοιτο πείθων εαυτόν πριν ή τον τριετή χρό
νον περαιωθήναι. Άμέλει τοι καί άνέρχεται καί τον υπερφυά τούτον καί 
τοΐς πολλοΐς άπιστον έξανύσας άθλον, έφάμιλλον τό θαύμα τή καρτερία 5 
παρέσχετο τοΐς μετέπειτα. Οιας δε καί άμέτρου δυσκρασίας ό τόπος μετέ
χει καθ’ ήν έλαχε θέσιν, θέρους μέν έκφλογούμενος, χειμώνος δέ λίαν υπερ- 
ψυχούμενος άπό τε τής περιφέρειας των όρέων καί τής υπτιώσεως των πε
δίων, ταΐς βίαις των ανέμων διαδονούμενος καί έκτεινασσόμενος, είδεΐεν 
δ’ άν οί πείρα κατειληφότες καί άμα τώ λόγφ τούς άγνώτας πείθοντες έπί ίο 
πλέον αϊρεσθαι τό θαύμα κατεπειγέσθωσαν. Πως οδν, φησί, άντισχεΐν επί το- 
σούτον ήδυνήθη προς τοιαΰτα δεινά καί οϋκ άντισχεΐν μόνον, άλλά καί υπερ- 
σχεΐν οΐός τε γέγονεν, οπότε καί προς μίαν ήμέραν ή ώραν ό ένί γε των εναν
τίων περιπεσών ή κρύους ή θάλψεως ή δυσηνεμίας ή νηνεμίας οικτιστον 
άπηνέγκατο μόρον; ότι χάριτι θεία τήν εκείνου | προαίρεσιν άμειβομένη Α356 
καί ου κατά λόγον φυσικής άκολουθίας τό τοιοΰτον εγίγνετο. Καί θέα μοι 
τόν Μωυσήν, | τόν Ήλίαν καί τούς κατ’ αυτούς άπαντας μείζονα δυνηθέν- Β254 
τας ώς μεγάλα προηρημένους· άλλ’ ούκ έπί πάντων όράται φησί τα τοιαΰτα, 
ούδ’ έπί των πλείστων ή έπί πολύ τελούμενα καί διά τούτο καί άπιστα δο- 
κεϊ τοΐς πολλοΐς· ούκ έπί πάντων μέν, ούδ’ έπί των πλείστων ότι ούδέ τό 20 
μεγάλα πονεΐν προηρεΐσθαι των πάντων ή των πλειόνων εί δέ καί διά τούτο 
άπιστα, πάντα σοι λοιπόν οίχήσεται τά θαυμαστά καί ύπερφυή δράματά τε 
καί διηγήματα καί ώς μηδαμώς σοι καθυπήκοντα- διά τούτο καί σιωπάσθαι 
ή άπιστεΐν τυχόν καί άξια. Πλήν άλλά σιωπητέον τά παρά των τοιούτων.

7. Ά,ρα δέ τόν τοσοΰτον καί τηλικοΰτον άγώνα καί άθλον άμισθί καί 25 
δίχα τίνος επάθλου κατά τό προσεχώς όφειλόμενον έκτετέλεκεν, ώς ούδέν 
άπώνασθαι τής τοιαύτης ταλαιπωρίας; ουδαμώς, άλλά τό τής τριετίας πέρας 
άγγελος διαδέχεται ταινιών τε αύτόν υπέρ τής άγωνίας δηλών τε αύτώ καί 
έκφαίνων άπερ ένδοιάζων άνέλιττε καθ’ έαυτόν καί ού μόνον τούτο, άλλά
καί τινα τών μελλόντων προυπεμφήνας καί τόν τόπον έν ώ τό λοιπόν κελ- 30 
λίφ καθειργμένος βιώσεται διασημηνάμενος καί θαύ|ματος χάριν καί προ- Β254ν 
φητείας δύναμιν θεόθεν αύτώ διακομισάμενος.

8. Τόν άγγελον αυθις έντεΰθεν τά πράγματα διαδέχεται. Τών γάρ μαθη
τών αυτού δυο τινας εύλαβεΐς Δημήτριον καί Θεόδωρον προ τής άπό τού 
δένδρου καθόδου μεταστειλάμενος κοινοΰται τούτοις άπαντα, | τόν τε σκο- Α356ν 
πόν έφ’ φ τόν τοιοΰτον εϊλετο πόνον, τήν τε φανεΐσαν αύτώ αγγελικήν όπτα-

10 δ’ om. Β ΙΙφημίΑ 12 ύπερσχεϊν: σχεΐν Β 24 άπιστεΐσθαι Β 28 δηλών 
τε Β καί δηλών A 29 τοϋτο om. Β 31 θαυμάτων Β
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σίαν καί όπως ό άγγελος έπέσκηψεν οίκίσκφ τό λοιπόν έαυτόν έγκαθεΐρ- 
ξαι- κάντεϋθεν εις τό θυμηδέστερον μετενεγκών τήν προτέραν των μαθητών 
άθυμίαν άφ’ ών έώρων εις τελειοτέραν έκ τραχυτάτης κατάστασιν τον δι
δάσκαλον μεταγόμενον, είς εργον εκβήναι τήν τοϋ οίκίσκου κατασκευήν 

5 τούς μαθητάς ό όσιος τήν ταχίστην κατήπειγεν. Ώς οδν εύτρέπιστο πάντα 
καθάπερ έδέδοκτο, δήλα καθιστωσι ταϋτα τφ τής πόλεως έπισκόπφ, Δωρο- 
θέος οδτος ήν, όσα δηλαδή καθεξής τω όσίω συμβέβηκεν. Ό δέ καί γάρ ήν 
έκπαλαι προκατειλημμένος ταϊς περί του όσιου φήμαις, ής έδειτο προφά- 
σεως ευκαίρου λαβόμενος, τοϋ ύπ’ αύτφ κλήρου έφεπομένου καί πλήθους 

3255 ούκ όλίγου τής πόλεως, ανέρχεται προθύμως ετι τω δέν|δρω τον όσιον κα- 
τειληφώς έφιζάνοντα καί οίς εδει τό καθήκον φιλικόν κατατίθεσθαι, προ
σήκοντος άλλήλοις έντετυχηκότες, ό μέν τήν άρχιερεϋσιν όφειλομένην 
τιμήν, ό δέ τήν κοινή πασι χρεωστουμένην αγάπην καί τον υπέρ τής άρετής 
έπαινον άντιδεδωκότες άλλήλους ήγαλλιάσαντο τω πνεύματι. Είτα ό άρχιε- 

15 πίσκοπος καί οδ χάριν μετεστάλθη μαθών, άπαντα τόν συνήθη τελέσας επί 
τοΐς τοιούτοις κανόνα, κατάγει τόν όσιον έκ τοϋ δένδρου ώς άπό τίνος 
μυστικής άκρωρίας καί φαιδρόν καί γεγανωμένον καθειργνύει τφ σύνεγ
γυς έτοιμασθέντι δωματίω, καθάπερ θάλαμον τοΰτο ύπεισδύντα τερπνότα- 

Α357 τον. Αισίως οδν έκτετελεσμένων | των όσα τφ καιρφ παρειστήκει, ό μέν 
20 παραθέμενος έαυτόν ταϊς τοϋ οσίου εύχαϊς, ό δέ δεόντως διά των ευχαριστη

ρίων ευχών τόν επίσκοπον προπεμψάμενος, τόν σύλλογον εύκαιρος διέλυ
σαν. Έπεί δέ καθ’ έαυτόν γέγονε καί ώσπερ εμυσε τάς αισθήσεις άπό 
των έξωθεν, έξω σαρκός καί κόσμου γενόμενος καί μηδενός ότι μή πάσα 
ανάγκη των άνθρωπίνων άπτόμενος μόνφ τφ θεφ προσομιλεΐν έβιάζετο, τό 

25 σαρκικόν τειχίον ταϊς όσαι ώραι σκληραγωγίαις οϊα σκαλεύων τε καί διαρ- 
Β255ν ρηγνύς, όπως αν αμέσως | εί οίόν τε τφ άΰλφ συγγένηται.

9. Πλήν αύτφ μέν ένοικοΰντι τφ δωματίφ τήν θεαρχικήν τε τριάδα διά 
πολλήν αγιότητα ένοικον έχοντι, δαιμόνιων τις κάτωθεν άναδραμών, άθρόον 
έφίσταται, πόρρωθεν τήν κλήσιν τοϋ οσίου έπιβοώμενος καί τήν πυροειδώς 

30 εκ τοϋ ίεροφόρου στύλου έκδειματοΰσαν αυτόν χάριν, κατακαίειν αύτόν 
διατεινόμενος· όν κατοικτηρίσας ό όσιος έπευξάμενός τε αύτφ καί χειρο- 
θετήσας, έλευθερώσας τε τής τυραννίδος τοϋ δαίμονος σωφρονοϋντα τό 
λοιπόν άπέδειξεν. Έν τοσούτφ δέ καί τίνος γυναίου τούς οφθαλμούς λειμών- 
τος καί μετ’ οδύνης σφοδράς αύτφ προσδεδραμηκότος, οϋτ’ άποπέμψασθαι 

35 τοΰτο τή συμπάθεια νικώμενος, οϋτ’ άκίνδυνον οίόμενος έν τοΐς ύπέρ δύνα-

6 ταΰτα om. Β 7 δηλαδή om. Β 9 άφ’ αύτόν Β καθεπομένου Β 14 άντιδε- 
δωκότες: λαβών τε καί άντιδεδωκώς Β άλλήλους - αρχιεπίσκοπος om. Β 18 τούτοι Β 
20 εύχών: έπών Β 22 καθ’ έαυτόν : οίκοι Β
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μιν εαυτόν καθεΐναι, διχόθεν έφείλκετο τοΐς λογισμοίς· μέσος γάρ ήν οί
κτου καί μετριότητος, τής μέν εΐργούσης των ύπερτάτων, του δέ πείθοντος 
τής συγγένειας άντιλαμβάνεσθαν καί δή κεράσας άμφοΐν τα άκρα, μετά 
δέους καί οίκτιρμών υπέρ τής πασχούσης τό θειον | ίλεωσάμενος του Α357ν 
τοιούδε πάθους τέλεον άπηλλαγμένην άπέλυσεν. Αύτός δέ, των | κατ’ άρε- Β256 
τήν πόνων είς άκρον έληλακώς, ήδη τό ταύτης μέτρον ούδαμως ήφίει καί 
ένεδίδου, μάλλον μέν ούν ως άρχόμενος διετίθετο καθ’ έκάστην τό του 
συνωνύμου Δαβίδ εν τισι των ψαλμών έπίγραμμα δεδιώς τε καί προορώμε- 
νος, ό φησιν ούτως είς τό τέλος μή διαφθείρης, προς ο τον σκοπόν άπευ- 
θύνων παντός υπέρ άρετής πόνου καί ταλαιπωρίας ανώτερος ήν. Τοιοΰτος 10 
γάρ ό των έρώντων όρος: πάντα δεύτερα καί ελάττω τής τού έρωμένου 
τιθέναι μεγαλειότητος· ήδονήν γάρ τήν οδύνην καί ζωήν τόν θάνατον οί 
έρώντες ύπέρ των ερωμένων λογίζονται. Τοιοΰτος ό όσιος ήν κατά τής άμαρ- 
τίας καί των δαιμόνων πυριπνόως φερόμενος.

10. Ούτως ούν καί ώσαύτως πραττομένων των παρ’ αύτοϋ, μικρόν τι 15 
διατέμνεται τήν κατάστασιν εκ τοιάσδε τής ύποθέσεως. Οί τούς Ίλλυρίους 
έπικαίρως διέποντες ύπαρχοι καί τό τηνικάδε κατά τήν Θεσσαλονίκην θέμα 
διευπετοϋντες, ούδαμως εν αυτή διατρίβειν συνεχωροΰντο- καί γάρ ούκ 
έξήν αυτοίς τούτο, ουδέ έπετέτραπτο παρά των κρατούντων, έτερον δέ τι 
πολίχνιον άνά τάς έκβλύσεις ή άναδόσεις ’Ίστρου τού καί Δανουβίου προσ- 20 
κείμενον | άκρως τε προβεβλημένον των άλλων τής έπαρχίας μερών Σίρ- Β256ν 
μιον καλούμενον, άτε πολλήν εχον άπό τού ποταμού τήν άσφάλειαν, ώστ’ 
εύχερώς άποτειχίζειν τάς άντίπερα των πολεμίων εφόδους ή μάλλον αύτό 
τό συμπαρεκτεινόμενον τω ποταμφ θάτερον μέρος άσφαλιζόμενον | τω κατά Α358 
κεφαλήν έκτίσθαι τού ποταμού, φρουρείν ήναγκάζοντο τής λοιπής άπάσης 25 
έπαρχίας φρούριον ώς ύπάρχον έξαίρετον. Έν τούτω τω Σιρμίφ πολλήν 
ύφιστάμενος βίαν ό κατ’ εκείνο καιρού τήν επαρχίαν έγκεχειρισμένος παρά 
των τηνικάδε επιδραμόντων βορείων έθνών καί ούχ οίός τε ών προς τάς 
έπιφοράς άντέχειν των πολεμίων, άλλ’ αυτόν ώς είπεΐν έκάστοτε τόν θάνα
τον προορώμενος, γράφει μέν τάς συμφοράς προς τόν ευσεβέστατου Ίουστι- 30 
νιανόν, αίνιξάμενός πως άμυδρώς καί τήν έκ Σιρμίου αυτού προς Θεσσαλο
νίκην μετάβασιν ή μετοίκησιν, ου μην άμέσως γε τούτο δέδρακεν, άλλά διά 
πρέσβεών τινων αυτά τετάπρός τόν βασιλέα γράμματα έπικομιζομένων, έτερά 
τε προς τόν Θεσσαλονίκης άρχιεπίσκοπον, πολλήν άμφοτέρωθεν τήν ίκε- 
τηρίαν τω είρημένφ προ|έδρω προσήνεγκεν, ώστε πολυτρόπως ή δι’ εαυτού Β257 
ή διά τίνος ετέρου σπεΰσαι πεΐσαι τόν βασιλέα, τόν ύπαρχον έκ Σιρμίου 
προς τήν των Θεσσαλονικέων μεταγαγεΐν.

6 ώς είς σκρον Β 21 Σέρμειον Β 26 Σερμείφ Β 31 et 36 Σερμείου Β
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11. Ό γοϋν επίσκοπος, ’Αριστείδης ήν ουτος, καί άλλως άσύμφορον 
είδώς τής ιδίας πόλεως εαυτόν άποστερήσαι καί μάλιστα των πολεμίων επί 
πάσης διασκιδναμένων τής έπαρχίας, βουλής γίνεται τω δσίφ χρήσασθαι 
προς τήν τοϋ τοιούτου περαίωσιν έξαιτήματος· όθεν συμπαραλαβών μεθ’

5 έαυτοΰ τούς τε πρέσβεις καί τά του υπάρχου γράμματα παραγίνεται παμ- 
πληθεΐ προς τό τοϋ όσιου δωμάτιον, προσειπών τε αυτόν ώς έθος καί ύπα- 

Α358ν ναγνούς αύτω τήν τοϋ υπάρχου | επιστολήν καί έπί πολύ λιταζόμενος αύ- 
τόν, άμα τοΐς πρέσβεσι καί τοϊς συναναβάσι, μόλις μέν, άλλ’ ούν έπεισαν 
ήξαντα τή αύτών βουλήσει, άναδραμεΐν προς τήν βασιλεύουσαν έμνήσθη 

10 γάρ ώς ήν άρα καί τοϋτο προδεδηλωμένον αύτω ύπό τοϋ αγγέλου. Συνθέ- 
μενον τοίνυν καί καταθέμενον οίς εξητήσαντο, τοϋ πολυόλβου έκείνου 
εξάγουσι δωματίου, τήν μέν κόμην όλόλευκον άχρις όσφύος έπώμιον εχον- 
τα, τον δέ πώγωνα ποδήρει προσεοικότα καί έκ μόνης τής επιφάνειας τοϋ 

Β257ν σώματος ικανόν όντα | καταιδέσαι καί βασιλέα. ’Αλλά ταϋτα μέν μικρόν 
15 ύστερον.

12. Εύθέως ούν άναλαβόμενος τά τε τοϋ υπάρχου, τά τε τοϋ έπισκόπου 
γράμματα καί συνταξάμενος ώς δέον αύτοϊς άμα τοΐς δυσί μαθηταϊς αύτοΰ 
πλοίφ προσεπιβάς έτοίμως έκπλέοντι προς τήν βασιλεύουσαν ωχετο τοιάδε 
τω καιρω τής έκπλοίας προς τούς προπεμπτήρας άποφθεγξάμενος. 'Ως υμείς

20 μέν, ώ τέκνα, των δι’ εμοϋ πρεσβευθησομένων τήν έκβασιν άπολήψεσθε, 
τον Δαβίδ δέ μεθ’ υμών έτι συλλαλοϋντα ούδαμώς κατόψεσθε. Τό γάρ έμόν 
θεασάμενος ύποστρέφων δωμάτιον πόρρωθεν νεκρός ύμίν όφθήσομαι τω 
κοινώ νόμφ λειτουργήσας τής φύσεως.

13. Έν όλίγφ τοιγαροϋν τό Βυζάντιον φθάνει. Καί πριν ή προϊέναι τοϋ 
25 πλοίου, ταΐς πάντων άκοαϊς ή περί αύτοϋ φήμη διέτρεχεν εως των βασιλείων

αυτών. Ζητείται ούν παρά τής βασιλίδος αυτής. ’Ανάγεται προς αύτήν μετά 
πάσης αίδοΰς τε καί εύλαβείας· απονέμει ταύτη τήν βασίλειον ώς θέμις τιμήν/ 

Α359 αύθις εκείνη τον τής βασιλείας τύφον άποσκευασαμένη, των ιχνών τοϋ 
οσίου προκυλινδοϋταν ό δέ ταΐς εύχαΐς όμοΰ ταύτην καί εύφημίαις άντή- 

Β258 μειβε. | Καί έπεί ετυχε τότε τον βασιλέα ού μακράν που τής πόλεως διατρί- 
βειν, τών πολλών φροντίδων βραχύ τι έαυτόν άνιέντα, άναπαύεται παρ’ 
αύτής έν τοΐς βασιλείοις άχρι τής αύτοΰ είσελεύσεως. Έπανήκοντος δέ 
όμως τοϋ βασιλέως, άρα πώς ήν είκός έμφανισθήναι αύτω τόν όσιον καί 
τινων ή ποιων τών δώρων ώς προσήκον βασιλεΐ τήν προσένεξιν αύτω ποιή- 

35 σασθαι; άρα χρυσόν προσάξοντα; καί μήν πλήν ών ήμφίεστο, ούδέν έκέκτητο.

2 σαυτόν Β 7 έπάρχου Β 22 θεασάμενος : όψόμενος Β 23 λειτουργήσων Β 
30 τετύχηκε Β διατρίβειν ora. Β 31 άνιέναι διαναπαύεται Β 33 έπανήξοντος Β 
34 &ς βασιλεΐ δέον Β 35 ποιησόμενον Β άρα : άλλα Β ήφίετο Β
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άλλα σμύρναν; άλλ’ απόβλητος αν έγεγόνει, νεκρώσεως σύμβολα προσφέ- 
ρων τω βασιλεΐ' άλλα λιβανωτόν ε’ίποι τις αν ευ φρονών; ώς εύ γε ταΰτα τω 
όσίφ διανοούμενος· είδώς γάρ κατά τινα θεηγόρον ότι τά μέν άνω, μόνου 
θεού, τά δε κάτω καί βασιλέων, εί καί τολμηρός πως ό λόγος, οία θεφ τφ 
επί γης ό όσιος θυμιάσαι διενοήθη. Καί δή έν τφ έπανελθεΐν τοίς βασιλείοις 5 
τόν βασιλέα καί εις τήν αΰριον τήν ώρισμένην προέλευσιν ποιησάμενον επί 
τής παρούσης συγκλήτου, καί γάρ ήν παρά τής βασιλίδος τά περί τού οσίου 
μαθών, έπιτρέψαι τοίς παρεστωσιν είσελθείν τόν όσιον επί πάντων ώς αν 
κοινή των ευχών αυτού τεύξοιντο καί τάς | παρ’ αύτού άγγελίας έκδέξοιντο. Β258ν 
Σχεδιάσας ούν άνθρακας έπί τής έαυτοΰ δεξιάς καί έπιθείς θυμίαμα προσηει 10 
πρότερον τόν βασιλέα θυμιών, είθ’ ούτως εφεξής τούς έν τέλει.

14. Οί δέ τω θαύματι μάλλον προσενείραντες έαυτούς ή τω θυμιάματι, Α359ν 
ούκ εϊχον πότερον των φαινομένων ή γινομένων κατανοήσαν ξένον μέν
γάρ είδος καί παρηλλαγμένον έώρων, άβραμιαίαν έκφαϊνον τήν επιφάνειαν.
Προς δέ καί των έν Άσυρία νεανιών τό θαύμα νεοπολούμενον έν γηραιά 15 
κατενόουν παλάμη στοιχεΐον τό πάντων έξαναλωτικόν, τό μέν έπιτεθέν ύπο- 
φλέγον θυμίαμα, τής δέ όσιας χειρός έκείνης ουδέ προς τό τυχόν έφαπτό- 
μενον. Φύσις ήν άμίαντος όντως ή τού όσιου πανάγιος σάρξ, ή πλέον ύπερ- 
στίλβει προσομιλοΰσα πυρί μηδεμίαν οίανοΰν μείωσιν υπό τού πυράς δεχο- 
μένη. Πόσην αυτόν ή πώς ωήθησαν άν οί τηνικαΰτα θεώμενοι τήν έντός χά- 20 
ριν ύπερβλυστάνειν, όπηνίκα τό τής ψυχής μαργαρώδες τοσαύτης τω ώραίω 
τού σώματος τής αύγής μετεδίδου; πώς δέ καί ούκ ήσθησαν άν; ουδέ γάρ 
εί μή λιθίνην εϊχον διάθεσιν, τοσούτου ποτ’ άν ήλόγησαν θαύματος, όπό- 
ταν τό άνθηρόν καί ευώδες τού | πνεύματος οΐαπερ ρόδον τήν αίχμηράν β259 
καί γεώδη τού έλύτρου κάλυκα τοσοΰτον τω θαύματι κατεκάλλυνε. Τούτο 25 
μόνον καί άτερ τών άλλων τόν βασιλέα κατήδεσε καί πάσαν αιτησιν τού 
όσιου έκπληρώσαι τό τάχος έποίησεν. Εντεύθεν τά τής τού ύπάρχου δεή- 
σεως πέρας εσχε χρηστόν. Εντεύθεν έκ τού Σιρμίου προς τήν Θεσσαλονι- 
κέων ή μετάστασις τής ήγεμονίας έγένετο. Τά δέ εξής, όσην εδει φιλοφρο
σύνην ό βασιλεύς προς τόν όσιον ένδειξάμενος, άποστολικώς τε καί προ- 30 
φητικώς | αυτόν θαυμασάμενος καί εαυτόν ταΐς εύχαϊς αύτού παραθέμενος Α560 
έκπέμπει μετά τής αύτω προσηκούσης τιμής άπασαν αύτω λύσιν τών αι
τημάτων έπιβραβευσάμενος.

15. Άπάρας τοίνυν έκεΐθεν ό όσιος μετά τών συνόντων αύτω δύο μαθη
τών ευθύς καταπλεϊ προς τούς άποστείλαντας καί έν τοσούτφ διηνυκώς παρ’ 35 
ολίγον τόν πλοΰν, άμα τφ τήν πόλιν καί τό έαυτοΰ άναφανήναι δωμάτιον, 
αύτίκα τήν προφητείαν άνεπλήρου καί μικρά τινα τοίς οίκείοις έπισκηψά-

4 τών Β 20 τηνικάδε Β 22 μετεδίδουν AB 24 ρώδων Β 28 Σερμείου Β
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μένος μαθηταίς, τον δικαίοις πρέποντα ύπνον ύπνωσέ τε καί άνεπαύσατο- 
Α259ν Ότε δή καί τής θαλάσσης κυμαινομένης αίφνίδτον τή κοιμήσει αύτοϋ | κα- 

τεστορέσθη τα κύματα, φωναί τε ψαλλόντων άοράτως ήκούοντο καί πλήθος 
εύωδίας τον αέρα περιεκέχυτο καί πάσι τοΐς παροϋσιν είκάζετο των ουρανίων 

5 άφικέσθαί τινας συμπαραληψομένους του σαρκικού νέφους έκδημοϋντα 
τον όσιον. Προσορμισθέντος ούν του πλοίου μετ’ ου πολύ καί μαθόντων 
πάντων την άποβίωσιν τού οσίου, δπωςτε τάς αιτήσεις αυτών είςεργον έξή- 
νεγκεν, άγασάμενοι αύτόν καί των άλλων ένεκεν, πολλω δέ μάλλον τής προ
φητείας, άμα τω έπισκόπφ τό τίμιον αύτοϋ ψαλμοΐς καί ΰμνοις προπεμψά- 

10 μενοι λείψανον, εως τής έν ή διεβίω μονής κατατίθενται αυτό, θησαυρόν 
οία παντοδαπών χαρισμάτων έτησίως τό μνημόσυνον αύτοϋ τοΐς εξής τε- 
λεΐσθαι παραδεδωκότες κατά τήν είκάδα εκτην του ’Ιουνίου μηνάς.

Α360ν 16. Ταϋτα δέ ήμεΐς διεξήλθομεν ού πάνυ τι | χαρισάμενοι τω όσίφ, πατρι
κήν δέ μάλλον καί δεσποτικήν επιταγήν έκπληροϋντες καί πολλήν έντεϋθεν 

15 τήν οικοδομήν τή εκκλησία τοϋ θεοϋ προμηθούμενοι. Έπεί τό γε προς εκεί
νον καί κατ’ έκεΐνον καλάν άπαν έστίν άπηρτισμένον αύτφ, παρά τε τής 

Β260 οικείας προαιρέσεως καί τής θείας | άνταποδόσεως. Ού γάρ τοΐς έξωθεν 
έγκωμίων νόμοις ύπείκοντες περιφάνειαν αύτφ γένους ή πατρίδος ή άγονων 
χοών εύσέβειαν ή τάφων μεγαλοπρέπειαν άσυνέτως έπευφημήσαμεν, a τοΐς 

20 νεκροΐς οί νεκροί χαρίζονται, μηδέν πλέον των φαινομένων φαντασθήναι 
δυνάμενοι, μόνον δέ τά τής αγαθής συνειδήσεως άδούλωτον αύτοϋ καί ελευ
θέριον παρεδείξαμεν καί ως έκεϊνος άκριβής μιμητής των πρά αύτοϋ πάντων 
τής θαυμασίας αρετής ζωγράφων καί ζωγράφος άριστος ή μάλλον είπεΐν 
άρχέτυπον άγαθάν έχρημάτισεν, ήμεΐς δέ πολλών δέομεν τοϋ προς έκεΐνον 

25 αφοράν μόνον. Πολύ γάρ καί τοϋτο φάναι, μή ότι γε πάση δυνάμει σπεύδειν 
εκμιμεΐσθαι τήν έκείνου άκρίβειαν.

17. Άλλ’ ώ πάτερ καί τής σκηνής τής άληθινής έπόπτα, κρεΐσσον ή καθ’ 
ή μάς ενδιαιτώμενος τω πνεύματι νϋν καί μέρος γενόμενος τοϋ κατά Χριστόν 
των σωζομένων σώματος καί πληρώματος καί διά των άνωτάτω καί καθεξής, 

30 τή θείμ κεφαλή, ήτοι τω θεανδρικω σώματι συναρμολογούμενος, δέχοιο 
τουτονί τόν βραχύτατον έπαινον, μή τοσοΰτον τής άξίας ήμάς, πολλοϋ γάρ 

Β260ν ένδεΐ, καί αποδεχόμενος καί | άνταμειβόμενος, όσον τής προθυμίας ούδέν 
προσδεϊ, ού γάρ ό τό παν έλλείπων ώς μή δυνηθείς τά μείζω, άλλ’ ό τό κατά 
δύναμιν είσενεγκών τω θεω καί τοΐς άνθρώποις εύγνωμονεστέροις άποδε- 

35 κτέος, χάριτι καί φιλανθρωπία τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χριστοϋ, μεθ’ ού 
τω πατρί άμα τω άγίω πνεύματι, δόξα, κράτος, τιμή καί προσκύνησις νϋν 
καί άεί καί εις τούς άτελευτήτους αιώνας των αιώνων, άμήν.

1 καί τον δικαίοις Β ύπνώσας τε καί άναπαυσάμενος Β 5 τινας ώς Β 10 αύτώ Β 
11 έτησίως αύτοϋ τό μνημόσυνον τελείσθαι τοΐς έξης Β 18 άγώνων Β 19 έπεφημή- 
σαμεν Β 37 άτελευτήτους om. A
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Βασικώς ό συγγραφεύς του ενταύθα έκδιδομένου έγκωμίου άκολουθεΐ 
τον είς διάφορα άλλα χειρόγραφα διασωθέντα καί γνωστόν ήμΐν έκ τής έκ- 
δόσεως του Rose βίον, προφανώς όμως εχει ύπ’ όψιν του καί άλλην μή δια- 
σωθεΐσαν ή μή άνευρεθεϊσαν είσέτι πηγήν, ως έμφαίνεται πρώτον εκ τής 
λεπτομέρειας περί τής θέσεως τής αμυγδαλής επί τής οποίας παρέμεινεν επί 
τριετίαν ό όσιος. Είς τόν υπό τοϋ Rose εκδοθέντα βίον (σελ. 5) άναφέρεται 
ότι ό Δαβίδ: «εκαθέσθη επί τω δένδρω, ό ήν έγγύθεν κατά το δεξιόν μέρος 
τής έκκλησίας ίστάμενον», ενώ είς τό ενταύθα έκδιδόμενον έγκώμιον (§6) 
δηλοΰται άκριβέστερον: «εν τή κατ’ αύτόν ούν εύαγεστάτη μονή τών ρηθέν- 
των άθλοφόρων Μερκούριού καί Θεοδώρου δύο κατά διέχειαν έκατέρωθεν 
άμφοτέροις ευκτήρια φκοδόμητο· μεταξύ δήτα τούτων δένδρον ιστατο». 
Έξ άλλου είς τό ενταύθα έκδιδόμενον κείμενον ( § 5) άναφέρεται ότι ό Δαβίδ 
έγένετο ήγούμενος τής μονής τών Μερκούριού καί Θεοδώρου: «τοϋ κατ’ 
αυτόν ούν κοινοβίου τοϋ καθηγουμένου τοϋ βίου μεταλλάξαντος καί προς 
τήν άγείρω μεταθεμένου ζωήν, βιάζεται τήν τών άδελφών έπιστασίαν ό 
όσιος, καίτοι γε μή βουλόμενος, άναδέξασθαι». Είς τόν μέχρι τοΰδε γνωστόν 
βίον (σελ. 6) άναφέρονται καί «μαθηταί» καί «ποίμνιον» τοϋ Δαβίδ, αλλά δεν 
γίνεται λόγος περί έκλογής του ώς ήγουμένου. Έτέρα διαφορά είναι ότι είς 
μέν τόν ήδη γνωστόν βίον (σελ. 7) άναφέρεται άορίστως ότι κατά τήν μετά 
παρέλευσιν τής τριετίας έμφάνισιν τοϋ άγγέλου ό Δαβίδ: «προσκαλεσάμενος 
τούς μαθητάς αύτοϋ διηγήσατο αύτοϊς τά τής οπτασίας», ενώ είς τό ένταΰθα 
έκδιδόμενον έγκώμιον (§8) οί μαθηταί άναφέρονται όνομαστί: «τών γάρ μα
θητών αύτοϋ δύο τινάς εύλαβεΐς Δημήτριον καί Θεόδωρον προ τής από τοϋ 
δένδρου καθόδου μεταστειλάμενος κοινοϋται τούτοις άπαντα». Διαφορά, έπί- 
σης ύπάρχει καί είς τήν μνείαν τών προσπαθειών τοϋ διοικητοϋ τοϋ ’Ιλλυρι
κού νάπαρουσιάση τό πρόβλημά του. Είς μέντό έγκώμιον (§ 10) άναφέρεται 
ότι ούτος άπετάθη καί προς τόν ’Ιουστινιανόν: «γράφει μέν τάς συμφοράς 
προς τόν εύσεβέστατον ’Ιουστινιανόν», ένώ είς τόν βίον (σελ. 9) λέγεται ότι 
στέλλει τριβούνους... «προς τόν άγιώτατον άρχιεπίσκοπον, όπως άναγάγη 
τω εύσεβεστάτω βασιλεΐ ’Ιουστινιανό) τά περί τών άθώων βαρβάρων». Αί 
διαφοραί αύταί έπί κοινών θεμάτων καί όχι αί παραλείψεις είς τό έγκώμιον 
ώρισμένων στοιχείων περιεχομένων είς τόν βίον, καθιστούν, νομίζω, προ
φανή τήν υπό τοϋ έγκωμιαστοϋ χρήσιν καί άλλης, πλήν τοϋ βίου, πηγής, 
μή ύπαρχούσης πλέον ή τουλάχιστον μή άνευρεθείσης είσέτι. Άπό τήν 
άποψιν αυτήν τό νϋν έκδιδόμενον έγκώμιον άποτελεΐ χρήσιμον προσθήκην 
είς τήν παράδοσιν περί τοϋ οσίου Δαβίδ.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ



RÉSUMÉ

Basile Laourdas, Une louange inedite de Saint David.
C’est pour la première fois qu’il est publié une louange de Saint David 

de Thessaloniqne d’après deux manuscrits du monastère Dionyssiou du 
Mont - Athos.

L’auteur inconnu de la louange avait probablement en vue une biogra
phie du Saint différente de celle que nous connaissions jusqu’à maintenant 
et publiée par V. Rose.
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