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Μυρσίνη Σ. Ἀναγνώστου

Μανουὴλ Κορινθίου τοῦ μεγάλου ρήτορος 
Λόγος στὴν Ἀνάσταση καὶ στὴ Ζωοδόχο Πηγὴ

Μία νέα ὁμιλία τοῦ σπουδαίου λογίου τῆς πρώιμης μεταβυζαντινῆς 
περιόδου, Μανουὴλ Κορινθίου, ἔρχεται νὰ προστεθεῖ στὸν κύκλο τῶν 
ὁμιλιῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου, ποὺ ἔχει ὡς θέμα της συγχρόνως καὶ τὴν 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Μὲ αὐτὸν τὸν 
λόγο ὁ Μανουὴλ συνεχίζει μία παλαιὰ παράδοση ὁμιλιῶν ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ 
τὴν περίοδο τῶν πρώτων ἐκκλησιαστικῶν πατέρων. Ἐκεῖ ποὺ διαφοροποι-
εῖται καὶ πρωτοτυπεῖ εἶναι στὴ σύνδεση τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναστάσεως μὲ 
αὐτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Σχετικῶς μὲ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο τοῦ συντάκτη τῆς ὁμιλίας ἐλάχιστα 
στοιχεῖα διαθέτουμε1. Σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς τῆς ἐποχῆς του, ὁ Μανουὴλ 

1. Γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου βλ. Ἀ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Μα-
νουὴλ ὁ Κορίνθιος καὶ ἓν ὑμνογραφικὸν αὐτοῦ πονημάτιον, Ἐπετηρὶς Φιλολογικοῦ Συλλό-
γου Παρνασσὸς 6 (1902) 71-102. – Χ. Γ. Πατρινέλης, Οἱ μεγάλοι ρήτορες Μανουὴλ Κορίνθιος, 
Ἀντώνιος, Μανουὴλ Γαλησιώτης καὶ ὁ χρόνος τῆς ἀκμῆς τους, ΔΙΕΕ 16 (1962) 17-38. − L. Vra-
noussis, Les Conseils attributes au prince Neagoe (1512-1521) et le manuscript autographe de 
leur auter grec, στό Actes du IIe Congres Internationale des Études du Sud-Est-Europeen (Athènes, 7-13 
Μai 1970), Athènes 1978, τ. 4, σ. 380. − Χ. Γ. Πατρινέλης, Δύο ἀνέκδοτα κείμενα περὶ τοῦ Μα-
νουὴλ Κορινθίου, Πελοποννησιακὰ 8 (1971) 137-146. − Δ. Σοφιανός, Ὁ νεομάρτυς Μιχαὴλ ὁ ἐξ 
Ἀγράφων καὶ ὁ συντάκτης τοῦ βίου του, Byzantinische- Neugriechische Jahrbucher 21 (1971-1974) 
234-235. − Τοῦ ἰδίου, Ὁ Νεομάρτυρας Μιχαὴλ Μαυροειδὴς ὁ Ἀδριανουπολίτης, Ἀνέκδοτα 
Ἁγιολογικὰ Κείμενα τοῦ Μεγάλου Ρήτορος Μανουὴλ Κορινθίου κ.ἄ., Θεολογία 54 (1983) 791-
793. − Τοῦ ἰδίου, Ὁ Νεομάρτυρας Μιχαὴλ Μαυροειδὴς ὁ Ἀδριανουπολίτης, Ἀνέκδοτα Ἁγιο-
λογικὰ κείμενα τοῦ Μεγάλου Ρήτορος Μανουὴλ Κορινθίου κ.ἄ., Θεολογία 55 (1984) 435-458. 
− Ἀ. Δ. Παναγιώτου, Μανουὴλ Κορινθίου, Ἀκολουθία Ἰωάννου Νεομάρτυρος τοῦ ἐν Σέρραις, 
ΕΕΒΣ 47 (1987) 423-445. − Χ. Γ. Πατρινέλης, Εἰδήσεις γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κοινότητα τῆς Προῦσας 
(15ος-17ος αἰ.), Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν 7 (1988-1989) 9-50. − Τ. Καραναστάσης, 
Ἕνας νεομάρτυρας στὶς Σέρρες τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 15ου αἰ. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σερραῖος καὶ 
ἡ ἀκολουθία του, ἔργο τοῦ μεγάλου ρήτορος Μανουὴλ τοῦ Κορινθίου, Βυζαντινὰ 16 (1991) 
197-262. − Ε. Τrapp et al., Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit. Faszikel 7, Maate-Mitonas, 
Wien 1997, τ. 7, 16712. − Δ. Στρατηγόπουλος, Ἀνέκδοτοι βυζαντινοὶ κανόνες, Διορθώσεις καὶ 
προσθῆκες, Βυζαντινὰ 20 (1999) 260. − Ν. Panou, Greek-Romanian Symbiotic Patterns in the 
Early Modern Period: History, Mentalities, Institutions- II, The Historical Review/ La Revue Histo-
rique 4 (2007) 83-84.
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καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόρινθο καὶ ἔζησε κατὰ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 15ου ἕως 
καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰ. Τὰ ἀκριβὴ ἔτη τῆς γεννήσεως καὶ τοῦ θανάτου 
του παραμένουν ἕως σήμερα ἄγνωστα2.

Ὁ Μανουὴλ ὑπῆρξε πολυγραφότατος λόγιος. Συνέγραψε πλῆθος 
ὑμνολογικῶν, ἁγιολογικῶν, θεολογικῶν καὶ ρητορικῶν κειμένων, ἐκ τῶν 
ὁποίων ἕνα μεγάλο μέρος παραμένει ἀνέκδοτο. Τὸ ἔργο του βρίσκεται 
ἐγκατεσπαρμένο σὲ διάφορους κώδικες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος. Σημαν-
τικὲς γιὰ τὴ διασάφηση ποικίλων προβλημάτων τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου 
τοῦ Μανουὴλ εἶναι οἱ μελέτες τῶν Χ. Πατρινέλη3 καὶ Δ. Σοφιανοῦ4.

Ἡ ὁμιλία5 σώζεται μόνο στὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς Ἰβήρων 512 (4632)6, 
ff. 70-84v. Στὴν περιγραφὴ τοῦ κώδικος ἀπὸ τὸν Σπ. Λάμπρο δὲν συμπε-
ριλαμβάνεται ὁ παρὼν λόγος7. Τοῦτο μᾶλλον συνέβη, διότι πρὶν ἀκριβῶς 
ἀπὸ αὐτὸν προηγοῦνται ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ ἀναστάσι-
μος κανόνας τοῦ Πάσχα. Ὁ Σπ. Λάμπρος, λοιπόν, φαίνεται ὅτι δὲν ἀντε-
λήφθη πως μετὰ τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας καὶ τοῦ κανόνα ἀκολουθοῦσε 
ἡ παροῦσα ὁμιλία, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὴν ἐντάσσει στὴν περιγραφή του. 
Tὸ κείμενο σώζεται σὲ ἄριστη κατάσταση καὶ ἐλάχιστα εἶναι τὰ σημεῖα 
ποὺ δυσκολεύουν τὴν ἀνάγνωσή του. Λιγοστὰ εἶναι καὶ τὰ ὀρθογραφικὰ 
σφάλματα, τὰ ὁποῖα τὶς περισσότερες φορὲς διορθώνονται σιωπηρά. Ἡ 
στίξη τοῦ χειρογράφου διατηρήθηκε ἐν μέρει.

Σχετικῶς μὲ τὴ χρονολόγηση τοῦ ἔργου δὲν ὑπάρχει κάποια ἀσφαλὴς 
ἔνδειξη. Πιθανῶς συντάχθηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 16ου αἰ., περίοδο κατὰ τὴν 

2. Γιὰ τὸ ἔτος θανάτου τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου βλ. Τ. Γριτσόπουλος, Πατριαρχικὴ Μεγά-
λη τοῦ Γένους Σχολή, Ἀθήνα 1966, τ. Α΄, σ. 77-80. − Χ. Πατρινέλης, Ἀνέκδοτα κείμενα (ὅπως 
σημ. 1) 137-138. − Τ. Γριτσόπουλος, Ἡ Πελοποννησιακὴ παιδεία μετὰ τὴν Ἅλωσιν στὸ Πρα-
κτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα 1981-1982, τ. Α΄, σ. 234-235. − 
Δ. Σοφιανὸς, Μιχαὴλ Μαυροειδὴς (1983) (ὅπως σημ. 1) 792. − Ε. Trapp et al., Prosopographisches 
Lexikon (ὅπως σημ. 1) 16712.

3. Χ. Πατρινέλης, Μεγάλοι ρήτορες (ὅπως σημ. 1) 17-38∙
4. Δ. Σοφιανός, Νεομάρτυς Μιχαὴλ (ὅπως σημ. 1) 234-235. − Τοῦ ἰδίου, Μιχαὴλ Μαυρο-

ειδὴς (1983) (ὅπως σημ. 1) 791-793. − Τοῦ ἰδίου, Μιχαὴλ Μαυροειδὴς (1984) (ὅπως σημ. 1) 435-
458.

5. Στὸ περιεχόμενο τῆς ὁμιλίας θὰ ἀναφερθοῦμε ἐν συντομία, διότι ἀναλυτικὴ παρουσί-
ασή της ἔχει προηγηθεῖ στὰ Πρακτικὰ τῆς Στ΄ Συνάντησης ἐργασίας τῶν Μεταπτυχιακῶν 
φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, βλ. Μ. Ἀναγνώστου, Μα-
νουὴλ τοῦ μεγάλου ρήτορος λόγος στὴν Ἀνάσταση καὶ στὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
στὸ Πρακτικὰ τῆς Στ΄ Συνάντησης ἐργασίας τῶν Μεταπτυχιακῶν φοιτητῶν τοῦ Τμήματος 
Φιλολογίας τοῦ Πανεστημίου Ἀθηνῶν, 13-15 Μαΐου 2011, τ. Α΄, Ἀθήνα 2012, σ. 9-16.

6. Ὁ παρὼν κώδικας θεωρεῖται ὁ πλέον σημαντικός, καθὼς ἐμπεριέχει στὸ σύνολό του τὸ 
ὑμνογραφικὸ καὶ ἁγιολογικὸ ἔργο τοῦ Μανουὴλ Κορινθίου.

7. Sp. Lambros, Catalogue of the Greek manuscripts on Mount Athos, Cambridge 1900, τ. 2,
σ. 160-161.  

 Μυρσίνη Σ. Ἀναγνώστου 
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ὁποία ὁ Μανουὴλ κατεῖχε τὸ ἀξίωμα τοῦ μεγάλου ρήτορος. Βεβαίως δὲν 
ἀποκλείεται καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ τὸ εἶχε συντάξει πρὶν ἀποκτήσει αὐτὴ 
τὴν ἰδιότητα. 

Ἡ ὁμιλία φέρει τὸν τίτλο: Μανουὴλ τοῦ μεγάλου ῥήτορος τῆς μεγά-
λης ἐκκλησίας λόγος εἰς τὴν ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ᾧ καὶ περὶ τῆς σωτηριώδους αὐτοῦ οἰκονομίας καὶ 
εἰς τὰ κατὰ τὴν θείαν Πηγὴν τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου θαύματα· εὐλό-
γησον πάτερ8. Ἀπὸ τὸν τίτλο της φαίνεται ὅτι εἶναι ἀφιερωμένη σὲ δύο 
σπουδαῖες ἑορτὲς ποὺ ὁρίζουν χρονικὰ τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου, 
στὶς ἑορτὲς τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ὡστόσο πρέπει νὰ 
ἐκφωνήθηκε τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῆς Θεοτόκου τῆς Πηγῆς. Αὐτὸ πιθα-
νόν, συμβαίνει, διότι ὁ ρήτορας δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφερθεῖ σὲ μία 
ἑορτὴ τῆς Διακαινησίμου χωρὶς νὰ ξεκινήσει μὲ τὴν ἐξύμνηση τοῦ κορυ-
φαίου τῶν γεγονότων τῶν ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, δηλαδὴ τῆς Ἀναστάσεως.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς ὁμιλίας, τὸ ἀναφερόμενο στὴν Ἀνάσταση, ὁ 
Μανουὴλ προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήσει τὸ ἀναστάσιμο γεγονὸς μέσα ἀπὸ μία 
σειρὰ ἐρωτημάτων, τῶν ὁποίων οἱ ἀπαντήσεις βασίζονται κυρίως στοὺς 
Ψαλμοὺς τοῦ προφητάνακτα Δαυΐδ, τὸν ὁποῖον καὶ καλεῖ νὰ μᾶς ἐξηγήσει 
τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίαση ποὺ φέρει ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἐξέχου-
σα θέση κατέχουν καὶ τὰ εὐαγγελικὰ χωρία. Γενικότερα, ὁ λόγος βρίθει 
παλαιοδιαθηκικῶν καὶ καινοδιαθηκικῶν ἀναφορῶν. Βεβαίως δὲν λείπουν 
καὶ οἱ ἐπιρροὲς ἀπὸ τοὺς μεγάλους πατέρες τῆς ἐκκλησίας (Γρηγόριο Θεο-
λόγο, Γρηγόριο Παλαμᾶ κ.ἄ.)9, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν κύκλο τῶν λογίων τῆς 
ἐποχῆς του, μὲ τοὺς ὁποίους φαίνεται ὅτι συνδεόταν (π.χ. Γεννάδιος Σχο-
λάριος). Ὁ ρήτορας, λοιπόν, προσπαθεῖ νὰ δώσει ἀπαντήσεις σὲ θεολο-
γικὰ ζητήματα ποὺ ἀπασχόλησαν καὶ ἄλλους σύγχρονους ἢ λίγο προγε-
νέστερους θεολόγους10, πάντα φυσικὰ μὲ αὐστηρὰ ὀρθόδοξη προοπτική. 

8. Βλ. σ. 369.
9. Ὁ λόγος του εἶναι βαθιὰ ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς πασχάλιες ὁμιλίες τῶν δύο μεγάλων 

Γρηγορίων τῆς πατερικῆς θεολογίας.
10. Ὁ Μανουὴλ θέτει τὸ ἐρώτημα «Διατί παντοδύναμος ὢν ὁ θεός, μὴ δι’ ἀστραπῆς τὸν 

ἐχθρὸν διάβολον ἐξηφάνισε καὶ τῶν αὐτοῦ χειρῶν τὸν ἄνθρωπον ἠλευθέρωσε;». Στὴ διαπρα-
γμάτευση τοῦ ζητήματος ὁ Γεννάδιος Σχολάριος ἀκολουθεῖ ἴδιο τρόπο προσέγγισης στὸν 
λόγο του περὶ τῆς μόνης ὁδοῦ πρὸς τὴν σωτηρίαν τῶν ἀνθρώπων (βλ. Oeuvres complètes de 
Georges (Gennadios) Scholarios, ἔκδ. M. Jugie - L. Petit - X. A. Siderides, Paris 1930, τ. 3, σ. 434-452). 
Παρόμοια θέση διατυπώνει καὶ ὁ Γρηγόριος Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του Περὶ τῆς κατὰ σάρκα 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκονομίας, καὶ τῶν δι’ αὐτῆς κεχαρισμένων τοῖς ὡς ἀληθῶς 
εἰς αὐτὸν πιστεύουσι: Καὶ ὅτι πολυτρόπως ὁ Θεὸς δυνάμενος τῆς τοῦ διαβόλου τυραννίδος λυ-
τρώσασθαι τὸν ἄνθρωπον, εἰκότως ταύτῃ μᾶλλον ἐχρήσατο τῇ οἰκονομίᾳ (βλ. Γρηγορίου τοῦ 
Παλαμᾶ ἅπαντα τὰ ἔργα, ἔκδ. Π. Κ. Χρήστου, [Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 72] Θεσσα-
λονίκη 1985, τ. 9, σ. 421-482).

Μανουὴλ Κορινθίου τοῦ μεγάλου ρήτορος Λόγος στὴν Ἀνάσταση καὶ στὴ Ζωοδόχο Πηγὴ
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Στὸ δεύτερο μέρος, τὸ ὁποῖο ἔχει περισσότερο ἱστορικὸ χαρακτῆρα, δη-
λώνεται ὁ σκοπὸς συγγραφῆς τῆς ὁμιλίας, δηλαδὴ ὁ ἑορτασμὸς τῆς Ζωο-
δόχου Πηγῆς11. Ὁ Μανουήλ, ἀφοῦ ἐξηγεῖ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους 
πρέπει μαζὶ μὲ τὸν ἀναστημένο Χριστὸ νὰ ἑορτάζει πρώτη ἡ Θεοτόκος, 
προχωρεῖ στὴν ἐξιστόρηση τῆς ἀνακάλυψης τοῦ ἁγιάσματος τῆς Πηγῆς. Ὁ 
ρήτορας φαίνεται ὅτι στὸ τμῆμα τῆς διήγησης γιὰ τὴν εὕρεση τοῦ ἁγιάσμα-
τος καὶ τὰ θαύματα τῆς Θεοτόκου τῆς Πηγῆς ἔχει ἐπηρεαστεῖ σὲ μεγάλο 
βαθμὸ ἀπὸ τὸν Νικηφόρο Κάλλιστο Ξανθόπουλο. Αὐτὸ ὅμως θὰ λέγαμε 
ὅτι εἶναι λογικό, καθὼς ὁ Ξανθόπουλος εἶναι ὁ μόνος βυζαντινὸς λόγιος 
ποὺ ἔχει πραγματευτεῖ διεξοδικῶς τὸ θέμα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς. Ἐκτὸς 
ἀπὸ τὴ σύνθεση τῆς Ἀκολουθίας πρὸς τιμὴν τῆς ἑορτῆς, ποὺ συμπεριλαμ-
βάνεται στὸ Πεντηκοστάριο12, καὶ τὶς ἀναφορὲς στὴ Ζωοδόχο Πηγή, ποὺ 
ὑπάρχουν στὴν ἐκκλησιαστική του ἱστορία, ὁ Ξανθόπουλος ἀφιερώνει 
ἕνα ὁλόκληρο ἔργο ἀποκλειστικῶς στὴ Ζωοδόχο Πηγὴ καὶ στὰ θαύματά 
της, τὸ Σύγγραμμα περὶ συστάσεως τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς ἐν Κωνσταντι-
νουπόλει Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ τῶν ἐν αὐτῇ ὑπερφυῶς τελεσθέντων θαυμά-
των13. Βεβαίως ὁ συγγραφέας ἐνδέχεται νὰ ἔχει χρησιμοποιήσει πηγὲς ποὺ 
δὲν ἔχουν σωθεῖ, καθὼς ὑπάρχουν σημεῖα στὰ ὁποῖα διαφοροποιεῖται ἀπὸ 
τὰ γνωστά.

Ἡ ρητορικὴ δεινότητα τοῦ Μανουὴλ εἶναι ἔκδηλη μέσα στὸ ἔργο. Ἀξιό-
λογο εἶναι τὸ πῶς καταφέρνει νὰ κρατήσει τὴν ἱσορροπία ὡς πρὸς τὸν χρό-
νο καὶ τὴ βαρύτητα τῶν δύο ἑορτῶν χωρὶς νὰ μειώνει τὴ σημασία τῆς μιᾶς 
χάριν τῆς ἄλλης.

Τὸ παρόν, λοιπόν, ἔργο θὰ λέγαμε ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα ἰδιαίτερο δεῖγμα 
πασχαλίου – πανηγυρικοῦ λόγου ποὺ ἐμπλουτίζει τὴν ὁμιλητικὴ γραμμα-
τεία τοῦ Πεντηκοσταρίου.

11. Τὸ προσκύνημα τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς ἦταν πολὺ σημαντικὸ καὶ κατὰ τὴν ὕστερη βυ-
ζαντινὴ περίοδο. Σημαντικὰ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς τέχνης εἶναι τὰ ἐπιγράμματα γιὰ τὴν Θεοτό-
κο τῆς Πηγῆς τοῦ Μανουὴλ Φιλῆ, τὰ ὁποῖα μελέτησε σχετικὰ προσφάτως ἡ Alice Mary Talbot 
(βλ. Epigrams of Manuel Philes on the Theotokos tes Peges and its Art, DOP 48 (1994) 135-165). 
Ἡ μονὴ ἀποτελοῦσε μαγνήτη ποὺ προσείλκυε καὶ τοὺς Ρώσους προσκυνητές, τῶν ὁποίων 
τὰ κείμενα ἔχει σχολιάσει ἐκτενῶς ὁ G. Majeska (βλ. Russian Travelers to Constantinople in the 
Fourteenth and Fifteenth Centuries, Washington 1984), ὁ ὁποῖος συμπλήρωσε καὶ ἐπεξέτεινε τὶς 
πληροφορίες τῆς παλαιότερης ἐργασίας τοῦ R. Janin (βλ. La Géographie  ecclésiastique de l’Empire 
byzantin I: Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecumenique, 3: Les Églises et les Monastères, Paris 
1969).

12. PV 14-20.
13. Σύμφωνα μὲ τὸν Στ. Εὐθυμιάδη ὁ Ξανθόπουλος σὲ αὐτό του τὸ ἔργο χρησιμοποιεῖ ὡς 

βάση του τὸν κώδικα τοῦ Βατικανοῦ 822 τὸν ὁποῖο ἐπεκτείνει, ἐμπλουτίζει μὲ τὴν ἀξιοποίηση 
ἄλλων πηγῶν καὶ τοῦ δίδει μία πιὸ περίτεχνη μορφή (βλ. St. Efthymiadis, Hagiography from 
the ‘Dark Age’ to the Age of Symeon Metaphrastes (Eighth-Tenth Centuries), στὸ The Ashgate 
Research Companion to Byzantine Hagiography I: Periods and Places, England 2011, τ. 1, σ. 122. Ὁ βα-
τικανὸς κώδικας 822 ἐκδίδεται στὰ Acta Sanctorum Novembris III, col. 878A-889D.
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Μανουὴλ τοῦ μεγάλου ῥήτορος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας λόγος εἰς τὴν ἀνά-
στασιν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν ᾧ καὶ 
περὶ τῆς σωτηριώδους αὐτοῦ οἰκονομίας καὶ εἰς τὰ κατὰ τὴν θείαν Πηγὴν 
τῆς Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου θαύματα· εὐλόγησον πάτερ.

(1.) Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ. Δαυϊτικῶς γὰρ 
χρὴ τῇ τῆς παρούσης ἡμέρας ἐπικροτῆσαι φωτοφανείᾳ κἀντεῦθεν καὶ τὸ 
τοῦ κατ΄αὐτὴν λόγου, συνεξυφήνασθαι προοίμιον, ἅτε τοῦ μακαρίου τοῦδε 
προφήτου τῶν τοῦ Χριστοῦ πασῶν μεγαλουργιῶν, θαυμάτων τε καὶ εὐερ-
γεσιῶν μεγίστων τῶν διὰ τῆς αὐτοῦ ἐνανθρωπήσεως ἡμῖν γεγενημένων τε 
καὶ ἐνισταμένων καὶ ἐσομένων τοῖς τὸν παροδικὸν τόνδε βίον φόβῳ θείῳ 
καὶ καθαρότητι διοδεύουσι τῶν τε κατ’ αὐτὰς ἱερῶν πανηγύρεων καὶ ἑορτῶν 
χαρμονικῶς ἐξαρχοῦντος τῇ τοῦ παναγίου Πνεύματος ἐπιπνοίᾳ καὶ χάριτι.

(2.) Εὐφραινέσθωσαν οὖν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ. Αἱ τῶν ἀγγέ-
λων φησὶν ἅπασαι | νοεραὶ ταξιαρχίαι εὐφραινέσθωσαν καὶ τῶν ἀνθρώ-
πων αἱ φυλαὶ καὶ γλῶσσαι πᾶσαι ἀγαλλιάσθωσαν. Ἔθος γὰρ αὐτῷ τῇ θε-
ϊκῇ ἐνθουσιῶντι κατοχῇ ἀπὸ τῶν περιεχόντων ἀψύχων εἰς τέρψιν τε καὶ 
εὐφροσύνην καὶ δόξαν θεοῦ καλεῖν τὰ περιεχόμενα ἔμψυχά τε καὶ νοερά, ἵν’ 
ἐντεῦθεν τὸ τῆς ἡδονῆς ἐμφήνειε μέγεθος∙ ἐνίοτε δὲ καὶ αὐτὰ καθ’ αὐτὰ τῶν 
δημιουργημάτων τὰ ἄψυχα εἰς χαρὰν καὶ δοξολογίαν κινεῖ τοῦ κτίσαντος, 
ὡς τό, «τὰ ὄρη ἀγαλλιάσεται ἀπὸ προσώπου Κυρίου καὶ ποταμοὶ κροτήσουσι 
χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ» καὶ πάλιν, «ἀγαλλίασιν οἱ βουνοὶ περιζώσονται», καὶ ἀλλα-
χοῦ «τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων». Οὐδὲν 
οὖν ἐστὶν ἄλλο καθάπερ ἡμῖν εἴρηται ἢ τῆς εὐφροσύνης τὴν ὑπερβολὴν ἀπο-
δεῖξαι βουληθεὶς καὶ τὸ τῶν ὑπερφυῶν θαυμάτων ὕψος δι’ἃ ἡ τοιαύτη τέρ-
ψις, παρεισά|γει καὶ τὰ ψυχῆς ἀμοιροῦντα, καθ’ἣν ἡ προαιρετικὴ κίνησις, 
ὡς περιχορεύοντα καὶ τῇ τῆς ἡδονῆς ἐφαλλόμενα περιουσίᾳ, ἅπερ σαφῶς 
ἐπὶ τῶν εὐφραινομένων κυρίως συμβαίνειν εἴωθε. Καὶ τὰ ἄλογα δὲ ζῷα, ὧν 

f.70

5

10

f.70v
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cod.= Iviron 512 (4632), ff. 70-84v

5 Εὐφραινέσθωσαν - γῆ: Ps. 95,11 13 Εὐφραινέσθωσαν - γῆ: Ps. 95,11 14-15 τῶν ἀνθρώπων - 
ἀγαλλιάσθωσαν: Ps. 66,5  20-21 τὰ ὄρη - τὸ αὐτό: Ps. 97,8  21 ἀγαλλίασιν - περιζώσονται: Ps. 64,13  
22 τὰ ὄρη - ἀρνία προβάτων: Ps. 113,4; Ps. 113,6  

26 ὡς περειχορεύοντα cod. 26 ἐφαλόμενα cod.    
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εἰς ὁμοίωσιν μέμνηται, ἐπειδὰν χαίρῃ τοῖς σκιρτήμασί τε καὶ τοῖς πηδήμασι, 
τὴν ἡδονὴν δηλοῖ καθάπερ δῆτα καὶ ἄλλος ἐν συμφοραῖς καὶ λύπαις φησίν, 
ὅτι «καὶ ἄμπελος καὶ οἶνος ἐπένθησαν», καὶ πάλιν «ὀλολυζέτω πίτυς, ὅτι πέ-
πτωκε κέδρος» οὐχ ὡς θρηνούσης τῆς ἀμπέλου τε καὶ πενθούσης καὶ ὀλο-
λυζούσης τῆς πίτυος (πῶς γὰρ ἂν θρηνήσειεν ἄμπελος ἢ πίτυς ὀλολύξειεν), 
ἀλλὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς λύπης καὶ κατηφείας, ὥσπερ δηλοποιῆσαι βουλό-
μενος, καὶ αὐτῶν ἁπτομένην τῶν ἀναισθήτων τε καὶ ἀψύχων φησίν. Οὕτω 
δὴ κἀνταῦθα τὴν κτίσιν εἰσφέρει τῆς εὐφροσύνης συ|μμετασχεῖν καὶ χαρᾶς. 
Τοιοῦτον γὰρ τὸ τοῦ ἐν ἀληθείᾳ πανηγυρίζοντος ἦθος.

(3.) Ἀλλὰ τὴν αἰτίαν τῆς τοιαύτης εὐφροσύνης τε καὶ ἀγαλλιάσεως ἡμῖν, 
ὦ θεοπάτωρ καὶ τῆς μακαρίας ἁπλότητός τε καὶ πραότητος ἱερὸν οἰκητήρι-
ον ἄναξ καὶ προφῆτα Δαυίδ, διασάφησον, ἵν’ ὡς ἐφικτὸν καὶ ἡμεῖς σοὶ τῆς 
εὐφροσύνης γενώμεθα κοινωνοί. «Ὅτι», φησίν, «ὁ κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέ-
πειαν ἐνεδύσατο». Καὶ μὴν συνέπεται τῇ τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἀϊδιότητι καὶ ἡ 
βασιλεία, ὅθεν ὡς ἡ αὐτοῦ φύσις ἄναρχός τε καὶ ἀτελεύτητος, οὕτω δὴ καὶ 
ἡ αὐτοῦ βασιλεία. Πῶς οὖν ἐβασίλευσεν νῦν ὁ Κύριος καὶ ἔμφασιν ἐνάρξε-
ως τῆς αὐτοῦ δίδως ἡμῖν ἐννοεῖν βασιλείας; «Ναί», φησίν, «ἡ αὐτοῦ βασιλεία, 
ὡς καὶ ἡ οὐσία δήπου ἀΐδιος», ἀλλὰ τῶν ἐπεγνωκότων αὐτόν, καὶ τὴν αὐτοῦ 
ἀπόρρητον συγκατάβασιν καὶ τὰ δι’ αὐτῆς ὑπάρξαντα τῇ ἀνθρωπείᾳ | φύσει 
ὑπερφυῆ ἀγαθά, τούτων ὡς γνησίων λοιπὸν δούλων κυρίως κατ’ οἰκειότη-
τα ἐβασίλευσέ τε καὶ βασιλεύει, εἰ καὶ πάντων ἁπλῶς βασιλεύς ἐστι καὶ δε-
σπότης, αἰσθητῶν τε καὶ νοουμένων, ἐμψύχων τε καὶ ἀψύχων. Διά τοι τοῦτο 
θανάτῳ θανατώσας τὸν θάνατον τόν τε Ἅιδην σκυλεύσας καὶ τὸν διάβολον 
τελείως καταισχύνας καὶ τοὺς ὑπ’ αὐτοῦ ἀπ’ αἰῶνος κατεχομένους δικαίους 
ἐλευθερώσας θεϊκῇ τὲ δυναστείᾳ ἐκ τῶν νεκρῶν ἀναστάς ὁ κύριος, ἐβασί-
λευσε, τὴν ἀκήρατον εὐπρέπειαν ἐνδυσάμενος, ἤτοι τῷ ἀχωρίστως συν-
όντι ἑαυτῷ προσλήμματι τὴν ἀφθαρσίαν χαρισάμενος. Ἐβασίλευσεν ἄρα 
πάντων τῶν τηνικαῦτα ἐπεγνωκότων αὐτὸν καὶ εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων, 
ἀλλὰ δὴ καὶ τῶν νῦν ἐπιγινωσκόντων τε καὶ πιστευόντων. «Ἔσομαι» γάρ 
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φησιν «αὐτοῖς Θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν». Δῆλον τοίνυν ἐντεῦθεν 
ὅτι Θεός τε καὶ βασιλεὺς κυ|ρίως ἐστί τε καὶ λέγεται τῶν γνησίων δούλων 
αὐτοῦ, ὁ τῶν ἁπάντων κτίστης καὶ δημιουργός, οἵτινες τὴν εἰς αὐτὸν πίστιν 
καθαρὰν καὶ ἀκίβδηλον ἔχουσι καὶ τὰς αὐτοῦ τηρεῖν ἐπισπεύδουσιν ἐντολὰς 
ἐν ὑπομονῇ καὶ ταπεινώσει καρδίας, ὡς ἐν ἑτέρῳ ψαλμῷ ὁ αὐτὸς τὸ πρὸς 
θεὸν ἑαυτοῦ τῆς δουλείας καὶ τῆς ὑποταγῆς γνήσιον παραστῆσαι βουλόμε-
νος φησίν, «ὑψώσω σε, ὁ Θεός μου, ὁ βασιλεύς μου», τὸν τῶν ἁπάντων Θεὸν 
καὶ βασιλέα ἑαυτῷ τῇ εἰς αὐτὸν διαπύρῳ ἀγάπῃ καὶ συνεχεῖ ἐξομολογήσει 
κατοικειούμενος. Τοιγαροῦν «εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω 
ἡ γῆ, ὅτι Κύριος ἐβασίλευσε». Τὸ γὰρ θανάτου κράτος καθεῖλε, κατήργησε 
τὸν τὸν Ἀδὰμ ὑπαγαγόντα διάβολον, τὸν ᾍδην ἐκένωσε, τοὺς νεκροὺς ἀνέ-
στησε, τὸ λίαν παράδοξον τῆς ἀναστάσεως μυστήριον τῷ κόσμῳ ἀνέδειξε, 
πρωτότοκος γενόμενος τῶν νεκρῶν, ὡς ὕπνον λοιπὸν | τὸν θάνατον τοῖς εἰς 
αὐτὸν πιστεύουσιν ἔργῳ ἔχειν ἐδίδαξεν. 

(4.) Ἀνέστη Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν τριήμερος ἐκ νεκρῶν καὶ φέγγος 
χαρμοσύνης ἀφάτου τὰ τοῦ κόσμου περιείληφε πέρατα. Ἀνέστη  δέ, πῶς; 
Θεοπρεπῶς. Μενουσῶν γὰρ τῶν τοῦ τάφου σφραγίδων ἀκινήτων τε καὶ 
ἀμειώτων παντάπασι, τοῦ τε βαρυταλάντου ἔτι ἐπικειμένου τῷ τάφῳ λίθου, 
ἀνέστη καὶ τῷ παρακειμένῳ ἐνδιέτριβε κήπῳ, τὰς περὶ Μαρίαν μυροφόρας 
προσμένων, τὴν ἑαυτοῦ πληροφορῆσαι ἀνάστασιν. Μετὰ γὰρ τὸ ἀναστῆναι 
αὐτόν, ἱκανῆς ὥρας διαδραμούσης, κατῆλθέ τε ὁ ἄγγελος καὶ τὸν λίθον 
προσελθὼν ἀπεκύλισεν εἰς μαρτύριον τῆς ἀναστάσεως. Ὅθεν καὶ κῆρυξ 
αὐτὸς ταῖς μυροφόροις πρῶτος ἐγένετο οὗπερ καὶ χάριν κατῆλθεν. Οὐ γὰρ 
δὴ βοηθείας ἐδεῖτο ὁ παντοδύναμος ἀγγελικῆς, ἄπαγε. «Τίς οὖν λαλήσει 
τὰς δυναστείας Κυρίου, ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰ|νέσεις αὐτοῦ;» Εἰ μὴ 
γὰρ τοιαύτῃ ὑπὲρ ἡμῶν συγκαταβάσει ἐχρήσατο, πάλαι ἂν τὸ ἀνθρώπινον 
ἀπωλώλει γένος τῇ ἀδαμιαίᾳ ἐκείνῃ παραβάσει ἀποικισθέν τε αὐτοῦ καὶ 
διαφθαρὲν τῇ τοῦ ὄντος ὄντως αὐτοῦ ἀγνωσίᾳ. Ἐπεὶ οὖν οὐδὲν ἄλλο εἰς δη-
μιουργίαν τῶν ὄντων ἐκίνησε τὸν ἀνεπιδεῆ πάντη καὶ κατ’ οὐσίαν ἀκίνητον, 
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60 ἀκίμβδηλον cod.  82 ἀνθρώπεινον cod.  83 ἀδαμιαίᾳ scripsi: ἀδαμιαίῳ cod.

Μανουὴλ Κορινθίου τοῦ μεγάλου ρήτορος Λόγος στὴν Ἀνάσταση καὶ στὴ Ζωοδόχο Πηγὴ

365-380



 ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 30 (2012-2013)

372

ὅτι μὴ μόνη ἡ ἔμφυτος αὐτῷ καὶ πανάπειρος ἀγαθότης, ἡ αὐτὴ αὖθις τὸ τῶν 
χειρῶν αὐτοῦ ἀναπλάσαι πλαστούργημα παρεκίνησεν. Ἕκαστον γὰρ τῶν 
δημιουργημάτων, τῆς καθ’ ἣν δεδημιούργηται τὴν ἀρχὴν παρατραπὲν τά-
ξεως τοῦ οἰκείου πάλιν δεῖται εἰς ἐπανόρθωσιν πλαστουργοῦ. Οὕτω δὴ καὶ 
ὁ ἄνθρωπος, τῇ τῆς θείας ἐντολῆς διαφθαρεὶς παραβάσει, ἀνεπλάσθη τὲ 
αὖθις καὶ ἀνεκαινίσθη, ὑφ’ οὗ τὸ πρότερον πεπλαστούργηται δι’ ὑπερβολὴν 
ἀγαθότητος ἐνδυσαμένου αὐ|τόν, ἔργοις τε καὶ λόγοις κεχρηματικότος 
αὐτῷ διδασκάλου τῶν ἀρετῶν, δι’ ὧν ὡς βαθμίδων τινῶν εἰς Θεὸν ὁ ἀνθρώ-
πινος ἀνάγεται νοῦς καὶ αὐτῷ μακαρίως συνάπτεται. 

(5.) Ἀλλ’ οὐ δυνατόν, φασί τινες, τὸν τῶν ὅλων Θεὸν σῶμά τε ἀναλα-
βεῖν βρότειον καὶ τῆς ἰδίας θεότητος οἰκητήριον τὴν λογικὴν ψυχὴν ἀπεργά-
σασθαι, καίτοιγε τοῦ ἀσωμάτου τε καὶ ἀπείρου καὶ ὑπεραΰλου Θεοῦ τόπος 
οὐκ ἔστι κατὰ φύσιν οὐδείς (τῶν γὰρ σωμάτων ὁ τόπος), ἀλλά γε κατ’ἐξαί-
ρετον λόγον οὐρανὸν φαμὲν καὶ ναόν∙ ἐν δὲ τῇ τῆς Ἐξόδου βίβλῳ Μωϋσῆς 
ὁ θεόπτης πολλάκις τὸν Θεόν, ἐν νεφέλῃ καταβεβηκέναι φησὶ καὶ λαλῆσαι 
τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ. Διατί; Δι’ ἀγαθότητος ἀφάτου πέλαγος τὴν τοῦ τότε λαοῦ 
προμηθούμενος σωτηρίαν. Ἐφόσον τοίνυν τὸ οὗ ἕνεκα πάντων τῶν ἕνεκά 
του κρεῖ|ττον, τοσοῦτον ἄνθρωπος οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ ναοῦ καὶ νεφέλης 
κρείττων καὶ τῶν ἑτέρων, ἁπάντων δηλαδὴ κτισμάτων∙ διὰ γὰρ τὸν ἄνθρω-
πον ταῦτα πάντα παρήχθησαν. Ὁ γὰρ Θεὸς αὐτάρκης καὶ ὑπεραυτάρκης 
κατὰ φύσιν γε τὴν ἰδίαν ἐστί τε καὶ λέγεται καὶ ἀνεπιδεὴς τῶν τοιούτων 
πάντων ἁπλῶς. Εἰ οὖν ἐν τοῖς ὑποβεβηκόσιν οὐρανῷ τε καὶ ναῷ ἐνοικεῖν 
καταχρηστικῶς αὐτὸν λέγομεν καὶ ἐν νεφέλῃ κατελθεῖν καὶ λαλῆσαι τοῖς 
υἱοῖς Ἰσραήλ, πολλῷ γε μᾶλλον ἐν ἀνθρώπῳ τῷ κρείττονι καὶ τῷ τῶν ἰδίων 
χειρῶν  πλαστουργήματι καὶ τὴν αὐτοῦ εἰκόνα τε καὶ ὁμοίωσιν τῇ τοῦ νοῦ 
περισώζοντι μετουσίᾳ, ἐνοικῆσαι τε καὶ λαλῆσαι ἐχρῆν, ὅλον αὐτὸν ἄνευ 
ἁμαρτίας ἀνειληφότα, ἵν’ ὅλην τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν ἐπὶ τὸ κρεῖττον 
ὑπερφυῶς ἀναπλάσῃ, ὥστε οὐ μόνον δυνατὸν τοῦτο, ἀλλὰ καὶ λίαν
ἐπάναγκες ἦν γενέσ|θαι καὶ τῆς θείας δικαιοσύνης ἐκείνου καὶ ἀγαθότη-
τος ἀπαραίτητον ἔργον. Διὸ καὶ ὑπὸ πάντων τῶν θείων προκεκήρυκται 
προφητῶν, ὧν αἱ περὶ τούτου χρήσεις δῆλαι καθεστήκασι καὶ αὐτοῖς ὡς 
εἰπεῖν τοῖς τυφλοῖς. 
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 (6.) Ἀλλὰ τίς ἂν ἀρκούντως τἀγαθὰ διηγήσαιτο, ὧν διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ 
Λόγου ἐνανθρωπήσεως ἠξιώθημεν, ὃς νόημα καὶ λόγος καὶ Υἱὸς τοῦ μεγά-
λου νοῦ καὶ Θεοῦ Πατρὸς ὤν, αὖθις υἱὸς ἀνθρώπου ἀμεταβλήτως γεγένηται, 
ἰδιότητος τῆς οἰκείας μηδ  ́ὅλως ἐκστάς; Ἐδιδάχθημεν γὰρ τὸ τῆς παρθενίας 
ἱερὸν χρῆμα, ὅσην πρὸς θεὸν ἔχει τὴν παρρησίαν, ὅπερ Ἰουδαῖοι μὲν ἐκτό-
πως μισούσιν, Ἕλληνες δὲ θαυμάζουσι μὲν ἴσως, σχεῖν δὲ οὐκ ἂν δύναιν-
το, ἐμπάθειάν τε νοσοῦντες καὶ ἀδηφαγίαν, οὐ μόνον αὐτοὶ ἀλλὰ καὶ τὸ 
κατ’αὐτοὺς πλῆθος τῶν λεγομένων θεῶν, ἀκαθάρτων δὲ δαιμόνων μᾶλλον 
εἰπεῖν οἰκειότε|ρον. Τὴν δι’ ὕδατος καὶ πνεύματος ἀναγέννησιν ἔγνωμεν 
δι’ ἧς σύμφυτοι γινόμεθα τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἀναστάσεως 
αὐτοῦ φιλοπτωχίαν τε ἀσκεῖν καὶ πραότητα καὶ τὴν ἐν πνεύματι ἀληθεῖ 
ταπείνωσιν, δι’ ἧς δυνάμεθα καθαίρειν πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς 
γνώσεως τοῦ θεοῦ, τοὺς ἐχθρούς οὐ μόνον οὐ μισεῖν τε καὶ ἀποστρέφεσθαι 
ἀλλὰ καὶ ἀνυποκρίτως ἀγαπᾶν καὶ κατὰ δύναμιν εὐεργετεῖν, τὴν μέχρι καὶ 
ὀφθαλμοῦ ἀκριβῆ σωφροσύνην, ὑπομονήν τε καὶ καρτερίαν ἐν ταῖς θλίψε-
σιν ἔχειν, ἐν εὐτυχίαις ἐπιείκειαν, τὴν εἰς τοὺς δεομένους εὐποιΐαν, τὸ τὴν 
ψυχὴν τιθέναι ὑπὲρ τῶν φίλων ἡμῶν, τὴν εἰς τοὺς ἀχαρίστους μακροθυμίαν 
καὶ ἀνεξικακίαν καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ τῆς χάριτος νόμου πάντα, ἅπερ λόγοις τε 
καὶ ἔργοις ἡμῖν ὡς εἴρηται παραδέδωκεν, ὧν τοὺς ἐργάτας | φρονίμῳ ἀνδρὶ 
ἀπεικόνισεν καὶ ἀλλαχοῦ δὲ μακαρίους ἐμφανῶς ἀποφαίνεται∙ «μακάριοί 
ἐστε», φησίν, «ἐὰν ποιῆτε αὐτά», ἐπὶ τούτοις δὲ μάλιστα τὴν μέχρι θανάτου 
ὑπακοὴν τῷ Θεῷ ἐν ἀληθεῖ μαρτυρίᾳ τε καὶ ὁμολογίᾳ, ᾗπερ ὡς βραβεῖον 
εὐθὺς παρέπεται ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ἐκ φθορᾶς εἰς ἀφθαρσίαν μεταβολὴ 
καὶ ἡ τοῦ βασιλικοῦ θρόνου κοινωνία καὶ τὸ ἐντρυφᾶν λοιπὸν ἀκορέστως 
τῇ τοῦ θεοῦ θεωρίᾳ τε καὶ λαμπρότητι, ὅπερ ἔσχατον τέλος ἐστὶ καὶ μακά-
ριον τοῖς ἐν Χριστῷ γεγενημένοις τελείοις κατὰ τὸν δηλωθέντα τῆς χάριτος 
νόμον. Ταῦτα δὴ τἀγαθὰ καὶ τούτων ἀπειροπλάσια ὑπῆρξεν ἡμῖν, διὰ τῆς 
πανσόφου ταύτης οἰκονομίας καὶ ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὧν ἀπετύχομεν ἂν ὡς εἰπεῖν, εἰ ἄλλῳ τῳ καὶ μὴ τῷδε τῷ διδασκα-
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λικῷ τρόπῳ διὰ συγκατάβασιν ἀ|πόρρητον ἐχρήσατο, καθ’ ὃν ἡ προαιρετικὴ 
ἡμῶν κίνησις πρὸς τὴν τῶν καλῶν ἐργασίαν ἀβιάστως ἐνάγεται κινεῖσθαι, 
ἵνα καὶ τῶν ἐπάθλων τῆς θείας δικαιοκρισίας ἀξίως τυγχάνωμεν. 

(7.)  Ἀλλ’ αὖθις φασί τινες ἀμαθῶς∙ διατί παντοδύναμος ὢν ὁ Θεός, μὴ δι’ 
ἀστραπῆς τὸν ἐχθρὸν διάβολον ἐξηφάνισε καὶ τῶν αὐτοῦ χειρῶν τὸν ἄνθρω-
πον ἠλευθέρωσε; Καίτοιγε, εἰ ταύτῃ πεποιήκει, πρῶτον μὲν τῶν εἰρημένων 
ἀγαθῶν ἡμεῖς ἂν ἀπετύχομεν πάντων∙ ἔπειτα καύχησιν ἐντεῦθεν ἐδεδώκει 
τῷ πονηρῷ, ὡς ἄνθρωπον δῆθεν ἀπατήσαντί τε καὶ ὑποποιησαμένῳ ὑπὸ 
Θεοῦ νικηθέντι βία. Διὸ οὐχ οὕτως ἀλλ’ ὑπ’ ἀνθρώπου αὖθις ἐχρῆν αὐτὸν 
ἀπατηθῆναι τε καὶ νικηθῆναι καὶ τέλεον αἰσχυνθῆναι, οὐκ ἐφετικῶς ὡς ὁ 
πάλαι γενάρχης Ἀδὰμ πρὸς θέωσιν ἔχοντος ἀκαίρως, ὅθεν καὶ ἐξηπάτη-
ται, ἀλλὰ φύσει ἐν ἑαυτῷ κατοικοῦν ἔχοντος | τὸ τῆς θεότητος πλήρωμα, 
ἐν ᾗ θεότητι δηλαδὴ ὁ λίαν ἠγγιστρεύθη κακοῦργος, ἀνθρώπινον ὡς δέλε-
αρ περιβεβλημένῃ κώδιον, οὗ τὴν ἀνάστασιν καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἀνακαίνισιν 
ἑορτάζομεν σήμερον καὶ χαρμονικῶς ἐν εὐφροσύνῃ καὶ χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ 
πανηγυρίζομεν, καὶ μετὰ τοῦ θείου αὖθις Δαυῒδ κροτοῦμεν αὐτῷ τὸν ἐπινί-
κιον, «ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ», λέγοντες, «πᾶσα ἡ γῆ», τουτέστι τὸ τῶν ἀνθρώ-
πων ἅπαν πλῆθος, «δότε δόξαν ἐν αἰνέσει αὐτοῦ». Εἴπατε τῷ Θεῷ ὡς φοβερὰ 
καὶ ἔνδοξα τὰ τῆς συγκαταβάσεως ἔργα σου, «ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς 
σου ψεύσονταί σοι οἱ ἐχθροί σου», ἀντὶ τοῦ ψευσθήσονται καὶ ἀπατηθήσον-
ται διὰ περιουσίαν πανάπειρον τῆς θεϊκῆς σου δυνάμεως∙ καὶ γὰρ θάνατος 
καὶ ᾍδης καὶ διάβολος καὶ τὸ κατ’ αὐτὸν δαιμόνων πλῆθος ἠπατήθησάν τε 
καὶ ἐψεύσθησαν καταισχυνθέντες. Ὡς γὰρ ψιλῷ ἀναιδῶς προσβαλλόντες 
ἀνθρώπῳ, θεῷ περιπεπτώκασι φοβερῷ καὶ τῇ φρικτῇ τῆς | θεότητος αὐτοῦ 
ἰσχύϊ ἀναστάντος διεσκορπίσθησαν καὶ ὡς καπνὸς ἐξέλιπον πεφευγότες 
καὶ διετάκησαν ἀπολωλότες, «ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός», «διὸ 
πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ καὶ ψαλάτωσαν». 
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(8.) Νῦν ἐναργῶς αἱ τῶν ἁγίων ἀγγέλων πᾶσαι ἱεραρχίαι μετὰ πάν-
των τῶν πιστῶν κοινὴν συστησάμενοι ἀοράτως χορείαν, τὴν τοῦ Θεοῦ καὶ 
Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀνάστασιν λαμπρῶς ἀνυμνοῦντες καὶ προ-
σκυνοῦντες πανηγυρίζουσιν. Τὸ γὰρ μεσότοιχον τῆς χρονίου ἐκείνης δια-
λέλυται ἔχθρας καὶ ἡ τοῦ Ἰακὼβ ἐκείνη πῆξιν ἔλαβε κλῖμαξ, δι’ ἧς οἱ τοῦ 
θεοῦ ἄγγελοι ἀναβαίνουσί τε καὶ καταβαίνουσιν ἐν ἀδείᾳ, ἀναβαίνοντες 
μεθ’ ἡδονῆς ἀφάτου ὅσον ἐφικτὸν αὐτοῖς πρὸς τὸ ἀπέραντον ὕψος τῆς 
τοῦ Θεοῦ θεωρίας τε καὶ λαμπρότητος, καὶ τὸ βάθος καταβαίνοντες αὖθις 
τῶν οἰκτιρμῶν τῆς ἀρρήτου αὐτοῦ διὰ πολλὴν φιλανθρωπίαν σαρκώσεως, 
κἀντεῦθεν τὸν ἀκατανόητον | αὐτοῦ πλοῦτον τῆς σοφίας τε καὶ χρηστότη-
τος κατανοοῦντες ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως ἀναμέλπουσι, «δόξα ἐν ὑψίστοις 
Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

(9.) Ἀλλὰ δὴ ταύτῃ τῇ παμφώτῳ ἡμέρᾳ καὶ ὑπερλάμπρῳ τῆς τοῦ 
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως καὶ ἡ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ δε-
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου συνεξέλαμψε σεβάσμιος ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. 
Ἔδει γὰρ τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ ἀναστάντι καὶ λαμπρὰ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἀρα-
μένῳ τὰ τρόπαια τὴν μητέρα πλέον τῶν ἄλλων ἁπάντων συνευφρανθῆναι 
τε καὶ συνδοξασθῆναι, ἐφόσον κἀν τῷ τοῦ πάθους καιρῷ τῶν ἄλλων 
πλέον ὑπερβαλλόντως λελύπηται. Ἀλλὰ ποία γε γλῶσσα ἐκφράσαι δυ-
νήσεται τὴν τηνικαῦτα τῆς μεγίστης καὶ ἀπαραμυθήτου ἐκείνης λύπης 
πικροτάτην ῥομφαῖαν ἥτις εἰς βάθος τὴν παναγίαν αὐτῆς διελήλυθε ψυ-
χήν; Ὅσην οὖν τότε λύπην τοσαύτην καὶ πολλῷ πλείονα εὐπρέπειαν καὶ 
δόξαν καὶ ἀ|γαλλίασιν ἐνεδύσατό τε ψαλμικῶς εἰπεῖν καὶ περιεζώσατο καὶ 
τὰς οὐρανίους ἁπάσας δυνάμεις κοινωνοὺς αὐτῇ τῆς χαρᾶς συγκαλεῖται 
γενέσθαι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ὅλην τὴν κτίσιν ἐφόσον καὶ τῆς λύπης 
συμμετέσχεν αὐτῇ. Ὁ γὰρ ἥλιος τηνικαῦτα τὸ εἶδος τῆς αὐτοῦ ὀντότητος 
ἀποβαλών, ἤτοι τὸ φῶς ἐν ὅλῃ τριώρῳ παρὰ φύσιν, νῦν λαμπροτέραν ἐπα-
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φίησι τὴν ἀκτῖνα, ἢ καθ’ ὃν ἐδημιουργήθη καιρόν. Ἡ δὲ γῆ τρόμῳ συσχε-
θεῖσα καὶ φόβῳ τότε πολλῷ καὶ ὅλη γε σαλευθεῖσα, νῦν πεπαγίωται  κα-
τορθωθεῖσα, ἥτις οὐ σαλευθήσεται τοῦ λοιποῦ. Οὕτω δὴ κοινῶς οὐρανίων 
καὶ ἐπιγείων συνεπαγαλλομένων τῇ Θεομήτορι ἐν τῇ τοῦ Υἱοῦ αὐτῆς καὶ 
Θεοῦ ἡμῶν ἀναστάσει ταύτῃ συνεξέλαμψεν ὡς ἔφθημεν εἰρηκότες καὶ ἡ 
τῶν κατὰ τὴν Ζωηφόρον Πηγὴν τῶν θαυμάτων αὐτῆς καὶ ἰαμάτων χαρμό-
συνος ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. Ἐν πᾶσι γὰρ τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ συνε|φήδεσθαι 
χρή, ὡς δεδήλωται καθάπερ δῆτα καὶ τῇ μητρὶ ὁ Υἱός. Ἡ γὰρ τοῦ Υἱοῦ χαρὰ 
καὶ δόξα κοινὴ καὶ τῇ τεκούσῃ οὖσα τυγχάνει καὶ αὖ τῆς μητρὸς τοῦ Υἱοῦ 
ἀναμφιβόλως. «Ὁ ἐμέ» φησι, «μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ», ὥς τε ὁ τὸν 
υἱὸν ἀγαπῶν καὶ τὸν πατέρα ἀγαπᾶ δήπου, οὕτω δὴ καὶ ὁ τὸν υἱὸν τιμῶν καὶ 
δοξάζων τὴν μητέρα τιμᾷ  καὶ δοξάζει πάντως καὶ τὴν εἰς τὴν μητέρα τιμὴν 
καὶ δόξαν ὡς ἰδίαν ὁ θεὸς λόγος δέχεται. Ὡς γὰρ ταυτίζεται τῷ Πατρὶ κατ’ 
οὐσίαν τὴν θεϊκήν, οὕτω καὶ τῇ μητρὶ κατ’ οὐσίαν ταυτίζεται ἀπαραλλάκτως 
τὴν βρότειον. Βαβαὶ τοῦ ἀπείρου ὕψους τῆς θείας σου δόξης, παντευλόγητε 
Θεοτόκε. Ταῖς τῶν ἀρετῶν γὰρ λαμπρότησιν ἁπασῶν ἐκ βρεφικῆς ἡλικίας 
κατακοσμηθεῖσα, θεοχαρίτωτε κόρῃ, κἀντεῦθεν ναὸς ὑπεράγιος καὶ τῆς 
τοῦ τὸ πᾶν τόδε νεύματι μόνῳ ἐκ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγαγόντος ὑπο-
δοχῆς γεγενημένη ἐπάξιος, ἔστης με|σίτης  ἑκατέρων τῶν φύσεων, θεότη-
τός τε καὶ ἀνθρωπότητος, διαλλάττουσα παραδόξως τῷ πλάστῃ τὸ πλάσμα 
καὶ  τὸν μὲν φύσει Θεὸν καὶ Υἱὸν τοῦ μεγάλου νοὸς καὶ Θεοῦ Πατρὸς υἱὸν 
ἀνθρώπου φύσει γενέσθαι ἐποίησας ἐκ τῶν παρθενικῶν καὶ παναγίων σαρ-
κωθέντα ἀνεκφράστως αἱμάτων σου, τὸν δ’ ἐφέσει καταπεσόντα θεώσεως 
ἄνθρωπον υἱὸν Θεοῦ ἀπετέλεσας χάριτι. Καὶ νῦν ἡ ποτὲ ἀπωσμένη βρότει-
ος φύσις ἡμῶν, πυρὶ ἀΰλου συνδιαιωνίζει θεότητος καὶ ἓν σύ τε καὶ ὁ τοῖς 
Σεραφὶμ ἄνω καὶ ὅλῃ τῇ κτίσει φοβερὸς Θεὸς κατά γε τὸ ἐκ σοῦ συνὸν αὐτῷ 
ἀχωρίστως ὑπάρχεις πρόσλημμα, ὁμόθεος γεγενημένη σαφῶς. Ὅθεν μετὰ 
τὸν ἐλεήμονα φύσει καὶ ἀγαθὸν ἐλεήμων ὑπάρχεις καὶ ἀγαθή, ὑπερδεδοξα-
σμένη παρθένε, μετὰ τὸν εὔσπλαγχνον καὶ οἰκτίρμονα πολυεύσπλαγχνος 
καὶ οἰκτίρμων, μετὰ τὸν συμπαθῆ καὶ φιλάνθρωπον φιλανθρωποτάτη καὶ 
συμπαθής, | μετὰ τὸν σώζοντα καὶ θελήσει θέλοντα πάντας σωθῆναι καὶ 
εἰς ἐπίγνωσιν ἐλθεῖν ἀληθείας ἡ θᾶττον ἢ λόγος σώζουσα ἐν ἐξουσίᾳ τοὺς 
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πιστῶς τὸ σὸν ἐπικαλουμένους πανύψιστον ὄνομα καὶ θελήσει θέλουσα 
πάντας σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν, ἐν πᾶσιν ἁπλῶς τὰ τοῦ 
παντοκράτορος τῶν ὅλων Θεοῦ δευτερεῖα ἐν’ ἀληθείᾳ ἔχουσά τε καὶ ὑπερ-
φυῶς περισώζουσα, παμβασίλεια θεονύμφευτε Μαριάμ. Ἔνθεν τοι αἱ τῶν 
οὐρανίων νόων στρατιαὶ ὧν ἀσυγκρίτως καθ’ ἁγιωσύνης ὑπερέχεις λόγον 
καὶ ἐπιγείων ἡ τῶν πιστῶν πληθὺς πᾶσα δοξολογοῦντες προσκυνοῦμεν σε 
καὶ φωναῖς εὐχαριστηρίοις διηνεκῶς μεγαλύνομεν. 

(10.) Ἀλλ’ ἐπανακτέον τὸν λόγον εἰς τὴν τῆς προκειμένης ὑπόθεσιν 
πανηγύρεως, ἵνα διαγνῶμεν ποία τῶν ἱερῶν τελετῶν αὕτη τῆς μητρὸς τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν τῶν ἐν τῷ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐμπεριεχομένων κύκλῳ, ὧν πολλῶν 
μὲν οὐσῶν καὶ παγκοσ|μίως ἑορταζομένων, αὕτη γνησία τῆσδε τῆς βασι-
λίδος ὑπάρχει τῶν πόλεων καὶ ὡς εἰπεῖν τοπική. Εἰσὶ δ’ ἴσως καί τινες ἕτεραι 
ἐντεῦθεν μὲν σχοῦσαι τὰς ἀρχὰς ὑπὸ δὲ τῆς ὅλης ἑορταζόμεναι οἰκουμένης. 
Αὕτη δὲ καὶ τὴν ἀρχὴν ἐντεῦθεν ἔσχε κἀνταῦθα ἑορτάζεται τὲ λαμπρῶς καὶ 
ὑπὸ πάσης ἡλικίας συντρεχούσης πανηγυρίζεται. Καὶ τὸ δὴ παράδοξον, ὅτι 
καὶ καθ’ ἑκάστην ὑπ’ αὐτῆς τῆς πάντα δυναμένης θεομήτορος ἐνεργουμένη 
τυγχάνει καὶ πληθυνομένη καθάπερ ὅ τε παρὼν δηλώσει λόγος καὶ οἱ τού-
του ἀκροαταὶ συμφήσουσιν ἅπαντες, οὐ μόνον οἱ τῆς πίστεως οἰκεῖοι, ἀλλά 
γε καὶ οἱ ἀλλότριοι οἳ καὶ τὸ ἀξιοπιστότερον συνεπάγονται, μᾶλλον κατὰ 
τὸν λέγοντα, «αἱ παρὰ τῶν ἐχθρῶν μαρτυρίαι ἀξιοπιστότεραί εἰσιν». 

(11.) Ἀλλὰ διηγητέον τὴν ἀρχὴν ὅθεν ἔσχε καὶ πῶς, ἵν’ ὁ λόγος καθ’ 
εἱρμὸν προβαίη. Λέων τοιγαροῦν ὁ εὐσεβέστατος καὶ φιλoχριστό|τατος βα-
σιλεύς, ὃς καὶ Μακέλλης ὠνόμαστο, ἔτι ἐς ἰδιώτας ταττόμενος, χρηστὸς καὶ 
ἐπιεικὴς ὢν καὶ γνώμῃ συμπαθείας εἰς πάντας κοινῇ συγκεχρημένος, οὗτος 
μιᾶ τῶν ἡμερῶν τὴν πρὸς τὴν χρυσῆν φέρουσαν πύλην ὁδὸν ἐρχόμενος 
ἔξωθεν ἐντυχὼν ἀνθρώπῳ τινὶ τὰς ὄψεις τῶν ὀμμάτων πεπηρωμένας ἔχον-
τι καὶ σὺν ὀδύνῃ περινοστοῦντι πολλῇ, τοῦτον ἰδὼν καὶ τὰ σπλάγχνα καμ-
φθείς, ἐπέσχε τὲ τῆς χειρὸς καὶ χειραγωγῶν αὐτὸν ἦλθεν ὡς σημείου ἑνὸς 
ἐγγὺς τῆς εἰρημένης πύλης. Ἐνταῦθα δὲ αὐτοῦ γενομένου δίψῃ ὁ τυφλὸς 
κατάσχετος γίνεται καὶ τὸν Λέοντα λίαν ἐκδυσωπεῖ ὕδατι καταψύξαι οἱ 
τὴν τῆς δίψης φλόγαν, ὁ δὲ τὸν τόπον εὐθὺς τὸν ἐκεῖσε εἰσδὺς συνηρεφῆ 
δένδροις καὶ παντοίοις φυτοῖς ἐπιεικῶς ὄντα, εὐθαλεῖ τε τῇ πόᾳ κομῶντα, 
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ὕδωρ ἀνεζήτει σπουδῇ, | καὶ μηδ’ ὅλως εὑρὼν ἐπιστυγνάζων ὑπέστρεφεν. 
Ἐν δὲ τῷ ὑποστρέφειν φωνῆς τοιᾶσδε ἠκηκόει ἄνωθεν ἐνεχθείσης αὐτῷ, 
«οὐ χρὴ σὲ Λέον», λεγούσης, «σκυθρωπάζειν τὲ καὶ ἀγωνιᾶν. Τὸ γὰρ ὕδωρ 
πλησίον σοι παραρρεῖ». Ὑποστρέψας οὖν πάλιν ἀνηρεύνει τὸν τόπον καὶ 
πολλὰ καμών, τῆς ἴσης πάλιν φωνῆς ἐν μεθέξει γίνεται. «Λέον βασιλεῦ», 
εἰπούσης, «τὸν τοιοῦτον δενδρώδη εἰσιὼν τόπον, τοῦ ἐκεῖσε θολεροῦ ὕδατος 
λαβὼν ταῖς χερσὶ τῷ πηρῷ τὴν διακαῆ θεράπευσον δίψαν, τάς τε πεπηρωμέ-
νας ὄψεις ἐπιχρίσας αὐτοῦ, γνώση αὐτίκα ἥτις εἰμί∙ ἐκ πολλοῦ γὰρ τόνδε τὸν 
χῶρον κατοικοῦσα τυγχάνω». Ὁ δὲ Λέων θειοτέραν τινὰ συνεὶς τὴν φωνὴν 
σὺν τάχει πράσσει ὡς αὐτὴ διεσάφησε καὶ εὐθέως ἀνέβλεψεν ὁ τυφλὸς καὶ 
σὺν δάκρυσι τὴν θεοτόκον φωναῖς εὐχαριστηρίοις ἀνύμνει. Τούτου δῆτα τοῦ 
θαύματος διαδήλου ἀνὰ τὴν βασιλεύουσαν γε|γενημένου τῶν πόλεων, τὸ 
τῶν ἀνθρώπων ἅπαν πλῆθος ἐκεῖσε συνέδραμε καὶ πάντες ὅσοι διαφόροις 
συνείχοντο νόσοις τοῦ ἐκεῖσε θολεροῦ μετασχόντες ὕδατος τῇ τῆς δεσποί-
νης ἡμῶν θεομήτορος ἐπικλήσει τὴν ποθεινὴν ὑγείαν εὐθὺς ἀπελάμβανον. 
Ἀλλὰ τίς ἂν τὸ πλῆθος τῶν τηνικαῦτα γεγενημένων παραδόξων διηγήσαιτο 
θαυμάτων; Αὐτίκα δὲ βασιλικῇ χειρὶ τὸ τοιοῦτον ἀνακαθαρθὲν ἁγίασμα, δι-
ευθετήθη περισωρευθέν. Ὁ τοίνυν Λέων μετὰ ταῦτα κατὰ τὴν τῆς θεομήτο-
ρος πρόρρησιν τὸ βασίλειον ἀνειληφὼς κράτος, ναὸν πάνυ περίδοξον ἐκεῖσε 
φιλοτίμῳ χειρὶ τῇ θεομήτορι ἀνεγείρει οὗ αἱ κρηπῖδες μέχρι τῆς σήμερον κα-
θορῶνται. 

(12.) Θαυμάτων δὲ ἀπείρων ἐν τούτῳ ἐπιρρεόντων, ἐπεὶ καὶ Ἰου-
στινιανὸς μετὰ χρόνους ἐσύστερον ὁ τῶν Ῥωμαίων μέγιστος αὐτοκράτωρ 
τῇ τῆς δυσουρίας δεινῇ πιεζόμενος νόσῳ καὶ τῇ Ζωηφόρῳ ταύτῃ Πηγῇ μετὰ 
ζεούσης προσελθὼν πίστεως τελείαν ἀπέλαβε τὴν ὑγείαν τῇ τοῦ | λόγου 
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Θεοῦ ἡμῶν μητρὶ καὶ αὐτὸς ἀντιφιλοτιμούμενος, τὸν μέγιστον ἀνεγείρει 
ναόν, ὃν ὑπὸ διαφόρων καταρραγέντα σεισμῶν, ὁ ἐσύστερον ἐκ Μακέδων 
ἄναξ Βασίλειος καὶ ὁ ἐξ ὀσφύος αὐτοῦ σοφώτατος βασιλεὺς Λέων λαμπρῶς 
περιεποιήσαντο. 

(13.)   Ἐφ’ ὧν δὴ καὶ πλεῖστα ἡ θεόβρυτος αὕτη πηγὴ ἐνήργησε θαύματα. 
Ἀποστήματα γὰρ καὶ δυσουρίας καὶ ἑκτικὰ καὶ ἄλλα μυρία καρκίνων πάθη 
τεθεράπευκε καὶ αἱμορροίας διαφόρους βασιλίδων καὶ ἑτέρων γυναικῶν 
πολλῶν καὶ πυρετῶν διαφόρων ἐσμὸν κατέσβεσε, πρὸς δὲ καὶ στειρώσεις 
πολλῶν διέλυσε γυναικῶν. Ὅθεν δώρημα τῆς πηγῆς ἔστι ταύτης καὶ βασι-
λεὺς Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος τῇ βασιλίδι Ζωῇ γεννηθείς. 

(14.)   Ἀνήγειρε δὲ καὶ νεκρὸν ἡ πηγή. Ἦν γὰρ τις ἀνὴρ ἐκ Θετταλίας, 
ὃς πολλάκις τῶν θείων δωρημάτων τῆσδε τῆς πηγῆς ἀπολελαυκὼς ἦν 
ἐμπορείας χάριν συνεχῶς παραβάλλων τῇ Κωνσταν|τίνου. Ἐν μιᾷ τοίνυν 
τὴν πρὸς Θετταλίαν καταπλέων, καὶ χαλεπῶς νοσήσας τελευτᾶ καθ’ ὁδόν. 
Θνήσκων δὲ ἤδη καὶ ἀποπνέων τὰ λοίσθια ἐπισκήπτει τοῖς ναύταις ἐνόρ-
κως πρὸς τὸν τῆς πηγῆς θεῖον ναὸν ἀναγαγοῦσι θανόντα καὶ τρεῖς κάδους 
αὐτῷ τοῦ ἐκεῖθεν ἁγιάσματος ἐπιχέασι θάψαι. Γίνεται τοῦτο καὶ ὁ νεκρός, ὢ 
θαύματος παραδόξου, τοῦ ὕδατος ἐπιχυθέντος ἀνίσταται καὶ ὁ τῆς πόλεως 
ἅπας λεώς, ἐκπλαγέντες ἐν τούτῳ, μεγάλας εὐχαριστίας τῇ Θεοτόκῳ ἐκ βά-
θους καρδίας ἀνέπεμψαν. 

(15.)    Χρόνων δὲ παρωχηκότων τινῶν καὶ τὸν μέγαν πεσεῖν νεὼν μέλ-
λοντα ἡ Θεοτόκος φανεῖσα ὑπανεῖχεν ἕως οὗ τὸ περιρρεῦσαν πλῆθος ἐκφο-
ρηθείη, καὶ δαίμονας δὲ διαφόρους τὸ ὕδωρ τοῦτο ποθὲν ἀπήλασε, ἐν φυ-
λακῇ τε δεσμίους ἀπέλυσε, τῷ δὲ βασιλεῖ Λέοντι τῷ Σοφῷ λιθίασιν ἐξιᾶται, 
τῇ τε γυναικὶ Θεοφανῷ λαβρότατον κατασβέννυσι πυ|ρετόν. Στέφανόν 
τε τὸν πατριάρχην τῆς ἑκτικῆς ἐκλυτροῦται νόσου καὶ Ἰωάννῃ τῷ τῶν 
Ἱεροσολύμων ἁγιωτάτῳ πατριάρχῃ τὴν ἀκοὴν ἐξιᾶται παρατραπεῖσαν. Ὁ δὲ 
βασιλεὺς Ῥωμανὸς ὁ ἐκ Λακάπης λύσιν τε καὶ δέσιν γαστρὸς παραδόξως 
τῷ ὕδατι θεραπεύεται, ὡσαύτως καὶ ἡ αὐτοῦ γυνή. Φαγέδαιναν δὲ καὶ γάγ-
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βασιλεὺς Ῥωμανὸς ὁ ἐκ Λακάπης λύσιν τε καὶ δέσιν γαστρὸς παραδόξως 
τῷ ὕδατι θεραπεύεται, ὡσαύτως καὶ ἡ αὐτοῦ γυνή. Φαγέδαιναν δὲ καὶ γάγ-
γραιναν, καὶ διατρήσεις καὶ ἄνθρακας καὶ λέπραν σὺν τούτοις καὶ λώβην 
παραδόξως ἰάσατο, καὶ ἄλλας δὲ παντοίας ὀγκώσεις γυναικῶν καὶ ψυχῆς 
πάθη τὸ πλέον ἠκέσατο, ὀφθαλμῶν τε ἐπιχύσεις, ὑέλωπας καὶ λευκώμα-
τα, ἔτι δὲ καὶ νοσήματα ὕδρωπος καὶ μέχρι δὲ τῆς σήμερον ἐφ΄ἡμῶν ἄπειρα 
ἐνεργεῖ καθεκάστην ἰάματα, ὧν καὶ αὐτὸς πολλάκις ὁ ταῦτα συγγράφων τῇ 
τῆς κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου <χάριτι> δαψιλῶς παραπήλαυσα, ἐφ’ ᾗπερ ἀεὶ 
καὶ ἀναμφιβόλως ἐλπίζομεν. 
(16.)  Ἀλλὰ τίς λόγος παραστῆσαι ἂν δυνηθείη τῶν ἀπείρων δωρεῶν σου 
καὶ χαρισμάτων | τὸ πέλαγος, πανυπέραγνε θεοκυῆτορ κυρία τοῦ σύμπαν-
τος καὶ ἡμῶν, ἅπερ διὰ ταύτης τῆς Ζωηφόρου Πηγῆς σου τῷ κόσμῳ πλου-
σίως ἐξέχεας καὶ ἐς δεῦρο καθεκάστην ἀεννάως ἐπιδαψιλεύῃ, τοῖς προσι-
οῦσι πᾶσιν ἁπλῶς, τοῖς ἔνδον ὁμοῦ καὶ τοῖς θύραθεν; Ὡς γὰρ ὁ σὸς υἱὸς καὶ 
πάντων θεὸς ἡμῶν ἀληθής. Τὸν αἰσθητὸν τόνδε ἥλιον τὴν τοῦ κοσμικοῦ 
φωτὸς ὑπερθαύμαστον πηγήν, τῷ παντὶ ἐπεστήριξε τῷδε ἀνατέλλειν ἐπί τε 
δικαίους καὶ ἀδίκους, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς, καὶ πᾶσι τὴν ἀκτῖνα ἴσην 
ἐπαφιέναι πλουσίως, οὕτω δὴ  πανακήρατε κόρη καὶ ταύτην ἡ σὴ θεομίμη-
τος ἀγαθότης τῇ οἰκουμένῃ ἀνέτειλας τὴν πηγὴν ψυχῶν τε καὶ σωμάτων 
ἰατρεῖον ἀδάπανον καὶ ἀένναον εἰς δόξαν καὶ αἶνον, μεγαλωσύνην τε καὶ 
εὐχαριστίαν, σήν τε καὶ τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τοῦ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος 
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ᾧ δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις πρέπει ἅμα τῷ ἀνάρχῳ 
αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ | συναϊδίῳ καὶ παναγίῳ αὐτοῦ Πνεύματι νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 
εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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