
ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΒΪΖΑΝΤΙΝΑΙ. 

Ι. 

Επ ιγραφή εξ 'Ιεροσολύμων. ϊλρεόβινδος από έπαρχων. 

Έν τη Revue Biblique του 1892-ου έτους [τ. Ι, σ. 381] κατεχώ-
ρισεν ό Germer-D urând έπιγραφήν ευρεθεΐσαν έν Ίεροσολύμοις προ 
τίνων ετών, έν ή τό δνομά τίνος Άρεοβίνδου μνημονεύεται' κατεχώρισε δε 
ταύτην έξ έκτυπώματος χάρτινου, όπερ εύρε παρ' Άντωνίνω 'Ρώς αρχι
μανδρίτη, άνδρί σοφωτάτω, την 'Ρωσικήν έκκλησίαν έν Ίεροσολυμοις 
άντιπροσωπεύσαντι παρά τω πατριάρχη της Παλαιστίνης των ορθοδόξων 
εκκλησίας' ούτω б' εσφαλμένως ό Germer-Durand την έπιγραφήν αντέ
γραψε και ήρμήνευσεν, ώστετήν έκ δευτέρου τύπωσιν αυτής, αυτό τό έκτύ-
πωμα ταύτης έχων, έγώ χρησίμην είναι ήγησάμην εδωκέ μοι δ' εκείνο 
δώρον αυτός ό σεβάσμιος αρχιμανδρίτης έτει 1889-ω. Ταύτην μεν ούν 
τήν έπιγραφήν εύρον κτίσται τό μαρμαρόστρωτον άνακαινίζοντες έν Ίερο-
σολύμοις περίαυλον του μεγάλου μουσουλμανικού τεμένους, ΟΊΖΙΟ ονομά
ζεται Haram-esch-chérif' τούτο δε τό τέμενος τζρότερον χριστιανικόν ην, 
και καθά γνωστόν εγγύς αύτου ναον è βασιλεύς 'Ιουστινιανός εκτισεν, επί 
των ερειπίων του πάλαι ποτέ περίφημου ναού του Σολομ,ώντος. Τό χάρτι-
νον ούν έκτύπωμα τήν έπιγραφήν ούτω παραδίδωσιν: 
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Της επιγραφής ταύτης θραυσθείσης ύστερον έσώθησαν άχρι τούδε δυο 
μόνα τεμάχη, άπερ ό αρχιμανδρίτης Άντωνϊνος εν τω ΐδίω περιέκλεισε 
μουσείω προς φύλαξιν τούτων δ' εγώ χάρτινον έκτυπωμα κατεσκεύασα. 
Ή επιγραφή τοίνυν, ώς εξ αρχής ευρέθη, λέγει ταύτα κατά το τότε 
ληφθέν αυτής έκτυπωμα. 

κωμερκιάριος, ανεψιός Άρεοβί-
νδου των υπάρχων, ένθα κατάκιτε. Ό ά-
ναγινόσκων εύξετε Οπερ αυτού, α
ξίου δν]τος της όσίας μνήμης. Μη(νί) δεκεμβ. 

ΐνδ(ικτιώνος) α' έτους ρδ'. 

Ό Germer-Durand άνέγνω τήν έπιγραφήν άλλως, ήμαρτημένως, και 
εικός ην έρμηνευσαι ταύτην κατά τρόπον άπαράδεκτον ούτως, αντί του 
υπάρχων εγραψεν ύπ[ατικ]ών τό δε άναγινώσκων εγραψεν ούτω' 
[πρώτο ο ς] κ ω ν, καί προέτεινε συμπλήρωσιν τοιαύτην [πρωτοσπα-
θάριος] Κωνσταντινουπόλεως]' τό δέ κατόπιν εύξετε=εύξεται λόγου προ
τάσεως αρχήν εξέλαβε. Ταύτα μέντοι πάντα μάταια τό έκτυπωμα δείκνυσιν 
είναι' επειδή δέ και τό έτος αύτφ παράδοξον έφάνη, προύτίμησε τήν έπι
γραφήν άγνωστου προελεύσεως ύπολαβεΐν. Σημειωτέον ήδη, ότι τό κείμενον 
ταύτης έχει τινά σφάλματα γραφικά, φωνητικής αιτίας αποτέλεσμα* οίον 
τό εν τω πρώτω στίχω κωμερκιάριος = κομερκιάριος, είτα τό κατά
κιτε = κ α τ ά κ ε ι τ α ι , και μετά τούτο τό άναγινόσκων ευξετε = άνα
γινώσκων ευξεται· τό μέντοι υπάρχων = έπαρχων ούκ εστίν αμάρ
τημα' διττώς γαρ ούτως έν τοις μνημείοις γράφεται τούτο της εποχής 
Ιουστινιανού. 

Τό μεν ουν κείμενον της επιγραφής απλώς δείκνυσι τάφον κομερκιαρίου 
τινός, ου τό όνομα λείπει' ούτος δέ ανεψιάς ην Χρεοβίνδου Κτών υπάρχων", 
αποθανών ετει 104 -ω, καθώς ή επιγραφή λέγει. Δια ταύτα δέ πάντα τό 
κείμενον αυτής έστι μνήμης ιστορικής άξιον. Ό Άρεόβινδος ην έν τοΐς ζώ-
σιν, οτε ό τούτου ανεψιός άπέθανεν έν Ίεροσολύμοις, ώς εικάζει τις ασφα
λώς έκ τής έξοχου μνείας του ονόματος αυτού' των δε τριών ήδη γνω
στών Άρεοβίνδων έγώ τον τελευταΐον ενταύθα μνημονεύεσθαι νομίζω, 
όστις επί βασιλέως Ιουστινιανού, ετει 553-ω, ήν έπαρχος τών πραιτωρίων 
τής Έ ω και άπό έπαρχων τής ευ^χί^ονοζ Κωνσταντινουπόλεως και 
στρατηλάτης· κατά δέ τούτο το ϊτος νεαράς τινας αύτω διατάξεις ό βασι
λεύς άπέστειλεν 'Ιουστινιανός [Justiniani novelise, έκδ. Zachariae τ. II, 
σ. 342—350]. Τό δ' αυτό πάλιν έτος ήρίθμει πρώτην ίνδικτιώνα, οί'αν 
άριθμεϊ δηλαδή καί ή παρούσα επιγραφή' άλλ' αυτή αριθμόν έτους άνα-
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γράφει τέταρτον καί έκατοστόν, ό πάντως ην, ώς εικάζω, έτος ιεροσολυμι-
τικόν, πρώτης ήδη της επιγραφής ταύτης καί μόνης σύστημα χρονολογίας 
ίδιον έμφανιζούσης, όπερ έν Ίεροσολύμοις ην εν χρήσει* τοιαύτα δε τοπικά 
συστήματα χρονολογίας καί ετεραι πόλεις ειχον, οίον ή Γάζα, ή μεγάλη 
Αντιόχεια, ή Σελεύκεια καί ετεραι. Ούτως ούν εγώ τό της επιγραφής έτος 
ερμηνεύω, νομίζων του συστήματος, ф προσήκει, ποιεΐσθαι τήν αρχήν 
άπα του 449-ου μετά Χριστόν έτους, οτε κατωκει έν Ίεροσολύμοις ή βα-
σιλίς Ευδοκία, σύζυγος Θεοδοσίου του μικρού, μεγάλαις οΐκοδομαΐς 
έπικοσμουσα τήν πόλιν ταύτην" καί γάρ τίνες τών χρονογράφων λέ-
γουσιν, ότι ή βασιλίς αυτή τα τείχη της 'Ιερουσαλήμ άνενεώσατο1, 

όπερ, ώς εικάζω, κατ' εκείνο το έτος της ανανεώσεως τών τειχών αρχήν 
ή πέρας λαβούσης, έγένετο κύριον αίτιον, ί'να ό δήμος της πόλεως 
τών 'Ιεροσολύμων εις άνάμνησιν άριθμή τα άπό της τειχώσεως αυτής 
έτη, χρονολογικού συστήματος ούτω τοπικού τήν αρχήν ποιησάμενος, 
κατά μίμησιν της Γάζης καί πόλεων έτερων της Συρίας. 

Π. 

Νικηφόρος πρόεδρος 'Ηράκλειας. 

Έδ ουάρδος ό Cougny κατεχώρισεν έτει 1890-φ μικρόν άδέσποτον 
ίαμβικάν επίγραμμα βυζαντινόν περί λουτρού τίνος έν τω τυπωθέντι τότε 
παρ' αύτου τρίτω τόμω της Epigram. Anthol. Patatinae [σ. 317, αριθ. 
158], δπερ έκ του τρίτου τόμου του Βανδινείου παρέλαβε Catal. cođd. 
bibi. Laurentianae [σ. 18]· επιγράφεται δε το επίγραμμα τούτο «λουτρού 
έπαινος» καί στίχους άριθμεΐ δέκα μόνον, ούτε του λουτρού τόν τόπον 
ύποδεικνύον, ούτε τον ίδρυτήν αύτου κατονομάζον. Ά.λλ' ούδ' αυτός ό 
Cougny παρετήρησεν, ότι τό κείμενον του επιγράμματος, ώς παρά τφ 
Bandini φέρεται, μέρος εστίν εκτενέστερου τινός επιγράμματος έκ πολλού 
γνωστού, άριθμουντος μεν είκοσι καί ένα στίχους, έπιγραφομένου δε ώδε" 
«Toi» λογιωτάτου Ψελλού περί "λουτρού» (Ideler, Physici et medici 
graeci scriptores. Berolini 1842, Ι, σ. 193), όπερ ωσαύτως αποσιωπά 
του λουτρού τόν τόπον. Έκ φιλολογικής όμως απόψεως έστι συμφέρουσα 
τών κειμένων αμφοτέρων ή συμπαραβολή, ίνα μή του λοιπού τό παρά τφ 

1) Γ ε ω ρ γ ί ο υ Ά μ α ρ τ . χρονικόν, έκδ. Muralt, σ. 504. Ν ι κ ό δ η μ ο υ συναξαριστής, τη 
ιγ' του μηνάς Αύγουστου. Ή βασιλ\ς Ευδοκία τό δεύτερον εις 'Ιεροσόλυμα παραγενομενη 
ετει 444 ω κατέμεινεν αύτου ναούς μοναστήρια και λαύρας οικοδομούσα μέχρις ου άπέθανεν 
[455], έν τω ναω του άγιου Στεφάνου του σκήνους αύτης ένταφεντος, καθά παραδίδωσιν ό 
Κεδρ ηνος τόμ. 1, σ. 591 Bona. 
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Cougny κείμενον άναγινώσκηται μεμονωμένον, της ετέρας αυτού συντά
ξεως αγνοουμένης. 'Еррђ&У] μεν ουν, Ότι τούτο δέκα στίχους άρίθμεΐ' νυν 
δε σημειωτέον, ότι τους μεν τρεις πρώτους αυτών έχει και τό κείμενον το 
εκτενές, την αυτήν ωσαύτως έν αυτω τάξιν άριθμουντας' διαφέρει μέντοι 
των στίχων ό δεύτερος έν τούτω, ότι τό χυμούς εκφέρει τό έκτενέστερον 
άπόγραφον εις πτώσιν αιτιατικήν αριθμού ενικού' ό δε τέταρτος στίχος 
αριθμείται μεν παρά τω Ψελλφ δέκατος, άλλα παρά τφ Cougny μετρικώς 
ούτος εσφαλται, της τελευταίας αΰτου λέξεως τον τονον επί της έσχατης 
συλλαβής έχούσης, ουχί δ' επί της προτελευταίας, ώς ό βυζαντινός ίαμβος 
άπαιτεΐ. Ή λέξις άρα εκείνη, του στίχου σφάλλοντος οϋτως, έπήγασεν εξ 
εσφαλμένης αναγνώσεως ετέρας λέξεως, ή πρότερον εκείνης είχε τον 
τόπον. Και όντως τό αμάρτημα διορθοΐ τό παρά τω İdeler κείμενον, 
όπερ εμφανίζει τό καταστέλλει αντί του κατασθενεΐ. Πάλιν δε ό παρά 
τω Cougny πέμπτος στίχος πέμπτος μεν αριθμείται και παρά τω Ψελλφ' 
άλλ' ό κατόπιν εκείνου, ό έκτος, έβδομος εστί παρά τφ Ψελλφ. Διαφέρουσι 
δε κάν τούτω τω στίχφ αμφότερα τάντίγραφα- παρά μεν γαρ τω πρώτω 
γέγραπται ούτως' 

ώτων καθαιρεί του; πόρους δυσηκόουςΧ, 

παρά δε τφ Ψελλφ ώδε' 
ώτων2 καθαιρεί τους πεφραγμένους πόρους. 

Και πάλιν ό ί^ομ.ος παρά τω Cougny στίχος όγδοος αριθμείται παρά τω 
Ψελλφ* ό δε τούτου ενδέκατος ευρηται παρ' έκείνφ την όγδόην έχων τάξιν 
άλλα κάν τούτω τω στίχφ διαφέρουσιν αμφότερα τάντίγραφα' τό μεν γαρ 
παρά τφ Ideler έχει ώδε" 

τρχνεϊ δε τόν νουν προς νοήσεις εύθετους, 

τό δ' έτερον ούτως* 
τρανοί τε τόν νουν προς νοήσεις ευθέως. 

Και πάλιν ο ένατος του Cougny στί/ος ήρίθμηται παρά τφ Ideler έκτος, 
ό δε τελευταίος, ό δέκατος, δωδέκατος. 

Κατά τήν τοιαύτην μεν ουν συμπαραβολήν φανερόν ήδη γίγνεται, ότι 
τό έν τη Παλατινή συλλογή κατακεχωρισμένον άπόγραφον άντιγραφέως 
μάλλον αύθαίρετον άναπαρίστησιν έκλογήν στίχων εκ του μακροτέρου κει
μένου (του φέροντος τό όνομα του Ψελλού), ή, ώς αν έλεγε τις Γσως, πρό
πλασμα χρησίμευσαν εις τήν εκτενή σύνταξιν αύτου' σχεδόν γαρ έκαστος 

1) C o u g n y : δυσηκόο ι ς εκ τυπογραφικής απροσεξίας. 
2) i de l e r : ώτων. 
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τών στίχων, ει' τε κατά την πρώτην, είτε κατά την δευτέραν του επι
γράμματος σύνταξιν άναγινωσκόμενος, αποτελεί διάνοιαν ολην αυτοτελή, 
καί τών αναγνωστών ό τυχαίος ουναται περί λουτρού τίνος έξ εκείνων 
επίγραμμα σχηματιζειν έξ όσων βούλεται στίχων. Γ/Ομως δε ουδ' αυτό 
το έπιγεγραμμένον τω Ψελλφ πρωτοτυπόν έστιν" ζυρον γαρ οτι τούτου 
παλαιότερον επίγραμμα περιεφέρετο, τάς αύτας λέξεις έμπεριέχον, οϊα,ς 
καί το Ψελλού' εν τινι γαρ αντιγράφω παλαιού καθα φαίνεται κωδικός, 
ευρισκομένφ νυν έν τη πατριαρχική βιβλιοθήκη του πατριαρχείου του 
Ιεροσολύμων1, άδεσπότως επίγραμμα κείται περιλαμβάνον τεσσάρας καί 
δέκα στίχους υπάρχοντας ωσαύτως αΰτολεξεί έν τφ κειμένω του Ψελλού* 
έστι δε τούτο. 

Περί λουτρού. 
Πολλών το λουτρόν αγαθών δωρημάτων' 
χολής περιττόν έκκενοΐ τών εγκάτων 
καθαιρεί ρύπους, κνησμονάς αναστέλλει" 
ώτων καθαιρεί, τής ακοής, τους πόρους* 

5 μνήμην φυλάττει, τήν λήθην εκδιώκει, 
τρανοί δε τον νουν προς νοήσεις ένθέους' 
τήν γλώσσαν εύκίνητον προς λόγους φέρει* 
τήν βλεπτικήν αίσθησιν όξυνει πλέον 
(τούτο γαρ εύρε Σολομών εΰμηχάνως), 

10 θυμηδίαν τε καί παράκλησιν φέρει 
τοΐς εύσεβώς μάλιστα τούτφ χρωμένοις. 
Λουεσθε τοίνυν εΰλαβώς, καθά θέμις, 
μή σπαταλικώς (καί γαρ έγγυς ή κρίσις), 
άλλ' ώς ευλαβείς φαρμάκω κεχρημένοι. 

15 Νικηφόρος γαρ πρόεδρος 'Ηράκλειας 
προς πασιν άλλοις "λουτρον έξωραίσας 
προυθηκε πασι χαρμονήν εύεξίαν2. 

Έν τούτω μεν ουν τω έπιγράμματι κατονομάζεται ό το λουτρόν 
έξωραισας* το δε που το λουτρόν ί'δρυτο, σαφώς ου λέγει τό επίγραμμα" 
πάντως Ομως ήν έν αυτή τή πόλει Ήρακλεία' αυτή δε πάλιν 'Ηράκλεια 
ήν ή Θρακική, ή καί Πέρινθος ονομαζόμενη, έν ή χριστιανών υπήρχον 
έκκλησίαι λούματα ή "Κούτρα παρ' αυταΐς εχουσαι, καθά καί τών έν τή Κων
σταντίνου πόλει πολλαί, οία λόγου χάριν ή έν τφ Νεωρίω τής υπεραγίας 

1) Άρώ. πατρ. συλλογής 276, φυλλω 133-ω, η σελίδί 270-9]. "Ορα τήν περιγραφήν 
του κώδ'.κος έν τν* Ίζροσοί. Βίβλιοθ. Ι, σ. 333—353. 

2) Κώδ: χαρμονής ευεξίας. 
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δεσποίνης ημών Θεοτόκου εκκλησία, ήτις επί μεγάλου θαυματουργού 
"λουτρού καθίδρυτο\ Γ/Οτι δε το λουτρόν, όπερ ό Νικηφόρος έξωράισεν, ην 
ιερόν καί παρά τινι ναω καθίδρυτο, του επιγράμματος αυτού στίχοι τινές 
άποδεικνυασιν επαρκώς [9 —14], εν ο?ς ό λόγος περί της χρήσεως του 
"λουτρού μετ' ευσέβειας. Τούτο μεν ουν το επίγραμμα πάντως ό Ψελλός 
ειχεν υπ' όψει" εστί δε κατ' έμέ παλαιότερον του ψελλικου, ότι πρόεδρον 'Ηρά
κλειας (μητροπολίτην αρχιερέα), Νικηφόρον ώνομασμένον, ενα και μόνον 
ευρίσκομεν άναγεγραμμένον εν τη προ της πτώσεως ιστορική περιόδω του 
βυζαντινού κράτους, τον ακμάζοντα ετει 956-ω* ου μέμνηται Γεώργιος ό 
Κεδρηνός, έν οίς εΓρηκε περί της Πολύευκτου, πατριάρχου οικουμενικού, 
παράτυπου χειροτονίας, ότι δηλαδή τούτον προέβαλε πατριάρχην ό αυτο
κράτωρ Κωνσταντίνος i^oąoc o πορφυρογέννητος τή χειροθεσία Βασίλειου 
μητροπολίτου Καισαρείας, ουχί δέ, κατά το έθος, τη του προέδρου της 'Ηρά
κλειας* «Νικηφόρος γαρ ό της 'Ηράκλειας πρόεδρος τω βασιλεΐ κατά τι 
προσκεκρουκώς ου συνεχωρήθη τήν χειροθεσίαν ποιήσασθαι» [Κεδρ. έκδ. 
Βόννης, II, σ. 334] 

Ουδένα τοίνυν ευεξήγητον ευρίσκω λόγον, ίνα το του Ψελλού ή το 
παρά τω Cougny σύντομον επίγραμμα πρωτοτυπον ονομάσω. Ότι μεν 
ουν το τελευταΐον εκ του κειμένου του Ψελλού προήλθεν, ίκανώς, οιμαι, 
προαπεδείχθη* ότι δε καί το του Ψελλού προήλθεν άνεπτυγμένον έκ του 
προδηλωθέντος επιγράμματος Νικηφόρου του 'Ηράκλειας, ή διαφορά τών 
ετών, καθ' άπερ οι άνδρες ούτοι τον βίον ήγον, δείκνυσι' δείκνυσι δέ τούτο 
καί του ψελλικου κειμένου ή κατάστασις· άλλ' ίνα ταυτην ευνόητον απο
καταστήσω, παρατίθεμαι νυν ενταύθα τόν συγκριτιχον τούτον πίνακα. 
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1) Νικόδημου συναξαριστής, 31 αύγούστου. 
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Κατά τούτον ουν τόν πίνακα φανερόν, ότι τό παλαιότερον επίγραμμα 
στίχους αριθμεί τρεις [15 —17], ους ουκ έχει τό του Ψελλού, τουτέστι 
τους φανερουντας τόν ώραίσαντα λουτρόν τι' οίτινες αληθώς άχρηστοι 
παντελώς είσι τφ βουλομένφ τι περί "λουτρού διδάσκειν. Ό Ψελλός ουν 
Ελαβε τους πρώτους τεσσαρεσκαιδεκα μόνον στίχους, ών τρεις μετετό-
πισεν, αύξήσας έξ εαυτού το όλον επίγραμμα τή τζθοσΟΎ]Υ.Ύ\ στίχων έ'ξ· 
μετά γαρ τόν πρώτον προσέθηκε τό "χυμούς κατασπα, φλέγματος λύει 
πάχος", όπερ ευρηται καί έν τφ συνοπτικω κειμένφ τφ παρά τφ Cougny, 
μετά δε τόν έκτον παρενέβαλε ταύτα* 

όλον τό σώμα προς κάθαρσιν λαμπρύνει \ 
ψυχής τό κάλλος προξενεί2 πλέον λάμπειν' 

μετά δέ τόν ένδέκατον το "δι' άσθένειαν σαρκίου πολυνόσου", ίνα τόν στί-
χον εκείνον επεξήγηση* προσέθηκε δέ καί μετά τόν ένατον στίχον έτερον, 
τον παρ' αύτφ τελευταΐον, ούτως έχοντα' "σκάφαις βροτοΐς πριν άφρόνως 
λελουμένοις" 3. Ούτως ουν ηυξησε τό περί λουτρού χαρίεν επίγραμμα 
εις στί/ους έννεακαίδεκα* προσέθηκεν όμως καί δυο ετέρους [4 καί 20], 
ισαρίθμους του παλαιοτέρου διπλώσας τη προσθήκη λεξειδίων τινών 
[3 καί 9]' τόν τρίτον δηλαδή του Νικηφόρου στίχον, τόν "λί-γοντο: "κα-
θαίρει ρύπους, κνησμονάς αναστέλλει", δίς έξεφρασεν ώδε' "χυμούς κα
θαιρεί, τον κνησμόν αποτρέπει" [4], καί "τάς θελξιπίκρους κνησμονάς κα
ταστέλλει" [10]" ούτος δέ ό στίχος έν τω συντόμφ του Cougny κειμένφ 
τέταρτος υπάρχει, καθά προείρηται. Καί πάλιν τόν δέκατον στίχον, όν 
ούτως αύτολεξεί μετά τόν ο^Ζοον αύτου στίχον έτοποθέτησεν, εθετο καί 
μετά τόν 19-ον, το θυμηδίαν μόνον εις τό τήν ιδίαν άλλοιώσας. Ταύτα 
δέ τα δυο δεδιπλωμένα παραδείγματα σαφώς, οιμαι, μαρτυρουσιν, Οτι του 
Ψελλού τό κείμενον άνεπτυχθη κατά τό χρονολογικώς άρχαιότερον επί
γραμμα του Νικηφόρου. Σημειώσεως άξιαί εισι καί τίνες διαφέρουσαι λέ
ξεις' οίον, το έν τφ πρώτφ στίχφ αγαθών τό τε συντομον καί τό Ψελ
λού κείμενον είς αί'τιον ήλλοίωσαν τό "τήν λήθην εκδιώκει" [στίχ. 5] 
ταύτα κείμενα περιέλαβον ώδε' "τήν δέ λήθην εκφέρει" [Cougny 7, Ide
ler 8]· τό δ' έν τω εκτφ στίχφ ένθέοις ημετέρα διόρθωσίς έστιν έν γαρ 
τφ αντιγράφω τφ ίεροσολυμιτικφ γέγραπται αντί τούτου τό εύθέους, 
όπερ άκατανόητον άλλα καί παρά τφ Cougny γέγραπται ευθέως, καί 

1) Ούτος ό στίχος υπάρχει χαρά τω Cougay δέκατος, έ'νθα το «προς κάθαρσιν» ώδε γέ 
γραπται· «τη καθαρσει». 

2) Διόρθωσις ημέτερα άντι τοϊ> προςενεΤν. 
3) Ό τύπος εσφαλμένως έχει το «λελουμένους». 
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παρά τω Ideler εύθετους. Καί τα τρία δε ταϋτα διαφέροντ' άλλήλοις 
αναγνώσματα σημαίνουσιν, οίμαι, ότι περί την λέξιν αυτήν εξ αναγνώσεως 
εσφαλμένης έγένετό τις διαφθορά, ην εγώ νυν έθεράπευσα μικρόν, νομί-
σας δτι πρότερον το ένθέους εκείτο μάλλον ή το εύθετους. Παρά τφ 
ideler ύπάρχουσι καί ταϋτα' τα μεν εν τω 7-ω στίχω προς έκεΐ δια του 
εις εκφέρεται, το δ' εν τω 12-φ στίχω καθά προς τό καθώς έτράπη, το 
δ' εν τω 13-ω σπαταλικης εσφαλμένως εκεί γέγραπται σπαταλικών 
έσφαλμένον δ' ωσαύτως καί τό κεχρημένη αντί του κεχρημένοι 
[στίχ. 14], καί τό λούεσθαι αντί του λούεσθε [στίχ. 12]" τό δ' ευλα
βείς, όπερ έν τω κειμένφ του Νικηφόρου κείται [στίχ. 14], τό Ћосра τω 
Ideler άπόγραφον άπέδωκε δια του μοναχών. Σημειούσθω καί τούτο' ότι 
έν τφ κώδικι της 'Ιερουσαλήμ αντί του πόρους [στίχ. 4] υπήρχε πρότερον 
τό ρύπους, όπερ ό άντιγραφευς ώς σφάλμα διέγραψε* παρεσυρθη δε προς 
τό σφάλμα τούτο οια του προτέρου στίχου, έν ω τό ρύπους υπάρχει. 
Μνημονεύσιμον καί τό της ακοής, ó' τα λοιπά δύο αντίγραφα άλλως 
άποδιδόασί' τό μεν γαρ i-κίτο^ον κείμενον αντί κουτού τό δυσηκόους 
έχει, τό δε ψελλικόν τό πεφραγμένους* έπεί οέ τό της ακοής, ώς εύρη-
ται, σαφές ούκ εστίν ίκανώς, γράφω τόν στίχον ώδε* "ώτων καθαιρεί τους 
δυσηκόους -κόρου^, παραλαμβάνων ούτω του συντόμου κειμένου τόν έκτον 
στίχον. 

III. 

Σημείωσις εξ επιγραφής εις Ίγνάτιον Ьіахоѵоѵ. 

Ούτος ό 'Ιγνάτιος έστι συγγραφεύς διαφόρων πονηματίων, καί δή και 
βίου Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, αποθανόντος εξόριστου 
έτει 829-ω* όν, ώς φαίνεται, συνέγραψεν ό 'Ιγνάτιος μετά τήν εις Κων
σταντινούπολη άνακομιδήν του λειψάνου του Νικηφόρου, μεσούσης ήδη τής 
ενάτης έκατονταετηρίοος.Τό πόνημα τούτο προοίμιον έχει τό εξής" «Ει υ,έν, 
ώ άνδρες, μή δακρύων προς συντριμμόν καρδίας έκάλει καιρός καί λύπης 
ώδίς τα τής ψυχής κατέτρυχεν αισθητήρια, τάχα δια λείας όδου καί κατά 
ρουν ό λόγος φερόμενος τό εαυτού, καί ει κατόπιν του προκειμένου, όση 
δύναμις άπεπλήρωσε πρόθυμον» [Nicephori opuscula, έκδ. С. de Boor, 
σ. 139]. Τό προοίμιον τούτο τοσούτον ήρεσε τοΐς κατά τήν έποχήν έκείνην 
έλλογίμοις μοναχοΤς, ώστε καί επί μαρμάρων ένεχαράσσετο καθά προοίμιον 
επιτύμβιων επιγραφών, ώς δείκνυσι μία τούτων ανευρεθείσα. "Ετει γαρ 
1885-ω ευρον έν Πανίδω πλάκα λιθίνην, χαραχθεΐσαν ετει 882-ω διά 
τίνα μοναχόν άνώνυμον όσίως βιώσαντα καί "κατά τήν έσχάτην αύτοΰ 
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ήξεραν" τον άγγελικόν βίον μετειληφότα, ώς ή της πλακάς επιγραφή 
λέγει' δτε δε ταύτην έξετύπουν, εγώ τον β tov ήγνόουν του Νικηφόρου 
[*Ελλην. Φιλολογ. Συλλόγου παράρτημα άρχαιολογικόν, τ. XVII, 
σ. 94—95 καί πίνας" δ'] *" σήμερον όμως φανεράν ποιώ τήν ομοιότητα 
του προοιμίου της είρημένης επιγραφής, άντιβληθείσης προς τό του βίου 
προοίμιον, ίνα παρά τών αυτού κατόπιν εκδοτών αυτή σημειωθή. Λέγει τοί-
νυν ή επιγραφή ταύτα, κατά τήν ήμετέραν άνάγνωσιν «j- Εί μέν, ώ άν
δρες, μή δακρύων Ίζρός συντριμμόν καρδίας έκάλει καιρός καί λύπης ώδίς 
τα της ψυχής κατέ(τ)ρυχεν αισθητήρια — τάχα διά λείας όδου καί κατέ 
ρουν ό λόγος περόμενος, καίπερ τη μοναδία τζροειλετο μάλλον ή τοις 
εν άστει θορύβοις». Τό κατέ αντί του κατά καί τό περόμενος αντί του 
φερόμενος δείγματα φωνητικής είσιν αλλοιώσεως. Ή επιγραφή καί φρά-
σιν έτέραν έχει, ληφθεϊσαν ωσαύτως, ώς φαίνεται, έξ ίτίρου ρητορικού 
γυμνάσματος" έχει δ' ούτως αύτη' «τίς δε ούτος, öv περ εις μέσον άγα-
γεΐν ήμΤν ό λόγος προήγαγεν, πλέξων έρχομαι». 

Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς. 

ΣΓΜΕΩΝ Ο ΘΑΓΜΑΣΤΟΟΡΕΙΤΗΣ ΩΣ ΓΜΝΟΓΡΑΦΟΣ 
ΚΑΙ ΜΕΛΩΙΔΟΣ. 

Συμεών ό Θαυμαστοορείτης, ό κατά τήν έκτην άκμάσας εκατον
ταετηρίδα (521—596), τάσσεται μεταξύ τών αρχαιοτέρων υμνογράφων 
της 'Εκκλησίας* άλλα τοσουτω τα περί τούτου συγκεχυμένα φέρονται, 
ώστε ό τα γεγραμμένα παρά του φιλολόγων άναγινώσκων περί της αξίας 
του Συμεώνος ώς υμνογράφου πιστεύειν αναγκάζεται, ή οτι παράδοσις 
υπάρχει περί τούτου σφαλερά, ή δτι τα κατ' αυτόν συγχέονται προς έτερον 
ύμνογράφον, Συμεώνα χ.θίΚουμ.ξ.νον ωσαύτως, ζήσαντα δε της ενάτης 
άκμαζούσης έκατονταετηρίδος. Υπάρχει δηλαδή έν τφ μηναίω του 'Οκτω
βρίου, τή 26-η τούτου ήμερα, επιγραφή τοιαύτη' "Στιχηρά ίδιόμελα του 
σεισμού" ποίημα Συμεών Θαυμαστοορείτου". Λέων ό Άλλάτιος τήν έπι-
γραφήν ταύτην παρέδωκεν ούτω' "Τροπάρια είς τον άγιον ^гуоско^ар-

1) Πρβλ. Albert Dumont, Mélanges d'archéologie et d'épigraphie, réunis par Th. 
Homolle. Paris 1892, a. 415, αριθ. 8623. 


