
ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΙΣ

Έν τφ ναφ τοΰ αγίου Γεωργίου τής Σόφιας ύπάρχουσι πρός άλλαις 
άρχαιοτέραις και τοιχογραφία! τοΰ ΙΕ' αίώνος μετά μακράς εγχρώμου Ελλη
νικής επιγραφής επί τοϋ κονιάματος διηκούσης κόκλφ τοϋ τοίχου. Ό καθη
γητής κ. Β. Filov διαλαβών περί τοϋ ναοΰ τοϋτου έδημοσίευσε καί πανο
μοιότυπου τής επιγραφής ταύτης, ής άνέγνω όλίγας μόνον λέξεις όρθώς 
(ζωγράφου ναοϋ, επισκόπου, την σελήνην παρθένον).

Ό φίλος διευθυντής τοϋ νομισματικοϋ μουσείου κ. Κ. Κωνσταντόπουλος 
μελετήσας τήν επιγραφήν κατεΐδεν δτι αυτή είνε έμμετρος συγκειμένη έκ 
στίχων τριμέτρων ιαμβικών δωδεκασυλλάβων. Τρεις δέ τούτων άνέγνω 
όρθώς ούτως:

οϋκοϋν νεουργ(εΐ) προσκυνητ(άς) είκόν(ας) 
τ(όν) Ήλι(ον) πρώτιστα τ(ής) δόξ(ης) γράφ(ων) 
καί τ(ήν) Σελήνην Παρθ(έ)ν(ον) συνεγράφων

παρετήρησε δέ δτι έγράφη συνεγράφων χάριν τοϋ μέτρου αντί τοϋ συγ- 
γράφων, άλλ’ δτι ίσως έτέθη καί αντί τοϋ συνεγγράφων. Κατ’ εμέ δ 
γράψας τήν επιγραφήν παρέλιπε τό έ'τερον γ τής λέξεως συνεγγράφων, 
ή'τις μόνη αρμόζει εις τό μέτρον. 'Ωσαύτως δέ παρατηρώ δτι οΰτος έ'γραψεν 
Ισφαλμένως καί δόξας αντί τοΰ δ ό ξ η ς.

Πρός δέ τοΰτοις όρθώς άνέγνω δ κ. Κωνσταντόπουλος καί τινας άλλας 
λέξεις, εί καί άμφιβάλλει περί ένίων τούτων. Κατ’ εμέ όρθώς ε'χουσι μόνον 
αί άναγνώσεις «τοΰ χρωμάτων άνθους» (άλλ’ αί λέξεις αΰται δέν είνε 
τέλος στίχου, ως νομίζει ό κ. Κωνσταντόπουλος, διότι βλάπτουσι τό μέτρον, 
δπερ είνε τό λεγόμενον τών επιγόνων υπό τοΰ Hilberg. ’Ίδ. τάς εμάς «Παρα
τηρήσεις. κριτ. Ιρμ. καί μετρ, εις τούς στίχους Νικολάου τοϋ Μουζάλωνος» 
έν τώ πρώτω τευχει τοΰ περιοδικοϋ συγγράμματος, δπερ επιγράφεται «Άκα- 
δήμεια»). Προσέτι δέ «δέ τήν νέαν», «πίστιν», «ούχ ήττησε ή χρό
νου φϋσις», «οΰτος», «τρέφων φλόγα», «τών θείων τύπων».(’Ίδ. 
Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. ΙΑ', σ. 417-420).

Έγώ παραλείπων τάς έν τή άρχή λέξεις, ών είνε άμφίβολος ή άνάγνω- 
σις, καί άρχόμενος άπό τών λέξεων «τοΰ χρωμάτων άνθους» άναγινώ- 
σκω καί συμπληρώ άλλους επτά στίχους πρός τοΐς τρισίν, οΰς άνέγνω ό κ, 
Κωνσταντόπουλος, έπισυνάπτω δέ καί τινας παρατηρήσεις κατά τήν επομέ- 
νην άρίθμησιν τών στίχων:

EnfeTHPiz Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ\ 28
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τοΰ χρωμάτ(ων) άνθους δέ τ(ήν) νέαν χάρ(ιν) 
γήρως έ[π]εσκίασε πολλ(ών) ή ρΰ[σις].
επισκόπου δέ [................................... σέβας]
πίστ(ιν) (ιε) οΰχ ήττησε[ν] ή χρόνου φΰ(σις)- 

5 πόθ(ου) γ(άρ) ούτος πρό(ς) Θ(εό)ν τρέη>(ων) φλόγ(α) 
καί νοΰν δι’ άρ[σεως προς αυτόν λαμπρΰνων],
[............................................................βλέπ(ει)
μή φ(ώς) άπ(ο)στίλβ(ον) τά τ(ών) θεί(ων) τΰπ(ων). 
ουκοΰν νεουργ(ει) προσκυνηι(άς) είκόν(ας),

10 τον "Ηλι(ον) πρώτιστα τ(ής) δόξ(ας) γράφ(ων) 
καί τ(ήν) Σελήνην Παρί)(έ)ν(ον) συνε[γ]γράφ(ων)
αρχαγγέλ(ων) τε, δευτ(έ)ρ(ων) φ[ώτων, δυο]

«

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. τοΰ χρωμάτ(ων) άνθους δέ τ(ήν) νέαν χάρ(ιν)
Πρβ. Ίοϋνκ. παρά Στοβαίφ 116,49 «τφ δέ νέφ.,.έ'δωκεν ό θεός... και 
κάλλος καί χάριν έπανθοϋσαν ». Πλούτ. Περ. 16 «ουδ3 ακμή καί χάρις
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ά ν θ ο ό ση ς έφ’ ώρα πολιτείας» και 13 «ούτως έπανθεΐ καινότης τις 
κτε.». Σόλ. 19(27), 6 Diehl «χροιής άνθος άμειβομένης». ΑΙσχ. Προμ. 
23 «χροιάς αμείψεις άνθος». Πλοότ. Ήθ. σ. 54 Ε «οί γραφείς ανθηρά 
χρώματα καί βάμματα μειγνΰουσι» (ΐδ. καί σ. 683 Ε). Άρισταίν. Έπ. Α', 
6 «χρώματα... ανθηρότερα». Λουκ. Νιγρ. 13 «τό ανθηρόν των 
χ ρ ω μάτ ω ν».

5 πόθ(ου) γ(άρ) ουτος πρ(ό)ς Θ(εόν) τρέφ(ων) φλόγ(α) 
ΙΙρβ. έπίγρ. Cougny III, 358,3

πείθει πόθου φλόξ καί φλογός γράφειν τόπους.
καί στίχους εν τφ 1040 κώδικι τής Εθνικής βιβλιοθήκης (Κατάλ. χειρογρ. 
τής Έθν. Βιβλ. σ. 184)

δν εκ πόθου ζέοντος ήνθρακωμένον 
καί πίστεως άνωθεν άρραγεστάτης | κτέ.

Anth. Christ, σ. 58 Christ-Παραν. «πόθφ ζέοντι τφ τοΰ Δεσπότου 
πυρπολου μένος».

6 καί νοΰν δό άρ[σεως προς αυτόν λαμπρύνω ν]

Οΰτω, νομίζω, εινε δυνατόν νά συμπληρωθή ό στίχος. Πρβ. επίγρ. Cougny 
III, 299,4 κεξ.

τό πνεύμα ρυπών, στήθι τής πόλης άπο- 
τον νοΰν δέ λαμπρός, φαιδρός ών την καρδίαν, 
ϊθι, πρόβαινε, φωτί φώς προσλαμβάνων, 
προς ναόν αγνόν κτέ.

έτι δέ καί «λάμπρυνόν μου τήν στολήν τής ψυχής» έν τφ έξαποστειλα- 
ρίω «Τον νυμφώνα σου βλέπω».

7 μη φ(ώς) άπ(ο)στ ίλβ(ον) τα τ(ών) θεί(ων) τόπ(ων).

Τό άποστίλβω μετά αιτιατικής αντικειμένου (ενεργητικώς) φέρεται 
και παρά Κλήμεντι τφ Άλεξανδρεΐ Προτρ. σ. 89, 28 «τής γνώσεως αί 
ακτίνες άνατειλάτωσαν, τον εγκεκρυμμένον ένδοθεν έκφαίνουσαι καί 
άπο στ ίλβ ουσα ι άνθρωπον».

9 ούκοΰν νεουργ(εΐ) προσκυνητ(άς) είκόν(ας)

Συχνόν είνε έν τή εκκλησιαστική καθόλου γλώσση τό ρήμα νεουργειν- 
νεουργεισθα ι. Είς τά έν τφ Θησαυρφ τοΰ Στεφάνου μαρτυρία προσθε- 
τέον καί τό τοΰ προκειμένου έπιγράμματος καί Άκάθ. "Υμν. 22 «χαΐρε, δι’ής 
νεουργεΐται ή κτίσις». Σημειωτέον δέ δτι έλέχθη καί νεουργός ό νεουρ-
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γών ή νεουργήσας, δπερ δνομα έν τφ δοκίμφ και τφ μεταγενεστέρφ ελλη
νισμό» εχει παθητικήν έ'ννοιαν (ό νεωστί πεποιημένος). Έν έπιγράμματι 
Cougny III, 298,5 κέξ. φέρεται:

ναοΰ το τερπνόν, την θέσιν, το ποικίλον
υπερφυή τε λαμπρότητα πας βλέπων
τούτου νεουργόν ’Άνθιμον, λάτρι, νόει | κτέ.

10 τον "Ηλιον τής δόξης.

Ό Χριστός καλείται "Ηλιος τής δόξης, δικαιοσύνης "Ηλιος, 
"Ηλιος τής δικαιοσύνης, "Ηλιος Χριστός, μέγας "Ηλιος, "Ηλιος 
νέος, νοητός "Ηλιος κλπ. Πρβ. και μονάς τρισήλιος (ό Θεός), 
τρισήλιος θεότης, τρισήλιον φως (φάος), κλπ., περί ών θά διαλάβω 
αλλαχού διεξοδικώς.

Ή Θεοτόκος λέγεται Σελήνη καί Πανσέληνος. Έν έπιγράμματι 
Cougny III, 342 «εις τήν Χριστού γέννησιν» λέγεται

Γέννα Σελήνη, "Ηλιος τουναντίον 
έκ τής Σελήνης τίκτεται νΰν φώσφορος.

Έν τροπαρίφ τής δευτέρας στάσεως τών εγκωμίων τού Μεγάλου Σαβ
βάτου φέρεται «Λύνεις υπό γήν, | Σώτερ, "Ηλιε δικαιοσύνης· | δθεν ή τεκοΰσα 
Σελήνη σε | ταΐς λύπαις εκλείπει, | σής θέας στερουμένη». Καί έν έμμέτρφ 
έπιγράμματι έν Γεωργιανά) χειρογράφφ περιέχοντι τα Μηναία τού ένιαυτοΰ 
μετά 81 μικρογραφιών (πιθανώτατα τού ΙΑ' αίώνος) άπαντα (στ. 3-6)

καί γάρ νοητός ώς πόλος τό βιβλίον 
Χριστόν νοητόν "Ηλιον μέσον φέρει 
καί Πανσέληνον τήν τεκοΰσαν Παρθένον

(ΐδ. Βυζαντίδα τόμ. Β', σ. 465). Σημειωτέον δε δτι έν ιαμβικοϊς στίχοις εις 
τον ναόν τού άγιου Γεωργίου περιεχομένοις έν τφ 1040 χειρογράφφ τής 
Έθν. Βιβλιοθήκης (’Αθηνών) λέγεται ήλιος δ βασιλεύς Κωνσταντίνος ό 
Μονομάχος καί χρυσή σελήνη ή βασίλισσα Ζωή. (’Ίδ. Κατάλ. χειρογρ. 
τής Έθν. Βιβλ. σ. 185).

12 άρχαγγέλ(ων) τε, δευτ(έρ)ων φ[ώτων, δυο].

Ούτως άναγινώσκω καί συμπληρώ τον στίχον. Πρβ. Γρηγ. Ναζ. Pair. 
Gr. τόμ. 36, σ. 364 «δεύτερον δέ φώς ά'γγελος τού πρώτου φωτός 
απορροή τις ή μετουσία». Ύπό τού Μητροφάνους Καν. Τριαδ. ήχου β', φδ. 
ζ', τροπ. β' καλούνται οί άγγελοι «δευτερεύοντα φώτα» καί ύπό τού 
Κλήμεντος Μην. Νοεμβρ. η'ό αρχάγγελος Μιχαήλ λέγεται «τής Τριάδος 
φώς δεύτερον». Cougny IV, 143 (ΕΙς τον άγγελον) «Πρώτου φάους ών
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δεύτερον θειον σέλας». Πρβ. προς τουτοις και Μιχ.’Ακομιν. τόμ. Β', σ. 396 
Λάμπρ. «ή δ’άνθρακώδης ουσία τών αγγέλων | κατά μέθεξιν δευτέρως 
πυρουμένη». (’Ίδ. τα γεγραμμένα ΰπ’ έμοΰ εν Έπετ. Έτ. Βυζ. Σπ. τόμ. Α', 
σ. 267-270). Οί δ’εν τφ έπιγράμματι δυο αρχάγγελοι είνε ό Μιχαήλ και 
ό Γαβριήλ.

Το επίγραμμα τοϋτο το άναφερόμενον εις έργα τέχνης καί παρ’ αυτά 
γεγραμμένον υπομιμνήσκει με τά παρ’ Εΰσταθίφ τφ Μακρεμβολίτη Ύσμ. 
καί Ύσμ. Β', 2 κέξ. καί Δ', 4 κέξ. μνημονευόμενα επιγράμματα. Έν τφ 
δευτέρφ βιβλίφ περιγράφονται τέσσαρες παρθένοι έζωγραφημέναι επί τοϋ 
θριγγίου τοΰ κήπου τοϋ Σωσθένους, αιτινες κατ’ ίαμβείον γεγραμμένον 
υπέρ τάς κεφαλάς αυτών καί εις τέσσαρα τετμημένου, ήσαν

Φρόνησις, ’Ισχύς, Σωφροσύνη καί Θέμις

(κεφ. 6). Μετά δέ τάς παρθένους ε’ικονίζεται ό ’Έρως καθήμενος έφ’ υψηλου 
καί λαμπρού δίφρου καί παρ’ αυτόν «όλος στρατός παρειστήκει τφ μειρακίφ, 
όλαι πόλεις, χορός σύμμεικτος άνδρών, γυναικών, πρεσβυτών, γραών, μειρά
κιων, παρθένων, βασιλείς, τύραννοι, δυνάσται κλπ.», έν δέ τφ 12 κεφαλαίφ 
δηλοΰνται καί τά υπέρ την τοΰ μειράκιου κεφαλήν γεγραμμένα. «ίαμβεΐα 
{δ’ ήν^ ούτως έχοντα

’Έρως το μειράκιον όπλα, πυρ φέρον,
τόζον, πτερόν, γύμνωσιν, ιχθύων βέλος».

Έν δέ τφ τετάρτφ βιβλίφ περιγράφονται αί «έν τφ κήπφ γραφαί» 
διαφόρων άνδρών, οιτινες συμβολίζουσι τάς ποικίλας ώρας τοϋ έτους, έν δέ 
τφ 17 κεφαλαίφ ό Κρατισθένης «υπέρ τάς κεφαλάς τών γεγραμμένων άνδρών 
ίαμβείον έν γεγραμμένον όρά' το δ’ είχεν ούτως

τους ανόρας άθρών τον χρόνον βλέπεις δλον».

Ταΰτα γράφων Ευστάθιος ό Μακρεμβολίτης είχε προ οφθαλμών καί 
έργα τέχνης, άτινα εΐχον δ'ντως παραπλήσια επιγράμματα, καί έμιμεΐτο άλλους 
μυθιστοριογράφους περιγράφοντας καί έργα τέχνης (πρβ. Άχ. Τάτ. Β', 6-8).

Εικόνες δέ γραπταί μετά επιγραμμάτων ΰπήρχον καί έν τοΐς άρχαίοις 
χρόνοις. ’Αρκεί νά μνημονευθώσιν αί εξής. Γραπτή στήλη Παγασών έν τφ 
μουσείφ Βόλου άρ. 1, ήν περιγράφει ό Α. Άρβανιτόπουλος (Θεσσαλ. μνημ. 
τόμ. Α', Περιγραφή τών γραπτών στηλών Παγασών κτλ. σ. 97-104 καί 
σ. 215-219), μετά εγχαράκτου άβαθώς έξαστίχου επιγράμματος έν έλεγείοις 
«Λυπρόν έφ’Ήδίστη Μοΐραι κτέ.». Τά γράμματα διατηροΰσιν ίχνη 
μελαίνης γραφής (ίδ. σ. 216).

Ύπό τοΰ Άρβανιτοποΰλου παρεβλήθη τό επίγραμμα Άνθ. Παλ. Ζ', 729 
«Ευειδής Τριτωνίς κτλ.», όπερ έποίησεν δ Τυμνης. (Περί τών έπιγραμ-
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μάτων τής Παλατίνης καί τής Πλανουδείου ’Ανθολογίας, ατινα άναφέρονται 
εις γυναίκας έκ των ώδίνων άποθανούσας, καί όμοιων επί στηλών, ατινα 
συνέλεξεν ό Kaibel καί είτα ό Cougny, ετι δέ καί περί παραπλήσιων 
παραστάσεων επί άναγλΰφων επιτύμβιων καί ληκύθων, έγραψεν ό Άρβανι- 
τόπουλος έν Έφημ. Άρχαιολ. 1908, σ. 23-24, καί σημ. 2 καί 1-3).

Έπί γραπτής στήλης επιτύμβιου ήτο, ως φαίνεται, γεγραμμένον καί τό 
επίγραμμα τοΰ Πέρσου Άνθ. Παλ. Ζ', 730' (ϊδ. Wilamowitz Hell. 
Dicht. II, σ. 110-111).

Έν Πομπηία ύπάρχουσι τοιχογραφίαι μετ’ επιγραμμάτων, περί ών 
διαλαμβάνει ό Kaibel Ep. Gr. σ. 498-499. Ή πρώτη γραπτή είκών έχει την 
Άφροδίτην καί τόν "Ερωτα παλαίοντα προς τον Πάνα μετά τοΰ επιγράμματος 
(άρ. 1103) <Ό θρασύ[ς] άνθέστακεν ’Έρως κτλ.». ("Ιδ. Roscher 
Lex. d. Griech. u. Rom. Mythol. έν λ. Pan). Αυτή δ’ή είκών είνε 
παραπλήσια προς τό εν Δήλφ εΰρεθέν καί νϋν έν τφ Έθνικφ μουσείφ κεί
μενον πλαστικόν έργον, οπερ είκονίζει την Άφροδίτην κρατούσαν σάνδαλον, 
τόν Πάνα έπιτιθέμενον κατ’ αυτής, καί τόν ’Έρωτα άπωθοΰντα τοΰτον.

Ή δεύτερα γραπτή είκών εχει τρεις άνδρας, ών δ μέν φαίνεται δτι είνε 
αλιεύς, ό δέ θηρατής, ό δέ δέν δηλοΰται σαφώς τίνα τέχνην έχει' έπί δένδρου 
δ’ είνε τεθειμένα δίκτυα. Τοΰ δ’ έπιγράμματος έλάχιστα μόνον ίχνη γραμ
μάτων σφζονται, άλλ’ ό Dilthey (Ep. Trias σ. 10) διεΐδεν δτι είνε τό 
πεποιημένον υπό Λεωνίδου τοΰ Ταραντίνου Άνθ. Παλ. 6, 13:

Οι τρισοοί τοι ταντα τα δίκτυα βήκαν δμαιμοι, 
άγρότα Πάν, άλλης άλλος απ’ άγρεσίης' | κλπ.

Έν τή τρίτη εΐκόνι παρίσταται ό "Ομηρος μετά δύο άλιέων, καί είνε 
γεγραμμένος ό στίχος «δσσ’ελομεν, λ]ιπόμεσθα, οσ’οΰχ [έλ]ο[μ]εν, 
[φερό μ]εσθα», δν είπον οί άφ’αλιείας έρχόμενοι παΐδες προς τόν "Ομηρον 
έρωτήσαντα αυτούς· «άνδρες άπ’ Άρκαδίης θηρήτορες, ή ρ’ έ'χομέν 
τι;» Ταΰτα είνε γνωστά έκ τοΰ ΆγώνοςΌμηρου καί Ησιόδου. (Περί δέ τής 
γραφής <δσ’ οΰχ» καί τής κοινής «δσα δ’ ούχ» ΐδ. Kaibel αυτόθι άρ. 1105).

Ή δέ τετάρτη είκών έχει τράγον τρώγοντα άμπελον, καί τόν αυτόν 
τράγον βίφ ώθούμενον προς βωμόν, έν ώ άνήρ τις έπισπένδει έπί τήν κεφαλήν 
αύτοΰ οίνον έξ έκτεθλιμμένης σταφυλής. Επίγραμμα δ’ έπί τής είκόνος τούτης 
είνε (μετά τινων διαφόρων γραφών) τό έν τή Παλατίνη Ανθολογία Θ', 75 
φερόμενον Εύήνου τοΰ Άσκαλωνίτου

Κήν με ψάγης ποτ'ι ρίζαν, δμως ετι καρποφορήσω, 
δσσον επισπεΐσαι αοί, τράγε, θυόμενα).

(Ό δεύτερος στίχος είνε δ έκτος τοΰ έπιγράμματος Λεωνίδου τον 
Ταραντίνου Άνθ. Παλ. Θ', 99).
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