
ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1758 ΕΚ ΧΙΟΥ

Ή κατώτερο) επανεκδιδόμενη εκ Χίου χριστιανική επιγραφή έδημο- 
σιεΰθη το πρώτον υπό S. Eitrem υπό τον τίτλον «Eine christliche In- 
schrift aus Chios» εν Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandliger 
for 1910 (Christiania 19:0) άρ. 2 (σελίδες 11 μετά πίνακος).

Έκ τής εισαγωγής τοΰ εκδότου συνάγεται δτι ή επιγραφή έδωρήθη 
μετ' άλλων αρχαιοτήτων παρά τοΰ έν Σμύρνη Προξένου Spiegelthal 
προς τό νορβηγικόν Πανεπιστήμιον, άπέκειτο δέ κατά τύν χρόνον τής 
δημοσιεύσεως εν τφ Μουσείφ Τέχνης τής νορβηγικής πρωτευοΰσης. Ό 
λίθος, ουτινος τό ύψος ανέρχεται εις 1,10 μ., είχε θραυσθή εις τέσσαρα, 
άλλ' ειχεν άνασυναρμοσθή εις έν πριν νά μεταφερθή εις Νορβηγίαν. Ή 
επιγραφή προωρίζετο, καθώς παρατηρεί ήδη ό εκδότης, νά τοποθετηθή 
εις ιερόν χώρον, εκ δέ τοΰ κειμένου συνάγεται καθαρά οτι πρόκειται 
περί μονής έν Χίφ τιμωμένης εις τό όνομα τής Θεοτόκου (τής περιφήμου 
Νέας Μονής Χίου;). Ίσως όμως νά μή έγινεν εντείχισίς της, διότι ό εκδό
της δεν αναφέρει τίποτε περί σχετικών ιχνών επί τοΰ λίθου, τοΰ οποίου 
ή όπισθία πλευρά έχει άφεθή ακατέργαστος.

Ή όλη επιγραφή αποτελείται από πέντε ποιήματα (επιγράμματα), 
έκαστον των οποίων φέρει ίδικήν του επικεφαλίδα, εν ή δηλοΰται τό μέ- 
τρον, ό χαρακτήρ αυτοΰ καί τό πρόσωπον έκ μέρους τοΰ οποίου λέγεται 
τρόπον τινά τό ποίημα. Ουτω τό πρώτον, «επίγραμμα ιαμβικόν» αυτοκα- 
λοΰμενον, άναφέρεται εις τήν εικόνα τής Παναγίας τήν σταλεΐσαν προς 
προστασίαν τοΰ πληθυσμοΰ τής νήσου, παριστάνεται δ' δμιλοΰσα έν αυτω 
ή είκών. Εις τό πρώτον τοΰτο έπίγραμμα συνάπτονται τά επόμενα. Άφοϋ 
ό ποιητής παρουσίασε τήν εικόνα νά όμιλή, εισάγει διά τοΰ δευτέρου, 
συντεταγμένου εις ηρωικόν έξάμετρον, τό ίδιον τό είκονιζόμενον πρόσω
πον. ’Εδώ ή Παναγία καλεΐ υπό τήν σκέπην τής είκόνος της τούς χειμα- 
ζομένους Χίους διά νά εύρουν παντοειδή βοήθειαν, προστασίαν, προς δέ 
καί στοργήν έκ μέρους τοΰ Υίοΰ της, τοΰ καί νεκρούς άνιστώντος. Τήν 
κατάνυξιν, ήν ένέπνευσαν εις τον ποιητήν οι φιλάνθρωποι λόγοι τής Θε- 
ομήτορος, έκφράζει ούτος εις τήν αρχήν τοΰ εις ελεγειακόν μέτρον συντε
ταγμένου τρίτου έπιγράμματος λαμβάνων αφορμήν νά καλέση τούς Χίους 
εις ικεσίαν τοΰ Θεοΰ καί άνάθεσιν «άρίστης δέλτου» τ. έ. τής περί ής ό 
λόγος έπιγραφής, προς τιμήν τής Παναγίας. ’Ακολουθεί τό τέταρτον έπί-
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208 Στ. Γ. Καψωμένου

γραμμα αποτελούν «τής οικοδομής υπόμνημα» εις ηρωικόν έξάμετρον. 
Τοϋτο άναφέρεται εις τήν άνακαίνισιν τής έν Χίψ Μονής, δι’ ήν προοι- 
ρίζετο ή επιγραφή, γενομένην επί άρχιερέως Διονυσίου υπό τοϋ Προηγου
μένου τής Μονής των Ίβήρων Ήσαΐου. Εις τό τελευταΐον εις ιαμβικόν 
μέτρον πεποιημένον επίγραμμα είσάγονται όμιλοΰντες οί προσκυνηταί, 
οΐτινες εκφράζουν τήν ταπείνωσίν των προς τήν Θεοτόκον καί τήν ελπίδα 
ότι διά τών παρακλήσεων αύτήζ παρά τφ Υίω της θ’ απαλλαγούν των 
δεινών, τά όποια τούς μαστίζουν (λιμών, ανομβριών, σεισμών κτλ.).

ΙΙοία αφορμή προεκάλεσε τήν σύνθεσιν τών επιγραμμάτων τούτων 
καί τήν χάραξιν αυτών επί τοΰ λίθου ; Έκ τού τετάρτου επιγράμματος 
συνάγεται δτι ή αποστολή τής είκόνος συνεδυάσθη προς άνακαίνισιν τής 
Μονής. Έν δέ τφ πέμπτφ ό ποιητής παριστάνει τούς κατοίκους τής νή
σου προσερχομένους άθρόους ΐνα τύχουν τής προστασίας τής Θεομήτο- 
ρος έκ τών μαστιζόντων αυτούς δεινών. Φαίνεται λοιπόν δτι' ή σεισμό
πληκτος Χίος, ήτις καί κατά τούς νεωτάτους χρόνους (1881) έγνώ- 
ρισε τάς έκ σεισμών καταστροφάς, έμαστίζετο καί κατά τήν έποχήν 
έκείνην υπό σεισμών, τήν έκ τών οποίων συμφοράν έπέτεινον άνομ- 
βρίαι, λιμοί καί νόσοι θανατηφόροι. Έκ τών σεισμών τούτων είναι 
δυνατόν νά ύπέστη καί ή περί ής πρόκειται Μονή καταστροφάς, δι’ 
ιΚ καί παρέστη ανάγκη άνακαινίσεώς της, τήν οποίαν — ίσως έπει- 
δή οί κάτοικοι λόγιο τών συμφορών δεν διέθετον τ’ άπαιτούμενα 
χρήματα— άνέλαβε καί έξετέλεσεν ίδίαις δαπάναις ό (αυτόθι διαμέ- 
νων;) Προηγούμενος τής Μονής τών Ίβήρων Ήσαΐας. Κατά τήν άνα- 
καίνισιν τής Μονής έστάλη, ίσως τή αιτήσει τοϋ Ίερομονάχου, είκών τής 
Θεομήτορος έκ τής Μονής τών Ίβήρων, ΐνα προστατεύση τούς δοκιμαζό
μενους έκ τών συμφορών Χίους. Εις άνάμνησιν τών γεγονότων τούτιον 
έποιήθησαν καί τά έν λόγφ επιγράμματα καί έχαράχθησαν επί λίθου 
ΐνα συνοδεύσουν τήν εικόνα, εις ήν κατά μέγα μέρος άναφέρονται.

Έκ τών επιγραμμάτων τύ τρίτον, ως έδηλώθη ήδη, αποτελεί πα- 
ραίνεσιν τού ποιητοϋ προς τούς κατοίκους εις ικεσίαν τοΰ Θεού καί άνά- 
θεσιν επιγραφής προς τιμήν τής Θεοτόκου. ’Ενταύθα 6 ποιητής άποκα- 
λεΐ εαυτόν Πελοποννήσιον (στ. 12α). Είς τούτο συμφωνεί καί ή έν στ. 
20 παραδιδομένη σειρά συμφώνων ΖΦΡΠΛΠΝΣ, έν τή δποίφ πιθανώς 
ύπόκειται Ζαφείριος Πελοποννήσιος ’. ’Ανήκουν όμως είς τον ίδιον ποιη
τήν όλα τά έπιγράμματα; Έκ πρώτης όψεως αποκλίνει κανείς είς τήν 
γνώμην ταύτην, διότι ή γλώσσα καί ή μετρική όλων παρουσιάζει κατά 
τό πλεΐστον μεγάλας αναλογίας. ’Αλλά χαρακτηριστικόν είναι ότι τό τέ-

' Ίσως τό Πελοποννήσιος αποτελεί έξαρχαϊσμόν τοΰ συνήθους τό
που επωνύμου Μ ο ρ α ΐ τ η ς.
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ταρτον ρητώς αναφέρει εν τή έπικεφαλίδι δτι είναι έργον τοΰ αυτοΰ 
ποιητοΰ, πράγμα το οποίον υποβάλλει την σκέψιν δτι εν τφ λίθφ υπάρ
χει καί επίγραμμα άλλου ποιητοΰ. Πράγματι δε τό τελευταίου συνοδεύε
ται υπό τής ακολούθου σειράς γραμμάτων ΠΉΜΝΘΗ'Λ ήτις δέον ν' 
άναλυθή εις ποίημα Ναϋαναηλ "Οτι δ ποιητής τοΰ τελευταίου είναι 
διάφορος, πείθει καί τό γεγονός δτι τό τέταρτον επίγραμμα διακόπτει 
την ενότητα καί ακολουθίαν των επιγραμμάτων, διότι ένφ τά τρία πρώ
τα καί τό τελευταίου άναφέρονται εις την σταλεισαν εικόνα καί δή 
έν μια λογική καί έκ των προτέρων καθωρισμένη άκολουθίρ., τό τέταρ
τον αποτελεί απλώς υπόμνημα τής άνακαινίσεως τής Μονής, δι’ ήν προ- 
ωρίζετο ή είκών, καί έλαχίστην έχει συνάφειαν προς τά λοιπά. Έτέ- 
θη προφανώς τοΰτο εις την θέσιν αυτήν διά λόγους καθαρώς εξωτερι
κούς ήτοι διότι ό ποιητής αυτοΰ είναι ό ίδιος προς τον ποιητήν των 
προηγουμένων, ένφ 6 τοΰ τελευταίου είναι διάφορος.

'Ως προς τό κείμενον ως έχει εν τή επιγραφή πρέπει ν’ άναφερθοΰν 
τά εξής: Αί λέξεις φέρουν τόνους καί πνεύματα, ή στίξις τηρείται (συνή
θως μάλιστα χωρίζονται διά κόμματος οί στίχοι μεταξύ των, δεδομένου 
δτι έν εκάστη γραμμή έχουν χαραχθή άνά δύο στίχοι), μόνον δε ποΰ καί 
ποΰ παρουσιάζονται ορθογραφικά σφάλματα (λ. χ. τριχόμενοι έν στ. 6α' 
έκεπι έν στ. 9α' φρντρην έν στ. 15β κτλ.).

Περίεργος είναι ή γλώσσα τών επιγραμμάτων τούτων. Ό Bitrem 
έτόνισεν ήδη δτι παρεισάγονται διάφορα μόρια (ye, δε, τε) διά νά θερα- 
πευθοΰν άνάγκαι τοΰ μέτρου. Ούτω λ. χ. έν στ. 18α: ηδέ γε πηξαντές 
τ’ άναϋώμεν' έν στ. 21: Αιοννσίοιο Χίον ^’(πρός αποφυγήν τής χασμφ- 
δίας) Ιεραρχονντος μεν | Ήσαίας δ’ ό βύνης τε κ. ο. κ. Τοΰτο βεβαίως 
πρέπει ν’ άποδοθή εις τό γεγονός δτι τά μόρια ταΰτα είχον χάσει πλέον 
τήν αξίαν των, ώστε οί ποιηταί τών επιγραμμάτων τούτων οιτινες όπωσ- 
δήποτε είχον έστω καί αόριστον ιδέαν τής γλώσσης τής άρχ,αίας έπικής 
καί λυρικής ποιήσεως (πάντως καί τής τών έπιγραμμάτων) δέν έννόουν τήν 
σημασίαν τήν οποίαν είχον αυτά εις τήν παλαιοτέραν γλώσσαν, αλλά τά 
έξελάμβανον ως πανάκειαν θεραπεύουσαν κάθε αδυναμίαν τοΰ μέτρου.

Έν μέρει εις τάς δυσκολίας τοΰ μέτρου, έν μέρει δε καί εις διάθεσιν 
πρωτοτυπίας ή σφαλεράν μίμησιν αρχαίων έν χρήσει εις τήν παλαιάν ποί- 
ησιν τύπων, οφείλεται καί ό παντοειδής βιασμός τής γλώσσης. Έν στ. 3α 
άναγινώσκεται π. χ. νμητέραν αντί νμετέραν, δπως έν στ. 22α τό Ίβηρων 
γίνεται Ίβέρων, διότι ό ποιητής εις τήν πρώτην περίπτωσιν έχρειάζετο 
μίαν μακράν συλλαβήν, ένφ εις τήν δευτέραν μίαν βραχεΐαν. ’Άξιον προ
σοχής είναι δτι έν στ. 22α, δπου τό "Ίβηρων βραχύνεται εις Ίβέρων, τό η

’ Τήν άνάγνωσιν άμφοτέρων τών έλλειποφωνηέντων τούτων οφείλω εις τον 
καθηγητήν Φ. Κουκουλέν.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΔ'. 14
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της Τήνου βραχύνεται εις ι (Τίνον), ’ίσως διότι ή γραφή καί προφορά Τε
ν ον θά καθίστα συνήθη λέξιν σχεδόν άγνώριστον, πράγμα τό όποιον δεν 
συνέβαινεν εις τον αυτόν βαθμόν μέ τούς τύπους Ίβέρων, {’μητέραν. Έν 
στ. 27β μεταβάλλεται τό ΐλεων εις ΐλέων κατά τά λοιπά εις -εως καί -εως, 
πβ. πλεϊος πλέως, τά σύνθετα εις -γειος -γεως κτλ. (Kiilmer Blass I 404 
έξ.). Εις τάς άνάγκας τοΰ μέτρου οφείλεται καί ή γραφή πανόλης (πβ. τό 
μεταγν. πανόλεϋρος) έν στ. 6α, άρρωγην έν στ. 7β, πέλλωμεν αντί πέλομεν 
(ω αντί ο είναι λάθος) έν στ. 24α,’74πολον αντί ’Άπολλον, (ίσιος κατ’ εσφαλ
μένων αναλογίαν των παλαιών Άχιλεύς, 'Οδναενς) έν στ. 12α, προηγό- 
μενος αντί προηγούμενος (κατά τό αγόμενος ; ή κατ’ αναλογίαν τοΰ επι- 
μέλομαι-επιμελονμαι ;) έν στ. 22α κ. ο. κ.

Επίσης διά τό μέτρον διατίθενται καί έδώ, όπως συνέβη συχνά 
εις τήν άρχαΐζουσαν βυζαντινήν ποίησιν, τά δίχρονα προς δέ καί αί δί
φθογγοι αι, οι ως βραχέα ή μακρά ασχέτως προς τήν παραδεδομένην 
ποιότητα αυτών" π. χ. Χίοι (ί] δρθογρ. σφάλμα; )-δραμετε- φίλοι (παρ’ 
Όμήρφ μόνον φίλε έν αρχή στίχου) στ. δα" καταφυγών στ. 6β" κατα- 
φενγοναι-πέφυκα στ. 7α" απαοιν στ. 8α (άλλ’ απασι στ. 6β)' πάνν στ. 10α' 
ίδίαιαΊ τε δαπάναις (έπίδρασις νεοελληνικού τονισμού;) στ. 22β" ώδέ 
μο7/ δη-πάρ/οικοϊ / δρϊχμετε στ. δα’ προύαταμα ι μοΊο (ό ηύξημένος ένε- 
στοδς χάριν τοΰ μέτρου κατά τον άορ. προύοτην) στ. 9α κ.ο.κ.

Τής τάσεως τών ποιητών νά χρησιμοποιήσουν ποιητικόν καί έν γέ- 
νει αρχαιοπρεπή λόγον συνέπεια είναι ή συστηματική αποφυγή τοΰ 
ρήματος είμί, αντί τοΰ οποίου μεταχειρίζονται τά πέλω, τελέϋυ>, πέφνκα, 
ή χρήσις τής ίων. καταλήξεως -η αντί -α (κνρίη, εύσπλαχνίην, Μαρίη" 
αλλά αεβαομία έν στ. 3β) καί τής δοτ. πληθ. -ης αντί -αις (άμπλακίης 
άνομβρίης) ακόμη καί εις τούς ιαμβικούς διοδεκασυλλάβους, εις τούς οποίους 
δεν διστάζει 6 έτερος τούτων νά χρησιμοποιή καί αίολισμούς (πβ. ίίμες [αμ- 
μες;] έν στ. 24α)."Οτι βεβαίως εις τά τοιαΰτα δεν ήσαν καλώς πληροφορη- 
μένοι άποδεικνύουν τύποι ως ή αΐτ. αμμας (στ. 2δβ) αντί άμμε κατά τό η
μάς, ή γεν. μοϊο, ή ένεργ. προστ. άορ. άπέργασον (στ. 27β), ανακόλουθα ώς τό 
έν στ. 28: μέγιστα παρ’ εκείνο) εατι σοι. . . μητηρ ώς εο (τό μήτηρ α)ς 
εο είναι προφανώς έξαρχαϊσμός τοΰ νεωτέρου σά μητέρα τον)' τό άνιλέως 
αντί ανηλεώς έχει ώς γνωστόν παραδοθή (πβ. Κόντον Γλιοσσ. Παρατ. 72). 
Άλλ’ιδιαιτέρως χαρακτηριστική διά τούς ποιητάςμας είναι ή τάσις των νά 
μεταβάλλουν τούς παραδεδομένους τύπους λέξεων διά νά τούς καθιστούν 
δήθεν περισσότερον αρχαϊκούς ή ποιητικούς. Ούτως ή αιγη γίνεται έν στ. 
12β αιγίη καί ή πληγη έν στ. 26α πληγίη. Δημιουργικώτερος παρουσιάζε
ται δ πρώτος έν τή παραγωγή δύο νέων έντελόίς ουσιαστικών, άλεκτορίη 
καί εύδροσννη, τών όποιων κάμνει έπανειλημμένην χρήσιν ως νά ήσαν 
«ευρήματα». Άλεκτορίη παράγεται έκ τοΰ αλέκτωρ, ανάγεται επομένως
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εις τό ά λ έξια= ά π ο κρ ο ύ ο), προστατεύω. Εϋδροσννη σημαίνει εύποιία, παρά- 
γεται δέ από τό παραδεδομένον ενίοτε εις τούς κώδικας ύφ’ εν εύδράω.

Ώς προς τό μέτρον παρατηρητέον δτι δύο εκ των δωδεκασυλλάβων 
τοΰ πρώτου ιαμβικού επιγράμματος (2α καί 2β) δεν έχουν τομήν (πβ. Ρ. 
Maas, Der byz, Zwolfsilber έν Βγζ. Zeitschr. 12[1903] 282):

Είκών εγώ πέλω άγνής, Χΐοι φίλοι, 
γεννησάσης πατρός Μαρίης τον Λόγον,

Ή έν τφ Μουσε'φ Τέχνης τοΰ ’Όσλο επιγραφή 
έκ Χίου τοΰ έ'τους 17Β8.

ένφ οί άλλοι έχουν τομήν μετά τήν πέμπτην ή έβδόμην συλλαβήν.
Ή παρά τοίς Βυζαντινοΐς συνήθεια νά τελειώνη δ δωδεκασύλλα- 

βος μέ παροξύτονου τηρείται παντού πλήν τού στ. 28α : 
μέγιστα και γάρ παρ’ έκείνω ε'στι σοι.

Εις τό ηρωικόν καί ελεγειακόν μέτρον έσεβάσθη δ ποιητής κατά τό μάλ
λον ή ήττον τήν παράδοσιν, άν έξαιρέση κανείς τήν αυθαίρετον διάθε- 
σιν των δίχρονων καί διφθόγγων αι, οι. ’Ιδιαιτέραν έντύπωσιν κάμνει ή 
ελλειψις διαιρέσεως έν τφ πενταμέτρφ Ί8β:
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εις άΐδιον άλεκτορίης κ’ ενδροσννης.

Είναι φανερόν δτι τά επιγράμματα ταϋτα δεν παρουσιάζουν παρά 
μόνον ιστορικόν ενδιαφέρον. Μ’ δλα ταϋτα ή άναδημοσίευσις τής επι
γραφής, ήτις καί άλλως είναι άγνωστος εδώ, επιβάλλεται δ'χι μόνον 
διότι ή αρχική έκδοσις παρέχει εις ικανά σημεία δχι όρθάς αναγνώ
σεις, αλλά καί διότι αϋτη αποτελεί δείγμα τής καταστάσεως, εις ήν 
είχε περιέλθει ή άρχαιομάθεια κατ’ εκείνους τούς χρόνους έ'νεκα των 
δυσμενών πολιτικών συνθηκών. Εις τό κατωτέρω, επί τή βάσει τής φω
τογραφίας τής επιγραφής, παρεχόμενον κείμενον έχουν διορθωθή τά ορ
θογραφικά σφάλματα, εφ’ δσον δεν προήλθον από μετρικούς λόγους, πα
ρέχονται δμως εις τό κριτικόν υπόμνημα τό όποιον συνοδεύει τό κείμε
νον τόσον αί γραφαί τού χαράκτου δσον καί αί αναγνώσεις τής προ'ι- 
της εκδόσειος.

A. 1.

3.

Β. 4.

6.

8. 

9. 

10,

Γ. 11. 

12.

Επίγραμμα ιαμβικόν εις την κατά την Χίον άγίαν εικόνα 
την έξ Ίβήρων μονής εκ προσώπου τής είκόνος.

Είκών εγώ πέλω άγνής, Χΐοι φίλοι, 
γεννησάαης Πατρός Μαρίης τον Λόγον, 
σκεπήν δ’ επεμψέ μ’έν&άδ’ εις νμητέραν 
μονή Ίβήρων ή αγαν σεβασμία.

"Ετερον ήρωϊκον εκ προσώπου τής Παναγίας, παραινετική 
έπαγγελία.
τΩδέ μοι δή, Χίοι ήδε πάροικοι, δράμετε, φίλοι, 
είκόνι μοϊο' μάτην χθονίοισιν εογμασι μή γε 
τρνχόμενοι δ’ όλεθρον πανόλ.ης τε πεγοί . . τε δρασαι.
Πύργος έγωγ’ Ισχύος απααι, καταφύγιόν τε 
τοΐς γε καταφενγουαι πόίλω πέφνκα' Δαβίδ εΐπεν' 
άρρωγήν, ΐασιν κάΐδιον όπάζω ρώσιν, 
ενδροσύνην δωρονμ’ απασιν θ’ αμα και χάριν. ’Ώσπερ 
άρρητον τελέϋουσα Λόγου κ’ ελέους Άμα μήτηρ, 
προνσταμαι μοϊο τόκφ, ος εκητί γε μοϊο φίλησεν, 
ονς έφίλησα Χίονς αγαν, νψιμέδων παντάναξ 
ΐλεος αρ έλεοϋσι πέφνκε, πάνν δε φιλήσας 
σώματα ρώνννσιν, άλλα κάφ’ ”Αδον ψνχάς εγείρει.

'Έτερον ήρωελεγεϊον τετράστιχα, εύχεγκώμιον έκ προ
σώπου τοϋ ποιητοϋ.
ΚατανυγεΙς δ’, ’Άπολον, Πελοποννήσιος εειπε,
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μνήμης ον σιγίης Άξια τάδε πέλει, 
ενδροούνης τε κάλεκτορίης εργματά περ δντα, 

εύχεα τής Μαρίης εκ σέλαος δ’ αγλαά,

ευαγές εκ Τριάδος βαοιλήιον ενχος έχούοης, 
ήτις άπημοσύνην ήλνϋ’ δπάζονσα, 

δφρα κε ϋωρήξη περιώσιά if ονς έφίλησε
φρήτρην χριστοφόρων, ενοεβέας τε Χίονς.

Άλλ’ αγεβ’ ώσπερ έγών if αμ’ απαντες αρ νχρόσε χεΐρας, 
πλάστην δτραλέως αρατε λισσόμενοι 

ώς, ’θεέ) σύστημά ενσεβέων, ‘κλνϋιφάσκοντες,
‘ημών λιοσομένων, δέσποτα παμμεδέον\

'Ηδέ γε πήξαντές τ’ άναϋώμεν άρίστην δέλτον 
εις άΐδιον άλεκτορίης κ’ ενδροούνης 

ίκέσιον Μαρίης γέρας, ύμνον Άμα τε και μνήμην, 
ή προσάγω σήμα δουλικδν δτραλέως.

’Έτερον ηρωικόν τής οικοδομής υπόμνημα. Τοΰ αυτόν.
<ΖΦΡΠΛ ΠΝΣ>

Κυρ Αιονυσίοιο Χίου if ίεραρχονντος μέν 
’IIσ at ας δ3 δ θύτης τε μον<^ήνβ> άνεκαίνιοε τήνδε 
από Τίνον τελέβων, Ίβέρων δε προηγόμενός τε, 
και κατεκάλλννε πάσαν Ιδίαισί τε δαπάναις: —

"Ετερον ιαμβικόν, δίστιχα, ώς έκ προσώπου των προαερ- 
χομένων. ΠΉΜΝΘΗ'Λ.\ ΨΧII ’Απριλίου ιε'>
Καμμες, κνρίη, δούλοι πέλλομεν σέο, 
σήν δ’ ενσπλαγχνίην ώδε λίσσασ#’ ήκομεν.

Πληγίης και γάρ δεινοΐσι δή άμπλακίης 
το βεϊον αμμας δήν δαμά άνιλέως

λιμοίς τ’ άνομβρίης τε και σεισμούς αμα, 
αλλοισί τε πλείστοισι ϋανεΐν αΐτίοις.

Άλλα λιταϊς σαΐς, γλνκνχάτη Μαρίη, 
ϊλειον ήμιν σόν δ’ άπέργασον γόνον'
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28. μέγιστα καί γάρ παρ’ έκείνφ έ'ατι σοι,
ισχύς τι: καί δύναμίς τε μήτηρ ώς έ'ο ■ ■

Παρατηρήσεις

Β. 5β έξ. Ή ερμηνεία εις τό σημεΐον τούτο προσκρούει εις την μή 
έπιτευχθεισαν ικανοποιητικήν άνάγνωσιν εν τελεί τοϋ στ. 6α, δν δ Εϊ- 
trem άναγινωσκει τριχόμενοι δ’ όλεθρον πανόλης τε πεγοι. τε δρασαι διε- 
ρωτωμενος αν το όλεθρόν είναι αίτ. του περιεχομένου εις τό τρνχόμενοι, 
δπερ φαίνεται πολύ πιθανόν. Δυσκολίαν παρέχει κατά πρώτον λόγον τό 
πανόλης, τό όποιον ό Eitrem ιός πανώλης (νόσος) εκλαμβάνει. Ώς προς 
το πεγοι. τε, υποθέτω ότι μετά τό ι δύο γράμματα τό έν υποκάτω τοΰ 
άλλου διακρίνονται έν τή φωτογραφία, ποια όμως ταΰτα δεν ήμπορεΐ νά 
λεχθή μετά βεβάιότητος. Τοΰ ΰπερκειμένου τά σφζόμενα ίχνη υποβάλ
λουν μάλλον Ο ή Θ, τό υποκάτω τούτου ευρισκόμενον θά ήδύνατο ν’ άνα- 
γνωσθή Α. Έξ άλλου τό τρίτον γράμμα, τό όποιον ό Eitrem Γ άναγινώ- 
σκει, ίσως είναι II, τοΰ δεξιοΰ σκέλους τοΰ οποίου μέρος μόνον έχει χαρα- 
χθή (F). Δυσχέρειαν διά ·τήν άνάγνωσιν ταύτην παρέχει όμως ή έλλειιβις 
τής μεταξύ των δύο σκελών τοϋ Π συνήθως ύπαρχούσης διακοσμητικής 
έξοχης. 'Οπωσδήποτε ή άνάγνωσις πεποίήατε, ήτις παλαιογραφικώς δύνα- 
ται νά δικαιολογηθή, δεν ικανοποιεί, έκτος αν ό τύπος ούτος έκληφθή 
ώς προστακτική (όπως τό δράμετε τοΰ στ. 5α) συναπτομένη προς τό εΐ- 
κόνι μοΤο τοΰ στ. 5β. Άλλ’ αί δυσκολίαι προς ερμηνείαν τοΰ όλου έξακο- 
λουθοΰν πάντοτε νά υπάρχουν.

6β έξ. Ό Eitrem παραβάλλει Ψαλμ. 30 (31), 3 1: γενον μοι εις
Θεόν υπερασπιστήν, καί εις οίκον καταφυγής τον σώσαί με. ότι κραταίω- 
μά μου καί καταφυγή μου εϊ συ, καί εν εκ εν τον ονόματος σου οδηγήσεις

L=Lapis E=Eitrem
2α Χίοι, φίλοι, L ;3α ύμητέραν, L 5α ΤΩδε μοι L Χίοι. L πάροικοι δράμετε 

φίλοι, L 5β μηγε Ε 6α τριχόμενοι L πεγοι. τε Ε πεποίθατε ? cf. adn 6β ισχύος, 
άπασυ, Ε 7α πόθω Ε 7β ϊασιν, κ’ άΐδιον L όπάζ1 ώρώσιν Ε 8α άπασιν L άπά- 
σιν Ε Οαμά Ε ώσπερ, Ε 8β τελέθουσ’ άλογου Ε λόγου, L 9α. ός έκειτί γε Ε ός έκει 
τί γε Ε correxi 9β ούς L 10α άρ’ L φιλήσας, L ΙΟβ κ’ άφ3 L 12α καταννυγείς δ 
"Απολον, L καταννυγείς Ε 12β οΰσ Ιγίης Ε άξια incertum άζ . . Ε 13α κ’ άλε- 
κτορίης Ε 13β της Μαριης Ε 15α θωρυξει L 15β φρύτρην L 16α ΟΆ'ΜΑ'- 
I1ANTEC L όάμά πάντες Ε correxi χεΐρας, L 16β άρα τε Ε λισσόμενοι, Ε 17α 
ώς Θεέ, L κλϋθι φάσκοντες L 18α δέλτον, L 18β εΰδροσύνης, L 19β ή προσά- 
γως ημα Ε 21α μεν L 22β ’ιδίαις τε Ε 23 άπριλλίου L cf. formam Άπρίλ-λις 
nunc apud Chios usitatam 24α κάμες κυρίη L πέλλωμεν L 25α πληγίης Ε δει- 
ναΐσι ? άμπλακίης, Ε 25β αμμας δην Ε δαμά Ε δ’ άμα Ε άνιλέως. Ε 26α 
σεισμοις αμα. Ε 26β θανειν αιτιοις sine puncto L 28α μέγιστα Ε.
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με καί διαθρέψεις με. Πβ. επίσης αυτόθι 60 (61), 4: οτι εγεννήθης ελπίς 
μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρόν καί Σει,ράχ 31 (34), 19—20: 
οί οφθαλμοί κυρίου επί τους αγαπώντας αυτόν' νπερασπισμός δυναστείας 
καί στήριγμα ισχύος, σκέπη άπο καύσωνας καί σκέπη από μεσημβρίας, 
φυλακή από προσκόμματος καί βοήθεια άπο πτώματος, άννψών ψυχήν καί 
φωτίζων οφθαλμούς, ί'ασιν διδους ζωήν καί ευλογίαν.

Ια. Ό Eitrem παρατηρεί: «το πόθω κάμνει έντΰπωσιν, αντί πόθος 
η ποθή, (άντικείμενον πόθου), κατά το πειθώ;» Εκλαμβάνει λοιπόν το 
πόθω ως ονομαστικήν, κατηγορούμενον εις το πέφυκα. Πρόκειται όμως 
περί δοτικής’ το ΰπογεγραμμένον υπό το ω έθεώρησεν δ Eitrem όξεΐαν 
εις το υποκάτω χαραγμένον δεύτερον α τοΰ άπασιν (στ. 8α), δπερ άναγι- 
νώσκει άπάσιν. Πρέπει να συνδέσωμεν τοΐς καταφενγονσι πόθφ, τ. έ. 
εις τούς καταφεΰγοντας μέ πόθον, μέ αγάπην.

7(3. δπάζ’ a^<»oiv=denjenigen, die mich erblicken (Eitrem).Άλλ’ 
ή δασεία κεΐται επί τοΰ ρ, επομένως σπάζω ρώσιν. Ρώσις είναι ήδη από 
τοΰ Θεοφράστου εν χρήσει.

8α έξ. Ή ερμηνεία τοΰ Eitrem: «ich bin die hilfreiche, ich bin 
die gnadenreiehe-wie eine Stute dem Fiillem, wie eine barmherzige 
Mutter den Kindern gegeniiber!» είναι προφανώς έσφαλμένη. Ν’ άνα- 
γνώσωμεν άρρητου τελέθονσ’ άλογον εν στ. 8β μάς απαγορεύει το κείμε
νον, το όποιον οτίτε άπόστροφον μετά το σ ούτε πνεΰμα επί τοΰ α φέρει.

Γ. 12α έξ. Το κατανννγείς τής επιγραφής ερμηνεύει ό Eitrem ουχί όρ
θιος = κατανυγεϊς = κατανΰσσεις, παραβάλλων το μεταγενέστερον τύπον 
κατανυγέω αντί κατανύασω (ίδέ Σοφοκλ.ήν έν λ.). Διερωτάται δ’ έπειτα: 
«Άποκαλεΐ άρά γε εαυτόν ό ποιητής (ή ό μουσόληπτος μοναχός) Πελο- 
ποννήσιον καί είναι ό ’Απόλλων δ θεός τής μνημοσύνης καί τής ϋγείας 
συνάμα, ή τί άλλο;». Έπειτ’ από την γενομένην ανωτέρω άποκατάστα- 
σιν τοΰ κειμένου νομίζω οτι ουδεμία παρέχεται πλέον δυσκολία. Τό νό
ημα είναι: Κατανυγείς έκ τών λόγο^ν τής θεομήτορος άνεφώνησεν δ Ι4ε- 
λοποννήσιος (ασφαλώς δ ποιητής): «’Άπολλον, οί λόγοι ουτοι είναι αξιο
μνημόνευτοι, δεν πρέπει νά λησμονηθούν (σιγηθοΰν)». Ό ποιητής άρκεΐ- 
ται νά δηλώση εις τούς στίχους του μόνον τήν καταγωγήν του (ή τό έπά)- 
νυμόν του;). Τό ’Άπολλον αποτελεί μίαν άξιοσημείωτον άναφώνησιν 
εις χριστιανικόν κείμενον.

15β. Φρήτρη χριστοφόρων είναι προφανώς τό κοινόν τών μοναχών.
17α. Ό Eitrem μεταφράζει: «Hore uns, Gott, hoher Herrscher 

der Welt, die wir jetzt beten, die Gemeinde aller Frommen». Υπο
θέτω οτι τό σύστημ’ εύσεβέων πρέπει νά συναφθή μετά τοΰ ώς έν αρχή 
τοΰ στίχου, άμφότερα δέ μέ τό λισσόμενοι τοΰ στ. 16β. 'Επομένως λισσό- 
μενοι ώς σύστημ’ εύσεβέων, φάσκοντες «Θεέ, κλνθι κτλ.». 'Ως προς τό αν-
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στημ5 ενσεβέων πβ. το παρ’. Ώριγένει I 941 σύστημα των Χριστιανών (ίδέ 
Σοφοκλην εν λ. σύστημα).

19β. Εις τοΰτο παρατηρεί ό Eitrem: «ή προσάγουσα ημα δουλικόν 
ότραλεως, παρ’ Όμήρφ, μόνον δούλιον ήμαρ», συσχετίζει δέ τον στίχον 
προς τό έν 14β ητις άπημοσύνην ηλν&’ δπάζονσα εκλαμβάνουν ταϋτα ως 
υπαινιγμόν πολεμικών ταραχών. Ή τοιαύτη ερμηνεία δμως δεν δύναται 
ούδαμοΰ νά στηριχθή δεδομένου δτι εν τή επιγραφή ορέρεται καθαρά ?; 
προσάγω σήμα δουλικόν. Σήμα δουλικόν ονομάζει πιθανώς τούς στίχους 
του ό ποιητής' πβ. στ. 24α: καμες δοϋλοι πέλλομεν σέο.

Ε. 2δβ. Ό Eitrem άναγινοόσκει δ’ άμα. Τό άμάω χρησιμοποιείται, 
ως γνωστόν, και μεταφοριπώς, δπως παρ’ Άπολλ. 'Ροδ. Γ 1187, 1382 
κτλ. (πβ. Liddell-Scott-Jones εν λ.), και ή χρήσίς του έδόϋ θά ήτο πράγ
ματι πολύ επιτυχής. Έν τοΰτοις προτιμώ την άνάγνωσιν δαμά, διότι εν 
τή επιγραφή δεν υπάρχει ού'τε άπόστροφος ούτε πνεύμα μεταξύ τού 
δ και τού α.

ΣΤ. Γ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ
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