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7.
Έν τω δημαρχείω. "Ανω μέρος στήλης μετ’α

κρωτηρίου και ρόδακας. Το δλον ύψος 0,3ο. 'Τψ. 
τοΟ ακρωτηρίου 0,28, πλ. ακρωτηρίου 0,57, πλατ, 
τής στήλης 0,52. Γραμ. 0,02.

ΤΕΙλλΩ.ΕΒΑφΗΩΝΟΕ Τ«μύ Έβαφήωνος 
X AI Ρ Ε χοιϊρε

Άμφότερα τά όνόματα λείπουσιν έν τω του 
Pape-Benseler λεξικώ.

Έν τή αύλή του δημαρχείου διατηρείται και εν 
μέγα λίθου ροδοχρόου άγγείον, τέχνης καλής 'Ρω
μαϊκής. Αίλαβαί του οφιοειδείς' περιβάλλει δέ αύτό 
διάμεσον ζώνη έχουσα πολύ κομψόν κόσμήμα, 
οποίον συχνά έν τοίς τοΰ είδους τούτου άγγείοις 
όράται. Τό λοιπόν μέρος πληροΰσι τά ωά.

Έν Άθήναις, τή 19 ’Οκτωβρίου 1886.

A. Stschourareit

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ

Κατά τάς πέρυσι γενομένας ύπό τής Αρχαιολο
γικής Εταιρίας άνασκαφάς έν τή περιοχή τής έμ- 
πρησθείσης παλαιάς αγοράς άνευρέθη μεταξύ των 
έρειπιων του αύτόθι αρχαίου χριστιανικού ναού, τού 
έπ’ όνόματι μέν τής Ζωοδόχου Πηγής τιμωρ.ένου, 
κοινώς δέ τής Μεγά.Ιης Παναγίας έπικαλουμένου, 
στήλη περιφερής μήκους μέν 1,02τ·Η··, διαμέτρου 
δέ 0,28 τεθραυσμένη περί τήν βάσιν, άνωθεν δέ 
κυμάτιον φέρουσα. Έπ’αύτής δέ ύπάρχουσι τρεις 
έπιγραφαί, ών ή μέν πρώτη περιέχεται εντός τε
τράπλευρου χαράγματος, ύποκάτωθεν δ’ αύτής ή 
δεοτέρα, ή δέ τρίτη έν τψ άντιθέτφ μέρει τής στή
λης. ΐαύτας λοιπόν έκδιδούς ώδε παρέχμυ όλογρά- 
φους τάς έξ έθους τής των Βυζαντινών γραφής συνε- 
πτυγμένας λέξεις (1).

Α'.

+Ι^ΑΠρΐΝ/>Κΐ^Α,6Τ^
,ΦΤ2Α6Τ6ΑΐνϋΗΜ^
ΚλρίΑ 15-eriAnoicTHM
ΜΗΤ2Η ApoyNTApeK

....—
(1) Τούτων άπο'γραφα λαβών καί ό της χριστιανικής αρχαιολογίας

■γ Μηνί Άποιλίω κ' ίνδμκτιωνος] δ'έ'τ[ους] 
;ς-τξδ' έτελιώθ[·/)] ή μα. 
καρία κ[αί] έν άγίοις τη[μωμέ]νη - 
Μητζή Δρουνγαρέα.

Τό σεσημασμένον έν τή επιγραφή 6364 έτος τής 
κοσμογονίας προςπίπτον εχει το 856 σωτήριον. 
Παράξενον δέ φαίνεται τό κύριον όνομα Μηζζή, 
δπερ άπαντα καί έν Σ-ημει,ώμ,αη του οικουμενικού 
πατριάρχου ’Αλεξίου τοΰ Στουδίτου τψ 6546 
(ψ 1038) έτει έκδεδομένω, πλήν δτι ίωτογραφείται 
έν αύτφ ή άρχουσα συλλαβή (1). Έστιν άρά γε 
παραφθορά αυτού τού άρχαίου Μίκκα (2) είτε ΜίκκΎ\, 
ώς εχει έν επιγραφή άττική (3), ή τό θηλυκόν τού 
έν τή ηπειρωτική μάλιστα Έλλάδι εΐθισμένου κατά 
συγκοπήν Μητρος (= Δημήτριος), καί καθ’ ύποκο- 
ρισμόν Μήτσος, τουτέστι Δημητρία ;

Καί φημι κάπόφημι, κοΰκ έχω τί φώ.

Τό δέ Δρουνγαρέα (κατά τήν μέχρι προ μικρού 
παρά τοίς πρεσβυτέροις ίθαγενέσι του τής Παλλά- 
δος άστεος διασωζομένην προφοράν ένίων τών εις 
ίά θηλυκών ούσιαστικών καί επιθέτων, ώς έν παρα-

ΐδρις Γ. Λαμπάκης άπε'στειλεν εις Σκωτίαν, ώς είπε μοι, τω γνωστω 
εραστή και ερευνητή των της χριστιανικής τέχνης αρχαιοτήτων μαρκη- 
σίω Μπιούθ (Bute), άλλ’άδηλον αν έοημοσιεύβησάν ποο.

(1) ’Ίδε .'Ράλλη καί Ποτλή Σύνταγμα των θείων καί ίερ. Καν. 
τομ. Ε', σελ. 37, και Migne ΈΛΛην. Πατρολογ. τβμ. ΡΙΘ', σελ. 
745.

(2) Πλοοτάρχ. Γνναικ. Άρετ. ιε'. ΔΓΙνός δέ κ γράφεται παρά 
τω Ύπερίδη έν τφ ’Τπερ Μίκας [Πολοδ. Όνομ. I', 39].

‘ (3) C. I. β. άριθ. 970.
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δείγματι: κουχκέα (ή κοινώς κουκκιά), άχίαδέα 
[ή αχλαδιά), καρέα (ή καρυδιά), ojea (ή οχιά — 
Ιχις), καί αυτή ή Καπνικαρέα κ.τ. τ.), άντί τοΟ 
ορθού δηλοΐ δτι ή Μητζή ύπήρχε
σύζυγος άνδρός τετιμημένου τώ τοΟ δρουγγαρίου 
στρατιωτικψ άξιώματι, περί όδ ικανά έσημειωσά- 
μην εις έτέραν χριστιανικήν επιγραφήν των ’Αθη
νών έκδοθείσαν έν τώ Δείτίω της 'Ιστορικής καί 
* ΕθνοΧογικης~ Εταιρίας της ΈΧΧάδος (1), ή οτι 
από τοιούτου τίνος λαβόν τήν αρχήν μετέπεσεν ύστε
ρον εις επωνυμίαν τών απογόνων αύτου, ώς πολλά- 
κις είθισται τοΟτο. Ότι δέ καί έν τοις άγίοις τής 
Εκκλησίας συγκατελέγετο αΰτη, περί τούτου ούδέν 
άναφέρεται έν τοϊς Συναξαριοις. ’Ορθογραφικούς δέ 
ημαρτημένα είσίν ή προπαραλήγουσα τής λέξεως 
έτεΧειώθη διά του ΐ χαραχθείσα, καί ή άρχουσα 
τής τιμώμενη διά του η.

+■
ν *- ΛΑ

To ey 6 u>HC
M^C£nTt

φ Έτελ[ειώθη] εν Κ[υρί]ω η δούλ[η] 

του Θ[εο]ΰ Θωμ[α]ής 
μην[ί] Σεπτε 
βρίω κη' 
ετ[ους] .

Καί ταύτης το έτος 6430 προςπίπτον έχει τό 
921 σωτήριον, Ημαρτημένους δ’έχαράχθησαν καί 
έν αύτή τό όνομα Θωμαϊς διά του ή, καί το Σεπτεμ- 
βρίω άνευ του μ.

Γ\
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(1) Το'μ. β', σελ. 29.

φ Μηνί Όκτοβρίω 
ιθ7 έτελιόθη 

η δούλη Χ[ριστ]ού 
τού Θ[εο]υ Εύπ 
ραΕηα ίνδ[ικτιώνος] a7 

ετ[ους] i^TO^i.

. Προςπίπτει καί ταύτης τό έμφερόμενον 6376 
έτος τώ 867 σωτηριω. Τό όνομα Εύπραξία, δπερ 
ήμαρτημένως έχαράχθη διά τοΟ η, έστί συνηθέ- 
στατον ταίς τάν μοναστικόν μετιούσαις βίον.Ώςαύ- 
τως έστίν ήμαρτημένως κεχαραγμένον καί τό τοΟ 
μηνός όνομα διά τοΟ ο έν τή προπαραληγούση, ώς 
καί ή λέξις έτεΧειώθη, ής ή παραλήγουσα καί 
προπαραλήγουσα έχουσιν 6 καί ϊ.

Τά δ’ έφεξής δύο έπιγράμματα έλήφθησαν έκ 
χειρογράφου τής Εθνικής βιβλιοθήκης τεύχους γε- 
γραμμένου κατά τήν 1C", ώς εικάζω, εκατονταε
τηρίδα, σχήμα δ’ έχοντος όγδοου μικροΟ καί έκ 
φύλλων 152 συγκειμένου, ών τά τελευταία 12 
εϊσίν άγραφα. Έν τούτφ δέ περιέχονται τά εξής: 
α) 7 Ιουστίνον τον θείου φιλοσόφου και μάρτυρος 
7Ανατροπή δογμάτων τινών άριστοτεΧικών. — 
βή Ανωνύμου ΒιβΧίον Ζ' το Περί ψυχής... άό· 
ζαι των παλαιών περί ψυχής' καί Βιβίίον Η' 
Περί αίσθησεως καί αισθητών ... Τίνα κοινά ψυ
χής καί σώματος (1), —γ') Τά νΟν έκδιδόμενα δύο 
έπιγράμματα (φύλ. 109-10. — δ') ’Ανωνύμου 
7Αντιθετικός προς ΠΧωτΐνον [περί ψυχής] (2).— 
καί εφ ΤοΟ άγιου Μαξίμου Περί ψυχής εί έστιν 
απλή. Καί ταΰτα μέν περιέχει τό χειρόγραφον. Τά 
δ’ έπιγράμματα έχουσιν ούτω :

Δ'.

Στίχοι εις [τον] (3) τάφον του κυρον Δη μητριού 
τον Λεοντάρη έν τη μονή της Πέτρας.

Ζητείς, θεατά, τον μέγαν Λεοντάρη[ν], 
εκείν.ον αυτόν, ού βλέπεις την εικόνα ;
Ζητείς εκείνον τού γένους τον προστάτην-,

(1) Άμφοτερα τά βιβλία ταΰτα είσίν Επιτομή Βυζαντινού τίνος 
ίσως έκ των Άριστοτέλους ψυχής.

(2) Ό-Λόγος ούτος έστι Νικηφόρου τού Χουμνου άνδρός έπι σοφ^α 
κλεϊζομένου, άκμάσαντος περί τελευτώσαν τήν ΙΓ' εκατονταετηρίδα· 
έκδε'οοται δέ υπό τού Fr. Greuzer μετά τών Πλοπίτον 'Απάττωτ 
έν τόμω Β ή σελ. 1416. Oxoil. 1835, είτα και όπό τού MigaQ.lv 
το'μ. ΡΜ', σελ. 1404 τής ΈΛ2. Πατρολογίας.

(3) Προςε'θηκα τό προδη'λως έκπεσόν άρθρον.
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τόν άκράδαντον της βασιλείας στύλον,
5 τόν έν μάχαις άτρεστον άσπιδηφόρον, 

δψει μόνη τρίποντα τους εναντίους, 
τόν έν βίω ήλιον ούρανοδρόμον, 
πάσαν καταυγάζοντα την οικουμένην ;
Οΰκ έστιν ώδε- Μη νόμιζε τώ τάφω 

10 κατακεκρύφθαι τόν τοσοϋτον αστέρα- 
Συν άγγέλοις έστηκε παρά τω θρόνω 
τφ βασιλικω της μεγάλης Τριάδος.
Συν άγίοις άπαυστα χαίρει διάγων, 
ένθα λύπη τε καί στεναγμός άπέδρα- 

1 5 κόνιν δέ μικράν καταλιπύν ενθάδε,
δεσμόν, ζόφον, κάθειρξιν, άχρεϊον βάρος, 
προς των αδελφών καί γόνου του φιλτάτου, 
των πάντα λαμπρών καί μεγάλων έν βίω, 
γέρας τό λαμπρόν μνήμα τουτι λαμβάνει,

20 την αρετήν άληστον ώς γέρας έ'χων.

Ό Αεοντάρης οδτος, δν και Λάσκαριν δ Δούκας 
προςονομάζει, ήκμαζεν επί της βασιλείας Μανουήλ 
Β’ τοΟ Παλαιολόγου (1391-1425), άνήρ, κατά 
τόν ιστορικόν τοΟτον, συνετός καί περί τά πολεμικά 
εύστροφος, στρατηγός δέ γενναίος εύδοκιμήσας εν 
τε Λακεδαιμόνιοι καί θετταλία τό πρώτον, ζώντος 
ετι τοΟ έν αύτή βασιλεύσαντος Ίωάννου τοΟ ΙΊα- 
λαιολόγου άνεψιοΟ τοΟ αύτοκράτορος Μανουήλ" 
θανόντος δ’αύτοΟ, μεταπεμψάμενος ο αύτοκράτωρ 
τόν Λεοντάρην είχε πλησίον αότοΟ ώς άνδρα συνε
τόν καί περί τά στρατιωτικά δόκιμον (1). Μνημο
νεύει δ’αύτοΟ καί δ Φραντζής, ώς καί το0 εις δν ή 
εφεξής Ε’ επιγραφή άναφέρεται Ίσαακίου τοΟ Άσά- 
νη, άρίστους άνδρας λέγων άμφοτέρους (2). Έτε- 
λεύτησε δέ ό Λεοντάρης τφ 1431, κατά τι ση
μείωμα περιεχόμενον έν τω ύπ’άριθ. 265 χειρο- 
γράφφτεύχει τής επί τοΟ Παγγαίου τής Μακεδονίας 
ορούς κείμενης ίεράς μονής τής Θεοτόκου τής Κο- 
ύινίταης έπικεκλημένης, δημοσιευθέν δέ Οπό τοΟ 
άκαταπονήτου έρευνητοΟ των κατά τήν έφαν βι
βλιοθηκών Άθ. Παπαδοπουλου Κεραμέως, καί έχον 
οίίτω : «-j- Μηνί σεπτε. ίνδικτιωνος o', έκοιμήθην 
ό αγυός μου αύθεντης καί άδελφούτζικος κυρ Δη- 
μήτριος ό Λεοντάρης, ό διά τον θείου καί άγγε- 
Λικοϋ σχήματος μετονομασθείς (;) μοναχός, καί 
ή εύχή τον ή αγία μετά παιδίαμου' καί ή ψυχή

(1) Δούχ. σελ. 78, 118, 133. Bonn.
(2) Φραντζ. σελ. 111. Bonn.

του νατηχητης δόζης τον θεοΰ, άμήν. ·{· ετει
(<7ωΛωμω» ( 1).

Έγγονος δ’αύτοΟ πιθανώτατα ήν ό καί ομώνυ
μος Δημήτριος Λεοντάρης, οδ δυο ιδιόχειρα αντί
γραφα τής Ξενοφώντος Κόρου Παιδείας καί εν τής 
Σιβύλλης διαΐηροΟνται έν τή ’Εθνική βιβλιοθήκη 
των Παρισίων, έτος φέροντα 1474-75, καί τήν 
ύποσημασίαν αύτοΟ οΰτω : «Διά χειρος έμοϋ Δη· 
μητριούΛεοντάρη τον έκ Κωνσταντινουττό.Ιεως{2).

Ή μονή δέ τής Πέτρας, έν ή οδτος έτάφη, καί 
ής ούδ’ έλάχιστόν τι περιλείπεται σήμερον γνώρι
σμα, έκειτο έν Κωνσταντινουπόλει έν τή περιοχή 
του καλούμενου τά νΟν Πετριού είτε Διπλοφανά- 
ρου, καί έυιμάτο έπ’όνόματι τοΟ Προδρόμου, μονα- 
ζουσών ένδιαίτημα ούσα. ’Εν αύτή περιωρίζοντο αί 
τοΟ θρόνου έκπίπτουσαι ή όπωςδήποτ’ άλλως δυςη- 
μεροΟσαι βασιλίδες.(3). Αύτής δέ ταύτης ήν κτήμα 
καί τό έκ φιλότιμου δωρεάς τοΟ έν Καστόρια φιλο- 
γενοΟς άνδρός Γεωργίου Άντ. Γέροντα άποθησαυ- 
ρισθέν έν τή ’Εθνική βιβλιοθήκη πολυτιμότατου 
χειρόγραφον έν λαμπρά περγαμηνή Εύαγγέλιον τό 
διά τεσσάρων, ύπό δεξιωτάτης χειρος κεκαλλιγρα- 
φημένον περί τελευτώσαν ίσως τήν ΙΑ’ ή γοΟν άρχο- 
μένην τήνΙΒ' εκατονταετηρίδα, θέας άξιον διά τε τάς 
έν διαχ^ρύσω δαπέδφ καλλιτεχνικώς έξειργασμένας 
εικόνας των τεσσάρων Εύαγγελιστών καί τήν άλλην 
των προτεταγμένων έν αρχή κομψοτάτων διαγραμ
μάτων άμίμητον διακόσμησιν, άτινα διά λεπτεπί
λεπτου γραφίδος χρυσφ καί ποικίλοις διηνθισμένα 
χρώμασι διατηροΟσιν ετι άμάραντον τήν λαμπρό
τητα. Έν τέλει δ’αύτοΟ άναγινώσκεται ή έπιγραφή 
ήδε:

Ή βίβλος αύτη τής μονής του Προδρόμου, 
τής κειμένης έγγιστα τής Άετίου.
’Αρχαϊκή δέ τή μονή κλήσις Πέτρα (4).

(1) ’Ίοε Πα'ράρτ. Άργαιολογ. το5 ΙΖ' τόμου τοϋ Ιν Κωνσταντι- 
νουπόλει Έλλην. Φιλολογ. Συλλόγου σελ. 30.

(2) ’Ίοε Em. Legrand. Bibliographic Hellenique χτλ. τόμ. A', 
σελ. CLIX και CLX. Paris. 1885. Κακώς ο’ ό Μοντεφαλκώνιος άνε- 
•γνω τό Ιπώνυμον αΰτοϋ Αευτάρην [Palaeograph■ Graeca σελ. 83 
καί 98].

(3) "Αν. Κομν. Β', σελ. 54.—Νίκη ο. Βρυε'ν. Δ', κε'.
(4j Τε’σσαρα έτερα χειρόγραφα είσί μοι γνωστά τήν αυτήν άπαραλ- 

λάκτως τρι'στιχον επιγραφήν έχοντα Ιν τελεί- ήτοι εν τής Πατμιακής 
βιβλιοθήκης, τό 6π’ άριθ. Α' Βασίλειον τον Μεγάλου4 έτερον τής 
Βιενναίας, τό ΰπ’ άριθ. CXXIX τοϋ Χρυσοστόμου [Lampec. Com- 
mentar. de Biblioth. Vindobon. IV, pag. 188 τής 6' Ικ8.]· άλλο 
τής Τυβιγγείου, Συναξαριστής των μηνών Μαρτίου, ’Απριλίου καί
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Ε\

Εις τόν τάφον του Άθάντ\ κνρον 'Ιύαακίον καί 
τής αυτόν έγγόνης εν ττ\ μον?) τον ΦιΧανθρωττον.

’Αλλά τί μοι. βέλτιστε, σωμάτων τύπους, 
καί την άπαστ ράπτου σαν εκ τούτων χάριν, 
καί κάλλος ά μιμητόν ευτέχνως γραφών 
μή καί ψυχής (1) τάς άρετάς παραγράφεις,

5 ρ.ηδ * ευγένειαν την άνωθεν μηνύεις, 
καί βασιλικήν συγγένειαν καί κράτος, 
οσον τε λαμπρών άξιωμάτων γέρας ; 
ή παραχωρείς ταυτα τω λόγω φράσαι; 
καλώς γε ποιων καί φρονών ούκ άλόγως.

10 Ούκουν έρούμεν, ά σιγ^ς αυτός γραφών.
Ό μέν γε ρίζης εύγενοΰς ορπηξ εφυ, 
καί βασιλικών αιμάτων άποσπάδος, 
κλήσιν Ίσαάκιος, Άσάν εκ γένους.
Τραφείς δε λαμπρώς έν βασιλείοις δόμοις 

15 ταχύ προήλθεν εις ύπέρτατον κλέος,, 

άρχάς άμείβων, έν πάσαις διαπρέπων, 
δίκαιος, οξύς, δραστικός, μεγαλόφρων, 
μέτριος, ευθύς, νουνεχής, ταπεινόφρων, 
απλούς, ελευθέριος, ήδύς, χαρίεις,

20 άγαλμα πασών άρετών ήρμοσμένον.

Τέλος τό λαμπρόν τής επαρχίας κλέος 
εν τή μ,εγάλη τήδε διέπων πόλει, 

γήρως προς ουδόν απολείπει τον βέον, 
κατά μοναχούς άποκαρείς την τρίχα.

25 Ή δ’αύ παρ αυτόν ευπρεπής αύτη κόρη, 

φίλης θυγατρός θυγάτηρ τούτου πέλει, 
λαμπράς γυναικός άνδρος εύκλεεστάτου 

Φιλάνθρωπηνου του μεγάλου πατρόθεν 
όνπερ προςειπών άστραβή γένους στύλον,

30 άστρον τε λαμπρόν φευ θάλατταν είςδύναν, 
ούκ αν άμάρτοις τών προςηκόντων λόγων.

Αύτη νέαν άγουσα τήν ηλικίαν, 

αντί θαλάμων καί γαμικών παστάδων 

ωκησέν ώδε τόν βαρύν τούτον λίθον,
35 μάλλον δ ’ άπέπτη προς μονάς ουρανίους 

άσπιλος, έξάρασα βίου κηλίδων.
Εις γούν παρηγόρησα λοιπόν τού πάθους 

συνιστοροΰσιν οι τεκόντες τώ πάππω 
καί προςπαραγράφουσιν έν στίχοις τάδε.

Μα'ίου [Crus. Turcogr. pag. 190]· και τέταρτον της ποτέ βασιλ. τών
Παρισίων, τό υπ1 άριθ. 2498 Μηναΐον του Νοεμβρίου [Montfaue.
Palaeograph. Craeca σελ. 59 καί 305].

(1) Τό χειρόγραφον ϊγει: frjc εξ' αβλεψίας του άντιγραφέως.

Τών Άσανιδών το γένος αρχήν ειληφεν εκ μιξο» 
γενείας βουλγαρικής και ελληνικής. Γενάρχης δ αυ
τών ύπήρξεν ’Ιωάννης Β' δ Άσάνης βασιλεύς τών 
Βουλγάρων, γαμβρός Μιχαήλ Η' τού Παλαιολό- 
γου επί τή θυγατρί αύτοΟ Ειρήνη (1). Τούτου δέ 
τοΟ Άσάνη τήν έγγόνην Ειρήνην έγημεν 6 μέγας 
όομεατοκος rrjc αύΐης ’Ιωάννης δ Καντακουζηνός, 
δ καί αύτοκράτωρ μεθύστερον άναγορευθείς. Διά καί 
Ματθαίος δ πρωτότοκος αύτοΟ υιός ύπεγράφετο: 
Ματθαίος έν Χριΰτω τω Θεώ πιΰτός βασοΧενς καί 
αύτοκράτωρ τών Ρωμαίων Άοάνης ό Καντακον 
ζηνός (2). Δύο τοίνυν δμώνυμοι Άσάναι γνωστοί 
μοι τυγχάνουσιν* εις μεν δ ύπά Ίωάννου τοΟ Α" 
τών Παλαιολόγων (1341-91) τώ τοΟ παννπερσε- 
βάσζον τιμηθείς άξιώματι τής αυλής (3), έτερος δέ 
δ τώ άνωτέρφ Αεοντάρη συνακμάσας Ίσαάκιος, εγ- 
γονος πιθανώς τοΟ προτέρου. ΤοΟτον δ αύτοκράτωρ 
Μανουήλ άπέστειλε (τώ 1420) σύν τώ Αεοντάρη 
καί ΜανουήλΚαντακουζηνώ τώ πρωτοΤράτορι μετά 
πολλών αρχόντων -καί στρατιωτών καί βασιλικών 
δώρων εις προϋπάντησιν τοΟ άμτ\ρα Μεχμέτου του 
Α' υίοΟ Βαγιαζίτου τοΟ Κεραυνού, δτε διήρχετο 
οδτος διά τών περιπολίων τής Κωνσταντινουπόλεως 
ίνα περαιωθή εις τήν αντίπεραν ’Ασίαν, ώς δ Φραν- 
τζής ιστορεί, προςτιθείς έν τώ Μικρώ Χρονοκω 
αύτοΟ καί δτι,κατά τήν μετά το0 άμηρα συνέντευξιν 
τών παρά του αύτοκράτορος απεσταλμένων, έδω- 
ρήσατο εκείνος Ίσαακίω τψ ’ Ασάνη ίππον άριστόν, 
οδτος δέ πάλιν εδωκεν αύτόν τώ γαμβρώ αύτοΟ 
Γεωργίφ τώ Φιλανθρωπηνώ (4). Εις πότερον δ'μως 
τών Ίσαακίων τούτων άναφέρεται τό επίγραμμα; 
Εις τόν νεώτερον πάντως, ώς έκ τών στίχων 25-28 
εξάγεται, οδτινος γαμβρός επί θυγατρί ήν δ ρηθείς 
Φιλανθρωπηνός.Ήν δ’οδτος απόγονος ’Αλεξίου Φι- 
λανθρωπηνου του έκ τοΟ λαμπρού καί βασιλεύσαν- 
τος γένους τών Δουκών, έπί τής βασιλείας Ίωάννου 
τοΟ Βατάτζη καί Μιχαήλ του Ιϊαλαιολόγου άκμά- 
σαντος* δς πρώην μεν ύπό τοΟ τελευταίου τούτου 
τώ τοΟ πρωτοοτράτορος έτετίμητο άξιώματι, ύστε
ρον δέ, μετά τήν καταναυμάχησα του έξ Εύβοιας 
καί Κρήτης έξορμήσαντος στόλου τών Αατίνων

(1) Παχυμ. slq Μιχ. σ*λ. 440.—Γρηγαρ. Εr, σελ. 132. Bonn.
(2) Τδε Migne Πατρολογ. τόμ. ΡΝ', σελ. 843.
(3) Καντακουζ. Γ', λς·', πβ' καί πθ ’, σελ. 218,507 καί 509. Bonn.
(4) Φραντζ, σελ. 111 κ. 138. Bonn.
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παρά τήν Δημητριάδα μέγας δούξ άνεδέδεικτο (1). 
Και της βασιλίδος δέ των πόλεων έπαρχος άναγρά- 
φεται έν στίχ. 21-22. Φαίνεται δέ, ώς έκ των 
πρώτων στίχων έκατέρου των επιγραμμάτων συνά
γεται, ότι καί αί εικόνες των άνδρών τούτων καί 
της τοΟ Ίσαακίου έγγόνης ήσαν εκεί που πλησίον 
των τάφων άνακείμεναι. Ή δέ τοΟ Φιλάνθρωπου 
[ΧριστοΟ] μονή, ένθα ό Ίσαάκιος έτάφη, ήν τοΟ 
αύτοκράτορος ’Αλεξίου Α' τοΟ ΚομνηνοΟ κτίσμα, 
έν ή καί αύτός οδτος έτάφη (2).Άγνοούμενον δ’έστί 
ποΟ τής πόλεως έκειτο.

Λείπεταί μοι δέ διαλαβεϊν ήδη καί περί τοΟ τίς 
ποτέ ήν ό ά'μφω ταΟτα τά έπιγράμματα στιχουρ- 
γήσας. Καί λοιπόν έχέτω ό λόγος ώδε. Έν τφ όπ’ 
άριθ. 192 χειρογράφω τής ανωτέρω μνημονευθεί- 
σης μονής τής Κοσινίτσης, ώς ό αύτός Παπαδό- 
πουλος αναφέρει (3), άναγράφονται ταΟτα μετά καί 
τινων άλλων εις Μάρκον έκεϊνον τον Εφέσου μη
τροπολίτην καί τών πατρώων δογμάτων τής πί- 
στεως άκαταγώνιστον πρόμαχον. ’Αλλά καί δ τού
του αδελφός ’Ιωάννης, δ καί νομοφύλαξ τής Μ. τοΟ 
ΧριστοΟ Εκκλησίας χρηματίσας, καί έν τή διαβε- 
βοημένη δέ Φλωρεντινή συνόδφ (τφ 1439) παρα- 
στάς, έστιχούργησε καί αύτός έτερον έπιτύμβιον έκ 
στίχων 96 συγκείμενον ούτω δέ έπιγεγραμμένον: 
Τον Νομοφνλακος Ίωάννον τον Εύγενικον 'Επι
τάφιον τω αΰθεντοπονλω, όπερ έκδέδοται έν τφ 
Αελτίω τής 'Ιστορικής και ’Εθνολογικής 'Εται
ρίας τής 'Ελλάδος (4) ύπό τοΟ σοφοΟ φιλέλληνος

Αιμίλιου Legrand, καθηγητοΟ τής έν Παρισίοις 
σχολής τών ανατολικών γλωσσών, έκ τοΟ όπ άριθ. 
475 χειρογράφου τής ’Εθνικής βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων μεταληφθέν. Έν τούτψ όμως άπαντώσιν 
έγκατεσπαρμένοι είκοσι καί τρεις όλοι στίχοι άπα- 
ραλλάκτως εχοντες καί έν τοϊς νΟν έκδιδομένοις 
δυσίν έπιτυμβίοις, πλήν έλαχίστων τινών περί τήν 
λέξιν μεταβολών. Ούτως έν παραδείγματι, έν μέν 
τφ εις τον Αεοντάρην έπιγράμματι οί στίχοι 4-8 
φέρονται αότολεξεί καί έν τοϊς τοΟ έπιταφίου^ στί
χ οις 25 καί 27-30, πλήν μιας παραλλαγής τοΟ 
40u στίχου ούτως εχοντος έν έκείνφ (στίχ. 25):

τον άκράδαντον της Χαζαρίας στϋλον, 

καί έτέρας έν τφ στίχω 8τ ούτως εχ,οντι έν έκείνω 
(στίχ. 30):

πάσαν καταυγάζοντα την γην Γοτθίας·

έν δέ τφ εις τον Άσάνην, οι στίχοι 2-6, 8-12, 
15, 17-20 καί 37-39 εΰρηνται άπαραλλάκτως καί 
έν τοϊς τοΟ έπιταφίου 10-19, 34, 36, 38, 40, 82, 
84 καί 86, πλήν τινων έλαχίστων διαφορών. Έν- 
τεΟθεν άρα κατάδηλον, ότι στιχουργικήν παθών δ 
άνήρ στείρωσιν άντέγραψεν έν μέρει τούς στίχους 
τοΟ άδελφοΟ αύτοΟ, άποδούς ούτως εις έτερον πρόςω- 
πον τάς προςούσας τοϊς άλλοις άρετάς.

Άθηνησιν 2 ’Οκτωβρίου 1886·

I. Σακκελιων

ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
9>

(Πίν. 11, 12 και 13)

Αί έν Έπιδαύρω όπό τής άρχαιολογικής Εται
ρίας διενεργούμεναι από έτών ήδη άνασκαφαί εις 
φώς ήγαγον καί κατά τό θέρος τοΟ τετελευτηκότος

. (1) νΙ8ε Άκροπολ. σελ. 126. Paris.— Πα-/υμ. {Ιςίίιχ. Β', σελ. 
109. Γ', σελ 209. Δ', σελ. 333 *. 337.— Γρηγορ. Δ', σελ. 118. 
ς-', σελ. 195. Η', σελ. 361. ΙΑ', σελ. 534.

(2) Χωνιάτ. σελ. 12. Paris.
(3) Παράρτ. ΆρχαιοΛογ. κτλ. σελ. 48.
(4| "Ιδε τόμ. Α', εελ. 455 καί τήν αΰτο'θι σημεί'ωσιν τοδ πολυΐστο- 

ρος Ν· Γ. Πολίτου.

ένιαυτοΟ άρχαιότητας πολλαχώς ένδιαφερούσας. 
Άνασκαφέντος τοΟ χώρου άρκτικώς τοΟ ναοΟ τοΟ 
’Ασκληπιού καί όπισθεν αμέσως τής διπλής καλού
μενης Στοάς (ιδ. σχεδ. Πρακτ. άρχ.Έταιρ. 1885) 
άπεκαλύφθη οικοδόμημα Ρωμαϊκόν (μήκους50πε
ρίπου μέτρων καί πλάτους 30) όπερ πιθανώτατα τό 
αλουτρόν » εΐνε τό όπό τοΟ ?Αντωνίνου οΐκοδομηθέν 
(πρβλ. Παυσ. II,XXVII, 6). Ύπό τά έρείπια τοΟ 
ίκανώς σωζομένου κτιρίου τούτου καί εις βάθος
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