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ΣΓΛΛΟΓΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 
και περιγραφή χριστιανικών αρχαιοτήτων 

Άπο πολλών ετών συνέλεγον διαφόρους χριστιανικάς έπιγραφάς, ας άνεύρι-
*σκον αυτός εις διάφορα μέρη, η τάς οποίας φίλοι μο! άνεκοίνουν άμα δέ κατε-
γινομην είς περιγραφήν και ίχνογράφησιν σταυρών και άλλων διαφόρων χριστια-
γικών αντικειμένων, άπνα άπηντων είς χέϊρας ιδιωτών ή ανεύρισκαν κείμενα 
αατα χώραν είς διάφορα μέρη. Κα! ν'ΰν αρχόμενος της εκδόσεως του ύλικοΰ 
;|Λου σημειοΰμαι, ότι εν τ?) κατατάξει των επιγραφών καί των άλλων περιγρα
φομένων αντικειμένων ηκολούθησα απλώς τους τόπους της προελεύσεως αύτων. 

Α'. 

Κνιδία χερσόννησος. 

1. Το Άσκηταριο της Τάτσας καί at εν αύτω άγιογραφίαι καί επι-
γραφαί г). 

Εξαιρουμένης της Κνίδου, το λοιπόν μέρος της Κνιδίας χερσοννησου δεν 
Ιφείλκυσε μέχρι τούδε σπουδαίως, άλλ' η εν παρόδω την προσοχήν των αρχαιο
λόγων* ούδ' άνασκαφαΐ εγένοντο άλλαχοΰ που αύτης, άλλ' η μόνον έν αυτί) xfj 
αρχαίο; Κνίδω* γνωσταΊ δέ είσιν α'ι εν αύτϊ* ύπο του περικλεοΰς Newton ένερ-

^•ηθείσαι άνασκαφαί. 
Ό διαπρεπής Άγγλος αρχαιολόγος και φίλος κύριος W. R. Paton, καταγι-

Λίόμενος εις μελετάς άρχαιολογικάς περί των νοτίων Σποράδων και της Καρίας 
άφίκετο ε'ις Σύμην μην! Φεβρουαρίω του τρέχοντος Ιτους (1889) κα! εύηρεστηθη 
-να με προσκαλέση ευγενώς να τον συνοδεύσω είς Τάτοαν, ήτοι είς το αντίκρυ 
ακριβώς της Σύμης και προς βορραν αύτης μέρος της Κνιδίας Χερσοννη'σου, 
οπού έσκόπευε να ζητη'σν} τα ερείπια πόλεως τίνος 'Ακάνθου, σημειούμενης 
«κει που ύπό τίνων χαρτογράφων, καί να επισκεφθώ το άρχαιον φρουριον, ό'περ 
κείται έπ! κορυφής ορούς τινός, ως σημειοΰται έν τω άγγλικω ύδρογραφικω χάρτν} 
τοΰ Thomas Grave. 

Εννοείται, ότι έδέχθην προθύμως* άλλ* ενώ άπεφασίσαμεν ν' άναχωρησωμεν 
τη εικοστή Φεβρουαρίου, ατυχώς ένεκα διαφόρων εμποδίων και της κακοκαι
ρίας μόλις εδυνηθημεν ν' άναχωρη'σωμεν τω Σαββάτω, 25-yj Φεβρουαρίου (9-YJ 
TVÍ αρτίου)* άπη'ραμεν δε εκ Σύμης περί την 10-ην ώραν της πρωίας, επιβαίνοντες 
μικρού πλοιαρίου, σφοδρού κα! ηκιστα ευνοϊκού άνεμου πνέοντος* διό μόλις τ?) 
8-YJ ώρικ της εσπέρας έδυνη'θημεν ν' άγκυροβολη'σωμεν είς τον ορμον, ήτοι το 
επίνειον της Τάτσας, ό'περ άλλοτε εστερεΤτο εντελώς καταλύματος, άλλ'οπού ή'δη 
ειχον κτισθη άποθηκαί τίνες κα! πενιχρον καφφενείον διετηρεΐτο, εν <b oi ταξι-
διώται εδύναντο ν' άναπαυθώσιν, εάν (εννοείται) ουχί πολλάς κα! μεγάλας εΤχον 
άπαιτη'σεις. 

1) Προύτίμησα να καταχωρίσω ώδε τήν διατριβήν ταύτην, δ'πως την συνέταξα μην! 
Μαίω τοΰ έτους 1889, χάριν του ιτχοριχον της ανευρέσεως του δν έχει θέμα αγιογραφικού 
-πίνακος, να μή περιορισθώ δ' εις ξηράν μόνον περιγραφήν αύτου. 
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Επειδή ό κ. Paton έσπευδε να έπανέλθγ) είς Σύμην τ/j 27-vj Φεβρουαρίου, 
ύτε άνεμένετο το άτμόπλοιον, δι' ου Ιμελλε ν' αναχώρηση, δια τοΰτο ειχομεν 
μόνον μίαν ήμέραν να διέλθωμεν εν Τάτσα. Ήναγκασμένοι λοιπόν νά δειχθώμεν 
λίαν φειδωλοί εις τόσω βραχέΐαν περιήγησιν, άπεφασίσαμεν ν' άναβώμεν πρότερον 
εις το άρχαίον φρούριον και κατόπιν να ζητήσώμεν τα ερείπια της Ακάνθου, 
άτινα, ώς ύπετίθετο, ουχί πολύ άπεΐχον του μέρους, etc δ προσωρμίσθημεν. 

TYJ έπιούση Κυριακή λίαν πρωί άνεχωρήσαμεν πεζή καί μετέβημεν ε'ις το 
πρώτον χωρίον την ϊάτσαν Χ ) , ό'που πρόγευμα παρέθετο ήμΐν ό εκεί εγκατεστη
μένος έμπορος καί κτηματίας κύριος Χριστόφορος Άνδριώτάκης Νισύριος. 

Ό ς συμβαίνει ε'ις τοιαύτα μέρη, ό'που σπανιώτατα ξένοι Ιρχονται, τάχιστα 
διεδόθη, ότι είς μυλόρδος άφίκετο* γνωστόν δε ότι μυλόρδους λέγουσι τους 
αρχαιολόγους καί περιηγητάς, τους τε "Αγγλους και τους Ευρωπαίους εν γένει' 
•διά τοΰτο εγχώριοι τίνες Ιφερον να δείξωσιν είς τον κ. Paton άρχαΐά τίνα νομίσ
ματα , ώς επί το πλείστον ασήμαντα καί έφθαρμένα, καί θραύσματα αρχαιο
τάτου πίθου φέροντος ανάγλυφους παραστάσεις. 

Έ ν τούτοις ή'ρχισαν νά ψιθυρίζωσί τίνες, ότι ό μυλόρδος δεν είχε δικαίωμα 
yà, περιηγηθΐ}, άλλ* οΰτε καν νά παρατηρώ άρχαια ερείπια κάΙ αρχαιότητας 
άνευ αδείας' καί ήθέλομεν μεν επισκεφθή πρότερον τον μουδίρην, ή'τοι διοικη
τή ν του τόπου, όπως τω εξηγήσωμεν, οτι ή απλή επίσκεψις ημών εις αρχαία 
ερείπια δεν είχε βεβαίως ανάγκην αδείας, άλλ' επειδή ai ώραι ήσαν ήμϊν λίαν 
πολύτιμοι, έξεκινήσαμεν όπως άναβώμεν είς το φρούριον, συνοδευόμενοι υπό τι-
л/ων Συμαίων εγκατεστημένων εκεί καί ύπο τήν όδηγίαν ποιμένος χριστιανού, 
•όστις Ιλεγεν ότι γνωρίζει καλώς τ α βουνά της Τάτσας και οτι άνέβη προ δεκα
πενταετίας είς το φρούριον, και «ιδεν έν αύτω ερείπια διαφόρων κτιρίων και δε
ξαμενών, καί περιπλέον οτι εγνώριζεν εν σπηλαιον κείμενον ολίγον κάτωθεν 
του φρουρίου καί διατηρούν χριστιανικάς είκόνας, λεγόμενον δέ ύπο των εγχω
ρίων χριστιανών Ά σ κ η τ α ρ ι ό . 

Ή τ ο εκτάκτως ωραία ή ημέρα εκείνη, αυτόχρημα εαρινή, ώς είναι ενίοτε 
■παρ' ήμΐν ai ήμέραι του Φεβρουαρίου, δι' δν ό συμα'ίκος λαός λέγει* «Φλεβάρη 
μ ή φ λ ε β ε ύ γ ε σ α ι ' κ α λ ο κ α ι ρ ι α ΐ ς μυρίζε ις» . Κατ' έξαίρεσιν δε μάλιστα ό 
παρελθών Φεβρουάριος είχε πλείστας λαμπράς ημέρας, τ α δε διάφορα δένδρα, 
εξ ων κατάφοιτος είναι ή Τάτσα, οιονεί π ρ ο α ι σ θ α ν ο μ ε ν α τον κ α λ ό ν κα ι 
ρόν, ώς πιστεύουσιν εν Σύμη 2 ) , εΤχον ήδη ανο ίξε ι και εφερον τα πρώτα τρυ
φερά των φυλλώματα. 

Αναχωρήσαντες εκ του χωρίου Σταδίας ήτοι Τάτσας άνήλθομεν λόφον 
τινά, επί της κορυφής του οποίου υπάρχουν ερείπια μεσαιωνικών κτιρίων, κά
τωθι δέ αύτοΰ κείται το χωρίον Π α τ τ ι ρ ά , είς δ παρεμείναμεν ολίγα λεπτά* 

1) Οί ΣυμαΤοι το λέγουσι Σ τ α δ ι α ν επίσης Σταδιαν καλουση/ ό'λον το απέναντι της 
2ύμης μέρος της Κνιδιας χερσοννήσου, όπερ οί 'Οθωμανοί λέγουσι Τάτσα ν, ώς και το ανωθι 
χωρίον αυτής. Τολμώ να ύποπτευσω μήτοι Σταδία είναι όνομα αρχαίας πόλεως εν τη θέ
σει ταύτη της Κνιδίας, καθότι το όνομα είναι έν χρήσει μόνον παρά τοις έγχωρίοις χριστια
νούς κα!ί τοΤς Συμαίοις, ουχ'ι δέ καί παρά τοίς έγχωρίοις ΌθωμανοΤς. 

2) Έν Σύμη ό λαός λέγει· τα δέντρα-νεμίζουν τον καιρόν, δηλαδή си^оіуоиѵ πρωί-
μως ή βραδύνουν ν' ανοίξουν, προοιωνιζο'μενα τον καλον^η τον κακόν καιρόν. 
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εκείθεν απελθόντες διήλθομεν δια μέσου εκτεταμένου αγρού κατάφυτου εκ. 
νεαρών βαλανιδεών, άποτελουσών εξόχως ώραΐον δασύλλιον. 

Τέλος εφθάσαμεν εις τας ύπωρείας, ήτοι τους προπόδας, ορούς αρκετά υψη
λού, όπερ ύψοΰται μεμονωμένον καί επι της κορυφής του όποιου παρατηρείται 
καί μακρόθεν φρούριον βεβαίως άρχαίον, άλλ' ούτινος δεν διακρίνεται άμα καί 
η εποχή των τειχών του. 

Άφίσαντες λοιπόν την δημοσίαν όδόν, ήτις παρά τάς ύπωρείας του βουνοϋ 
διερχόμενη προχωρεί προς την Πέτσαν, ήτοι το δυτικον μέρος της Κνιδίας 
χερσοννήσου, ήρχίσαμεν ν' άναβαίνωμεν ουχί κατ' ευθείαν προς το φρούριον, 
άλλα διασχίζοντες πλαγίως την τραχεία ν καί βραχωδεστάτην βορειοδυτική ν 
πλευράν του βουνού, δια να φθάσωμεν εις το φρούριον, διερχόμενοι πρότερον 
άπο το Άσκηταριό. 

Όδός τις δεν ύπήρχεν, άλλ' ουδέ μονοπάτιον ήτοι ατραπός. Ήκολουθούμεν 
λοιπόν τον όδηγόν μας. Και μέχρι μεν τίνος η άνάβασις ητο υποφερτή'* άλλ' 
εφ' ό'σον άνηρχόμεθα, επί τοσούτον οί βράχοι κατη'ντων όλονέν μάλλον ήλίβα-
τοι και απόκρημνοι* περιπλέον δε πυκνοί θάμνοι καί άγρια δένδρα άπέφραττον 
ημϊν σχεδόν πανταχόθεν καί άνά παν βήμα την δίοδον καί εδυσχέραινον λίαν 
την άνοδον, ήτις κατηντησε λίαν δύσκολος καί άγαν κοπιώδης. Δια ταύτα 
ήναγκαζόμεθα ότέ μεν ν' άναρριχώμεθα τραχείς καί ήλιβάτους βράχους, ότέ δε 
μετά κόπου να διερχώμεθα ή διολισθαίνωμεν δια μέσου πυκνών κλάδων καί κορ
μών δένδρων* πλέον ή άπαξ δ' ενεσφηνώθησαν τά σώματα ημών μεταξύ ρωγ
μών βράχων καί πυκνών κλάδων, καί άγωνιώντες άπηλλάγημεν τών παραδόξων 
παγίδων, ύποστάντες καί δήγματα ήκιστα ευχάριστα της δοκιμασίας αυτών. 

'Ατυχώς πριν ή άψώμεθα της τοιαύτη; πορείας, δύο ύπηρίται ήναγκάσθη-
σαν να μείνωσιν είς αύτάς τάς ύπωρείας του βουνού, καθότι εκόμιζαν Ιξαίρετον 
φωτογραφικήν συ σκευή ν του κ. Paton καί θ' άπέβαινεν αύτοίς πάντ/j αδύνα
τον ν' άκολουθησωσιν ημάς, συναποφέροντες άλώβητον το φορτίον των. 'Αφού 
κατετυραννήθημεν ούτω επί ωραν ολην καί πλέον, α'ίφνης υπέρ τάς κεφάλας 
ημών ειδομεν εξέχοντα, η μάλλον έπικρεμάμενον ύπερθεν ημών, ως πελωρίαν 
όφρύν, υπερμεγέθη βράχον, όστις εκοιλαίνετο έπιμη'κως καί ακριβώς εν σχήματι 
κόγχης οφθαλμού. Ευρισκόμεθα προ του σπηλαίου του Άσκηταριοΰ. Έφθάσα-
μεν τέλος καί άνήλθομεν εις αυτό. . 

Το έ'δαφος του σπηλαίου είναι πετρώδες καί ολίγον πρανές* το όλον δε του σπη
λαίου ή της παμμεγέθους ταύτης κόγχης αποτελεί μονόλιθος βράχος, ένιαχού· 
μόνον Ιχων ρωγμάς τινάς" ούδαμού δε παρετηρη'σαμεν σταλακτίτας, τούθ' όπερ 
αποδεικνύει, ό'τι τά ύδατα ουδόλως" Ιχουσιν έπίδρασιν επί το εσωτερικον του-
σπηλαίου. 

Είς την άνατολικήν άκραν ή'τοι πλευράν του σπηλαίου ύπάρχουσιν εκτι-
σμένο* δύο τοίχοι, ό μεν προς βορραν, ό δε προς δυσμάς' καί είς έκάτερον μεν 
τούτων τών τοίχων υπάρχει μικρόν παράθυρον, εις δε τον προς δυσμάς καί μι
κρά θύρα προς το εσωτερικον του σπηλαίου* ούτω σχηματίζεται δωμάτιον μι
κρόν, ή μάλλον άσκητικον κελλίον, διότι δεν φαίνεται να είναι ναΐσκος. 

Άμα είσήλθομεν είς το κελλίον τούτο, προσέβαλε τά βλέμματα ημών λίαν 
εύάρεστον θέαμα* ειδομεν δηλονότι όλόκληρον την άνατολικήν πλευράν του κελ-
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■χίου καλυπτομένην άπο αγιογραφίας, η μάλλον υπό πίνακος τοιχογραφιών αξιό
λογου βυζαντιακής αγιογραφίας. 'Επειδή δε, ως εβεβαιώθην, ούδαμοΰ της Κνι-
δίας χερσοννήσου, 'ίσως δέ ούδαμοΰ καί της Καρίας όλης αυτής υπάρχει αρ
χαίος χριστιανικός ναός η ερείπια τοιούτου διασωζοντα βυζαντιακάς αγιο
γραφίας, δια ταΰτα εφάνη μοι πολύ εύχάριστον και πολύ άμα παράδοξον, πως 
διεσωθη το χριστιανικον τοΰτο άγιογραφικον μνημέΐον είς το παράμερον εκείνο 
μέρος, ό'περ δεν είναι και δλως άπρόσιτον είς πάντας* διότι οί οφθαλμοί ό'λων 
των προσώπων, ατινα γράφονται επί τοΰ πίνακος, είσίν επιμελώς έξωρυγμένοι, 
ούτως ειπείν, δια της αιχμής εγχειριδίου η άκινάκου* τοΰθ' όπερ αποδει
κνύει, ότι επεσκέφθησαν το κελλίον καί πρόσωπα φανατικά και ήκιστα ανεξί
θρησκα!... 

Έστην τωόντι εξεστηκώς προ τοΰ πίνακος, προσεκτικώς καί μετ' ευλάβειας 
παρατηρων αύτοΰ τα καθέκαστα. Συνεκινήθην δε λίαν, διότι ή ημέρα εκείνη 
ήτο ή πρώτη Κυριακή των νηστειών, ή Κυριακή της 'Ορθοδοξίας, ή επέτειος 
δηλονότι της αναστηλώσεως των άγιων εικόνων... καί ή σύμπτωσις της ανευρέ
σεως επί της άκρωρείας εκείνης τοΰ άγιογραφήματος τούτου εν έπετείω τοιαύτη 
έξήπτε τήν συγκίνησίν μου. 

Ό κ. Paton, παρατηρήσας καλώς τον πίνακα, εύρεν αυτόν άξιόλογον, καί 
— Α υ τ ό ήτο σήμερον δια σας, μοί ειπεν* ελυπεΐτο δε διότι ή φωτογρα

φική μηχανή του Ιμεινεν άτυχως είς τάς ύπωρείας τοΰ βουνού, και δεν ήτο δυ
νατόν να κομισθη εκεί επάνω, όπως λάβη χάριν μου φωτογράφημα τοΰ πίνακος. 

Κονίαμα ή χρίσμα επί των ε'ιρημένων τοίχων τοΰ κελλίου δεν φαίνεται, ή 
\'σως είναι κατεστραμμένα* ούχ ήττον εις τους τοίχους τούτους οφείλεται ή δια-
τήρησις των εικόνων εις ην κατάστασιν ευρίσκονται. 

Τήν νοτίαν καί τήν άνατολικήν πλευράν, ως καί τήν όροφήν τοΰ κελλίου, 
αποτελεί ή νοτιοανατολική γωνία τοΰ σπηλαίου' άλλα μόνον επί -της ανατολι
κής πλευράς επετέθη το παρά τοις βυζαντινούς άγιογράφοις σύνηθες χρίσμα καί 
έπ' αύτοΰ ό τεχνίτης Ιγραψε τον πίνακα των εικόνων σκοπίμως, όπως δηλονότι 
■ό ερημίτης προσευχόμενος προ των αγίων εικόνων εύρίσκηται συγχρόνως 
«στραμμένος προς ανατολάς. 

Ό πίναξ περιορίζεται δια πλαισίου μαύρου χρώματος. 
"Εχει εν όλω ύψος μέτρων 2,15, και πλάτος μέτρων 3,70. 
Έν τω μέσω εικονίζεται ή Παναγία άντωπός, καθήμενη επι θρόνου καί φέ

ρουσα επί των γονάτων τον Ίησοΰν κρατοΰντα τό Εύαγγέλιον* άνωθι αύτης 
επιγραφή* Η ΘΤΚΟΟ = ή Θεοτόκος. Ή έσθής της Παναγίας είναι ερυθρά, το 
■δέ Ίμάτιον τοΰ Χρίστου λευκόν υψος τοΰ σώματος της Παναγίας καθήμενης 
γ.. 0,84, τοΰ δέ τοΰ Χρίστου 0,48. "Ανωθι της Παναγίας εντός ημικυκλίου (πα-
^ιστώντος βεβαίως τον Ούρανόν) χειρ δεξιά προτεινομένη ανοικτή. Ύπό τον 
•θρόνο,ν της- Παναγίας επιγραφή' ΑΜΗΝ = 'Αμήν. 

■ Προς τα δεξιά της Παναγίας εικονίζεται ό αρχάγγελος Γαβριήλ, φέρων χλα
μύδα ερυθράν, και άριστερόθεν αυτής ό αρχάγγελος Μιχαήλ, αμφότεροι ο'ρθιοι? 

τττερυγοφόροι, άντωποί* υπέρ αυτούς τά ονόματα αύτων σημειοΰνται άπλως 
ούτω: f ΓΑΒΡΙΗΛ f ΜΙΧΑΗΛ. Ό Μιχαήλ κρατεί ε'ιλητόν, εφ' ου επιγραφή, ης 
■διατηρείται το ήμισυ άριστερον μέρος, τοΰ λοιπού ό'ντος εντελώς εξιτήλου. 
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'Αντέγραψα οΰτω* 
t Δ €5 e н Μ ω Ν ш ш 
τ А с Δ e \шт\ с Π Α Ρ Θ Θ Ν Ε mm 
т н ρ τ Η с Α Ν ω CK тяшт 
π Λ ο Υ с ГА ; ri Α Ν т А ШШШ, 
C A I А И 

Άνέγνων και συνεπλη'ρωσα εν μέρει ούτω* 
f Δέξ[αι] ημών 
τάς δε[ησε]ις, Παρθένε, [μη-] 
τηρ της άνω σκ[ηνης;] 
πλούσια πάντα [χάρι;] 
σαι ά ν . . . . 

Είναι προφανώς στίχοι, οΰς Ομως απέχω να συμπληρώσω και χαρακτηρίσω» 
'Ατυχώς παρέλειψα να σημειώσω το ΰψος των εικόνων των 'Αρχαγγέλων. 
Προς τα δεξιά του Γαβριήλ είκονίζεται ό άγιος Πολύευκτος όρθιος, άντωπός,. 

άσκεπης, φέρων άρχιερατικόν σάκκον και εν γένει στολήν άρχιερατικην, με γέ-
νειον βραχύ μέλαν, άλλ' άνευ μίτρας αρχιερατικής, καί τούτο βεβαίως καθά 
παρών ενώπιον της Θεοτόκου. 

"ϊψος της εικόνος μ.. 1,50. 
Άνωθι της εικόνος εν τω μελάνι πλαισίω επιγραφή δια λευκών στοιχείων 

0-АГІОС ΠΟΑΚβΚΤΟ,Ο (ούτω) — 'Ο άγιος Πολύ[ευ]κτος. 
Προς δε τ αριστερά του αρχαγγέλου Μιχαήλ ζωγραφεϊται. ό άγιος Δημη'-

τριος, επίσης άντωπός, όρθιος, αγένειος κα\ με τρίχας της κεφαλής βραχείας 
μαύρας* φέρει, δε χλαμύδα πρασίνην κλαδωτη'ν. 

"Υψος της εικόνος μ. 1,55. 
"Ανωθι της εικόνος έπ\ του πλαισίου* 

Ο ΑΠΟθΔΗΜΗΤΡΙΟΟ = ό άγιος Δημήτριος. 
Κάτωθι της εικόνος* О АСТНР = ό άστηρ. 
Οΰτως ai άνω εικόνες Ιχουσιν επι του πίνακος την έξης τάξιν* 

Ό άγιος f Γαβριήλ. (Ή Θεοτόκος f Μιχαήλ. Ό άγιος 
Πολύευκτος. επι θρόνου κρα- Δημήτριος. 

τοΰσα τον Χριστόν). 
"Ολα τά πρόσωπα φέρουσιν εκαστον τον συνη'θη εν τη βυζαντιακ^ αγιογρα

φία στέφανον χρυσόχρουν. 
Τά τε άλλα χρώματα, καθώς καί το χρυσοΰν, διακρίνονται καί διατηρούν

ται αρκετά καλώς· φέρουσιν όμως, εννοείται, την εκ της πολυκαιρίας τεκαί της 
ατμοσφαιρικής «επιδράσεως εν τοιαύτη θέσει άμαυρωσιν. Ατυχώς το κάτω μέρος 
του πίνακος είναι όπωσουν εφθαρμένον, το δε περιβάλλον τον πίνακα πλαίσιον 
είναι μέλαν πλάτους 4 περίπου εκατοστών του γαλλικού μέτρου. 

Εις το άνω όριζόντιον μέρος του πλαισίου είναι άναγεγραμμένα, ώς έση-
μείωσα εν ο'ικείω τόπω, τά ονόματα μόνον του αγίου Πολύευκτου καί του άγιου. 
Δημητρίου δια λευκών στοιχείων. 
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Τα δε εκατέρωθεν κάθετα μέρη του πλαισίου φέρουσι τάς έξης επιγραφάς 
δια λευκών στοιχείων ράκους 0,03—0,04 και κιονηδόν, ούτω. 

Ώς ευκόλως κατανοεί τις, ή επιγραφή ήρχετο άπο της 
πρώτης καθέτου πλευράς κιονηδόν γεγραμμένη έξηκολούθει. 
εις την κάτω όριζοντίαν πλευράν, κατά σειράν ή'τοι κατά. 
γραμμήν γραφομένη, καί έτελείωνεν είς την άλλην κάθετον· 
πάλιν κιονηδόν γεγραμμένη. 

Άνέγνων ούτως' 
Έκ φ θεν αγγέλων πρωτοστάτ[αι] 
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Σκέπουσαν άμφω δεσποτών σκηπτου[χίας;] 

Ή επιγραφή ητο τετράστιχον ίαμβικον, ου τους ελλείπον
τας δύο μέσους στίχους (2 — 3) περιεϊχεν ή καταστραφεΐσα. 
ατυχώς κάτωθι όριζοντία πλευρά του πλαισίου ολοκλήρου t. 
έκτος δεκάδος 'ίσως στοιχείων, άτινα κατέϊχον το κάτω [λε
ρός του αριστερού πλαισίου, καΐ τριών η τεσσάρων στοιχείων^ 
άτινα κατεΐχον το άνω [Λέρος του δευτέρου ήτοι δεξιού κα
θέτου πλαισίου* άλλα κ α! ταύτα κάκείνά είσιν επίσης ήδη 
έξίτηλα, ώς και τα τελευταία στοιχεία του τετάρτου στίχου,. 
ώς φαίνεται ανωτέρω. Έξίτηλα επίσης εισΐ στοιχεία τίνα μετά. 
τα τρία πρώτα στοιχεία του πρώτου στίχου. 

Ό νους του επιγράμματος είναι πιθανώτατα ό έξης· 
Ό ποιητής άποτεινόμενος προς τους αρχαγγέλους Μιχαήλ, 

και Γαβριήλ (στίχ. 1) επικαλείται αναμφιβόλως' τάς δεήσεις 
αυτών τε και του αγίου Πολύευκτου και του αγίου Δημητρίου· 
προς τήν Θεοτόκον (στίχ. 2—3), σκέπουσαν άμφοτέρας των-
Δεσποτών τάς σκηπτουχίας (στίχ. 4), αν επιτυχώς άνε-
πλήρωσα τά ελλείποντα στοιχεία της τελευταίας λέξεως του» 
επιγράμματος. 

Καί ώσει άπάντησις ή άπόδειξις της επικλήσεως ταύτης 
άρχονται οι στίχοι, ους περιέχει το ε'ιλητόν, Οπερ κρατεί ό» 
αρχάγγελος Μιχαήλ, όστις έκ μέρους έαυτοΰ τε και των άλλων-
βεβαίως τριών συμπαρισταμένων προ της Θεοτόκου προσώπων,. 
παρακαλεί αυτήν τήν θεοτόκον να δεχθϊ) τάς δεήσεις των̂  
(«δέξαι ημών τάς δεήσεις, Παρθένε») καί πλούσια πάντα, 
να χαρίσηται προς τους Δέσποτας,'ίσως τους αναφερομένους 
εν τη έπι του πλαισίου επιγραφή. 

Τίνας Δέσποτας εννοεί ή επιγραφή, δεν Ζ'χω ειπείν, ώς ουδέ: 
τίνας Δέσποτας Χριστιανούς έδύνατονά Ιχ*/) ή Κνιδία χερσόν-
νησος, ώστε νά μνημονεύωσιν αύτων εις τοιούτο έρημητήριον^ 
Φρονώ όμως ότι αϊ έπιγραφαί αύται δεν συνετάχθησαν επί 
τούτω, Οπως δηλαδή άναγραφώσιν έπί του περί ου ό λόγος 
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αγιογραφικού πίνακος, αλλ' ό'τι συνετάχθησαν ϊσως επί τινι συγχρόνω περίπου 
αύτω περιστάσει εν άλλω τόπω, καί άντεγράφησαν εντολή του κατασκευάσαν-
τος το κελλίον, η αυτός ούτος ό αγιογράφος έχων χάριν τνς τέχνης του συλλο-
γην τοιούτων επιγραμμάτων εξελέξατο καί άνέγραψεν αύτάς επί του πίνακος. 
Ούχ ήττον ενδεχόμενον άλλοι αρμόδιοι και ν' άνεύρωσιν αύτας εκδεδομένας 
που η ανέκδοτους εν χειρογράφοις. 

'Οπωσδήποτε καί εν ο'ι^δητινι περιπτώσει εκ των ανωτέρω υποθέτω άδιστα-
κτως ό'τι α'ι τε επιγραφαί και το άγιογραφικον τοΰτο μνημέΐον δεν φαίνεται ον 
νεώτερον του 9-ου η το πολύ του 10-ου αιώνος. 

Τοιούτον ον το Άσκηταριο της ϊάτσας δεν είναι βεβαίως άνάξιον λόγου. 

2. Ενίδου. 
Έπι ογκώδους λίθου ευρεθέντος μεταξύ των ερειπίων της αρχαίας Κνίδου. 
Ή επιγραφή κχτέχει επι τόΰ λίθου μέρος ύψους 0,14 καί πλάτους 0,43. 

•υψος των γραμμάτων 0,024 — 0,04, 
Έκτυπον της επιγραφής απέστειλε μοι ό φίλος ιερεύς αΐδέσιμος κύριος Χρι-

<ττόδουλος Ευαγγέλου. 
Έκ του εκτύπου τούτου, ου επισυνάπτω πανομοιότυπον ίχνογράφημα, εξέ-

γραψα ταύτα* 
t 1<~Č фΥ Λ Α Ξ Ι С А I 
φ Υ Λ Α Ξ Ι Τ Η Ν Ψ Υ Χ Η Ν 
K~Č φ Υ Λ Α Ξ Ι Τ Η Ν Ι С Ο Δ Ó Ν 
Α Π Ο Τ Ο Υ Ν . Υ Ν Κ Α ΐ ε ω Ο Τ Ο Υ 

Άνέγνων: 
t Κ(ύριο)ς φυλάξ(ε)ι σ|ε]. 
Φυλάξ(ε)ι την ψυχην. 
Κ(ύριο)ς <ρυλάξ(ε)ι την (ε)ΐσοδον 
άπα του νυν και εως του [αιώνος]. 

Έπι του υπ' δψει μ.ου εκτύπου δεν δύναμαι να διακρίνω ευκρινώς στοιχεία 
δ στίχου, οΰτε συνέχειαν του 4 στίχου, δν συνεπληρωσα δια της λέξεως: αιώ
νος. Ύποπτεύω ό'μως εκ του εκτύπου, ό'τι ό λίθος είναι τεθραυσμένος προς τα 
δεξιά της επιγραφής και ακριβώς προς το μέρος, Ινθα ίπρεπε να υπάρχω η λέ-
ξις· αιώνος. 

Ό λίθος ήτο προδήλως έντετείχισμένος είς την εϊσοδον εκκλησίας, εις ην 
£ΐχε μεταβληθη ίσως αρχαίος ελληνικός ναός. 

Ή έπίγραφή φαίνεται μοι ούσα του έκτου αιώνος άπο ΧρίστουΧ). 
(Ακολουθεί). 

-, Δημοσθένης Χαβιαρας. 

1) Κατ' άνακοίνώσιν του φίλου μου χ. Ά. ΙΙ.-Κεραμέως ή επιγραφή περιέχουσα στίχον 
ψαλμιχον (Ψαλμ. ρκ', 7—8) συμπληρωτέα ούτως; 

Κ(ύριο)ς φυλάξει σε [άπό παντός χαχοΰ, 
φυλάξει την ψυχήν [σου. 
Κ(ύριο)ς φυλάξει την ε'ισοΕόν σου [και ϊζοΖόν σου 
άπό του νυν κα\ εως του [αιώνος. 


