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Χριστιανική επιγραφή εν τοις ερειπίοις Πυράσου
(είτα Βορείου Μεσαιων. Αλμυρού)

Νικόλαος ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δελτίον XAE 10 (1911), Περίοδος A'• Σελ. 53-60
ΑΘΗΝΑ 1911

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
έν τοϊς έοετπτοις Πνοάόον (είτα Βορείου Μεύαιων. Ά'ληυροϋ)

(')

Έτι λί&ον λενκοψαίον άποκεκρονσμένον άνωθεν και κάτωθεν και ολίγον
δεξιά και αριστερά, έχοντος δε μήκο; μεν Ο^μ 35, πλάτος δε Ο,μ 32] πάχος
δε Ο,μ IS και νψος γραμ. Ο,μ 01, άναγινώσκειαι ή έξης επιγραφή :

- η u. r. α ον üfo'xa [·.

IfTTHPerHKA',

UXriSttr,·/»

AeuXiavii (^Λο'/'λ'

'// άρχί] T>]S προκειμένης επιγραφής λείπει, δντος τον λίϋον άποκεκρονομένον ανωϋεν' διεσώθησαν δε ex του πρώιον στίχου τέσσαρα γράμματα κατά
το ήμισυ οχεδον άποκεκρονσμένα άνωθεν. Και κατ ' αρχάς μεν ύπωπτενσαμεν
>ιΐι εϊναι λείψανα της λέξεως μ ν η μ ε Τ ο ν. Βραδύτερον όμως λίαν èπιμελώς
ίξετάσαντες τον λίθον επείσθημεν 8τι παν ό,τι άλλο, >) την λέξιν ταύτην ίμφαίνονοι' διότι, δντος τον λίθου καί πλαγίως δεξιά και αριστερά άποχε"
κρουσμένου, ίνεκεν πυρκαϊάς ευχερώς αποσπώμενων τεμαχίων, δηλονν δτι
και àvà εν γράμμα εφ* έκατέρον των πρώτων στίχων .ένθεν και ένθεν λεί
πει, ως τοΰτο εξάγεται fa των νπολειφθεντων ημίσεων γραμάτων U και e

και τών εφεξής τρίτον και τετάρτου ατίχον ου τα αρχικά γράμματα είναι κατά το
ημών άποκεκρουπμένα, ήτοι r » Y και /\»Λ. Πλην δε τούτον δύναται va ΙΧ~
λίπη και εν γράμμα, οίον e èv ιέΧει ταυ 3ον ατίχον. Δεν δύνανται δϊ να δηΛώσι την λέξιν μ ν η μ ει ο ν τα πρώτα γράμματα, διότι ούσης βεβαίας της
αναγνώσεως του Ιον ατίχον :
ΗΜΗΜΙ
είναι φανερον δτι τα γράαματα ταύτα ήσαν Η Μ ΗΙ Μ··· υπολείπεται δε χώρος
èv αρχή μεν του ατίχου δι* eV γράμμα, èv τέλει δε δια πλείω, ήτοι 2 ΐαως και
3 γράμματα, μεά* α έπεται ή αρχή του 2ον ατίχον ΟΝ> ην ήδύνατό τις να
ϋεωρήση ώς κατάληζιν της λέξεως [Μ ν η μ ε ΐ]ο ν. *Η ελλειχρις δμως ενός
γράμματος èv αρχή, ή ϋπαρξις του Η# μετά τοΰτο του Μ, μετά τοντο έτερον
Η χωρίς να υφίσταται ή πλαγία γραμμή ή ένοΰαα το Μ μετά του Η χαΐ σχη
ματίζουσα το Ν, ώς εν τη επιτυμβίφ έκ Τσεγγιλίον επιγραφή, σωζόμενη èv τφ
μονσείω Άλμνρον (*), ή μειά το Η ϋπαρξις του Μ και μετά τοΰτο νπαρξις

ΐχνονς καΰέτον γραμμής και ουχί κυκλικής, εάν ΰπετί&ετο εν 6(=»MVHM€I-),
ON
ώς ηθέλησαν τίνες να παραδεχ&ώαι,(%) πάνια ταΰτα μαρτνρονσιν δτι παν δ,τι
άλλο fj μ ν η μ ε ϊ ο ν άναγνωατέα τα γράμματα του 1°*> ατίχον' άλλως τε οε
και ή επομένη λέξις τον 2ον ατίχον ΘωΜΑ και του 3°* ατίχου Τ Π Η Ρ β Τ Η Κ Α και του 4<>υ Λ Ο Τ Λ Ι Α Ν Ε μαρτνρονσιν δτι ουχί μ ν η μείον
πε"
ριείχεν ô los στίχος.
Στίχ. 2. O N

ΘωΜΑ· Το μεν ο Ν είναι κατάληξίς τις

λέξεως' ή δε λέξις ΘωΜΑ
Α') - - - ο ν

Θωμά

προηγουμένης

δννατον να άναγνωσ&η κατά δύο τρόπονς.
\ υπηρέτη

κ α[ς] J ,

Αονλιανέ.

Β')
ο ν θ ω μ ä[c] \ύπηρέτηκα,
Λ Ϊ ν Χ ι α ν έ.
Χωρίς ν9 αποκρούσω την δεντέραν άνάγνωσιν παραδέχομαι την πρώτην,
διότι περισαότερον, μοί φαίνεται, δτι συμφωνεί τα ρηιια προς την κλητικην
Αονλιανέ,
ώς συμβαίνει και εν άλλοις μνημείοις επιτνμβίοις τών Ρωμαϊ
κών χρόνων.
Δννατον ή στήλη να ήναι επιτνμβία, ΐαως δμως και αναθηματική. Φαίνε
ται δε δτι εν αρχή, πριν ή ό λίϋος άποκροναϋη ύπήρχον και άλλα γράμματα,
τα δποΐα αρχικώς μ&τα τών νπολειφ&έντων tv τφ πρίυτψ ατίχψ είχον εννοιαν

(ι) Δελτίο ν Φιλαρχ. Έταιρ. **0&ρνος» τεϋχ. [*, σελ. 16.
(*) Πρβλ. Δίλτίον της iv Άλμνρφ ΦιλαρχαΙον Εταίρας ""Οορνος" τεϋχοζ ζ
9$λ. 27 άρ. S9.

τίνα άποτεινομένην
ο ν

Θωμά

προς τον Λονλιανόν,

Άλλα

Ίΐς δ Θωμάς

αναφερόμενος

άνευ εΐΐωνύμου

να παραδεχθώ
* Απόστολος,

hxavda,

on δ iv τη επιγραφή

και πολλοί

h δλω

έπετείω της μνήμης

αυτών

ρει το εορτολόγιον.

Έν

(*), Και

μη

ούτος. Δυστυχώς

τών

δυστυχώς

στερούμεθα

κοντα 'Αποστόλων,

¥j δτι

πολλούς άλλους μαθητάς
νίαν, ους αρκούντως

οι 'Απόστολοι

και ύπηρέτας

κατηχημένους

είς το κή
προήχθησαν

και δ Τίτος, τίνες δε

τών 'Αποστόλων,

παραδέ
άλλ* Iv τη

είκοσι μόνον ονόματα

αναφέ

να ί ο ι ς του Ινιαυτοΰ

αναφέ

έβδομήκοντα,
δε Ιν Άλμυρφ

άλλ' ίν

αϋτοϊς

βιονντες,

πόλει

βιβλιοθήκης.

Το

από

σύγγραμμα

της

ιδρύ

'Αποστόλων

μέχρι

ήμας αρκούντως

αυτοΰ. Ούτω λοιπόν
μέχρις

είναι δ

ή μεν 'Εκκλησία

'Ιστορία'»

μ. Χ. ήδύνατο διαφοηίσαι

να παραδεχθώ μεν δτι δεν διεσώθησαν

Θωμάς

Λολλιανός.

αυτών, ώ> τίνες μεν
δ Τιμόθεος

έκ τών

υπό

δ

μαρ

έκολακευόμην

δτι ήκολουθησαν

της Θεσσαλίας^ στερούμεθα

'Εκκλησίας

Γ' αιώνος
πλην

λοιποϊς

'Αποστόλων

α'Ε κ κ λ η σι α σ τ ι κ η

της

κειμένου,

ώς

ήσαν οι μαθηται

δε τοϊς

δ αριθμός

μικρά και άποκέντρω
τον Εύσεβίου,

αυτφ

ούτως

χρόνους

θα

αναφερόμενος

τη 4η Ιανουαρίου

ρονται μεν πολλά ονόματα

του

μαθηται

αυτούς μέχρι του μαρτυρίου

δεν ουμπληροΰται

χριστιανικούς

υπηρετών

υπό τών 'Αποστόλων,

χεται δτι έβδομήκοντα

σεως

κατά τους πρώτους

εκ των Ιπιστολ ον του ΙΙαύλου

τους αποστόλους

είς επισκόπους

6 Λολλιανός ; Βεβαίως

τι και ουχί τυχαϊον πρόσωπον.

παρ* ώ δ'ετέλεσεν οιονεί

Κ ναι γνωστόν

ακολούθησαν

Λουλιανέ».

ούτος, φ ύπηρέιησεν

τυρεί, δτι ην επισημότατων

ρυγμα

εις δν ή ατήλη ανέκειτο, ìjxoi « - - -

ν π ηρ έ τ η κ α ς[ς],

έπι τον

υπολείπεται

ημών

τα ονόματα τών

εκτός τών

έβδομήκοντα

εις το κήρυγμα

οντάς επεμπον

ήμΐν
έβδομή

είχον και

και την λοιπην

χειροτονονντες

προ

διάκο-

αντους εις

(%) Ρωμ. IT', 'J 1-23. Τιμό&εος, Αονκιος, Ίάοων. Σωοίηαιρος, Τέρτιος, Γαιος, *Ερα·
οτος, Φο'βη (διάκονος), Κονάρτος, — Κοριν&* Α', 77', 10 — 20. Τιμόθεος, Άπολλώς, Σιεφανάς, Φονριοννατος, 'Αχαϊκός, 'Ακύλας, Πριοκ'λλα. — Κοριν&. Β', Α', 19—20. Σάουανός, Τιμό&εος.—ΚορηΦ. Β', ΙΓ, IS. Τίτος, Λουκάς. —Φαιππηο. Δ', J8. Έπαφρόδιτος.
. Κολοοο. Α', Τ. Τυχικός, Όνήοιμος, Άρίοιαρχος, Μάρκος, Βαρνάβας, '/oDoioc, Έηαφράς, Ννμφάς, Άρχ^Ίος, — Τιμά». Δ', 10-20. Τίτος, ΔημΛς, Κρήοκης, Τίτος (Ζ**ρος),
Λουκάς, Ποίοκα, Όνηοιφόρος, Τρόφιμο*, Ευβουλος, Ιΐονδης, Αίνος, ΚλαυδΙα. — 'lit. Γ y
12.'Αρτψάς, Ζηνάς. — Φάήμ. Α', 1. Φάήμων, Άηφία, Άρίοταρχος, Ήρωδίων, Όνήαι"
μος οίκίτης(Α'. 25). — Φάιπχηο. Δ', .V. ΚΙήμης (ΦιλοΙογ. Ίοτορ. Κοντογόνον, ΚΙήμενιος ίπιοτολη προς ΚορινΜονς, εχδ, Ζωα. Έαφιγμ. *ν Βάλψ 1901, αελ. ί).—*Φιλιηηηα. Δ',
23. Έπαφρόδιιος,

—
επισκόπους,

είς διαφόρους

Παύλου προς Τιμόϋεον

πόλεις.

της Κυτμών.

ή παράδοσις

γενομένους

σίας, Ήρωδίωνα

δετής

τίτλος δε οίκέτου
εξηγητέα

δ μίν

αναφέρει

Κλήμεντα

ακολουθών

Ίσ

μεν την Πάρϋων

γράφει,

ΰπεδέχετοί). (*)

δτι τα λείψονα του Θωμά κατετέαησαν

εν Πάτμω'

διότι δ 'Επαμεινώνδας

Αποστόλου
τύρων

Θωμά,

ενα δάκτυλον 'Ιακώβου

και επί τέλους μέγαν άργυροϋν

ιον Σταύρου,
Ιπότισαν

τον σπόγγου

ϋά επεσκέψατο

τ ο ρ ίας

'Ιωάννου

δ Χριστιανισμός

οντω τότε Ελλάδα,

ταύτας,

δόσεως

Εκκλησίας

επιζώντος

ήδραιοϋτο

και ηνξανεν

γιο)

μαρ

του ξύλου

δι' ων οι

ώσπερ

'Ιουδαίοι

μοϊ φαίνεται δτι

δ 'Ανδρέας,
χώρας.

Ήρωδίωνος,

προς

ή εάν

ΙΙολν
αντον,

âvà την Άχαΐαν,
της γνωστής

Ι ) Φιλολογικ. 'Ιστορία Κφντογόνον, Κ λ ή μ ε ν τ ο ς δύο
i it ι e τ 0 λ α ί, έ'κδ. Ζωσιμά Έσφιγμενίτου, εν Βόλω 1901.\
'Ιστορία,

τεμάχια

παράδοξον

νπο τον 'Αποστόλου

( ) Σωκρ. Σχολαστιχοϋ, Έκκληο.
Ά&ήν. 1901, Κεφ. Α\ σ. 61.

την κάραν του

τινός τών μαϋψών

και δια της ιδρύσεως

εν 'Υπάτη

εν τινι
«Μεταξύ

μη επεσκέψατο την Θεσσαλίαν, ΐσως τας περί το Βυζάντιον
Αολλιανον,

ανα

αναφέρει δτι ;

εξ εκείνων,

( ) Ονδόλ,ως λοιπόν

της τελευτής του Θωμά,

εποιουντο,

του Πέρσου, δστα διαφόρων

%

βραδύτερον
γομένην

Σωκρά

Θεολόγου

σταυρόν εγκλείοντα

και τας χώρας

πιΰα-

ιον

αργυρού ποτηριού

και του καίΛμου,

δξος τον Σωτήρα».

δ Θαψας

Ούτω δε

εν Κωνσταντινουπόλει

Ι. Σταμαιιάδης

ιερών λειψάνων είδον εντός μεγάλου

ήν

Το δε ίορτολόγιον

ή δε άγια κάρα αΰτοϋ σφζεται νυν εν τη μονή

πολλών

δ Όνησιμος

ώς επαρχία ή χώρα των Πάρ-

Θωμάς
ναφ'

Όνήσιμον,
ο Ι κ ε τ ης,

κλήρω την είς τα εΰνη πορείαν

άποστολψ

κτλ. Ό

Θωμά.

'Εκκλησιαστικής

δτι τφ Θωμά εκληρώϋη

δε οι 'Απόστολοι

δτι

αεί αντφ.
τφ

'Εκκλη

τον

ή λέξις

να παραδεχΰώμεν

ηκολούυ^ησεν ώς οικέτης

δε εκ της

ΰων : «.'Ηνίκα

Και επειδή

εκ των

(ι)

δε της Ρωμαίων

και είς έτερον Άτιόστολονί

τον Παύλου ε'π το κήρυγμα,

6 δε

άλλους 'Αποστόλους

Ύπαταίων,

δυνάμεθα

νώτατα και δ Λολλιανος
Γνωρίζομεν

και

επιστολή του Παύλου.

τους του Σχολαστικού,

του

της Έι εηίων Εκκλησίας,

Μαρκον μη» της Άλεξανδρέων

υπηρέτης

υηηρέτης

και τών επιστολών

επισκόπους,
άποδίδοται

εν τη προς Φάήμονα

<?£ αυτών

και προς Thor είναι γναίστον ou υπ' αντον του Παύ

ούτοι επίσκοπο·,

'Αλλ'

—

Ούτως

λου εχειροτονή&ηααν
εβδομήκοντα

56

δί
τον

την λε-

εκ της παρα
ενός

τών

KooivùiovS

εκδοοις Ζωσιμά Έσφιγμενίχον.

( J Έπαμ. Ι. Σταματιάδου, Πάτμο;
κ α Ι Κ υ δ ω ν ί α ι, εν ιφ
Μαρίνου Παπαδοπούλου Βρετοΰ^ èv Παριαίοις 1865, σελ. 214.

Ημερολό

Έβδομήκοντα

και μαθητού

λίαν ενωρίς

àvà την λοιπην

χρόνων

ή "Υιάιη,

λίας, απολαύουσα

ώιπερ

επομένως

δπως

àia τα προνόμια

ίδρυση την "Εκκλησίαν

ô Ήρωδίων,

καί τελείως ίκλίπει,

και τας ακαταστασίας
ai Φθιώτιδες

τραύμα υπό Φιλίππου
εμπορικώς

εμπορείον

Χριστιανικοί

τών

δτι η Πνρασος

να συμπεράνωμεν,

Βραδύτερον

καίτοι

πρώτων

επιγραφαί

αρχαιότητας

πραγμάτων,

δτι εμπορική

παρακμά

χρόνους

ημάς al èv τφ

αύιοϋ ην κατεσκαμμένη.

χρόνων

Στράβων
Συνεπώς

τόπω
και

αναφέρει
δυνάμεθα

τσς Ρωμαϊκας

και

την φυσικην εζέλιζιν

τών

συμβιβάσωμεν

πόλις, τριάκοντα λεπτά της ώρας άφισταμένη της θα
ίν τώ λιμένι είναι τι άκατανόητον.

μένως

αναφερόμενον

μετά τον ύπο τον Στράβωνος

ρικά καταστήματα,

ήτ

ετι ούσα το

λάσσης, ανεν λιαένος και συνοικισμού
οι Θηβαίοι καταλαβόντες

δια-

θάνατον.

τίνες δε έιχον

τών Ρωμαϊκών

και δπως ακολιυθήσωμεν

άλλα

εϊχον ΰποστη το εν

αιώνων. ( ) Ό

Χριστιανικών

δπως èv τη θέσει ταύτη

Χριστιανικός

δε

του Ε' περί το 217 π. Χ. ούχ

της Θεσσαλίας, ( ) ώς διδάσκουσιν
επιτύμβιοι

εϊχον

τών τότε χρόνων,

και κατά τους Ρωμαϊκούς

έπι τών ημερών

επίσκοπος,

αν υπό του Παύ

ων τίνες μεν

Θήβαι ηκμαζον

τον δμως ήκμαζαν

ανεύρισκα μεν αι πλεισται

ώς

υπέστη τον δια μαρτυρίου

πόλεων,

τγι ιστορία, γνωοον
κυριώτερον

Ρώμης,

και τα τ]θη αυτής

δμως

ύπο τον Παύλου.

δ Ήρωδίων

£ | όλων τών Θεσσαλικών

σει δια τους πολέμους

και της

èv αύτη

άγνωστον

Θεσσα
ισοπολι

εστάλη, ή και μόνος εξελέξατο αυτήν

φαίνεται δτι απεστάλη

υπό τών 'Ιουδαίων

της
της

ταύτα είχε συρρεύση

ουκ ολίγοι,

εκλυθη. ( ) Τότε λοιπόν απεστάλη

λου, ί) υπό τίνος των 'Εκκλησιών

Τότε λοιπόν

αυτοκρατορικών

και του δικαιώματος

εν οϊς και 'Ιουδαίοι

αρκούντως

Χριστιανιομος

ή πρωτεύουσα

και έχουσα την λατρείαν του „Καίσαρος

al επιγραφαί'

εν αύτη πολύς πληθυσμός,

το πιθανώτερον

δ

Θεσσαλίαν. *Ην δε τότε επί των

καί άλλαχοΰ εγράψαμεν,

εϊχον

βληθεις

εντεύθεν εξηπλώθη

της εύνοιας τον Καίσαρος

τείας μετά της Ρώμηζ
ώς διδάσκουσιν

του Παύλου,

τον λιμένα

σνντηροΰντες

ιδρύσαντο

αυτόθι

( ) Ν. Ι. Γιαννόπουλοι·, Ίί Ύπατη
μον ία» τόμ. A', σελ. 633 καί ίςής.

άφανισμον

αυτόθι

της

σννοικισμον

καί το σιοζόμενον

κατ à τ >, ν άρχαιότηι

Επο

ΙΊυράσον,
και

Ιμπο-

ετι τότε Ιερόν της

α, εν ι>] « Λ ρ-

(*) Kai δ Λατίνος 'Ιστορικός Τίτο; ΛΙβιος (XXXIX, 25), αναφέρει ότι ai Φαιώτιοες
Θήβαι ήοαν εμπορείον παράλιον, mariliiim
emporium.
(*) Έν tjj ϋέοει Κ ό χ ι ν α η Κ a tv ο ν ρ Ι ο, επινείω τών Φ&ιωτίδα>ν Θηβών ευρέ
θησαν πλεισται επιγραφαί τών πρώτων Χριστιανικών χρόίων, περί ών ίδε Bulletin de Cöroes p. Hellen. Τόμ. XXIII, σελ. 397. — Δελτίον
Φιλαρχ. Έταιρ. «*Ο0ρνσς», τεΰχ.
Β', οελ. 6, αρ. 3, σελ. 21, αρ. 30, σελ. 23, αρ. 39, τεΰχ. Ρ, σελ. 16.
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Δήμητρος Ό συνοικισμός απέβη, προϊόντος τον χρόνου, πυκνότερος, ώατε
λίαν ενωρίς ίφείλκυσε την προσοχην τών Χριστιανών, ίνα αυτό&ι ιδρύσωνται
την *Εκκλησίαν, και ουδόλως άπορον αν 6 Λολλιανος μαΰητής ών τ) οίκέτης
τον Θωμά άπεοτάλη ως επίσκοπος αυτό&ι.
Την γνώμην ημών ταύτην ενισχύουσιν ;
Α') Λυτά τα γράμματα της επιγραφής όντα τώυ πρώτων
χρόνων.

Χριστιανικών

Β') Ή λέξις υ π η ρ è τη κ α [ς] παραληφ&εΐσα εκ του Ευαγγελίου, Ιν#"
αναφέρεται' « Έπειδήπερ πολλοί επεχείρησαν άνατάζασααι διήγηπιν περί τών
πεπληροφορημένων εν ήμΐν πραγμάτων, κα&ώς παρέδοσαν ήμΐν οι απ* αρχής
αντόπται και ύπηρέται γενόμενοι τοϋ λόγου». ( ) Ώς γνωοτον δε πολλοί εηιγραφάί τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων περιέχουσι ρήσεις γραφικάς. ( )
Γ')

Τα ονόματα Θωμάς,

ον Χριστιανικόν,

και Λ ο λ λ ι α ν ος

δν

Ρωμαϊκόν,
Δ ') Τα ονόματα Λ ο λ λ ί ω ν και Λολλιανος
αναγραφόμενα ίν τφ
εορτολογίω (Μάρτ. 20, *Ιουλ. 15, 'Απρ. 27) ώς ονόματα μαρτύρων ( ) xuì
Ε') Ό εν αρχή της παρούσης μελέτης εκτε&εις λόγος, δτι' «
Θωμά
ύπηρέτηκ
α[ς], Λ ο υ λ ι α ν é», δεν αναφέρεται το όνομα Θωμά
εις
τυχαϊόν τι πρόσωπον, αλλ' εις επίσημόν τι και γνωστόν, περί ου δεν r)xo
ανάγκη να γείνη μερικώτερος προσδιορισμός, ατε δντος γνωστού του προσώ
που τούτου.

Το

6νομ.α Λολλίοινος

*Εν πρώτοις δφείλομεν να παρατηρήαωμεν δτι το όνομα
Λουλιανος
της ημετέρας επιγραφής εοχηματίοΰη εκ του Λατινικού Lollius, Lollio, LollianuS' εϋρηται δ' h· m 'Ελληνική Λ ο λ λ ί ω ν και Λολλιανος
εν
ί
τώ . ορτρλ.ογίφ, κοϋ ' α ανωτέρω εΐπομεν, και παρά Σωκράτη τφ Σχολαστικω

, / Aovxà Α , 3.
Λ ο > ο ι ι η ν ι ΗαΙ

Ι ) Κ. M. Καίνοίανιοηονλον,
φ α Ι Ά τ ι t Η ή ς, τόμ. Α\

οελ. 21,

αρ. Ι.—οελ.

οελ. 36, âg. 3?. οελ. 37• αρ. 38.—Νίκον
ο η ν ι α ς εν Δ ελτίο)
<\ρι&. XII,

Ίοιορ.

και Έάνολ.

οελ. 390, άρ. XIII.·—·

εν Δ r λ τ ί φ Φιλαρ. Έταιρ.

BMIJ, Χ ρ ι ο Τ ι α ν.
Εταιρείας

Α. Σ.ινριδάκι,

ϊ η ι y ρ α

ί η tι νμ β ι α ι

23, «ρ. 4.—οελ.

84, αρ. '.io· —

s π ι γ ρ a y ai

Χριοτιανικαι εηιγραφαι τον μεοαίωνος,

**0&ρνος», τενχ. Δ', οελ. 35, αρ. i, 2.—Ζωοιμα

μενίτον, Π ρ ο μ η & ε ν ς ε*το; ιό',
p t i ο n $ s T h e è a i i e a e 1900,

αρ. 166, οελ. 626.—"Ο&ωνος
où.

9.

Mio·

της 'Ελλάδος* τόμ. Τ ' , οελ. 389,

Kern,

In

Έοφιγ'
a e ν ι-

— 51) —
èv τη 'Εκκλησιαστική
Ιγράφη

<3è σχηματισμός
πολλών

ιστορία.

Α ο ν λιανός

*Εν δε τη

δια του γ

Λ ο λ λ ί ω ν και Αολ

άλλων Ρωμαϊκών

ονομάτων,

Βικτωριανός'

Ή ρ ω δ ί ω ν,

Ή ρ ω δ ι αν ό ς,

ώς Ήρωδίων

και

Αολλ'ιων

και
τ

λιανός

ρον ή Χρήοις &

Βαλλεριανός.
Λουκιανός

Ροδίων

κ.τ.λ^

* Ιουλιανού

ΛολΆιανοΰ

και

'Επεκράτησε

τούτων, διότι βλεπομεν
του

ήσαν εν χρήοει παρά τοις "Ελλησι

βραδύτε-

δτι κατά την είς τον &ρόΠαραβάτου,

fjv το

ύπατικον

τη 6η Νοεμβρίου

τον ί ' Ç Ζ ' αΙώνα

ετι κατά

τότε,

Ροδιανός.

δε και πολύ

και Άρβιτίωνος,

νός. (ι) Φαίνεται δε δτι και βραδύτερον
δνόματη

ενταυτον,

èv χρήσει αμφότεροι οι τύποι τών ονομάτων

νον ανάρρησιν τον αντοκράτορος
έτος το έπι της ΰπατείας

του

Βαλλέριος,

Ήρωδιανός'

ονομάτων

έγένενο κατ* άναλογίαν εκ

Α ο ν κ ι ο ς,

Α ο λ λ ι αν ò ς κτλ.

ν

άνορΰογράφως

διό. διπλού /\· *0

ων βρίθει το ίορτολόγιον

ήτοι Βίκτωρ,

Φαίνεται λοιπόν δτι ύπηρχον

ημετέρα, èπιγρaφfj

αντί Λ ο λ λιανός

μη~

τοιαύτα

ρωμαΐζοντα.

*Η δευτέρ« ανάγνωαις τ^ς επςγρ^φ^ς
Δεύτερον έρχόμεϋα

εις την β' ανάγνωσ.ν

«[Μ ν η μ ει] \ο ν Θ ω μ ά[ς]
9

Εν πρώτοις

δεν φαίνεται

ήμϊν πιθανή

δι * ους λόγους

èv αρχή εξέϋεμεν,

λιανέ,

ν * αναφέρεται

χωρίς

δέ, αποκλειόμενης

της συμπληρώσεως
ύπόθεσιν

ταύτης

l

VÇ λέξεως

να λείπη

τον λίθου οντος
Κατά τους
τύμβιους

και Θ ω μ ά[ς]

avi».

[Μ ν η μ ε ϊ]ο ν,

\ ύπηρέτηκα,

\ Α ο υ-

ούτω

τιθεμένης

ύπηρέτηκα

της λέξεως

μνημεϊον

εκ τών έπί του λίθου

([Μνημεϊ]ον),

θ ω μ α[ς],

ώς προς

σωζόμενων

γραμμάτων

την ύπόθεσιν

δτι

δύναται επίσης και κατά την

εν e εν τέλει της λέξεως

ν π η ρ έτ ηκα[;/,

λείπει

ήμετέραν

άτε ενταύθα

άποκεκρουσμένου.
Ρωμαϊκούς

δε χρόνους

στηλας εις προσφιλή

τοντο δε είναι γνωστόν
Αλμυρού

ή συμπληρωσις

Θωμάς.

Δεύτερον
m e *ν τ&εί

ταύτης :

\ Α ο υ λι

τι οχετικόν, οίον' δ Θ ω μας

(==—χατεσκεύασα), ή άλλο τι, αποτόμως
είς την λέξιν :

της επιγραφής

\ ύπηρέτηκα

εκ πολλών

κείνται δύο επιτύμβιοι

τα ονόματα

αντοΐς πρόσωπα
επιτύμβιων
τών Ρωμαϊκών

τών άναθέντων

ανεγράφονιο
ιπιγραηοών.

τοις επι

πρώτα ίν

αύταΐς,

* Εν δε τω

μουαείφ

χρόνων επιγραφαί,

προερχόμε·

ί1) Σοίχοάτονς ιοϋ Σχολα,οτιχοϋ, Έ χ χ λ η ο. Ί ο τ ο ο ία, ε"χδοοι·; Ζοίοιμά ho<piy~
ueviTov τόμ. Β , OB Α, 163.
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ναι ex Δαοντζάς, ων ή μεν μία εδημοσιενΰη èv τφ Β' τενχει του
Δελτίου
της h' Άλμνρφ Φιλαρχαίφυ ' Εταιρείος «"Οάρνος», ή δε ετέρα èv τώ αύτώ
Δελχί
φ τεύχ. ζ"' της αυτής Εταιρείας' èv αμφοτέραις δ* αναγράφονται τα
ονόματα των άνεγειράντων tat στήλας προσώπων. (*)
Έν τη ήμειέρο: όμως επιγραφή δύναται μεν και ή υπό&εσις αοιη vh εκΛηφ&η ως πιθανή, δύναιαι δε και f) ετέρα νπόΰεσις να εκληφ&η èπίaης ώς
πιϋανή, ην ανωτέρω δια μακρών όνεπτνξαμεν, και τότε να ευρισκώμεϋα προ
ενός λαμπρον ιστορικόν γεγονότος, διι ποτέ μα&ητης και οικέτης τον Θωμά
να èκήρvς~εv èv ταΐς Φοιώτισι Θήβαις τον Χριστιανισμόν, χρηματίσας πρώτος
επίσκοπος ανιών, ο Λολλιανός.
Έν Άλμνρφ zfj ιε' 'Ιουλίου ο}$)η ι
£Η· <Ι. 1~ΊΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

~*imm*»—

/ Οπός
Ι'ανρψ

ι.»· ri} òijfiootev&eion φνινραφξ, εν nò Η

Φι/.αρχαίον 'J£raioein;

Λ ο, ζ Λ Λ e ζ α »• S ο ο ν

in reu ιοί* <l ι λ r ί ο ν

Δ ι ο ν ν ο ί α ζ ι ην

t α ν τ ο ν γ ν ν αϊ Χ Ο. Η α Ί

•xvsQfj'4 γ, ιι ν ij μ Μ ,- 2 « ί? ' '" atei·

'F.v ùì ri/ tv

(tVTij£ 'εταιρείας δί/μοοιευ^είοί) txtyoaqή

(οελ. 2(>, άοι&. .IS) àtw.viûoxoutv

*.Έρα
[Ti—η

η Ka/Jua-xln.;/
Σί—]μωνα

ta) Άοίοτωνο» ιόν εαυτής

Ευφρόσυνου εοι ησα té$e]

[μνημεϊον njo&ovoa αυτόν μνείας χάριν]. »
<->
' ,- χ ni εν αλλαις τοιαύταις
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