
ΘΕΣΣΑΛΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ

A'.
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 

ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΥΝΕΝΗι ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προς Μ. τοϋ 'Αλμυροΰ, και εις απόστασιν μιας ώρας απ’αϋτοϋ, κεΐται 
εσςί των προπόδοχν τής ’Όθρυος, τό μικρόν χωρίογ Μπακλαλί, τό όποιον επί 
Τουρκοκρατίας κατωκεΐτο υπό Τούρκων, ήδη δε υπό Χριστιανών.Ύπερθεν 
τοϋ χωρίου τοίίτου, εις απόστασιν ήμισείας ώρας, διά βατής όδοΰ, φθά- 
νει τις εις τά ερείπια τής εν μέσφ δάσους έκ πρίνων κείμενης Βυζαντι
νής μονής τοϋ 'Αγ. Νικολάου τοϋ εν Βουνένη τής Θεσσαλίας. Ή μονή εί
ναι έκτισμένη επί τής κλιτϋος προβοΰνου τής ’Όθρυος, έ'χοντος επί τής 
κορυφής ερείπια αρχαίας Ελληνικής άκροπόλεως έκ μεγάλων ίσοδομι- 
κών λίθων.

Πριν φθάσωμεν έκ Μπακλαλί εις την μονήν, συναντώμεν έ'ν τινι χα
ράδρα βρΰσιν λιθόκτιστοι', έπισκευασθεΐσαν υπό τοϋ πρφην ιδιοκτήτου 
τοϋ χωρίου Μιχαήλ Γκαμαλέτσου έ'χουσαν έντετειχισμένην μακράν έπί 
μαρμάρου νεοχτάτην έπιγραφήν καί έ'να πώρινον τετράγωνον λίθον φέ- 
ροντα εν σταυροειδεΐ μονογράμματι τό όνομα «Θεόφιλος» (Είκ. 1), Ή

έπιγραφή αϋτη είναι Βυζαντινή καί προέρχε
ται έκ τής μονής· είναι δ’ά'δηλον διατί έτέθη 
αριστερά αυτής εν μέγα Κ..

Τά εντός των πρίνων έρείπεια τοϋ περι
βόλου καί των κελλίων τής μονής είναι κατα
φανή καθ’ δλην αυτών τήν έ'κτασιγ καί προς Β. 
ΐστανται ακόμη εις ΰψος ένός έως ενός καί ήμί- 
σεος μέτρου, τά έρείπια όμως τοϋ ναοΰ είναι 
κατηδαφισμένα.

Έπί των έρειπίων τοϋ αρχαίου ναοΰ κατά 
τό 1890 άνηγέρθη υπό των περίοικων μικρός 
πηλόκτιστος ναός εις τιμήν τοϋ 'Αγίου Νικο

λάου τοϋ εν Βουνένη1, κατά τήν άνόρυξιν των θεμελίων τοϋ οποίου ευ-

Είκ. 1. Τό έπί πώρινου 
λίθου τής κρήνης μο

νόγραμμα.

1 ’Έκτοτε τελείται κατ’ έτος τή 9η Μαίου, έπετείω τής μνήμης τοϋ αγίου, 
λαμπρά πανήγυρις, συνέχεια τής έπί Τουρκοκρατίας πανηγϋρεως, εις ήν προσήρ- 
χοντο ασθενείς λουόμενοι έν τή παρά τήν μονήν λαξευτή θολωτή δεξαμενή, έν ή 
άναβλΰζει διαρκές άγιασμα.
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ρέθη τό πλακόστρο)τον δάπεδον τού Βυζαντινού ναοΰ εκ μεγάλων μαρ
μάρινων πλακών, πιθανώς αρχαίων.

Λείψανα εκ τής μονής έ'χομεν εν τψ τόπφ ήδη δυο γλυπτά καί μίαν 
επί πώρινου λίθου επιγραφήν μονογραμματικήν, περί ής ανωτέρω έγένετο 
λόγος.

Έκ τών δυο τούτων επί μαρμάρου γλυπτών, τό εν κείται έγκαρσίως 
τής μόνης μεσημβρινής θΰρας τοΰ νέου ναοΰ καί φέρει έν τφ μέσφ μέν 
διπλοΰν σταυρόν εγχάρακτον, δεξιά δ5 εντός ορθογωνίου τρία εγχάρακτα 
σύμβολα ανεπίγνωστα εις ημάς, ά'νω δέ καί αριστερά δυο ρόδακας, ών ό 
εις φέρει σταυροειδές τετράφυλλον, δ δ’ έ'τερος άποκεκρουμένος κατά τό 
ήμισυ περίπου, πολύφυλλον ρόδακα.

Τό έτερον γλυπτόν είναι έντετειχισμένον επί τής θολωτής μικράς 
επί βράχου δεξαμενής τοΰ 'Αγιάσματος, τό όποιον κείται δυτικώς τοΰ 
ναοΰ εις άπόστασιν 200-300 μέτρων. Είναι έκ μαρμάρου λευκοΰ, πλάξ 
ορθογώνιος, έ'χουσα τάς δυο μακράς πλευράς λοξοτμήτους μετά γλυπτικοΰ 
διακόσμου, ήτοι επί μέν τής μιας τό λεγόμενον Μικρασιατικόν θέμα 1 εν
τός δηλ. τρεχόντων άψιδωμάτων, στηριζομένων επί κιονίσκων ανθέμια 
εξ επτά φύλλων, επί δέ τής έτέρας κισσοΰ φύλλα έλικοειδώς διατεταγ
μένα.

"Ομοιον τεμάχιον μετά τοΰ αΰτοΰ κοσμήματος εύρόιν εις τό χωρίον 
Μπακλαλί ό πρφην έ'φορος κ. Άρβανιτόπουλος έκόμισεν αυτό είς τό 
Μουσεΐον 'Αλμυροΰ. Προδήλως τά τεμάχια ταΰτα προέρχονται έκ διαζώ
ματος τοΰ Βυζαντινοΰ ναοΰ καί είναι ανέκδοτα.

’Αλλά δέν είναι μόνον ταΰτα τά γλυπτά τά έκ τής είρημένης μονής 
προερχόμενα' εις τό παρακείμενον προς Δ. καί έπί τών προπόδων τής 
’Όθρυος χωρίον Καρατζαδαγλί είς ναόν κτισθέντα κατά τάς άρχάς τοΰ 
ΙΘ' αίώνος έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγ. Νικαλάου τοΰ έν Βουνένη, είναι έντε- 
τειχισμένοι πολλοί αρχιτεκτονικοί λίθοι καί κίονες καί κιονίσκοι στρε
πτοί κιβωρίων έκ λευκοΰ μαρμάρου, περί ών έγράψαμεν αλλαχού, καί 
τούς οποίους καί ό κ. Άρβανιτόπουλος αναφέρει * * 3. Καί τεμάχιον δέ θω
ρακίου άποκεκρουμένον κατά τό ήμισυ καθέτως καί φέρον διπλοΰν σταυ
ρόν πληρούμενον υπό διακοσμήσεων καί εκατέρωθεν υπό Συριακών τρο
χών καί ροδάκων εύρέθη έν Μπακλαλί υπό χωρικού έκ Πλατάνου καί 
έκομίσθη είς την οικίαν του.

’Επίσης εύρέθη έν Μπακλαλί υπό- ταύ. έξ Αλμυρού κτίστου Δήμου

' Περί τούτου ΐδε λεπτομερώς Ό ρ λ ά ν δ ο ν έν Άρχ. τών Βυζ. μνημείων
τής Ελλάδος, τόμ. Γ (1937), σ. 147. 149. 150.

3 Πρβλ. Ν. I. Γιαννοποΰλου, Φθιωτικά, Άθήναι 1891, σ. 44. καί A 
Σ. ’Αρβανιτόπουλον, είς τά Πρακτικά Άρχαιολ. 'Εταιρείας 1908, σ. 161.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ’Έτος ΙΔ'. 28
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Κουτσουπίνα κιονόκρανον Βυζαντινόν εντελές, κομισθέν ύπ’ αυτοί) εις 
τήν οικίαν του.

'Ομοίως έν ΜπακλαλΙ εύρέθη σπόνδυλος κίονος μετά διακοσμήσεων 
(ύψος 0,80. διάμ. 0,15 μ.), δστις έκομίσ-άη εις 
τό Μουσεΐον 'Αλμυροΰ υπό τοΰ φυλακος τοΰ 
Μουσείου 'Αλμυρού Σπ. Γιαννοποΰλου, δστις 
ειπεν ήμΐν δτι ευρέθ-η έν τοΐς έρειπείοις 
τής μονής κατ’ άνόρυξιν θεμελίων κελλίου 
(Εϊκ. 2).

Προ ετών τέλος εύρέθη έν άγρφ τοΰ 
χωρίου Μπακλαλί χώρισμα διλόβου παρακό
ρου έκ κυανοφαίου μαρμάρου, φέρον επί τής 
πλευράς τοΰ ήμικιονίου Βυζαντινήν έπιγρα- 
φήν «"(■ ΖΧ (ζγι) ή πίστις των Χριστιανών f», 
δημοσιευθεϊσαν πανομοιοτυπως'.

Πάντα τά μνημεία ταΰτα προέρχονται 
έκ τής ήρειπωμένης ταυτης παρά τό Μπα
κλαλί μονής τοΰ αγίου Νικολάου τοΰ νέου, 
ήτις ήτο αρκούντως μεγάλη καί είχε μεγά- 
λην γλυπτικήν διακόσμησιν, ειλημμένου τοΰ 
ύλικοΰ έξ αρχαίων Ελληνικών μνημείων *.

Ναούς έπ’ δνόματι τοΰ 'Αγίου Νικολάου 
τοΰ Νέου, τοΰ έν Βουνένη, έ'χομεν πολλούς 
έν Θεσσαλία. Ούτως, έκτος τής παρά τό 
Μπακλαλί ήρειπωμένης Βυζαντινής ταυτης 
μονής καί τοΰ ναοΰ τοΰ χωρίου Καρατζαδα- 
γλί, υπάρχουν έν Τυρνάβφ δυο ναοί, ών ό 

Είκ. 2. Τό έν Μπακλαλί εύ- εις τοΰ ΙΑ' αίώνος λέγεται Βλαχονικόλας έκ 
ρεθέν τεμάχιον κίονος. τής συνοικίας των Βλάχων, ό δέ έτερος τοΰ

Ντονμα3. Επίσης έν Μηλέαις τοΰ ΙΙηλίου 
υπάρχει φερώνυμου μονυδριον, ναός δέ έν τφ χωρίω Τσίαμπασλάρ τής 1 * 3

1 Βλ. Α.Σπυριδάκην, έν Δελτίφ τής έν Άλμυρφ Φιλάρχαιου Εται
ρείας «’Όθρυος», τεύχος Δ', 1901, σελ. 35. άριθ. 1.— Ν. I. Γ ι α ν ν ό π ο ν λ ο ν, 
έν Byzant. Zeitschrift, XXI, 1912, σελ. 161, άριθ. 10.

3 Θιοράκιον φέρον έπ1 άμφοτέρων των πλευρών σταυρούς μετά διακοσμήσεων 
καί πλαίσιον πλοχμού, άποκείμενόν έν τφ Μουσείφ Αλμυρού καί προερχόμενον 
έκ Μπακλαλί έδημοσιεύσαμεν έν Byzant. Zeitschrift, XXV, 1925, 339—341, πίν. I. 
άριθ. 2.

3 Τροπάριον τής ’Ακολουθίας τοΰ Άγ. Νικολάου τοΰ έν Βουνένη άναφέρει 
καί τήν Θεσσαλικήν πόλιν Τ ν ρ ν α β ο ν (πρβλ. Ν. I. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ν, έν
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επαρχίας Καρδίτσης (Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος), ένθα ώς έν Μπα- 
κλαλί1 καί 'Αγιασμα άναβλΰζει, εν Γοΰρα (Άναΰρα) τοΰ 'Αλμυροΰ καί 
αλλαχού.

Προκειμένου δε περί τής Βοννένης λέγομεν δτι κατά τον Θ' αιώνα 
επί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ ύπήρχεν εν Θεσσαλίμ επισκοπή Βουνένης υπα
γόμενη υπό την Μητρόπολιν Λαρίσης * 1 2 3. Επίσης ή Βουνένη άναφέρεται 
καί ώς ΰέμα εν Χρυσοβοΰλλω ’Ανδρονίκου τοΰ πρεσβυτέρου έν έτει 1289 
άφορώντι εις την μονήν Λνκονβάδος, τής νϋν λεγομένης Λοξάδας, κώμης 
παρά τό Φανάρι τής Καρδίτσης Θεσσαλιώτιδος καί δημοσιευθέντι υπό 
τοΰ Σπ. Π. Λάμπρου 3. Ή θέσις τής Βυζαντινής ταΰτης πόλειυς, ήτις λέ
γεται καί οΰδετέρως τά Βοννενα, μέχρι τοΰδε αγνοείται.

Ευχής έργον θά ήτο νά άνασκαφώσι τά ερείπια τής Βυζαντινής ταΰ
της μονής καί ιδίως τό μέρος ένθα έκειτο δ ναός καί τά πέριξ αυτοϋ, διότι 
εϊμεθα βέβαιοιι οτι θά ευρεθώσι πολλά γλυπτά καί έπιγραφαί, καί ιδίως 
άρχαΐαι Έλληνικαί, διότι δλον τό μαρμάρινον υλικόν τής μονής έλήφθη 
έξ αρχαίων Ελληνικών μνηνείων.

Έν Βόλιρ τή 2ό Φεβρουάριου 1938

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έβδομαδιαίςι Επιθεωρήσει Νεολόγου, έν Κων/πόλει, τόμ. F', 1893—1894, σελ. 
715). Δέν γνωρίζομεν διατί έτιμήθη ό “Αγιος ούτος έν Τυρνάβω διά δύο ναών.

1 Βλ. Ν. I. Γιαννόπουλο ν,Ένθ’ άν. σ. 739, ένθα περί Τσιαμπλασάρ.
2Ράλλη-Ποιλή, Σύνταγμα θ. καί ί. κανόνων, τόμ. Ε', σ. 482.—Ν. I. 

Γιαννοπούλου, Έπισκοπ. Κατάλ. Θεσσαλίας, (Έπετηρίς Φιλολ. Συλλόγου 
«Παρνασοΰ», τόμ. I'. 1914, σ. 255. τόμ. ΙΑ', 1915, σ. 185.

3 Έν τφ Δελτίιρ τής Ίστορ. καί Έθνολ. Έταιρ. τόμ. Α', σ. 113-119.
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B\

ΜΕΓΑΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΝΗ 
ΕΝ ΤΩ ΤΟΥΡΚΙΚΩι “ΤΕΚΚΕ ΤΩΝ ΜΠΕΚΤΑΣΗΔΩΝ,,

Πλησίον τού Σιδηροδρομικού Σταθμοί) Ρηγαίου (Άϊβαλί) και εις 
ήμισείας ώρας άπόστασιν, κειται τό χωρίον Ρηνί, ύπερθεν τού οποίου εύ- 
ρηται ή Τουρκική Μονή Τεκκες τών Μπεκτασηδων ή ΜπεκτασελΙ-Τεκκές, 
κατοικουμένη υπό Δερβισσών ή Τουρκαλβανών ’.

Ό Τεκκες οΰτος ήτο πριν μεγάλη Βυζαντινή Μονή κείμενη μεταξύ 
'Αλμυρού καί Φαρσάλων επί των βορείων παραφυάδων τής Όθρυος, αΐ- 
τινες περικλείουσαι από δυσμών καί βορρά τό εύφορον Κρόκιον πεδίον 
τού 'Αλμυρού χωρίζουσι τήν επαρχίαν 'Αλμυρού από τής των Φαρσάλων, 

Ή μονή λοιπόν αύτη, ήτις ήτο έστραμμένη προς τό Φαρσάλιον πεδίον, 
μετά τήν υπό των Τούρκων κατάκτησιν τής Θεσσαλίας κατά τον ΙΕ' αιώνα, 
εν άγνώστφ χρόνιο, κατελήφθη υπό των Τουρκαλβανών Δερβισσών (μονα
χών) τής αιρέσεοις τού Άλή, καί μετεβλήθη είςΤεκκέν τών Μπεκτασηδων. 
Λέγεται δε καί Ντονλπαλϊ Τεκκες, ήτοι Μονή τών τάφων, διότι οί Μπε- 
κτασήδες εις δυο Μαυσιολεΐα θολωτά θάπτουσιν εντός τούς ηγουμένους 
αυτών.

Έκ τής Βυζαντινής μονής δεν σώζονται ερείπια. Μόνον δέ εις τά δά
πεδα τών δυο θόλων τών προπυλαίων τών Μαυσωλείου, τά όποια στη-

ΚΗ νΓτ ΠΤ Μ ΰ
Ν I Κ <*> Λ Α”λλ η^,

Είκ. 3. Ή έν τφ τεκκέ άποτριβεΐσα Βυζαντινή επιγραφή.

ρίζουσιν άνά τέσσαρες μονόλιθοι κίονες, είναι έπεστρωμέναι διάφοροι πλά
κες λευκού μιαρμάρου ορθογώνιοι. Έξ αυτών μία (είκ. 3) είς τό πρώτον 
Μαυσωλεΐον φέρει κατά μήκος μακράν Βυζαντινήν επιγραφήν, έφθαρμέ- 
νην ως επί τό πλεΐστον εκ τής ένεκα τών συχνών πατημάτοιν προστριβής, 
ετέρα δέ είς τό δεύτερον Μαυσοολεϊον ύπάρχουσα ήτο θωράκιον φέρον 
έγγλυφον μέγαν τριπλούν σταυρόν. Τρίτος λίθος ορθογώνιος, ήτοι βάσις 
λευκού μαρμάρου, κατά τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τών προπυλαίων 1

1 Πρβλ. F. Η a s 1 u c k, έν Britisch School Annual XX (1913/4) σ. 110.
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τοϋ πρώτου Μαυσωλείου φέρει επί τής μιας μακράς πλευράς εντός άψΐ- 
δος ανάγλυφον διπλοΰν σταυρόν μετά φυτικών διακοσμήσεων καί άλλο
τε επιγραφήν: ΕΚΗΔΕΥΣΕΝ ΑΥΤΟΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ διά Βυζαντινών 
γραμμάτων. Την επιγραφήν ταΰτην εϊχομέν ίδει προ ετών μετά τοΰ Γάλ
λου Fougeres καί άργότερον μετά τοϋ Γερμανού Kern, αλλά κατά 
τό 1934 μεταβάντες πάλιν δι’ έρευνας εις τον Τεκκέν εϊδομεν μετά λύπης 
δτι οι Λερβίσσαι1 ειχον εξαλείψει τά γράμματα. Σήμερον σορζεται μόνον 
δ Σταυρός μετά τών διακοσμήσεων.

Επειδή δέ πολλοί αρχαίοι λίθοι ίσοδομικοί καί μεγάλαι πλάκες ορ
θογώνιοι κεϊνται εις δυο βρύσεις, παρά τό χοορίον Ρηνί καί έν τφ Τεκκέ 
αΐτινες είναι είλημμέναι έξ αρχαίου κτηρίου (ναοΰ) καί έκ τής Βυζαντι
νής μονής, συμπεραίνομεν δτι θά έ'κειτο ενταύθα κατά τους αρχαίους 'Ελ
ληνικούς χρόνους Ελληνικός ναός* 2 3 μεταβληθείς ύστερον υπό τών Βυζαν
τινών εις μονήν 3.

Ή οικοδομή τοϋ πρώτου Μαυσωλείου είναι έκτισμένη δι’ ίσοδομικών 
πωρίνων λίθων περιβαλλόμενων κατά τούς αρμούς υπό πλίνθων οπτών 
κατά το Βυζαντινόν σύστημα, τοϋθ’ δπερ άποδεικνύει δτι έκτίσθη κατά 
τον Ιζ' αίωνα, ώς καί πολλά άλλα τζαμία έν Θεσσαλία, αί δέ λοιπαί πλευ- 
ραί τοΰ Μαυσωλείου τούτου, ως καί τοΰ ετέρου, είναι έπικεχρισμέναι δι’ 
άσβεστου. ’Ίσως εντός τών κελλίων τών Δερβισσών νά κεϊνται καί άλλο1 
Βυζαντινοί αρχιτεκτονικοί λίθοι.

Είς τά κελλία τοΰ Τεκκέ δέν έπέτρεπον οι Τουρκαλβανοί Δερβίσσαι 
νά είσέλθη τις άκωλύτο>ς καί έρευνήση μή είναι έντετειχισμένα μάρμαρα 
αρχιτεκτονικά τής Βυζαντινής Μονής. Τόσον δέ είναι μεταβεβλημένα τά 
πράγματα, ώστε δέν γνωρίζομεν ακριβώς ποΰ έ'κειτο ό ναός. Φαίνεται όμως 
δτι ή Βυζαντινή μονή ήτο μεγάλη καί πλούσια, διότι καί ό Τεκκές ό άντι- 
καταστήσας αυτήν έ'χει μεγάλην περιουσίαν κτηματικήν, καί δύο ίδιόκτη-

' Κατά τό 1881, κατά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας, έπεσκέφθη ό αείμνη
στος Α. Κουμουνδοΰρος τόν Τεκκέν καί έπέστησε τήν προσοχήν του επί πλακός 
πλήρους γραμμάτων έν τφ δαπέδφ τοϋ νάρθηκος τοΰ Αλ Μαυσωλείου. Βραδύτερον 
ό ηγούμενος τών Δερβισσών Μπαϊράμ Μπαμπάς διέταξε καί έξήλειψαν τά γράμ
ματα διά κοπίδος, ΐνα μή φαίνηται ή παλαιά Χριστιανική ίδιότης τοϋ Τεκκέ, ως 
διηγήθησαν ήμΐν αΰτόπται μάρτυρες, καί ώς δεικνύουσιν τά ίχνη τής κοπίδος έπί 
έτέρας πλακός. ”Αρα ύπήρχον δύο πλάκες ενεπίγραφοι !

2 ’Ίσως τό παρά τήν Σκοτοϋσαν μαντεΐον Διός Φηγωναίου, δπερ αναφέρει ό 
Κινέας παρά Στράβωνι.

8 Περί τοΰ Τεκκέ πρβλ. τά γραφέντα υπό Ζ ω σ ι μ ά Έσφιγμενίτουι 
είς τό περιοδικόν Προμηθεύς, έν Βόλφ 1891, Σ/βριος, σελ. 278, σημ. ι'. καί 
περί Μπεκτασήδων Σκαρλάτου Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολή, τόμ. 
Γ'. σελ. 494.
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τα χωρία κατοικοΰμενα υπό Χριστιανών γεωργών, τό Ρηνί καί το Άρδο- 
κάν, εις τά οποία είναι καί ναοί επ’ όνόματι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου, νεώ- 
τερα κτίσματα. Οί Δερβίσσαι εντεύθεν ίσως δρμώμενοι λέγουσιν δτι ό 
Τεκκές ήτο πριν Βυζαντινή Μονή τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, εις ον καί άνά- 
πτουσι καί κανδήλαν.

Έν Βόλφ τή 30 Μαρτίου 1938
Ν. I. ΓΊΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Γ.

Λ Ε X I Ν Ε Ο Ν
ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ Η ΚΩΜΗ ΕΝ ΤΗι ΕΠΑΡΧΙΑι ΑΛΜΥΡΟΥ

Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Σωτηρίου, δστις 
από ετών ενεργεί άνασκαφάς εις τάς Θεσσαλικάς Θήβας (Νέαν Άγχία- 
λον), εδημοσίευσεν εις τά Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 
μεταξύ άλλων καί δυο παλαιοχριστιανικά? επιγραφάς επιτύμβιους.

Εις άμφοτέρας τάς επιγραφάς ταΰτας άπαντα ή λέξις Λεχίνεον 
καί Λεχένεον, άναφερομένη εις πόλιν ή κώμην κειμένην εγγύς ή 
μακράν των Χριστιανικών Θηβών Θεσσαλίας, εν τή έπαρχίμ 'Αλμυρού \

“Οτι τό Λεχίνεον ήτο πόλις ή κώμη εξάγεται εκ τής πρώτης 
επιγραφής, δημοσιευθείσης εν Πρακτικοϊς Άρχαιολ. Εταιρείας 
τού 1933 (σελ. 55-57, άριθ. 1, είκ. 8, στίχ. 7-11) εν τή οποία άναφέρεται 
«Ά γ α θ ό κ λ (ε ι) α ά π ό [ Λ ε χ ι ν έ ο υ, γυνή Ό ν | η σ ί μ ο υ 
II α λ | α τί ν ου». ’Αλλά καί εν τή δεύτερα επιγραφή δημοσιευθείση έν 
Πρακτικοϊς τής Άρχαιολ. Εταιρείας τού 1935, (σελ. 64, άριθ. 1) 
αναγράφεται εν στίχφ 1-2 :

«Μ Μ........[από Λ- ] ε χ ε ν έ ο υ, ένθα κ α τ ά [κ ε ι τ α ι] ό
προγεγραμμ, ένος | Σ α ν β ά τ ι ς».

■ 'Ως βλέπομεν, ή αυτή λέξις επαναλαμβάνεται εις άμφοτέρας τάς επι- 
γραφάς με μόνην τήν διαφοράν δτι εις τήν προίτην επιγραφήν γράφεται 
Λ ε χ ι ν έ ο υ δι’ ί ώ τ α, εις δέ τήν δευτέραν γράφονται δλαι αί σύλ
λαβοί! δι’ ε ψιλού, ήτοι Λ ε χ ε ν έ ο υ.

Μέχρι τοΰδε εκ τών Χριστιανικών Θηβών Θεσσαλίας (Ν. Άγχιάλου) 
έχομεν τέσσαρας επιγραφάς άναγραφούσας ονόματα πόλεων. Τούτων μία 
προ ετών εύρεθεΐσα τό 1885 άναφέρει τήν πόλιν 'Α ρ μ υ ρ ά (=τ ά Ά ρ- 
μ υ ρ ά), Ιν αυτή δήλα δή άναφέρεται: «Μνημεΐον Ευσεβίου 
π α ρ ά Ά ρ μ υ ρ ά ά π ο θ α [ν ό ν τ ο ς]»1 * 3. Μετά έρχονται αί άνωτέρω 
μνημονευθεΐσαι δύο έπιγραφαί αί μνημονεύουσαι τό Λ ε χ ί ν ε ο ν, Τετάρ
τη δέ δημοσιευθεΐσα έν II ρ α κ τ ι κ ο I ς τής Άρχαιολ. Εταιρείας τοΰ

1 Μέ τό Λεχίνεον οΰδεμίαν σχέσιν έχει ό έτερος τών λιμένων τής Κόρινθου
Λέχαιον.

3 Βλ. G. Fougeres, Bulletin de Corresp. Hellenique XIII, σελ. 405j 
Δ ε λ τ ί ο ν «’Όθρυος», Β', 1899, σ. 24, άρ. 23. Ν. I. Γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ν, έν 
Byzant. Zeitschrift, τόμ. XXI, 1912, σ. 158, άρ. 10.
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1935, σ. 65 υπό τού κ. Σωτηρίου αναφέρει πόλιν Μαγνητών. Έν τή τε
λευταίοι ταύτη άναγινώσκομεν «...,παρανγέλλει μετά τό
έ μ έ τ ε θ ή ν α ι | [......... τ] η π ό λ ι Μαγνητών...........». ΙΙόλις
Μαγνητών ένταύθα κατ’ εκείνην την εποχήν εννοείται ή Δημητριάς.

Τό όνομα Λ ε χ ί ν ε ο ν τής κώμης ή πόλεως ταΰτης νομίζομεν δτι 
έπανευρίσκομεν εις μίαν άρχαίαν πόλιν ή κώμην τής Φθιώτιδος (επαρ
χίας 'Αλμυροϋ) τάς Λ ι γ ύ ν α ς ή Λ ι γ ύ ν η ν, τής οποίας τό εθνικόν εί
ναι Λιγυναΐος. Τό αυτό όνομα Λ ι γ ύ ν α ι εΰρίσκεται καί έν Έστι- 
αιώτιδι τής Θεσσαλίας παρά τούς Γόμφους, άναφερόμενον μετ’ άλλων 
πολισμάτων οίον Άργέντα ς, Φ ε ρινιού, Τ ι μ ά ρ ου, Σ τ ρ υ μ ο
ν ο ς καί Λ ά μ ψ ο υ καί μετά τινων άλλων μικρών φρουρίων μνημο
νευόμενων υπό τοΰ Τίτου Λιβίου ’.

Οί δ’ έν τή Φθιώτιδι (έπαρχίμ 'Αλμυρού) Λιγυναίοι, κάτοικοι 
δηλ. τών Λ ι γ υ ν ό ν ή τής Λ ι γ ύ ν η ς άναφέρονται έν επιγραφή περί 
αμφισβητούμενων ορίων μεταξύ Άλέων καί Θηβαίων Φθιωτών (τών πό
λεων δηλαδή "Αλου καί Φθιωτίδων Θηβών), άνευρεθείση έν Δελφοΐς καί 
δημοσιευθείση υπό τών κ. κ. Laurent καί Perdrizet3. Διαιτητής προς 
διακανονισμόν τών ορίων ήτο ό Μάκων Όμφαλίωνος, Λαρισαΐος, δστις 
άπεφήνατο : «περί τής μέν ι ε ρ ά ς χώρας αποδοΰναι 
τ ο ϊ ς προσοροϋσι Λνγιναίοις' δρια δέ είναι ως οί τόρμο
ν ε ς ε χ ο υ σ ι».

Κατά ταΰτα ή ιερά χώρα έ'πρεπε νά άποδοθή εις τούς συνορεύον
τας μεταξύ τών δύο πόλεων "Αλου καί Φθιωτίδων Θηβών Λ ι γ υ - 
ν α ί ο υ ς, κατοίκους τής κώμης Λιγυνών s.

Πού έ'κειτο ή κώμη αύτη δεν είναι γνωστόν. Ό Stahlin 1 έρωτά μή
πως αύτη είναι τό φρούριον Τουρκομουσλί. ’Αλλά τό χωρίον τούτο δπου 
υπάρχει μικρά άκρόπολις παρά τον υδρόμυλον τού Τουρκομουσλί, κειται 
προς δυσμάς τού Κροκίου πεδίου, απέχει δέ τοΰ 'Αλμυρού πλέον τών 
τριών ωρών, πέντε από τής "Αλου, από δέ τών Φθιωτίδων Θηβών τρεις 
περίπου ώρας.

Άκροπόλεις καί ένίοτε συνοικισμοί, άπαντώσιν εις διάφορα τής πε- 1 2 3

1 Τ ί t β s Livius, XXXII, 14, 3. «Haec traditio Gomphorum ingentem 
terrorem Thessatis intulit. Dedidere deinceps sese qui Argenta quique Pherinium 
et Timarum et L i g y n a s, et Strymonen et Lampsum habent aliaque castella etc.».

2 Laurent et Perdrizet, Bulletin de Correspondance Hellenique 
τόμ. XXV. 1901, σ. 347 και έξ, άριθ. 3. Πρβλ. καί Inscriptiones Graecae, IX 2, 
addenda X, 205, Β, στίχ. 29—30.

3 Παρά Τίτφ Λιβίφ XXXII, 14, 3, φέρεται Ligynas εις πληθυντικόν αριθ
μόν Ligynae.

^Stahlin, Hellenische Thessalien, σελ. 180, σημ. 2
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ριοχής μέρη. Ούτω παρά το χωρίον Καραδαναλί (Μαυρόλοφον) εκα
τέρωθεν τοΰ Χολορρεύματος παρατηρεΐται επί λόφου άκρόπολις καί επί 
τής άριστεράς όχθης τοΰ ποταμού κατά μήκος ίχνη συνοικισμού κώ
μης αρχαίας. Επίσης επί των βορείων προπόδων τής Όθρυος σώζον
ται τέσσαρες άκροπόλεις' μία ύπερθεν τοΰ χωρίου Μπακλαλί (νΰν Άλίας) 
επί λόφου' δεύτερα προ τοΰ χιορίου Καρατζαδαγλί (Καστράκι) επί χα
μηλού λόφου' τρίτη ΰπερθεν τοΰ χωρίου Γεντζελί ("Αγιος Σπυρίδων) 
επί λόφου καί τέταρτη εν τφ χωρίφ Γενιτζέκ (Νεοχωράκι) όπισθεν τοΰ 
οποίου είναι καί άκρόπολις διά πολυγωνικών τειχών μετά Έλληνικοΰ 
πύργου εκτισμένου δι! ίσοδομικών μεγάλων λίθων. Τέλος επί τοΰ λόφου 
τών Ζερελίων, τον όποιον άνέσκαψαν οί ’Άγγλοι Wace καί Thompson1 
κατά τά ανώτερα στρώματα τής κορυφής εΰρέθη συνοικισμός Βυζαντι
νών χρόνων.

Ό τελευταίος οΰτος λόφος γειτνιάζει μέ τά σύνορα τής Άλου καί 
τών Φθιωτίδων Θηβών, αλλά τόσον αυτός, μαγούλα Ζερελίων καλούμε
νος, όσον καί αί λοιπαί επί τών βορείων προπόδων τής ’Όθρυος άκρο- 
πόλεις δεν είναι δυνατόν νά άνήκουσιν εις τούς Αιγυναίους, διότι εν τοι- 
αύτη περιπτώσει θά έπρεπε νά εΰρωμεν ένταΰθά που την ’Ίτωνον, πό- 
λιν σημαντικήν,συμφοόνοίς μέ τάς ενδείξεις τοΰ Στράβωνος.

Συνεπώς οί Λιγυναΐοι, οί όποιοι κατά την επιγραφήν τών Δελφών, 
τοΰ 145 π. X. συνορεύουσι (προσοροΰσι) μέ τούς Άλεΐς καί Θηβαίους 
πρέπει νά ζητηθώσιν έν τφ Κροκίφ πεδίφ.

Φρονοΰμεν ότι ή κώμη Λ ε χ ί ν ε ο ν τών δύο Χριστιανικών επι
γραφών τών Θεσσαλικών Θηβών πιθανώτατα ταυτίζεται μέ τάς Λιγύ- 
νας καί σχετίζεται μέ τούς Αιγυναίους τής επιγραφής τών Δελφών.

Αί Λιγύναι έχουσι εθνικόν Λ ι γ υ ν α ί ο ς, έξ ού τό όνομα τοΰ πο- 
λίσματος Λ ι γ ύ ν α ι ο ν καί έπειτα Λιχΰναιον. Ή διαφορά τής γραφής 
Λεχίνεον καί Λεχένεον άποδοτέα εις την άγνοιαν τοΰ χαράκτου τών 
επιγραφών.

Ή πόλις λοιπόν ή κώμη Λιγύναι τής επιγραφής τών Δελφών διε- 
σώθη άναμφιβόλως καί μετά Χριστόν μέχρι τέλους τοΰ Ζ' αίώνος υπό τό 
όνομα Λ ι χ ύ ν α ι ο ν (Λεχίνεον καί Λεχένεον τών έπιγραφών).

Ή υπό παρεφθαρμένον τύπον διάσοισις ονομάτων αρχαίων πόλεων 
δέν είναι σπανία. Ώς παράδειγμα φέρομεν τά Λ ε χ ώ ν ι α τοΰ Βόλου. 
Εκεί έκειτο ή υπό τοΰ Όμηρου άναφερομένη Μ ε θ ώ ν η, ή οποία κατά 
τούς Βυζαντινούς χρόνους μετωνομάσθη Λ ε χ ώ ν η’ επειδή δ’ αυτή κατά *

'Wace, Droop, Thompson, Excavations at Zerelia Thessaly, An
nual of the Britisch School at Athens, No XIV, 1907—1908, σελ. 197—225.
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τούς αυτούς χρόνους διηρέθη εις δύο μεγάλας συνοικίας, εξηνέχθη κατά 
τον πληθυντικόν ούδετέρως τα Λ ε χ ώ ν ι α (άνω καί κάτω)3. Ούτως 
έγένοντο εκ των δύο Φαρσάλων τά Φέρσαλα καί Φάρσαλα 
καί έκ τής Τρίκκης τά Τρίκκαλα.

Έν Βόλφ τή 5X1 Νοεμβρίου 1938
Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 2

2 Οί Βυζαντινοί θέλοντες νά έξελληνίσωσι, δήθεν, τό δνομα Λεχωνιά 
μετέτρεψαν αυτό εις Λυκώνιαέκ τοϋ λύκος, (πρβλ. Γ ε ω ρ. Ά κ ρ ο πο
λίτη ν, 49, σελ. 98.—Δ η μ. Κ. Τ σ ο π ο τ ο ϋ, Γή καί Γεωργοί τής Θεσσαλίας 
κατά τήν Τουρκοκρατίαν, έν Βόλφ 1912, σελ. 26—28.— Stahlin, Meyer, 
Η e i d n e r, Pagasai und Demetrjas, Berlin 1934, σελ. 220.
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