ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΑΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΗΣ

"Οπισθεν τών νοτίων λόφων τοϋ υπό τον ναόν τής Αφαίας κειμένου
χωρίου Μεσαγροϋ τής Αΐγίνης, εντός τής χαραδρώδους κοιλάδος τής άρχομένης εξ 'Αγίας Μαρίνης καί καταληγουσης προς Δ. πέραν τής γυναικείας
μονής προς τό χωρίον Άσώματος κεϊται δ συνοικισμός Σάλωνες, άποτελούμενος εξ 25 περίπου οίκων καί ών μέρος τοϋ Μεσαγροϋ. "Εχει μικράν εκκλη
σίαν τής Μεταμορφώσεως τοϋ Σωτήρος (Άι-Σωτήρα), ής ή βορεία πλευρά
είναι παλαιοτέρα, σωζουσα την αρχήν ανυπάρκτου νϋν τόξου. Καί ή μνήμη δέ
τών ανθρώπων μαρτυρεί, δτι πρό τινων δεκαετηρίδων άνεκτίσθη τό πλεΐστον
μέρος τής εκκλησίας. Τό ΰπέρθυρον εΐνε πωρίνη πλάξ φέρουσα την ώδε δημοσιευομένην επιγραφήν.
4 /ΙΑΗΓ t Ρ^ΐε'Κ§ΑΘΡ^ΝΚΑΙΑΝΑΚ6Ν\ζ ΗΟΘί 0C <αΠΑΝ C 6 iTTOC NAOCTiC A
Μ(0Ρ4(Κέ(ΛΤ£ KYHM^NIWXVKiapceunANT^KPATciiPOCiilACYNAPO
PloerfΚΑΤ ΑΡ A Κ»Ι^τώΝΛ 01Αέ ΙΔΙ Μώ>ΚΙKM ΑΚΑΡΙώΝΚΒΤΟΡ,Μ.Τα:

NHcTAvrFK

F1AU

I 6

4

γ

f *ΑνηγέρΌ·η έκ βάθρων καί άνακαινίσΦη ό Ό-εΐος καί πάνσεπτος ναός τής cΑ[γίας Μετά]
μορφώσεως του κυρίου ήμών ’Ιησού Χρίστου καί Σωτήρος Ό-εοΰ Παντοκράτορος διά συνδρο[μής καί
Πο'θητοΰ Κασταράκι καί τών λοιπών άοιδίμων καί μακαρίων κτιτόρων τής [άγιας Μο]
[έξόδου
νής ταύτης
1645.

’Αριστερά δ λίθος εΐνε ελλιπής, αλλά ευθέως πως τετμημένος. Φαίνεται δτι εν
τή δευτέρα ένταϋθα τοποθετήσει διηυθετήθη δ λίθος ούτως. Οί στίχοι καταλήγουσι πάντες εις την δεξιάν τομήν τοϋ λίθου, αλλά τό άντίγραφόν μου
δεν έπέτυχεν έν τοϋτω.
Τό δνομα τής συνοικίας ενθυμίζει τον Σάλωνα (δ εσο) άλωνας=ό Σάλω
νας — ή ’Άμφισσα) καί τά Ξάλωνα τής Λέσβου καί τής Κόπρου (πρβλ. Σ.
Μενάρδον έν Άθηνα 1907 καί Έπετηρ. Βυζ. σπουδ. 1931, σ. 338 έξ) καί
τά Πετράλωνα τών ’Αθηνών.
Ή επιγραφή λέγει περί [μο]νής (στ. 3 + 4, αν όρθώς συμπληρώ, αλλά
περί τήν εκκλησίαν ουδέν ίχνος είδον ερειπίων προσφορών. Λίθοι πολλοί
εϊργασμένοι περίκεινται, άλλ’ οΰτοι προέρχονται πιθανώς έκ τής τελευταίας
άνακαινίσεως τής έκκλησίας, πλεονάσαντες.
Ό τελευταίος στίχος εΐνε καί βεβλαμμένος καί άσβέστφ κεχρισμένος,
αλλά δι’ έπιμονής τίνος μείζονος, προς ήν έπέλειπέ με δ χρόνος, ίσως δυναται
νά δώση καί τι πλέον.
Οικογένεια Κασταράκη (στ. 3) δεν υπάρχει έν τω συνοικισμώ.
ΛΝΓ. Δ. ΚΕΡΑΜΟ 110 ΥΑΛΟΣ
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