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υπο Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ

Έν συνεχεία τών έν ΑΕ 1931, 175- 178, άρ. 
1-17, δημοσιευθεισών επιγραφών ημών έκ Θεσ
σαλίας τού Μουσείου 'Αγιας δημοσιεΰομεν καί τάς 
κατωτέρω έπιγραφάς κομισθείσας έκ διαφόρων 
χωρίων εις τό εκεί Μουσεΐον υπό τοΰ φΰλακος 
Φερών δαπάνη τής Κοινότητος 'Αγιας, ας άντε- 
γράψαμεν κατά την τελευταίαν μετάβασιν ημών 
είς 'Αγιάν.

ΣΙΚΥΡΙΟΝ ’Ή ΣΙΚΟΥΡΙΟΝ

1. Έκ Μικρόν Κιαερλί.— Στήλη επιτύμβιος λευ
κού μαρμάρου άποκεκρουμένη άνω- κάτω φέρει 
εκτυπον Έρμήν (ύψ. 1,26, πλάτ. 0,55, πάχ. 0,20, 
ύψ. γραμμ. 0,015).

ΕΡΜΗΙ — ΧΘΟΝΙΩΙ 
Κρμήι — Χθονίωι

(Έρμης έκτυπος).

2. Έκ Μικρόν Κιαερλί. — Στήλη μικρά σηκό
μορφος μετ’ αετώματος καί δυο κιονίσκων δωρι
κών εντός τοΰ αετώματος άσπίδιον. Έπί τής βά- 
σεως επιγραφή αναθηματική (ύψ. 0,36, πλάτ. 0,37, 
πάχ. 0.06, ύψος γραμ. 0,010):

ΑΦΡΟΔI ΤΑ
’Αφροδίτη..............................

Μ1ΝΥΗ "Η ΚΟΝΔΑ

3. Έκ Μακρυχωρίον (Τυρνάβου). — Κιονίσκος 
άποκεκρουμένος άνω καί κάτω, λευκού μαρμάρου, 
έχων έπί τής πρόσθιας οψεως αναθηματικήν έπι- 
γραφήν (ύψος 0,40, διάμ. 0.14, ύψ. γραμ. 0,03):

ΕΥΦΡΟΣΥΝΟ;! 
ΑΡΙΣΤ ΟΝΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ 

ΚΡΑΤΕΡΟΥ 
5 ΕΥΞΑΜΕΝΟΙ

Κνφρόαυνο[ς/ 

’ Λριστόνον 

' I [ρακλείδης 

Κρατερον 

ενξάμενοι.

KPANNQN

4. Εκ Νίκαιας (Νεμπεγλέρ).— Μικρά στήλη λευ
κού λίθου άποκεκρουμένη από τού μέσου καί άνω, 
έχουσα έγκοιλον ορθογώνιον έν τώ μέσω. Κάτωθι 
έπί τής βάσεως φέρει αναθηματικήν έπιγραφήν 
(ύψος 0,11, πλάτ. 0,19, πάχ. 0,04, ύψ. γρ. 0.010):

ΠΟΣΙΔΩΝΙ ^ΕΥΞΑΝ Ποο(ε)ιδώνι Ζευξαν

ΘΙΩ θίψ.

Ή μέν άνάγνωσις βεβαιούται, τό δέ έπίθετον 
τοΰ Ποσειδώνος Ζενξάνθιος τό πρώτον ήδη γνω
ρίζεται έκ τής έπιγραφής ταύτης, ήτις ως έκ τής 
γραφής διά I τής λέξεως ΓΙοσ(ε)Ιδώνι καί τοΰ άνε- 
στραμένου Ζ εις ^ ανάγεται είς τούς μεταγενεστέ
ρους Ρωμαϊκούς χρόνους.

Ξάνθος ως ό'νομα κύριον είναι γνωστόν έκ Θεσ- 
σαλικών έπιγραφών. Ξάνθιος δμως ώς έπίθετον 
καί μάλιστα σύνθετον έκ τού Ζεύς +ξάνθιος, καί 
δή έπίθετον τού Ποσειδώνος είναι πρωτότυπον 
καί παράδοξον.

Τό έπίθετον Ζενξάνθιος τού Ποσειδώνος πιθα
νόν νά ήναι Μακεδονικής προελεύσεως, ώς Ζευ- 
ξάνδιος, κατά τό Μακεδονικόν Ιδίωμα, γνωστού 
ό'ντος, δτι έν Μακεδονία υπήρχε θεός Ξάνθος, κατά 
τον Σουΐδαν (έν λ. έναγίζειν): «εναγίζονοιν ουν τώ 
Ξάνθω Μακεδόνες και καθαρμόν ποιοναι σνν ιπ- 
τιοις ώπλιαμένοιςι.

Ό Bage (Dissertationes Halenses, XXII, a. 
225) έν τή περί τών Ιερών τών Μακεδόνων δια
τριβή του ταυτίζει τον ’Άρην καί Ξάνθον ή Ξαν
θόν.’Αλλά, κατά τον Costanzi (Athenaeum 1914, 
σ. 49-51), ό Μακεδονικός θεός Ξάνθος δεν ήτο 
ανέκαθεν ταυτόσημος τφ ’Άρει, αλλά χωριστή θεό- 
της βραδύτερου ταυτισθεΐσα ενεκα τής όμοιότητος 
τής λατρείας, ώς έξάγομεν έκ τής ταυτότητος τής 
θυσίας κυνών γινομένης έν Λακωνία είς τον Ένυ- 
άλιοτγ έν δέ Μακεδονία είς τον Ξάνθον, ώς καί 
έκ τής προσωνυμίας Ξανθικδς τής άποδιδομένης 
έν Μακεδονία είς τον ’Άρην, ώς εξάγεται έκ ση
μειώματος μεταγενεστέρου συγγραφέως Ίω. Λαυ
ρέντιου τού Λυδού (ΙΙερι μηνών Δ', 34, σελ. 92), 
λέγοντος: «”Ονομα αΰτώ (’ Αρει) καί Αίγνπτίοις 
Πυρόεις, δθεν καί Ξαν&ικός παρά Μακεδόσιν».
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2 Ν. Γιαννοπούλου AE 1932

Κατά ταΰτα νομίζομεν δτι πρέπει νά συνδυά- 
σωμεν την λατρείαν τοΰ Ένυαλίου Ποσειδώνος 
μέ τό έπίθετον Ξάνθιος έκ τοΰ Μακεδονικού Ξάν
θος μέ πρώτον συνθετικόν έκ τοΰ Ζευς. Ζευξάν- 
θως λοιπόν Ποσειδών τό πρώτον ήδη εμφανίζεται 
έκ τής Θεσσαλικής ταΰτης έπιγραφής, όπως ένε- 
φανίσθησαν ομοίως έκ Θεσσαλικών έπιγραφών νέα 
έπίθετα τοΰ Διός Θανλιος, ’Άφριος, Φερφερέτας, 
τής Άρτέμιδος Θροοία κα'ι τοΰ Ποσειδώνος Μυΐος.

ΑΔΗΛΟΣ ΠΟΛΙΣ

5. Έκ Πλατυκάμπου (Τοπουσλάρ). — Στήλη λί
θου γλαυκοΰ μετ’ αετώματος άπλοΰ, άποκεκρου- 
μένη κάτω λοξώς αριστερά (υψ. 0,48, πλατ. 0,43, 
πάχ. 0,08, ΰψ. γραμ. 0,025). Γ', αιών π. X.

ΠΑΝψΑΕ IΤΑ Παν[ φ]αείτα [; ]

ΥΓΙΕΙΑ Ύγιεία.

6. Έκ Σαρίμισι (Κοινότατος Γλαύκης). — Βάσις 
ορθογώνιος λίθου κυανοφαίου, άποκεκρουμένη ολί
γον κατά την ά'νω δεξιάν γωνίαν καί κάτω λοξώς 
εξ αριστερών προς τά δεξιά (ΰψ. 0,40, πλάτ. 0,35, 
πάχ. 0,03, υψ. γραμ. 0,03) (είκ. 1):

ΈπΙ τής πρόσθιας όψεως έπιγραφή :

‘Ελλανο- 
κράτης σει- 

το ταμιεύ- 

οας όδώ έ- 

5 [κα]τομπέ- 

δω [τέ]ρμο- 
[να].

Όμοίαν έπιγραφήν έδημοσίευσεν άλλοτε ό Leake 
(Travels in Northern Greece, IV, 405, πίν. XL 
204) ευρών αυτήν εις αμπέλους τοΰ έπί τή Βοι- 
βηΐδι χωρίου Καοτρί, ένθα συνήθως θέτουσι την 
άρχαίαν Μαγνητικήν πόλιν ’Άμυρον. Άλλ’ ή διά- 
ταξις τών γραμμάτων τής υπό τοΰ Leake δημο- 
σιευθείσης έπιγραφής είναι διάφορος τών τής ήμε- 
τέρας, έχοΰσης ώς εξής εκείνης:

ΕΛΛΑΝΟΚΡΑΤΗ 
22ΕΙΤΟΤΑΛΛΙΕΥ 
ΖΑ20ΔΩΕΚΑΤ 
ΟΜΠΕΔΩΤΕΡ/ΆΟ 

5 ΝΑ

Τήν έπιγραφήν ταΰτην τοΰ Leake άνεδημο- 
σίευσαν καί άλλοι καί τελευταίος ό Kern έν IG, 
IX2, 1093.

Τρίτην δέ όμοίαν έπιγραφήν εΰρεν ό Kern έν 
τφ χωρίω Σαρτζιλάρ τής Λαρίσης έν τή οικία τοΰ 
Ραΐφαγα, ήν έδημοσίευσεν έν IG, IX2, 1029. Καί

Είκ. 1. ‘Επιγραφή Μουσείου Άγιας.

ή έπιγραφή αυτή τοΰ Kern έχουσα τάς αυτάς λέ
ξεις καί τό αυτό νόημα προς τάς δυο άλλας έπι- 
γραφάς, διαφέρει δμως αυτών κατά τήν διάταξιν 
τών γραμμάτων έχουσα ώς εξής (Ή έπιγραφή αΰτη 
εΰρίσκεται ήδη εις τό Μουσεΐον Λαρίσης ύπ’ άριθ. 
Ευρετηρίου 383):

ΕΛΛΑΝΟ 
ΚΡΑΤΗΣ 
ΣΕΙΤΟΤΑ 
ΛΜΕΥΣΑΣ 

5 ΟΔ63ΕΚΑ 
ΤΟΜΠΕ 
ΔΩΤΕΡΜΟ 

ΝΑ

Ώς βλέπει τις έχομεν τρεις έπιγραφάς άναφερο- 
μένας εις τό αυτό πρόσωπον, τον Έλλανοκράτην, 
διά τήν αυτήν αιτίαν, οειτοταμιενσαντα, καί διά 
τών αυτών λέξεων, πλήν διαφόρου διατάξεως τών 
γραμμάτων, εύρεθείσας εις τρία διάφορα χωρία 
λίαν άπέχοντα άλλήλων, ήτοι εις Καστρί έπί τή 
Βοιβηΐδι λίμνη, εις Σαρτζιλάρ καί εις Σαρίμισι 
τής πεδιάδος Λαρίσης.

Στίχ. 2. ΣΕΙΤΟΤΑΜΙΕΥΣΑΣ. Έξ έπιγραφών 
τής Έλευσΐνος γνωρίζομεν δτι έτιμήθη υπό τών 
’Αθηναίων ό Δίων »γραμματεύων τοϊς Ταμίαις τών
Σιτωνικών κα'ι τοΐς επί τεΐ Διοικηοει..........και νυν
γραμματεύων τώι Ταμίαι τών Σιτωνικών τον ενιαυ- 

! τον έπί Μενεκλέους πολλή ν σπονδήν πεποίηται περί

ΕΛΛΑΝΟ 
ΚΡΑΤΗΣΣΕΙ 
ΤΟΤΑΜΙΕΥ 
ΣΑΣΟΔΩΕ 

5 ffTOMTTE 
ΔΩ . τΡέΛΟ
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AE 1933 Θεσσαλίας έπιγραφαί 3

την τον σίτου δόσιν κλπ.» (Δ. Φίλιος, Άρχ. Εφημ. 
1887, 187, στίχ. 3 καί 9). Γνωρίζομεν δέ διι εν 
Άθήναις ή εισαγωγή τοΰ σίτου έγίνετο έξωθεν 
προς διατροφήν τών κατοίκων. Προς τοΰτο δέ 
διάφοροι άρχαί ήσαν έγκατεστημέναι, εν αις και 
οί οιτώναι, καθήκον έ'χονιες νά άγοράζωσι δαπα- 
ναις τον Κράτους ή διά χρημάτων πλουσίων πο
λιτών, προς τοΰτο χορηγούμενων, σίτον, και οί 
άποδέκται, οΐτινες παρελάμβανον, κατεμέτρουν καί 
έταμίευον εις τάς δημοσίας άποθήκας τον σίτον. 
Οί άποδέκται δέ οΰτοι εκαλούντο Ταμίαι. Έν στίχω 
δμως 9^ άναφέρεται εις Ταμίας τοΰ σίτου (Δ. Φί
λιος, Άρχ. Έφημ. 1887, σελ. 190).

Έξ άλλου δέ γνωρίζομεν δτι καί ό σιτοβολών 
τής Ελλάδος, ή Θεσσαλία, πολλάκις έ'πασχεν έκ 
σιτοδείας και σπανοσιτίας, ώς εξάγεται έκ ψηφι
σμάτων τής Λαρίσης, δι’ ών έτιμήθησαν ό Άγασι- 
κλής Μέντορος Μακεδών εκ Δίου ώς ευεργέτης 
«υπό την σιτοδείαν» (Άρβανιτόπουλος, Άρχ. Εφ. 
1910, σ. 342-344, άριθ. 2) καί ό "Υπατος Τίτος 
Κοίγκτιος Φλαμινΐνος (Άρβανιτόπουλος, Άρχ. Έφ. 
1910, σ. 344-347, άριθ. 3). Επίσης δέ καί έκ 
ψηφισμάτων τών Γόννων, δΤ ών έτιμήθησαν ό 
Νικίας Θερσιμένους, ώς χορηγήσας σίτον υπό τύ
πον δανείου, καί οί αδελφοί Απολλόδωρος καί 
Διόδωρος Διοδώρου, Φαλανναΐοι, καί δι’ άλλας 
ευεργεσίας καί < ευχρηστήσαντες τη πόλει έξ εαυ
τών σίτον» (Άρβανιτόπουλος, Άρχ. Έφημ. 1912, 
σ. 61, άριθ. 89 καί 90).

Καί οί Μάγνητες δέ κατά τους Ρωμαϊκούς χρό
νους ειχον εύεργετηθή υπό Σωπάτρου τοΰ Εύβοΰ- 
λου, στρατηγού τών Μαγνητών καί άλλως καί διότι 
«σιτοδήας ένεστώσης, πρώτον μέν άπέδωκε παρ εαυ
τόν εις το σειτωνικόν άτοκα τον τής αρχής χρόνον 
δηνάρια τετρακι(σ)χείλια και το[ΰ]/[άει παρ]όντος 
κρατίστον καί συνφερωτάτον πάαι [πολλήν πρό
νοιαν έποι]ήσατο καί διά τούτων το τής αειτο[δήας 
έκούφιοεν], έπιλαβόντος τον δνσανααχέ[του λιμόν] 
.... οντος κινδύνου κλπ.» (IG, IX2 110412).

Κατά ταΰτα δέ ό Έλλανοκράτης ήτο Ταμίας 
τοΰ σίτου, δν είχε ταμιευσει ίσως είς τρία κέντρα 
έν καιρώ σιτοδείας είτε δαπάναις τοΰ Κράτους ή 
τών πόλεων, είτε εύπορων πολιτών καί ήτο ό μό
νος ταμίας αυτός κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, 
ώς θά έλέγομεν σήμερον Γενικός Άποθηκάριος.

7. Έκ Μεταξόχωρίου (Ρέτσιανης) Άγιας.—Στήλη 
έπιτΰμβιος λευκού μαρμάρου, άποκεκρουμένη άνω, 
ένθα ύπήρχεν άνάγλυφον. Κάτωθι είναι Ερμής 
έγχάρακτος (ύψ. 0,64, πλάτ. 0,36, πάχ. 0,12, ύψ. 
γραμ. 0,035):

ΜΑΡΚΙΩΝΚΑΙΜΑΡ
ΚΙΑΜΑΡΚΥΛΟΝΤΟ
AIAYTUUNTEKNON

NMNIACXAPIN®
5 PUUCXPHCTEXAff

Μαρκίων και Μαρ- 

κία Μαρκνλον τό 

αίαν τών τέκνον 

μν(ε)ίας χάριν [ή-] 

5 ρως χρηστέ χα[ιρε].

Στίχ. 3. AIAYTUJN έγράφη ή πρώτη συλλαβή 
διά διφθόγγου αι άντί δι’ ε = εαυτών.

Τό ό'νομα Μαρκία είναι γνωστόν έξ έπιγραφών 
IG, IX2, 910 Λαρίσης καί 53848.— Δημητριά- 
δος 111711.

Τά δέ ονόματα Μαρκίων καί Μαρκύλος νΰν τό 
πρώτον γίγνονται γνωστά έξ έπιγραφών.

ΓΟΝΝΟΣ

8. Έκ Γόννων (Δερελί). — Τεμάχιον στήλης λί
θου κυανοφαίου, σφζομένης κατά τό έν τέταρτον 
κατά τήν άνω δεξιάν γωνίαν μετά γείσου (ύψος 
0,20, πλάτ. 0,23, πάχ. 0,04, ύι|>. γ'ραμ. 0,015):

///,ΡΤΕΜΙΔΙ ΕΙΛΕ1ΘΥΙΑΙ
/ Ά Ιρτέμιδι ΕΙλειθνίαι.

Αναθηματική έπιγραφή τή Είλειθυία Άρτέμιδι, 
προστάτιδι τών τοκετών. Τοιαΰται δέ άναθηματι- 
καί έπιγραφαί έκ Γόννων είναι, έν τώ Μουσείω 
Βόλου πλεΐσται.

ΜΟΨΙΜΟΝ ’Ή ΛΑΚΕΡΕΙΑ (;)

9. Έκ Δογάν. — Τεμάχιον στήλης λευκού μαρ
μάρου άποκεκρουμένης άνω καί κάτω (ύψος 0,25, 
πλάτ. 0,28, πάχ. 0,05, ύψ. γραμ. 0,025):

//^ΟΥφΑΡΟΥφΟΥ [Ρ]ονφα Ρονφον.

Τό δνομα Ρούφα, Ρωμαϊκόν, είναι γνωστόν έξ 
•έπιγραφών IG, IX2, 47421 Άτραγος, 10428 Γόν
νων, 7213 Λαμίας 55013 καί 5622 Λαρίσης.

Επίσης καί τό δνομα Ρονφος, τό όποιον είναι 
κοινότατον κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους.

ΦΕΡΑΙ

10. Βελεστίνος. —Έν τή κλίμακι τής οικίας τής 
χήρας Δημητρίου ’Ιατρού ώς βαθμίς είναι έντε- 
τειχισμένη στήλη έπιτΰμβιος λίθου γλαυκοφαίου 
μετ’ έφθαρμένου άνθεμίου (ύψ. 1 μ., πλάτ. 0,30, 
πάχ. 0,07):

ΑΣΤΟΚΡΑΤ. . Άστοκράτ[ης]

Ξ . Ν . ΚΡΑΤ . . . Ξεν[ο ]κράτ[ονς]
18
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4 Ν. Γιαννοπονλου AE 1933

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ 

Μουσεϊον Βόλου.

11. Παλαιαί 'Αλυκαί Βόλου.— Στήλη τετράγω
νος λευκοΰ μαρμάρου μετ’ αετώματος άνευ άκρω- 
τηρίων.Έντός τού αετώματος ρόδαξ.Εντός ή στήλη 
φέρει έγκοιλον τετράγωνον, έν τω οποία) παρί- 
στανται εν άναγλύφω τρεις μορφαί, δυο γυναικεΐαι 
και μία παιδική. Δυο γυναίκες ΐστανται ό'ρθιαι

Είκ. 2. Ανάγλυφοι· Α η μ η τριάδας.

κατ’ ενώπιον, περιβεβλημέναι χιτώνα καί ιμάτιον 
καί φέρουσαι την μεν αριστερόν χεϊρα επί τοΰ 
στήθους, την δε δεξιάν έκτείνουσαι προς τα κάτω' 
ή δέ αριστερά ίσταμένη γυνή περιβάλλει διά τής 
δεξιάς χειρός μικρόν παΐδα ίστάμενον έν τφ μέσφ 
κατ’ ενώπιον. ’Ανάγεται δέ, ως έκ τής τεχνοτροπίας 
φαίνεται, εις τους τελευταίους Ρωμαϊκούς χρόνους 
(ύψος 0,64, πλάτ. 0,48, πάχ. 0,05, ΰ\|). γραμ. 0,03 - 
0,02).’ Αξιόν δέ παρατηρήσεως είναι οτι έμπροσθεν 
επί τοΰ χιτώνος κρέμαται στενή λωρίς υφάσματος 
μέχρι τών ποδών, εν εΐδει επιτραχηλίου ιερέων επί 
των δύο γυναικείων μορφών. Έπί δέ τής μετόπης 
τοΰ αετώματος είναι ή εξής επιγραφή :

CUJ THPIXAA0HNOUUPOYHPUJCXPH 
®AAAOCZUUCIMOY CT6XAIP6

Σωτηρίχα ’Αθηνοδώρου ηρως χρη-
Θάλλος Ζωοίμον. στε χοίρε.

Στίχ. 1. Ό χαράκτης έλαθε νά γράψη τό Δ έν 
τή λέξει ’Αθηνοδώρου καί προσέθηκεν αυτό άνωθι 
τοΰ UU οΰτω: Έν τφ 2“ στίχφ προσέθηκε μι
κρόν τό 0 άνω πλαγίως αριστερά τοΰ Α τής λέ- 
ξεως Θάλλος.

Σωτηρίχα, όνομα γυναικός γνωστόν εξ επιγρα
φών IG, IX2, Φαλάννης 1232. — Μητροπόλεως 
276 α 6.

Θάλλος IG, IX2, Λαρίσης 886, 903, 1352.- 
Δημητριάδος 1117S. — Θάλλος στρατηγός Θεσσα- 
λών, Λαρίσης 551Π.— ’Αθηνόδωρος Λαρίσης 623. 
— Δημητριάδος 1185.

ΠΑΓΑΣΑΙ

12. Λνγαρόρρευμα, θέσις προς Β. τών Παλαιών 
'Αλυκών τοΰ Βόλου μεταξύ τοΰ μεσημβρινού καί 
δυτικού τείχους τών Παγασών καί τοΰ δυτικού τής 
Δημητριάδος. Άνευρέθη υπό καραγωγέως τω 1918 
καί ένετειχίσθη εις τόν τοίχον τοΰ προαυλίου τής 
έν Βόλω οικίας αυτού, έξ ού άπετειχίσθη ΰφ’ ημών 
καί έκομίσθη εις τό Μουσεϊον, τεμάχιον πλακός 
κυανοφαίου λίθου άποκεκρουμένον δεξιά αριστερά 
καί όπισθεν. Έπί δέ τής πλευράς τοΰ πάχους φέ
ρει αναθηματικήν έπιγραφήν τοΰ Ε' π. X. αίώνος 
(μήκ. 0,60, πλάτ. 0,26, πάχ. 0,10, ΰψ. γραμ. 0,03):

ΠΟΤΕΙΔΟΝΙ Ποτειδόνι.

'Η προκειμένη έπιγραφή αναθηματική τω Πο- 
σειδώνι είναι ή πρώτη ευρεθεΐσα έν Παγασαϊς. 
Επίσης έκ Παγασών προέρχονται καί δύο τεμά

χια σκληροΰ έγχωρίου λίθου, εύρεθέντα προ έτών 
ύφ’ ημών μετ’ αρχαϊκών έπιγραφών, άποκείμενα 
έν τφ Μουσείφ 'Αλμυρού (Αελτίον τής έν 'Αλμυρώ 
Φιλάρχαιου Εταιρίας «Όθρυος», τεύχος F', 1906, 
15, 2. Πίν. Α', είκ. 4 καί 5).

ΠΤΕΛΕΟΝ

(Μουσεϊον Αλμυρού).

13. Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1931 άνευρέθη έν 
νέφ ’Αχίλλεια) παρά τό ΓΙτελεόν πλησίον τής 
οικίας τοΰ κ. Άριστείδου Φλωράκη έπιστύλιον 
σηκομόρφου μνημείου λευκοΰ μαρμάρου, εις βά
θος ενός μέτρου, όπου άνωρύσσετο φρέαρ (είκ. 3). 
Τό έπιστύλιον τούτο έχει πέντε ακρωτήρια ύπερ- 
θεν τοΰ γείσου. ’Έχει δέ μήκος 1,20, πλάτος 0,49 
καί πάχος 0,25. Δεξιά δέ είναι ολίγον άποκε
κρουμένον.

Φέρει δέ τήν εξής έπιγραφήν:
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EA 193;! Θεσσαλίας έπιγραφαι Ο

Κιχ. Η. Ά':τίΌΤr/.ror σηκομαρμάρου μνημείου εκ Ν. Άχιλλείου 

παρά το Πτελέον μετ’ επιγραφής.

ΑΜΕΝΙΧΑ 
Α μενίχα

ΠΟΛΕΜΟΚΡΑΤ ΟΥ 
Πυλεμοκράτου 

ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 
Πολυκράτης 

ΠΟΛΕΜΟΚΡΑΤ ΟΥ 
ΤΙολεμοκράτου

ΔΑΜΩ
Δαμω

ΣΑΜΟΥ
Σάμου

ΠΟΛΕΜ./jg
I Ιολεμ[οκράτης]

ΚΑΕ ii/0/lg
Κλε/οτιτολέμον ;/

I

οικίας τοΰ κ. Φλωράκη προσφάτως έκσκαφέντα 
ερείπια Ρωμαϊκού λουτρώνος και δάπεδον ψηφι
δωτόν Ρωμαϊκών χρόνων.

Κατά δε την Βυζαντινήν εποχήν επί τής προε- 
χούσης εν τή θαλάσση γλώσσης εκειτο μεγάλη 
Βυζαντινή μονή, ήν ο! εγχώριοι καλοΰσι ΙΙαληο- 
ξενιάν, και ής τα ερείπια ναοΰ καί κελλίων σφζονται 
καταφανή καί προς τό δυτικόν μέρος εις μέγα ύψος 
4 - 5 μέτρων. Περί τής μονής δέ ταύτης έγράψαμεν 
άλλοτε αλλαχού (πρβλ. Ν. I. Γιαννοποόλου. Ή Με
σαιωνική Φθιώτις καί τά έν αυτή μνημεία, Δελτίον 
Ίστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας τόμ. Η' 1922, σελ. 
29 - 30, πίναξ παρένθετος καί εϊκών έν σελ. 34).

Τό έπιστύλιον τούτο έκομίσθη εις τό Μουσεΐον 
'Αλμυρού.

Ώς βλέπομεν έν τφ έπιστυλίφ αναγράφονται 
τέσσαρα ονόματα νεκρών, έξ οΰ δηλούται δτι τό 
σηκόμορφον μνημεϊον ή το οικογενειακόν, διότι ή 
Αμενίχα καί ό Πολυκράτης έχουσι πατρωνυμικόν 
Πολεμοκράτον, ό δέ Πολεμοκράτης θά ήτο ό πα
τήρ τής Άμενίχας καί τοΰ Πολυκράτους· τό δέ 
τέταρτον όνομα τό όποιον συνεπληρώσαμεν Πολε- 
μ[οκράτης Κλε[οτιτολέμον ή άλλως] θά ήτο ίσως 
υιός τού Κλε[οπτολέμου ή άλλως] λαβών τοΰ παπ
πού του Πολεμοκράτους τό όνομα.

Ώς προς δέ τό δεύτερον όνομα Δαμω Σάμου 
γνωρίζομεν έξ ετέρας οικογενειακής επιτύμβιου 
στήλης, εύρεθείσης προ ετών έν τή θέσει Φανός, 
όπου κεΐνται τά έρείπια τής πόλεως \4ντρώνος καί 
δημοσιευθείσης υπό τών Jamot καί Desehamps 
(BCH, XV, 1891, σ. 343, άρ. 21.-IG, IX2, 96), 
τό όνομα Σάμον, διότι ή επιγραφή εκείνη έχει:

«— — — — ας I [Μ]νασίμαχος Σά[μου] | |Σ]ά- 
μιχος Σάμο[υ] [Τ]ιμασίθιοςΣάμο[υ] ί, Θέων Σάμου».

Κατά ταύτα δέ ή Δαμοο Σάμον ανήκει εις τήν 
οικογένειαν Σάμου εξ Άντρώνος' διότι τό Νέον 
Άχίλλειον, νέον χωρίον προ 15 έτών κτισθέν, κεΐ- 
ται έν τώ μυχώ τού κόλπου τού Πτελεού καί άφί- 
σταται μίαν ώραν τών έρειπίων τοΰ ’Αντρώνος 
έντεύθεν.

Ή δέσις δέ τού Νέου ’Αχίλλειου κείται μεταξύ 
Άντρώνος καί Πτελεού έν τώ μέσφ· επειδή δέ από 
τού Άντρώνος χωρίζεται διά λοφοσειράς ανήκει 
εις τήν περιφέρειαν τού Πτελεού. Ούδέν δέ ση- 
μεΐον μαρτυρούν άρχαΐον συνοικισμόν φαίνεται 
έκεΐ Επομένως τό πάλαι θά ύπήρχον έκεΐ έπαύ- 
λεις τών Ελληνικών καί Ρωμαϊκών χρόνων διότι 
τώ 1926 μεταβάντες έκεΐ εΐδομεν έν τώ κήπω τής

ΧΑΛΚΟΥΝ ΑΓΑΛΜΑΤΙΟΝ ΕΡΜΟΥ ΚΕΡΔΩΟΥ

Ό κ. Γεώργ. Χρίστου, δικηγόρος έν Βόλω, έδώ- 
ρησεν είς τό Μουσεΐον Βόλου τώ 1933 χαλκούν 
άγαλμάτιον Κερδώου Έρμοΰ, προερχόμενον έκ 
τού έσωτερικού τής Θεσσαλίας (ΰψ. 0,135 καί μέχρι

■ ·- - -Λ

Κιχ. 4. Χαλχονν άγαλμάτιον 'Κομού Iwodfftor.
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Ν. Γιαννοπονλου AE 1933

ΠΗΛΙΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Έν Βελεστίνω κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1935, άνορυσ- 
σομένων θεμελίων οικίας τοΰ Ίω. Κορίτη, άνευ- 
ρέθη πηλίνη κεφαλή άγαλματίου μέχρι τοΰ λαιμοϋ 
και μέρους τοΰ στήθους, ένθα είναι τεθραυσμένη- 
λείπει δέ δ κορμός και τα άλλα μέλη τοΰ σώματος, 
Ή κεφαλή έχουσα ΰψος 0,17 και πλάτος 0,11 - 0,12 
περίπου ανήκει είς άγαλμάτιον ’Αφροδίτης. Ή 
κόμη χωριζομένη εις τό μέσον είναι περιδεδεμένη 
διά ταινίας· εμπρός και άνωθεν τής ταινίας είναι 
ολίγον άποκεκρουμένη. Περί δέ τον λαιμόν φέρει 
περιδέραιον.

Είκ. Γ)α. Πηλίνη κεφαλή ’Αφροδίτης.

Δημοσιεΰομεν απλώς τήν κεφαλήν ταυτην εις 
δυο εικόνας κατ’ ενώπιον κα'ι έν κατατομή (profil) 
(είκ. 5 καί 5α) Παραλαβόντες δέ τήν κεφαλήν 
ταυτην εκ τής ’Αστυνομίας Βελεστίνου κατεθέ- 
σαμεν αυτήν είς τό Μουσεΐον Βόλου.

Βόλος 9 ’Ιανουάριου 1935.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΌΣ

Είκ. ~>. Πηλίνη κεφαλή ’Αφροδίτης.

τής κορυφής 0,145). Παρίσταται Ερμής γυμνός, 
ό'ρθιος, φέρων επί τής κεφαλής φΰλλον λωτοϋ άνω 
τοΰ μετώπου κατ’ Αιγυπτιακήν τέχνην· ϊσταται 
κατ’ ενώπιον στηρίζων τό βάρος τοΰ σώματος επί 
τοΰ δεξιοΰ ποδός καί άνασΰρων ελαφρώς τον αρι
στερόν στρέφει δ’ ελαφρώς τήν κεφαλήν δεξιά βλέ- 
πων ήρεμα. Καί διά μέν τής δεξιάς χειρός, ήν 
προεκτείνει δεξιά, κρατεί βαλάντιον, διά δέ τής 
άριστεράς κηρΰκειον καί φέρει περιβεβλημένον επί 
τής άριστεράς χειρός από τοΰ άγκώνος μέχρι τοΰ 
καρποΰ τής χειρός τό ίμάτιον, πτυχουμενον και 
κρεμάμενον προς τά κάτω, ή παλάμη δμως τής 
άριστεράς χειρός λείπει άποκοπεΐσα.

Ή τεχνοτροπία τοΰ άγαλματίου είναι καλή καί 
φυσική. Είναι έ'ργον, κατ’ άνακοίνωσιν δι’ επιστο
λής τοΰ κ. Stahlin, «Ρωμαϊκών χρόνων άρχαΐζον 
κατά τό είδος τοΰ Πολυκλείτου». Τοιαΰτα άγαλ- 
μάτια Έρμοΰ είναι γνωστά (πρβλ. Salomon Rei- 
nach, Repertoire de la statuaire. Paris 1897, 
tom. II p. 157).
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