
ΘΡΑΝΙΣ

ΥΠΟ I. ΘΡΕΨΙΑΔΗ

Τον κατωτέρω δημοσιευόμενον ένεπίγραψον λίθον μετέψερον εις τό Μουσεΐον 
τής Έλευσΐνος τον ’Ιούνιον τοΰ 1933 1 από την θέσιν «Έλευσίνια» παρά την άπό

Έλευσίνος εις Μεγάλο Πεύκο οδόν κειμένην, ολίγα δε χιλιόμετρα άπό τοΰ αρχαίου 
ιερού τής Έλευσΐνος άπέχουσαν, όπου πρώτος τον έπρόσεξεν ό συνεργάτης τών έν 
Έλευσΐνι άνασκαφών φίλος άρχιτέκτων-αρχαιολόγος κ. Ί. Τραυλός, ή δε δημοσίευσίς 1

1 Τήν έπ'ι τών Έλευσινιακών επιγραφών εργασίαν χάρις εις τό θερμόν ενδιαφέρον τοΰ Καθηγητοΰ μου
μου ήρχισα τότε εις ’Ελευσίνα, συνέχισα βραδΰτερον, κ. Β. D. Meritt, εις τό Institute for Advanced Study
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του μοΰ άνετέθη υπό τοΰ μακαρίτου διδασκάλου μου Κ. Κουρουνιώτη, ό όποιος μοΰ 
είχεν ήδη αναθέσει και την όλην μελέτην κα'ι δημοσίευσιν των επιγραφών Έλευσίνος.

Ό λίθος είναι σκληρός έλευσίνιος, σώζει δέ έπ'ι τής άδρώς ώμαλισμένης επιφά
νειας του πέντε στίχους γραμμάτων άμελώς πως χαραγμένων. Επίσης κατά τάς τρεις 
αύτοϋ πλευράς, την άριστεράν, την δεξιάν κα'ι την κάτω, είναι χονδροειδώς πελεκημένος. 
Ή κατεργασία αυτή φαίνεται ότι έγινε, διά νά προσαρμοσθή ό λίθος εις τοίχον, εις 
κτιστόν εδώ βωμόν, ουδόλως δέ έθιξε την ένεπίγραφον έπιφάνειάν του. Επομένως 
ή χάραξις τής επιγραφής καί ή κατεργασία τών πλευρών τοΰ λίθου πρέπει νά είναι 
σύγχρονοι.

Διατηρείται σχεδόν ακέραιος, άν καί έχει ύποστή φθοράς τόσον επί τής ένεπιγρά- 
φου επιφάνειας του όσον καί είς τάς πλευράς του. Αί διαστάσεις αύτοΰ είναι: ύψος 
0,53 μ., πλάτος μέγιστον 0,53 μ. καί πάχος 0,24 μ.

Τό κείμενον τής επιγραφής είναι1:

ήτοι:

μνΤίψφθ[/ΚΑΐ]ΛΛ>\/[/] 
JCt-l pOV'DO':
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Αντα[\<δ]ρο[ς καί] Μΰ[ς\ 

τον βομδν /ηερ[θΊ ϋΛ'ΐ\ί)εν 

τδι ΓΓοσειδδνι 

τον ϋ'ράνιν 

Ζιελόντε.

Την σημαντικήν αυτήν επιγραφήν, την οποίαν όμοΰ μετά τής εδώ δημοσιευομένης 
μικράς περί θράνιδος μελέτης μου είχον έτοιμον προς έκδοσιν άπό τοΰ 1939, έδημο- 
μοσίευσεν άνευ τής άδειας μου καί εν άγνοια μου ό W. Peek, μαζύ με άλλας, είς τό 
Ath. Mitt, τοΰ έτους 1942, τόμ. 67, σ. 38-39, πίν. I, είκ. 2. Έν τοΰτοις ή δημοσίευ- 
σις εκείνη κατ’ ούδέν μειώνει την σημασίαν τής ίδικής μας εργασίας, διότι ό Peek δεν 
κατενόησε τό κείμενον τής έπιγραφής, τοΰτο δέ καταφαίνεται άμέσως, εάν γίνη ή άντι- 
παραβολή τών δύο άναγνώσεων, τής ίδικής του καί τής ίδικής μου.

τοΰ Princeton καί έπανήρχισα τελευταίως. ’Επειδή δμως 
ή εκ νέου δημοσίευσις όλων τών επιγραφών τής Έλευ- 
σΐνος θά βραδυνη ’ίσως, έκρινα καλόν νά δημοσιεύσω 
πρός τό παρόν τάς σπουδαιοτέρας έξ αυτών κάμνων αρ

χήν μέ τήν αναθηματικήν αυτήν επιγραφήν, τής όποιας 
τό θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον.

1 Τό σχεδίασμα τής έπιγραφής οφείλω εις τόν ζω
γράφον κ. Ά. Κοντόπουλον.
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’Ασφαλώς τά ολίγα άμυδρώς διακρινόμενα γράμματα τοΰ πρώτου στίχου πρέπει 
ν’ αποδοθούν είς ονόματα. Ό Αύτανδρος όμως και ό Μΰς, οί άφιεριόσαντες τον βωμόν, 
είναι κατά πάσαν πιθανότητα άλιεΐς καί ούχί ναϋται, ώς θέλει ό Peek. (Πρβλ. A. Rau- 
bitschek, Dedications from the Athenian Akropolis, Cambridge 1949, σ. 299-301).

Μετά τοΰ Peek συμφωνοΰμεν είς την άνάγνωσιν και συμπλήρωσιν τοΰ δευτέρου 
τμήματος τοΰ δευτέρου στίχου, άν καί ή υπό τοΰ διδασκάλου μου κ. Β. D. Meritt, 
ό όποιος είδε καί έμελέτησε τον λίθον κατόπιν ίδικής μου παρακλήσεως, προτεινομένη 
άνάγνωσις καί συμπλήρωσις τοΰ τμήματος τούτου - /ζιόρ[ύσασ]θεν είναι έξ ίσου πιθανή 
καί συμψωνεΐ με την ανάγνωσιν καί την συμπλήρωσιν, την οποίαν έκαμα κατά τάς 
πρώτας απόπειρας μου προς άποκατάστασιν τοΰ στίχου. ’Έχει δε αυτή επί πλέον υπέρ 
αυτής καί την συμφωνίαν της προς τον δυϊκόν τοΰ /ιελόντε1.

Έάν όμως τελικώς δεχθώμεν την γραφήν ιερ[όν άνέ]θ·εΐ’, θά έχωμεν μίαν έκφρα- 
σιν, όμοιαι ή ανάλογοι προς τήν οποίαν απαντούν καί είς τήν φιλολογικήν καί είς τήν 
επιγραφικήν μας παράδοσιν. Πρβλ. τον στίχον τοΰ Εύριπίδου (’Ίων 1285)

ιερόν τό σώμα τώ ϋεω δίδω μ εχειν,

όπου τό ιερόν διδόναι ισοδύναμε! προς τό άφιερώνειν. Επίσης τήν επί τοΰ χείλους κρα- 
τήρος, εύρεθέντος κατά τάς άνασκαφάς τοΰ ιερού τής Άρτέμιδος Λαφρίας, εγχάρα
κτον επιγραφήν ΑΡΤΑ]/ΛΙΔΟΣ ΗΙΑΡΟΣ1 2 3. ’Ιδίως δετήν έκ τής Άκροπόλεως των ’Αθη
νών αναθηματικήν επιγραφήν των αρχών τοΰ 5ου αί.: [ΤΟΝΔΕ] ΣΠΟ[υ]δις· ΛΑΙς[ΤΤΟ- 
ΔΙΟ: HljEPON ΑΝΕ[ΘΕΚΕν]ή ή οποία κατά πάσαν πιθανότητα ανήκει είς έπίστεψιν 
βωμού καί όχι είς βάσιν τρίποδος, όπως υποθέτει ό A. Raubitscliek.

Ευχερής είναι ή άνάγνωσις τοΰ τρίτου στίχου, ενώ ή τοΰ τετάρτου απαιτεί μεγα- 
λυτέραν προσπάθειαν, τούτου δε ακριβώς ή κακή άνάγνωσις έκαμε τον Peek νά 
αλλοίωση έξ ολοκλήρου τό νόημα τής επιγραφής. Διότι αντί τόν ϋράνιν άναγινώσκει 
έσφαλμένως τον Θραικόν.

Τέλος είς τόν πέμπτον στίχον καί μετά τήν μόνην αύτοΰ λέξιν /ιελόντε ό Peek 
διακρίνει τό φυλλόσχημον σημεΐον στίξεως τών ρωμαϊκών χρόνων, ενώ τοιοΰτόν τι δεν 
υπάρχει, αλλά πρόκειται περί απλής συμπτώσεως διαφόρων χαραγμάτων, από τά όποια 
άλλωστε γέμει ολόκληρος ή επιφάνεια τοΰ λίθου.

Χρονολογικούς ή επιγραφή μας ανήκει είς τάς άρχάς τοΰ 5ου π. X. αί., ώς δεικνύει 
τό σχήμα τών γραμμάτων4, καί είναι γνησίως αττική.

Τό υπό τοΰ Peek προβαλλόμενον επιχείρημα κατά τής άρχαϊκότητος αύτής, ότι 
δηλ. ή έκφρασις τόν βωμόν Ιερόν άνέχ/εν δεν άπαντά είς εκείνους τούς χρόνους, δεν

1 Διά τήν χρήσιν τοΰ αορίστου βλ. S.E G. X, 326.
2 Fr. Poulsen-K. Rhomaios, Erster vorlaufiger 

Bericht iiber die danisch-griechischen Ausgrabun- 
gen von Kalydon (1927) σ. 9 πίν. 3. Τήν πληροφορίαν 
τούτην, καθώς καί τήν παραπομπήν, οφείλω είς τήν κα- 
λωσύνην τοΰ καθηγητοΰ κ. Κ. Ρωμαίου.’Επίσης βλ· Ditt. 
SyII.2 1021 [στήλη] Aios ιερά καί 1100 ιερά Διονύοον.

3 A. Raubitsehek, έ.ά. σ. 94-95. ’Επίσης βλ. σ. 405,
412 κέξ. "Ομοια παραδείγματα βλ. έν Μ. Ζ. Pease, The

Cave on the East Slope of the Acropolis, Hespe
ria V (1936) σ. 272. Β. Καλλιπολίτου καί D. Feyt- 
man’s, Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη Α.Ε. 
1948-1949, σ. 92-96.

4 J. Kirehner-G. Klaffenbach, Imagines, Berlin 
1948. πίν. 8, 9 καί 10, είκ· 18, 19, 21. Rolil, Imagines, 
άρ. 83, 84, 86, 88. Otto Kern, Inscriptiones Graecae, 
πίν. 10, είκ. 5 καί 10.
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εύσταθεΐ, ώς καταδεικνύεται καί έκ τής ανωτέρω μνημονευόμενης αναθηματικής έπι- 
γραφής των αρχών τοΰ 5ου αί. (βλ. A. Raubitschek, έ. ά. σ. 94-95). Ούτε καί ή χρησι
μοποίησή τοΰ διπλού τύπου διά το αυτό γράμμα, ώς τοΰ □ καί ο, εις την αυτήν επιγρα
φήν είναι τόσον ασυνήθης εις τούς αρχαϊκούς χρόνους. Άντιθέτως τούτο είναι ακόμη 
περισσότερον δικαιολογημένου, άν δεχθώμεν, ώς εγώ πιστεύω, ότι χαράκται τής επι
γραφής είναι αύτοϊ οί ίδιοι οί άφιεροιταί τοΰ βωμού, δύο πτωχοί καί απλοϊκοί άλιεΐς.

Τέλος ή ΰπαρξις τοΰ ονόματος Μϋς ουδόλως αποτελεί, ώς Ισχυρίζεται ό Peek, 
έ'νδειξιν τοΰ μή αττικού αυτής, διότι τό όνομα τούτο άπαντα καί εις άλλας άττικάς 
έπιγραφάς \

Κατά τά ανωτέρω έχομεν προ ημών μίαν καΟαρώς αττικήν άναθηματικήν έπιγρα- 
φήν βωμού, τον όποιον αφιερώνουν εις τον Ποσειδώνα Έλευσίνιοι άλιεΐς, επειδή συνέ- 
λαβον τον «θράνιν».

Ή λέξις θράνις ή θρανίς άπαντά ήδη εις τον Ξενοκράτην2: Θράνις, η ξιφίας, κη- 
τώδΐ]ς έστί, και τεμαχίζεται· άστομος ό’ έστί, ψαφαρός, δυσκατέργαστος, πολντροφος, βρο- 
μώδης. Δι δ μετά σινάπυος έσΰίεται, και λοπάσν κρεϊττον δε το ύπογάστριον3.

Ό Κοραής έν τή ύπ’ αυτού γενομένη έκδόσει τού Ξενοκράτους έκτος άλλων τινών 
διορθώσεων, ας επιφέρει εις τό άνωτέρω χωρίον, δέχεται άντί τού υπό τών κωδίκων 
παραδεδομένου θηλυκού τύπου τής λέξεως θρανίς-ίδος τον άρσενικόν ό θράνις.

Τήν επιτυχή αυτήν διόρθωσιν τού Κοραή, τήν οποίαν έδέχθησαν καί ό Ideler4 
καί ό Thompson 5, έπι βεβαιώνει δε ήδη ή επιγραφή μας, δεν άπεδέχθη, ώς καί τάς

1 Πρβλ. τήν εις Γλυφάδα καί έν τώ κτήματι Ζυγο- 
μάχου κατά Μάΐον τοΰ 1929 υπό Ν. Κυπαρίσση εΰρε- 
θεΐσαν έπιτΰμβιον λήκυθον τήν φέρουσαν τήν επιγρα
φήν ΜΥΣ ΣίϋΚΛΕΙΔΗΣ ΜΗΤΡΟΔΟΰΡΑ φΙΛΙΑ IG II - 111 
3’, 12215. ’Επίσης 12214 καί 12216. Ιδίως δμως IG II - 
III 2ι, 1673 στίχ. 6 ΜΥΣ ΦΑΛΗ[ΡΕΥΣ],

2 Άδ. Κοραή, Πάρεργα (Παρίσιοι 1814) τόμ. Γ' κεφ. A 
σ. 3. Ξενοκράτους, Περί τής από τών ένυδρων τροφής, 
έκδ. Ideler, Physici et Medici Graeci Minores (Βε- 
ρολϊνον 1841), τόμ. A, IV σ. 123.

3 Παρόμοια πρός τήν περιγραφήν τοΰ Ξενοκράτους 
είναι καί ή τοΰ Συμεώνος Σήθ (Β. Langkavel, Simeo- 
nis Sethi, Syntagma de Alimentorum Facultatibus, 
Lipsiae 1868, a. 73-74, έχουσα ώς εξής: Ξιφίας κακό- 
γνμός έστι και περιττωματικός καί δύσπεπτος και ναυ
τιώδης, καί διά τούτο τελέως της τούτου (δωδης άπέχεα&αι 
κρεϊττον. Εί δέ τις αυτόν ενίοτε ϋελήοει μεταλαβεΐν, δρι- 

μέοι τούτον άρτνμασι ϋεραπευέτω καί οίνον έπιπινέτω πάνυ 

παλαιόν καί λεπτόν.
Ό χαρακτηρισμός δμως, τόν όποιον μάς δίδουν διά 

τό κρέας τοΰ ξιφίου καί ό Ξενοκράτης καί ό Σήθ δέν 
είναι ορθός. Διότι εις τήν Κωνσταντινούπολή, δπου, 
ώς καί κατά τήν αρχαιότητα (Άρχέστρατος παρ’ 
Άθηναίω, Δειπν. VII 314e:

αλλά λαβ'ε ξιφιόν τέμαχος Βυζάντιον ελ'&ών 
ουραίου τ’ αυτόν τον οφόνδυλ.ον. έστί δέ κεδνός 

καν πορϋμω, προς ακραίοι Πελωριάδος προχοαϊαι)

ή αλιεία του είναι άπό τάς πλουσιωτέρας, ό «ξιφιός», 
δπω; τόν ονομάζουν σήμερον (ξιφιός παρά τό ξιφίας, 
δπως κολιός παρά τό κολίας καί κοχλιός παρά τό κο
χλίας, λέγει ό Κοραής) θεωρείται, καί πράγματι είναι, 
άπό τά έκλεκτότερα καί εϋγευστότερα έδέσματα.

Ό δέ έκ Σιγής τής Προποντίδος ιατρός καί ποιητής 
’Απόστολος Μαμμέλης, τοΰ οποίου τό έργον κατέχει 
έξαιρετικήν θέσιν εις τήν Νέαν μας Λογοτεχνίαν καί 
διά τήν καθαρώς ποιητικήν του αξίαν, άλλα καί διά τήν 
είδωλολατρικήν, θά έλεγε κανείς, πρός τήν θάλασσαν 
άγάπην του καί τήν βαθείάν της γνώσιν, όμιλών εις τά 
«Θαλασσινά» του (’Αθήνα 1925, σ. 111) διά τόν ξιφιόν 
λέγει τά εξής : νΕρχεται εποχή, που ό Ξιφιός είναι πιο α
κριβός απ' τη Γλώοοα κι’ απ’ τό Καμπονρομπάρμποννο.*Η 

γλυκεία τρυφεράδα τον κι’ ή μν&ική του νοστιμάδα (σου
βλάκι με δάφνη) σ’ ό’αονς τόν φάγαν καί ζοΰν σέ μέρη που 
δέν ψαρεύεται, φέρνει κάποια αυτόματη ενόχληση στη γλώσ
σα καί λιγούρα !

’Αλλά καί εις τήν έδώ Ελλάδα, δπου ή άλιεία του 
είναι σπανιωτέρα — άλιεύεται συνήθως είς τόν κολπί
σκον Βσλτούδι παρά τήν Μηλίναν τοΰ Βόλου (Δελτίον 
Ύπ. Έθν. Οικονομίας, έτος Α' Τεΰχος Γ' σ. 32)—θεω
ρείται ώς είς τών νοστιμωτέρων ιχθύων.

4 Ideler, έ ά. σ. 123.
5 D’Arcy Wentworth Thompson, A Glossary 

of Greek Fishes, London 1947, σ. 77 έν λέξει 
ϋρανίς.
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άλλας τού αύιοΰ χωρίου, ό τελευταίος έκδοτης τοΰ Ξενοκράτους Raeder1 προτιμησας 
την γραφήν των κωδίκων, την οποίαν διατηρούν καί. τά λεξικά τής ελληνικής γλωσσης, 
έν οις καί τό των Liddell-Scott1 2.

Βεβαίως δεν είναι άπίθανον παραλλή?αος προς τον αρσενικόν τύπον θράνις να 
υπήρχε καί ό θηλυκός θρανίς, όπως θύννος καί θυννίς, φύκης καί φυκίς- άγνωστον όμως, 
αν δι’ αυτού θά έδηλούτο τό γένος ή τό μέγεθος τού ιχθύος3.

’Άλλον τύπον τής λέξεως, κατ’ αρσενικόν καί αυτόν γένος, μάς δίδει δ Μάρκελλος 
ό Σιδήτης, ίδε ξιφίαι, ϋρανίαι τε4, κατ’ αρσενικόν δέ γένος, εάν βεβαίως δεν πρόκειται 
περί έλξεως τού αναφορικού, παραδίδει την λέξιν καί ό Πλίνιος5: thranis—quern alii xi- 
phian vocant—.

Ώς προς την ετυμολογίαν τής λέξεως ό Κοραής δέχεται ταύτην συγγενή προς 
τό θράνος=πάσσαλος, διά τό μακρόν, παραπλήσιον προς πάσσαλον ρύγχος του, ακο
λουθών τον Ησύχιον6, δστις λέγει ϋρανίον... πάσσαλος.

Την αυτήν σημασίαν είς τήν λέξιν θρανίον αποδίδει καί ό Πολυδεύκης7. Άριστο- 
στοφάνης τω όνόματι έπι πατταλίον κέχρηται έν τοϊς Βατράχοις, λέγει άναφερόμενος είς 
τούς στίχους 121 καί 122 τών Βατράχων:

Μία μέν γάρ έστιν άπδ κάλω καί θρανίου, 

κρεμάσαντι σαντόν.

Τήν ερμηνείαν δμως τού Πολυδεύκους απορρίπτουν δ Blaydes8 καί δ Χαριτωνί- 
δης9 δεχόμενοι τό θρανίον ώς σημαίνον ενταύθα τό ύποπόδιον, τό σκαμνίον δηλαδή είς 
τό όποιον άναβαίνοντες οί κρεμώντες εαυτούς καί άπολακτίζοντες αυτό αύτοκτονούν. 
Ημείς δμως νομίζομεν, δτι όρθώς δ Ησύχιος καί δ Πολυδεύκης δέχονται τό θρανίον 
ώς σημαίνον πασσάλων, διότι είς τον απαγχονισμόν δύο είναι τά απαραίτητα, τό σχοι- 
νίόν — δ κάλως—καί ό πάσσαλος ή ή δοκός, από δπου θά κρεμασθή τις. Πρβλ. καί τήν 
παρ’ Άλκίφρονι (III, 4) έκφρασιν άπδ μοχλού καί καλωδίου άπάγζασ'&αι.

Προς τήν Άριστοφάνειον δέ έ'κφρασιν από κάλω καί θρανίου θαυμασίως αντι
στοιχεί τό λαϊκόν τον σκοινιού καί τον παλουκιού, τό όποιον λέγεται περί ανθρώπων διε
φθαρμένων άξιων απαγχονισμού10.

1 Joh. Raeder, Ξενοκράτους, Περί τής από τών ένύ- 
δροιν τροφής έν C. Μ. G. VI*, 47-55 παρ’ Όρειβα· 
σίφ Β 58, 10, 1-152: Θρανίς ή ξιφίας κητώδης εατί τε- 
μαχίζεοΊλαι' αστομος δ’ εατί, ψαφαρός, δυσκατέργαστος, πο- 

Χντροφος, βρωμώδης, διό μετά σινάπεως εσ&ίεται καί Χο- 

πάαι‘ κρεϊττον δε τό νπογάατριον.

2 Liddell-Scott, Greek-English Lexicon (Lon
don 1929) o. 680 έν λέξει.

3 ’Αθηναίος, Δειπν. VII 303b: Σώοτρατος δ’ εν δευ- 
ίέρω περί ζφων την πηΧαμνδα Ονννίδα καλεϊσϋ'αι Χέγει, 

μείζω δε γινομένην {Χάννον, ετι δε μείζονα όρκννον, υπερ
βαλλόντως δε αυξανόμενου γίνεσϋαι κήτος.

4 Ideler, έ ά. τόμ. A, ν: Έκ τών Μαρκέλλου τοΰ Σι- 

δίτου ’Ιατρικών περί ίχΟνοιν στίχ. 29.
5 Plin. Nat. Hist. XXXII, 151.

6 Ησύχιος, έ'κδ. Μ. Schmidt (Hesychii Alexan
drine Lexicon, Jenae 1840) τόμ. Β σ. 322 έν λέξει.

7 Πολυδεύκης X, 48. ’Επίσης 'Ερ. Στέφανος, Θησαυ
ρός τής Έλλ. Γλώσσης, τόμ. 4ος σ. 406 έν λέξει.

8 F. Η. Μ. Blaydes, Aristophanis Ranae (Halis 
1889) στίχ. 121 σχόλ. σ. 215.

9 X. Χαριτωνίδης, Φιλολογικά ’Ανάλεκτα, έν Έπετη- 
ρίδι τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης (Θεσσαλονίκη 1947) τόμ. Γ' σ. 27.

10 Κατά διάφορον τρόπον ερμηνεύει τήν νεοελληνικήν 
ταύτην έ'κφρασιν ό ’Άνθιμος Παπαδόπουλος, Φρασεο- 
λογικά, έν Λεξικογραφικφ Δελτίφ τής Ακαδημίας’Α
θηνών, τόμ. Δ', Άθήναι 1948, σ. 95. Βλ. επίσης Μεγά- 
λην ‘Ελληνικήν ’Εγκυκλοπαίδειαν τόμ. ΙΘ’ σ. 488 έν 
λέξει παλούκι.
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Τέλος άς σημειωθή, δτι εις την αρχιτεκτονικήν ή λέξις ϋράνος σημαίνει την έπ'ι 
τοίχου έπικαθημένην δοκόν1.

"Αλλοι όμως, ώς ό Salviani1 2, συσχετίζουν την λέξιν προς τό θορηνεύς, τό όποιον 
κατά τον Ησύχιον3 4 σημαίνει ξιφίας ίγβνς. Ό δε Κοραής ενθ’ ανωτέρω άναφέρων την 
ερμηνείαν ταΰτην τοΰ Ησυχίου λέγει: Ό δ’ αν το ς λεξικογράφος και ΰορηνέατον ίχϋνν ονο
μάζει. 'Θορηνεύς ό ξιφίας ίχϋ·ύς’ παρά το $ορεΐν, ώσπερ καί ό ϋ'ΰννος παρά το ύνειν’ 'ύλορεΐν, 
πηδησαί καί'ϋύσας, πηδήσας’φησίν ό αυτός. Πηδητικοί γάρ άμφότεροι, ώς φησιν’Αριστοτέλης*.

Πράγματι δε τό ρήμα θρώσκω έλέγετο καί επί ιχθύων. Πρβλ. τον στίχον τής 
Τλιάδος Φ 126:

■άρώσκων τις κατά κνμα μέλαιναν φρϊχ νπαΐξει 
ίχϋύς.

Τό θρώσκω όμως σημαίνει και όρμώ και εφορμώ. Πιθανόν επομένως τό όνομα θορη
νεύς να οφείλεται εις την εξαιρετικήν ταχύτητα κα'ι όρμητικότητα τοΰ ιχθύος.

Ό Κοραής προς τούτοις νομίζει, ότι ή λέξις θράνις δεν είναι ακριβώς συνώνυ
μον τοΰ ξιψίου, άλλ’ ότι δηλοΐ γένος παραπ?ιήσιον εκείνου, επικαλείται δέ τήν γνώμην 
τοΰ Lacepede5, όστις διακρίνει τον xiphias epee άπό τοΰ κυρίως ξιφίου, τοΰ καλουμέ- 
νου xiphias espadon. Κα'ι τοΰτο διότι, λέγει, δ ξιφίας epee επιεικώς άμβλντερον καί πα- 
χΰτερον ϋ'ατέρου, καί παττάλω μάλλον η ξίφει έμφερές, φέρει το ρνγχος.

Ημείς όμως νομίζομεν, ότι ΰράνις6 είναι απλώς εν άπό τά πολλά ονόματα τοΰ 
Ιδιου Ιχθύος7, τοπικόν ϊσως τής εδώ Ελλάδος ή και τής ’Αττικής, διότι γνωστόν είναι 
τό πλήθος τών ονομάτων, τά όποια και σήμερον φέρουν διάφοροι ιχθύες άναλόγως 
τοΰ τόπου ή τοΰ μεγέθους των, όπως λ.χ. ό θύννος, ό όποιος ονομάζεται και τόννος, 
όρκυνο, μαγιάτικο, τοννίνα, τοννόπουλο, γόφος, γλουπέας, κοπάνι8. "Αλλως τε κα'ι κατά 
τήν αρχαιότητα εκτός τών ανωτέρω ό ξιφίας έ'φερε κα'ι άλλας ακόμη ονομασίας, ώς 
σκιφίας9 δωριστ'ι κα'ι γαλεώτης™.

1 Πολυδ. I, 49 θράνοι τα ξύλα τά κατακλείοντα τους 

πλιν&ίνονς τοίχους κα'ι Liddell - Scott Lex. τόμ. Α’ σ. 
804 εν λέξει.

2 Salviani, Aquatil. σ. 27, D’ Arcy Thompson, 
έ.ά. σ. 77.

3 Ησύχιος, έ.ά. σ. 320 έν λέξει Θορηνεύς) Θορμηνεύς. 
Εις τά χειρόγραφα άπαντα κα'ι ή λέξις θορινεΰσαι. Βλ. 
κα'ι Liddell-Scott a. 803.

4 Άριστοτέλους Περί τά Ζφα 'Ιστοριών Η, 19 (Αρι
στοτέλης Opera Omnia Graeca et Latina, έκδ. Didot).

5 Lacepede, Histoire naturelle des poissons, 
τόμ. IV σ. 218.

6 Ή άλλη ονομασία, θρανίας, ή παρά Μαρκέλλφ 
Σιδίτη (έ.ά.) άπαντώσα, θά έγινε πιθανώς και’αναλο
γίαν, όπως ξίφος-ξιφίας καί θράνος - θράνις - θρανίας.

7 Δι’ ονόματα ιχθύων βλ. εκτός τοΰ προαναφερθέν- 
τος βιβλίου τοΰ Thompson καί τάς έξης εργασίας:
F. A. Wood, Fish - Names, έν A.J. Ph. τόμ. XLVIII 
(1927) σ. 297-325, ιδία έν σ. 306 καί 317-318. Τοΰ 
ίδιου έν A. J. Ph. τόμ. XLIX (1928) σ. 36-37 καί

167 - 187. Μ. Feyel, Nouvelles Inscriptions d’Akrai- 
phia, B. C. Η. τόμ. LX (1936) σ. 11-36, 175- 183 
καί 389 - 415, ιδία έν σ. 27- 36. Leon Lacroix, Une 
liste des noms de poissons dans une inscription 
beotienne, έν Annuaire de l’Institut de Philolo- 
gie et d’Histoire Orientales Slaves, τόμ. VI (1938) 
σ. 49 -56 (Melanges, Emile Boisacq) καί τήν πα- 
λαιοτέραν έργασίαν τοΰ D’Arcy W. Thompson, Note 
sur une liste des noms de poissons, έν B.C-H. τόμ. 
LXII (1938) σ. 439 -440. Τέλος σημαντική διά τήν 
μελέτην τοΰ θαλασσίου κόσμου είναι ή συμβολή τοΰ 
Henk Hoppenner, Halieutica (Amsterdam 1931).

8 Θέμος Ποταμιάνος, Έφημερίς «Τά Νέα» σ. 2 τής 
13-9-1948. Τοΰ ίδιου «’Εδώ Βυθός» σ. 119 - 121. Βλ. α
κόμη Εφημερίδα «’Ανεξαρτησία» τής 27-2-1950.

9 ’Επίχαρμος παρ’ Άθηναίω, Δειπν· VII, 282:
... τούτον μέμνηται ’Επίχαρμος εν "Ηβας γόμο)'
Κα'ι οκιφίας χρόμις ■&’, (off) εν τώ ήρι καττόν Άνάνιον 

ίχϋύων πάντων αριοτος, ανϋ-ίας δε χείματι-

10 Στράβων I, 2, 15: τούς γάρ θύννους αγεληδόν φερο-
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Μετά τά ανωτέρω λεχθέντα σκόπιμον θεωροΰμεν νά δώσωμεν σύντομον περιγρα
φήν τοΰ ιχθύος. Ό ξιφίας, ό γίγας μεταξύ των τελεοστέων ιχθύων, έχει μήκος φθόνον 
πολλάκις τά 3 ή καί τά 4 μέτρα. Τό ρύγχος του μακρόν καί οξύ, σχηματιζόμενον διά 
τής προεκτάσεως τής άνω σιαγόνος, είναι ίσον περίπου προς τδ τρίτον τοΰ δλου αύτοΰ 
μήκους. Τό σώμα του, στερούμενον λεπίων, κα?ιύπτεται υπό δέρματος σκληρού, επί μέν 
τών νώτων χρώματος χαλυβδόχρου, επί δέ τής κοιλίας άργυρο?ιεύκου. Φέρει έν μόνον 
νωτιαίον πτερύγων μέ 3 ακανθώδεις καί 40 μαλακάς ακτίνας. Όδόντες ή λείπουν 
εντελώς ή είναι πολύ μικροί, έχει δέ διπλά βράγχια, ώς παρετήρησεν ήδη ό ’Αριστοτέ
λης. Τούτον ’Αριστοτέλης φησ'ιν έχειν τον ρύγχονς τό μεν υποκάτω μικρόν, τό δε καϋύ- 
περϋεν όστώδες μεγα, ίσον τω όλο.) αυτού μεγέϋεΐ' τούτο δε καλεϊσΰαι ξίφος· όδόντας δε 
ούκ εχειν τον ίχΰύν'.

Zf) εις τούς ωκεανούς καί τάς ανοικτάς θαλάσσας, αλλά καθ’’ ώρισμένην εποχήν, 
τούς μήνας Ιούνιον καί ’Ιούλιον ιδίως, εμφανίζεται καί πλησίον τών ακτών. Κατά δέ 
τούς αρχαίους άπαντα καί εις τον Δούναβιν2.

Επιτιθέμενος κατά τών αγεληδόν πλεόντων ιχθύων εισχωρεί είς τό μέσον τής 
αγέλης των καί πλήττων διά τοΰ ξίφους του δεξιά καί αρισιερά κατακρεουργεί πρώτον 
αυτούς καί κατόπιν τούς καταβροχθίζει.

Ό ξιφίας, όπως καί ό θύννος, ανήκει είς την οικογένειαν τών σκομβροειδών3, 
διακρίνεται δέ διά την εξαιρετικήν του δύναμιν καί ταχύτητα. Ή όρμητικότης του 
καθ’ ώρισμένην εποχήν τοΰ έτους εξελίσσεται είς αληθή μανίαν καί είναι τότε άκρως 
επικίνδυνος.

Ό ’Αριστοτέλης πάλιν4, περιγραφών την μανίαν τών θύννων καί ξιφιών, λέγει: 
Οί δε ύλύννοι και οι ξιφίαι οίστρώυι περί κυνός επιτολήν έχουοι γάρ άμφότεροι τηνικαύια 
περί τά πτερύγια οίον σκωλήκιον τό καλούμενοι’ οίστρον, όμοιον μεν σκορπίω, μέγεθος 
δ’ ήλίκον άράχνης. ΙΙοιοΰσι δε ταντα πόνον τοσούτον ωστ έξάλλεσϋαι ούκ έλαττον ενίοτε 
τον ξιφίαν τού δελφίνος· διό καί τοΐς πλοίοις πολλάκις έμπίπτονσιν.

Περισσοτέρας πληροφορίας διά τον ξιφίαν έχει ό Αίλιανός είς τό περί Ζοιων σύγ
γραμμά του. Είς τό κεφάλαιον Θ 40 λέγει: Οϊδε δε αρα τών ζώων έκαστον έν ώ μέρει 
κέκτηται την άλκήν, καί τούτω ίλαρρεΐ, καί έπιβουλενον μεν χρήται ώς δπλω, κινδννεύον δε

μένους ... εκ δε της Οήοας αυτών τιιαίνεο'&αι τους γαλεώτας, 

ονς καί ξιφίας λέγεοϋαι καί κάνας φησί.

Ή σημερινή ονομασία τοΰ ξιφιού, δπω; μας τήν 
παραδίδει καί ό Κοραής (έ.ά. σ. 62 καί ’Άτακτα, 
τόμ. Α' σ. 259. Βλ. επίσης Μ. D. Bikelas, Sur la 
nomenclature moderne de la faune grecque, Ex
trait de Γ Association pour Γ encouragemeut des 
etudes greques, 1878 a. 21, N. Apostolides, La 
peche en Grece, Athenes 1907, σ. 13) είναι ξιφιός. 
Απαντούν έν τοΰτοις καί άλλαι,δπως ξιφέος (Θησαυρός 
Γ. Βλάχου, Κρητός) καί ξοφιός (Μ. Φιλήντα, Γλιοσσο- 
γνωστικά, τόμ. Γ', σ. 141).Ή κοινοΐέρα δμως είναι ξιφιός. 
Ούτως άποκαλεΐ τόν ίχθύν ό λαός εις τά περισσότερα 
μέρη τής Ελλάδος, ούτως άποκαλοΰν αυτόν οί ποιηταί

καί λογοτέχναι μας, ώς ό Βλαστός, ό Μαμμέλης, ό Πο- 
ταμιανος κ.α.

Τα μάτια ακόμα, ζωντανά 

Όά οάς τά βγάζουν οί ξιφιοί 

καί 0ά τά σκίζουν!

λέγει ό Βλαστός είς τήν «’Αργώ» του, σ. 237.
1 ’Αθηναίος, Δειπν. VII 314e, δπου παρατίθεται τό 

χωρίον τού Άριστοτέλους (Ζωικά Fragm. 325).
2 Αίλιανός, Περί Ζφων ΙΔ, 23.
3 Th. de Heldreich, La faune en Grece, Άθή- 

ναι 1878, σ· 80. N. Apostolides, έ. ά. σ. 13 Xiphias 
Gladius.

4 ’Αριστοτέλης, Περί τά Ζώα ‘Ιστοριών Θ, 19-25 
(έκδ. Didot). ’Αθηναίος, Δειπν. VII, 302 b καί c.
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840 I. Θρεψιάδη AE 1937

ώς άμυντηρίω.'Ο γοϋν ξιφίας αμύνεται τώ ρύγχει ώς ξίφει, ένθεν τοι και κέκληται. Κατω
τέρω δέ ?ι,επτομερέστερον περιγράφει αυτόν ώς έξης: τό μεν άλλο παν σώμα άπαλοί τε 
είσί και αλνποι προσαπτομένω, καί όδόντες οί ον πάνυ τι σκολιοϊ ουδέ άπηνεϊς ίδεΐν, ονκ 
άκανθα επί των νώτων ορθή έκπέφνκεν, ον κατά τό ονραϊον δ δε έστι θαύμα καί άκον- 

σαντι καί ίδόντι, ύπ αυτήν την ρίνα, δι ής καί άναπνεΐ καί το ρεύμα αύτώ διαρρεϊ ές τά 
βράγχια καί εκπίπτει, ές οξύ οί προήκει ή γέννς, καί ενθεΐά έστι καί αυξάνεται κατ’ ολί

γον ές μήκος τε καί πάχος, καί κητουμένω τώ ίχθύι σνναύξεται καί εκείνη, καί εοικε τριή- 
ρονς έμβόλω. Καί διά ευθείας έμπίπτων δ ξιφίας ιχθύ σι καί άποκτείνας έίτα θοιναται, καί 
άμύνεται δε τώ αύτώ τά μέγιστα τών κητών. Καί άχάλκεντόν γε τούτο το δπλον προσπέφυ- 
κέν οι, καί τέθηκται φύσει. Ούκούν οΐδε οί ξιφίαι ές μέγεθος προήκοντες έρχονται καί νεώς 
άντίοι. Καί νεανιεύονταί γέ τινες λέγοντες ναύν Βιθυνίδα ίδεΐν άνασπωμένην, ΐνα αντί] πο- 
νήσασα νπδ γήρως ή τρυπις τύχη της δεούσης κομιδής. Ονκονν προσηλωμένην θεάσασθαι 
ξιφιόν κεφαλήν τον γάρ θηρδς έμπήξαντος μεν τώ σκάψει την αιχμήν την σνμφνή, άπο- 
σπάσαι δέ αντδν πειρωμένον νπδ τής ρύμης τής πολλής αχισθήναι μέν άπδ τον τένοντος τό 
παν σώμα, την δέ έναπομεϊναι πεπηγμένην, ώς ένέπεσεν έξ αρχής. Θηράται δέ οντος άρα 
καί εν τή θαλιάττη καί έν τώ ’Ίστρω, χαίρει δέ καί πικρω νδατι καί γλνκεϊ ρεύματι'.

Ό δέ Πλίνιος εΐς την Φυσικήν του 'Ιστορίαν αναφέρει τά έξης: Trebius Niger 
audor est, xiphian, id est gladium, rostro mucro7iato esse, ab hoc naves perfossas mergi1 2.

Την ζωηροτέραν όμως περιγραφήν τοΰ οπλισμού κα'ι τής δυνάμεως τών θαλασ
σίων αυτών θηράον μάς δίδει ό Όππιανός εις τό δεύτερον βιβλίον τών 'Αλιευτικών 
του, όπου εις στίχους έξαμέτρους καί ύφος πομπώδες μάς όμιλεϊ διά τον ξιφίαν καί 
λέγει:

τώ μέν υπέρ γέννν έστήριξεν 
δρθιον, αυτόρριζον, άκάχμενον, οντι σίδηρον 
φάσγανον, άλλ' άδάμαντος ίσόσθενες δβριμον άορ.
Ού κείνον κρυόεσσαν έπιβρίσαντος άκωκήν 
ουδέ μάλα στερεή τλαίη λίθος ούτηθεΐσα3.

Άλλου πάλιν μάς περιγράφει την μανίαν, ή οποία καταλαμβάνει τον ξιφίαν καί 
τον ύΰννον, όταν δηχθοΰν από τον άγριον οίστρον4:

1 Αίλιανός, Περί Ζώων ΙΔ, 23.
2 Plinius, ε.ά. XXXII, 15.
3 Όππιανός, 'Α?αευτικά II στίχ. 464 καί εξής (Ορ- 

pian Colluthus Tryphiodorus υπό A. W. Mair εκδ. 
The Loeb Classical Library, London-New York 
1928).

’Αξίζει εδώ να παραυεθουν οι ωραίοι στίχοι από τά 
«Θαλασσινά» του ’Αποστόλου Μαμμέλη (ό Ξιφιός —17 
σ· 43), όπου ζωηρότατα περιγράφεται ό φοβερός άλλα 
καί πολύτιμος ιχθύς:

Με τη γερή και κοφτερή τον μούρη, 

οβέλτος, τεράστιος ό Ξιφιός τρνπάει 
στην πλώρη τον δ,τι βρει και ξαπολάει 
τον τρόμο! Πώς τον δέλγει τό Μονρμονρι,

τό εφτάπαχο Σιβρί, τό Μελανονρι 
κ3 ή λάβρη Σνναγρίδα σά χνμάει 
στ άσπρόιμαρα αίμοβόρα και σκορπάει 
τό χαμό . . .

Καί κατωτέρω :
Ψάρι πανάκριβο, άν πιαστεί, δροσίζει 

τον ’ψαρά με παρά και τον πλοντίζει 
ό διχτνοχαλαστής, ό λατρεμένος!

4 Ό Πλίνιος, Nat. Hist IX, 51, μάς δίδει καί τήν 
έξη c περιγραφήν τού σκωληκίου τούτου: Animal est par- 

vum scorpionis ejfigie, aranei magniludine. Hoc se et thynno 
et ei qui gladius vocatur crcbro delphini magnitudmem 
excedenti sub pinna adfigit aculeo tantoque mfestat dolore, 

ut in naves saepenumero exsiliant.
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δς σφισι, κανστηροΐο κννδς νέον ίσταμένοιο, 
κέντρου πευκεδανοϊο ·&οήν ένερείδεται άλκήν, 

οξύ μάλ’ έγχρίπτων, χαλεπήν <5’ επί λύσσαν όρίνει, 

ϋωρήξας οδύνησιν'.

Καί κατωτέρω:

πολλάκι καί νήεσσιν έϋκραίροις ένόρουσαν 
ριπή έλαυνόμενοι δνσκραέϊ4 πολλάκι δ’ άλμης 
έκ&ορον ές γαΐάν τε κατέδραμον άσπαίροντες 

καί μύρον ήμείψαντο πολνκμήτων όδυνάων1 2.

Την μανίαν δέ ταΰτην παραβάλλει προς την των βοών λέγων: καί το μεν ιχχλύεσιν 

άλγος δμοίϊον ή δε βόεσσι

Ώς εξής δέ περιγράφει ο Στράβων (1,2,16) την περί τό Σκύλλαιον τής νοτίου 
’Ιταλίας διεξαγομένην συστηματικήν αλιείαν τοΰ πολυτίμου τούτου ιχθύος: σκοπός γάρ 
έφέστηκε κοινός ύφορμονσιν εν δικώποις σκαφιδίοις πολλοϊς, δύο καθ’ έκαστον σκαφίδιον 

καί ό μεν ελαύνει, ό ύ1 επί τής πρώρας έστηκε δόρυ έχτον, αημήναντος τοΰ σκοπού την επι
φάνειαν τοΰ γαλεώτον φέρεται δέ τό τρίτον μέρος έξαλον τό ζωον σννάψαντος δέ τον σκά
φους, ο μεν έπληξεν έκ χειρός, εΐτ ’ έξέσπασεν εκ τον σώματος τό δόρυ, χωρίς τής έπιδορα- 
τίδος· άγκιστρτόδης τε γάρ έστι καί χαλαρώς ένήρμοσται τώ δόρατι επίτηδες, καλωδιον 
ό’ έχει μακρόν έξημμένον4 τοϋτ έπιχαλώσι τώ τρωϋέντι τέως έως αν κάμη σφαδάζον καί 
ύποφενγον τότε ύ’ έλκουσιν επί την γην, ή εις τό σκάφος άναλαμβάνονσιν, εάν μη μέγα 
ή τελέως τό σώμα. Καν έκπέση δέ εις την ϋάιλατταν τό δόρυ, ούκ άπόλωλεν έστι γάρ πηκτόν 
έκ τε δρυός καί έλάτης, ώστε βαπτιζομένου τον δρνΐνου βάρει μετέωρον είναι τό λοιπόν καί 
εύανάληπτον. Συμβαίνειν δέ ποτέ καί τιτρώσκεσΰαι διά τον σκαφιδιού τον κωπηλάτην διά 
τό μέγεύλος τοΰ ξίφους τών γαλεωτών καί τό την άκμήν τοΰ ζώου συαγρώδη είναι καί 
την ϋήραν.

Πόσον δ’ έφοβοΰντο οί άλιεϊς την έμφάνισιν τοΰ ξιφίου, ό όποιος έχει την 
περίεργον συνήθειαν νά συνοδεύη τάς άγέλας τών θύννων εις τά ταξίδιά των τιθέ
μενος επί κεφαλής αύτών καί τιμωρών μέ θάνατον πάντα έκτρεπόμενον τής αγέ
λης, μάς μαρτυρεί τό ακόλουθον χωρίον τοΰ Αίλιανοΰ: Θύννων δέ αρα ήρημένων τή 
ϋ'ήρα τή Ποντική... τώ ονν δικτύω ήδη περιπλακέντων αύτών Ποσειδώνι πάντες εύχον
ται άλεξικάκω τηνικάδε. Καί όπόϋ'εν καί τονδε τοΰ δαίμονος άξιώ τό όνομα είπεϊν, έμαυ- 
τόν καί μάλα γε απαιτών τε καί βουλόμένος επευφήμησα τοΰτό οι, δέονται τοΰ Διός άδελφοϋ 
τοΰ ιλαλάιτης κρατοΰντος μήτε τον ίχδύν τον ξιφίαν τήδε τή ίλη αυνέμπορον άφικέσύλαι 
μήτε μην δελφΐνα. rO γονν γενναίος ξιφίας πολλάκις τό δίκτυον διέκειρε, καί άφήκεν έλεύ- 
ϋερον διεκπαΐσαι την αγέλην*.

Τόσον λοιπόν μεγάλη ήτο ή καταστροφή, την οποίαν προεκάλει εις τά δίκτυα ό

1 Όππιανός, Αλιευτικά II στίχ. 508.
2 Όππιανός, ε.ά. στίχ. 512.

3 Όππιανός, ε.ά. στίχ. 520-532.
4 Αίλιανός, Περί Ζφων ΙΕ, 6.
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γενναίος ξιφίας, ώστε οί άλιεις προσηύχοντο εις τον Ποσειδώνα άλεξίκακον νά τούς 
σώστ) από τον κίνδυνον αυτόν1.

Ύπήρξεν επομένως κατόρθωμα διά τούς άλιεις τής επιγραφής μας ή σΰλληψις τού 
θράνιδος - ξιφίου, ό όποιος ασφαλώς θά έπέφερε καταστροφάς εις τά δίκτυά των, άν 
μή και ε’ις αυτό τούτο τό μικρόν σκάφος των, μέ τό όποιον ήλίευον εντός τού κόλπου 
τής Έλευσΐνος ή εις την παρά τούτον θάλασσαν. Κα'ι εις έ'κφρασιν ευγνωμοσύνης 
ιδρύουν βωμόν εις τον Ποσειδώνα, τον κύριον τής θαλάσσης, διότι είσήκουσε τός 
παρακλήσεις των.

Έχομεν δηλαδή έδώ μίαν περίπτωσιν τής παλαιοτάτης συνήθειας, ή όποια καί 
σήμερον ακόμη σώζεται εις τον λαόν μας, νά προσφέρωμεν ταξίματα μετά την έκπλήρω- 
σιν τής επιθυμίας μας ή επί τή διασώσει μας1 2 3.

'Ως προς δέ την άφιέρωσιν βωμών είς έκφρασιν εύχαριστίας, ύπενθυμίζομεν εν
ταύθα την ύπό τών ’Αργοναυτών άνίδρυσιν προχείρων επάκτιων βωμών προς τιμήν 
τού ’Απόλλωνος εκβαοίον, τήν όποιαν μάς περιγράφει ό ’Απολλώνιος ό Ρόδιος είς τά 
Άργοναυτικά του, A 359, 403, 96G καί Β 686-687, όπου ό Όρφεύς συμβουλεύει 
τούς συντρόφους του νά ανεγείρουν, καί πάλιν είς τον ’Απόλλωνα, βωμόν έπάκτιον

καί τοί μεν άφαρ βωμόν τετνκοντο χερμάαιν.

Εις τοιούτος βωμός, όχι όμως τόσον πρόχειρος, μέ ογκώδεις λίθους κτισμένος ή 
θά ήτο καί ό ίδικός μας, εις δέ τών λίθων αύτών είναι καί ό ενταύθα ερμηνευό
μενος. Δέν πρόκειται επομένως έδώ περί μεγαλοπρεπούς από αρχιτεκτονικής άπόψεως 
αφιερώματος, αλλά περί ταπεινού λιθόκτιστου βωμού, τον όποιον αύτοί οί ίδιοι 
πιθανώς οί άλιεις άνήγειρον, μαρτύρων τής εύλαβείας άλλα καί τής πτωχείας των. 
Τούναντίον είς άλλας περιπτώσεις καί επ’ εύκαιρία παρομοίων γεγονότων, ώς τού τής 
άλιείας μεγίστου αριθμού ιχθύων, τά αφιερώματα δέν είναι πτωχικοί βωμοί, αλλά 
πλουσιώτατα αναθήματα, πολλάκις δέ αληθή έργα τέχνης. Παράδειγμα τό εν Δελφοΐς 
αφιέρωμα τών Κερκυραίων, περί τού όποιου όμιλε! ό Παυσανίας καί τού οποίου τό 
βόθρον έπιστεύετο ότι σώζεται μέχρι σήμερον κατά χώραν4.

1 Σύγχρονον περιγραφήν τής ύπό τοΰ ξιφίου κατα
στροφής τών δικτύων άναγινώσκομεν είς διήγημα δη- 
μοσιευθέν είς τόν «Έβδομαδιαΐον Τύπον» τής 2 Αΰ- 
γούστου 1934: "Αμα τελείωνε το σκοτάδι και το φεγγάρι 
ασήμωνε τά περιγιάλια, τότες δούλευε μπαλωματής. Μαντά
ριζε το δίχτυ και τωκανε καινούργιο καί ας τόχε σμπαρα
λιάσει ό ξιφιός με το στιλέτο τον. .

2 Γ. Α. Κυριακίδης, Ή Θαλασσήτρια Παναγία και ό 
Θαλασσίτης "Αγιος, Περιοδικόν «Εκλογή» τόμ. ΣΤ’, 
1950, σ. 93-94. Ν. Γ. Πολίτης, Μελέτη επί τοΰ βίου τών 
νεωτέρων 'Ελλήνων, τόμ. Α’, έν Άθήναις 1871, σ 57-60.

3 Μνείαν παρομοίων λιθόκτιστων βωμών έχομεν 
συχνότατα καί είς έπιγραφάς καί εις συγγραφείς. Βλ. 
Ditt. SylT 486, 10 καί Παυσανίας, VII 22, 5: Έν
Φαραϊς δε έν τω αλσει βωμός λίίλων λογάδων έατί. Επίσης 
περί βωμ.ον βλ. Ρ. Stengel, Die griechischen Kul- 
tusaltertiimer, έκδ. 3η σ. 11-17 είς τήν σειράν τοΰ

Handbuch der klass. Alter, τόμ. 5ος. W. Wrede, 
Attika σ. 13 σχέδ. 9. Βλ. ακόμη C. G. Yavis, Greek 
Altars (Origins and Typology) Saint Louis Univer
sity Press, Saint Louis Missouri 1949, σ. 101 κέξ. 
Ό Yavis συγκεντρώνει πολλά παραδείγματα λίθινων 
βωμών είς τό πολύτιμον βιβλίον του. ’Ακόμη βλ. Κ. 
Καραπανον, Περί Δωδώνης καί τών ερειπίων αυτής, 
Β C H. τόμ. 1ος (1877) σ. 250. Κ. Κουρουνιώτη, Άνα· 
σκαφαί Λυκαίου, Α.Ε- 1904, σ. 153-214. G. Mylonas, 
The Altar of Lykaios Zeus, in Classical Studies in 
honor of William Abbott Oldfather, σ. 122-133.

4 Ό P. Amandry, Notes de topographie et d’ 
architecture delphiques, B C.H. τόμ. LXXIV 1950- 
1951 σ. 20, αμφισβητεί ότι τό έν Δελφοΐς σωζόμενον 
βόθρον είναι τοΰ αφιερώματος τών Κερκυραίων, πι- 
στεύων διι τοΰτο ανήκει μάλλον είς αφιέρωμα τών ΓΙλα- 
ταιέων διά τήν έν ΠλαταιαΧς νίκην.
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Ήτο, μας λέγει ό περιηγητής, χαλκοϋς ταύρος τέχνη μεν Θεοττρόπον Αίγινήτου, 
Κορχυραίων δε ανάθημα. Ή δέ άνάθεσις τοΰ καλλιτε/νήματος τούτου, έργου όνομα
στού καλλιτέχνου τής εποχής, έγινε, διότι ταύρος άποχωρισθεΐς τής αγέλης του και κα- 
τελθών προς την θάλασσαν μυκώμενος υπέδειξε τρόπον τινά εις τον βουκόλον του 
ιχθύων των θύννων άτέκμαρτόν τι αριθμώ πλήθος1. Εγινε δηλαδή εις έκφρασιν ευχαρι
στίας προς τον θεόν διά την άπιστεΰτως πλουσίαν αυτήν αλιείαν των θύννων1 2. ’Άλλο 
δέ όμοιον ανάθημα άνετέθη κα'ι έν ’Ολυμπία, άμφότερα ώς δεκάτη.

Έκ παρόμοιας άλλωστε άφορμής, πλούσιας δηλαδή αλιείας θύννων, έδημιουργήθη 
προφανώς κα'ι δ καλλιτεχνικός τύπος τού θεού ΓΓοσειδώνος κρατοΰντος διά τής μιας χει- 
ρός τήν τρίαιναν—έργαλεΐον αλιείας θύννων — διά δέ τής άλλης θύννον τύπος απάν
των ήδη εις τήν πρώιμον αρχαϊκήν εποχήν. Τούτον δέ γνωρίζομεν όχι μόνον άπό τά 
διασωθέντα καλλιτεχνήματα, αλλά και άπό μαρτυρίας συγγραφέων, ώς τήν τού ’Αθη
ναίου λέγοντος: Οϊδα δε και τήν έν τη ΙΙιοάτιδι γραφήν άνακειμένην έν τώ τής Άλφειώ- 

ας Άρτέμιδος ίερω (Κλεάνθονς δ' έοτι τον Κορινθίαν), έν ή Ποσειδών πεποίηται θύννον 
τω Διι προσφέρων ώδίνοντι, ώς ιστορεί Δημήτριος έν όγδόω Τρωικόν διακόσμου3 *.

Είναι δέ χαρακτηριστικόν, ότι αί παραστάσεις αύταί τού Ποσειδώνος απαντούν 
συνήθως εις μέρη, όπου ή αλιεία, καί ιδίως ή των θύννων, είναι πλούσια, όπως π.χ. εις 
ιό Βυζάντιον, εις τά νομίσματα τού όποιου δ θεός παρίσταται μέ τρίαιναν καί θύννον ’.

Παράλληλος πιθανώς θά ήτο καί ό τύπος Ιίοσειδώνος μέ δελφίνα, ή νεώτερος 
πατά τον Nilsson5.

Έκτος όμως βωμών καί καλλιτεχνικών έργων, πολύ δέ συνηθέστερον, οί άλιεϊς άνέ- 
θετον τά έργαλεϊά των, τά δίκτυά των, ή καί τό αλιευτικόν των πλοιάριον όχι δέ μόνον 
εις τον ΙΙοσειδώνα, αλλά καί εις άλλας θεότητας, ώς λ.χ. εις τύν Έρμήν, εις τον όποιον 
άφιερώνοντο δίκτυα6.

Γνωρίζομεν επίσης, ότι οί άλιεϊς επικαλούμενοι τήν βοήθειαν τού Ποσειδώνος 
κατά τήν αλιείαν, διά νά μή καταστραφούν τά δίκτυά των προ πάντων, συνήθιζον νά 
προσφέρουν θυσίαν ώς άπαρχήν εις τον θεόν τον πρώτον ΰπ’ αυτών συλλαμβανόμενον 
ίχθύν, ώς έπί τό πολύ θύννον, ή καί μέρος τής λείας των7.

Τής περιπτώσεως αυτής, δηλαδή τής θυσίας ιχθύων, έχομεν χαρακτηριστικώτατον

1 Πρβλ. καί A. Raubitschek, ε.ά. σ. 261 άριθ. 229:
[εέ]τ»<5ε κόρεν άνέ&εκεν άπαρχ'εν [Ί(ϊό]ΐ.οχος αγρας: 
εν οί ποντομέδ[ον χριήσοΓριαικ’ επορεν.

2 Fouilles de Delphes, τόμ. Ill, ο 1-3. Ditt.
Syll.s, 18. Ά. Κεραμοπούλλου,'Οδηγός των Δελφών, σ.
96. Γιάννη Μηλιάδη, Δελφοί, σ. 43-44. Οΰτε ό κα
θηγητής Ά. Κεραμόπουλλος ούτε ό ’Έφορος αρχαιοτή
των Γ. Μηλιάδης δέχονται τήν αιτιολογίαν τοΰ Παυσα-
νίου διά τό αφιέρωμα των Κερκυραίων, πιστεύουν δέ, 
ότι αιτία τής άναθέσεως είναι πολεμική επιτυχία ή άλλη
τις γενική εόδοκίμησις τοΰ ναυτικοΰ τοΰ Κερκυραϊκοΰ 
κράτους. Τόσον όμως ή Έλευσινιακή επιγραφή όσον 
καί ή έπιγραφή τής Άκροπόλεως Ε.Μ. 6431 (A. Raubit- 
schek, έ'.ά. σ. 261 άοιθ. 229) συνηγορούν, νομίζω, υπέρ 
τής αποδοχής των υπό τοΰ Παυσανίου λεγομένων.

3 Αθηναίος, Δειπν. VIII, 346 c.
4 Ί· Ν· Σβορίϋνος, Νομισματικά Άνάλεκτα έν Α.Ε. 

1889 σ. 78 άρ. 26. Martin Nilsson, Geschichte der 
griechischen Religion, σ. 422 κέξ.

5 M. Nilsson, ε.ά. σ 423.
6 A. Ρ. VI 11-16, 23, στίχ. 3, 24, 33, 69, 70, 90, 179 

και 187. Βλ. επίσης W H.D. Rouse, Greek Offerings, 
σ. 51 καί 71.

7 ’Αθηναίος, Δειπν. VII, 297e καί 303b. Βλ. επίσης 
Μ. Nilsson, ε.ά. σ. 416-423. Φαίνεται δέ ότι όχι μόνον 
ζώντας ΐχθϋς αλλά καί ομοιώματα αυτών προσέφερον 
εις τόν Ποσειδώνα, ώς δεικνύει τό τμήμα χαλκοΰ ιχθύος 
μέ τήν επιγραφήν ΓΟΗΟΙΔΑΡΟΪ τό εΰρεθέν ε’ις τό Άμυ- 
κλαϊον (Wilhelm von Massow, Vom Amyklaion, 
Ath. Mitt. τόμ. LII [1927] σ. 63).
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παράδειγμα τό τών Βοιωτών, οί όποιοι προσέφερον θυσίαν έκ των περίφημων έγχέ- 
λεων τής Κωπαΐ'δος. Ιδού πώς περιγράφει τό περίεργον τούτο βοιωτικόν έθιμον, άλλα 
καί γενικώτερον την θυσίαν ιχθύων, ό Άθήναιος: Φησί γοϋν ΆγαΦαρχίδης εν έκτη 
Εύρωπιακών τάς υπερφυείς τών Κωπαΐδων έγχέλεων ιερείων τρόπον στεφανοϋντας και 
κατευχομένους ούλάς τ επιβάλλοντας Φύειν τοΐς Φεοϊς τους Βοιωτούς· και προς τον ξένον 
τον διαποροϋντα το τοϋ έθους παράδοξον και πυνΦανόμενον εν μόνον είδέναι φήσαι τον 
Βοιωτδν φάσκειν τε δτι δει τηρεϊν τα προγονικά νόμιμα και δτι μη καΦήκει τοΐς άλλοις υπέρ 

ανιών άπολογίζεοΦαι. Ού χρί) Φαυμάζειν εί ιερείων τρόπον έγχέλεις Φύονται, οπότε καί 
’Αντίγονος δ Καρύστιος εν τώ περί λέξεως τούς άλιέας1 λέγει Φυσίαν έπιτελοϋνιας τώ 
Ποσειδώνι ύπδ την τών Φνννων ώραν, δταν εύαγρησωοι, Φύειν τώ Φεώ τον πρώτον άλόντα 
Φύννον, καί την Φυσίαν ταύτην καλεϊσΦαι Φυνναϊον. Καί τάριχοι δέ παρά Φασηλίταις 
άποΦύονται1 2.

Κατ’ έπέκτασιν όμως τής εις τον Ποσειδώνα προσφερομένης θυσίας έθΰοντο 
ιχθύες καί εις άλλας πλήν τού Ποσειδώνος θεότητας — Φύειν τοΐς Φεοϊς τάς έγχέλεις 
λέγει ό ’Αθηναίος — καί προφανώς εις τάς περισσότερον λατρευομένας εν έκάστω 
τόπω. Εις την ’Αρτεμιν π.χ. ό Μήνις ό δικτνοβόλος θύει τρίγλαν επ’ άνΦρακιής καί 
φυκίδα3.

Ενταύθα όλως παρεμπιπτόντως σημειούμεν, ότι ιχθύες τινές έΰεωρούντο ιεροί 
καί ούτε έτρώγοντο, ούτε καί έθυσιάζοντο4, ενώ άλλοι πάλιν έτρώγοντο μόνον από 
τούς ιερείς, όπως π.χ· οί ιεροί ιχθύες τής λίμνης τού Κουμουνδούρου, τών αρχαίων 
Ρειτών, οί όποιοι έτρώγοντο μόνον άπό τό ίερατεϊον τής Έλευσΐνος, άπηγορεύετο δέ 
ή βρώσίς των εις τούς κοινούς θνητούς5 * * *. Άντιθέτως οί ίερομνήμονες, ιερείς τού Πο- 
σειδώνος εις τά Μέγαρα, δεν έπετρέπετο νά τρώγουν κανενός είδους ίχθύνλ

Έκτος όμως τής καθαρώς λατρευτικής σημασίας των ή άνάθεσις τού βωμού εις 
τον Ποσειδώνα καί ή έπ’ αυτού σπανία διά τό περιεχόμενόν της έπιγραφή —παρο-

1 Ό G. Kaibel, Athenaei Naucratitae Dipnoso- 
phistarum (Lipsiae 1875) VII 297 e, δέχεται την διόρ- 
Οωσιν του Wilamowitz Αίολέας (Wilamowitz, Anti- 
gonos von Karystos, σ. 174). Βλ. καί S. Solders, Die 
ausserstadtischen Kulte und die Einigung Attikas 
(Lund 1931) σ. 7-8. Ημείς όμως ϋεωροϋμεν ορθήν 
την γραφήν τών κωδίκων άλιέας.

2 ’Αθηναίος, Δειπν. VII, 297 d καί e, VIII 364e 
καί W.H.D. Rouse, έ.ά. ο. 51.

3 A. Ρ. IV, 105. Έκτος δμως τών Ουσιών ιχθύων εις 
θεότητας, ως εις τον Έρμήν, τήν "Αρτεμιν, τήν Εκάτην 
κ.ά· άναφέρονται θυσίαι ιχθύων καί εις Οανόντας ήρωαο, 
ιδίως εις τάς νήσους. Βλ. Ρ. Stengel, έ.ά. σ. 123 - 124* 
τού ίδιου Opferbrauclie der Griechen, σ. 197 καί 
ιδία σ 201.

4 Ό Παυσανίας λέγει (III, 21, 5), δτι εις τάς παρά
τό ΓύΟειον Αίγίας, δπου λίμνη του Ποσειδώνος καλου-
μένη καί ναός καί άγαλμα τοϋ θεού, τους ιχθύς δεδοίκα-

οιν έξαιρεΐν, τον ΰηοενοαντα άλιέα γίνεσΰ·αι λέγοντες εξ άν

θρωπον. Παρόμοιον επίσης παρά Παυσανία (VII, 22, 4):

eΕρμου νάμα μεν τfj πηγί] το δνομα, τούς δε ίχθνς ονχ αι- 
ροϋοιν εξ αυτής, ανάθημα είναι τοϋ θεού νομίζοντες. Βλ.
καί Ρ. Stengel, έ ά. σ. 123.

5 Παυσανίας (I, 38, 1): Λέγονται δε οι eΡειτοι Κόρης ιε

ροί και Δημητρος είναι, και τούς ιχθύς εξ αυτών τοΐς ίερεϋ- 
σιν εοτιν αίρεΐν μόνοις. Παρόμοιον βλ. παρ’ ΆΟηναίω 
(Δειπν. VIII, 346d καί e): Μνασέας <5’ εν δεντέρφ περί5Α
σίας φηοίν ούτως. 9ΕμοΙ μεν ή Άταργάτις δοκεΐ χαλεπή βαοί. 
λιοοα γεγονέναι και τών λαών σκληρώς έπεοτατηκέναι, ώστε 
καί άπονομίσαι αύτοΐς ίχθύν μη έσθίειν, άλλα προς αυτήν άνα- 

φέρειν διά τό άρέσαι αυτί) τό βρώμα. Και διά τόδε νόμιμον 
ειι διαμένειν, έπάν εϋξωνται τη θεω, ιχθύς άργυρονς η χρυ
σούς άνατιθέναι' τούς δε ιερείς πάσαν ημέραν τη θεώ άλη- 
θινούς ιχθύς επί την τράπεζαν όιμοποιησαμένονς παρατημέ

νοι, έφθούς τε ομοίως καί οπτούς, οϋς δη αυτοί καταναλί- 
σκουσιν οί της θεού ιερείς ...'Η δέ γε Άταργάτις, ώσπερ 

Ξάνθος λέγει 6 Λυδός, υπό Μόψου τοϋ Λυδοϋ άλοϋσα κα- 

τεποντίσθη μετά 3Ιχθύος τοϋ υίοϋ εν τη περί9Ασκάλωνα λί
μνη διά την ϋβριν καί υπό τών ιχθύων κατεβρώθη.

6 Μ. Nilsson, έ.ά. σ. 423.
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μοίου περιεχομένου έπιγραφαί δεν διεσώθησαν άλλαι, δσον ημείς γνωρίζομεν — έχουν 
και άλλην δι’ ημάς σπουδαιότητα· έπιβεβαιώνουν δηλαδή την εις τον κόλπον τής Έλευ- 
σΐνος διενεργουμένην καί τότε εντατικήν αλιείαν, την όποιαν έγνωρίζομεν μέχρι τοΰδε 
έξαλλων πηγών. Περίφημοι λ. χ. κατά τον Άθήναιον ήσαν αί Έ?ιευσινιακαί χρήτται, 
όπως ακριβώς και αί Φαλμρικα'ι άφνοα1.

νιακάς έορτάς ή επάρκεια τής αγοράς έξησφαλίζετο δι’ εισαγωγής ’ιχθύων έκ τών γει
τονικών μερών, όπως μάς π?νηροφορεΐ επιγραφή ρωμαϊκών χρόνων, διάταγμα, διά τού 
οποίου ό φιλαΰήναιος καί μύστης αύτοκράτωρ Άδριανός επιτρέπει τήν ατελή εισα
γωγήν ιχθύων έκ Πειραιώς εις Ελευσίνα κατά τάς ημέρας τών εορτών2. Έξ αυτού δέ 
κυρίως τού αύτοκρατορικοΰ διατάγματος έχομεν μίαν ιδέαν τής υπό τών Έλευσινίων 
καί τών παρεπιδημούντων έκεϊ έκάστοτε ξένων καταναλώσεως ιχθύων, όπως από άλλας 
πηγάς έχομεν σαφή εικόνα τής άφθονου καταναλώσεως ιχθύων έν Άθήναις, έν Βοιω
τία3 καί αλλαχού.

Πού όμως ήτο ιδρυμένος ό αναθηματικός αυτός βωμός, δεν δυνάμεθα νά γνω- 
ρ ίζω μεν.

Ό λίθος εύρέθη, ώς εϊπομεν έν αρχή, εις τήν θέσιν, όπου τό έξοχικόν κέντρον 
« Έλενσίνια*. Δεν είναι λοιπόν άπίθανον έκεϊ νά ήτο κτισμένος καί ό βωμός, είς τήν θέσιν 
ακριβώς αυτήν, άπ’ όπου ό κόλπος μάς παρέχει μίαν από τάς ώραιοτέρας του θέας, ή 
δέ παραλία καταλληλοτάτη δι’ άνέλκυσιν αλιευτικών πλοιαρίων καί άπλωμα δικτύων 
προσεφέρετο φιλόξενος είς τούς ταλαιπωρημένους άλιεϊς. Καί έκεϊ είς τον έπάκτιον 
βωμόν των, έπιστρέφοντες έκ τής κοπιώδους καί έπικινδύνου εργασίας των, οί καλοί 
έκεϊνοι έργάται τής θαλάσσης θά προσέφερον μετά πάσαν επιτυχή αλιείαν θυσίαν ευ
χαριστήριον είς τον προστάτην των θεόν τον πρώτον ή τον έκλεκτότερον τών άλιευ- 
θέντων ιχθύων.

Νά ύπήρχεν άρά γε έκεϊ πλησίον καί ιερόν τού Ποσειδώνος; Οί αρχαίοι συγγρα
φείς ούδεμίαν πληροφορίαν μάς παρέχουν διά τήν ΰπαρξιν ιερού τίνος ή βωμού τού 
θεού μεταξύ Έλευσΐνος καί Μεγάρων — ολίγον ύψηλότερον τήςθέσεως αυτής διήρχετο 
ή άρχαία από Έλευσΐνος είς Μέγαρα οδός.

Καί τον μεν βωμόν, ταπεινόν έπΐ τής ακτής κτίσμα, εύρίσκομεν πολύ φυσικόν νά 
παρεΐδεν ό Περιηγητής. Προκειμένου όμως περί ιερού δεν είναι τούτο εξίσου πιθανόν.

Εν τούτοις μεταξύ Έλευσΐνος καί Μεγάρων ό Παυσανίας αναφέρει μετά τούς 
τάφους τών Επτά έπί Θήβας μνήμα Άλόπης, ήν τεκοΰσαν 'Ιπποϋ'όωντα έκ ΤΙοσειδώνος 
άποΰανεϊν ένιανϋά φασιν νπδ τον πατρδς Κερκυόνος*. Επομένως δεν είναι καθόλου πα-

1 ’Αθηναίος, Δει,τν. VII, 285e καί ί καί VII, 330, 
Ε’ις τήν ’Ελευσίνα έτιμάτο ιδιαιτέρως ή τρίγλη, ώς μάς 

πληροφορεί ό Αιλιανός (Περί Ζώων, Θ, 51) : Τρίγλη; 
περί ανωτέρω εϊπον' ο δε ουκ ειπον, νϋνερώ. * Εν Έλενοΐνι 
τιμάς εχει εκ τών μνονμένων, και διπλούς ό λόγος τής τιμής 

τήοδε. Οΐ μεν φαοιν, επει τρις τον έτους τίκτει οΐ δέ,

έπεϊ τον λαγών έο'&ίει, δ'σπερ ονν εστιν άνϋρώπω θανα

τηφόρος.

2 Ρ. Graindor, Athenes sous Hadrien σ. 127-129.
3 3A. Κεραμοπούλλου, Μυκηναϊκά, Α. Δ. τόμ. 4ος 

(1918) σ. 88-94.
4 Παυσανίας, I, 39, 3.
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ράδοξον, αν εις τό μέρος, όπου έτιμάτο ή μήτηρ τοΰ επωνύμου τής Ίπποθοωντίδος 
φυλής ήρωος, έλατρεύετο καί δ πατήρ αυτού Ποσειδών. Άλλα πάντα ταΰτα είναι άπλαΐ 
υποθέσεις, έρευναι δέ εις την περιοχήν αυτήν δεν έγιναν μέχρι τοΰδε, μολονότι ολίγον 
ύψηλόιερον τής θέσεως, δπου εύρέθη ό λίθος, σώζονται ίχνη αρχαίων ερειπίων.

Μία δεύτερα ύπόθεσις είναι, δτl ό λίθος δεν εύρέθη κατά χώραν, άλλα μετεφέρθη 
έκεϊ μεταγενεστέρους έξ Έλευσίνος, πάλιν ’ίσως υπό άλιέων ή ναυτικών, διά νά χρησιμο- 
ποιηθή, ή αφού έχρησιμοποιήθη, ώς έρμα τοΰ πλοιαρίου των. Πράγμα δχι άσύνηθες. 
Διότι κα'ι τδ ανωτέρω μνημονευθέν διάταγμα τοΰ Αύτοκράτορος Άδριανοΰ εύρέΟη εις 
δύο τμήματα, έκ τών οποίων τό έν εν Πειραιεΐ, δπου και σήμερον υπάρχει, τό δέ άλλο 
έν τή νήσω Τήνω, δπου προφανώς είχε μεταφερθή υπό ναυτικών1.

Έν τή περιπτώσει δμως ταύτη θά πρέπη ίσως νά δεχθώμεν, δτι ό βωμός ήτο ιδρυ
μένος εντός τοΰ χώρου τοΰ ίεροΰ τής Έλευσίνος, πιθανόν εις τήν αυλήν, προ τοΰ ναοΰ 
τής Προπυλαίας Άρτέμιδος καί τοΰ Ποσειδώνος Πατρός. Γνωρίζομεν άλλωστε, δτι ό 
Ποσειδών είχε και αυτός τήν θέσιν του μεταξύ τών συλλατρευομενών θεαινών καί θεών 
είς τήν Ελευσίνα, ή δέ σπουδαιότης τής λατρείας του καταφαίνεται καί έξ αΰτών τών 
σωζομένων θεμελίων τοΰ ναοΰ του, τά όποια ανήκουν μέν είς ρωμαϊκούς χρόνους1 2, αλλά 
μετά τάς προ ολίγων ετών γενομένας έκεϊ άνασκαφικάς έρεύνας ουδόλως αποκλείεται ή 
ΰπαρξις καί παλαιοτέρου ναοΰ3.

Έκεϊ λοιπόν, ανάμεσα είς τό πλήθος τών αφιερωμάτων τοΰ Έλευσινιακοΰ ίεροΰ 
καί παρά τούς περί τον ναόν τοΰ Ποσειδώνοο Πατρός μεγαλοπρεπείς βωμούς4, πολύ 
πιθανόν καί οι άλιεΐς τής επιγραφής μας νά ίδρυσαν τον ίδικόν των άπέριττον βωμόν 
είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν, ό όποιος τούς έβοήθησεν είς τήν σύλληψιν 
τοΰ θράνιδος καί τούς άπήλλαξε τών καταστρεπτικών επιδρομών τοΰ θαλασσίου αυ
τού εχθρού των.

1. ΘΡΕΨΙΑΔΗΣ

1 A. Wilhelm, Oest. Jahresh. XII, 1909, σ. 146. 
IG II2 1 103 καί Ρ. Graindor, έ.ά. σ. 127 σημ. 5·

2 Ά. Όρλάνδου, Ό έν Έλευσΐνι ναός τής Προπυλαίας 
Άρτέμιδος, Έλευσινιακά, σ. 209-223. Κ, Κουρουνιώτη, 
Έλευσίς, 'Οδηγός τών Άνασκαφών καί τοΰ Μουσείου, 
έν ΆΟήναις 1934, σ. 28-29.

3 Κ. Κουρουνιώτη, έ.ά. σ. 29. Τοΰ ίδιου: Άνα-

σκαφαί έν Έλευσΐνι, Π.Α.Ε. 1940 σ. 15 καί Συμ
βολή είς τήν 'Ιστορίαν τής Έλευσινιακής Θρησκείας, 
Πρακτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, τόμ. ΙΕ' (1940) 
σ. 275-278.

4 Κ· Κουρουνιώτη, Έλευσίε, 'Οδηγός κλπ. σ. 28-29. 
Ο. Rubensohn Die Mysterienheiligtiimer, σ. 106, 
σημ. 35.
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