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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

1. Ατραγος. Εις τήν θέσιν «Μαγούλα Θωμαΐ» 
μεταξύ των χωρίων Θωμαΐ καί Τουραουνλάρ τής 
επαρχίας Λαρίσης, άπέχουσαν μίαν περίπου ώραν 
από τοϋ χωρίου Τουραουνλάρ, άνευρέθησαν κοινοί 
αρχαίοι τάφοι έκ πλακών εγχωρίων άκατεργάστων, 
συληθέντες υπό των χωρικών, και μία στήλη λευ
κού μαρμάρου αναθηματική, άποκεκρουμένη ολί
γον κάτω, μετά χαμηλού αετώματος άνευ άκρωτη- 
τηρίων (ύψους 1,15' πλάτ. 0,44· πάχ. 0,13' ύψους 
γραμμάτων 0,012 - 0,014). Τής τελευταίας λέξεως 
ΦΙΛΟΛΑΕΙΟΣ τά γράμματα έ'χουσιν ύψος 0,02:

ΧΟΡΟΝ ΝΟΥΣΛΕΙΤΟΡΕΥΟΝΣΑΣ 
ΟΝΕΘΕΙΚΑΕΝΚΟΝΘΙΝΑΡΧΕΝΤ , . Ν 
ΘΙΒΡΟΥΝΙΔΑΟΘΙ ΒΡΟΥΝ ΕΙΟ ΙΟ 
ΑΝΔΡΟΣ ΑΟΥΝΟΣφΙΛΙΡΡΕΙΟ ΙΟ 

5 ΑΛΚΙΔΑΣΘΙΒΡΟΥΝΕΙΔΑΙΟ 
ΑΣΣΚΑΛΑΡΙΑΔΑΣΔΙΚΑΙΙΟΑΙΟΣ 
ΔΙΚΑΙΙΔΑΣφΙΛ ΙΡΡΕΙΟΣ 
ΑΣΣΤΑΡΧΟΣΑΝΤΙΓΕΝΕΙΟΣ 
ΛΛΟΝΙΛΛΟΣΑΣΣΤΟΚΡΑΤΕΙΟΣ 

10 φΙΛΟΥΤΑΣΣΤΙΛΒΟΥΝΕΙΟΣ 
ΙΡΡΟΔΡΟΜΟΣΕΥφΟΡΒΕΙΟΣ 
ΡΟΛΥΞΕΝΟΣφΕΙΔΟΥΝΕΙΟΣ 
ΡΑΥΣΑΝΙΑΣΚΡΑΤΙΔΑΙΟΣ 
... ΛΑΡΙΑΔΑΣΔΑΜΟΙΡΑΤΕΙΟΣ 

15------------- ^ΦΙΛΟΛΑΕΙΟΣ

Χορόννονς λειτορευόναας 
όνεθείκαεν, κονθιναρχέντ [ου]ν 
Θιβρουνίδαο Θιβροννείοιο 
Ανδροσάοννος Φιλιππείοιο 

5 ' Αλκείδας Θιβροννείδαιο
Άσσκαλαπιάδας Δίκααοάίος 
Δικαιίδας Φιλίππειος 

'Άοαταρχος ' Αντιγένειος 
Μόνιμος Άσστοκράτειος 

10 Φίλοντας Στιλβοννειος 
'Ιππόδρομος Ενφόρβειος 
Πολνξενος Φειδούνειος 
Παυσανίας Κρατίδαιος 
[Άσσκα] λαπιάδας Δαμο[κ]ράειος 

15 - - - - - ς Φιλολάειος.

Ή προκειμένη αναθηματική στήλη εύρέθη εις 
τινα αγρόν, όπως φαίνεται έκ τών αμυχών έπ'ι τής 
έπιφανείας αυτής, σχηματισθεισών υπό τού αρό
τρου κατά τήν άροτρίασιν τού αγρού. Ευτυχώς

όμως δεν έγένοντο βλάβαι εις τήν ενεπίγραφων 
έπιφάνειαν. Ή στήλη έκομίσθη εις ιό Μουσεϊον 
Λαρίσης.

Εικ. 1. Αναθηματική επιγραφή εξ 'Άτραγος.

Τά δύο ταύτα χωρία Θωμαΐ και Τουραουνλάρ 
κεΐνται μεταξύ ερειπίων δύο αρχαίων γνωστών 
πόλεων προς τό ΒΔ μέρος τής Κραννώνος· άλλ’ έκ 
τών έρειπίων τής ’Άτραγος άπέχουσι τά χωρία
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18 Ν. Γιαννοπονλου ΑΕ 1932

ταύτα περί τά 10 έως 11 χιλιόμετρα προς Α, ενώ 
τά ερείπια τής Κραννώνος κεΐνται εις μεγαλειτέ- 
ραν πως άπόστασιν και πιθανώτερον είναι ότι ή 
στήλη θά έκομίσθη έκ τής ’Άτραγος, αν μή εκεί 
που πλησίον κεΐνται τά ερείπια μικρός καί άσημου 
πολίχνης, ώς Ικ τής άνευρέσεως τάφων εξάγεται.

Ή στήλη ά'νω κοσμείται υπό χαμηλού αετώμα
τος μετά γείσου άνευ ακρωτηρίων ή δε επιγραφή 
άρχεται από τού μέσου καί κάτω, ούτως ώστε από 
τού μέσου καί άνω το μέρος είναι κενόν καί πιθα
νόν τό πάλαι νά έφερε γραπτήν παράστασιν.

Έν τή επιγραφή ταύτη επώνυμος αρχών διά 
τήν χρονολόγησιν αυτής είναι ό ίερεύς Χορόννονς 
(λεαορευόνσας), φερόμενος εις ονομαστικήν πτώσιν, 
ενώ συνήθως φέρονται οι επώνυμοι είτε θρησκευ
τικοί εϊτε πολιτικοί άρχοντες εΐς γενικήν πτώσιν 
(πρβλ. IG, XI2 Φερών 4132 ίερέως Δ. .. . Μαγνη
σίας 1 109ιι19 Ιερέως Κρίνωνος κλπ. Φαλάννης 12315 
ίερητεύοντος τον Ασκληπιόν. Γόμφων 287,Ρ’ Ιερη- 
τενοντος του Διονύσου του Καρπίου, έπεται δ στρα
τηγός) κτλ. ’Αλλά καί εις ονομαστικήν πτώσιν 
φέρεται δ ίερευς ώς άναθέμενός τι θεώ τινί (πρβλ. 
IG, IX2, 112 "Αλον ’Απολλώνιος ίερευς ’ Απόλλων ι. 
Γόννων 1040. Λαρίσης 574. Μαγνησίας 1128 κτλ.). 
Έν τή προκειμένη όμως επιγραφή δεν άναφέρεται 
τό ό'νομα τού θεού, εις όν άνέθηκαν τήν στήλην 
οι έπιγραφόμενοι.

Τό δέ κύριον όνομα τού ίερέως Χορόννονς δεν 
είναι γνωστόν έκ τών μέχρι τοΰδε έν Θεσσαλία 
εύρεθεισών έπιγραφών

Καί δ τύπος δέ τής μετοχής λειτορενόνσας άντί 
λειτορενουν (=λ—ων) ένεστώτος, ή λειτορεύσανς 
αορίστου καί θηλυκού λειτορεύααναα (IG, IX2 Λα
ρίσης 599. Φάλαννης 12283 καί 12294- Σκοτούσης 
397 κλπ.) φαίνεται μοι πρωτότυπος οίονεί κράμα 
ένεστώτος καί αορίστου (πρβλ. Fohlen, Untersu- 
chungen zura thessalischen Dialekte σ. 25).

Στίχ. 2. ’Ονεθείκαεν = άνέθηκαν. Γνωστός δ τύ
πος ούτος τού άορίστου έκ πολλών Θεσσαλικών 
έπιγραφών.

Στίχ. 2. κονθιναρχέντ[ον]ν ή λέξις δηλοΐ άρχήν 
άγνωστον μέχρι τούδε έν ταΐς ΘεσσαλικαΤς έπιγρα- 
φαΐς. Είναι σύνθετος έκ τού κόνθινος καί όίρχω 
—κονθιναρχώ4 κονθιναρχέντουν - κονθιταρχούντων, 
μετοχή ένεστώτος. Ή λέξις κονθιναρχέντουν ένθυ- 
μίζει ήμΐν τήν λέξιν ταραντιναρχονντος έν έπιγραφή 
Λαρίσης (Άρβανιτόπουλος, ΑΕ, 1910, 334, εΐκ. 
1 4-δ) γνωστήν έκ τού Ησυχίου (έν λ. ταραντΐνοι, 
ταραντίναρχος = άρχηγός ίππακοντ ιστών). Τί δέ 
σημαίνει κονθινάρχης ή κονθίναρχος, κονθιναρχέν-

τονν; Άγνοούμεν διότι έν ταΐς έπαρχίαις στερού- 
μεθα βοηθημάτων. Οί κονθινάρχαι οΰτοι ήσαν 
δύο, οί Θιβροννίδας Θιβροννειος καί Ανδροσάονν 
Φιλίππειος.

Στίχ. 3. Θιβροννίδαο κλπ. Ή γενική τού ενικού 
λήγει εις - αο καί - οιο, άντί ώς συνήθως έν ταΐς 
ΘεσσαλικαΤς έπιγραφαΐς εΐς -α καί -οι, καί έσχη- 
ματίσθη κατά τον άρχαιότερον τύπον. Ούτως έχο- 
μεν Θιβροννίδαο άντί Θιβροννίδα4 Θιβρουνείοιο, 
άντί θιβροννείοι' Φιλιππείοιο. Θιβροννίδαιο κλπ. 
Έκ δέ τών γνωστών Θεσσαλικών έπιγραφών έν 
IG, IX2 έχομεν τήν ύπ’ άριθ. 5115 επιγραφήν 
πολέμοιο καί ίράνας έν γενική τού ενικού εις 
-οιο άντί -οι.

Περί δέ τών πατρωνυμικών (πρβλ. Fohlen, 
έ'νθ’ άνωτέρω, σελ. 26 - 27). Τό δέ όνομα Θιβρου- 
νίδας νΰν τό πρώτον γίνεται γνωστόν έσχηματίσθη 
δ’έκ τού Θίβρουν (=Θίβρων) γνωστού καί έξ άλλων 
έπιγραφών (IG, IX2 Φαρσάλου 23768 καί 251. 
Φθιωτίδων Θηβών 1322δ Άζώρου 129813).

Στίχ. 4. Άνδροσάοννος4 Ανδροσάονν (=Ά - ων) 
κατά τό Πολισάων, (IG, IX2 Add. 205, I, στ. 23) 
νΰν τό πρώτον γίνεται γνωστόν.

Στίχ. 5. Άλκείδας4 τό όνομα είναι γνωστόν καί 
έξ άλλων έπιγραφών ώς Άλκίδας (IG, IX2 Λαρί
σης 55322· Λαμίας 601δ, Άλκίδας Λαμιεύς άρχων).

Θιβροννείδαιο4 πατρωνυμικόν τού Θιβροννείδας 
τεθέν εις γενικήν.

Έκ τού 5ου στίχου άρχονται τά ονόματα τών 
άναθέντων, οϊτινες είναι ένδεκα.

Στίχ. 6. ’ Ασσκαλαπιάδας4 γνωστόν έξ έπιγραφών 
(IG, IX2 1143 Ίωλκού· 75 ι Υπάτης· 517 63 Λαρί
σης ’Ασσκαλαπιάδας διά δύο σ 2342β Φαρσάλου). 
Περί δέ τού διπλασιασμού τών συμφώνων πρβλ. 
Fohlen, ώς άνω, σελ. 30-31.

Δικαιιοαΐος4 έκ τού Δίκαιος έσχηματίσθη θεσσα- 
λικώς Δ ικαίιος καί πατρωνυμικόν Δ ικαιιοαΐος πρω
τόκλιτός, άντί Δικαίειος, ώς συνήθως.

Στίχ. 7. Δικαιίδας4 έκ τού Δίκαιος, όνομα νύν τό 
πρώτον γνωριζόμενον.

Στίχ. 8. ’Άσσταρχος4 όνομα νύν τό πρώτον γνω- 
ριζόμενον (πρβλ. Fohlen, ώς άνω, 30-31).

Στίχ. 9. Μόνιμος4 όνομα γνωστόν καί έξ άλλων 
έπιγραφών (IG, IX2 Λαρίσης 517 69. Κιερίου 267. 
Λαμίας 66“ καί Μελιβοίας ΑΕ, 1930, 2).

Άσστοκράτειος4 έκ τού Ασστοκράτεις (πρβλ. IG, 
IX2 Άστοκράτεις Φαλάννης 12284Ι. Άστοκράτης 
Λαρίσης 696 κλπ.).

Στίχ. 10. Φίλον ιας = Φιλώτας —Φιλώ της (πρβλ. 
IG, IX2 Φιλώτας Κυρετιών 355. Κραννώνος 470.
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Αίγινίου 324,“. Φίλον τας Φαρσάλου 234 4ο Φίλον - 
ταιος Κιερίου 258. Φαλάννης 12283ο- Φιλώτας 
Άζώρου 1303, 123624· "Αλου 109,“ 7S. Γόμφων 
287c. <ι Φιλώτης Τρίκκης 312).

Στιλβοννεως' έκ τοΰ ονόματος Στίλβουν (Σ - ων) 
νΰν τό πρώτον γινομένου γνωστού.

Στίχ. 11. 'Ιππόδρομος' τό ό'νομα είναι γνωστόν 
έξ άλλων επιγραφών (πρβλ. IG, IX2 461“ Κραν- 
νώνος. — 506io Λαρίσης).

Στίχ. 12. Φειδούνειος· έκ τοΰ ονόματος Φείδουν 
(πρβλ. IG, IX2 Λαρίσης 51 Τβ2 Κραννώνος 46120,35- 
Φείδων, ταγός Μητροπόλεως 2809 κλπ.).

Στίχ. 13. Κρατίδαιος' πατρωνυμικόν έκ τοΰ ονό
ματος Κρατίδας (IG, IX2 'Υπάτης 14“ 2). Είναι 
γνωστή επιγραφή έκ Φερών έν τώ Μουσεία) 'Αλ
μυρού τοΰ Δ' π. X. αίώνος Κρατιδαίας Τοφίνειος, 
(Δελτίον Φιλαρχ. Έτ. «Όθρυος» τεΰχ. Ε', 1903, 
22, Γ'. — IG, IX2, 426) καί επί ανάγλυφου επι
τύμβιου έκ Φερών τοΰ Ε' π. X. αίώνος, άλλ’ ή 
επιγραφή ή δεύτερα προστεθεΐσα βραδΰτερον κατά 
τον Α' π. X. αιώνα: Κρατιδαία θείκα (Δελτίον Φιλ. 
'Ετ. «’Όθρυος», F', 1906, 25 πίν. Β’. — IG, IX2, 
428 καί 426)

Στίχ. 15. - - - - - ς Φιλολάειος. Ενταύθα 
έσώθη τό πατρωνυμικόν, τό όποιον είναι γεγραμ- 
μένον διά μεγαλειτέρων γραμμάτων (ΰψ. 0,02) καί 
τό τελικόν Σ διαφέρει τών λοιπών έχον ένταΰθα 
τά πλάγια σκέλη οριζόντια.

Επειδή ό σχηματισμός τής γενικής είναι κατά 
τον άρχαΐον τύπον, οί δέ γραφικοί χαρακτήρες δεν 
έχουσιν εις τά άκρα γραμμίδια καί είναι ισομεγέ
θεις, είναι τών κλασσικών χρόνων (Α εύθΰγραμμον, 
Π ανισοσκελές καί 21 μετ’ ανοικτών τών πλαγίων 
σκελών, πλήν τοΰ Ξ άνευ καθέτου γραμμής) διά 
ταΰτα ώς έκ τοΰ είδους τής γραφής δυνάμεθα, νο- 
μίζομεν, νά άναγάγωμεν τήν επιγραφήν ταΰτην 
εις τά τέλη τοΰ Δ' αίώνος π. X.

2. Μελιβοίας. Έν τφ συνοικισμώ Σκιάθο, τής 
περιφερείας τοΰ χωρίου Πολυδενδρίου τής Αγιας 
επί τής ανατολικής ακτής τής Όσσης, ένθα είναι 
τά έρείπια τής Μαγνητικής πόλεως Μελιβοίας (Stah- 
lin, Das hellenisclie Tliessalien σ. 50, 7.— N. I. 
Γιαννόπουλος, AE, 1930, 169), ό φΰλαξ αρχαιο
τήτων Θ. Πολυζώης άνεΰρεν έν άγρω τοΰ Δ. Κου- 
μπογιάννη πλάκα επιμήκη ορθογώνιον, λευκοΰ 
μαρμάρου, μήκους 1,60, πλάτ. 0,45, πάχ. 0,13, επί 
τής οποίας, οΰσης ύπτιας, ήσαν γομφωμένα κατ’ϊσας 
αποστάσεις έξ πλινθία, ήτοι στυλίσκοι, έκ λευκοΰ 
μαρμάρου, ορθογώνια, ενσφηνωμένα διά μόλυ

βδου, έπί τών πλαγίων πλευρών τών οποίων ύπήρ- 
χον αναθηματικοί έπιγραφαί τοΰ Ε' π. X. αίώνος. 
Έξ αυτών τρία έκόμισεν ό φΰλαξ εις τό Μουσεΐον 
Βόλου, έν άπώλετο προ πολλοΰ καί δυο έκρατήθη- 
σαν υπό τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ άγροΰ. Τά δέ κομι- 
σθέντα εις τό Μουσεΐον είναι τά εξής:

Πλινθίον λευκοΰ μαρμάρου ορθογώνιον, ύψος 
0,31, πλάτος 0,13, πάχος 0,07. Κατά μήκος τής 
μακράς πλευράς τοΰ πάχους επιγραφή (ΰψ. γραμ
μάτων 0,015):

ΑΠΛΩΝ 1 : ΠΑ (κενόν). ’Άπλωνι ] Πα

3. Πλινθίον λευκοΰ μαρμάρου ορθογώνιον, ΰψ. 
0,33, πλάτ. 0,11, πάχ. 0,07. Έπί τής μακράς πλευ
ράς τοΰ πάχους επιγραφή (ύψ. γρ. 0,015):

ΓΟΤΕ1ΔΩΝ1 Ποτειδώνι.

4. Πλινθίον λευκοΰ μαρμάρου ορθογώνιον, ΰψ. 
0,32, πλάτ. 0,155, πάχ. 0,07. Έπί τής μακράς πλευ
ράς τοΰ πάχους επιγραφή (ΰψ. γρ. 0,03):

ΑΘΑΝΑΙ ’Αθάναι.

Ύποθέτομεν δτι εκεί που είναι ναός τις.

5. Φ&ιωτίδων Θηβών. Έν Νέα Άγχιάλω εύ- 
ρέθη έν τω τοίχφ τής περιοχής τοΰ προαυλίου οικίας

Είκ. 2. Τεμάχιον ψηφίσματος έκ Φϋιωτίδων Θηβών.

τινός, έντετειχισμένη ενεπίγραφος στήλη ήτις άπο- 
τειχισθεΐσα έκομίσθη εις τό Μουσεΐον 'Αλμυροΰ. 
Τήν στήλην άνευρε καί άπετείχισεν ό φΰλαξ αρχαίο-
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τήτων Ν.Άγχιάλου Σταύρος Εύαγγελόπουλος, δστις 
παρετήρησεν δτι ή στήλη εκτός τής παλαιός άπο- 
κρουσεως αυτής δίνω και κάτω καί κάτω κατά την 
δεξιάν γωνίαν είχε θραυσθή καί προσφάτως υπό 
των κτιστών κατά την δεξιάν πλευράν μέχρι τοΰ 
μέσου περίπου, αλλά δεν ήδυνήθη νά άνευρη καί 
τό θραυσθέν τεμάχιον. Όλίθος είναι κυανόλευκος 
καί έχει σφζόμενον ύψος 0,36, πλάτος 0,20 καί 
πάχος 0,07. Περιέχει δε ψήφισμα ελλιπές. Γράμ
ματα ισομεγέθη περίπου:

Κ A I Ε Μ ' I 
<ΡΕΡΙΙΕΡΩΝ 
ΜΕΝΑΕΡΙΤΑΣΑΥι 
ΚΕΙΜΕΝΑΚΑΙΕΝΤ/

3 ΧΑΕΩΝΕΑΜΜΕΝΑ 
Ο < 1 Α Ε < Τ Ω Ε Α Ν Δ I k 
ΔΕΛΟΓΟΝ ΑΝ ΑΔΙΔ 
| /Λ Ε Ν Ω Ν A Λ Ε ί I Κ A 
/ΛΗΡΟΗ IKATATATL 

10 kA£TO££TATHPA 
ΑΡΧΟΝΤΕ^ΚΑΙΡΑ 
Η Ν ΕΝ ΗΜΕΡΑΚΔΕ1 
ΤΑΚΟΡΛΟφΑΝ ΙΑΚΕ 
IΑ Ν ΕI Ν A I A Υ Τ Ω I k AIΓ 

13 §NkEIMENAkAIENT 
. . ΙΜΕΝΟΥΣΑΙΡΟΛΙΑΡ 
. ΥΑΡΡΟίΗΛΘ Ε ΕΥ 
Ε^ΙΝΩΣΙΝΑΓΩ 
ΝΩΝΕΑΝΔΕΤ 

20 ΤΩΤΟΥΔΙΟΣ!
ΝΟ/ΑΟίΔ
ΣΤΑέ
ΟΣΑ

<
25----------------------------------------------------

και έμ — — — — — — — — —

ς περ'ι ιερών— — -  ------— [κεί-;]
μένα επί τας αν[της; /

κείμενα και εν τ[άϊ - — — - — — ] 
5 χαέων εάμ μεν ά - -- -- -- 

δοια έ'οτω, εάν δικ - — — —

δε λόγον άναδίδ[όναι; — —------κε-]
ιμένων ΑΛΕΣΙΚΑ - — — — — - — —

μη ποηι κατά τά γ[εγραμμένα; ε-] 
10 καοτος στατήρα[ς; - - — —----------

άρχοντες και πα — - — 
ην εν ήμέραις δέ[κα; - 
ταΐς δπλοφανίαις ε — — 
ιαν είναι αντώι και γ -

15 . . ν κείμενα καί εν τ —
[κε]ιμένους αίπόλια ρ[
[. . ]οαπροοήλθε Εν - 
έκτίνωσιν άγω - - — - 
νων εάν δε τ[— - - -

20 τω τον Αιός- — — - — 
νόμος Δ ----- -
ΣΤΑ?--------------- ------------------

ΟΣΑ----------------------------------

Σ--------------------------------------
25-------------------------------------

Έν τή προκειμένη επιγραφή αναγράφεται ψήφι
σμά τι των Φθιωτίδων Θηβών. ”Ισως έν αΰτφ 
πρόκειται περί δικαστικής τίνος ύποθέσεως περί 
άμφισβητουμένων τόπων καί ιερών (στίχ. 2 περί 
ιερών)' δτι δέ πρόκειται περί δικαστικής ΰποθέ- 
σεως φαίνεται καί έκ τών στίχων 16-17 προσηλθε 
Ευ—εάν ύποτεθή δτι προσήλθε προς εξέτασιν ως 
μάρτυς ό Εΰ —.

Έν στίχφ δ1? χαέων δέον νά υποθέσωμεν δτι 
πρόκειται περί τόπων ορεινών καί φαραγωδών 
(πρβλ. χαράδρα IG, IX2 add. IX 205, ΙΙ28 περί 
ορίων μεταξύ Μελιταιέων καί Χαλαίων καί Πη- 
ρέων).

Έν στίχφ 8? συνεπληρώσαμεν την λέξιν [κε-J \ 
ιμένων, αλλά δεν δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν 
την λέξιν ΑΛΕΣΙΚΑ.

Στίχ. 9. μη ποηι αντί μη ποιηι (πρβλ. IG, IX2, 
1346 έπόηοε. — Ν. I. Γιαννόπουλος, ΑΕ, 1919, 
52u έπόηο ).

Στίχ. 12. έν ήμέραις δέ[κα] συνεπληρώσαμεν 
οΰτω, διότι επί τοΰ λίθου διακρίνεται ή κάθετος 
τοΰ Κ καί ολίγον έν τφ μέσφ αυτής έκ τών δυο 
πλαγίων σκελών τοΰ Κ·

Στίχ. 13. ταΐς δπλοφανίαις. Δεν γνωρίζομέν τι 
σχετικόν περί τών όπλοφανιών έν Φθιώτισι Θήβαις.

Στίχ. 16. αίπόλια. Έκ τής λέξεως ταΰτης έξάγε- 
ται, νομίζομεν, δτι οί αμφισβητούμενοι τόποι ήσαν 
νομαί αιγοπροβάτων, τά κοινώς λεγάμενα λειβάδια. 
Τοιοΰτοι τόποι νομής περί τάς Φθιώτιδας Θήβας 
είναι καί σήμερον χρησιμοποιούμενοι ώς χειμερινοί 
νομαί υπό τών ποιμένων.

Στιχ. 19. εάν δε τ ... . ίσως είναι ή άντίθεσις 
τής έν στίχφ 5 εάμ μεν A ... .

- - — έν]

3/ 7εο /
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AE 1932 ’Επιγραφαϊ έκ Θεσσαλίας 21

Στίχ. 20. . . τω τον Διός. Συνεπληρώσαμεν την 
πρώτην λέξιν [εσ]τω του Διάς, ό τόπος δήλα δή 
«έστω τοϋ Διός». Φαίνεται δε δτι εκεί που θά ύπήρ- 
χεν ιερόν τι τοΰ Διός.

Στίχ. 21. νόμος Δ ... . Ένταΰθα πρόκειται περ'ι 
νόμου τινός.

Ώς δ5 εκ τοϋ σχήματος των γραμμάτων φαίνε
ται ή προκειμένη Ιπιγραφή ανάγεται εις τό πρώ
τον ήμισυ τοΰ Γ' π. X. αιώνος και ιδίως περί τάς 
άρχάς αϋτοϋ και ήτο εκτεθειμένη εις τό Δη μη
τριόν ιερόν.

6. Βάσις ορθογώνιος λίθου κυανοφαίου μετα- 
ποιηθεϊσα υπό τών Χριστιανών κατά τον Ε' ή F' 
αιώνα μ. X. εις επίθημα κιονοκράνου παλαιοχρι
στιανικής εκκλησίας (υψ. 0,75, πλ. 0,52, πάχ. 0,32).

4»Α'Μ0γΤ0γΤ|λΧ0ΘΕ0Υ7ΑΜ/Ε y
την F T2,^' ΗΝΕΓΐ) qf!

AUyN ΤΟΥ Η ΦΛ/Ά £ ΚΙ Μ />.Π Η Λ ε 
ΘιΡ^ΠΑικλΐ^ί>%ν'(\τκ in) 

φ. Κ β, < jkx φ yA λ ι <ουι I' jf Η
\‘ t Τ UJNΟ £. Τ oy k Ο\Ν ΤΟΥ £

νηΤΗ
Π ftiAioV Toygn ΐΊότΤιχ) taw ; -r .<■<*. ·>·Μ«
ΤΗ M£OIXrPjftTt-CS X ,-<«» η Λ «

I? At a O.J h i i*t .i-c OO/Vi T A r KTOY An) 

M A£ £'ΧΑΝΟ?ίΟΥΠΑΓ^Γ,Κ£ΤΗ 'iP

TOyTOY^SOaoTOT

f

n vT-o^1?oy a* ©/v* ι .μ\,Τ 'Κ N* *‘€ ro ■

8 Ε ΪΑ/Α ΤΗ ΝΕ n 1 cf tf π ιΌ Υ.ΛΟΥ
ΝΟ ?ΑΠ Η λεν 0£fo) ΙΘΑ| Κα/ /. Ε <·

koY;*>r
η-ΛΐΤΛΓΔίΝθΜΕΝΑΑΤ'Τ

1 ^Τ'ΑΤ/’σγ ΤΟγ ^ 0-Α Cuy

ΕΙκ. S. Απελευθερωτική επιγραφή εκ Φθιωτίδων Θηβών.

ΑΠΟΒΕ Ι-ιΤθλθΕ
Φαίνου τοϋ Τιμοθέου ταμιεύ[οντος της πό(λεως) ] 
την 6’ έξάμη(νον) την επί στρ(ατηγοΰ) [δείνα,

η δείνα j
Άμνντου, ή (ραμένη άπηλε[υ- ]

5 θερώσται καί δεδωκνΐα τη πό(λει) [τά έκ τον] 
νό/μον] (Δηνάρια) Κβ(· Μη(νδς) Φνλλικοϋ

Νίκη / από Άρ- ]
ίστωνος τοΰ Κοΐντου, Σοδο - - - ------ ---

Νίκη
Πρείμον τον επί τούτο) ταμιενοντος την /δείνα

έξάμηνον/
10 την επί στρατηγόν [Φι;]λ[ο]/κ /ράτονς (η δέϊνα)ς 

η (ραμένη άπηλευ [θερώαθαι) 
κ(αί) δεδωκνΐα τη πόλει τά έκ τοΰ νό/μον] / γε- 

νόμενα (δηνάρια) ΚΒ(· 
Μη(νός) Λεαχανορίον. Παρασκευή νπ[ό Δίοδό;·] 

τον τοΰ Διοδότου /έδωκε τη] 
πόλει τά Γ.. πόλει τά (γενόμεν)α, ταμιεύο[ντος

την]
15 6’ έξάμ(ηνον) την επί ατρ(ατηγοΰ) Γρ(αικηΐου) 

Πρόκλου / δ δείνα ό φάμε- / 
νος άπηλευθερώσθάι καί δεδ[ωκός τη ] 

πόλ(ε)ι τά γενόμενα αν τω (δηνάρια) ΚΒ< 
υπό Εΰπάτρον τοΰ καί ΜΟΙΣΚΟΥ (.) τό έκ 

19 ]τοΰ νόμον/.

Έν τή προκειμένη επιγραφή αναγράφονται 
πράξεις άπελευθερώσεως δουλών τών μετά τό 131- 
132 μ. X. χρόνων, ως εξάγεται έκ τών στρατηγών 
τοΰ Κοινοΰ τών Θεσσαλών.

Ό λίθος δυστυχώς είναι άποκεκομμένος υπό 
τών Χριστιανών τοΰ Ε' ή F' μ. X. αιώνος, ώς 
μεταποιηθείς εις επίθημα κιονοκράνου χριστιανι- 
κοΰ ναοΰ. Περιέχει δε ελλιπή τήν επιγραφήν ιδίως 
κατά τήν άνω, δεξιάν καί κάτω πλευράν.

Στίχ. 2. ΦΑΙΝΟΥ τοΰ Τιμοθέου. Τό ό'νομα Φαΐ- 
νος νΰν τό πρώτον γίνεται γνωστόν. Φαίνεται δέ 
δτι είναι τό ό'νομα τοΰ ταμίου τής πόλεως κατά 
τήν β' έξάμηνον.

Στίχ. 3. Τό όνομα τοΰ στρατηγού ώς καί τό τής 
άπελευθέρας λείπουσιν άποκοπέντα.

Στίχ. 4-5. άπηλε/ν //θερώσται αντί άπηλευθε- 
ρώσθαι.

Στίχ. 6. Τά εν αρχή τοΰ στίχου γράμματα 
ΟΧ είναι δυσεξήγητα, πλήν τοΰ σημείου
τών δηναρίων. ’Ίσως πρέπει νά συμπληρωθή τά 
γενόμενα ή τό έκ τοΰ νόμον zjlKB<..

Μη(νός) Φυλλικοΰ. Ό μήν είναι γνωστός έκ 
πολλών Θεσσαλικών έπιγραφών. ’Ανήκει δέ εις τό 
Θεσσαλικόν μηνολόγιον καί ιδίως εις τό τής Λαρί- 
σης (IG, IX2 561, 563 κλπ. Rensch, De manumis- 
sionum titulis apud Thessalos, σελ. 124). Έν 
τω μηνολογίφ τής "Αλου δέν περιέχεται ό Φνλλι- 
κός ώς καί ό κατωτέρω (στίχ. 12) Λεσχανόριος, καί 
δυνάμεθα νά υποθέσω μεν δτι κατά τούς μεταγενε
στέρους Ρωμαϊκούς χρόνους ε’ιχον προσλάβει καί 
οί Φθιώται Θηβαίοι τό μηνολόγιον τής Λαρίσης, 
τό οποίον είχε γενικευθή εις πολλούς τόπους τότε.
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Ν. Γιαννοηούλου AE 1932

Σχίχ. 8 lloeiuin· Φαίνεται δη είναι δνομα χοϋ 
ταμίου, α>ς έξάγεχαι έκ ιών επομένων:
• ΙΙριϊμον χοΰ ini τοντψ ταμιενοντος /’ήν δείνα 
Ιξάμ(ηνον)/ \ την ini στρατηγόν ότΐνος>. Ίσως 
δμως νά ήναι καί δνομα στρατηγοΰ, διόη έν ατίχψ 
10 λείπει χό δνομα χοΰ στρατηγού καί χό τής Απη- 
λευθέρα;. ΙΙριΐμος ή Πρίμος στρατηγός είναι γνω
στός χό έτος 131 · 132 μ-Χ. (Kroog, De foederis 
Thessalorum praetoribus, σελ. 62. 1G, IX* 548 , 
Λαρ(σης).

Σχίχ. 10. Άμυδρώς διακρίνεχαι σχραχηγός ό 
[Φι]λ[οκ)ράχης;

Σχίχ. 12. Μη(νός) Λίοχανοριον. Καί ό μήν 
οΰτος είναι γνωσχός έκ ιών Θεσσαλικών επιγρα
φών, Ανήκων είς χό μηνολόγιον χής Λαρίσης καί 
άλλων πόλεων (Rensch, De nianumissionum 
titulis apud Tliessalos, σελ. 124. IG, IX" 661 
Λορίση; κλπ.). Ό Λεσχανόριος εδρηται καί έν τφ 
μηνολογίφ χής Μελιχείας (Rensch, ώς άνω σελ.
198-199).

Σχίχ. 16. Ι'ρ(ωχηίου) ΙΙρόχΧον, σιραιηγοΰ. *0 
Οππιος Γραικήϊκος ΙΙρόκλος σιρατηγός χών βεσ- 

σαλών μεχά χό 131 - 132 μ. X. υπήρξε (IG, IX*. 
214 Υπάτης. 325,# ΑΙγινίου. Kroog, De foe
deris Tliess. praet., σελ. 62).

Σχίχ. 18 ΤΟΥΚΑΙΜΟΙΣΚΟΥΤΟ συνε- 
πληρώσαμεν: τον χα'ι ΜΟΙΣΚΟΥ τό Ιχ τον νόμον/.

7. Λαρίσης. Έν χή θέσει 'Νταούλια», μίαν 
περίπου ώραν δυτικώς χής Λαρίσης, δπου είναι at 
Αμπελοι ιού συνοικισμού Νέας Φιλιππουπόλεως, 
καχά χήν φύχευσιν Αμπέλου είς βάθος 0,60 από 
χής έπιφανείας εύρέθη μέγας κτισχός δι’ όπχοπλίν- 
θων καμαρωχός χάφος έπικεχρισμένος έσωθεν δι' 
άμμοκονιάμαχος έχων μικρόν θυρίδα πρός Αναχο- 
λάς. Τά εΰρεθέντα έν χφ χάφφ Αγγεία πήλινα 
άχροα καί είς ΰάλινος σκύφος, παρελήφθησαν υπό 
χοΰ φύλακος χφ 1932. Επειδή δέ είσελθών ό φύλαξ 
έν χφ χάφφ παρετήρησεν διι Ανωθεν χής θυρίδο;

■>·>

ήχο τεθειμένη έγκαρσίως πλάξ λευκού μαρμάρου 
ένεπίγραφος, καχά χό θέρος χοΰ 1932 μεχέβημεν 
μεχό χοΰ κ. BAquignon έπι τόπου καί εϊδομεν 
καί ήμεΐς δτι δνχως υπήρχε πλάξ ένεπίγραφος, καί 
ένομίσαμεν διι πρόκειται περί ψηφίσματος χινος, 
Αλ.λ’έλλείψει έργαχών καί έργαλείων δέν Απεχειχίαα- 
μεν τότε χήν πλάκα. Καχά χήν 22ον Δεκεμβρίου 
1932 μεταβάς είς Λάρισαν άπειείχισα έκ χής θυρί 
δος χοΰ τάφου χήν στήλην, καί έκόμισα είς χήν έν 
Λαρίση ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν.

Ή σχήλη είναι έκ λευκού μαρμάρου όρθογώνιος 
Αποκεκρουμένη Ανω καί Ανω καχά χήν δεξιάν 
γωνίαν. "Έχει ύψος 1,12· πλάτος 0,δ3· πάχος 0,18. 
Τό Απόκρουμα δέ χής Ανω δεξιάς γωνίας έχει 
μήκος 0,20, καί πλάχος 0,09. Έκεΐθεν δέ ή σχήλη 
φέρει βαθείαν ένχομήν λαξεύσεως διά σφύρας 
καχά πλάχος χής στήλης μέχρι χής Αριστερός πλευ
ράς είς πλάχος 0,06, οΰτως ώστε θά έλλείπωσι 3-6 
στίχοι. Είναι δέ ή σχήλη Αμφοτέρωθεν γεγραμμένη 
διά μικρών πυκνών γραμμάτων (ΰψ. 0,01). Κάχω 
δέ χής Λ δψεως μετά χό τέλος χής έπιγραφής 
ή σχήλη είναι ήμικατειργασμένη διά σφύρας είς 
ύψος 0,38. “Οπισθεν δέ έπί χής Β δψεως ή ένεπί
γραφος έπιφάνεια έχει ΰψος 0,48. Κάτωθι δέ χής 
έπιγραφής ή έπιφάνεια είναι λεία καί Ανευ έπι- 
γραφής.

Ή σχήλη φαίνεται δχι χό πάλαι ήχο έπεστρω- 
μένη που, διό καί έπί Αμφοχέρων χών δψεων at 
έπιγραφαί είναι, ώςέπί χό πλείσχον, Αποτεχριμμέναι 
καί χά γράμματα ιδίως Από χής Αριστερός πλευράς 
μέχρι χοΰ μέσου καί πλέον είναι ένχελώς έξηφανι- 
σμένα καί μόλις ίχνη αυτών πού καί που διακρί- 
νονχαι. ΙΙλήν χούχου δέ χό πάλαι έγένεχο Απόπειρα 
Αποκοπής χής σχήλης είς ύψος 0,20 Από χής κορυ
φής διά βαθείας ένχομής διά σφύρας, ώς εΐπομεν 
Ανωτέρω, ϊνα θέσωσιν αυτήν έγκαρσίως Ανα> χής 
θυρίδος χοΰ τάφου, Αλλ έγκατελείφθη ή Απόπειρα, 
καί έχέθη ή σχήλη δπως είχε.

“Οψις Λ \
ΣΙΑΙΑΧΟΥΤ ΟΥΑΙΣΧΥΛΟΥ 
ΛΟΥΕΡΜΙΩΝΑΡΙΣΤ Ο Hiihtl, 

ΛΕΥΘΕΡΩΣΘΑΙΑΤΤΟ.Ν. .pi 

ΑΠΟ ΑΠΟ!-ΜΗΝΟ.ΦΥΛ 
5 Μ ΟΥΝΤΟΥ · ΥΣΙΟΥΣΤ K,f|

ΝΙΟΣΑΤΤΟΙΛΑΥΚ ΟΥΤΟΥΔΗΜΟφΙΛΟ ΥΙ£ 
ΓΙΙΟΣΕΥ ΦΡΑΝΟΡΟ . ΑΓΤ . ΕΥ ΡΑΝΟΡΟΣΤΟΥΧΑ 

A A I Ο Υ Α Π Ο / ΥΣ I Ο Υ Τ Ο Υ Π A Υ Σ A
ΝΙΟ. . I Ο Ν Υ . . . . ΑΝΤΙΜΑΧΟΥΟΦΑΜΕΝΟΣΑ 
ΛΕΥΘΕΡΩΣΘΑΙΑΠΟΑΘΗ ΝΟ'ΔΩΡΟΥΤ Ο . Η'/'Μ' ,10
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\ Π A I Ν I Ο
ι

. . . Θ.ΝΟΡΟΣΑΠΟ..Λ[Λ]ΩΝΙΟΥΤΟΥΛ.ΣΧΡ...<Μ|

..ΟφΡΑΣΤΟΣΤΙΜΟΚΛΕΟΥΣ Ο Υ Α Π . fg
Ρ \ΟΥ . . ΖΜΥΡΝΑΘΡΑΣΩΝΟΣΑΠΟ . Φ ΛΙΩΝΟΣ 

15 /Ι^ΥΟΝΗΣΙΜΟΥ φΙΛΩΝΙΔΗΣΜΕΝΑΝ . ΟΥ . .Ο H
ill, ΤΟ ΥφΙΛΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΜΑΧΙ . . . ΑΝΠΛΩΤΕΟ . ΜΑΧΙ 
. . ΥΤΟΥΑΤΡΕΣΤΙΔΟΥΔ . . Φ A Ν Τ Ο Σ Μ Ε Ν Η Τ Ο Σ Α Π Ο Μ Ε Ν Η 
. ΟΣΤ ΟΥΑΓΗΣΑΝΔΡΟΥΝΙΚΑ.ΣΥΛΑ . .Π ΤΟΥΑΠΟΑΙΝ Hfj, 
ΣΙΟΥΤ ΟΥΑΙΝΗΣΙΟΥΑΝΤΙΟΧΟΣ . . ΜΟ ΟΣ

20 IΟ ΟΥ.ΟΤ Ο ΘΟΝΤ.
Ε . Ε.ΤΗ A ΘΟ
I Α Σ Ω Ν 

Ν
ΛΟΣ 4 , Λ. ΠΤΤΟ..ΟΥ

25 . ΟΛΟΧΟΥΑΓΤΟΙΠΠΟΛΟΧΟΥΤ ΟΥΙΠΠΟΛΟΧΟ Υ
i. ΙΒΙΟΥ . . . Π A Υ Σ A Ν I Ο Υ ΟΥΚΑΙΠ.ΡΑΜΟΝ
. ΟΣΤΗΣ . . . ΙΙΤΩ . ΙΟΛ. ΙΑΙΔΥΚΙΟΥΤΟΥΠΑΣΑΝΙΟΥ 
ΙΡΑΚΑΙΓ ΛΑΥΚΟΥΑΤΤΟΠΑΡΜΟΝΙΔΟΣΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
. ΕΟΔΟΤ · . Λ . ΣΙΠΟΝΟΥΤΟΥΑΝΔΡΟΜΙ . . ΔΙΟ .... ΕΡΜΟΓΕ 

30 ΝΗΣΛΕΟΝΤΟΣΑΠΟΚΑΛΛΙΦΩΝΤΟΣΤΟΥΔΙΟΤΙΜ . .
ΑΠ ΙΛΛΕΟΥΤΟΥΠΑΤΡΩΝΟΣ.Υ.Κ ..

Λ I X Ο Υ / II .ΣΩΣΤΡΑΤΑΣΤΗΣΗΓΗΣΑΡ.
33 ΤΟΥ . . ΣΤΡΑΤΟΣΧΑΡΙΟΥΑΠΟΧΑΡΙΟΥΤΟΥΧΑΡΙΟΥ

"Οψις Β\

Ο · . Σ /ί#β
ΙΝΚΟΓ mt’ti

ι ο ι π ##' *'/ #
ΣΑΤΤΟΔΙΩΝΟΣΤΟ |

5 ΔΡΟΥΤΟΥ------ΟΥΑΡΙ Σ'-#,#
ΚΑΙΑΝΤΙ.............ΤΟΥ... Σ Ω Σ A

ΘΕΟΥ ΤΡΙΣ ■*"#
Κ Λ ΕΟ ΟΥ ΑΚ I
ΦΕΙΔΩΝΟΣΤΟΥ

10 ΤΙΟΥΑΠΟ TO...TlTfftf
HO . ΑΛΚΙΝΟΥ . . ΙΠΠΟΣ. Ρ.. NIK. .Α\ΕΥ A |#j 

ΟΥΤ.ΣΤΟΥ Ο Π I Σ Ο tJi
ΕΡΜΙΟΥΑΠΟΕ ΡΜ ΙΟΥΤ ΟΥΑΙΝΕΟΥΕΥΤΥΧ i 
ΚΛΕΟΠ. . ΕΥν^ΙΓΕΝΝίΠΠΟΥΤΩΝΕΥΔΗΜΟ 

15 ΤΟΥ . . . ΟΥΤΟΥ ANTirOfli
Υ ..ΠΟΥΦίΛΛΟί/ί 

Α ΠΟΔΙ Ο . AflW

ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η.Ι Α

• ’Κγγλο^ος ιομη «αιό xUiik γίτομέγη Αιά Οφκρα; Λ»ο»ο*ηγ ιή( οτήλη; καιό tois trXiVtn.m-;
I’uiiainiis χ90row;
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24 Ν. Γιαννοπονλου AE 1932

NO ΛίΣΧΡ,.ΟΣ
τουςωςτρατοςττυθονι

TOY.Ν.ΤΟΥΑΠΟΤΕ.A 
TOYMENAN

. . ΣΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΑΝΔΡΟΣΤΤΑΤΡΟΚΛΟΥ

ΜΟΤΙΜΟΥΑΠΟ 
ΑΣΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥΑΤΤΟ

Μεταγραφή 'Όψις A

- — - ΣΙΑΙΑΧΟΥ τον Αισχύλον - -·
- - - - άου . Ερμίοτν Άριατο - - -
- - - άπε] λευθερώσθαι από . ν . . 

----------- άπό - — απο - - μηνό[ς/ Φνλ-
5 /λικοϋ ] — — - -- -- μ- - [Λ]υσίον Στ ------
------ νιος άπο Γλαύκον τον Δημοφίλον
ιος Ενφράνορο[ς] άπ/ό] Εν/ φ /ράνορος τον Χα - — - 
A - - — A - - ίον από [Λ] νσίον τον Πανσα - 
νίο[υ] [Δ] ιονν [σ] ιος Αντιφίλον δ φάμενός α[πη] -

10 λενθερ[ώοθαι από] Άθη/ νο] δ[ώ]οον τ[ον] - - ιο --------
--------- - παινιο - - — - — - — — — — - —

********* * * * * -Κ-

I Άγα]θ[ά]νορος άπο / Απ]ο[λλω / νίον τον [Αΐ]σχρ[ωνος] - - 
I Θε]όφραστος Τιμοκλέονς - - - — ------ ον άπ/ ό] - -
/—Τιμά - Δημά;] ρ [χ] ου. Ζμνρνα Θ ράσων ος άπό [Ώ] φ [ε ] λίωνος 

15 / ιο I ν ' Ονησιμον. Φιλωνίδης Μενάν / δρ ]ον [άπ/ό ------
— τον Φίλωνος. Νικόλαος άπό Μαχί[μον/ - ------------  - Μαχί -
] μο I ν τον Άτρεστίδου. Δ / ιό] φαντός Μένητος άπό Μένη - 
/ τ ] ος τον Άγνησάνδρον. Νικασνλα (;) - - - — τον άπό Αίνη - 
I σ ] ίου τον ΑΙνηοίον. Άντίοχος . . No - -- - - - - — ος

20 ΙΟ — — ΟΥ.ΟΤ — — — — Ο — — — - / Αφ/θο/ νητ]ος(η - ον)

— — — Ε.Ε.ΤΗ------- — — - — A — — / Αφ]θο[νήτον] —
— — — Ίάοων — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
---------------Ν---------------------------------------------------------------------------------------
— λος [Φι]λI ί] ππο[υ τ] ον — — — — — — — — — — — /r/jr- / 

25 [π ]ολ.όχον άπό Ίππολόχον τον Ίππολόχον — — — — — [Σω - ]
/σ]ιβίου [τον] Πανσανίου — - —------ ου και Π[α]ρ{α)μον[ί- /
/δ/ος της . . . ||ΤΩ . ΙΟΛ . ΑΙΔΥΚΙΟΥ τον Πανσανίου —
| Ρ Α και Γλαύκον άπό Παρμονίδος της Δημητρίου .

/Θ]εόδοτ[ος Αν]σιπόνον του ’Ανδρομ/ένονς/ ΔΙΟ . . . 'Ερμογέ- 
30 νης Δέοντος άπό Καλλιφώντος του Διοτίμ/ου/ — — — 

απ — — — — — ΙΛΛΕΟΥ τοΰ Πάτρωνος . Υ . Κ . .
— — - — [Πο]λίχον /άπό] Σωστρότας της 'Ηγηπαρ[ε-] 
τον. I Σώ]στρατός Χαρίον άπό Χαρίον τον Χαρίου. 1

1 Λάξευμα εγκοιλον κατά πλάτος τής στήλης πρός αποκοπήν αυτής πλάτους 0,06.

20
Π

25

27
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AE 1932 Έπιγραφαϊ έκ Θεσσαλίας 25

Οψις Β'.

Ο . . Σ-------------------------------------------------------------------------

ινκοπ------------------------------------------------------------------------
I Ω I Ω----------------------------------------------------------------------------
— — ς από Δίωνος το[ν — — — — —------------------ --------

5 I άν / δρου το[ϋ] .... ου, Άρια / το------— —
— — καί ’Αντιγόνου] τοϋ . . . Σ ΙΟΕ — — — — — —
------θέου---------------------------------- ΤΡΙ. Σ - - - - -
— - ΚΛ ΕΟ---------ΟΥ-ΑΚΙ-----------------------------
— — Φείδωνος τοϋ — — - — — — — — — — — — —

10 — ί] ππου από — — — — — — — — — — — — — — —
------ ... Άλκίνον. [Σώα]ιπ[π]ος . Ρ . . Ν I Κ· ι af.το] Ενα-
/μερ;]ον [του] — — ΟΥΤ . . ΣΤΟΥ— — — - — Θεόπιοτο[ς]

— — — — — — — Ερμίου από 'Ερμίου τοϋ Αϊνέον . Εύτνχ[ης]
— — - — — — κλέους . . εκ . . Γεννίππου των Ενδήμο[υ]

15 — — — —— — — — — — — ι'ΉΤΤΟΥ τοϋ Αντιγόνου]

— — — — — — — — —— — — — — — Υ . . που, Φίλαθ[λος]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — από Διοχάρ[ους]

— — — — — — — — — — — — — — — Ηράκλεια (ά)πό;
20---------- -------------NO------------------------------- [τον] Α[ ΐ]οχρ[ων]ος

π — — — — — — — — — τοϋ . Σώσιρατος Πυθονί—
[κον] - — _ νώτου από Τελ — — — —
— — — — — — — ΩΝΤΤΟΛ . . . . τοϋ Μενάν/δρον/

— —— — — — — — — τοϋ [ Ά]χαιοϋ . 'Αλέξανδρος — —
25 - — —------________ ανδρος Πατρόκλου

— —— — — — - — — — — — Διοτίμου από
— - — — — — — — — — ας ’Αριατονίκον από

“Ενεκα της κακής διατηρήσεως τής στήλης καί 
τής έξαφανίσεως τοΰ πλείστου μέρους άμφοτέρων 
τών επιγραφών εν τή φωτογραφία, ήν παρήγγειλα 
εις φωτογράφον, δεν άπεδόθησαν τά γράμματα, 
ως επίσης καί έν τοΐς εκτΰποις. Τήν άνάγνωσιν δέ 
βασίζω επί τής αντιγραφής ώς επί τό πλεΐστον.

’Αναγράφονται δέ έν τη στήλη πράξεις άπελευ- 
■θερώσεως δουλών τών Ρωμαϊκών πάντως χρόνων.

Έν αρχή τά ονόματα τοΰ στρατηγού καί τοΰ 
ταμίου λείπουσι, καί δεν δυνάμεθα μετά θετικότη- 
τος νά χρονολογήσωμεν τήν επιγραφήν.

Έν στίχω δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν 
[δ φάμενος άπη]λευθερώσθαι από . . . Ν · . .

Έν στίχφ 4^ διακρίνομεν μηνό[ς] Φνλ\ [λι- 
κοϋ[, γνωστοΰ καί έξ άλλων επιγραφών.

Εν στίχω 18“ τό ό'νομα Νικασνλα είναι ανύ
παρκτον. Διορθοΰμεν αυτό ένταΰθα εις Νικασ/ί]α[ς] 
ώς εν IG, IX2, 72s.

Έν στίχω 30^ τό δνομα Καλλιφώντος εΰρίσκο- 
μεν έν IG, IX2, 51748 επιγραφή Λαρίσης.

Έν στίχφ δΐ1? τό δνομα Πάτρωνος εΰρίσκομεν 
έν IG, IX2, 414“ 4, 5 τών Φερών καί 12998, τής 
Άζώρου.

Έν στίχω δδ'*’ τό δνομα Χαρίου, τρις άπαντών 
έν τώ αΰτφ στίχφ, νΰν τό πρώτον γνωρίζεται, μη 
άπαντών έν IG, IX2. Δέον ή ονομαστική νά έκφέ- 
ρηται Χάριος -ου, ή Χαρίας -ου.

8. Στήλη έπιτΰμβιος μετ’ ανθεμίου καί γείσου 
προέχοντος, άποκεκρουμένη κάτωθεν. Ύψος 0,76, 
πλάτ. 0,45, πάχ. 0,08, ΰψ. γραμ. 0,035. Λίθος κυα- 
νόφαιος.

ΝΙΚΑΤΑφΙΛΗ Νικάτα Φιλή-

ΜΟΝΟΣΧΡΗΣΤΗ μονος χρηστη

ΧΑΙΡΕ χαΐρε.
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26 Ν· Γιαννοπούλου ΑΕ 1932

9. Στήλη μετ’ ανθεμίου λευκού μαρμάρου ανε
πίγραφος, φέρουσα έν άναγλυφφ κόρην ίσταμένην 
όρθίαν κατ’ ενώπιον, περιβεβλημένην ίμάτιον άπό 
τού στήθους καί κάτω, δι’ ού καλύπτει τον αρι
στερόν βραχίονα άνω τού άγκώνος καί μέχρι τού 
καρπού τής χειρός κα'ι άφίνουσα γυμνόν τό άνω 
μέρος τού σώματος κάτωθι τών μαστών καί άνω 
καί την δεξιάν χεΐρα φυσικώς κρεμαμένην, δι’ ής

Είκ. 4. Επιτνμβιον άνάγλνφον κόρης 
εκ Λαρίοης.

κρατεί μήλον ή δέ αριστερά καμπτομένη καί περι- 
βεβλημένη άπό τού άγκώνος μέχρι τού καρπού 
φέρεται προς τά εμπρός συνεπτυγμένη. Κάτωθι 
τής άριστεράς χειρός είναι άναγεγλυμμένος επί τού 
ΐματίου άρΰβαλλος ή παρεμφερές προς άρύβαλλον 
άγγεΐον. Φαίνεται δέ οτι διά τής άριστεράς χειρός 
έκράτει τό άγγεΐον άνηρτημένον διά σχοινιού. 
Ή στήλη (είκ. 4) είναι τών Ρωμαϊκών χρόνων

άρτια, δέν φέρει δέ επιγραφήν. Ύψος τής στήλης 
ί, 13, πλάτ. 0,33, πάχ. 0,07, ύψ. κόρης 0,75. Εύρέθη 
είς τούς Στρατώνας τού 1ου 'Ιππικού Συντάγματος 
έν Λαρίση.

10. Δημητριάδος. Κάτωθι τού ναΐσκου τού 
Προφήτου Ήλία, δπου κεΐται τό άρχαΐον νεκρο- 
ταφεΐον τής Δημητριάδος, εν άγρφ άπεκαλύφθη 
διά τού αρότρου στήλη επιτύμβιος λευκού μαρμά
ρου μετ’ αετώματος καί άκρωτηρίων, άκέραιος.Έπί 
τού άετώματος έσώθη γύρωθεν χρωματισμός πρά
σινος καί έν τώ μέσω ίχνη έρυθροΰ χρωματισμού 
ρόδου. Ή στήλη έχει ύψος 0,82, πλάτ. 0,26, πάχ. 
0,08, ύψος γραμμ. 0,02 καί κάτωθι 0,04 - 0,05. 
Μεταγενεστέρως ή στήλη είχε τεθή ανεστραμμένη 
είς άλλον τάφον, έφ’ ής ένεχαράχθη διά σφύρας 
μεγάλοις γράμμασιν άλλο όνομα είς τρεις στίχους, 
ών ό πρώτος έφθάρη υπό τού άροτρου, σωθέντος 
μόνον ενός Ρ.

α' Μ I Κ Κ Α α' Μίκκα

ΕΥΝΟΣΤ ΟΥ Εννόστου

β' Ν Ο λ 
3 J Ο I V 

2 Η i V d )Ι
// d / / / / /

β'---------ρ--
κράτης

Αιογέ-
νον

Ή κάτω έπιγραφή είναι άνεστραμμένη.
Τό ό'νομα Μίκκα είναι γνωστόν έξ έπιγραφής 

τής Λαμίας (IG, IX2, 773).

11. Παρά την θέσιν « Μπουρμπουλήθρας » 
προς δυσμάς τού Βόλου επί τής ανατολικής κλι- 
τύος τού λόφου, έφ’ οΰ ή άκρόπολις τής Δημη
τριάδος, είναι έπί βράχου λαξευτή κλίμαξ. Πλη
σίον τής κλίμακος ταύτης κεΐται κτιστός τάφος 
έπικεχρισμένος έσωθεν δι’ ασβέστου μήκους 0,25, 
πλάτ. 1 μ. καί βάθους 1,20 πλήρης οστών τετα- 
ραγμένων. Έπί τού τάφου ως καλυπτήρ λίθος ήτο 
μεγάλη ορθογώνιος πλάξ μήκους 1,57, πλάτ. 0,72 
καί πάχ. 0,15. Ό τάφος είναι Βυζαντινός, ή μάλ
λον οστεοθήκη τών Βυζαντινών χρόνων (Κοιμητή- 
ριον), ή δέ πλάξ έχει άφαιρεθή άπό άρχαΐον μνη- 
μεΐον, διότι είναι έπίκρανον μεγάλου μακρού βά
θρου δύο άνδριάντων τών Ρωμαϊκών χρόνων, ώς 
φαίνεται έκ τών έπί τής πλευράς τού πάχους τού 
έπικράνου δύο έπιγραφών.

Οί Βυζαντινοί άφαιρέσαντες έκ τού βάθρου τό 
έπίκρανον έλέπτυναν αυτό κατά τάς δύο πλευράς 
διά σφύρας, χονδροειδώς, ούτως ώστε κατέστρεψαν
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AE 1932 Έπιγραφαί έκ Θεσσαλίας 27

ιό άνω μέρος τών δυο αναθηματικών επιγραφών 
κατά τρεις τουλάχιστον στίχους, ώστε δεν γνωρίζο- 
ζεν ποια πόλις άνέθηκε τους δύο ανδριάντας και

α'

^ _ _ Λ

ΚΕΝΚΑΙΕΥΝΟΙΑΣΤΗΣΕΙΣΕ^ΓΤΙ 

ΑΥΤΟΥΣ Κά| ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΣ

εις ποιους άνήκον οι ανδριάντες οΰτοι. Ύπολογί- 
ζομεν τό πάχος τοΰ επικράνου τούτου εις 0,35-0,40. 
Αί δέ διασωθεΐσαι έπιγραφαί έχουσιν ώδε:

β'

ι ι ιΟΙΙ/Ν lOfQYI/fiAAPE 

ΙΣΕΝΕΚΕΝΚΑΙΕΥΝΟΙΑΣΤΗΣ 

ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ

α' β'

--------σ--------- [άρειής ένε-] —ο — ιο — θνιλ — α άρε-

κεν καί εύνοιας της εις έ- <2Γ της ένεκεν και εύνοιας τής 

εαυτούς και φιλοδοξίας. εις εαυτούς και φιλοδοξίας.

12. Άμφανών. Έν τη θέσει Σορδς δυτικώς 
της Δημητριάδος παρά την ακτήν τής θαλάσσης 
ΰτ^οϋται κωνοειδής λόφος, καλούμενος υπό τών 
εγχωρίων διά τό σχήμα αύτοϋ Σωρός. (Ν. Γεωρ- 
γιάδης, Θεσσαλία εκδ. β' σ. 149.—· Stahlin, Hel- 
len. Thessalien, 68). Έπί τοΰ τείχους τοΰ περι
βάλλοντος γύρωθεν τον λόφον, ϊσταται πλάξ δρθία 
ύφους 1,30, πλάτ. 0,35 και πάχ. 0,15 φέρουσα επί 
τής μακράς πλευράς τοΰ πάχους αρχαϊκήν αναθη
ματικήν επιγραφήν (ύψ. γραμ. 0,035):

Ρ Ο Τ Ε I Ρ Ο Η I Ποτειδδνι 
(= Ποσειδώνι). 13

13. Φερών. Έν τή θέσει «Μαγούλα» πλη
σίον τοΰ Σιδηροδρομικοΰ Σταθμοΰ Βελεστίνου 
κατ’ εκσκαφήν υπό τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ αγροκη
πίου άνευρέθη στήλη μαρμάρινη πλησίον τάφου 
κιβωτιόσχημου έκ μεγάλων ορθογωνίων πλακών 
λευκοΰ μαρμάρου ήνεφγμένου προ πολλών ετών. 
Τϊ στήλη είναι εντελής επιτύμβιος άπολήγουσα εις 
αέτωμα μικρόν (ύφος 2 μ. πλάτος 0,53 - 0,55, πάχ. 
0,10-0,12, ύφ. γραμ. 0,02-0,03).

Ή στήλη πλήν τών επιγραφών έχει καί άνά- 
γλυφον. 10ν) Έπί τής ήμισείας πλευράς δεξιά είναι 
προτομή γυναικός πεπλοφόρου. 20ν) Κάτωθι παρί- 
σταται ίππεύς τριποδίζων δεξιά· προ αύτοΰ ιστα- 
ται παΐς· γύρωθεν τοΰ ίππέως είναι έκτυποι δέκα 
επτά ρόδακες πεντάφυλλου κάτωθι δέ αύτοΰ έν τφ 
πεδίφ παρίστανται δύο κΰνες διώκοντες λαγωόν.

"Ανω έπί τοΰ πλατέος γείσου έπιγραφή: ΕΙκ. 5. Στήλη επιτύμβιος εκ Φερών.
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KACANAPAT ΟΝΚΟΥΡΙΔΕΙΟΝΜΟΥΑΝΔΡΑ 
ΡΟΥφΟΝΤΕΑΕΥΤΗ: ANTA-ETUUNKZ.

ΠΑΙΟΕΓΙλΙΕΙΜΙΤΕΤΡΑ Προτομή
ΛΛ | 1 Γί_ rc

ΡΟΥφΟΕ

1 Μ /χ U 1 1

ίππεύς 
βαδίζων 

δεξιά, κά
τωθι κύων 
καί λαγωός

ΛΛ 1 Γ w w

ΟΡΟΥφΟΥ γυναικός κατ’ 
ενώπιον.

IOYAIOIIOCYN<AMUU
ΜΟΙΔΓ

(To περιγραφέν ανωτέρω ΰπ’ άριθ. 2ον ανάγλυφον ίππέως, παιδό:, δύο κυνών και λαγωοΰ).
"Ανω τοΰ 1ου κυνός

ΛΑΔΑΕ

"Ανω τοΰ 2ου κυνος

!\F I Κ Η

Κάτωθι των προσθίων ποδών

Α Π Ο Λ Λ UU Ν

ΤΑΔΕΠΟΙΙΓΑΜΕΤΗΝΙΙΥΝΖΗΞΑΝΤΑΜΟΙΕΤΗ.ΙΕ 
10 (JU Ν Μ Ο I Κ A Τ ΕΛ"ΕΪΠ ΕC Ο Ρ Φ A Ν A“Ε Κ Ν A Κ A I 

Τ Ο Ν Γ Λ Υ Κ Υ Τ A Τ Ο Ν Υ I Ο Ν Ρ Ο Υ Φ Ο Ν Ε Τ UJ Ν §§ 
ΑΥΤΟΜΑΤ OCECT ΑΙΔΕΟΘΑΝΑΤ OCT Ο Υ1 β 
ΥΓΝΟΙΙ.ΟΤΕΙΚΑΤΑΛΕΙΠυυΤΑ-ΕΚΝΑΔΕΙΑ 
Μ OJ Ρ Α ΝκΓα Κ Η Ν . ΠΞ I Κ Ρ Ο C Ο Δ A I Μ UJ Ν Μ Η Α Π Ο 

15 AAYCACT ΟΥΒΕΙΟΥ.ΟΥΔΕΝυυφΕΛΕΙΤ Ο Κ //^// 
ΜΝ~ΕΝΚΑΙΑΓΡΥΠ Ν Ε IN ENTUUBE1UU. ΑΠΑΝΤΑ

ΤΑΥΤΑΕΝΊΘΤΟΝυυΔΕΙΟΛΛΥΤΑΙ.ΠΑΡΑΤΕΙ 
ΘΟΜΕΕΟΙΚΑΕΑΝΔΡΑΤΑ ~Ε KNAMOY.UUII 
ΕΙΔΕΑΕΜΕΙΤ ΟΥΓΡΟΕΠΕΝΥΕΕΤ ΟΝΟΛΕΙΓ ΟΧΡΟ 

20 ΝΕΙΟΝΜΗΑΠΟΛΑΥΕΑΝΤ ΑΤΟΥΓ ΛΥΚΕΟΥ 
φυΟΤΟΙΙΟΕΤΕΙΕΙΔΕ Α"Ν Ο Λ Μ EC Η ΡΚ A I A 
ΝΟΡΥϊΗΟΝΤΥΝΒΟΝΟΥΤ ΟΝΔυΟΕΕίΠΡΟΕ 
TEIMONTUUTAMEI (Έρμης) UU>KB.MNEIAC 

14 X A Ρ I Ν-Ρ UJ C X Ρ Η _________ C Τ Ε X A I Ρ Ε

Κααάνδρα τον κονρίδειόν μου ανδρα 
Ροϋφον τελευτήοαντα ετών κζ'.

Παΐς εγώ ειμι τετρά- (Προτομή εν άναγλύφφ
αίτης μεγάλου πατρδς γυναικός πεπλοφόρου

5 Ροϋφος ___ <5 Ρούφου κατ’ ενώπιον).
(Ανάγλυφον ίππέως προς
δεξιά' κάτωθι κύων διώ-
κων λαγωόι).
’Ιούλιος δ ουνκαμώ(ν)
μοι &

(Ανάγλυφον ίππέως προ; δεξιά' προ αΰτοΰ παΐς ίστάμενος' γύρωθεν τοΰ ίππέως δέκα επτά 
ρόδακες πεντάφυλλοι- κάτωθι αΰτοΰ δύο κύνες διώκοντες λαγωόν).
Άνω τοΰ 1ου κυνός Άνω τοΰ 2ου κυνός Κάτωθι των προσθίων ποδών 

τοΰ ίππου
8 Λάδας Νείκη Απόλλων
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Τάδε π(ρ)ός γαμέτην συνζήσαντά μοι έτη ιε', 
10 ών μοι, κατέλειπες ορφανά τέκνα και 

τον γλυκύτατον υιόν Ρονφον ετών /δ1/. 
Αυτόματος έσται δέ δ θάνατος τον[τον/ 
ύπνος, δτει καταλείπω τά τέκνα δειά 
Μοίραν κακήν. Πεικρδς 6 δαίμων μή άπο- 

15 λαύσας τον βείον ου δεν ωφελεί το κ[ά-] 
μνε(ι)ν και άγρνπνείν εν τφ βείφ. ”Απαντα 
ταντα ενΓΙΘτονν (;) ώδει δλλνται. Παρατεί- 
θομέ σοι, Κασάνδρα, τά τέκνα μου. 'Ωσ- 
ε'ι δέ ΑΕΜΕΙΤΟΥ προέπενφες τον δλειγοχρό- 

20 νειον μή άπολανσαντα τον γλνκέον 
φωτός. "Οστεις δε &ν τολμήση και α
νόρυξη τον τννβον τούτον δώσει προσ-
τειμον τφ ταμεί___ω (δηνάρια) (διοχίλια). Μνείας

24 χάριν ήρως χρη ------- στέ χοίρε.
(Έρμης).

Έν τη προκειμένη επιγραφή βλέπομεν δτι ή 
στήλη αναφέρει τρεις νεκρούς, ών 6 πρώτος, δι’ ον 
κυρίως ή στήλη άνετέθη, είναι ό Ροϋφος, σύζυγος 
τής Κασάνδρας, ετών 27' δεύτερος είναι ό παΐς 
τοΰ Ρούφου, Ροϋφος δνόματι, ώς τό έπεξηγεΐ ή 
επιγραφή έν στίχφ δ^. Έν στίχφ δέ 6rf άναφέρε- 
ται τρίτος νεκρός (;) «’Ιούλιος ό συνκαμώ[ν/ μοι».

Έν τοΐς άναγλύφοις δέ εΐκονίζονται γυνή πε
πλοφόρος έν προτομή, πιθανώς ή Κασάνδρα;, καί 
προ τοΰ δευτέρου ίππέως παΐς όρθιος, ό παΐς Ρον- 
φος ό Ρούφου. Έν δέ στίχφ 8^ τής α' έπιγραφής 
δέν έννοΰμεν διατί έγράφησαν τά ονόματα Λάδας, 
Νείκη, Απόλλων; Ύποθέτομεν ότι είναι ονόματα 
τών κυνών καί τοΰ ίππου.

Εις τό δεύτερον δέ τμήμα τής έπιγραφής, μα
κρύς, φέρεται πρώτον ή Κασάνδρα άποτεινομένη 
εις τον σύζυγον αυτής δτι τη κατέλιπεν ορφανά 
τέκνα καί τον γλυκύτατον υιόν Ροΰφον έτών [δ'ή 
ως φαίνεται έν τώ α' τμήματι τής έπιγραφής, στίχφ 
3-4 (τετρα(έ)της). ’Από δέ τοΰ στίχου 13ου φέρε
ται άποκρινόμενος προς τήν σύζυγον αύτοΰ Κασάν- 
δραν ό Ροϋφος παραπονούμενος διά τό βραχύ τοΰ 
βίου, δν έ'ζησεν κλπ. Έν τέλει δέ έκφέρεται ή συνή
θης έπιγραφική απειλή κατά τών τυμβωρύχων.

Έν τη έπιγραφή ταύτη τά γράμματα είναι πολ- 
λαχοΰ συμπεπλεγμένα. Παντοΰ τό ιώτα γράφεται 
διά διφθόγγου ει, ώς: Νείκη (—Νίκη), κονρίδειον 
(=κουρίδιον), κατέλειπες (=κατέλιπες), δτει (=δτι), 
<5ειά (=διά), πεικρδ(ν) (=πικρόν), βείον (=βίου), 
βείω (=βίφ), ώδει (=ώδί), παρατείθομέ σοι (=πα- 
ρατιθομ(αί) σοι), όλιγοχρόνειον (= όλιγοχρόνιον), 
δστεις (=δστις), πρόστειμον ( — πρόστιμον).

’Ανορθογραφίας δέ παρατηροΰμεν έν στίχφ 
3^ τετρα/αίτης αντί τετραετής.

Άλλ’ έν στίχφ 1$ τό πος άναγνωστέον πρός. 
Έν αρχή τοΰ στίχου 15 ίσως συμπληρωτέον 

άπο/λαύσα(ντο)ς δηλ. έμοΰ.
Έν στίχφ 15-16 ό χαράκτης έ'γραψεν: ον δεν 

ωφελεί τό Κ((^/ΜΝΕΝ και ΑΓΡΥΠΝΕΝ εν τώ 

βείω. Όθεν άνεγνώσαμεν τήν μέν πρώτην λέξιν 
κ[ά] /μνειν ή κ/α/ / μεΐν, τήν δέ δευτέραν λέξιν 
άγρνπνείν.

Έν στίχφ 17“ μετά τήν λέξιν ταντα δ χαράκτης 
παρέλιπε, φαίνεται, πάλιν γράμματα έν τή λέξει: 

ΕΝΤΘΤΟν, ή οποία ούτως είναι δυσνόητος. Άνα
γνωστέον ίσως: εν ποτ ονν = έν τινι οίφδήποτε 

| χρόνφ.
Έν στίχφ ! 9°·’ μετά τήν λέξιν ώσ/εί δέ ή λέξις 

ΑΕΜΕΙΤΟΥ είναι ακατάληπτος.
Έν στίχφ 20$ ή λέξις γλνκέον γενική τοΰ έπι- 

θέτου γλυκύ έσχηματίσθη δευτεροκλίτως γλνκέον 
φωτός αντί γλυκέος φωτός.

Ό δέ στίχος 24οξ έν τέλει έχαράχθη διά μεγα- 
λειτέρων γραμμάτων διπλάσιων τών λοιπών.

Έκ δέ τών άποκαλυφθέντων αγγείων καί 
οστράκων αγγείων, κατά τήν έκσκαφήν πρός έμφύ- 
τευσιν αμπέλου έν τή παρά τον σιδηροδρομικόν 
σταθμόν Βελεστίνου Μαγούλα, έξάγεται δτι ή 
Μαγούλα αυτή είναι συνοικισμός τοΰ νεολιθικοΰ 
αιώνος· βραδύτερον δέ κατά τούς Ελληνιστικούς 
καί Ρωμαϊκούς χρόνους έχρησιμοποιήθη ώς νεκρο- 
ταφεΐον τών Φεραίων, ώς έξάγεται έκ τών άνευρε- 
θέντων τάφων, έξ ών εις μέν ήτο κιβωτιόσχημος 
κατεσκευασμένος έξ ά'λλων τε μεγάλων μαρμάρινων 
ορθογωνίων πλακών καί έκ τής άνευρεθείσης έπι- 
τυμβίου στήλης, ά'λλοι δέ ήσαν κτιστοί δι’ οπτών 
πλίνθων καί άλλοι διά μεγάλων πήλινων κεράμων. 
Έκ δέ τών άνευρεθέντων οστράκων αγγείων βυ
ζαντινών μετά στιλπνού χρωματισμοΰ λευκοκιτρί- 
νου, πρασινοφαίου καί καφφεχρόου μετ’ έγχαρά- 
κτων διακοσμήσεων έξάγεται δτι ή Μαγούλα αυτή 
κατφκήθη κατά τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους. 
Δείγματα δέ τών οστράκων καί αγγείων έκομίσα- 
μεν εις τό Μουσεΐον Βόλου λ

Έν Βόλο) xfj 10 Απριλίου 1933.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

1 Έκφράζομεν ένταΰθα τάς ευχαριστίας ημών εις τόν 
Διευθυντήν τοΰ έν Βελεστίντρ αγροκηπίου κ. Άριστοτέλην 
Σδράλην διά τήν έπίβλεψιν κατά τάς σκαφάς τής Μαγού
λας καί συλλογήν έπιγραφής καί αγγείων.
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