
 
 

 

 
Μία παλαιὰ καὶ µία νέα ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὰ Μεσόγεια Ἀττικῆς 

 

Στὶς 30 Μαρτίου 2007 µία ἐξόρµηση στὴν Κερατέα καὶ στὰ περίχωρά της µᾶς ἔδωσε τὴν εὐκαιρία νὰ 

περιδιαβοῦµε γιὰ λίγο στὶς παλαιὲς ἐκκλησίες της. Ἡ Ἁγία Παρασκευὴ βρίσκεται νοτιοδυτικῶς καὶ πλησίον 

τῆς κεντρικῆς πλατείας τοῦ χωριοῦ στὴν ὁµώνυµη ὁδό.  

Στὸν ἐξωτερικὸ νότιο τοῖχο τῆς µικρῆς ἐκκλησίας καὶ ἀµέσως κάτω ἀπὸ τὴν στέγη εἶναι ἐντοιχισµένη ἡ 

ἐλλιπὴς ἐπιτύβια ἐπιγραφὴ Δειραδιώτου IG II2 5978 τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι χαραγµένη στὸ 

γεῖσο προερχόµενο πιθανώτατα ἀπὸ ναϊδιόσχηµο ἐπιτύµβιο µνηµεῖο· τὸ ἀνώτερο τµῆµα τοῦ γείσου εἶναι 

ἀπολαξευµένο.  

Τὴν ἐπιγραφή, καθὼς καὶ ἄλλες ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῶν Μεσογείων, εἶχε ἀντιγράψει πρῶτος ὁ G. Finlay,1 

καὶ τὸ 1846 τὴν δηµοσίευσε πλήρως ὁ L. Ross (Die Demen von Attika. Halle 1846, 66, ἀρ. 68).2 Ἀργότερα 

τὴν ἀντέγραψε ὁ A. Velsen (+1862), ἀπὸ τὸ ἀντίγραφο τοῦ ὁποίου τὴν δηµοσίευσε ὁ U. Köhler (IG II 

1981), καὶ λίγο πρὸ τοῦ 1887 ὁ A. Milchhöffer, Ath. Mitth. 12 (1887) 289, ἀρ. 212.  

Βορειοανατολικῶς καὶ πλησίον τῆς κεντρικῆς πλατείας, στὴν ὁδὸ Γεωργίου Χαραλάµπους βρίσκεται ὁ 

Ἅγιος Χαράλαµπος. 

Στὸ ἀνώτερο τµῆµα τῆς βδ. γωνίας τῶν βορείου ἐξωτερικοῦ τείχους τῆς µικρῆς ἐκκλησίας εἶναι 

ἐντοιχισµένο τµῆµα ἐνεπιγράφου βάσεως ἀναθήµατος πιθανώτατα στὸν Ἀσκληπιό. Ἡ λατρεία τοῦ θεοῦ 

στὴν περιοχὴ αὐτὴ εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ IG II2 2355, τὴν ὁποία εἶχε ἀντιγράψει ἐπίσης ὁ Finlay 

κατὰ τὴν περιήγησή του στὰ Μεσόγεια.3 Ἡ σωζόµενη ἐλλιπῶς ἐπιγραφὴ σὲ δύο στίχους εἶναι τοῦ 4ου αἰ. 

π.Χ. καὶ καθ᾽ ὅσον γνωρίζουµε ἀδηµοσίευτη. Πρόκειται νὰ τὴν δηµοσιεύσουµε προσεχῶς.   
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