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νά τεθή περί τά μέσα της τρίτης προ Χρ. χιλιετηρίδος. 
Το συμπέρασμα τοΟτο συμφωνεί τελείως προς τά πορί
σματα των εν Θεσσαλία γενομένων πρό τινων ετών υπό της 
Εταιρείας άνασκαφών, πόσον δε μεγάλη είναι ή σημασία 
αύτοΟ διά τήν γνώσιν της άρχαιοτάτης ιστορίας τοΰ πο
λιτισμοί) εν τη δορειοτέρα Έλλάδι, είναι περιττόν νά 
έξάρωμεν ένταΟθα.

Έν Θεσσαλία εργάζεται άπό έτών, ώς είναι γνωστόν, 
ο έφορος κ. Άρβανιτόπουλλος, όστις κατά το παρελθόν 
έτος ένήργησε δαπάναις της Εταιρείας τρεις άνασκαφάς. 
Έν Γόννοις έςηκολούθησε τήν ερευνάν τοΟ ναοΟ τής ’Αθή
νας καί εδρε περί τάς 2ο νέας έπιγραφάς, αρχιτεκτονικά 
μέλη καί άγαλμάτια πήλινα, χαλκάς τινας πόρπας κ. τ.τ. 
Έν Σέσκλω άνέσκαψε πέντε τάφους γεωμετρικής εποχής 
περιέχοντας πήλινα άγγεΐα, λίθινα σφονδυλια, χαλκά μα
χαίρια, δακτυλίους καί ψέλια ομοίως χαλκά καί [ψήφους 
περιδέραιων ές ΰαλομάζης. Έν Δολοπία δέ, έπί τοΟ όρους 
Ίτάμου καί παρά τό χωρίον Δρανίστα, έκαθάρισε θολω
τόν τάφον, έν ω ειχον ταφή τριάκοντα καί είς νεκροί’ τά 
κτερίσματα αυτών είναι μεγάλα τινά πήλινο γεωμετρικά 
αγγεία, εν μικρόν όστέϊνον άγγεϊον φέρον χρυσοΟν περί
βλημα, θήκαι μαχαιρών όστέϊναι μετ ’ έγγεγλυμμένων 
παραστάσεων, τετράγωνα μικρά όστέϊνα κοσμήματα φέ- 
ροντα έγγλυφον σφίγγα, λίθοι μετ’ έγγλυφων ζώων, χρυ- 
σαϊ σφραγίδες μετ’ έγγλυφων παραστάσεων καί άλλα τινά 
μικροτέρας άξίας πράγματα. Καθόλου δυνάμεθα έκ τής 
έκθέσεως τοΟ κ. Άρβανιτοπουλλου νά είκάσωμεν, ότι τά 
κτερίσματα τοΟ πλουσίου τούτου τάφου εχουσιν μεγίστην 
σπουδαιότητα διά τήν γνώσιν τής τόσον σκοτεινής ακόμη 
έποχής, εις τήν οποίαν άνήκουσιν.

Έν Πελοποννήσω έγιναν άνασκαφαί ύπό τών έφορων 
κυρίων Ρωμαίου, Οίκονόμον καί Κυπαρίσση.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:41 EEST - 107.22.115.94



ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΪΝΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι

ΚA ΤA ΤΟ ΕΤΟ Σ 1911

Κατά το λήξαν έτος έξηκολουθήσαμεν τάς έν Ηεσσαλία 
άνασκαφάς, έρευνας καί λοιπάς άρχαιολογικάς εργασίας, 
ώς καί κατά τά. προηγούμενα ετη 1906-1910 *). Απη- 
σ/ολήΟημεν δ’ έκεΐ άπό τής 21^ Ιανουάριου μέχρι τής 
MCE5 Δεκεμβρίου εις τάς εξής έργασίας:

Α) Έν Πόρτα τής Πίνδον.

Βυζαντιακή έκκληοία καί Άλλα άρχαΐα.

Το /ωρίον Πόρτα-Παζάρ ή απλώς Πόρτα κεϊται επί 
τών υπωρειών τής Πίνδου Νοτιοδυτικούς καί εις άπόστασίν 

τεσσάρων περίπου ουρών από τών Τρικκάλων εις την δεξιάν 
όχθην τοΟ ΠορταϊκοΟ ποταμοί) (ΙΙορταΐτ ς κοινώς), δστις 
όλίγον ύπέρ το /ωρίον έξερχόμενος έκ μεγάλης φαραγγοό- 1

1) Έν 1ΙΑΕ 1910, 168 αηια. 1 ανέγραψαμεν τά εΐ; τήν ©εσσαλίαν άνα- 

φερομενα δημοσιεύματα ημών τούτοι; προσθετέον τά μετέπειτα:

Γ) Τά μνημονευθέντα έν Γ1ΑΕ 1910, 168-264· άνασκαφαί καί ερευναι 
έν Ίωλκώ, Λαρίση τη ΙΙελασγίδι, Φαρσάλω, επί τη; "Οασης, έν Χασάαπαλη, 
"Ατραγι, Όμολίω, Εύρομεναϊς, έ~ί τών Τεμπών, έν Θαυμακοΐς καί Ποωέονη, 
άνά τά χωρία τοϋ Πηλών, έν Φεραϊς, Άρμενά.), Λακερεία, έν Παγασαϊς καί 
έν Γοννοις ΙΙερραιβίας.

ΙΑ') Inscriptions inedites de Thessalie. Larisa Pelas- 
gis N° 26 30, Mopsion N° 31-34, Larisa de I’Ossa N° 35, Homo
lion N° 36 37 έν τη Revue de Philologie 1911, 123-129. Atrax N" 

38, Ermitsi de Thessaliotide N° 39, Thaumakoi N° 40 41, Pyra 
sos (Thebes Phthiotides) N° 42-45, Iolkos N° 46-48, Vi lie de Ma
gnesia N°49, Pharsalos N° 50 έν τη αύτη Revue 1911. 282 κέ..

IB’) Θεσυαλιχαί έπιγραφαί (ανέκδοτοι)· επιγραφαί Γόννων Περραι

βίας άριθ. 51-88 έν τ?[ ΑΕ 1911, 123· 149 (πρ6. 244).
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οους τομής του ορούς έκχύνεται πλοοτυς εις τήν πεδιάδα, 

κατακλύζων κατά τάς πλημμύρας μεγάλην εκτασιν αγρών 
και παρασύρων οικίας το0 χωρίου.

Εις το χωρίον τούτο φέρει οδός έκ Ιρικκάλων έπϊ μι

κρόν διάστημα αμαξιτός μέχρι τοΟ χωρίου Μεγάλη Πο- 
λιάνα, έκεΐθεν δε διά των αγρών έν τή περιοχή το0 δευ
τέρου τούτου χωρίου άνεγράψαμεν τάς έξης τοπωνυμίας: 
ΙΤαλέόβαλτος, Μπελτσίώτικα , Άντωναίϊκα, ς το Μου- 

λούστι, Ίτέές, Άϊώργ’ς, ’ς του Μίγκα, Βακούφκη Κορο- 
μπλ,ίά, Στραβόκλος, τ’ς ΆμμοΟδες, ’ς τή Ρέθη, ’ς τή 
Γ'ΐαννούλα, Χααόλευκα, Μαντέοία, Λιβάδι, Καοέε, Αλώ- 
νέα, ’ς τή Φτιρούσ’, Δέντρα, Βρύσι, Κρυόβρυσι, ’ςτά Μι- 
λέα (μιλέας και μιλέο = μέλεγος=μελία), Φτιλέάς.

Περαιτέρω υπάρχει το χωρίον Γουρντζή, ένθα τοπω
νυμία'. Τσολάκα, Καραούλια, ΙΙλατάνέα, ’ς τή Ντάγέα, 
Σγκάρ’, Μπλιτσογίάννα, Γαβράκέα, Λακκίά.

Εξω του χωρίου τούτου υπάρχει εκκλησία του Αγ. 

Γεωργίου, έχουσα παρά μέν το φρέαρ βάθρον αγάλματος, 
όπισθεν δέ τής κόγχης επιγραφήν, ής διεκρίναμέν τινα 

γράμματα μόλις, διότι έχει έπιχρισθή δΓ άσβέστου' τού
των τά πολλά άποδίδομεν κατά τήν σημείωσή ημών έν 
γνώσει ότι ικανά έχουσιν έσφαλμένως βεβαίως αντιγραφή:

D ο Ν Η D I UJ D 
ΚΛΕΙΔΟ Υ A 
ΘΕΡΑΣΛΥΤΓ 
I I Λ I Ο ΙΕΕΙΔΕ 
Π / λ 11 ΥΙ Β Ο C 
I ο I I Η Δ U CEI 
Κ 01 * Β Φ

φαίνεται ότι είναι ή συνήθης άπαγάρευσις περί μή άνοί- 
ςεως μνημείου Ήρακλείόον τίνος καί τής ηενΰεράς αυτόν,
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άνεγερθέντος έκ τών Ιδίων αεί δέ τις παρανοηθεις (;) τήν 
σορόν άνοίξμ, δώσει τώ φίσκω δηνάρια 2ο00 ». Αλλαχού 

των τοίχων τής εκκλησίας ταύτης εχουσιν έντοιχισθή 
αρχιτεκτονικοί λίθοι καί, ως λέγεται, μακρά επιγραφή επί 
νεωστί έπισκευασθέντος τοίχου, οΐτινες πάντες ήχθησαν 
έξ αρχαίων Ελληνικών κτισμάτων, κειμένων μίαν ώραν 

μακράν εντεύθεν παρά τάς ύπωρείας τού ορούς εις τρεις 
λόφους καλουμένους Βαρμπομπίτικη, Λυσίανίτικη, Γουρν- 

τζιώτικη μαγούλα.
Γίερ'ι δέ τό χωρίον Πόρτα καλούνται θέσεις Άϊλίάς 

καί “Ιταμός, ένθα λέγουσιν οί χωρικοί δτι ύπάρχουσι τείχη 
εξ ογκολίθων λαξευτών, ήτοι άρχαίων Ελληνικών χρόνων' 
έτεραι τοπωνυμίαι Πανα'ίά, Κοκορέλλος, Ισίωμα, ς του 
Ρουσίά, Γκαμήλα (ήτοι βράχος όμοιος καμήλω).

Σκοπός τής έκεϊσε μεταβάσεως ημών .ήτο ή έπιθεοΰ- 
ρησις τής γνωστής εκκλησίας Πόρτα-Παναγιάς καί ή 
πρότασίς τρόπων στερεώσεως' αυτής. Η εκκλησία αύτη 
κεΐται κατά την άριστεράν όχθην τού ποταμού, καθ ου 
τών πλημμυρών οί Βυζαντινοί ήδη έποίησαν τρεϊς περι
βόλους ισχυρούς (Εικών 1-Α κατά πρόχειρον, άλλ’ άκρι- 
βές διάγραμμα ημών), ούς όμως πολλαχοΰ διέρρηξε το 
ρεύμα. Ούτως επιβάλλεται ή επισκευή μέν αυτών, ή ποίη- 
σις δέ τετάρτου περιβόλου κατά το σημειον ΔΑ περί τού
των άρμόδιον, ίνα προνοήση καί έκτελέση, είναι το Ειδικόν 
Αρχιτεκτονικόν τμήμα τού Υπουργείου τών ’Εκκλησια

στικών κλ..

Έξ άλλου καί ή εκκλησία αύτή (Εικών 1-Β) δεΐται 
και νΟν επισκευής, έπισκευασθεΤσα καί πρότερον εις αρ
χαίους καί νέους χρόνους πολλάκις, ώς Φαίνεται" διότι ή 
κατά το σημεϊον ΚΠ ύπάρχουσα πηγή, εΐςήν άγει κλΐμαξ, 
παρέχεται άφθονον καί άέναον ύδωρ (άγιασμα), ούτινος οί 
Βυζαντινοί διά. βαθυτάτου καί εύρέος οχετού περί όλην
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τήν εκκλησίαν έποίουν εκρουν εις τον ποταμόν- άλλα σή
μερον έβύσθη ό οχετός, το δέ ύδωρ μή εύρισκον διέξοδον 

καταπλημμυρεΐ το εσωτερικόν δάπεδον τής εκκλησίας μέ
χρι ύψους, καθ’ ήν ώραν έπεσκέφθημεν αύτήν, ενός και

Β ΠΟΡΤΑ ΠΙΝΔΟΥ A

2. Βνζαντιακη εκκλησία (το Β) μετά των αρχαίων κατά των 

πλημμυρών υποστηριγμάτων (το Α).

πλέον μέτρου. Έκ τούτου καθίσταται δήλον οτι πρώτι
στον εργον τής μνημονευθείσης αρχιτεκτονικής ύπηρεσίας 
και τής αρμοδίου προ τοιαΟτα έργα εις βυζαντιακά μνη

μεία εφορείας των χριστιανικών κλ. αρχαιοτήτων είναι να 
καθαρίση τον όχετόν. Τά έργα ταΰτα ύπεσχέθησαν νά έκ-
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τελέσωσιν αί μνησθείσαι ύπηρεσίαι' ήδη παρήλθεν έτος 
καί ούδέν έξετελέσθη ύπ’ αυτών, άγνωστον διατί.

11 ερ 1 δε τοΟ εξωτερικοί) ΔυτικοΟ προστώου τής εκκλη
σίας, όπερ εχει καταπέσει τά πολλά και περί τής συντη- 
ρήσεως των εσωτερικών ψηφοθετημάτων καί τοιχογρα
φιών, ών μόλις ίχνη είδομεν ημείς, ώς πάλαι καταπεσόν- 
των ή έπιχρισθέντων, είναι επίσης άναγκαίον νά ληφθή ή 
προσήκουσα μέριμνα. Λέγεται ότι καί έπί του έσω πλή

ρους ίλύος δαπέδου Οπάρχουσι ψηφοθετήματα και ότι ή 
εκκλησία στηρίζεται έπί αψίδων υποκάτω.

Τά λοιπά τοιχώματα τής εκκλησίας εισί στερεά' διότι 
καί παχεΐς έποιήθησαν οι τοίχοι καί δΤ ΐσχυράς ασβέστου 
καί λίαν έπιμελώς' φαίνεται δ’ ότι άπαν το Ολικόν αύτών 
έλήφθη εξ αρχαίας Ελληνικής πάλεως' διότι πολλαχοΟ 
είδομεν αρχιτεκτονικά μέλη τοιούτου ναοΟ καί στήλας ψη
φισμάτων ή αναθημάτων ή επιτύμβιους μετ’ άνθεμίων ή 
άλλως' έπί τής εισόδου πατεΐ τις έπί τοιαύτης στήλης, 
ένθα μόλις διακρίνεται άποτετριμμένη έπιγραφή

284-

... . υ . . . 
ΚΌΟΜΕΝΕΙΑ

δείνα . ,]ο[. . (γυνή). 
Κ[>.'.]ομενεία (;).

Τά αρχαία ταΰτα θά έλήφθησαν έκ τών μνημονευθεισών 
άνω θέσεων 'Αϊλχάς καί Ιταμός Οπερκειμένων τήςέκκλησίας.

2?'ή Έν Ομολίω.

1') Ό έπί τής άκροπόλτως ναός.

ΓΙερί τοΟ Όμολίου έγράψαμέν τινα έν τοις ΠΛΕ 1 ΠΙΟ, 

188-190' ήλπίσαμεν ότι κατά το έτος 1911 θά καθί-
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στα το δυνατόν νά άνασκάψωμεν τον επί της άκροπόλεως εύ- 
ρεθέντα πέρυσι ναόν' άλλ’ αί έργασίαι μόλις άρςάμεναι διε- 
κόπησαν, τοΟ μέν Αρχαιολογικού Συμβουλίου μή εγκρί- 

ναντος ζητηΟεΐσαν παρ’ ημών πίστωσιν, της δέ Αρχαιο
λογικής Εταιρείας άναλαβούσης την δαπάνην οι άλλα 
πολλά εν Θεσσαλία έργα.

Την Οέσιν της πόλεως δεικνύει πρόχειρον διάγραμμα

Είχ. 2. Πρόχειρον διάγραμμα της αρχαίας πόλεως μετά rear 

εγγντάτω των πέρις.

ημών ποιηθέν επί τη βάσει το0 χάρτου τήςΈάληνικης χαρ
τογραφικής υπηρεσίας (εικών 2). Εξ αΰτοΰ διακρίνεται 

δτι έν καλή καταστάσει διετηρήθησαν τά τείχη τής άκρο
πόλεως μετά τινων πύργων, δτι ύπήρχε δεύτερος περίβο

λος αυτής καί ότι τά. τείχη αύτοΟ τε καί τής κάτω πό-
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λεως έκρημνίσθησαν καί έξηφανίσθησαν τά πολλά. Οι 

λίθοι τών τειχών έχουσι διαστάσεις 0.80-1.00x0.40-0.00, 
τδ δέ πάχος αυτών είναι 1.60, σχετικώς μικρόν.

Κατά τά στοιχεία ΦΟ μέχρι τού ΑΚ της εικ. 2 ύπάρ- 

χει άποτομώτατον καί φύσει όχυρότατον ρεύμα 'Αϊαπαρα- 
σκευής λεγόμενον' ένταΰθα είναι άμφίβολον άν είχε παν- 
ταχοΰ τειχισθή ή πόλις εις ικανόν ή τι ύψος. Αυτό δε το 
ΑΚ δηλοϊ ίχνη παλαιάς μεγάλης γέφυρας έπί τοΟ 11η- 
νειοΰ, ής ύπέρκειται λόφος χωματώοης καί πλήρης πρι
ν cov καί θάμνων, καλούμενος Κοκκινόχωμα' έπ αύτοΟ καί 
περί αύτόν μηνύουσιν ίχνη άφθονα κεραμίδων καί αγγείων 
ότι κατωκεΐτο, ή ότι ύπήρχεν ιερόν τΓ έντεΰθεν λέγεται 
ότι έξήχθησαν προ ετών μεγάλαι μαρμάριναι πλάκες, τινές 
αετά «.ακρών επιγραφών, ύπό τίνος έπιστάτου τοΟ νω-ilk 1 ι i 7 Λ.

ρίου καί έκτίσθησαν έν τή επιστασία (κονάκι), ή άλλως 

ήφανίσθησαν
Κεΐται δέ ό ναός ά άρχαϊος ολίγον ύπό την ύψίστην 

κορυφήν τής άκροπόλεως, ένθα σήμερον ξηρότοιχοί τινες 
ύψωμένοι νεωστί ύπό τών χωρικών καί άποτελοΟντες μι- 
κράν κόγχην θεωρούνται ώς ή έκκλησία τού Αγίου Ήλία. 
Ανασκάψαντες ενταύθα ευρομεν μέχρι βάθους δύο μέτρων 

τοιχάρια μεταγενεστέρων οικοδομημάτων πηλόκτιστα, ολί
γον δέ βαθύτερον θραύσματα αγγείων στιλπνού μέλανος 
γανώματος τής Ε'-Δ' π. Χρ. εκατονταετηρίδας, μικράν 
αναθηματικήν μαρμαρίνην στήλην λήγουσαν άνω εις ορι
ζόντιον γεΐσον, έφ’ οί ύπήρχεν ή πάλαι άποτετριμμένη 
επιγραφή· ύπό το γεΐσον έπί τού λείου διαστήματος θά 
ύπήρχε γραπτή παράστασις' όμοιας στήλας εχομεν ήδη 
ευρει μόνον έπί τού "Αντρου τών Νυμφών τής Όσσης πολ- 
λάς καί τινας έπί τής άκροπόλεως τών Γόννων (ΠΑΕ
1910, 183.256).

Προς τούτοις εύρέθησαν έν τή άκροπόλει τού Όμολίου
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τμήμα πήλινου ανθεμίου Ιί ακρωτηρίου τοΰ ναοϋ βεβαίως, 
έτερα πηλίνων πλακών μετ’ ιχνών βαφής εκ τών μετοπών 

καί γεισωμάτων ίσως αύτοΰ, πάντα όμοια τοϊς έν Γόννοις, 
καί ενσφράγιστοί κέραμοι- τούτων μία φέρει το μονογρά
φημα fa , δπερ ακριβώς το αύτό εΰρομεν καί έν τώ ναώ 
το0 Κοροπαίου ’Απόλλωνος καί επί τών πύργων Παγασών 
καί επί τοΰ ναοΰ τής ’ Αθήνας ΙΙολιάδος τών Φθιωτίοων θη- 
βών (βλ. 11ΑΕ 1908, 17(5· πρβ. IG IX2 396)· ίτέρα

Μ 6 ν

φέρει κυκλοτερή σφραγίδα C ;> Μενωνος καί έτέρα
Ο μ

όμοια φέρει δυσδιάκριτου επιγραφήν.

Εκ τούτων καθίσταται φανεοόν δτι ή υπαο£ι; τοΰ 
ναοΰ ένταΰθα είναι αναμφισβήτητος' έπειοή οέ ή κλίσις 
τοΰ πέριί εδάφους είναι τοιαύτη, ώστε παν το καταπίπτον 
νά μή κατακυλίηται πέραν τοΰ περιβόλου του ναοΰ ή τοΰ 
έσω τείχους τής άκροπόλεως, θεωρουμεν βέβαιον δτι 
πάντα τα αναθήματα καί τα μέλη τοΰ ναοΰ κεΐνται ύπο- 
κάτω κατά χοθραν, έν ώ έν Γόννοις πολλά κατεκυλίσθησαν 
εκατέρωθεν επί μακρον διάστημα ένεκα τής διαφόρου έκεϊ 
κλίσεως τοΰ εδάφους.

Σημειωτέου δτι κατά την ΒΑ γωνίαν έσω τοΰ δευτέ
ρου περιβόλου ύπάρχουσιν ίχνη οικοδομήματος σημαντι- 
κοΰ μετά πλήθους κεράμων' ένταΰθα εύρέθη ό μέγας πή
λινος πούς, περί ού βλ. ΠΑΕ 1910, 189.

2) Τάφοι γεωμετρικοί' ϋ'έσεις ετερηι τετειχιομέναι 
περί το Όμόλιον.

Άνατολικώς τής άκροπόλεως τοΰ Όμολίου έπί τής 
τρίτης σειράς ύψηλών λόφων έν θέσει Καραγάτσία εύρο- 
μεν τάφους, ών τινας είχον άνασκάψει οί χωρικοί. Έποι-
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ήθησαν όρθογωνίως εις εύθύ κτιστοί διά μικρών λίθων 
καί έκαλύπτοντο άνω διά μεγάλων άκατεργάστων πλα
κών, ώς οί έν Μηλέαις καί άλλοι (βλ. ΠΑΕ 1906, 126)' 
ένα άνεσκάψαμεν καί ήμεΤς ομοιον εχοντα μήκ. 1.40, 

πλάτ. 1.24, βάθος 0.60' ούτε έν αύτφ εΰρομέν τι ού'τε 
έν τοΐς άλλοις, ούδέ οστών ίχνη' πιθανώς περιεΐχον την 
κόνιν μόνον τών τελείως καέντων νεκρών' είδομεν δέ καί 
κεραμίδας εγγύς αύτών εκ τίνος οικοδομήματος άρχαίου 
ιστορικών χρόνων. Οί δέ τάφοι έκ τής κατασκευής φαίνον
ται δντες γεωμετρικοί.

Όμοιοι τάφοι λέγουσιν οί χωρικοί ότι εόρίσκονται με
ταξύ Όμολίου καί Εύρυμενών, ιδίως εις τά νΟν σύνορα 
Αασποχωρίου καί ϊσάγεζι υψηλά έπί τής Όσσης παρά 
τάς νΰν καλουμένας θέσεις Παλίοπράσινη, Κασιδογέάννη, 
Καρτσ^ώτικα Καλύβια καί I Ιαλίοπαναγίά ή ΙΙαναγία Δε- 
σπορίτισσα. Αί θέσεις αδται κεϊνται ού μακράν τής Αμ- 
πελικής, ένθα πέρυσιν εύρομεν σημαντικά άρχαια ίχνη
(βλ. ΠΑΕ 1910, 190-191)· έπειδή καί τείχη λέγεται 
ότι ύπάρχουσι κατά τάς θέσεις ταύτας, δεν θά ήτο έν τώ 
παρόντι άπίθανον νά είκάσωμεν ότι μεταξύ Όμολίου καί 
Εύρυμενών κεΐται αρχαία τις πόλις ή πολίχνη άγνωστος.

Τοπωνυμίας περί το Λασποχώρι έσημειώσαμεν τάς 
εξής: ΙΙαναγία-Μπέη, Παλίοκλήσι, Μονόδεντρο, Πλατα- 
νάκι, Τουρκόβρυσι, Τσίμ-Χωράφια, Πνάκία, Καλορική, 
Γσιμπούκα, Δεσπότη-Βρύσι, Στενό, Βαθε^,ά-Γούρνα, ’ς τή 
Βαλοπεριστερά, Ζήση-τό Μνήμα, ’ς τά Μπουρτένέα, ’ς τά 
I Ιαλίοβόργ’α, ΓΙα παδίά, Κανέλλα, Ζέρβα, ς τούς Αγριά

δες, Λεφτοκαρές, ’ς το Ζερκοβέσ’, Κρυονέρέα, Γριμήνέα, 
Αιβάδι, Βοϊδολίβαδο, ς τά Παρασπόρια, ς τά Κεραμα- 

ρείά, Πετρογέφυρο, ς τή Γκΐόλη, Ρέμα Κολιλή, Ντάση- 
Ράχι, Τρύπα Μπλουγκούρα,

Ονόματα δένδρων του ώραιοτάτου δάσους τής "Οσσης
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ένταΟθα λέγονται γκρέος, σμαρδάλι, θηλύκι-γκρέος, σφεν- 
τάνι, γάβρος, μέλίος, κουτσιπί,ά, δέντρος, καστανιά, ς>ε- 
λουρίά, σκλήθρα, όξυά, άρυος, κρανιά, ελατός.

Μετά τό σύνορον Λασποχωρίου προς το Τσάγεζί καί 
περί αύτό (κεχρί Νυκτερέμης καλούνται θέσεις φδε: Πα- 
λιόπυργος, Λάμπρου-Περβόλι, 'Αϊβασι'λης, Ταρσανάς, Βι- 
γλα, ’ς τή Φιλουργίά, Χωραφάκια, Ψαρόλακκα, Μπάρα, 

Άναμούτσικος, Σιδεράλογο, Θεμελή, ΐσιλιγ,ίώργος, Κου- 
τσουπίά, ΙΙαλ.ίουργίά, Δέρματά, Ποταμάκι, Μεσάγκαλα, 
Παλ^οπόταμος, Παλίομάννα, Αϊαπόστολος, Άρυόπουονο, 
Άλαφόπετρα, Κακόσκαλα, Λάκκοι, Ντάκους, Κονομείό, 
Σκλήθρα, Κόκκινο-Νερό.

-Γξ) ’i?v ΣΊ,λωίω καί Πυΰ'ίω.

At mftavai ϋέοεις τον Άλωΐον καί Πν&ίον.

Κατά τήν εξοδον των Τεμπών ύπέρκειται τής δεξιάς 
όχθης τοΟ ΠηνειοΟ βουνός δασώδης, όχυρότατος φύσει, έξ 
οδ ή θέα προς τήν κοιλάδα των Τεμπών, προς τάς έκβο- 
λάς τοΟ ΠηνειοΟ καί προς τήν έξω θάλασσαν είναι εξαί
ρετος' καλείται οέ ΙΙηλιοκκλήοι ένεκα ιχνών άσβεστοκτί- 

στου οικοδομήματος, οδ σώζεται μέρος άψϊδος μετά θύρας' 
ή κορυφή το0 βουνοΟ τούτου είναι πλατεία καί επίπεδος, 
καλείται δε XUftm.

Βορείως περί το μέσον αύτοΟ ύπάρχει πηγή διαυγε- 
στάτου ύοατος καλουμένη Βρνοι ’ς το Παλιοκκλήοί, 
περαιτέρω δ’ επί τής Όσσης άποτομώτατον όεΟμα, ή Βα- 
λοπιοτριά νυν λεγόμενον, ού κατά τήν άριστεράν όχθην 

ύπέρκειται ό βουνός.
Επ’ αύτοΟ άπό τής πηγής ήδη άναβαίνοντες συναν- 

τώμεν ικανά θραύσματα κεράμων καί αγγείων, έτι δ’ οικο
δομημάτων πηλοκτίστων έντός τοΟ δάσους εις τήν κατω-

19
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φέρειαν προς τον Πηνειόν διεκρίναμεν καί ίχνη τείχους 

άργών λίθων, οΰχί εντελώς βέβαια.
Πάντα ταΟτα μηνύουσιν δτι ό κάλλιστος οδτος βουνός 

κατέχει τήν θέσιν αρχαίας πόλεως τη εικασία ταύτη συμ
βάλλεται και ή εδρεσις τάφων, ώς λέγεται' παρά τήν μνη- 
μονευθεϊσαν πηγήν εύρέθη κίων άνευ αύλάκων φέρων επι
γραφήν σταδιασμοΟ πιθανώς' διότι έθραύσθη ύπό τών εδ- 
ρόντων αυτόν προ ετών καί μόλις έν τμήμα οιεσώσαμεν 

μετακομίσαντες εις το ΜουσεΤον Λαρίσης.
Άλλ’ ετερα οικοδομήματα κείμενα μεταξύ τής δεξιάς 

όχθης τοΟ Πηνειού και τών προπόδων τοΟ βουνοΟ, δεξιά 
τής δημοσίας όδοΰ προς τήν κοιλάδα τών Τεμπών, κατά 
τήν θέσιν Περαταρίά, βεβαιοΰσιν δτι εις τήν θέσιν ταυτην 
έφοίτων, κατά τήν Ρωμαϊκήν τουλάχιστον περίοδον, οί θέ- 
λοντες νά άπολαύσωσι τών καλλονών 'τοΟ τόπου. Τά οικο
δομήματα ταΰτα, ών ικανά ίχνη διακρίνονται, μάλιστα 
ενός κογχοειδοΟς, είναι μεγάλα, άσβεστόκτιστα, καί φαί
νονται ώς βαλανεΐα ή ξενώνες. Ού μακράν εντός τών Τεμ
πών ύπάρχει ή γνωστή επί βράχου επιγραφή τοΟ Λογγίνου, 
τειχίσαντος τά Τέμπη, ήτοι τήν έξοδον ακριβώς ταυτην, 
ένθα τά μνημονευθέντα οικοδομήματα.

Εκ πάντων τούτων όυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι έπί 
τοΟ βουνοΟ έκειτο πιθανώς τό Άλώιον, πόλις ή πολίχνη 
άναφερομένη ύπό Στεφάνου τοΟ Βυζαντίου ώς κειμένη 
περί τάς θέσεις ταύτας. Όντως δ’ ένταΟθα εύρίσκει άληθή 

είκονογράφησιν ό μΟθος τών ιδρυτών τής πόλεως ταύτης 
Αλψαδών, τοΟ Ωτου καί Εφιάλτου, οίτινες ήπείλησαν 

νά θέσωσι τό Πήλιον επί τής Όσσης, ίνα, έξισοΟντες προς 
τόν Ολυμπον, καταβάλωσι τούς άθανάτους.

Φαίνεται δήλα δή δτι, άν δεν ύπόκειται έν τώ μύθω 
τούτω παλαιοτάτη άνάμνησις τής διαρρήξεως τοΟ στενού 
τών 1 εμπών προς έξοδον τοΟ ΠηνειοΟ, ή θέα τών πέριξ
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ένέπνευσε μάλιστα τήν διάπλασιν τοΰ μύθου: διότι άπο- 
βλέπων τις εκ της κορυφής του βουνοΰ προς τήν Όσσαν 
παρατηρεί μέγιστα ρήγματα καί άποτομώματα μέχρι 
Ομολίου, δι ών κατά τον χειμώνα ρέουσιν ορμητικοί 

χείμαρροι, ποιοΟντες φοβερόν ρόχθον εκ τής άντηχήσεως, 
έκ τοΰ βάθους καί του κατωφεροΰς του εδάφους' μάλιστα 
έν θέσει ’ς τό Μβγηλήκκο ακούονται ταΰτα κάλλιον. Φαί
νονται δέ τα σχίσματα ταΰτα ώς τεράστια κτιστά τείχη. 
Έξ άλλου ο υποκείμενος Πηνειός καί ή τομή των Τεμπών 
αυτών συμβάλλεται ούκ ολίγον εις τήν έπιβλητικότητα 
τοΰ θεάματος.

Πρός τούτοις είναι πιθανόν νά είκάσωμεν δτι επί τής 
κορυφής τοΰ βουνοΰ, παρά το μνημονευθέν Παλίοκκλήσι, 
ύπήρχε τό περίφημον ΤΙνϋτον, το ιερόν τοΰ Πυθίου ’Απόλ
λωνος, ένθα έτελειτο ή γνωστή δαφνηφορία ύπό τών Θεσ- 
σαλών καί ή έκ Δελφών θεωρία κατά όκτωετηρίδα πρός 
παραλαβήν καί μεταφοράν τής ίεράς δάφνης καί τοΰ πυ- 
ρός έντεΰθεν εις Δελφούς. Περί τούτου θέλομεν διαλάβει 
εύρύτερον έν τή Άρχ. Έφημ. έρμηνεύοντες έπιγραφήν 
τών Γόννων, έν ή άναφέρεται το Πύθιον τοΰτο καί οί περί 

Τεμπών καί τήν κοιλάδα αύτών τόποι. Έν:ήν έξοδον τών
τώ παρόντι σημειωτέον ότι ούδαμοΰ τής κοιλάδος τών
Γεμπών εύρομεν ίχνη του Πνϋίου, ού'τε ήτο δυνατόν έν 
αύτή, κατακλύζόμενη υπό τοΰ Πηνειοΰ, νά κτισθή ναός ή 
ιερόν σημαντικόν, έτι δ’ ό'τι, καθ’ ά λέγουσιν οί χωρικοί, 
μόνον κατά τό ρεύμα τής Βαλοπιστριάς υπάρχει καλλίστη 
καί άφθονος δάφνη.

Αξιαι σημειώσεως είναι τοπωνυμίαι τινές άπό τής 

εξόδου τών Τεμπών μέχρι Ραψάνης καί τών περί αυτήν: 
’ς τοΰ Τσουλάκ , ένθα λέγεται ότι εύρίσκονται τάφοι αρ
χαίοι, Παλίάκαστρο, ένθα όμως δεν άναφέρεται ύπάρχον 

τείχος άρχαιον ούδέν, (ταΰτα παρά τό 1ίολίό, όπόθεν άρ-
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χεται το ε’ις Γόννους άρχαϊον ύδραγωγεϊον), Τσ,ΐούκας, 
’Ανήλιο, Φαοπέτρα (ή Φαουπέτρα), Βαθότρουπα, Αϊθό- 

δωροι, ένθα λέγουσιν ότι ύπάρχει παλαιά γέφυρα καί επι
γραφή, Παλί,ά-Βρύσι, Σμίξι, Κουτσανίά, Ρεματίά, Χα- 
τζηλίκι, Κερατάδες, Νίσβουρος (ή Ισβουρος), Κεραμίδα, 
’Ασπρόχωμα, ΙΙέτρα-Μπηγμένη, Δυό-Όξυές, ’ς το Δεν- 

τρούλλι, Ίσίωμα, Χτενάτικα, ’ς το Κόκκινο, Δραγασές, 
Μάννα-ΝεροΟ, Σταλαματιά, Παλίουρίά, Άνιμόμ λος, 
Λιάζη-Καρτέρι, Αϊάκου-Τρΰπα, Στρούτσι, Λάκκα.

’Απο τοΟ μέσου που των Τεμπών μέχρι Μπαμπά κα
λούνται θέσεις Τούμπα, Κρυονέρι, Άσπρόπετρες, ϋηρο- 
κάμπι, Αλώνια Μπαχτσέδες, Κεραμιδαρε’ό, Πηγάδι, 
Γίαλντας, Νεράντζη, ΤουρτούρΑα, Νταηλ’άνη, Αϊνικό- 
λας, Κοκκώνας-Χάνι, Χράπες, ένθα λέγεται ότι ύπαρχου* 
σιν άρχαΐαι λιθοτομία», λευκοΟ μαρμάρου , περί ών βλ. 
Άρχ. Έφημ. 1911, 123 σημ. 1. Περαιτέρω προς το 
Μπαλαμούτι λέγονται θέσεις ’Αμπέλια, Τσινάντερο, Κι- 
σμυνλί, Βαθόγουρνα, Αούκκι, Μιντζίτι.

Δ') Έν Λέστιαντ] τον Πηλίου.

Θολωτοί τάφοι γεωμετρικοί.

Ή θέσις Λέστ,Ιανη κεΐται ύψηλά επί τοΟ Πηλίου κατά 
το Βορειοδυτικόν τμήμα αύτοΟ προς το Μαυροβούνι καί 
ύπερ την Βοιβηίοα λίμνην. ΊίνταΟθα κατά το θέρος βό- 
σκουσι πολλαί χιλιάδες προβάτων, ύπάρχει δέ καί μικρός 
μόνιμος συνοικισμός έν διεσπαρμέναις καλύβαις αμπελουρ
γών' διότι παράγεται ενταύθα ολίγος άλλ’ άριστος οίνος 

ερυθρός άρωματώβης. Αί μόναι σχετικώς εγγύς άξιαι ση- 
μειώσεως θέσεις είναι τό χωρίον Κερασιά, ένθα λέγεται 
οτι εόρίσκονται άρχαϊοι τάφοι καί ίχνη τειχών πάλεως 
Ελληνικής ιστορικής περιόδου, καί ή Μονή Σουρβιάς, άπέ-
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χοντα εντεύθεν περί πας δύο ώρας' έπί τού τοίχου τής 
Μονής ταύτης λέγεται ο τ', είναι έντετοιχισμένη μαρμάρινη 
κεφαλή γυναικος μεγάλη.

Ή Λ,έστίανη είναι λίαν δασώδης, ούόαμοΰ δε οιακρί- 
νονται κατ’ αύτήν ίχνη τειχών ή κτισμάτων αρχαίων εις 
δύο ώρών περίπου άπόστασιν εντεύθεν κείνται αί αρχαία; 
Γλαφυραί, και φαίνεται πιθανόν δτι τής πόλεως ταύτης 
κτήσιν άπετέλει άπασα ή περί την θέσιν ταύτην έκτασις.

Ούτως ερμηνεύεται καί ή εύρεσις τριών θολωτών μι
κρών τάφων άποτελούντων συστάδα1) (είκ· 3), κειμένων 
έπί ύψώματος, ούς άνεσκάψαμεν. Πάντες έποιήθησαν έκ 
μικρών λίθων άνευ πηλού καί φαίνεται δτι άνωτάτω έστε-

Ειχ. 5. Σνοτας φενδοϋολωτών γεωμετρικής πι&ανώς περιόδου τάφων.

γάσθησαν οϋχί διά θολού τελείας, άλλα διά πλακών, αίτι- 

νες μεθ’ ικανού τού κτίσματος είχον καταπέσει. Ο δρόμος 
τών δύο μικροτέρων είναι ιδιάζουν, κοχλιοειδής, τού τρίτου 
δέ μόνον ευθύς. Πάντες έφερον ίχνη σκαφής επιπόλαιου 
άνω ή κατά τούς δοόαους εαποοσθεν ύπό ποιαένων, έτι δε 
πλάκα όρθίαν ένδον κατά τήν θέσιν τής θύρας. Ιο σωθεν 
ύψος αυτών ήτο 1.20 - 1.65 μ..

Εντός αυτών ούοέν εύρέθη' μόνον έν μικρώ άλλά βα- 
θεϊ βόθρω ύπάρχοντι περί το μέσον του τάφου έκάστου

') Έξ αβλεψίας του άντιγράψαντος το ήμέτερον διάγραμμα έσημειώθησαν 
τά μήκη τών τάφων άνευ τών δρόμων, εν ω συνυπολογίζονται εν τή σημειου- 
μένη Ικτάσει καί τά μήκη αυτών.
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παρά την Ούραν εΰρομεν πλήθη οστών άναμίξ προβάτων,- 
βοών, πτηνών, άλλ’ ούδέν βέβαιον ανθρώπου. Μόνον προ 
το Ο δρόμου τοΟ μεγίστου αυτών εόρομεν ολίγα θραύσματα 
άβατους τροχηλάτου άγγείου αδήλων χρόνων, πιθανώς 
γεωμετρικών. Ως φαίνεται προ πολλών ετών είχον άνα- 
σκαφή οί τάφοι οδτοι έκ τών άνω, διότι οί λίθοι τών δρόμων 
οι κλείοντες την Ούραν εΰρέθησαν εν τάξει, καί τά τυχόν ύπάρ- 

χοντα κτερίσματα άφηρέθησαν ή δε ελλειψις οστών ανθρω
πίνων δύναται νά έρμηνευθή καί ένταΰθα καί έν Όμολίω 
άνω σελ. 288, έκ τοΟ ότι έτέθη μόνον ή τέφρα εγγύς που 
καέντων νεκρών μετά ζώων κατά τον Ομηρικόν τρόπον, ών 
τά οστά δεν έχωνεύθησαν εκ τής πυράς, ώς τά άνθρώπινα.

θέσεις περί την Αέστιανην μέχρι Γλαφυρών καί περαι
τέρω μέχρι τοΟ χωρίου Μελισσιάτικα Καλύβια εσημειώ- 
σαμεν τάς έξης: ’ς τοΟ Μπατσή, Μοναχό-’Αμπέλι, Βρι- 
ζοχώραφο, Παλίοχώρι, ’ς το Μπελέσσι, ’ς τον Αϊθανα- 
σάκη, Παλιάμπελα, Αλαταρίά, Καστανίτσα, Ζαχαρογ- 
κορτσ,ιά, Φιλιάτικα, Κοκκινόπετρα, Μετόχι, ’ς τή Σκα
μνιά, ς τή Αούτσα, τής Παναϊάς-τό Πουρνάρι, Καλία- 
κοθδα, ’ς τή Χαμουρίγανη, Κρύο-το Νερό, Κωλορρίζία, 
Τρανή-Όξυά, ’ς τό Ναντοβίτο, ’ς τά Κοκκινάγεία, ’ς τήν 
Τρικαλίνα, ’ς τή Γελαδίστρα, ’ς τήν Τσαμπαδή, ’ς τήν 
ΆλποΟ, ’ς τοΟ Θόδιορου, Αϊγίανάκ’ς, Μυγδαλιά, ’ς τήν 
Γκώμα, ’ς τό Καταθήκι, ίίηροαγριλιά, Ντελήγανι, ’ς τή 
Σπαρτίά, Πετρομάγουλο, Καράπουρνο, ’ς τοΰ Άνιμά, 
ς τή Χαλαβράσα.

Ε') Έν Σέσκλω καί τοϊς πέριξ.

I) θολωτοί γεωμετρικοί τάφοι· Ομηρική κανοις νεκρών.

I ο Σεσκλον είναι λίαν γνωστόν εκ τών άνασκαφών τής 
προϊστορικής άκροπάλεως υπό του Χρ. Τσούντα. Μεταξύ
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αυτής καί της θέσεως Πύργος (είκών 4) ευρομεν ικανούς 
θολωτούς τάφους, ιδίως παρά τά ρεύματα τά έκβάλλοντα 
εις το μέγα Σεσκλΐώτικο Ρέμα, δπερ κατέρχεται προς το 

Διμήνι, καί εφ’ οδ της άριστεράς όχθης περί το μέσον τής 
μεταξύ των δύο χωρίων άποστάσεως, ύψοΟται μακρ'ον 
προτείχισμα νεολιθικής πιθανώς περιόδου' καθ’ όλην την 

οδόν ταύτην παρά το 'Ρέμα μέχρι τής άκροπόλεως Δ ι μη -

Είχ. 4. προϊστορική άκρόπολις μετά των εγγύς γεωμετρικών 
ψενδο&ολωτών τάφων.

νίου ύπάρχουσι πολλαχοΰ εμφανείς μικροί θολωτοί τάφοι 
πολυάριθμοί, εξ ών καταφαίνεται οτι οί δύο οδτοι συνοικι
σμοί άπετέλουν εν τι ό'λον κατά την αρχαιότητα.

'Ημείς άνεσκάψαμεν υόνον πέντε τάφους, τούς εν τη 
εΐκόνι σημειουμένους, ποιηθείση έκ προχείρου διαγράμμα
τος ήμών, κατά προσέγγισιν άκριβοΟς.

Απαντες οί τάφοι οδτοι είναι έκ μικρών λίθων πλα
κοειδών πεποιημένοΓ έχουσϊ δε πάντες ορόμον συγκλίνοντα
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άνω ώς εις καμάραν και έκαλύπτοντο άνωτάτου Ota μεγά

λων πλακών κατά το όπαΐον- οδτω δύνανται νά ονομα- 
σθώσι καί αύτοί καί οί πρείρημένοι τής Αέστιανης καί οι 

όμοιοι, ψενδοϋ·ολωτοί· διότι ή θόλωσις δ'έν ήτο πλήρης, ώς 

έν τοΐς μυκηναίοις τάφοις.
Οί ΰπ’ aptO. 1 καί 2 τάφοι έποιήθησαν άμελώς διά 

μικρών λιθαριων, ειχον δε την θύραν βεβυσμένην διά πο- 

ταμολιθων κοινών- αί διαστάσεις τοΟ 1 είναι μήκ. δρόμου 

2.70, πλάτος αύτοΟ 0.90, διάμετρος τής θάλου κατω- 
τάτω 3.05, ίίψος αυτής σωΟέν 1.10. Περιείχε ο ο τάφος 
ούτος τρεις νεκρούς κεχωνευμένων τά πολλά όστών, διότι 
πιθανώς ει/ον καή, προτοΟ ταφώσιν, έτι δε δώδεκα εν 
είδει κολούρου κώνου διάτρητα αντικείμενα, σφονδύλια 
κοινώς καλούμενα, ών τά δύο πήλινα, τά λοιπά λίθινα" 
ταΰτα θά ήσαν μάλλον κομβία, δι’ ών έπόρπουν οί άνδρες 
τάς χλαμύδας καί τούς χιτώνας αύτών (βλ. κατωτέρω 
Κεφ. ΙΒ )- προς τούτοις εύρέθησαν καί τμήματα λεπτό0 
τροχηλάτου άγγειου άβαφοΟς. Περιέργως παρά την αρ
χήν τοΟ δρόμου εύρέθη άπλοΟς τάφος καί νεκρός όκλάδην 
εχων ΝΑ τήν κεφαλήν, όστών λίαν έφθαρμένων καί σχε
δόν έν άπολιθώσει- είχε προ τοΟ στήθους πήλινον άγγεΤον 
καί εις την ράχιν λίθινον κωνικόν κομβίον- έτά©η δέ ό νε
κρός έν άνοιχθέντι βάθρψ καί εστεγάσθη άνω διά πλακός 
μήκους 1.25, πλάτ. 0.67, έσφυρηλατημένης όπισθεν έπι- 
πολαιως. Είναι φανερόν ότι μετά τήν κλεϊσιν τοΟ θολωτοΟ 
τάφου έτέθη έν τφ ορόμφ ό κατόπιν έκ τής αύτής οικογέ
νειας βεβαίως άποθανών οδτος.

Ο δέ ύπ’ άριθ. 2 εχει μήκ. δρόμου 1.62, πλάτ. 1.00, 
όιάμ. 3.25, ύψ. 1 .50' ή θύρα αύτοΟ δεν είχε κλεισθή, ό 
δέ δρόμος προχωρεί καμαροειδώς προς αύτήν. Ό τάφος 
ούτος περιεΐχεν έφθαρμένα οστά ζώων άναμίξ μετ’ άνθρω- 
πίνων, βπερ δείγμα τής Ομηρικής καύσεως νεκρών αν
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θρώπων μετά ζφων (πρβλ. σελ. 294) καί τινα θραύσμά- 
τια αγγείου, οιον το του 1. Ιχνη καύσεως νεκρών κατά 
χώραν δεν εύρέθησαν έν τφ τάφψ τούτω' Φαίνεται λοιπόν 

βέβαιον οτι έκάησαν εγγύς που ή άλλαχοΟ προ της ποιή- 
σεως των τάφων. Καί τούτο είναι δείγμα τής 'Ομηρικής 
συνήθειας περί καύσεως των νεκρών καί τής διατηρήσεως 
τών δστών μέχρι τής ποιήσεως το0 τάφου, ένθα ενετίθεντο 
πάντα, ώς συνελέγησαν έκ τής πυράς.

Αρτιώτερος τών δύο τούτων εύρέθη ό ύπ άριθ. 3, 
εχων μήκ. δρόμου έστεγασμένου διά μικρών πλακών 0.40 
μόνον, πλατ. 0.75, ύψ. 0.90, διάμετρον τής θόλου 2.85, 
βψ. αυτής 1.65’ την εξω είσοδον εφραττεν έμπεπηγμένη 

πλάς" άνω έστεγάζετο ή θόλος διά μεγάλης έπιμήκους 
πλακός. Εύρομεν έν αύτφ παρά μέν την θύραν έφθαρμένα 
όστά άνθρώπου άναμίξ μετ’ όστών ζφων καί ορνίθων, 
άσφαλώς μόσχου, οδ τρεις αστραγάλους διετηρήσαμεν, 

εντός δέ τέσσαρας ετέρους νεκρούς, εγγύτατα άλλήλων, 

έχοντας την δεξιάν χεϊρα παρά την κεφαλήν.
Ίχνη καύσεως ολίγα είδομεν παρά τάς κεφαλάς τών 

νεκρών, άς καί διεσώσαμεν εις τμήματα' έξ άύτής Ιν άγ- 
γεϊον σαφώς καί ΐσχυρώς έκάη. Δεν δυνάμεθα όμως μετά 
βεβαιότητος νά έκφράσωμεν γνώμην άσφαλή περί τοΟ αν 
έκάησαν ή ετάφησαν οί νεκροί οδτοί πάντες ή τινές' ή 
έντύπιοσις ήμών κατά την ερευνάν τού τάφου ήτο οτι οί 
μέν τέσσαρες νεκροί τεθέντες επί μικράς πυράς έκάησαν 
ούχί καλώς έπί τόπου, τοΟ δέ παρά την θύραν καέντος 
εγγύς που, συνελέγησαν τά όστά μετά τοΟ συγκαέντος μό
σχου καί τινων ορνίθων καί έτέθησαν παρά τούς λοιπούς, 
ούχί ταυτοχράνως βεβαίως' έκ τούτου έφθάρησαν περισσό

τερον τά όστά τού τελευταίου.
Ευρήματα εξ αύτού εσχομεν άγγειον άκέραιον άβαφές 

χειροποίητον έν είδει λέμβου, σκυφοειδή τεθραυσμένα άγ-
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γεια φέροντα μέλανας γύρους του γνωστοΟ θεσσαλικοΰ 
τρόπου, πόρπας χαλκάς μετά σιδηρών βελονών, τέσσαρα 
στρογγυλά πλακίδια σιδηρά μετ’ εμβλημάτων κωνικών 

•/αλκών έν ειδει ομφαλοΟ, δύο δακτυλίους χαλκούς, εν 
ψάλιον χαλκοΟν οφιοειδές, περιδέραιου ψηφίδων κεχωνευ- 
μένων τα πολλά, άλλα δυσδιάγνωστα μικρά σιδηρά αντι
κείμενα έφΟαρμένα. Τά πλακίδια ήσαν ίσως κοσμήματα 
γυναικεία επί τών μαστών, άτινα ουνάμεθα νά όνομάσω- 
μεν έπιμάζια (κοινώς τααπράζια)' εκ τούτων θά προέκυ- 

πτεν δτι έκ τών νεκρών τοΟ τάφου δύο ήσαν γυναίκες, 
οπερ πιθανόν και έκ τών άλλων ευρημάτων καί έκ τών 

οστών.
Ή έμφάνισις τοΟ σιδήρου βέβαιοι καί την χρονολόγη- 

σιν τών γεωμετρικών αγγείων καί τών τάφων έν γένει, ώς 
ποιηθέντων κατά την θ'-Η'π. Χρ. εκατονταετηρίδα.

Ό ύπ’ άριθ. 4 τάφος είναι δμοιος τοΐς προηγουμένοις' 
έχει μήκος δρόμου 1.10, πλάτ. 0.90, διάμ. τής θόλου 
2.90, βάθος ή ύψ. 1.15. Εΰρομεν έντός τρεις νεκρούς, ών εις, 

μόνον την κεφαλήν διατηρών μετά λεπτού αγγείου τεθραυ- 
σμένου άβαφους καί τμημάτων χαλκοΟ δακτυλίου, εύρέθη 
έναντι τής θύρας εις το βάθος έν αταξία, όπόθεν δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν δτι έκάη' τών δύο ετέρων εκειντο εκτά
δην τά σώματα καλώς, Βορειοανατολικούς ού'σης έστραμ- 
μένης τής κεφαλής' εγγύς αύτών εύρέθη μέγα άβαφες 
άγγεϊον καί έτερον ακέραιον μικρότερου. Ίχνη καύσεως 
έπί τόπου βέβαια δεν διεκρίναμεν.

Μέγιστος πάντων καί πλουσιώτατος ύπήρξεν ό ύπ’ 

άριθ. 5 τάφος, κείμενος έπί λοφοειδοΟς επιπέδου' εχει μήκ. 
δρόμου 1.75, πλάτ. 1.12 κατωτάτω έμπροσθεν, διότι οί 
τοίχοι άνω συγκλίνουσιν ώς εις καμάραν, διάμ. θόλου 
3.65, βάθ. 1.80' δ δρόμος ήτο βεβυσμένος διά λίθων καί 
χωμάτων, ή δέ είσοδος αύτοΟ εις την άρχγήν έκλείετο υπό
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τριών έμπεπηγμένων πλακών. Το οπαϊον άνω έστεγάζετο 
ύπο τριών μεγάλων πλακών, έχουσών μήκ. 2-2.50. 'Τπ 
αύτάς επί το0 τοίχου της θόλου άνωτάτω εις τών έντε- 
τοιχισμένων λίθων προήρχετο εκ τριπτηρίου μετά τρήμα
τος έν μέση).

Έν τή θόλψ άριστερά ύπήρχεν έν βόθρω βαθύτερον 

τάφος μεμονωμένος έχιον μηκ. 2.40, πλάτ. 0.90, βάθ. 
έκ τοΟ τελευταίου λίθου τής θόλου κατωτάτω 0.38' ήτο 
ο’ έστεγασμένος δ βόθρος οΰτος διά πλακών έν αυτώ ο 
νεκρός ασφαλώς έκάη εκεί' διότι καί σαφή ίχνη πυράς 
εύρομεν καί τά οστά καί τά χώματα κεκαυμένα καί μέλανα.

Προτού δ’ έξαγάγωμεν τάς πλάκας, οι’ ών οδτος έκα- 
λύπτετο, εύρομεν τά οστά ένος νεκρού, ου ή κεφαλή εκειτο 
Ανατολικώς' παρ’ αύτόν ύπήρχον τέσσαρα καλά έγχρωμα 

αγγεία, ών εν λεπτόν κάλλιστον μετ’ ερυθρών γεωμετρι
κών κοσμημάτων, εις στρεπτός χαλκοΟς δακτύλιος καί 
τμήμα ψηφϊδος' τά οστά δεν ήσαν έν τάξει οΰτε αύτοΰ, 
ούτε δευτέρου νεκροΟ, κειμένου μεταξύ τής θύρας καί τοΰ 
βόθρου' τούτου κτερίσματα ήσαν χαλκοΟν μαχαίριον, στρε

πτός χαλκοΟς δακτύλιος, σφραγιδιάλιθος οκτάγωνος διά
τρητος άγλυφος, έτερος ο’ δμοιος μετ’ έγγλύφων άστε- 
ροειδών κοσμημάτων.

Έγείραντες τάς πλάκας εύρομεν τον μεμονωμένον νε
κρόν έν σχετική τάξει, μετ’ αύτοΰ δέ μέγαν σάρδιον οκτά
γωνον διάτρητον άνευ έγγλύφων κοσμημάτων, τμήμα ψη- 
φΐδος καί έν λίθίνον κομβίον ομοιον τοϊς είρημένοις' το 
κρανίον αύτοΰ άπεκομίσαμεν έν οπωσδήποτε καλή κατα- 
στάσεί δν, έν ώ τά λοιπά οστά ήσαν εύ'θρυπτα.

Εκ τών άνω καθίσταται έμφανές ότι έν Θεσσαλία 

έχομεν πολύ άκριβή έν σμικρώ είκονογράφησιν τής παρ’ 

Όμήρω ταφής, ιδίως τής ύπο του ΘεσσαλοΟ Αχιλλέως 
γενομένης τοΰ Πατρόκλου, ήν καί άλλα έν τοΐς κάτι» εύ-
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ρήματα θά πιστοποιήσωσιν έτι μάλλον (βλ. Κεφ. ΙΒ )' 
περί τού ζητήματος τούτου προτιθέμεθα νά διαλάβωμεν 
διά μακροτέρων έν εύθετωτέρω τόπω και χρόνψ.

Σημειωτέου δτι τον έν είκ. 4 τάφον ύπ’ άριθ. 6 δεν άνε- 

σκάψαμεν" ύπάρχουσι δε και άλλοι ομοιοι πολυάριθμοι έν 
τοίς πέοιξ, τα πολλά εμφανείς, μάλιστα κατά το Σεσκλιώ- 
τικο 'Ρέμα και πολύ περαιτέρω εις απόστασή μιας ώρας 
παρά την εις Διμήνι ατραπόν.

2) Νεολιθικός συνοικισμός έν Σπαρτή Λατομείου.

Η πρώτη στάσις το Ο έκ Βόλου εις Βελεστίνον σιδη
ροδρόμου καλείται Λατομείου’ άριστερά αύτής ύπέρκειται 
ικανώς υψηλός βουνός καλούμενος ή Σπαρτή, έχων έπΐ 
τής κορυφής ερείπια τουρκικού σταθμού και πυροβολείου, 
καλουμένου Μάλ-Τεπε ή Ταμπούρι. ’Απέχει δ’ ό λόφος 
οδτος περί την ήμίσειαν ώραν άπό τής νεολιθικής άκρο- 
πόλεως τού Σέσκλου.

Άνασκάψαντες επί τής κορυφής εύρομεν κεραμίδας 
στέγης τά άνω μελανοβαφεΐς καλλίστας, οίας έν τώ ίερώ 
τού Ήρακλέους των Φερών (βλ. ΙΤΑΕ 1907, 178) καί 
θραύσματα αγγείων μελαίνης καλής γανώσεως τής Ε'-Δ' 
π. Χρ. έκατονταετηρίδος’ πιθανώς ύπόκειται τού τουρκι
κού σταθμού κτίσμα, ίσως ναός, τών χρόνων τούτων- άλλ’ 
έπιλιπούσης τής πιστώσεως δέν έβη επί τοσούτον ή άνα- 
σκαφή, ώστε νά βεβαιώση τά ίχνη τού ναού αυτού.

Προς τούτοις έν τή αύτή θέσει καί έγγύς αύτής εύρο
μεν τμήματα νεολιθικών αγγείων, δέκα καί πέντε λίθινα 

καλά εργαλεία, το πλεϊστον πελέκείς καί διάτρητον κε
φαλήν ροπάλου, κογχύλιον έςειργασμένον διάτρητον πολ- 
λαχοΰ, μέγα κέρας έλάφου, πεσσόν πήλινου σφενδόνης τών 
καυστικών, τρία σφονδύλια πήλινα πεπλατυσμένα καί
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όλί'γα θραύσματα γραπτών άγγείων της παρά Τσούντα 

λεγομένης Α’ περιόδου τοΰ λιθικοΟ αίώνος.
Εκ τούτων καταφαίνεται ότι ενταύθα ύπάργει τις 

νεολιθικός συνοικισμός, περιέργως μή μνημονευόμενος Οπό 
τοΟ Τσούντα' λέγομεν ο’ οΰτω, διότι έμ,άθομεν παρά του 
επιστάτου του σταθμοΟ Λατομείου ότι άνεβη ένταΟθα ό 
Τσούντας καί ευρέ τινα αγγεία νεολιθικά καί λίθινα εργα
λεία' είναι δ’ ό περί ου ό λόγος συνοικισμός πλέον ή δι
πλάσιος την έκτασιν τοΟ έν Σέσκλω, άλλ’ έλάσσονος ή 
μόλις της αυτής εκείνω προσχώσεως.

Δύο δέ σιδηρά μαχαίρια καί τμήματα άγγείων, άνω- 
τάτω εύρεθέντα, βεβαιοΟσιν ότι καί οί Βυζαντινοί είχον 
ιδρύσει ένταΟθα φυλακεΐόν τι, οδ ερείπια φαίνονται ύπό 
το δεύτερον τουρκικόν πυροβολείου, διότι ύπάρχουσι δύο 
επάλληλα διαφόρων χρόνων, διά το λίαν εύθετον στρα- 
τηγικώς τής θέσεως ταύτης.

Τά άρχαιότερα ίχνη του ύποτιθεμένου Ελληνικού ναοΟ 
θά κεϊνται λίαν βαθέως Δυτικώτερον ύπό ταΰτα. Εκ τινων 

χονδρών πήλινων μετοπών μετά γείσου, έπικεχρισμένων 
κίτρινων καί όμοιοτάτων τοϊς εν Κοροπαίφ, Γόννοις καί 
Ομολίω εύρεθεϊσιν, εΐκάζομεν ότι ό ναός θά ήτο εκ μι

κρών λίθων πεποιημένος, ώς εκείνοι. Εξ αναθημάτων τού 
ναού τούτου προέρχονται τμήματα λεπτών χαλκών άγγείων 
μετά κοσμημάτων οι’ εντομών, τμήματα τριών λογχών 
χαλκών δοράτων καί μέρος βραχίονος μαρμαρίνου άγαλ- 
ματίου, οία τά έν Γόννοις καί Φθιώτισι Θήβαις εύρεθέντα.

3) Αρχαία λεωφόρος ΙΙαγαοών - Φερών ■ 
πι,ϋανή ίλέσις μυκηναίων τάφων Μινυών Ίωλκοϋ.

Κατά την έκτέλεσιν τών άνω εργασιών έρευνώντες τά 
πέριξ παρετηρήσαμεν σαφή ίχνη μεγάλης λιθοστρώτου
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λεωφόρου, άτινα άπο των έγγύς τού Σέσκλου προς τάς 
Φεράς είναι τοσοΰτον εύδιάκριτα, ώστε καί σήμερον ονο
μάζεται ή οδός αΰτη, πολλαχοΰ ή αύτή τη σημερινή έν 
χρήσει ύπό των χωρικών, Βελεστινόστρατα. Φέρει δ ένια- 

•/οΟ ή οδός ύψηλά άναλήμματα, ών τινα άρχαΤα, έτερα 

ο’ έκ μεταγενεστέρας επισκευής καί χρήσεως.
Ή αύτή όδ'ος είναι ενιαχού ορατή καί έκ Διμηνιου εις 

Σέσκλον, ούχί κατά τήν νύν έν χρήσει ατραπόν εις τήν 
δεξιάν όχθην τού ρεύματος, αλλά μακράν τής άριστερας 
αυτού, έγγύς τής σιδηροδρομικής καί δημοσίας οδού προς 
τήν στάσιν λατομείου. Τής οδού ταύτης έστρωμένης διά 
σκληρών πλακών, ύπέρκειται έκατέρωθεν πεζοδρόμιον δι’ 
έμπεπηγμένων έπιμελώς λίθων, ώς έν Δημητριάδι, έξ οδ 
διακρίνεται τού τουρκικού καλντιρίμι, δπερ επίσης υπάρ
χει κατά τήν διεύθυνσιν ταύτην, καί μάλιστα παρά τήν 
δημοσίαν οδόν έκ Βόλου εις ΒελεστΤνον.

Αίαν σαφή είναι τά ίχνη τής άρχαίας ταύτης λεωφό
ρου εις τά ΒΔ κράσπεδα τού λόφου Σπαρτιάς, καί ενια
χού άπό τής έξόδου έκ τών Παγασών κατά τήν θέσιν 
Μπουρπλήθρα εις τούς πρόποδας τού όρους, ένιαχού λελα- 
ςευμένου χάριν τής οδού αυτής, προς τό Διμήνι. Είναι 
δ ή λεωφόρος αΰτη ή πεδινή καί μεγάλη ή ένοΰσα τάς 
άρχαίας ΙΙαγασάς μετά τών Φερών, διότι καί έτερα φαί
νεται ύπάρχουσα έκ τής Φεραϊκής πύλης τών τειχών τών 
Παγασών όρεινή μάλλον.

ΓΙρός τούτοιε παρετηρήσαμεν θέσεις τινάς εύαρμό- 
στους εις ύποδοχην μεγάλων μυκηναίων τάφων, οίους 
δέον ετι νά άναζητήσωμεν, άφ οδ οί δύο έν Διμηνίω εύ- 
ρεθεντες, ό τρίτος μεταξύ αύτοΰ καί Παγασών ν·αί ό τέ

ταρτος έν Καπακλί, δεν θά είναι βεβαίως οί μόνοι ύπάρ- 
χοντες τών πλουσιωτάτων Μινυών τής Ίωλκοΰ.

Επ αυτής τής νεολιθικής άκροπόλεως τού Διμηνιου
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εις τά ’Ανατολικά κράσπεδα το0 λόφου φαίνεται ύπάρχων 

καί έτερος ή έτεροι Θολωτοί τάφοι' ομοίως αριστερά της 
έκ Δι μην ίου εις Σέσκλον άτραπού ου μακράν του εύρεθέν- 

τος καί γνωστοΟ. Καί κατά τά χωματώδη κράσπεδα το Ο 
Πηλίου παρά την σιδηροδρομικήν γραμμήν καί το φυλα- 
κεϊον 4 φαίνεται ύπάρχων ετερος καί έτ: ύψηλότερον 
προς το χωρίδιον Μελίσσι άτι κα Καλύβια εις τήν δεξιάν 
όχθην τού ^ερίά. Έπ’ αύτοΰ τοΟ λόφου Κάστρο τού Βό
λου, ήτοι τής άρχαίας Ιωλκού, θά ύπάρχωσι βεβαίως 
πολλοί όμοιοι, μάλιστα οί άριστοι. Εγγύς δέ τοΟ φυλα- 
κείου 10 τού σιδηροδρόμου λέγεται ότι ύπάρχει κτίσμα 
έκ μεγάλων λαξευτών λίθων ιστορικών Ελληνικών χρό
νων, όπερ τά πολλά έκρημνίσθη κατά τήν τομήν τής σι

δηροδρομικής γραμμής.

'Τή) Έν Ίωλκώ.

Μέγα αρχαϊκόν και Ιστορικών χρόνων νεκροταφεΐον.

Εν τοΐς MAE 1909, 159 κέ. έγράψαμεν περί εύρέ- 
σεως τάφιον ΒΔ τής ’ίιολκου, ήτοι τού νΰν Κάστρου τού 
Βόλου, έν θέσει Πασπαλχά. Καί εφέτος άνεσκάψαμεν εν 
θέσει Ξηρόκαμπος συνεχομένη τή άνω καί εγγύτερον προς 
τήν Ίωλκόν ’Ενταύθα ό Ν. Συριανός άνοίγων φρέαρ εύ- 
ρεν εις βάθος 0.60* μέν τάφον τετράγωνον έξ άκατεργά- 
στιυν πλακών μηδέν ένέχοντα, περαιτέρω ο εις βάθος 
4.00 έτερον διά μεγάλων μαρμάρινων πλακών έξειργα- 

σμένων καί καλώς συνηρμοσμένων.
Εξ αύτού κατωοθώσααεν νά διασώσωμεν δύο ληκύ

θους μετά κοσμημάτων μελάνων καλής τέχνης, κοιλίαν 
ετέρου αγγείου έν είδε*, μεγάλης πυξίδος έπ*κεχρισμένην τά 
εξω διά λευκού καλού χρίσματος πωρωθέντος, καί βάσιν 

μετά μέρους τής κοιλίας ωραίας κύλικος μετά λευκού
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επιχρίσματος επίσης, έφ’ οδ διά μελαίνης βαφής έγράφη- 
σαν κοσμήματα, ών τινα δμο!α τροχοΐς, πωρωθέντα' επί 
τοΟ άγγείου τούτου έγένετο χρήσις καί έρυθράς και κίτρι
νης βατής, αΐτινες έγένοντο τά πολλά εξίτηλοι έν τίϋ ύδατι.

Προς τούτοις εύρέθη κύαθος καί λύχνος γεγανωμένοι 
μελάνες λαμπρώς, τμήματα ετέρων μικρών ληκύθων καί 
•/αλκής στλεγγίδος' εύρέθη καί λίθινος πέλεκυς των νεο
λιθικών έκ προγενεστέρων χωμάτων.

Τά ευρήματα ταύτα, ιδίως τά έπικεχρισμένα λευκά 
άγγεϊα κατά τήν μέθοδον τών περιφήμων λευκών ληκύ
θων, είναι σπουδαιότατα, μηνύοντα τήν κατά το πρώτον 
ήμισυ τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος ακμήν τής Ιωλ- 
κοΟ, περί ής είπομεν έν ΠΑΕ 1909, 159 κέ..

Άνασκάψαντες καί ήμεϊς εγγύς τοΟ φρέατος εύρομέν 
τινας άνοιχθέντας πάλαι καί άνατραπέντας τάφους, έξ ών 
προήρχοντο θραύσματα άγγείων γεωμετρικών καί μελα
νόμορφων. Εόρομεν δέ καί άσύλητον τάφον τετράγωνον 
μηδέν πλήν οστών καί τμημάτων άγγείων έκ προγενεστέ
ρων χωμάτων ένέχοντα.

Έτερος τάφος εγγύς τού προηγουμένου ήτο έκ ποτα
μολίθων, έκαλύφθη δ ύπό οκτώ πρασινωπών άκατεργά- 
στων πλακών έχει μήκος 1.60, πλάτ. 0.50, βάθ. 0.9^ 
εντός εύρέθη νεκρός τεθαμμένος, οδ παρά τούς πόδας σι- 
δηροΰν μαχαίριον καί λίθινον άκόνιον.

ΓΙαρ αύτόν εύρέθη μικρός κεραμοστεγής τάφος μή
κους 0.8/, ενέχων κόνιν καέντος νεκρού καί ακέραιον μι
κρόν μελανοβαφές άγγεΐον, καί έτερος μέγας έξ ορθών 
πλακών μετά πώματος τριών πλακών είχε μήκ. 2.40, 
πλάτ. 0.85, βάθ. 0.80' αί δύο τών πλακών τού πώμα
τος ειχον άνατραπή προ πολλού καί ό τάφος έσυλήθη 
ούτως" ήμεϊς εΰρομεν τμήμα μεγαρικού σκύφου έκ ξένων 
πιθανώς χωμάτων είσελθόντων άνωθεν.
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Περαιτέρω έγγύτατα τούτων καί επί της διερχομένης 
οδού εΰρομεν τάφον μήκ 2.20, πλάτ. 0.60, βάθ. 0.70 έκ 

τεσσάρων ορθών πλακών καί πώματος, όπερ εϊχεν άφαιρεθή' 
έντος εύρέθη πήλινος λύχνος" έτερος παρ’ αυτόν τάφος 
έποιήθη κυκλοτερής διά ποταμίων λίθων προχείρως καί 
έστεγάσθη διά μιας άκατεργάστου πλακάς" άνήκεν εις παι
διών έντος εύρέθη εΐδώλιον γυναικος καθημένης, τέχνης 
τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος.

Δεξιά δε τής οδού εις την γενομένην έκχωμάτωσιν, 
περί ής είπομεν έν ΠΑΕ 1909, 159 εύρομεν τάφον μήκ. 
0.95, πλάτ. 0.40, βάθ. 0.50 μηδέν ένέχοντα, καί έτε
ρον κυκλοτερή έκ ποταμολίθων κτιστόν" περιείχε δύο 
χαλκά ψάλια πλατέα, άγγεϊον άβαφές, όρμον χαλκοΟν 
καί τι κατιωμένον σιδηρούν άντικείμενον.

Ενταύθα ύπάρχει μέγα νεκροταφεΐον τής Ίωλκοΰ 
λαμπρών χρόνων, ού ή συστηματική άνασκαφή θά παρά- 
σχη σπουδαιότατα εύρήματα" ήμεϊς έπιλιπούσης τής έκ 
δρχ. εκατόν πιστώσεως τού Υπουργείου τών Εκκλη
σιαστικών κλ. άνεβάλομεν τήν περαιτέρω άνασκατήν εις 
εύθετώτερον χρόνον.

Ζή) ’.Επι τήίς κορυφής τον Πηλίου.

1) Λαξευτοί οικήσεις και ιερός περίβολος επί τής 
ακρας κορυφής.

Ιό 11ήλιον, μάλιστα ή κορυφή αύτού, είναι κέν- 
τρον πολλών μυθολογικών διηγήσεων, λίαν γνωστών, καί 
δύναταί τις τούτου ένεκα νά όνομάση αυτό μικρόν Ολυμ
πον. ’Επί τής άκρας αύτού λέγεται ύπό τινων αρχαίων 
συγγραφέων ότι ύπήρχεν ιερόν τού Διός Ακραίου, εις όν 
καί ίκαναί έπιγραταί άναφέρονται ώς όντα πρώτην θεότητα
τών Μαγνητών, IG IX2 1103. 1 105. 1 108-11 10. 1 128.

20
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Προς βεβαίωσιν τούτου άνέβημεν έκεϊσε και έρευνή- 

σαντες τάς ύψηλοτέρας κορυφάς, εΰρομεν επί της ΰψίστης, 
ήτις καλείται Πλίασσίδι σήμερον, έχούσης ΰψ. 163ο μ., 
άφθονα ίχνη κεράμων καί τινα σημεία οικοδομημάτων 

επί τής προς την έσω θάλασσαν έστραμμένης ολίγον έπι- 
κλινοΰς επιφάνειας, φαλακράς ολως καί πλήρους λιθαρίων 
(σάρα κοινώς).

Τά περί την κορυφήν ταύτην μέρη ήσαν πλήρη βό
θρων καί άνατετραμμένων βράχων, ποιηθέντων υπό χρυ- 
σοθηρών χωρικών από αιώνων ήδη, ώς διηγούνται οί 
πλησιόχωροι' διότι έκ τής κοινής ονομασίας τής θέσεως 

παραγόμενοί τινες, ένόμισαν ότι κρύπτεται που τής κορυ
φής μέγας θησαυρός, ον ούτως άνεζήτησαν πολλοί' τινές 
των ερευνητών τούτων έκ Δρακείας λέγεται ότι έσπαρά- 
χθησαν ύπό λύκων.

Άνασκάψαντες ενταύθα επί δεκαήμερον δαπάναις τής 
Κοινότητος Πορταριάς καί τού κ. Αλεξίου Αθανασάκη, 
εύρομεν κατά μέν την ’Ανατολικήν βραχώδη πλευράν λα- 

ξευτάς οικήσεις τού γνωστού τύπου (είκ. 5' το διάγραμμα 
τούτο έποιήσαμεν προχείρως αλλά μεθ’ ικανής ακρίβειας), 
όμοιας ταΐς περί τήν Δημητριάδα, εν ΓΙαγασαΐς, Φθιώτισι 
θήβαις κά. (ΠΑΕ 1907, 236j' ύπάρχουσι καί όπαί προς 
έμπηξιν τών ξύλων διά τάς στέγας τών καλυβών τών παμ
πάλαιων έκείνων κατοίκων' καλούνται δ’ αί οικήσεις εν
ταύθα ύπό τών ποιμένων «Σκολειό», διότι οί αναβαθμοί 
θεωρούνται ύπ’ αύτών ώς έδρανα μαθητών παλαιών, διδα
σκόμενων ποτέ έκεΐ ύπό τίνος διδασκάλου. Ομοίως επί 
τού ακρωτηρίου IIύρρας (νΰν ’Αγκίστρι) παρά τάς Άμφα- 
νάς καλούνται νΰν τοιαύται λαξεύσεις «Δασκαλειό», ήτοι 
Διδασκαλεϊον.

Ιών οικήσεων τούτων θά έγίνετο χρήσις δι’ έμπήξεως 

ξύλων προς όλιγοχρόνιον διαμονήν κατά τό θέρος καί εις
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την λαμπράν ιστορικήν περίοδον' διότι εύρέθησαν επ’ κυ
τών χονδρά! κεραμίδες, ών τινες φέρουσι συμπιλήματα 
γραμμάτων χαραχθέντων βαθέως επί μαλακού τού πηλού' 
ραίνεται οτι αύται κατεσκευάσθησαν επί τόπου ενταύθα.

Εγγύς δέ των οικήσεων τούτων εύρέθη κτιστή διά λα
ξευτών λίθων άλλ’ έν έρειπίοις πύλη (εϊκ. Ο Ε) μετά 
δύο πύργων εκατέρωθεν (εϊκ. 5 II Π), ών δ έτερος έποι-

ΚΟΡΥΦΗ ΠΗΛΙΟΥ

Είκ. 5. Ιερός περίβολος μετά χτισμάτων λατρείας και λαξευτών οικήσεων.

ήθη επί μεγάλου λαξευτού βράχου κα! έπεσεν εις ερείπια. 
Εκατέρωθεν τών πύργων τούτων άγει τείχος έπί τής άκρο- 
τάτης κορυφής, το πλεΐστον έν έρειπίοις, άλλά σαφώς δια- 
κρινάμενον- έποιηθη και τοΰτο και οί πύργοι περί τήν Ε 

ίσως π. Χρ. εκατονταετηρίδα.
Παρακολουθήσαντες το τείχος τούτο, οδ το πάχ. 3 μ., 

είδομεν οτι άποτελεΤ μέγαν έλλειψοειδή περίβολον, έχοντα 
πιθανώς και έτέραν πύλην Νοτίως, ένθα όμως οέν διατη
ρείται το ολον εύκρινώς' διότι εκ τής κλίσεως τού έόά-
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ρους έπεσαν και παρεσύρθησαν ή έκαλύρθησαν οί πλεΐ- 

στοι των λίθων.
Συνέχεται δε τώ περιβόλω τούτω και έτερος Νοτιοα

νατολικούς (εϊκ. ο Τ'"), οδ μόνον ολίγον τι της ’Ανατο
λικής πλευράς διατηρείται εύκρινώς. Άμρότεροι άπετέ- 

λουν ιερόν περίβολον, άνάλογον τώ έν Ολυμπία, Δελροΐς 
κττ., χωριζόμενον έγκαρσίως κατά το σημεΐον Γ τής είκ. 
5 διά τείχους έκ μικρών λίθων, άλλ’ έχοντος πάχ. 3 μ. 

επίσης.

Ρ) /tod καί στοά εντός τον περιβόλου.

’Εντός του μείζονος και κάλλιον διατηρούμενου περι
βόλου ευρομεν δύο οικοδομήματα (το Α καί το Β τής εϊκ. 
ο), ών οί τοίχοι έποιήθησαν έκ μικρών λίθων και έχουσι 
πάχ. 1 μ., έσώθησαν δ’ επί ύψος σχεδόν ενός μέτρου. 
Δεν άνεσκάρησαν όμως ταϋτα εντελώς. To Α είχε κατα- 

στραρή τά πολλά' ραίνεται δε δν σχήματος κυκλοτεροΟς, 
ώς ό έν Γόννοις ναός τής Αθήνας Πολιάδος κάδ..

Παρά τό Α Βορειοδυτικώς ύπάρχει μέγας απότομος 
βράχος, ύρ’ δν διακρίνεται στόμα ελλειψοειδές σπηλαίου, 
άνοίγματος 2 μ. (είκ. Β Σ), βεβυσμένον διά βράχων ρι- 
ρθέντων εκ τών άνω επίτηδες ϋπό χωρικών καί ποιμένων, 
ών τινες λέγουσιν δτι προ τριάκοντα περίπου ετών ειδον 
αύτο ανοικτόν καί λελαξευμένον" ήμεϊς δεν κατέστη δυνα- 
νατον νά βεβακόσωμεν άν έχει λαξευθή, διότι δεν έχωρή- 
σαμεν εις βάθος άρκοΟν πρό τοιαύτην διάκρισιν' ήκάσαμεν 
όμως δτι όντως θα είναι τεχνητώς λελαΗευμένον. Το σπή- 
λαιον τοΟτο πάντως, κείμενον εντός εις το άκρον του περί
βολου, θα ητο αντικείμενου λατρείας, το δε οικοδόμημα 
Α ιερόν τι τής έν τώ σπηλαίω λατρευομένης θεότητος.

Το Β έξ άλλου θά ήτο επίσης ιερόν έτέρας σχετικής
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θεότητος τη έν Α καί έν τώ σπηλαίω λατρευομένη' είναι 
δέ τοΟτο έπιφανέστερον ώς έχον μιαν των πλευρών, τήν 
άνασκαφεΐσαν έν μέρει, διήκουσαν εις μήκος Η.40 μ..

Άμφότερα τά οικοδομήματα ταΰτα έποιήθησαν πη- 

λόκτιστα αρκούντως έπιμελώς, καί είναι πιθανόν οτι έστε- 

γάζοντο, στερεουμένης έσωθεν τής στέγης διά κορμών δέν
δρων' τήν ύπαρξιν στέγης βεβαιοΟσι κέραμοι άφθονοι, ών 
αί μέν στρωτήρες φέρουσιν ερυθρόν, αί δε καλυπτήρες 

κατά τήν κύρτωσιν άνω μέλαν γάνωμα, ώς αί άνω εν 
Ε' 2 μνημονευθεΐσαι.

Οτι ο ησαν ταυτα ιερά, αποοεικνυουσιν ευρήματα 
παρά το ΑΒΓ εΰρεθέντα κατά τάς δοκιμάς, ήτοι, θραύ
σματα άγγείων μελανοβαφών καλών, στιλπνοτάτης γα- 
νώσεως, ιδίως μικρών σκυφοειδών, τής Ε - Δ π. Χρ. έκα- 
τονταετηρίδος' εΰρέθη επίσης καί χαλκοΟν άριστης διατη- 
ρήσεως νόμισμα τών Χαλκιδέων τής Δ π. Χρ. έκατονταε- 
τηρίδος (ΈΜ. προτομή γυναικός κατενώπιον' πέριξ επι
γραφή. ΟΠ. αετός αναπεπταμένων πτερύγων, οδ άνω 

αριστερά ίχνη επιγραφής), πολλοί χαλκοί καί σίδηροί 
ήλοι, σαυρωτήρ σιδηροΟς μικρού δόρατος, άναθηματικοΰ 
βεβαίως, μικρά καί δυσδιάγνωστα τμήματα πήλινων άγαλ- 
ματίων, έν οίς πλακοειδές είδώλιον άβαφές, ό'μοιον τοΤς 

νησιωτικοΐς.
Διευκρινηθέντων τών κτισμάτων Α καί Β εύρέθησαν 

έν μέν τώ Α κεραμίδες καί αγγεία εις πλήθος του είδους 
τών μνημονευθέντων, ήλοι, βέλος σιδηροΟν, λαβή κυλιν
δρική μαχαιριού ή μέρος σαυρωτήρος, αιχμή δόρατος σι- 
δηροΟ, κρίκος χαλκοΟς, πολλά τμήματα λεπτών άναθη- 
ματικών αγγείων, ών τινα φέρουσιν ένδον κατά τον πυθ
μένα άπο τής ποιήσεως ήδη ένσφράγιστα άνθεμωτά κοσμή
ματα άκτινοειδώς, συνοχεϊς μεγάλοι σίδηροί προς συγκρά- 
τησιν ξύλων κττ.. Τά χώματα ένταΟθα είχον κοσκινισθή
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ύπο των θησαυροθηρών, πολύ δέ [Λερός των τοίχων κατε- 
σκάφη δλως ύπ’ αυτών.

Έν δε τώ Β, δντι άσφαλώς τετραγώνω και έχοντι 
πάχ. τοίχου 0.55, εύρέθησαν κεραμίδες, ήλοι καί άγγεϊα, 
ώς έν τφ Α, έτι δέ χαλκοΰν πώμα άγγείου , αιχμή σίδη
ρου δόρατος, έλασμα σιδηράς μαχαίρας, τμήματα μεγά
λων άβαφων άγγείων καί τινα χαλκών λεπτών' Ιπί τών 
τοίχων αύτοΰ κεΐνται βραχνοί κατακυλισθέντες ύπο θεο
μηνιών ή άνθρώπων. Ύπ’ αύτδ ού μακράν εύρέθησαν 
τρία τμήματα άναθηματικών μαρμάρινων στηλών λίαν 
έφθαρμένων' θά έφερον έπιγραφάς έξιτήλους νυν γενο- 
μένας.

ΓΙερϊ τον τοίχον Γ εύρέθη το μνημονευθέν νόμισμα, 
τμήματα κυλικών μελανοβαφών πήλινων τής Δ - Γ' π. Χρ. 

έκατονταετηρίδος, ελάσματα χαλκά διάτρητα,' ήλοι χαλ
κοί καί σίδηροι άμφικέφαλοι πλεϊστοι, τμήματα άγγείων 
χαλκών μετ’εντομών άποτελουσών επιγραφήν ίσως, κεοα- 
μίδες ώς άνω, εξ δξεΐς άμφορεις, έλαιοφόροι ποτέ ή οίνο- 
φόροι, κατακεχωσμένοι επίτηδες, πλήρεις δέ άνθράκων 
καί τέφρας, τμήματα ετέρων όμοιων, τρεις λύχνοι, ών δύο 
άβαφεΤς, ό έτερος μέγας, ό τρίτος μελανοβαφής, στρεπτόν 
τι σιδηροΰν βέλος κττ..

Φαίνεται πιθανόν ότι το κτίσμα τούτο Γ έχρησίμευσεν 
ού μόνον ώς εγκάρσιον τείχος, κλεΐον Νοτιοανατολικούς τον 
ιερόν περίβολον, άλλα καί ώς στοά άμφοτέρωθεν έστεγα- 

σμένη, ένθα ίδρύοντο τα πωλητήρια προς χρήσιν τών 
προσκυνητών κατά τάς τελουμένας έκάστοτε πανη- 
γύρεις.

Παρά τό Ε τής εΐκ. 5 εύρέθη τμήμα στήλης λείας 
άμφοτέρωθεν έκ πώρου λευκού σκληρού μετ’ άβαθώς κε- 
χαραγμένης επιγραφής τής Δ' π· Χρ. έκατονταετηρίδος
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A Ν Μ . . .
A I 2 (τέρμα ) 

ίσως «[οί δείνα άνέθνικ]- 
αν Μ[ούσ;- 

αις ».

Έπ’ αυτής είχον χαράξει ποιμένες, κυνηγοί κάτ. μο
νογραφήματα ονομάτων καί χρονολογίας' δτι ή στήλη ήτο 
άρτιωτέρα καί προ ολίγων ετών έτεμαχισθη, άποδεικνύουσιν 
αί νεώτεραι έπ’αύτής έπιγραφαί, ών τινα γράμματα εν μέρει 
σωθέντα ύποδεικνύουσι την άνω καί δεξιά συνέχειαν αυτής" 
έχει βε νΟν ΰψ. 0.195, πλάτ. 0.19, πάχ. 0.06, ΰψ. γραμμ. 
004, διάστιχ. 0.02.

Πλήν τοΟ μεγάλου περιβόλου υπάρχει καί έτερος κατά 
την εξω όψιν τής στοάς Γ" ένταΟθα άνεσκάψαμεν οικοδό
μημα, όμοιον καθ’ όλα τω Γ καί δν συνέχειαν αύτοίί πιθα
νώς' παρηκολουθήσαμεν δ’ αύτό εκ τής avco γωνίας επί 
4.40 μόνον' περαιτέρω φαίνεται προχωρούν κατά τό Ί 
ώς συνέχεια τοΟ τείχους τοΟ περιβόλου. ΈνταΟθα ευρομεν 
χονδράς ενσφραγίστους κεραμίδας, περί ών είπομεν έν τοΤς 
άνω σελ. 307 , τμήματα αγγείων πήλινων καί ήλους 
χαλκοΟς καί σιδηροΟς.

Κατά το μέσον που του δευτέρου τούτου δυσπροσδιο- 
ρίστου την έκτασιν περιβόλου εΰρομεν δύο οικοδομήματα, 
το F καί Ζ τής είκ. ο. Γούτων τό F έχει σχήμα ορθογώ- 
vtov καί κεΐται επί μικροΟ υψώματος, ύπέστη δέ οικτράν 
καταστροφήν υπό τών θησαυροθηρών άλλ’ έμφανώς εξά
γεται έκτών μεγάλων λαξευτών παραλληλεπιπέδων λίθων 
ότι τούτο είναι ναός, ο επιφανέστατος τών ένταΟθα, πιθα
νώς ο τοΟ Δώς Ακραίου, κείμενος περιέργως έξω τοΟ με
γάλου περιβόλου.

Ιόν ναόν τούτον δεν άνεσκάψαμεν δυστυχώς, διότι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:41 EEST - 107.22.115.94



312 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911

θύελλα μετά βροχής έκραγεΐσα κατά το μεσονύκτιον της 
15^ Αύγουστου καί διαρρήξασα την σκηνήν ημών ήνάγ- 
κασεν ημάς νά άποχωρήσωμεν έκεϊθεν' έξ ολιγοώρου δο

κιμαστικής σκαφής εύρέθησαν άφθονοι κέραμοι στέγης, 
οίαι αί μνημονευθεϊσαι.

’Εγγύτατα αυτού ύπέρκειται σωρός ερειπίων μικροτέ- 
ρου οικοδομήματος Ζ, δπερ ουδόλως άνεσκάψαμεν. Εν τώ 
μέλλοντι ενταύθα μάλιστα καί κατά τά σημεία A. Β. Γ. Σ 
είναι άναγκαιον νά γίνωσιν έρευναι, έξ ών θά διευκρινηθώσι 

τά κατά τον σπουδαιότατον τούτον τόπον λατρείας αρ
κούντως σηααντικά ερείπια.

3) ’Ιδιότητες τοΰ ΙΊηλίον' τοπωννμίαι κατ αντό.

θεωρούμεν άςιον αναγραφής το ότι επί τής κορυφής 
τοσοΰτον υψηλού ορούς άπηντήσαμεν κατά τε τάς ήμέρας 
καί τάς νύκτας ήπιότητα περίεργον, οίαν έπί ετέρων καί 
μικροτέρων έτι όρέων κατά την αυτήν ώραν τού έτους 
ουδόλως άπαντα τις. Διότι, καίτοι ή κορυφή αύτη περι
βάλλεται πανταχόθεν ύπο δάσους, καίτοι έχει εγγύτατα 
Άνατολικώς καί εις ούχί μεγάλην άπόστασιν γύρωθεν 
πλείστας διαυγείς καί άφθονους πηγάς ύδάτων, καίτοι ήμί- 
σειαν ώραν ύπο τήν άκραν διετηρεΐτο τότε εντός δάσους 
πτέριος γιών, έν τούτοις ή θερμότης καί ήπιότης τού κλί
ματος ήμέρας καί νυκτος έπί θέσειος πανταχόθεν άπόπτου 
ήτο καταφανής.

Έν γένει ok εϊναι ήμερος ό πέριξ τόπος, στερούμενος 
βλαβερών ζώων καί ερπετών κατά το θέρος τουλάχιστον 
ούδέ ήκούσαμεν κατά τό διάστημα τής διαμονής ημών 
φωνήν λύκων, θώων καί τών τοιούτων, έν ω έπί τού άσυγ- 
κρίτως ταπείνοτέρου όρους τών Φθιωτίδων Θηβών κατά 
τήν αότήν ώραν τοΰ έτους συναντά τις άγέλας έτι τοιού-
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των ζώων, επιτιθεμένων μάλιστα ημέρας καί νυκτός εναν
τίον άνΟρώπων τε καί ήμερωτέρων ζώων (βλ ΠΑΕ 1908, 

188 κέ.).
Τούτου ένεκα οέν είναι άπίθανον νά εϊκάσωμεν δτι εις 

ίκανώς αρχαϊκούς χρόνους κατωκήθη ή θέσις αύτη καί 

άπετέλεσε μικράν τινα κώμην, ής διετηρήθη το όνομα εις 
ύστέρους χρόνους (ΠελεΟρόνιον, Κενταυρία ;)· κατόπιν μετε- 
τράπη εις τόπον λατρείας έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις' περί 

τοΟ ζητήματος τούτου, έξ οδ πολλά σημεία τής Μυθολογίας 
ούνανται νά διαφωτισθώσι, θέλομεν διαλάβει εύθετώτερον 

μετά τήν περάτωσιν των έκεΤ άνασκαφών.
Θέσεις δε όνομάζονται περί τήν κορυφήν αί έξης: 

ΓΙλισσίδι ή Πλ.ΐασσίδι, Παζαρούλι, ’ς τοίς Μουσγίτσες, 
’ς τ’ Άηδονάκι, Γαλανόπετρα, ’ς το Κλουνί, Μπασδέκη 
Καλύβα, ς τήν Πέτσίαλη, Καραούλι, Σουβάλα, Πυρ- 
γάκι, Άρκόπετρα, Μικρή-Άρκάπετρα, Κρανίτσα, Κρύα 
Ιϊρύσι, Στέρνα-Λαναρά, ς τήν Πατριντζίά, Καλντιρμάκι, 
Άμασκάλη, Άναθεματίσματα, ’ς τά Κέθρα, ΚατσαροΟ, 
Σινά-Νερά, Λγίά-Κατερίνη, Κστίνα, Θολορίά' περαιτέρω 
προς τήν Δράκειαν λέγονται Μανώλη τήμ Πέτρα, Καρα- 
μίχαλου, Κοτρών.ία, Μισορράχι, Σταυρός, ’ς τή Σκλή
θρα, ΙΙαλ^άμπελα, Καστέλλι, Ταράτσες, Δ^ασέλλα, ’Ayλί- 
τσα, ’ς τά Δροσινά, Άνεμοΰτσα, ΓΙαναϊά, Σαπάπετρα, 
Γορ το Βράχο, (ένθα παλαιόν Μοναστήριον τοΟ Αγ. Δη- 
μητρίου), Λύκου-ΤρΟπα. Εις τάς πλείστας των άνω θέ
σεων ύπάρχουσι καί όνομάζονται ώς άνω πηγαί ύδάτων.

Έτι περαιτέρω περί τον "Αγιον Λαυρέντιον μέχρι 
Αγ. Γεωργίου καί Λεχωνίων λέγονται αί έξης: Κεφάλα, 

Τζουάννη-Βρύσι, ’ς τ'ο Μπουρνάζι, Καρδαρά, Στρόφιλο, 
Καμπανά, Μαρίνα, Πυργάκ’ς, Γουρνιτζί,ές, Συρβανάτες, 
Άρμάνια, Λιβάδι, ’ς τοίς Μαμάτσες, Κουκουρϊγκος, Λι

βάδι, Γαβάθα, ’ς τή ΜαννεροΟ, Κότινας-Λάκκα, ΚαροΟ-
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τες, Γοργοθάς, Μοναστηράκι, Ψηλά-Χαγίάτία, 'Αϊγίάν- 
νης, ΣλιναργΙοΟ, Μοχός (’ς τους Μ’χούς), ’ς το Μπολιάρι, 

'Ράχες, Δ&αβατάχι, Σαρακνά, ’ς την Αγοί- Απάντοι, ς το 
Δρυμάρι, Μούρτινες, Παναίτσα, ‘Αιθύμνίος, Μακκελάρες, 
Στοϊάτικα, Κούτ - Ράχι, Μετόχι, Κακαρούγκα, Λουλούδα, 

ΓοΟβες, Νεόφυτ’, Δέσι, Άϊκωσταντίνη, ’ς τ’ Άντρία, 
Κοκκινόη, Παλίοσκές, Δρυμάρες, ’ς τη ΜαγκουλοΟ, Σκία- 
θάκι (βράχος όμοιάζων με σκιάϋ·’), ’ς τη Γόβρη, Βαθείά 
Λάκκα, Παππαγγέλ’, Καψάλες, Ισιώματα, ’ς τά Βροχίά 
ή ο Βρόχίος (ποταμός Βρόχων;), Καναβάκι, Άγρόλευκες, 
Τρανή-’Οξυά, ΜαΟρο-Βράχος, "Ασπρο-Βράχος, Γυφτοσπη- 

λιά, Κατσικά, Γουρνομάντρι, ’ς τη Φλέση, Σκιζοραόλι, 
’Ασπρόχωμα, Σαπόπετρα, Σταυρός, Κρεβδάτία, Χλί,ό.

Περί δε την Μακρυνίτσαν καλοΟνται θέσεις μέχρι Λέ- 
στίανης (βλ. άνω Κεφ. Δ’) ΚοΟκκος, Τρανό "ΙσΙωμα, 
Γύφτοι, ’ς τά Μαγκόεΐα, Γκριτζόραχι, Άκόνία, Κόκκινη 
Ράχι, Στάμο, Καράβα, ’ς τον Καλόερο, Μαχαιρά-Βρύσι, 
Παπαδήμ-Αάκκες, Κορφή, Ξεράκ^α, Ξιφάρτι, Κουπέλλα, 
’ς τ’ Λαγωνίκα, Χαμορίγανι, ’ς το Άνταβίτο (τ’ Άντοβίτο) 

(βλ. άνω έν Δ’), Σιντούκία, Δρακόσπηλία, ’ς τά Βου- 
λΐά, Πάστρα, Αχερώνες, Κοκκ’νόεΐα, ’ς τά Σκιληρά, 
Πουρνάρια, Δυνομηλίά, Καλίακούδα, Κρύο-Νερό, Κα- 
ραμτζάρι-'Ράχι, Φλάμπουρο.

Κατά δε την Δημητριάδα (Γοριτζαν) καί Αλλην Με
ριάν προς την Μακρυνίτσαν: Μέγα- Ρέμα, ΧιλίαδοΟ, Δα- 
κρες (εϊοος άνθους), Ισίρου-Πηγάδι, Καραγάτσι, Παπα- 
στελου, Μαντρινίά, Καδάλλα, Κήπία, Αλωνάκι, ΤοΟμπα, 
Ράχι-Μούρου, Ανομαλιά (ομαλή θέσις), Ααμπή-ΓΙέτρα, 

Παντελέημονας, Αίοημήτρις, ς τή Λαδωστή (ή Αλαδω- 
στή), ’ς τή ΛεΟκα, Παραδείσι, Άϊλιάς, Σγαντζοποόρνι, 
Βαθύρεμα, Κλίμα, Λουμπάρδα, Ξερίάς, Καλαμάκι, Κάκ- 
καδος, ς τή Γιρακίά, Μεγάλο "Ισιωμα, Γυφτόρεμα,
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Φλαμπούρι, Σαρακ’νό (ό Σαρακηνός' μάλλον το Σαρακνό, 
ήτοι «μαθημένο βουνό», άδενδρον έκ τοΟ σάραξ, άσχετον 

προς τους Σαρακηνούς), Καινούρία-Βρύσι, Βασιλιά-Βρύσι, 
Μν τάνι, Σγκακονά (’ς την Κακκονά), Καλογρίτσες, Κα
μάρας, Φ’τόκου, Μαρμαρωμένο Φείδι, Μετερίζια, Κατσι- 
ρέλλου, Γΐανν^οΟ, Παλϊαύλακο, Κουτρίτσα, Γκιώνη, ’ς 

το Γκουστίλλα, Βρωμόβρυσι, ΜαΟρα Λιθάρια, Άλαφοκ- 
κλήσι, Μελίσσια, ς τον ΙΙυργάκί, Καρνάς τό Γιοφύρι, 
Γίερακίά.

’Ονόματα δένδρων άνά το Πήλιον λέγονται το μέλίο ή 
ό μέλίος, θ’λύκι, κέδρο, άγριλέά, φλαμπούρί, πλυξάρι κττ..

Η) Εν Γόννοις Περραιβίας.

Τάς περυσινάς άνασκαφάς έν Γόννοις έξηκολουθήσαμεν 
και έφέτος, περατώσαντες μεν την άνασκαφήν τοΟ ναού 
τής ’Αθήνας Πολιάδος, έπεκτείναντες δέ και εις άλλα ση
μεία τάς εργασίας, ώς έξης:

1) Ναός Άϋ'ψ’&ς Πολιάδος επί τής άκροπόλεως.

Τό μεσαιωνικόν οικοδόμημα (εικ. 6) άπεκαλύψαμεν 
πανταχόθεν κατά τάς έσω καί ένιαχοΟ τάς έξω επιφάνειας 
των τοίχων, έκρημνίσαμεν δέ τους κτιστούς τετραγώνους 
κίονας τοΟ προστώου, διότι εϊχον έντοιχισθή στήλαι ψηφι
σμάτων καί άναθηματικαί περιέργως επί των λοιπών τοί
χων τοΟ οικοδομήματος τούτου οϋδαμου είδομεν έντετοι- 
χισμένην στήλην ίσως μόνον κατωτάτω έν τοΤς ΰεμελίοις 
ή ουδόλως έγένετο χρήσις αύτών' πάντως ό'μως είναι άναγ- 
καϊον έν προσέχει άνασκαφή νά κρημνισθή μέρος των τοί

χων προς βεβαίωσιν τούτων.
Προς τούτοις ήρευνήσαμεν ένδον τού ναού, χωρούντος
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εις βάθος 2.50 μ., ίνα ίδωμεν αν ύπηρχεν επ'» τόπου αρ

χαιότερος· έβεδαίώθημεν οτι δεν ύπηρχεν' έκ τούτου φαί-

ΑΚΡΟΠΟΛΙΕ ΓΟΝΝΠΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕ NT βΝ ΧΤΙΣΜΑΤΩΝ 

(ο! ίγλοΰσι ta's cv?iQeim<; en'}(J«'j<“r.)
k λϊρ&ζ

__.......... ■

πέτα nwroOY

t tt-t

ΓΟΝΝΟΙ

J?iN. 6. Ναός Α'θηνάς Πο).ίάδος.

νεται ότι τα αύτα θεμέλια ^χρησιμέυσαν εις ποίησιν καί 
οιορθωσιν τού ναού κατά διαφόρους χρόνους' έντος αυτών 
εύρεθη τμήμα πίθου νεολιθικού' θραύσματα δέ νεολιθι-
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κών άγγείων καί λίθινα Εργαλεία εύρέθησαν όλίγα καί 

κατά τήν έσω Νοτιοανατολικήν γωνίαν τοϋ μεταγενεστέρου 
οικοδομήματος (εϊκ. 6).

Εύρήματα έσχομεν περί τα τεσσαράκοντα ψηφίσματα 
καί άναθηματικάς έπιγραφάς, ών μία μόνον έν Θεσσαλική 

οιαλέκτω, πήλινα γείσα, ακροκεράμους άνθεμωτάς καί 
μετόπας άγράφους πηλίνας τοΰ ναοϋ, ενσφραγίστους κε
ραμίδας νέων τύπων, κεφαλήν άγαλματίου πήλινου γυναρ 
κός, αγγεία άναθηματικά πήλινα μετ’ Εγχαράκτων Επι- 

γραφών ή άνευ αυτών, ών εν τοΰ ακμαίου Ερυθρόμορφου 
ρυθμοΟ τοΟ δευτέρου ήμίσεος τής Ε’ π. Χρ. έκατονταε- 
τηρίδος, έφ ού παρίσταται ή Άθηνά, πόρπας χαλκάς κτλ..

Σημαντικόν εύρημα ύπήρξε τμήμα δωρίου κιονόκρα
νου πώρου λευκοΟ καλοΟ, όλίγον Οποκιτρίνου, παχέος 
άβακος καί έχίνου προεξέχοντος ίκανώς κατά τον άρχαϊ- 
κώτερον τρόπον ουτω (ϊεβαιουται ό'τι ο ναός είχε ούο κίο
νας εις τήν είσοδον.

Υπολείπεται νυν προς άνασκαφήν ή έξω επιφάνεια 
των τοίχων του μεσαιωνικοί! οικοδομήματος, ί'να εύρεθώσι 
κατακυλισθεΐσαι έπιγραφαί καί μικρά ερευνά έσω κατά 
τά σημειουμενα «νεολιθικά ίχνη» τής είκ. ί).

2) II πόλις ναός Άρτέμιδος νεκροταφεΐον.

’Εφέτος έποιήσαμεν άκριβέστερον διάγραμμα τής πε
ριοχής των τειχών των Γόννων, ό'περ αποδίδει ή είκών 7. 
Έν αυτή διακρίνονται οί τετράγωνοι ισχυροί πύργοι τής 
Δυτικής καί μέρους τής Νοτίου πλευράς, έν ώ των λοι
πών πλευοών δεν κατωοθώσαμεν νά διακρίνωμεν ασφαλώς 
τήν θέσιν τών πύργων, διότι το τείχος έπεσεν εις Εκτετα
μένα έρείπια καλύψαντα καί αυτούς, ή άφηρέθη κατά τήν
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ιδρυσιν του διεθνοϋς σιδηροδρόμου, ιδίως το της Νοτιοα

νατολικής πλευράς, ένθα μόλις διακρίνεται.

Η υπαρξις μιας μεγάλης καί ώραι'ας πύλης προς τον 
Όλυ μπον έβεβαιώθη' εντός εγγύς αύτής παρά τό σημεΐον 
ΝΑΕ τής είκ. 7 εδρομεν δυο έπιγραφάς, ών ή μέν άσφα-
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λώς άναθηματική τή Άρτέμιδι ύπό τίνος γυναικός, ή δέ 
πιθανώς όμοια τϊ] άνω άνατεθεϊσα ύπό Φρουρών ή ταγών 

έν σώματι Άνασκάψαντες ένταύθα εύρομεν ικανούς τοί
χους εκ μεγάλων λαξευτών λίθων ώς υποστηρίγματα του 

έπικλινοΰς έδάφους καί τετράγωνον ο'ΐκοδόμημα έκ μικρών 
λίθων πηλόκτιστον, καθ’ ά περίπου ό ναός τής Άθηνάς' έν 
τοΐς χώμασιν εύρέθησαν πλεϊστα συντρίμματα αγγείων, 

μάλιστα μελανός γανώματος.
Δέν δυνάμεθα δμως νά βεβαιώσωμεν έν τώ παρόντι 

οτι το κτίσμα τοΟτο είναι ναός, το μέν διότι ή άνασκαφή 
δέν εβη κατά την άπαιτουμένην έ’κτασιν, το δέ διότι δέν 

εύρέθη τι άσφαλίζον την ΰπαρξιν ναού' αί έπιγραφαί εύ
ρέθησαν άνωτάτω επί τίνος μάνδρας νέας παρά το κτίσμα 

τούτο έγγύτατα.
Έν τούτοις δεχόμεθα ώς πιθανήν την ένταύθά που 

ύπαρξιν ναού τής Άρτέμιδος' αύτη έκαλεϊτο Εννοδία κατ’ 
επιγραφήν εύρεθεΐσαν προ έτών ύπο χωρικών επί τής 
αυτής μάνδρας, ώς λέγεται' έν έτέρα επιγραφή καλείται 
ή ’Άρτεμις Εύώνυμος, ίσως ή αυτή τή Έννοδία' τά περί 
τούτων θά βεβαιωθώσι διά νέων άνασκαφών' έν τώ πα- 
ρόντι βλ. τά λεχθέντα έν ΑΕ 1911, 127-128.

Ή έτέρα πύλη τής πάλεως κατά τήν προς τον Πη
νειόν πεδιάδα φαίνεται πιθανώς ύπάρχουσα, άλλ ή κακή 
κατάστασις τών τειχών ένταύθα δέν έπίτρέπει τήν βεβαίω 
σιν τούτου' ευθύς εξω αυτής θά εκειτο βεβαίως το νεκρο
ταφείου, οδ τήν ύπαρξιν μηνύουσι τρεις έπιτύμβιοι στή- 
λαι διά μικράς προχείρου σκαφής εύρεθεισαι ένταύθα ή 
μία τούτων είναι τμήμα άναγεγλυμμένου ίππέως, ή έτέρα 
φέρει επιγραφήν καί ή τρίτη είναι τμήμα λείου άνθεμίου

Κατά δέ τήν ’Αγοράν, περί ής είπομεν έν τοις περυ- 
σινοΤς Ποακτικοΐς, δέν έξετελέσαμεν ούδ έφετος έρεύνας'
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διά τά λοιπά σημεία τής είκ. 7 ΡΟ, ΝΝ καί ΝΑΣ βλ. 

τά λε/Οέντα έν 11ΑΕ 1910, 245 κέ.. Έσημειώσαμεν 

προς τούτοις εφέτος δύο σημαντικά οικοδομήματα μεταξύ 
τής πύλης τοΟ Πηνειού και τοΟ ΔυτικοΟ βουνού έσω των 
τειχών παρά τούς βράχους κείμενα και δεόμενα έρεύνης 

έν τω μέλλοντι.

3) Γοννοκονδνλών-Όλνμπιάς· Χάραξ - Λαπαϋονς.

Έν τοΐς περυσινοΤς Πρακτικοΐς σελ. 243 κέ. άνεγρα- 
ψαμεν τούς λόγους, δι’ ούς έθεωροΰμεν έσφαλμένην την 
διά Μπαλαμούτι-ΣολίοΟ-'Ραψάνης ζήτησιν πολισμάτων 
τινών και άχυρών φρουρίων έπί τής έκ Γόννων εις Μακε
δονίαν οδού άναφερομένων ΰπό τοΟ Λιβίου, καί έξεφρά- 
σαμεν την γνώμην δτι ταΰτα πρέπει νά ζητηθώσι πιθα- 
νώτερον κατά την έκ Γόννων εις Δερελι-Τσίούρβα-Μαν
τριά-Νεζερον-Ζηλιάναν κλ. οδόν. ΤοΟτο φαίνονται βε- 
βαιοΰσαι αί άνασκαφαί καί έρευναι τοΰ παρόντος έτους.

Διότι έν πρώτοις παρετηρήσαμεν σαφέστατα ίχνη αρ
χαίας όδοΰ έκ τής Όλυμπικής πύλης των Γόννων (είκ. 7) 
προς τά κράσπεδα τού Κάτω Όλύμπου Βορείως εις την 
διεύΟυνσιν προς τά Τσίούρβα Μαντριά καί Νεζερόν’ ή 
άρχαία αύτη οδός είναι έπί μακρόν ευδιάκριτος, διασχί- 
ζουσα καί λοφίσκους χωματώδεις, όλίγον μετά το έξωκ- 
κλήσιον τοΟ 'Αγιου Μοδίστου Δερελί μέχρι τοΟ στρατιω
τικού στάθμου των συνόρων Τσϊούρβα Μαντριά έν συνε
χεία σχεύόν πλήρει, ύπό τινων ποταμίων μόνον διακοπτο- 
μένη ή έπ αυτής τής σημερινής άτραποϋ. Επίσης δια- 

κρίνεται δτι ήτο εύρεΐα αμαξιτός αύτη μέ/ρι τούλάχιστόν 
τής πόλεως, περί ής ευθύς λέγομεν, καί πλακόστρωτος.

Ενταύθα (είκ. 8) μεταξύ τοΟ ρεύματος Δύο Δένδρων 
καί τού βουνού Καστόρι τού Ολύμπου διακρίνονται ικανά
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ίχνη τειχών, μάλιστα εις το Βόρειον ποτάμιον εγγύς της 
προς το μέγα ρείίμα των Δυο Δένδρων συμβολής’ έποιή- 
θησαν δέ ταΟτα εξ όγκολίθων ούχί επιμελώς λελαξευμένων 
κατά τον πολυγωνικόν τά πολλά τρόπον, άλλ’ έπιμελώς

ΕΙχ. 8. * Η $εσις της αρχαίας πόλεως μετά της πιθανής 

διενΰννσεως των τειχών.

έκτισμένων προς τούτοις διακρίνονται, καίπερ μετά δυσχε- 
ρείας, εις τάς δασώδεις έκ θάμνων καί αποτόμους δχθας 
δύο ποταμίων, κειμένων εκατέρωθεν τοΟ στρατιωτικοί» 

σταθμοΟ, έκβαλλόντων εις τό μέγα ρεύμα των Δύο Δέν
δρων, βπερ παρέσυρε τό έπί τής άριστερας όχθης αύτοΟ

21
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τείχος της πόλεως, ον μόλις ένιαχοΟ εύδιάκριτον. Είναι 
δέ τά τείχη μικτού ρυθμοΟ, πολυγωνικοΟ προς τον ίσο δο

μικόν, και έποιήθησαν πιθανώς μεταξύ τής C'-E π. Χρ. 

έκατονταετηρίδος.
Ή άκρόπολις τής πόλεως ταύτης θά εκειτο όλίγον 

ύψηλότερον του νΟν στρατιωτικοί» σταθμοί»’ ή δέ κάτω 
πόλις συγκείται ένεκα τής κλίσεως τοΟ έδάφους έκ δια
ζωμάτων ύπερκειμένων άλλήλων (κοινώς πεζοΟλες)' έκ 
τών ούχί άφθονων θραυσμάτων άγγείων κατ’ αυτήν, άτινα 

παρετηρήσαμεν περιερχόμενοι, δύναταί τις νά εΐκάση δτι 
ή πόλις αυτή δεν ήτο πυκνώς, ώς οί Γόννοι, κατωκημένη.

Ή άρκουντως εκτεταμένη και άρχαία αύτη πόλις 
φαίνεται ούσα ό Γοννοκονδυλόη' (ή το Γοννοκόνδυλον;), ή 
κατόπιν Όλνμπιάς μετονομασθεϊσα' το όνομα αυτής ύπο- 
δηλοϊ βτι ανήκε τοΐς Γόννοις, τούτο δέ καθιστώσι πι- 
θανώτατον καί αί περί ορίων έπιγραφαί, επί τής άκροπό- 
λεως τών Γόννων εύοεθεΐσαι, περί ών θά γίνη ό άπαιτου- 
μενος λόγος έν τή προσέχει έκδόσει αύτών έν τή Άρ- 
χαιολ. Έφημερίδι. Ή δέ προσθήκη τοΟ κονδύλων δηλοΐ 

πιθανώς ό'τι ώς όχυρόν σημεϊον έχρησίμευε το μέν εις 
προστασίαν τών Γόννων έκ Βορρά, το δε δι’ έπίθεσιν κατ 
εϊσβαλλόντων έκεΐθεν, έν γένει ώς άπειλητικον σημεϊον 
ή πυγμή κατά του έχθροΟ, τοΟ έπιχειροΟντος νά προσβάλη 
τούς Γόννους.

Ούτω δυναται νά όρισθή καί ή θέσιε τοϋ Χάρακος, 
ό'στις ώνομάζετο καί Ααπαϋονς παρά Λιβι'ω, ώς εΐ'πομεν 
διά μακροτέρων έν τοΐς περυσινοΐς Πρακτικοΐς- θά εκειτο 
δ οδτος εις μιας περίπου ώρας άπόστασιν έντεΟθεν Βο- 
ρείως, άλλ’ εις την δεξιάν όχθην τοΟ ρεύματος τών Δυο 
Δένδρων, ήτοι έπί Τουρκικοί» νΟν εδάφους' έκεΐ λέγεται 
ύπό χωρικών ό'τι ύπάρχουσιν άρχαια έρείπια, μάλιστα 
μεγάλης έκκλησίας (ναοί» Ελληνικών χρόνων, ώς φαίνε
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ται ),- έξ ή ς αυτομάτως άναλάμπει φως μέγα κατά την 
ώραν της τελετής τής Αναστάσεως, οπότε ψάλλεται το 
«δεύτε λάβετε φως».

4) Ναός ή μέγα Μαυσσωλλεΐον καί τάφοι εν Όλνμπιάόι.

Περί των εύρεθέντων τάφων καί έπίγραφών ως καί 
άλλων άρχαίων έν Όλυμπιάδι είπομέν τινα έν ΠΑΕ 
1910, 243 καί έν ΑΕ 1911, 123. Αί γενόμεναι έφέτος 
έκεΐ άνασκαφαί καί έρευναι έβεβαίωσαν τούτο' διότι εύρέ- 
θησαν καί στήλαι έπιτύμβιοι καί τάφοι επί τής άριστερας 

Οης τού ρεύματος των Δύο Δένδρων, ώς σημειούνται έν 
εϊκ. 8· πολλοί τούτων είναι ετι ορατοί', κρεμάμενοι κατά 
την λίαν απότομον καί βαθυτάτην τομήν τοΟ ρεύματος, 
οπερ έξ άλλου είναι λίαν ευρύ, πλήρες πλατάνων καί 
παρέχεται ικανόν ύδωρ έκ πηγών διαυγών τού Κάτω 
Όλύμπου ού μακράν εύρισκομένων' τούτου ένεκα πολλοί 
αγριόχοιροι κατέρχονται την νύκτα ένταΰθα, έφονεύσα- 
μεν δ’ ένα μέγιστον εις όλίγων μέτρων άπόστασιν άπό 
τών άνασκαφών έν τώ ρεύματι κατά τά μέσα Σεπτεμ
βρίου, δπότε μετ’ άβροχον καιρόν κατέρχονται ένταυθα 

προς βοσκήν.
Εΰρομεν δέ ήδη έπΐ του νΰν έδάφους παρά την όχθην 

τού ρεύματος λίαν μεγάλας έπιτυμβίους στήλας άνατε- 
τραμμένας καί τεθραυσμένας ύπό τών χωρικών, ας άφή- 
καυ,εν έπί τόπου, ώς δυσμετακομίστους' μία τούτων λή
γουσα εις δ?ύ άνθέμιον, φέρει δύο ρόδακας καί έπιγραφήν 

τής Δ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος «Άριστίω[ν | Θεο|μνή- 
στου»- παράκειται έτέρα, ή τό κάτω τμήμα τής άνω, 
μετ’ ί/νών «Έρμάου Χθονίου»' τρίτη φέρει άναγεγλυμ- 
μένον τόν Έρμήν κατά τό σύνηθες' τετάρτη έπί όγκολί
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θου φέρει δυσδιάκριτον έκ της φθοράς έπιγραφήν τριών 
στίχων, τών αύτών τη άνω χρόνων.

Παρετηρήσαμεν ο έντ'ος τοΟ ρεύματος πλείστους λί
θους και λευκά μάρμαρα μεγάλα, έπιμελώς πανταχόθεν 
έξειργασμένους και μηνύοντας την επί τοΟ χείλους που 
ΰπαρξιν σπουδαίου οικοδομήματος.

Οντως άνασκάψαντες ένταΟθα, κατά το σημεΐον Ν 
τής είκ. 8, ευρομεν τρία σημαντικά οικοδομήματα συνεχ_ή, 
επιμελέστατα έκτισμένα, ών την θέσιν καί έκτασιν δει
κνύει το ήμέτερον διάγραμμα έν είκ. 9.

Τούτων τό έν τη εικόνι κάτω δεξιά έχει μήκος 9.47 
(μετά τής εύθυντηρίας 10.11), άγνωστον δέ πλάτος, 
διότι δεν εβη κατ’ αύτό ή άνασκαφή έφέτος- έποιήθη έκ 
κυβολίθων λευκου καλοΟ μαρμάρου καί έσώθη κατά μέν 
το άριστερόν ήμισυ περίπου εις δεύτερον άναβαθμόν, κατά 

δέ το λοιπόν εις πρώτον ή μόνον κατά την εύθυντηρίαν, 
λίαν έπιμελώς καί ισχυρώς πεποιημένων πάντων τών με
λών- κατά τά άκρα φέρει προβλήτας, προεξέχοντας άνά 
0.365 καί παρέχοντας μορφήν έρεισμάτων μεγάλης,πολυτε
λούς κλίμακος’το ύψος τών άναβαθμών είναι 0.384 + 0.354, 
ή δέ οριζόντιος έκάστου άναβαθμοΟ 0.285.

Εγγύτατα τοΟ μέσου τοϋ οικοδομήματος τούτου προ 
τοΟ πρώτου άναβαθμοΟ εύρέθη πλάξ πεσοΟσα έκ τοΟ δευ
τέρου ή τρίτου άναβαθμοΟ διαστάσεων 0.613x0.22 πάχ. 
0.58, έφ’ής έχαράχθη επιμελέστατα έπιγραφή τήςΔ-Γ' 
π. Χρ. έ/.ατονταετηρίδος, συνεχιζομένη εις έτέραν παρα- 
κειμένην πλάκα μη εύρεθεϊσαν" λέγει «τοΟτο το Δαμοκρά- 
τους . . . . | πατρός Αριστοφώντος . . . | καί δυσμενέων 
άν . . . . j πολλάκις ώρθωσεν πατ[ρίδα», έξ έπιγράμματος 
πιθανώς.

Αριστερά τοΟ κτίσματος τούτου καί εις άπόστασιν 
1.96, ένθα ίχνη τοιχαρίου μικρών λίθων, εύρέθη δωμά-
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τιον έκ κυκνολίθου πεποιημένον έπ'ι εύθυντηρίας δύο καλ- 
λίστων πλακών λευκου μαρμάρου- είναι άριστα πεποιη-

αένον, οΐον σπανίως ευρίσκει τις- έσώθη είς επτά οομους 
επι βψ. 1.35" το προς το ρεύμα άνοιγμα αύτου φαίνεται
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ότι έφερε δύο κίονας, έφ’ ών ύπήρχε μέγας μονόλιθος 
όροφος 1.305x1.60 πάχ. 27, ομοιος περίπου προς τούς 

έν Παγασαϊς εύρεθέντας' εύρέθη δέ κείμενος εντός τού 
κτίσματος, έν ώ σπονδύλους κιόνων άνευ αύλάκων εύρο-

*»ι»( ............. '■ ""I {

ΓΟΝΝΟΚΟΝΔΥΑΩΝ -ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΙη. 10. Μέγα μαρμάρινον ήμίφυλλον εικονικής {λύρας 
μετ' άναγεγλνμμένων λεπτομερειών.

μεν κάτω εϊς τήν κοίτην τού μεγάλου γεύματος των 
Δύο Δένδρων.

Μετά τού όρόφου εύρέθη καί μεγάλη μαρμάρινη πλά 
άποδιδομένη έν εΐκ. 10' εχει διαστάσεις 1.415x0.665 
πάχ. 0.29 καί έν άβαθώς έξέχοντι άναγλύφω άποδίδει 
μίμησιν θύρας μετά ρόπτρου' έποιήθη δέ μετ’ εκτάκτου

x\r
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έπιμελείας καί καλλιτεχνικής δεινότητος. Είναι εμφανές 
ότι αποτελεί ήμίφυλλον θύρας, τού ετέρου μή εύρεθέντος" 
ή θύρα αύτη δεν είναι δυνατόν να ήτο έν χρήσει' είναι 

απλώς μίμησις" δτι δ’έκειτο άπέναντι της εισόδου κλείουσα 
το άνοιγμα, άποδείκνύουσιν αΐ διαστάσεις αυτού, συμφω- 
νοΰσαι πληρέστατα προς το ολικόν πλάτος τής Ουράς,
ήτοι 0.665+0.665=1.33.

Προ του κτίσματος τούτου εύρέθη μεγάλη μαρμάρινη 
πλάξ ορθογώνιος μετά πλουσίων γεισωμάτων έμπροσθεν, 
ένθα καί επιγραφή των αυτών τή προηγουμένη χρόνων 
«’Αριστοκράτης Δημοκράτους»’ οδτος φαίνεται υιός τοΟ 
άνω μνημονευθέντος' ομοιάζει δ’ ή πλάξ προς βάθρον ήρ- 
μοσμένον έπι τοίχου που καί φέρον έτερον μετ’ αγάλματος" 
επειδή εγγύτατα ευρομεν δάκτυλον χειρός πήλινου αγάλ
ματος φυσικοΟ μεγέθους, εικάζομεν δτι ταΰτα είναι πάν
τως σχετικά άλλήλοις.

Εγγύς τοΟ βάθρου εύρέθη καί στήλη επιτύμβιος μετ’ 
επιγραφής «Νάκάνωρ | Εύνόστου»" ούτος φέρεται ώς τα
γός τών Γοννέων έν τινι ψηφίσματι τών επί τού ναού τής 
’Αθήνας Πολιάδος εύρεθέντων" μετ’ αυτής εύρέθη καί 
κάτω τμήμα έτέρας μετά τοΟ συνήθους « Έρμήι Χ[θονίιυι».

Περί τό κτίσμα τούτο καί εντός αυτού εΟρέθησαν 
ώραιόταται μαρμάριναι κεραμίδες μήκους έκάστη 0.625, 
πάχ. 0.14, διεδρικαί τά άνω, μετ’ άνθεμωτού έπάρματος 
έμπροσθεν καί αρμογής όπισθεν δΓ έτέραν" άκέραιοι έζ, 
ών μία ήγεμών, αί λοιπαί καί τμήματα άλλων εξ στρω
τήρες. Έμφανώς δΓ αυτών έστεγάζετο τό περί ού δ λόγος 

μικρόν, κομψόν οικοδόμημα.
Ύπέρκειται δε αυτού έπι χωματώδους ύψώματος τρί

τον κτίσμα σχεδόν τετράγωνον, ού έσώθη μόνον ή εΰθυν- 
τηρία έκ μεγάλων μαρμάρινων πλακών, κατά δε τήν 
’Ανατολικήν πλευράν είς δόμος τετραγώνων μαρμάρινων
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πλακών όρθώς τεθειμένων, ήτοι έπ'ι μιας των στενών 

έδρών- έχουσιν ύψ. 0.70, πλάτος από 0.553-1.004· ή 
Βόρειος πλευρά φαίνεται ώς έχουσα παραστάδας καί είσο
δον, άλλα τήν τελευταίαν ήμέραν εύρεθεϊσα δεν άνεσκάφη 

δεόντως, ίνα βεβαιωθή καθ’ όλα.
Αί όρθαί πλάκες δεικνύουσιν ότι τ'ο κτίσμα τούτο, 

έπιμελώς έπίσης ώς τά άλλα πεποιημένον, δεν ήτο δυνα
τόν νά βαστάση τοίχον λίθινον, άλλ’ή πλίνθινον, ή μόλις 

έκ μικρών κυανολίθων, άν τό μή εόρεθέν πάχος είχεν 
έπίσης όρθάς πλάκας συνηρμοσμένας ίσχυρώς μετά τών 

τής εξωτερικής όψεως' αλλά λίθοι τοίχου δεν εύρέθησαν.
Παρ’ αύτό εύρέθησαν πολλά τμήματα αγγείων μέλα- 

νος στιλπνού γανώματος τής Ε - Δ' π. Χρ. έκατονταετη- 
ρίδος, οΐα και παρά τά άλλα οικοδομήματα συνηντήσαμεν.

Εκ τών ανωτέρω δεν δύναταί τις έν τφ παρόντι νά 
έξαγάγη ασφαλή συμπεράσματα περί τών τριών τούτων 

οικοδομημάτων άτυχώς δεν ένεκρίθη ή πολλάκις αίτη- 

θεϊσα πίστωσις παρά τε τής Εταιρείας καί τού Υπουρ
γείου προς πλήρη άνασκαφήν καί διάγνωσιν τούτων.

Ημείς τό κατ’ άρχάς έθεωρήσαμεν τό μεν πρώτον 
κτίσμα ώς ναόν, ήτοι πρόναον, ού τον σηκόν άπετέλεί 
το τρίτον κτίσμα, έν φ το δεύτερον θά ήτό τι ήρφον. Άλλ’ 
ή γνώμη αύτη δέν μοι φαίνεται πιθανή' νομίζω δέ ότι 
είναι πιθανώτερον έν τφ παρόντι νά θεωρήσωμεν ότι πρό
κειται περί σπουδαίου Μαυσσωλλείου διά τινα έν ταίς 
εύρεθείσαις επιγραφαίς μνημονευόμενον Δαμοκράτην καί 

τούς αμέσους προγόνους ή άπογόνους αύτοΟ ποιηθέν' ού
τως ένταύθα ύπάκειται μέγας τάφος μετά πολυτελών βε

βαίως κτερισμάτων, όστις καί θά είναι άσύλητος πιθα- 
νώτατα.

Διότι ούτω όύναται νά έρμηνευθή τό κομψόν κτίσμα 
μετά τής θύρας, τού όρόφου καί τών κεραμίδων, ώς ήρφον
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προ τοΟ τάφου, οΐον περίπου το έν Φεραΐς εύρεθέν, περί οδ 
βλ. ΠΑΕ 1907, 158. Τά δε δυο άλλα οικοδομήματα 
είναι βεβαίως σχετικά τψ ήρφω τούτω.

Πάντως ή ύπαρξις τάφων εγγύτατα τοϊς άνω και ή 
εΰρεσις παρ’ αύτά έπιτυμβίων στηλών ύποχρεοι ημάς νά 
είκάσωμεν δτι και ταΟτα προς ομοιον σκοπόν ήσαν προω- 
ρισμένα' διότι άν ήτο ναός ένταΟθα, Οά εύρίσκετο ανά
θημά τι ή επιγραφή, άφ’ οδ ή ερευνά εβη έφ’ ικανόν ή 
τούλάχιστον τά εντός τοΟ ρεύματος κατακυλισθέντα πολλά 
μέλη θά έμήνυόν τινα βεβαίαν σχέσιν προς ναόν και θεό
τητα λατρευομένην αλλά μόνον σχετικά προς τάφους 
και πολυτελή επιτύμβια μνημεία άντικείμενα εύρέθησαν.

Ή δέ πλήρης άνασκαφή τοΟ χώρου τούτου είναι εύ- 
νόητον δτι πρωτίστως επιβάλλεται έν λίαν προσεγεϊ μέλ- 
λοντι ένεκα μάλιστα τής έπ’ αύτής τής δροθετικής γραμ
μής θέσεως αΰτοΰ.

Θ') Έν Μοψίφ, Έλαχεία, Γυρτώνrj.

1) Αρχαία πόλις παρά το Μακρυχώρι καί Μπαξιλάρ.

Έν πρώτοις σημειωτέον δτι επί τής δεξιάς όχθης καί 
εύθύς ύπέρ αυτήν τοΟ ποταμοΟ ΓΙηνειοΟ, ήτοι έν τή Πε- 
λασγιώτιδι πλέον καί οΰχί έν Περραιβίρι, μεταξύ τών νϋν 
γωρίων Μακρυχώρι καί Μπαξιλάρ, ύψοΟται άπότομος 
βουνός τής Καρακόπετρας, έφ’ οδ νΟν ΰπάρχουσι τά όχυ- 
ρώματα’ ένταΟθα λέγεται δτι διατηρούνται μόλις διακρι- 
νόμενα ίχνη τειχών αρχαίας πόλεως' ήμεϊς μη σχόντες 
τον άπαιτούμενον γράνον νά άναβώμεν, δεν δυνάμεθα νά 
βεβακόσωμεν τοΟτο' είδομεν δμως λίθους τινας λαξευτούς 
έγγύτατα τοΟ ΙΐηνειοΟ επί τής εκ Μακρυχωρίου εις Δε- 
ρελί όδοΰ διά του ΙΙηνειου, κατακυλισθέντας έκεϊθεν, καί
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νομίζομεν πιθανόν δ'τι όντως ύπάρχει εκεί πόλις αρχαία.
ΤοΟτο καθιστώσι πιθανώτερον αρχαίοι κίονες μαρμά

ρινοι, λίθοι έπιγεγραμμένοι καί βάθρα ανδριάντων, ών 
τινα μεν λέγονται έν τώ χωρίω Μπαξιλάρ ύπάρχοντα, 
πολλά δε είδομεν ήμεΐς έν τω Τουρκικώ νεκροταφείψ του 
Μακρυχωρίου" τούτων επιγραφήν σταδιασμοΟ εις δέκα καί 
τέσσαρα τμήματα έστείλαμεν εις Δερελί' έν τω αύτφ νε

κροταφεία» ΰπάρχουσι καί στήλαι επιτύμβιοι- ταυτα δεν 
είναι δυνατόν να θεωρήσωμεν μετακομισθέντα μακρόθεν, 

άλλ’ έκ τής εγγύς εικαζομένης αρχαίας πόλεως, των λοι
πών κειμένων λίαν μακράν, οίον τών Γόννων, τής Έλα- 
τείας καί τοΰ Μοψίου.

Ισως δυνηθώμεν έν τή έκδόσει τών επιγραφών τών 
Γόννων να προσδιορίσωμεν τό όνομα τής πόλεως ταύτης, 
ομόρου τφ Μοψίου καί τή ,Γυρτώνη, περί ών γεννήσεται 
έν τοΐς κάτω ό λόγος.

2) Ερείπια τής Έλαχείας καί τοΰ Μοψίου,

Προ τής Εκκλησίας τοΟ χωρίου Χατζόμπασι (εϊκ. 11) 
ΰπάρχουσι δύο μαρμάρινοι κίονες άνευ αύλάκων, ών ό εις 
φέρει άποτετριμμένην λατινιστί πιθανώς Επιγραφήν, ό ο’ 
Ετερος ελληνιστί σταδιασμοΟ" θά ήσάν ποτέ έγγύς που τε
θειμένοι κατά τήν έκ Λαρίσης εις Τέμπη άρχαίαν λεω
φόρον. Περί δέ τήν έκκλησίαν καί έπ’ αύτής είδομεν έντε- 
τοιχίσμένας αρχαίας Επιτύμβιους στήλας μετ’ ιχνών έπι- 
γραφών, ΰπάρχουσι δ’ ώς λέγεται καί έπί τών Εστιών 
οικιών τινων τοΟ χωρίου τούτου έπιγραφαί.

Ιά τελευταία ταΟτα αρχαία έκομίσθησαν έκ του ύπερ- 
κειμένου βουνοΟ, ένθα άνελθόντες μετά μιας ώρας πο
ρείαν, εΰρομεν έγγύς μέν τών Ερειπίων άρχαίας πόλεως 
έν τώ κήπω Τσιτσούλη στήλην έπιτύμβιον μετ’ άποτε-
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τριμμένης επιγραφής ΑΣΤΕΑΣ πιθανώς, τής Δ'-Γ'π.Χρ. 
έκατονταετηρίδος, λήγουσαν άνω εις όξΰ άέτωμα, περαι
τέρω δέ έπι δχυρας Οέσεως μεταξύ δύο αποτόμων χείμαρ
ρων τής Όσσης, έξ ών και κατά το Θέρος πηγάζουσι

ΕΙχ. 11. Πρόχειρα διαγράμματα τής 'Πλατείας καί τον Μοψίου 

επί τή βάαει τον χάρτου τής στρατιωτικής χαρτογραφικής υπηρεσίας 
τής 'Ελλάδος.

διαυγή ΰδατα, είδομεν τά έν καλή ένιαχοΟ καταστάσει 

τείχη τής πόλεως.
Έποιήθησαν δέ τά τείγη εκ λίθων πλακοειδών και 

Φαίνονται άρχαΐκά τής C’-E’ π. Χρ. έκατονταετηρίδος, 
ώς τά τών Άμφανών κτο.. Ή άκρόπολις κειται έπΙ τοΟ 
άκροτάτου βραχώδους υψώματος, νυν Ιρόχαλο καλουμέ- 
νου, ένθα καί έπίχωσις- έπ’ αύτής άνασκάψαντες έπι μίαν
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ήμέραν εύ'ρομεν τέσσαρα τμήματα μαρμάρινων στηλών 
έξ αναθημάτων ή ψηφισμάτων, έφ’ ών ύπήρχον έπιγρα- 
φαί άποτριβεΐσαι όλως’ εύρέθη δε καϊ τείχος κυκλοτερούς 
ναΐσκου, τής πολιούχου βεβαίως θεότητος, όμοιου τώ τής 
Αθήνας των Γόννων, ώς καί τμήματα γεγανωμένων καί 

άλλων αγγείων τής Ε’-Γ’ π. Χρ. έκατονταετηρίδος.

Αέγουσι δε οί χωρικοί ότι επί τής άκροπόλεως ταύτης 
ΰπήρχον πρό τινων ετών έν τφ έμφανει πλεισται μαρμά
ρινα». πλάκες, άς οί κτίσται επίτηδες καί κατ’ εκλογήν 
άπεκόμιζον έκεΐθεν ώς χρησιμωτάτας εις έπίστρωσιν τών 
εστιών τών χωρικών. Ή ύπαρςις άναθηματικών στηλών 

καί 'ψηφισμάτων ένταύθα, ώς έν Γόννοις, είναι όντως βέ
βαια, θά κατεκυλίσθησαν δέ, οσα δεν άφηρέθησαν, κατά 
πάσας τάς πλευράς, οντος έπικλινοΰς καί μηδαμού συγ- 
κρατουμένου το0 έδάφους.

Τής δέ κάτω πόλεως εκτεινόμενης πρός τε την πε
διάδα Νοτίως καί πρός το ΰπήνεμον τού γεύματος Άνατο- 
λικώς (ή δεύτερα αύτη έκτασις δεν έσημειώθη έν εΐκ. 11 
υπό τού άντιγράψαντος το ήμέτερον πρόχειρον διάγραμμα) 
τά τείχη διατηρούνται ένιαχοΰ καλώς εις >υψ. δύο μέτρων, 
ιδίως δέ αί οίκίαι καί οί δρόμοι είναι εμφανείς εις το ’Ανα
τολικόν τμήμα' τούτο συνέβη, διότι ή πόλις έγκαταλει- 

φθεΐσά ποτέ δέν κατωκήθη εις μεσαιωνικούς ούδ’ εις νεω- 
τέρους χρόνους.

’Ενταύθα είναι άναγκαϊον νά τελεσθώσιν επί τού ναοϋ 
τής άκροπόλεως εύρύτεραι άνασκαφαί" ότι δ’ ή πόλις αύτη 
είναι ή Ελάτεια, προκύπτει έκ τοΟ Αιβίου 42, 54.

Νοτιοανατολικούς και είς μιας περίπου ώρας άπόστασιν 
άπό τής Ελατείας παρά τό χωρίον Μικρό Κεσερλί κατά 
την δεξιάν όχθην τού βαθυτάτου καί λίαν αποτόμου ποτα
μού Παλίοκαρυά, εχοντος άφθονον ύδωρ, ύπάρχουσιν εμ
φανή ερείπια έτέρας μείζονος πόλεως, επίσης επί ύψωμα-
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τος κειμένης, μεταξύ δύο άποτόμων ρευμάτων, κλίνοντος 
προς τήν πεδιάδα ήπιως" μέχρι αύτής έφθανον τά τείχη 
της πόλεως, άλλ’ έξηφανίσθησαν έκεΤ ύπό τε των ευρέως 
έκχυνομένων εντεύθεν χειμάρρων καί διά τής καλλιεργίας.

Έποιήθησαν δέ τά τείχη ακριβώς όμοια προς τά τής 
προειρημένης πόλεως έκ πλακοειδών λίθων ήρμοσμένων 
ούχί μετά πολλής έπιμελείας" άνήκουσιν άρα εις τήν 
C’-E* π. Χρ. έκατονταετηρίδα καί είναι τά μέν τής κάτω 
πόλεως άφανή τά πολλά, άλλά τά τής άκροπόλεως δια
τηρούνται κάλλιον, περίεργον δέ φαίνεται ήμΐν πώς οί 
ποιήσαντες το τμήμα τοΟτο τοΟ έξαιρέτου στρατιωτικού 
χάρτου αξιωματικοί δεν είδον οΰδ’ έ σημείωσαν αυτά.

Ότι ένταΰθα κεϊται το Μό'ψιον, είναι βέβαιον έκ των 
εΰρεθεισών επιγραφών" ήμεϊς άνεσκάψαμεν έπ όλίγας ημέ
ρας εις τό ΰψιστον τής άκροπόλεως, ένθα εύρομεν τοιχά- 
ριά τινα, ίσως ναού, όμοιου τοΐς προηγουμένοις, πολυά
ριθμα θραύσματα αγγείων ποικίλων, βάρος μολύβδινον 
τετράγωνον καί τέσσαρα τμήματα μαρμάρινων στηλών 
μετ’ έφθαρμένων έπιγραφών, ών μιας διακρίνεται «ό δείνα 
άρχιφρουρήσας καί οί σύμϊφρουρ[οι" στρα!τηγ[οΰντος 
δεινός ».

Ύπό τήν άκρόπολιν μετά τό έν έρειπίοις τείχος τό 
χωρίζον αύτήν άπό τής κάτω πόλεως, εύρομεν ίχνη τοί
χων σημαντικού οικοδομήματος καί τμήμα στήλης μετ’ 
έπιγραφής «Είρακ[λεΤ», έξης είκάζομεν δτι θά εκειτο 
ένταΰθα ναός του Ήρακλέους" εύρέθησαν καί πολλά άλλα 
τμήματα στηλών μετ’ άποτετριμμένων έπιγραφών, περαι
τέρω δέ παρά τήν πεδιάδα τμήμα «Φω]σφόρ[ω]ι [ό άρ- 
χιφρουρός κτλ.». Φαίνεται πιθανόν ότι πολλαί έπιγραφαί 
κατεκυλίσθησαν έκ τής άκροπόλεως μέχρι του ύποτιθεμέ- 
νου ναοΟ τοΟ Ήρακλέους καί άπό τούτου μέχρι τής 

πεδιάδος.
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Εύρομεν S’ άνά τάς οικίας του χωρίου καί νέας έπι- 

γραφάς έντεΟθεν μετακομισθείσας, τάς έξηςέν τω κρη- 
μνίσθέντί τζαμίω παρά την πλατείαν, ένθα νΟν έγείρετat 
σχολείου ύπάρχει μεγάλη στήλη: « Εΐ'ρουι Δικ]αίου" 
[Σ]ιμίουν | δεινό. .·]ς λειτορεύουν », καί έτέρα μικρά «άρ- 
γΓρ ρουρήσας] κ[α]ί οί σύμ φρουροί | στρατηγοΟντος 
[. . ]ε[... ». ’Εν τή οικία Δ. Κούργια «Ούρα[ν]ία" Άγα- 
σικρά[της δεινός | ..νος" εύξάμενος». Έν τω άχυρώνι 
Μεμέτ «έν τω] IKUU ΤΟΥΤΟ ΑΜΗΝ (οικω τούτω)». Έν 
οικία Β. Ζάρα «Άρ]τέμιδι». ΓΙρο τοΟ περιβόλου τής οι

κίας Κ. Κούτρα άκέοαιος ναΐσκος μέγας μετ’ έπιγραφής 
«Είρουι Δικαίου" Άγασίκλεα Πολυ[κλ]είτου , Εύνόμου" 
είρούισσα Δειξάρου" Νικα[ίο]υ* Εόβιό[του». Σημειωτέου 

βτι ό Δίκαιος ήτο ήρως των Ππερβορείων, ων περιεργο- 
τάτη έν Μοψίω ίδιάζουσα λατρεία" βλ. Revue de Phi- 
lologie 1911, 124 N° 31-34. Έν τή οικία Γ.Ζάρα υπάρ

χει πλάξ μετ’ ιχνών μακράς άποτετριμμένης έπιγραφής.
Ή δέ νυν έκκλησία τού χωρίου, κτισθεϊσα έκ παλαιο- 

τέρας προ δεκαπενταετίας, ένέχει πλείστας έπιγεγραμμέ- 
νας πλάκας μετεξειργασμένας και άποξεσθείσας το πλεϊστον 
επί μιας άνέγνιυμεν «Πο]λυ[ξ]ένα Π[αρ(μενίωνος j ήρως 
χρη(σ)τέ | χαΐρε»' το (JU και C ούτως" ενταύθα έκομίσθη- 

σαν at επί τού τζαμίου εντετοιχισμέναι στήλαι καί άλλαι 
συλλεγεϊσαι έκ των ερειπίων τής άρχαίας πόλεως.

ΈντεΟθεν περαιτέρω καί εις άπόστασιν 3/4 τής ώρας 

προς το χωρίον Πουρνάρ του Μεγάλου Κεσερλίου λέγεται 
οτι ύψηλά έπί τού όρους ύπάρχει Κάστρον (—Λάρισα 
επί τή Ooot];), εις ο δεν άνέβημεν.

■Ί) ’Ερείπια τής Γυρτώνης.

Τπέρ το νύν έλεεινόν, πλήν τής επιστασίας, χωρίδιον
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Μπάκρινα, έφ οδ διακρίνεται νεολιθικός συνοικισμός μετ’ 
ιχνών ικανών αγγείων αρχαϊκών καί ιστορικών χρόνων, 

επί τών τελευταίων προπόδων της Καρακόπετρας, περί 
ής βλ. ΠΑΕ 1910, 262 καί άνω σελ. 325, υπάρχει 
μικρά μέν άλλ’ όχυροτάτη άρχαία πόλις επί διαζωμάτων 
τοΟ βουνοΟ έν ειδει άμφιθεάτρου (εϊκ. 12).

1 ά τείχη αυτής όντα ένιαχοΟ πολυγωνικοΟ ρυθμοΟ 
έποιήθησαν εκ μεγάλων πλακών καί ούχί λίαν έπιμελώς, 
καθ’ ά τα τών προηγουμένων πόλεων, κατά τον άρχαϊ- 
κώτερον δέ τρόπον, εντός τής C' π. Χρ. έκατονταετηριδος 
πιθανώς’ έχουσι δέ πάχος δύο μέτρων- μία πύλη, ίσως ή 
μόνη τής πόλεως, είναι εμφανής Νοτίως προς την πε
διάδα • εις άπόστασιν άπ’ αυτής ένός σχεδόν χιλιομέτρου 
ύπάρχεί κωνικός λόφος κρύπτων πιθανώς τάφον μέγαν

Οί λίθοι τών τειχών τής κάτω πόλειυς καί αί ένδον 
αυτής οικία!, ών διακρινονται ένιαχοΟ τά θεμέλια, έχου- 
σιν άφαιρεθή μετά τοσαύτης έπιμελείας, ώστε ή θέσις φαί
νεται ώς έπίτηδες καθαρισθεϊσα- εντεύθεν βεβαίως έκομι- 
σθησαν εις τό χωρίον καί αί πολλαχοΟ άνά τούς οικίσκους 
αύτοΟ διακρινόμεναι μεγάλαι πλάκες, τά πολλά άρχιτε- 
κτονικαί έξ οικοδομημάτων ιστορικών Ελληνικών χρόνων" 
έπιγραφήν τινα εμφανή επί τίνος αύτών δεν διεκρίναμεν, 
ούδ’ έν τινι περαιτέρω τουρκικώ νεκροταφείω, ένθα φαί
νονται δύο ηύλακωμένοι κίονες.

Κάλλιον σώζεται τό τείχος τής άκροπόλεως, λίαν 
ισχυρόν καί έξ όγκωδεστέρων λίθων πεποιημένον' χωρίζεται 
δ’αύτη άπό τής κάτω πόλειυς δι’ ισχυροΟ επίσης τείχους, 
οδ ένδον έχουσι βεβαίως συσσωρευθή πάντα τά έκ τής 
άκροπόλεως κατακυλισθέντα άρχαία' διότι ένεκα τής κλί- 
σεως τοΟ έδάφους προς ταύτην μόνον την διεύθυνσιν ήδύ— 
ναντο νά καταφέρωνται.

Ή θέα τής πεδιάδος έκ τής άκροπόλεως είναι θαύμα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:41 EEST - 107.22.115.94



336 ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911

στή' φαίνεται ώς θάλασσα εκτεταμένη, ώς έκ Θαυμακών 
είναι δέ τοσοΟτον εΰ'κρατον ένταΟθα το κλίμα έξαιρετικώς, 
ώστε, καθ’ ά λέγουσιν οί χωρικοί, ουδέποτε πίπτει χιών 
ένταΟθα, καί όταν ή περαιτέρω πεδιάς της Λαρίσης καλύ- 
πτηται Οπό χιόνων, ή πίπτουσα δεν δύναται νάδιατηρηθή-

Ειχ. 12. Πρόχειρον διάγραμμα της πάλεως μετά ιών πέριξ επι τη βάοει 
τον χάρτου τής στρατιωτικής χαρτογραφικής ΰπηριοίας τής 'Ελλάδος.

διά τοΟτο μεταχειρίζονται σήμερον την θέσιν ταύτην ώς 
«χειμαδιό », ούσαν καϊ άλλως ύπήνεμον έκ τοΟ Βορρά καϊ 

εχουσαν εγγύτατα τον Πηνειόν θά ήτο δε ό τόπος οδτος 
εν τη άρχαιότητι ό εύδαιμονέστατος τής Πελασγιώτιδος 
καϊ διά το έκτάκτως εύ'φορον καϊ διά την ήπιότητα καί
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εύκρασ'αν- σήμερον ή ελλείψις δένδρων, καίτοι παράκειτοα 
ό Πηνειός, καθιστά τον τόπον αύχμηρόν καϊ πνιγηρόν έν 
μέσω ετι Νοεμβρίιυ μηνί.

Έπϊ τού ύψίστου σημείου τής άκροπάλεως είδομεν 
οικοδόμημα άρχαΐον, τετράγωνον, μετά περιβόλου μακροΰ, 

εΰρομεν δέ άνευ σκαφής ήδη επί τής επιφάνειας τμή
ματα μαρμάρινων στηλών έκ ψηφισμάτων καί αναθη
ματικών έπιγραφών έκ τούτου καί τής προλεχθείσης 
κλι'σεως τού εδάφους νομίζομεν δτι άνασκαφή τις ένταΰθα 

ήθελεν άποδώσει πλεΤστα εύρήματα, πλείονα τών έν Γόν- 
νοις καί Όμολίω' διότι ούδαμοΟ ύπάρχουσι μεταγενέστερα 
ίχνη, ούδέ νεωτέρα πόλις εγγύς, έξ ού φαίνεται ό'τι τό 
Ολικόν δέν άπεκομίσθη ούδέ διεταράχθη, άλλ’ εύρίσκεται 
κατά χώραν.

Ότι ενταύθα έκειτο ή περίφημος Γνρτώνη, Οεωρούμεν 
πιΟανώτατον καί ίσως 6ά άποδείξωμεν τούτο εύθέτως. Ση- 
μειωτέον 6'μως ό'τι περαιτέρω Βορειοδυτικώς εις τούς πρό- 
ποδας έπίσης τής Καρακόπετρας, ένθα ό Πηνειός εισέρχε
ται εις την Ορεινήν κοίτην, παρά τό νύν χωρίον Σατόμπασι, 
λέγουσιν οί χωρικοί Οτι ύπάρχει δμοιον Κάστρο, ό'περ δυ
στυχώς δεν κατέστη δυνατόν εφέτος νά έπισκεφθώμεν.

Γ) ‘Εν Μητροπόλει Έατιαιώτιδος.

1) Τάφοι τετράγωνοι της Β - Α π. Χρ. εκατονταετηρίδας.

Περί τής Μητροπόλεως έγράψαμέν τινα έν ΠΑΕ 1909, 
171 προκειμένου περί τετραγώνου τάφου πλουσιωτάτων 
καί λίαν σημαντικών κτερισμάτων, συληΟέντος τά πολλά 
ύπό χωρικών' ό τάφος οδτος άποδίδεται έν εικ. 13 υπό τό 
στοιχεΐον α' νύν ούδέν ίχνος αύτοΟ σώζεται, άποκομισθέν- 

τιυν καί τών λίθων ετι αύτού απάντων ένεκα τής ύπαρ-
22
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χούσης σπάνιος πετρών έν γένει άνά τά πλησίον ^χωρία.

Πέρυσιν εδρον έγγδς τοΟ α έτερον τάφον οί χωρι/οί, 
βν άνέσκαψεν ό καθηγητής του έν Καρδίτση Γυμνασίου 
Κ. Παππαδημητρίου' τά έξ αύτοΟ εύρήματα, μικράς δντα 
σημασίας, μετεκομίσθησαν εις το Έθνικ'ον Μουσεΐον Άθη-

ι ι 
! >

ΜΗΤΡΟΡΟΛΙΣ

Είκ. 13. Συστάς τετραγώνων τάφων τής Β'-Α' π. Χρ. ίκατονταετηρίδος.

νών δηλοΟται δ’ έν τώ παρακείμενα) ποοχείρψ διαγράμ- 
ματι ήμών ό τάφος οδτος διά τοΟ στοιχείου Α- το πώμα 
αΰτοΰ έχει μήκος 2.18, πάχ. 0.28.

Εφέτος άνεσκάψαμεν έπϊ τής θέσεως ταύτης, ήτις κα
λείται Καλαμιά, τρεις ετέρους τάφους' έν πρώτοις εΰρο-
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μεν κατά την σκαφήν πλήθη κεράδων στέγης, άγγείων 
μαγειρικής χρήσεως, ετέρων λεπτοτέρας τέχνης κα'ι σκύ- 
φων Μεγαρικών μετ’ αναγλύφων κοσμημάτων κα'ι παρα
στάσεων ίκανώς σημαντικών μετ’ ού πολύ συνηντήσαμεν 
πηλόκτιστον τοίχον έκ μικρών ποτάμιων λίθων έπιμε- 
λώς καί ίσχυρώς έκτισμένων έπί τινας δόμους, έν ω το 

λοιπόν τοΟ ύψους θά άπετελεΐτο έκ πλίνθων ώμών, καθ’ ά 
καί σήμερον κτίζουσιν έν τώ χωρίω Γίαλαιοκάστρω καί 

τοΐς παρακειμένοις.
Οί τοίχοι οδτοι άπετέλουν τετράγωνον οικοδόμημα 

ίκανώς μέγα, έχον είσοδον έκ Δυσμών, ώς δεικνύει ή 
είκ. 13, καί χωριζόμενον εις δωμάτια μή άνασκαφέντα- 

πλήν τών αγγείων εύρέθησαν καί τμήματα χαλκωμάτων, 
στλεγγίδων, έπιγεγραμμένων κεράμων καί τινα Θεσσαλικά 
νομίσματα τών χρόνων τοΟ ΆδριανοΟ.

Ή σχέσις τοΟ οικοδομήματος τούτου προς τούς έν 
αύτώ τάφους δεν δύναται νά έξακριβωθή άναμφισβητήτως' 
επειδή οί τάφοι κεΐνται βαθέως, οί δέ τοίχοι οΰδαμοΟ 
ήψαντο αύτών, δύο ύποθέσεις δύναται τις νά ποιήση περί 
αύτου' ή δτι τό κτίσμα τούτο έποιήθη χάριν τών τάφων 
ώς περιοχή αύτών, ή δτι είναι αύτοτελές καί άσχετον 
προς τούς τάφους, ποιηθέν πάμπολλα ετη μετ’ αυτούς καί 
κατά σύμπτωσιν μηδαμοΟ άψάμενον αυτών ούτως οί 
κτίσαντες αύτο καί κατοικήσαντες έν αύτώ ήγνόουν δλως 
δτι ύπήρχον ύποκάτω τάφοι, μάλιστα πολύτιμα άντικεί- 
μενα περιέχοντες.

Ότι ή δευτέρα αΰτη εικασία είναι ή μόνη πιθανή, 
δεικνύουσι τά εύρεθέντα αγγεία χρήσεως, πάντα περί τούς 
τάφους καί ύπέρ αυτούς εις μικρόν βάθος άπο τοΟ νΟν 
εδάφους εύρεθέντα, έν ω οί τάφοι κεΐνται ίκανώς βαθύτε- 
ρον αύτών, ώρισμένως \ μέτρου περίπου.

Ό τάφος Β εύρέθη έχων avoj έπί τού πώματος yov-
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δρήν πλάκα προς στερέωσιν' το πώμα έκ σκληρού αμμο
λίθου ύποκυάνου έχει μήκ. 2.28, πάχ. 0.22' έποιήθη ο 
έκ σαρκοφάγου άπλής λίθου αμμώδους ύποκυάνου, ήτις 
εγει έσωθεν μετρουμένη μήκ. 1.8/, πλάτ. 0.57, [Βάθος 

0.45' το πάχ. αύτής είναι 0.12.
Έν αύτώ είχε ταφή εϊς νεκρός' ευρήματα έσχομεν 

δώδεκα χρυσά ωραιότατα κομβία, μέγαν χρυσούν δακτύ
λιον μετά λίθου έγγεγλυμμένου έντέχνως, στρογγυλόν 

έλασμα καί φυλλάρια χρυσά, χρυσούν άποτύπωμα νομί
σματος τής πρώτης 'Ρωμαϊκής τριανδρίας πιθανώς, άγ- 
γεΐον λεπτόν χαλκοΰν έφθαρμένον, τρία εργαλεία τορευ- 
τικά σιδηρών καυλών μετά είλιγμάτων όστείνων καί τινα 
πήλινα σωληνοειδή άβαφή αγγεία κοινού τύπου.

Ό τάφος Γ εφερε πώμα έξ άμμολίθου επίσης, ειλημ

μένου έκ μεγάλου τίνος οικοδομήματος' διότι είχε γει- 
σοειδή είσοχήν καί ήτο έμφανώς μέλος αρχιτεκτονικόν, 
θραυσθέν μετά την επί τού τάφου έπίθεσιν' έφερε καί 
σύμβολου διά τής σφύρας ώς μέγα Γ' θά έλήφθη έξ άρ- 
χαϊκού τίνος οικοδομήματος.

Έκειτο δέ ό νεκρός έν σαρκοφάγω όμοια τή προηγου- 
μένη, ής το μήκ. 1.83, πλάτ. 0.82, πάχ. 0.13, βάθ. 
0.52 καί μετά πολλών χωμάτων, έν οις θραύσματα άγ- 
γείων μελανοβαφών τής Δ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος τά 
όστά αύτοΰ ειχον γίνει κόνις” φαίνεται άνήκων άώρω έτι 
άνθρώπω. Μετ’ αύτού εύρέθησαν φυλλάριά τινα χρυσά, 
δακτύλιος καί πόρπη άργυρά, σιδηρούν τι άντικείμενον ώς 
μακρά λαβή καί αγγείου πήλινου σωληνοειδές τεθραυσμένον.

Πλουσιώτατος πάντων ύπήρξεν δ τάφος Δ, κείμενος 
πάντων βαθύτατα' τό πώμα αυτού έκ λευκού μαρμάρου 
έποιήθη κατά μίμησιν στέγης' τά ένδον άπετελεΐτο έκ 
τεσσάρων όρθών μαρμαρίνων πλακών βεβαθυσμένων κατά 
τας άκμάς έφ ικανόν καθέτως, ίνα άρμόσωσι καλώς άλ-
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λήλαις- ύποκάτω εφερε μεγάλην μαρμαρίνην πλάκα ώς 
ύπόστρωμα. Αί διαστάσεις τοΰ πώματος: το μέν μήκος 
άγνωστον, διότι δεν εβημεν κατ’ αύτό ό'λον, πλάτ. 0.98, 
πάχ. 0.23· τοΟ τάφου ένδον τό μήκ. 2.05 (το πώμα άρα 
θά ήτο μειζον κατά τι), το πλάτ. 0.75, το βάθ. 0.86.

Έν αύτφ ήσαν τεθαμμένοι τρεις νεκροί μή καλυπτό
μενοι ύπό χωμάτων, άλλ’ Οπό πηλώδους χώματος έπί 
υψ. μόλις 0.03, έν ώ τά λοιπά ήτο κενός" τούτο οφείλε
ται εις τό οτι ήτο στεγανώς πεπωματωμένος ούτως, ώστε 
ήμποδίζοντο τά υδατα νά εισέλθωσιν. Ό πρώτος νεκρός, 
ό καί κύριος, τό πολύ τοΰ τάφου κατέχων, έκειτο κανο- 
νικώς, εχων τήν κεφαλήν προς Άνατολάς· κατά τούς πόδας 
αυτού έκειντο ώς έν σωρφ ούχι κανονικώς οί λοιποί δύο 
εχοντες τήν κεφαλήν προς τά Νοτιοανατολικά, τεθειμένοι 

άρα λοξώς τά πολλά κατά τό πλάτος τοϋ τάφου- έκ τού

του καί των όστών δύναταί τις νά εΐκάση ή οτι ήσαν μικρό
σωμοι, έν ώ ο κύριος νεκρός ήτο σημαντικώς ύπέρτερος 
του κοινοΟ ύψηλού αναστήματος, ή μάλλον ότι είχον ταφή 
ήδη πρότερον καί τεθέντος ετέρου έν τώ αύτφ τάφφ, τά 
οστά τών προϋπαρχόντων συλλεγέντα έτέθησαν εις τό 

άκρον.
Κτερισματα τού μέν κυρίου νεκρού ήσαν πέντε μακρά 

χρυσά έλάσματα, τεσσαράκοντα καί δύο χρυσά φύλλα, 
είς δακτύλιος χρυσούς ώραιότατος μετά λίθου, έφ ού έγ- 
γεγλυμμένος τεχνικώτατα ίππος άπό ρυτήρος καλπάζων 
Τών δέ δύο ετέρων νεκρών ύπήρχον κτερισματα τάδε : 
διακόσια τεσσαράκοντα έπτά φύλλα καί φυλλάρια χρυσά, 
δύο χαλκά άγγεΐα ούχί μεγάλα, δύο ύάλινα μεγάλα 
παραλληλεπιπέδου σχγήματος, μία κλεΐς μεθ’ όλων τών 
έξαρτημάτων, μία χαλκή στλεγγίς, πήλινον άγαλμάτιον 
καθημένου πιθήκου, κρίκοι καί ήλοι μικροί χαλκοί καί 
σίδηροί πολυάριθμοι καί όστέϊνον κυκλοτερές έν είδει νομί
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σματος αντικείμενου μετ’ έγγεγλυμμένης κεφαλής πωγω- 

νοφόρου άνδρός.
ΘεωροΟμεν πιθανόν ένεκα των εύρημάτων ό'τι °ί νεκροί 

ειχον τεθή εντός φέρετρου πολυτελώς κεκοσμημένου διά 

των χρυσών φύλλων καί ελασμάτων' ούτω μόνον δύναν- 

ται να έρμηνευθώσιν οί πολλοί καί ποικίλοι ήλοι, ών οί 

μέν έχρησίμευον προς αρμογήν των ξύλων του φερέτρου, 
οί δέ προς καθήλωσιν των κοσμημάτων αυτού, καθ’ ά 
καί σήμερον εν Έλλάδι, πλήν των ’Αθηνών, πράττουσι.

Περί τούς τάφους τούτους εγγύς δοκιμάσαντες πολ- 
λαχού δεν ευρομεν σημεία έτέρων τα εκ τούτων άποτελέ- 

σματα σκοπούμεν νά έκθέσωμεν εύρύτερον μετ’ εικόνων εν 
τή Άρχαιολ. Έφημερίδι.

2) Μέγας ναός έν xfj πόλει.

Κατά το πέρας τής άνω άνασκαφής των τάφων έδοκι- 
μάσαμεν περαιτέρω Βορείως επί πεπλατυσμένου ύψώματος 
τής πεδιάδος παρά τούς τελευταίους επ’ αυτής οΐκίσκους 
τοΟ χωρίου- έκεΐ εδρε πέρυσιν ό Εύάγ. Κωτούλας χαλκήν 
κεφαλήν φυσικού μεγέθους μετακομισθεϊσαν εις το έν 
Αθήναις Μουσείου- φαίνονται δέ κατά τά εγγύς των πέριξ 

σπόνδυλοι μεγάλων δωρίων κιόνων πώρινοι καί έτερα αρ
χιτεκτονικά μέλη καί βάθρα σημαντικού αρχαίου οικοδο

μήματος, παρ 6 έποιήθη κατά τήν 'Ρωμαϊκήν ή πρώιμον 

Χριστιανικήν περίοδον έτερον εξ οπτόπλινθων καί άσβέστου.
Η θέσις αύτη, ώς διηγούνται οί χωρικοί, έχρησίμευ- 

σεν έπί μακρά έτη ώς μέγα λατομεΐον- έντεΰθεν έξήχθη- 
σαν πλείστοι σπόνδυλοι κιόνων καί άλλαι πλάκες, ών 

πολλαί έπιγεγραμμέναι, μετακομισθεΐσαι τό μέν εις Καρ
δίτσαν, προς ίδρυσιν μάλιστα τής έκεΐ μεγάλης έκκλη- 
σίας τού Αγ. Κωνσταντίνου, το δέ εις τά παρακείμενα
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χωρία Ίσαούση, Ρούσσου, Φράγκου προς κτίσιν εκκλη
σιών καί οικιών, καί εις αύτό το Παλαιόκαστρον εννοείται 
Sta τους αυτούς σκοπούς' μόλις ο’ άπο της άφίξεως ημών 
έν Θεσσαλία ήμποδίσθη οπωσδήποτε ή τοιαύτη βεβήλωσις.

ΈνταΟθα εΰρομεν στερεοβάτην έκ μεγάλων τετραγώ
νων λίθων, δν άπεκαλύψαμεν μέχρι μήκους 9.54 προχω- 
ροΟντα έτι περαιτέρω' εΟρέθη καί ή γωνία αύτοΟ διερ- 
ρηγμένη καί έν αταξία' οδτος κειται εις βάθ. ενός μέτρου 
από τοΟ σημερινοΟ εδάφους, τα δ’ έσω αύτοΰ έχουσιν έξο- 
ρυχθή πολλαχοΟ. Έν τοΐς χώμασιν εΰρομεν νομίσματά 
τινα, λύχνους μετ’ έμβλημάτων άναγλύφων, τμήματα 
σκύφων Μεγαρικών καί αγγείων μελανοβαφών τής Ε-Γ 
π. Χρ. έκατονταετηρίδος, άποκόμματα χαλκωμάτων κτλ..

Πιθανώς ενταύθα έκειτο ο ναός τής πολιούχου θεάς 
Καστνίας ’Αφροδίτης, φερομένης επί νομισμάτων τών Μη
τροπολιτών, ής τήν λατρείαν περιγράφουσιν ίκανώς άσυνήΟη 

οϊ αρχαίοι.
Τάς δέ ύπαρχούσας τέως γνωστάς άνά τό Παλαιόκα- 

στρον έπιγραφάς καί άλλα άρχαϊα καί έτέρας νέας, μετε- 
κομίσαμεν εις τό Μουσεΐον Βόλου καί θά δημοσιεύσωμεν 
έν τή γνωστή σειρά τών ήμετέρων ανεκδότων θεσσαλικών 

έπιγραφών.

3) Λαογραφικά' τοπωνυμίαι.

’Αξία σημειώσεως είναι τελετή τις τελουμένη έν Πα- 
λαιοκάστρφ καί τοΐς πέριξ χωρίοις τής πεδιάδας μόνον, 
διότι περαιτέρω έπί τών ορεινών χωρίων είναι άγνωστος, 
καλουμένη τά ‘ Ρογκάτωα (ώς καλούνται τά Κάλαντρα 
κττ.). Τελείται δέ άπό τής 4-6 ’Ιανουάριου έκάστου έτους 
Οπό νέων άνδρών καί πραγματικόν ιδιαίτερον σκοπόν έχει 
τήν ύπ’ αύτών όψιν τών κορασίων έκάστου χωρίου πρός
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έκλογήν συζυγών μεταξύ αυτών, άπαγομένων ώς επί το 
πολύ, ίνα μάλιστα μή πληρώσωσιν οι σύζυγοι τφ πατρί 
της νύμφης την έθιζομένην μόνον έν τοϊς χωρίοις της πε- 
δίάδος επίσης χρηματικήν αμοιβήν.

Οί νεανίαι ένδύονται δέρματα προβάτων και αιγών, 
φοροΟσιν ΆΟιγγανικά ώς έπ'ι το πολύ ενδύματα, προσθέ
τους γενειάδας και προσωπίδας, έξαρτώσι δε άφ’ έαυτών 

κώδωνας πολλούς, παλαιά όπλα, ξίφη, μαχαίρας" εις 
τούτων στολίζεται ώς νύμφη, έτερος ώς γαμβρός, άλλος 

ώς «άράπης», ών κατάφορτος κωδώνων καί όπλων.
Ούτως άποτελεΐται το Ρογκάτσι καί μεταβαίνει εις 

τά πλησίον χωρία, ψάλλον άπο οικίας εις οικίαν άσματα 
ιδιαίτερα δι’ έκαστον φΟλον, ηλικίαν, ιδιότητα κτλ., π.χ. 
τώ ιδιοκτήτη τής οικίας:

αφέντη μου ’ς την τάβλα σου χρυσή καντήλα φέγγει· 
κι’ από τά παραθύρια σου λάμπειν ό κόσμος ολος κτλ., η 
αφέντη μ’ μέ τά κόκκινα, πασα μ’ μέ τά γαλάζ^ κτλ.-

τή συζύγψ αύτοΟ ή ύπάνδρφ έν γένει:

κάθετ’ ό άφ;ντης κάθεται μέ την κερά ’ς τό γόνα'
’ς τά γόνατα την κράταε, ’ς τά μάτια την τηράει- 
— κερά μ’ δέν είσαι ρόδινη, κερά μ’ δέν είσαιν άσπρη κτλ.'

προς άνυπάνδρους κόρας:

εδώ μαντήλια κρεμουνται, εδώ μαντήλια σειόνται' 
εδώ ’χουν ν£α κόρη ξανθή καί θέ νά την παντρέψουν 
την είδ’ ό γυιός του Βασιλιά, την είδ’ ό γυιός τοΰ 'Ρήγα- 
τήν είδαν τριά άρχοντόπουλλα ’πό μέσ’ από την ΙΊόλι κτλ.·

εις παιδία μικρά:

ένα μικρό μικρούτσικο, σπυρί μαργαριτάρι κτλ
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Επίσης ύπάρχουσιν ιδιαίτερα άσματα προς γέροντας, 
γραίας, έν τη ξένη μένοντας κττ..

'Οσάκις συναντηθώσι δυο Ρογκάτσί,α το ΘεωροΟν εαυτό 
ισχυρότερου προεκβάλλει τον Άράπη καί τον γαμβρόν, 

οίτινες έξάγοντες οιασταυροΟσί τάς σπάθας αύτών, ύφ’ ας 

οφείλει να διέλθη άνά έκαστον μέλος τό έτερον Ρογκάτσι- 

άν δεν δεχθη, αντιμάχεται καί έντεΟθεν προκύπτει πεισμα
τώδης άγων κατ’ άρχάς μεν διά των χειρών καί ξύλων, 
κατόπιν δέ διά των δ'πλων, έως ού ή διαλυθώσι φονευομέ- 
νων τινών, ή ύποχωρήση τό έτερον.

θέσεις δέ καλούνται έν Παλαιοκάστρω καί τοϊς πέριξ 
αί έξης: ή I αύρία, ποτάμιον μέγα τοΟ χωρίου τούτου 
ρέον διά τοΟ χωρίου Πετσαρή καί χυνόμενον είς την Βα- 
σιλιάκα, δ έστιν έτερον ποτάμιον έκ Παπαράντζας προερ
χόμενου’ Κούτρα, ένθα ή ύψηλοτέρα άκρόπολις της Μη- 

τροπόλεως, Σκιά, Φτέματα, Ράχι, Κουτσούφλιανη, ’ς 
τές Γαυρώνες, Καστρόλογγο, Καπρίάνη, Παλιάμπελα, 
Τρόχαλο, Τσαπόγα, Πόρτα, Κυπρίώτη, ς τη Γαυρώνα, 
’ς την Πάσχα, Κλίμα, Ραζοπούλα, Κολο^θιά, Ράζία, 

Μαυρόες, ΧιλέαδοΟ, ’ς τοΟ Καρούτη, Βουργάρα, ’ς τη 
Λέβινη, ’ς την Ξινά, Βαρκά-Βρύσι, Κϊ,ούγγι, ΪΙηροπόταμο, 
Βαζούρέα, Λαπαρδάς (ποταμός).

Παρά τό χωρίον Πορτίτσα καλείται σπήλαιάν τι έπί 
του όρους Βομπρότρυπα, ένθα λέγεται οτι ύπάρχει Κά
στρο, λεγόμενον Στεφάνι έκ της στρογγυλότητος’ ένταύθα 
οί χωρικοί των πέριξ μετακομίζουσι τά άρρωστα (βομπίρ κα 
κοινώς) βρέφη καί διαβιβάζοντες άπό τού ενός εις τό έτερον 
άνοιγμα τοΟ σπηλαίου άφίνουσι να πέσωσι τά ενδύματα 
αύτών καί έκ τούτου νομίζουσιν οτι σφζονται άπό της 
άσθενείας γινόμενα ύγιά.
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I A') Έν Κιλελέρ τής Λαρίαης.

’Ίχνη άρχαίας πόλεως (τον ’Αρμένιον;).

Το χωρίον Κιλελέρ κειται άριστερά της σιδηροδρομι

κής γραμμής έκ Γκερλί εις Λάρισαν εις άπόστασιν ήμι- 
σείας σχεδόν ώρας άπό τής ομωνύμου στάσεως- ύπέρκειται 

δέ τοΟ χωρίου μέγας νεολιθικές συνοικισμός, έφ’ οδ τζα- 
μίον έν έρειπίοις πλήν τοϋ μιναρέ, πεποίημένον εκ πλακών 
εξ άρχαίων οικοδομημάτων, ιδίως δ’ έκ τάφων ιστορικής 
περιόδου.

Μεταξύ τής στάσεως καί το Ο χωρίου έν θέσει Κούμνέα 
εδρε χωρικός καλλιεργών εν άγγεϊον πλήρες αργυρών νο

μισμάτων τοΟ Φιλίππου, ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, Δη- 
μητρίου τοΟ ΠολιορκητοΟ, Λυσιμάχου κττ·, ών πολλά 
κατασχεθέντα παρεδόθησαν τφ Νομισματικφ Μουσείφ 
’Αθηνών.

Αιτήσει τών ιδιοκτητών άνασκάψαντες ένταΟθα επί 
μικροΟ έπάρματος τής πεδιάδος, εΰρομεν θραύσματα άγ- 
γείων τής Ε’-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, ίσως έκ μεγά
λων πλημμυρών παρασυρθέντα, διότι ούδαμοΟ διακρίνον- 
ται ίχνη οικοδομημάτων άρχαίων ή άρα δεν ύπήρχον, ή 
ήσαν πάντα πλινθόκτιστα- μετ’ αυτών εύρέθησαν καί έγ
χρωμα νεολιθικά άγγεϊα κοινοΟ τύπου ομοια τοϊς ένΔιμηνι'ω-

Περαιτέρω τοΟ χωρίου προς τούς πρόποδας το0 όρους 
τών Κυνος Κεφαλών ύπάρχει βουνός Ντάς’-Τεπέ καλού
μενος, ένθα είδομεν λαξευτούς έπί τοΟ βράχου τάφους, πά
λαι ήνεωγμένους. Παρ’ αυτόν καί τό χωρίον 'Αλίτσι 
ύπάρχει έκκλησία, ένθα κιονόκρανον βυζαντιακόν παλαιο- 
τέρας καί εγγύς ύψωμα χωματώδες, ίσως πολυάνδριον.

Λέγεται δ’ δτι ύψηλότερον κατά τά μέσα τού όρους
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έν θέσει Βυθός ύπάρχει Παλαιόκαστρον τετειχισμένον διά 
μεγάλων λι'θων ούχι έπιμελούς λαξεύσεως- όντως δέ μα- 
κρόθεν φαίνεται μέγα έπίπεδον ύψωμα ώς άκρόπολις ιστο
ρικών χρόνων καί πιθανώς ύπάρχει ένταΟθα πολίχνη τις 
αρχαία, ίσως το ’Αρμένιον της ιστορικής περιόδου, ώς ήδη 
ήκάσαμεν έν ΠΑΕ 1910, 232. Περαιτέρω Βορειοδυτικώς 
προς την Κραννώνα διακρίνεται επί τών προπόδων τού 
όρους έτερον μέγα Παλαιόκαστρον.

ΙΒ') Έν Δολοπία.

1) Άρχαΐαι πόλεις από Καΐτοης εις Σμόκοβον.

Κατά το τέλος τού έτους έν ώρα λίαν άκαταλλήλω 

διετάχθημεν νά μεταβώμεν εις Δρανίσταν Δολόπων, χωρίον 
κείμενον υψηλά επί τού δασωδεστάτου καί μεγαλοπρεποΰς 
όρους Ίτάμου, τελευταίου Νοτίου τμήματος τής Πίνδου.

Μία οδός προς τούτο είναι ή έκ τοΟ σιδηροδρομικοί! 

σταθμού Καίτσης' το0 χωρίου τούτου ΰπέρκειται υψηλόν 

βουνόν, έ<©’ οδ τείχη αρχαίας πόλεως' ή άκρόπολις έχουσα 
ικανήν έπίχωσιν διατηρεί πιθανώς σημαντικά άναθήματα, 
ώς ή τών Γάννων καί αί δμοιαι' λέγεται ό'τι σώζονται πολύ 
καλώς τά τείχη ώς καί πύλη' έκ τού χωρίου άπεστείλα- 
μεν εις Βόλον άνάγλυφον έπιτύμβιον πλάκα, έφ’ ής τών 
πλευρών ύπάρχουσιν άπελευθερωτικαί έπιγραφαί, ούχί 

ορθώς έν τισιν έκδοθεισαι έν IG IX2 228.

“Ετερον σημαντικόν ψρούριον λέγεται ό'τι ύπάρχει παρά 
το χωρίον Πάπα σφζόμενον έν καλή καταστάσεΓ έπί τής 
άκροπόλεως αύτοΟ, ένθα υπάρχει «πέτακας», ήτοι σωρός 
λίθουν, λέγουσιν οι ποιμένες ό'τι ειδον πολλάς λεύκάς πλά
κας πλήρεις γραμμάτων- άλλοι λέγουσιν ό'τι είναι δύο 
Κάστρα έκεϊ, χωριζόμενα διά ρεύματος- ύπάρχει δέ καί
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σπήλαιον «πού το φιλογούνε», ήτοι διαφημίζουσιν ώς ση
μαντικόν οί περίοικοι.

Τρίτον Παλαιόκαστρον επί τοΟ Ίτάμου είναι το τής 
Δρανίστης, περί ού εν τοϊς κάτω' σημειωτέον δτι έκ Καί- 
τσης άγει άτραπος διά τοΟ δάσους έπι πολλάς ώρας εις 
Δρανίσταν, καθ’ ήν ατραπόν παρετηρήσαμεν πολλαχού 
ίχνη αρχαίας οδού.

Τέταρτον Δολοπικόν φρούριον, ΙΙαλίόκαστρο καλού- 
μενον, κεϊται μίαν ώραν μακράν τής Δρανίστης έπι ύψη- 
λού δασώδους βουνού μεταξύ των ρευμάτων Κόκλα καί 
Γκελανίτη' σώζεται έν άρίστη καταστάσει καί είναι πολυ
γωνικόν, ώς τα πλείστα τής Δολοπίας' λέγεται δτι έχει 
δύο πύλας μετά κλιμάκων λίθινων καί έπι τής κορυφής 

σωρόν πλακών εξ έρειπίων ναού πιθανώς.
Πέμπτον Κάστρον λέγεται δτι ύπάρχει ύπέρ τον Σμό- 

κοβον καί εκτον ούχί λίαν μακράν παρά το χωρίον Θρα- 
ψίμι. Έβδομον μνημονεύουσιν έν θέσει Κυδωνιά μίαν 
ώραν μακράν τής Παλ^ογέαννιτσοΟς' Τούτο λέγουσιν δτι 
είναι μέγα καί έχει κτισθή διά μεγάλων πολυγωνικών 
λίθων.

Όγδοον άναφέρουσι το λεγόμενον Κάστρο ήμίσειαν 
ώραν ύπέρ τό χωρίον Βαρμπάπι εν θέσει Άϊλίάς' έπ’ 
αυτού ύπάρχει μέγας θολωτός τάφος, ένθα οί ποιμένες 
συλλέγουσιν ύδωρ' ουτω βεβαιοΰσι τα περί τού τάφου 
εκεί οί ίδόντες τον έν Δρανίστη.

Περαιτέρω δέκατον φρούριον άναφέρουσι το τής Ρεν- 
τίνας, τό Βορειότατου βεβαίως τής Δολοπίας- εις τό τέρμα 
δέ Νοτίως παρά την πεδιάδα τών θαυμακών άναφέρεται 
ενδέκατον τό τής Ανω Άγόριανης, ένθα λέγουσιν δτι 
ύπάρχουσι τάφοι λαξευτοί επί τών βράχων, καί δωδέκα
τον το τής Κάτω Άγόριανης, δπερ διακρίνεται ήδη άπό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
22/05/2023 22:55:41 EEST - 107.22.115.94



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1911 349

της Φαρσαλίας πεδιάδας- πρόχειρον διάγραμμα αύτοΟ 

βλ. έν είκ. 14.
Τα τείχη της άκροπόλεως ταυτης δεν διετηρήθησαν 

πανταχοΟ έν καλή καταστάσει, κρημνισθέντα έσχάτως 
ύπό των εργολάβων κατά την ΐδρυσιν του ΔιεθνοΟς σιδη
ροδρόμου" εχουσι πάχ. τριών μέτρων καί ύψος ένιαχοΟ 
δυο" σύγκεινται εκ μεγάλων πολυγωνικών λίθων επιμε
λούς έφηρμοσμένων. Έπί της άκροπόλεως, μικράν έχούσης

Είκ. 14. Περίβολος πολυγωνικών τειχών αρχαίας πόλεως.

έπίχωσιν, διακρίνεται το κτίσμα Ν ίσως ναός, ή άνάκτο- 
ρον, ετερόν τι δέ παρ’ αύτό εντός τών πρίνων" κάτω αυτής 
Νοτιοανατολικώς εύρέΟησαν τάφοι κεραμοστεγεϊς" έντεΟ- 
Οεν μετεκομίσαμεν εις το Μουσεϊον Βόλου τμήμα άναγλΰ- 

φου στήλης καλής τέχνης και λαμπρών χρόνων μετά με
γάλης ένσφραγίστου κεραμίδας τάφου.

Έκ δέ τής κάτω πόλεως, έκτεινομένης προς τήν πε-
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δ'ιάδα έπί τοΟ νυν χωρίου, 6λίγα ίχνη τειχών ισοδομικών 
μάλλον έκ λίθων μικρών διακρίνονται- έν οικία Ν. Χαμ- 
πίπη ύπάρχει στήλη επιτύμβιος μετ’ άνθεμίου άμελώς 
γλυπτού καί επιγραφής «Εύτροφίων Άρίστωνος | ήρως 

χρηστέ | χαϊρε», έτέρα λήγουσα εις λεΐον γραπτόν ποτέ 

άνθέμιον μετ’ ιχνών επιγραφής. ’Εν δέ τή οικία Ζωής 
Οικονόμου ύπάρχει μικρά στήλη μετ’ επιγραφής «Λυσι- 
μάχα Εΰβιότου» καί έτέρα μετ’ αετώματος και έπιγραφής 
«Ξενόφιλος Σφακίωνος». Λέγεται ότι καί άλλοι έπιγε- 
γραμμένοι λίθοι ύπάρχουσιν άνά τ'ο χωρίον καί τούς άγρούς, 
άλλ’ ημείς έλλείψει χρόνου καί ένεκα τού χειμώνος δεν 

ειδομεν αυτούς.
Τά φρούρια ταΟτα τής Δολοπίας καί άλλα ίσως ύπάρ- 

χοντα δέονται, ώς είναι εύνόητον, μακράς έρεύνης καί θά 
ήτο τοΟ κόπου τά μάλιστα άξια ή διά σκαφικών αποπει
ρών έρευνα αύτών, ίνα προσδιορισθώσιν αί άγνοούμεναι 

βλως πόλεις καί πολίχναι τής άξιοσπουδάστου ταύτης 
όρεινής άρχαίας επαρχίας- δΓ αυτών θά διαφωτισθή σπου- 

δαίως ή επιστήμη, ώς είναι φανερόν έκ τών προειρημένων.
Θέσεις άπό Άγόριανης εις Σκάρμιτσαν, Δομοκόν καί 

τά πέριξ μέχρι Φαρσάλου λέγονται αί εξής: Κάστρο (άκρό- 
πολις Φαρσάλου), ΣοΟρλα, Γυφτόβρυσι, Καράπλα1), Κριν- 

τήρι, ’Αμπέλια, Άλογοπάτι, Βρυσέά, Συκέά, Μπογάζι, 
Τραγάνες, Παπακώστα-ΓΙηγάδι, Κεραμαργείό, Ντουλάπια,

1) Τάς επί βράχων του ορούς τούτου έπιγραφάς, περί ών έγράψαμεν εν 
ΠΑΕ 1910, 182 άντέγραψεν εν έκτύποις τή ήμετέρα υποδείξει μεταβάς επί 
τόπου ό Fr. Stahlin, ίνα μελετήση καί μετά την υφ’ ημών εκδοσιν πρόσθεση 
τάς έαυτοΰ γνώμας. Επίσης ελαβεν εκτυπον του πάλαι γνωστού μοι ψηφίσμα

τος τών Θαυμακών, τού έντοιχισθέντος έν τώ νέω κλιβάνω της πλατείας Δο- 

μοκού, δπερ τό ’Αρχαιολογικόν Συμβούλιον δεν μοι έπέτρεψε νά άποκομίσοι δι’ 
άποσχίσεως τών περιττών (διότι είναι μέγας ογκόλιθος δυσμετακόμιστος), προτί

μησαν την φθοράν τού όλου της άπορρίψεως τού αχρήστου μέρους. Καί το ψή
φισμα τούτο θέλω έκδώσει προσεχώς έν ταις έμαΐς άνεκδότοις Θεσσαλικαις 

έπιγραφαΐς.
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Γουρνάρεμα, Βαλόρεμα, Βασιλάτρυπα, Κρεββάτι, Κου
κουβάγια, Τραγοβούνι, Γρίβα, Πάτωμα, Κασσιδιάρης, 

Καρλιντζή, Ρέμα-Κανάλία, Χόχλία, Καζάνια, Τσικου- 
ραλά, Γκΐόλι, Κομμένο-Τζαμί' ή Κακκάρα, Κριτήρια, 
Καλ^ακόΟρος, Ψηλό ράχες, ΝτάπΙες, Νυφίτσα.

Σημειωτέου οτι ή τελευταία δέσίς εσχε τήν έπωνυμίαν 
έκ μύθου προσομοίου τφ της Νιόβης' πρώτον νομίζουσιν 
οτι ό βράχος Νυφίτσα ομοιάζει προς σώμα νεαράς γυναι- 

κός' μετεμορφώθη δέ κόρη τις, ήτις ύπανδρευομένη έζή- 
τησε και ελαβε παρά τής μητρός αύτής άπασαν τήν περιου
σίαν καί τά οικιακά σκεύη' τελευταίου δ’ έζήτησε καί 
τήν μόνην έναπομεινασαν τή γραία μητρΐ ft κλώσσα μέ 
τά πουλλ,ίά», έξ ού άγανακτήσασα κατηράσθη αύτήν ή 

μήτηρ καί άπελιθώθη οΰτω.
Περαιτέρω ΝτάπΙες, Άμιλι,ανός, 'Αγίά Τριάδα, Τρανό 

Κοτρώνι, 'Αϊλιάδες, Μάτι, Άρβανιτόρεμα, Γόλίανες, 
Ασπρόχωμα, Γραμμένες-Στέρνες, Λιβαδάκία, Κυδωνιά, 

Ποτάμι, Παππαπέτρου, ’ς τούς Άμπλαϊοι, Καζάνια, Χού- 
σου-Κοτρώνι, Τσ’άπουρνα, ’ς το Μπούρι, Μπιρμπίλη 
Ράχι, ς τούς Βέντζους, Δύο Ρέματα, ς το Φόρος, Βλαχο- 

κάλυβα, Κουδουνιστο-Πηγάδι, Ρήγα-Βρύσι, Παλιάμπελα, 
Ιαμπακόρεμα, Άγά-Μαντρί, Κομμένη - 'Ράχι, Μαντζο- 
χώρι, Άληάγα-Βρΰσι, Μίσίαγα, Ισιώματα, Κοττά-Βρύσι, 
Λουρίδες, Βαθρέματα, ώηράκαμπος, 'Αλατόγεία, Ξηρό- 
γουρνα, Καραντζόραχες, Μαγοΰλα, Βρύσι-Βάτο, Λεβεν- 
τούρα, Στενά-Λιθάρία- Μύλ?α, Παλ’οκκλήσι, Κουτσο- 
πλάτανος' καλείται καί είδος δφεως « έλαφτ,άς » ένταΟθα 
καί το βραδύνω λέγεται « μοργαρίζω ».

2) Πόλις αρχαία και μέγας ϋολοπδς τάφος εν Δρανίστμ.

Ευθύ ς ύπέρ το προειρημένου χωρίου Δρανίστα ύπάρ-
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χουσιν έν σχεδ'ον καλή καταστάσει τείχη πολυγωνικά έκ 
μεγάλων λίθων, λίαν επιτελώς ήρμοσμένων, ών ευδιά

κριτα σώζονται τα της άκροπόλεως μετά πολύ μεγάλων 

πύργων, και ύπ’αύτήν Νοτίως τριών περιβόλων της κάτω 
πόλεως- τούτων βλ. το ήμέτερον πρόχειρον διάγραμμα 
έν εικ. 15.

Υπό την άκρόπολιν κα'ι εύθυς ύπέρ διάζωμα, της

ΔΡΑΝΙΣΤΑ ΔΟΛΟΠΩΝ

ΕΙχ, 15, Πολυγωνικά τείχη και τάφος Φολωτός αρχαίας πόλεως.

ποτέ κάτω πόλεως πιθανώς, άνεσκάψαμεν θολωτόν τάφον, 
ού ό δρόμος ήτο έστεγασμένος διά μεγάλων πλακών καί 
άπό μέν τής άρχής αύτοΟ επί μήκος 3 μέτρων ό δρόμος 
είναι εύρότερος ώς εχων πλάτ. 1.21, κατά δέ τό λοιπόν 
μήκος 5.60 είναι στενώτερος ώς έχων πλάτ. 0.62 καί 
συγκλίνων τά άνω- οί τοίχοι έποιήθησαν έκ μικρών πλα-
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κοειδών λίθων, οΰς μόνον εις το ποτάμιον Κόκλα εύρίσκου- 
σιν' syει δε βψ. ό δρόμος 1.40-1.60.

’Εντός δεν ύπήρχε Ούρα ουδέ παραστάδες, άλλ’ άπλώς 
έποιήθη άνοιγμα πλατ. 0.78 ώς έν τώ τάφω Καπακλΐ 
και τοις όμοίοις‘ είχε δε βυσθή διά μεγάλων καί μι
κρών λίθων ή Ούρα αύτη·

Ή Οόλος είχε προ αιώνων καταπέσει' έσώΟη νΟν έπί 
ύψ. 3.50’ έχει δε ένδον διάμετρον κατωτάτω 4.70. 
’Εντός αυτής εύρέΟησαν τριάκοντα και είς νεκροί καέντες 
έπϊ τόπου άναμφιβόλως, και μάλιστα προ της κτίσεως 
της 0όλου' διότι τινές λίθοι αυτής κατωτάτω έσκέπαζον 
όστά άνθρώπινα' εύρέΟησαν καί τινα όστά άτάκτως καί 
κτερίσματα ομοίως έν τω δρόμω' Οά διεπέρασαν έκεϊΟεν, 
δτε κατέπεσεν ή Οόλος, παρασυρόμενα ύπό εΐσρεόντων 
ύδάτων.

Ύπήρχον δ’ έν τη Οόλω και δύο βόθροι, ώς έν Λέστ’ανη 
καί Σέσκλα» (βλ. άνω σελ. 293. 296 κέ.) πλήρεις όστών 
ανθρωπίνων' όστά ζώων καί πτηνών εύρέΟησαν ικανά καί 
μετά τών νεκρών έκ συγκαέντων αύτοΐς ζώων καί ύψη- 
λότερον εν τοϊς άνω χώμασιν' άλλά τά τελευταία ταΟτα 
ήσαν βεβαίως ζένα καί άσχετα προς τον τάφον, συμπε- 
σόντα έκ τών άνω μετά κεραμίδων κττ. κατά την πτώσϊν 
τού άνω τής Οόλου.

Τα έν τώ τάφω κτερίσματα ήσαν ποικίλα καί ίκανώς 
πλούσια, ιδίως σφραγιδιόλιθοι μετ’ έγγλύφων παραστά
σεων, θήκαι όϊτέϊναι μετά κοσμημάτων έγγεγλυμμένων 
κττ·' έκ τών εύοεθέντων αγγείων δηλοΰται ότι ο τάφος 
έποιήΟη κατά την γεωμετρικήν περίοδον, περί τό 800 
π. Χρ. στρογγύλως εΐπεΐν' επειδή προτιθέμεθα νά δίαλά- 
βωμεν περί τού τάφου τούτου αλλαχού διά μακρών, άρ- 
κούμεΟα έν τώ παρόντι τοΐς προειρημένοις.

23
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3) Δημώδεις γενεαλογίαν καν τοπωνυμίαν.

Είναι άξιον σημειώσεων ότι οί χωρικοί της Δρανίστης 
γενεαλογοΟσι το ycopiov αύτών, λέγοντες δτι εκτισεν αύτό 
δ βασιλεύς Δράνος' ήτο δέ γενναίος βασιλεύς οδτος και 
φίλόπολις, άποζών μετά των ύπηκόων αύτοΟ τά πολλά 
εκ ληστειών' διότι λέγουσι τάδε περί αύτοΟ: «δ Δράνος 
έπηε κι’ εκοψε κοπάδια ’ς τά Φέρσαλα κΓ δ βασιλιάς άπ'ο 
τά Φέρσαλα έκίνησε στρατό νά ’ρΟη νά χαλάση τό Δράνο' 
μά κάποιος τοΟ δωκε χαμπέρι τοΟ Δράνου άπό τούν κάμ
που κι’ έπίασε δ Δράνος μέρος δποΟ ναι πέρασμα κι’ 
έκάναν μάχη' κι’ έσκοτώσανε δ Δράνος τούς Φερσαλινούς 
κΓ άπού τότες λέουνται Φερσαλομνήματα »' ή θέσις αυτή 
μνημονεύεται παρά τούς τελευταίους πρόποοας τοΟ Ίτά- 
μου' μέχρι αύτής ήσαν τά Γραμμένα, ήτοι τά ύπό των 
Τούρκων ύποταχθέντα και καταγραφέντα προς πληριομήν 
φόρων χωρία' έκεϊθεν δέ προς τό όρος ήσαν τά Αγραφα· 
είδομεν δέ την Οέσιν αυτήν καί φαίνεται όντως πλήρης 

μικρών τάφων.
Προς τούτοίς διηγοΟνται οί χωρικοί δτι εις παλαιοτέ- 

ρους χρόνους κατώκουν εκεί οί Αήνηδες (δ Αήνης) άνδρες 
ΐσγυροί, μεγαλόσωμοι, γυμνοί τά πολλά καί φιλάνθρω
ποι' οδτοι φαίνονται ένίοτε καί σήμερον εις τινας άνά τό 
δάσος' διότι γέροντά τινα Δρανιστιώτην «ίδρωμένον κΓ 
άποσταμένον μέ τό έννι ’ς τον ώμο τον άπάντησ’ ένας Λή- 
νης καί τοΟ λέει: γιατ’ εισ’ έτσι άποσταμένος; άπ’ τ’ αλέ

τρι ποΟ ’ναι βαρύ, τοΟ λέει' καί τό πήρ’ δ Λήνης καί τοΟ 

λέει: αύτό ’ναι βαρύ; καί τό ’κλασε (=εθραυσε) μέ τά 
χέρ^α άπάνου ’ς τό γόνα του».

θέσεις δέ άνά τήνΔρανίσταν καί τά πέριξ άναφέρουσι τάς 
έξης: Καστρί, ένθα ή προειρημένη άκρόπολις, ’ς τήν Άμα-
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γρίδα, Μουστερή, ’ςτοΟ Κόκλα, ’ς τον Γκελανίτη' τά τέσσαρα 
ταΰτα είναι μεγάλα ρεύματα έκ Δρανίστης μέχρι Παλαιο
κάστρου, οδ εγγύς ύπήρχέ ποτέ χωρίον Νίοχώρΐ' Αϊθα- 
νάσις, Αϊλιάς, Άναθεμάτισμα, Τραπεζίτσα, Παλίοχώρι, 
Πετρωτά, Σκιά, ’ς τούμ Πέτσα, Κουτσαγγέλη, Σουρβιά, 

Γραμμένο, Μελίσσι, Πεντεμύλοι, Καλόγρια, Δυό-Γκορ- 
τσές, Βελίκ -Βαρκο (Βελικου), Μπαξιά-Βρύσι, ένθα είναι 
«άμπλας», ήτοι όπή εύρεΐα άκτιστος, εξ ής εξέρχεται 
ύδωρ, Καταλκαγϊά, Μτσάρα, Κρεμαστό, Κρύα-Βούσι, 
Πλάκα, ς τό ΧοντροπλοΟμ’, ς το Σόϊνο, Ρόιδο, Πλατά
νια, Πλατανόρεμα, Ξηροβούνι, Σαπάβρυσι, Αυγό, Ντιλη- 
κώσταινας, Λιβάδια, Κεραμίδι, Μασλί, Παλίομανάστηρο, 
Γιοφύρι, ς τ’ Άμπελορίτη, ’ς τά Δύρμα, Μακρυράχι, 
Τρέπίο- Λιθάρι, ς τή Μέγκα, Μέγα Λιβάδι, Γίωργ’οΟ 

Βρύσι, Ζουγκλαίικο, Παλιάδεντρο, Καλύβια, Αουτσαίΐκο, 
Μνήματα. Σημειωτέον προς τούτοις δτι ό λιψ έν Δρανίστη 
όνομάζεται Μέγας καί είναι δριμύτατος τον χειμώνα.

Επίσης δεικνύουσιν οί χωρικοί καί έξαίρετον άερόλι- 
Οον, διατηρούμενον νΟν έν τή εκκλησία τής Αγίας Παρα
σκευής' έπεσε παρά την έκεΐ πηγήν την μεσημβρίαν τής 
6 Αύγούστου 1873' έχει μέγεθος δίσκου παλαιστρικοΰ 
καί σχήμα προσόμοιον άκανόνιστον, είναι βαρύτατος, με- 
λανόχρους καί φέρει ινώδη κανονικά διαχωρίσματα άπο- 
τελοΟντα τετραγωνίδια, έτι δέ βαθύσματα μικρά κωνικά, 
ώς διά δακτύλων πεποιημένα.

Περί τά τέλη Δεκεμβρίου κατεγράψαμεν τά αρχαία 
τοΰ προσωρινοΟ Μουσείου Λαρίοης όντα 620' μετέβημεν 
δέ καί εις Λαμίαν, ένθα εύρέθησαν ίχνη τοΟ τείχους τής 
κάτω πάλεως καί πύργος έξ ερυθρών κροκιλοπαγών κυβο
λίθων μεταξύ τών οδών Καρπενησιού, Γκότλανδ καί 
Έσσλιν. Έν τω γυμνασίω διατηροΟνται άνευ ουδέ-
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μιας προσοχής, πατούμενα τά πολλά ύπ'ο των μαθητών, 

τά έξης αρχαία: 1) μαρμάρινη σαρκοφάγος μετ’ αναγλύ
φων ’Ερώτων και ανθοδεσμών 2) στήλη επιτύμβιος «Φί
λων Φίλωνος»- 3) τμήμα βάθρου χαλκοΰ άνδριάντος μετ’ 
ιχνών επιγραφής’ 4) στήλη έπιτύμβιος «,.οδάμου»' 5) 

προ τής έξωθύρας κεχωσμένον και φθειρόμενον βάθρον τι 
άρχαϊον.

’ Εν Βόλφ, 1912.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΑΡΒΛΝΙΤΟΠΟΤΛΛΟΣ
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