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1. Ναός τοϋ Σωτήρος

Είναι τό καθολικόν διαλελυμένης Μονής κει- 
μένης όλίγα χιλιόμετρα πρός δυσμάς τοϋ Γαλα- 
ξειδίου έπϊ πλαγιάς λόφου.

Έν κατόψει άποτελεΐται από εν παραλληλό
γραμμον, έξωτερικών διαστάσεων 12,00 X 5,00 μ., 
(έσωτερ. διαστ. 10,65 X 3,57 μ.), ένφ είς τήν 
άνωδομίαν καί τήν στέγην σχηματίζεται εις σταυ- 
ρεπίστεγον, μέ ΰψηλοτέραν τήν έγκαρσίαν κε
ραίαν ( Πίν. 149 β ).

Έκ τής έξετάσεως τής τοιχοποιίας έξάγεται, 
ότι άφ’ ένός μέν τό άρχικόν μήκος τοϋ ναοΰ ήτο 
6,95 μ. έκ τών ύστερων δέ έπηυξήθη πρός δυσμάς 
είς μήκος 12,00 μ., άφ’ έτέρου δέ κατά καιρούς 
οΰτος ύπέστη πολλάς έπισκευάς καί συμπληρώ
σεις.
Ό βόρειος τοίχος διατηρεί, κατά τό πλεϊστον, 

τήν άρχικήν του μορφήν. Είναι έκτισμένος έκ 
κοινής τοιχοποιίας μέ χρήσιν άφθονων θραυσμά
των κεράμων καί μίαν ζώνην έκ κουφικών γραμ
μάτων, έν μέσω τών όποιων είκονίζεται σταυρός. 
Ύπό τό άέτωμα τής βορείου κεραίας άνοίγεται 
δίλοβον παράθυρον, τά τόξα τοϋ όποιου είναι έξ 
όπτών πλίνθων, έπιστεφόμενα ύπό απλής σειράς 
οδοντωτής ταινίας ( Πίν. 149 γ ).

Ή κατασκευή τών κεραιών τής στέγης είναι 
έπιμελεστέρα. Γίνεται χρήσις όπτών πλίνθων 
εις όριζοντίας σειράς ( Πίν. 149 γ ).

'Ο νότιος τοίχος είναι άνακατεσκευασμένος 
έξ όλοκλήρου διά κοινής τοιχοποιίας, ένφ είς 
τήν νοτίαν κεραίαν τής σταυρικής στέγης έχει 
έφαρμοσθή τό πλινθοπερίκλειστον σύστημα.

Τό έσωτερικόν τοϋ ναοΰ είναι έπιχρισμένον 
δΓ άσβεστοκονιάματος. Είς τόν βόρειον μόνον 
τοίχον σώζονται έκ τοϋ ζωγραφικού διακόσμου, 
τρεις όλόσωμοι μορφαί καί έτεραι δύο είς τά 
ύφαψίδια τοϋ διλόβου παραθύρου, έργα καλής 
έργασίας τοϋ 17ου-18ου αίώνος.

2. Ναός 'Αγίου Ίωάννου

Ναός έντός τής πόλεως άνευ ιδιαιτέρας σημα
σίας. ’Εντός αύτοΰ φυλάσσεται καλώς διατηρη
μένη είκών, διαστ. 1,02 X 0,73 μ., έν ή είκονίζεται 
είς τό μέσον ή 'Αγία "Αννα ένθρονος, φέρουσα 
είς τάς άγκάλας της τήν Θεοτόκον, κρατοϋσαν 
όμοίως τόν μικρόν Χριστόν. ’Αριστερά τών τριών 
τούτων μορφών ϊσταται ό "Αγιος Νικόλαος, δε
ξιά δέ ό "Αγιος ’Αντώνιος. Ή είκών φέρει τήν 
ύπογραφήν τοϋ Μιχαήλ Δαμασκηνοΰ.

Έδόθησαν όδηγίαι είς τούς ’Επιτρόπους τοϋ 
ναοϋ διά τήν άσφάλειαν τής είκόνος.

3. Μητροπολιτικός ναός Αγίου Νικολάου

Νεωτέρα έκκλησία άνευ σημασίας. Χαρακτη
ριστικόν είναι τό μέγα ξυλόγλυπτον τέμπλον, 
έργον τοϋ Μαστρο-Νικόλα έξ ’Ηπείρου 1819 ( ;).

ΚΙΡΡΑ

Έγένετο καταμέτρησις καί φωτογράφησις τοϋ 
παρά τήν θάλασσαν μεσαιωνικού πύργου, έκτι- 
σμένου δι’ άρχαίων ύλικών.

ΔΕΛΦΟΙ

Κατόπιν τυχαίου εύρήματος διεπιστώθη έν τφ 
χωρίφ Δελφοί, ύπό τήν όδόν πρός τό Στάδιον, 
ή ϋπαρξις βασιλικής παλαιοχριστιανικής μετά 
ψηφιδωτού δαπέδου.

Ή βασιλική άπεκαλύφθη πλήρως δι’ άνασκα- 
φής γενομένης δαπάναις τής Υπηρεσίας (1959), 
άπετυπώθη καί έφωτογραφήθη.

Τό άξιόλογον ψηφιδωτόν δάπεδον αυτής, κα- 
λύπτον μόνον τό μεσαίον κλϊτος, μετεφέρθη διά 
συνεργείου τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως καί 
έτοποθετήθη πρό τοϋ Μουσείου τών Δελφών, τό 
δέ κτήριον σχήματος απλής τρικλίτου βασιλικής 
μετά νάρθηκος, σωζόμενον είς τινα σημεία μέχρις 
ύψους 1.80 μ. κατεχώσθη καί πάλιν ύπό τήν όδόν 
( βλ. B.C.H. 1959, σ. 752 - 756) ( Πίν. 149 α, δ, 
καί 150).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Α' Εισαγωγικά ( 1956 - 1959 ). Συνεπληρώθη- 
σαν τελευταίως όγδοήκοντα έτη άπό τής άπε- 
λευθερώσεως τής Θεσσαλίας ( 1881 - 1961 ). Τί 
έπετελέσθη κατά τό μακρόν αύτό χρονικόν διά
στημα ύπέρ τών άρχαιοτήτων τής χώρας, δέν 
είναι δυνατόν νά έκτεθή έδώ. Χρονογραφικώς μό
νον σημειοΰνται οί κυριώτεροι σταθμοί τής άρ- 
χαιολογικής έρεύνης τής περιοχής, ώς εισα
γωγή, τρόπον τινά, τής άναδρομικής έκθέσεως.

1. Είς τήν ιστορίαν τής έρεύνης τής θεσσαλι- 
κής Προϊστορίας δύο είναι οί κυριώτεροι στα
θμοί : Πρώτον, αί προδρομικαί, άλλά θεμελιώ
δεις άνασκαφικαί έρευναι τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας διά τοϋ Χρ. Τσούντα είς τό Δι- 
μήνι καί τό Σέσκλον ( 1901 - 1903 ), τάς δύο πα- 
σιγνώστους έκτοτε προϊστορικός άκροπόλεις 
τής περιοχής τοϋ Βόλου. Τά πορίσματα τών άνα- 
σκαφών έκείνων τοϋ Τσούντα, πλουτισθέντα κα
τόπιν διά τών συμπληρωματικών έρευνών τής 
’Αγγλικής Σχολής ύπό τόν A.J.B. Wace ( 1907- 
1910), άποτελοϋν άκόμη καί σήμερον τάς βάσεις 
τών γνώσεώνμας περί τής προϊστορίας τής χώρας.

"Επειτα, ή προϊστορία τής Θεσσαλίας έγένετο 
καί πάλιν άντικείμενον συστηματικής έρεύνης
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κατά τά τελευταία έτη, διά των άπό τοϋ 1953 άνα- 
σκαφών τοΟ Γερμανικού Άρχαιολογικοϋ ’Ιν
στιτούτου εις τήν περιοχήν τής Λαρίσης, κυρίως, 
ύπό τόν Vladimir Milojcic. ’Αποκαλυπτική εις 
βάθος τομή, δύναται νά χαρακτηρισθή ή πρόσφα
τος αότή έρευνα, τά πορίσματα τής όποιας υπήρ
ξαν έν πολλοϊς έπαναστατικά: Ή Παλαιολιθική 
’Εποχή, ή λεγομένη « Προκεραμεική » Νεολιθική, 
ή Νεολιθική ’Εποχή καθ’ όλου καί ή Πρώιμος 
καί Μέση Περίοδος τής ’Εποχής τοϋ Χαλκού, 
άντικρύζονται σήμερον ύπό άγνωστον τέως πρί
σμα ή φωτίζονται περισσότερον. Τό πεδίον τής 
έρεύνης διηυρύνθη κατά πολύ καί νέα, έξαιρε- 
τικώς ένδιαφέροντα, προβλήματα έτέθησαν, άλλα 
δέ έπελύθησαν ίκανοποιητικώς.

Τέλος, διά τών προσφάτων άνασκαφών τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας εις τήν Ίωλκόν, ένι- 
σχύθησαν αί έλπίδες μας περί τής διευκρινή- 
σεως καί τής Μυκηναϊκής Περιόδου τής Θεσ
σαλίας.

2. Τών 'Ιστορικών Χρόνων τής Άρχαιότη- 
τος άφθονα κινητά εύρήματα έγένοντο καθ’ 
όλην τήν χώραν. Πλούσιος ύπήρξε κατ’ έξο- 
χήν ό άμητός τών πολυετών έρευνών καί περισυλ
λογών τοϋ Ά. Άρβανιτοπούλου (1906- 1922): 
Αί περίφημοι γραπτοί στήλαι τής Δημητριά- 
δος καί μέγας άριθμός έπιγραφών περιλαμβάνον
ται μεταξύ τών εύρημάτων αύτών.

Συστηματική όμως άνασκαφική έξερεύνησις 
τών ιστορικών έν γένει λειψάνων οικισμών καί 
ίερών τής Θεσσαλίας ούδέποτε έπεχειρήθη (εξαι
ρέσει ίσως τής Δημητριάδος καί ευαρίθμων άλλων 
θέσεων ). Μεγάλαι καί όνομασταί πόλεις τής αρ
χαίας Θεσσαλίας, όπως ή Λάρισα, ή Κραννών, 
τό Κιέριον, ή Τρίκκη καί ή Φάρσαλος, μάς είναι 
άκόμη άγνωστοι. Σημαντικά ίερά, όπως τό τής 
Ίτωνίας Άθηνάς παρά τήν ομώνυμον πόλιν, τό 
Άσκληπιεΐον τής Τρίκκης καί τό ιερόν τού ’Α
πόλλωνος εις τό Πύθιον, δέν έχουν άκριβώς έντο- 
πισθή ή δέν έτυχον συστηματικής έρεύνης.

3. Τό Άθανασάκειον Μουσεΐον τού Βόλου 
παραμένει, έπί ήμισυ ήδη αίώνος (1909). τό μο
ναδικόν ώργανωμένον Μουσεΐον τής Θεσσαλίας. 
Τό τοπικόν Μουσεΐον τοϋ 'Αλμυρού έλπίζεται 
ότι θά έπιζήση τελικώς καί θά παύση νά λειτουρ- 
γή ύποτυπωδώς, ένώ ή Λάρισα θ’ άποκτήση μετ’ 
όλίγα έτη νέον Μουσεΐον.

Τοπικαί σύλλογοί άρχαίων ύφίστανται εις 
Νέαν Άγχίαλον, Άγιάν καί ’Ελασσόνα, στεγα- 
ζόμεναι εις χώρους οΰχί καταλλήλους.

Ή γενίκευσις τής μηχανικής καλλιέργειας κατά 
τάς τελευταίας δεκαετηρίδας, είς τάς πλείστας 
περιοχάς τής χώρας, έδημιούργησεν όξύτατον

πρόβλημα διασώσεως πολλών έκ τών λειψάνων 
αύτών καί τών άπειραρίθμων προϊστορικών συνοι
κισμών άφ’ έτέρου.

Ζημίαι κατά τήν Κατοχήν. Αί ζημίαι είς άρχαΐα 
τοϋ Μουσείου Βόλου ύπήρξαν άσήμαντοι καί 
έμμεσοι (έκ τής άποκρύψεως τών άρχαίων είς 
άκαταλλήλους χώρους κλπ.).

Είς τό Μουσεΐον 'Αλμυροϋ διηρπάγησαν πολλά 
άρχαΐα ύπό τών ’Ιταλών καί άπωλέσθη ό Γ' τό
μος τοϋ Εύρετηρίου τοϋ Μουσείου. Έκλάπησαν 
έπίσης οί ύπό στοιχεία Γ, ιε', ιη', ιθ', κδ', κζ’, κη' 
καί λζ' χαρτωοι κώδικες καί ό μεμβράνινος κώδιξ 
α' τοϋ ΙΒ' αίώνος (Έκθεσις Ν. Γιαννοπούλου 
άπό 27-4-1945).

Είς τό Μουσεΐον Λαρίσης έκλάπησαν ύπό έ- 
χθρικών μονάδων, στρατωνισθεισών έντός αύτοΰ, 
μαρμάρινα άγαλμάτια καί περί τά 300 άργυρό 
νομίσματα, ένώ έθραύσθησαν καί έξηφανίσθησαν 
πολυάριθμοι έπιγραφαί καί τινα γλυπτά. ’Ολίγα 
έξ αύτών άνεύρομεν έντειχισμένα είς τόν περί
βολον ή τεθαμμένα είς τήν αύλήν, είς βάθος ένός 
καί πλέον μέτρου !

Είς Νέαν Άγχίαλον ζημίαι έπηνέχθησαν είς 
τά ψηφιδωτά δάπεδα τών βασιλικών Γ καί Δ.

Τής Συλλογής Τυρνάβου περιεσώθησαν τά 
σπουδαιότερα όψιμα άρχαΐκά άνάγλυφα (έκτι- 
θέμενα ήδη είς τό Μουσεΐον τοϋ Βόλου), ένφ τά 
πλεΐστα άλλα λίθινα άρχαΐα (έπιτύμβια καί έπι
γραφαί ) κατεστράφησαν ύπό τών έχθρών.

’Εκ τών ζημιών είς άρχαιολογικούς χώρους 
καί μνημεία όδυνηροτέρα ύπήρξεν ή πλήρης σχε
δόν καταστροφή τοϋ άρχαιοτάτου ναοΰ τής ’Α
θήνας Πολιάδος έπί τής άκροπόλεως τών Γόν- 
νων, κατά τήν διάρκειαν τοϋ συμμοριτοπολέμου.

Ζημίαι εκ των σεισμών ( 1955 - 1957 ). 
Οί καταστρεπτικοί σεισμοί τών έτών 1955 καί 
1957 έπληξαν καί τά Μουσεία τής Θεσσαλίας, 
μάλιστα δέ τό Μουσεΐον τοϋ Βόλου, τό όποιον 
κατέστη έτοιμόρροπον. Ευτυχώς, αί είς έκθέματα 
ζημίαι ύπήρξαν άσήμαντοι, έπειδή τό κτήριον 
είχεν έγκαίρως ύποστυλωθή, τελικώς δέ έξεκε- 
νώθη. Έξαιρετικώς δυσχερής ύπήρξεν ή άποκα- 
θήλωσις τών γραπτών στηλών τής Δημητριάδος, 
αί όποΐαι τελικώς διεφυλάχθησαν άσφαλώς, χω
ρίς νά ύποστοΰν έμφανεΐς φθοράς καί βλάβας.

Ή άντισεισμική άνοικοδόμησις τοϋ κτηρίου 
τοϋ Μουσείου έπερατώθη κατά τά τέλη τοϋ 1959, 
άπό τής άνοίξεως δέ τοϋ 1960 έτέθησαν έν χρή- 
σει αί νέαι, είς τήν βόρειον πλευράν τής αύλής 
άνεγερθεΐσαι, αντισεισμικοί άποθήκαι.

Ζημίας ύπέστησαν καί τά κτήρια τών Μουσείων 
Αλμυρού καί Λαρίσης. Ή έπισκευή αύτών όμως 
ύπήρξε πρόχειρος καί, κατά συνέπειαν, ύπάρχει
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πάντοτε λανθάνον τό πρόβλημα άσφαλείας τών 
άρχαίων.

Τό λεγόμενον Μουσεΐον τής Ν. Άγχιάλου, 
παλαιά αποθήκη, κατέστη έπικινδύνως έτοιμόρ- 
ροπον, έσχάτως δέ όπεστυλώθη, έπειδή έκινδύ- 
νευσε νά καταρρεύση. Διά λόγους άσφαλείας 
παραμένει κλειστόν.

Έργααίαι Έπανεκθέαεως. Ύπό τάς άνωτέρω 
έκτεθείσας συνθήκας, έπανεκθετικαί έργασίαι 
δέν ήσαν δυναταί μεταξύ 1955 καί 1959.

Είς τό Μουσεΐον Βόλου κατεβλήθη προσπάθεια 
ταξινομήσεως καί καταγραφής τού πλουσιωτά- 
του προϊστορικού όλικού ( προερχομένου έκ των 
άνασκαφών τού Άρβανιτοπούλου, τού Wace κλπ. ), 
ώς καί των μικροτεχνημάτων. Διά τά γλυπτά καί 
τάς έπιγραφάς είχεν ήδη προηγηθή άξιόλογος 
έργασία ταυτίσεως.

Είς τό Μουσεΐον τής Λαρίσης μετεφέρθησαν 
τό 1957 τά άπό τού πολέμου έγκαταλελειμμένα είς 
τό λεγόμενον «Φρούριον» λίθινα άρχαΐα τής 
Συλλογής Λαρίσης. Ή έργασία έγένετο μέ τήν 
ένθερμον ύποστήριξιν τού φιλάρχαιου Δημάρχου 
τής Λαρίσης κ. Δημητρίου Χατζηγιάννη, διά 
μεταφορικών μέσων τού Στρατού.

Έπηκολούθησε κατά τό αυτό έτος καί τό έπό- 
μενον ή έργασία ταυτίσεως καί νέας καταγραφής 
τών πολυαρίθμων έπιγραφών καί των γλυπτών 
τού Μουσείου καί ή προσωρινή έκθεσις τών σπου- 
δαιοτέρων άρχαίων εις τήν αίθουσαν τού ώς Μου
σείου χρησιμοποιουμένου τουρκικού τεμένους. 
Είς τήν κατάταξιν, συμπλήρωσιν καί έκθεσιν 
συνέβαλε μεγάλως τό Γερμανικόν ’Αρχαιολογι
κόν Ίνστιτοΰτον διά τού Η. Biesantz. Έξ άλλου, 
μέρος τού πλουσίου υλικού τών τελευταίων γερ
μανικών άνασκαφών τής περιοχής τής Λαρίσης 
έξετέθη έντός μικρών προθηκών μερίμνη τού διευ- 
θύνοντος τάς έργασίας VI. Milojcic.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ!

1. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΙΩΛΚΩ (1956 - 1957)

Περί τών άνασκαφών αυτών τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας έδημοσιεύθησαν προσωρινά! έκ- 
θέσεις ( Πρβλ. Τό Έργον τής Άρχ. Έταιρ. 1956, 
43 έξ. καί ΠΑΕ 1956, Archaeology, 11 (1958) 13 
έξ.), ώστε παρέλκει ένταύθα έκτενέστερος περί 
αυτών λόγος. Αί άνασκαφαί τού 1956 έδειξαν, ότι 
όλόκληρος ή έκτασις τού γηλόφου τού «Κάστρου» 
τού Βόλου («Παλιά» σήμερον), μήκους 400 
καί πλάτους 270 μ. περίπου, άπετέλει τόν πυρήνα 
τής Μυκηναϊκής Ίωλκοϋ. Αί έπιχώσεις έχουν 
πάχος 12 μέτρων, έξ αύτών δέ τά 7 μ. καταλαμβά
νουν τά μυκηναϊκά καί προμηκυναϊκά λείψανα. 
Άπεδείχθη έπίσης, ότι, παρά τά γραφέντα ύπό

παλαιοτέρων έρευνητών, δέν ύφίστανται νεολιθι
κά στρώματα αυτόθι (Πρβλ, Θεσσαλικά Α' (1958 ) 
3 έξ.). Μυκηναϊκόν άνάκτορον, είς δύο έπαλλή- 
λους άρχιτεκτονικάς φάσεις σωζόμενον (πιθα
νώς δέ καί μέ ίχνη τρίτης, παλαιοτέρας ), ένετο- 
πίσθη κατά τό ΒΔ. άκρον τού λόφου. Τό έκ λευ
κού άσβεστοκονιάματος ( stucco) δάπεδον τού 
νεωτέρου άνακτόρου, τό όποιον κατέστρεψε τρο
μακτική πυρκαϊά όλίγον μετά τό 1200 π.Χ., εύρέθη 
είς βάθος 6.00 μ. άπό τής έπιφανείας.

Τέσσαρες άρχιτεκτονικαί φάσεις τής Μέσης 
’Εποχής τού Χαλκού καί δύο τούλάχιστον τής 
Πρωίμου άπεκαλύφθησαν ύπό τά μυκηναϊκά 
λείψανα.

Ή άνασκαφή τού 1957 (Πρβλ. Τό Έργον τής 
Άρχ. Έτ. 1957, 31 έξ.) περιωρίσθη, έλλείψει 
έπαρκών μέσων, είς τήν έξέτασιν τής στρωματο
γραφίας τής παρά τήν Ίωλκόν μυκηναϊκής καί 
προμυκηναϊκής θέσεως « Πευκάκια » (ταυτιζο- 
μένης πρός τήν άρχαίαν Νήλειαν ), έκ τής όποιας 
προήρχοντο άξιόλογα μυκηναϊκά άγγεΐα (Πρβλ. 
P.Wolters, AM 14 (1889), 262 έξ. ). Ή έπίχωσις 
είχε πάχος 8,50 μ., διεχωρίζετο δέ είς τρία μεί- 
ζονα μέρη, άντιστοιχοϋντα πρός τήν Πρωτοελ
λαδικήν, τήν Μεσοελλαδικήν καί τήν Υστερο
ελλαδικήν περίοδον. Ή πρώτη άντιπροσωπεύεται 
διά τριών άρχιτεκτονικών φάσεων, ή μεσαία διά 
πέντε καί ή άνωτέρα διά τριών.

Είς άλλην θέσιν τού συνοικισμού εύρέθησαν 
χαρακτηριστικά λείψανα τής Νεωτέρας Νεολι
θικής Περιόδου ( Πρβλ. Θεσσαλικά Α' ( 1958) 10 
έξ., είκ. 10 καί 12).

Λείψανα μεγαλοπρεπούς κτηρίου έντός μυκη
ναϊκής έπιχώσεως, λίαν τεταραγμένης όμως, έση- 
μειώθησαν είς μικρόν άπό τής έπιφανείας βάθος. 
Ό πλούτος τής κεραμεικής, ή όποια εύρέθη έξω 
τού κτηρίου αύτού καί τό μέγα πάχος τών κυρίων 
τοίχων του, έπιτρέπει τήν τολμηράν εικασίαν 
ότι πρόκειται περί τής κατοικίας τού άρχοντος 
τού συνοικισμού.

Κατά πάσαν πιθανότητα ό μυκηναϊκός συνοι
κισμός τής θέσεως αύτής, ή όποια δεσπόζει τού 
άσφαλεστέρου λιμένος τού ένδοτέρου μυχού τού 
Παγασιτικοΰ κόλπου, ύπήρξε τό έμπορεΐον τής 
Ίωλκού καί ό λιμήν διά τού οποίου είσήγοντο 
έκ τού Νότου καί διεκινούντο πρός τό έσωτερικόν 
τής Θεσσαλίας τά μυκηναϊκά προϊόντα.

2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ TPIKKIJ ( 1956-1958 )

Έντός τής πόλεως τών Τρικάλων, τής άρχαίας 
Τρίκκης, ένηργήθησαν κατά τά έτη 1956 καί 1957 
άνασκαφαί, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας, έν μέρει δέ καί τού Υπουργείου Δημοσ.

22
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Έργων καί τής «Φιλάρχαιου 'Εταιρείας» τής 
πόλεως. Αί άνασκαφαί συνεχίσθησαν τό 1958 
ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πρβλ. Τό 
Έργον τής Άρχ. Έταιρ. 1958, 68 έξ. ), εκτοτε δέ 
διεκόπησαν, έν άναμονή άπαλλοτριώσεων. Ή 
έρευνα διεξήχθη έν μέσφ μυρίων δυσχερείων, 
έντός οδών τής πόλεως, πλατειών καί παρά τά 
θεμέλια οίκημάτων.

Ή άνασκαφή του 1956 περιωρίσθη είς έρευναν 
του χώρου, όπου τφ 1902 ό Π. Καστριώτης 
( Περί τοϋ έν Τρίκκη ’Ασκληπιείου, 1903 ) άνέ- 
σκαψε κτήριον, ταυτισθέν πρός τό Άσκληπιεΐον 
τής Τρίκκης (κατά τόν άνασκαφέα, πρόκειται 
περί τοΟ « Άβάτου » ή του « περιβόλου » τοϋ 
’Ασκληπιείου τοϋ Λ' π.Χ. αί.).

Αί είκασίαι δέν έπεβεβαιώθησαν διά τών νέων 
εργασιών, άντιθέτως δέ άπεδείχθη, ότι πρόκειται 
περί λουτρώνος τών ρωμαϊκών χρόνων, προσηρ- 
τημένου είς μέγα κτήριον, δημοσίου προορισμοΟ. 
Άπεκαλύφθησαν ψηφιδωτά δάπεδα, κοσμούμενα 
διά συνήθων γραμμικών σχεδίων, τό όπόκαυστον 
τοΰ λουτροΰ καί άνάλημμα έκ κυβολίθων, πλά
τους 1,05 μ. ( Πίν. 3 52 γ). Τό κτήριον κατεστρά- 
φη κατά τόν Δ' αί. μ.Χ.

Παρά τό άποκαλυφθέν άνάλημμα ή σκαφή έφθα- 
σε μέχρι βάθους 5,05 μ. άπό τής έπιφανείας· πε
ραιτέρω σκαφή ήτο άδύνατος, ένεκα τών πηγαίων 
ύδάτων.

Είς βάθος 3,40 μ. συνηντήσαμεν στρώμα με
λανόν, περιέχον άφθονον τέφραν, άνθρακας καί 
οστά ζφων κεκαυμένα. Έκ τής κεραμεικής συνά
γεται, ότι τό στρώμα χρονολογείται είς τάς άρχάς 
τοϋ Γ' αί. π.Χ. ’Αλλαχού έσημειώσαμεν όστρακα 
καί τοΰ Δ' αίώνος (Πίν. 152α).

Βαθύτερον, τέλος, εύρέθησαν καί τινα προϊστο
ρικά όστρακα καί έν μυκηναϊκόν. Κατά τό 1957 
συνεχίσθη ή άνασκαφή τοϋ ρωμαϊκού κτηρίου 
καί έπεσημάνθη άρίστης τεχνικής άνάλημμα, 
άποτελούμενον έξ όρθοστατών έγχωρίου πωρολί
θου. Ή σκαφή είς βάθος, έξ άλλου, άπεκάλυ- 
ψεν άφθονα κεραμεικά λείψανα τής μυκηναϊκής, 
τής Μεσοελλαδικής καί ίχνη τής Πρωτοελλαδι
κής Περιόδου. Τά όλίγα γραπτά μυκηναϊκά ό
στρακα είναι άσφαλώς έντόπια, άνάγονται δέ 
κοσμητικώς είς τήν YE III Β φάσιν, ένφ τεχνικώς 
φαίνονται πρωτογεωμετρικά.

Τό 1958 αί άνασκαφαί συνεχίσθησαν δαπάναις 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ( Πρβλ. Τό Έργον 
τής Άρχ. Έτ. 1958, 68 έξ.). Έπεξετάθη ή έρευνα 
τοϋ μεγάλου ρωμαϊκών χρόνων δημοσίου κτηρίου 
πρός τά ΒΔ., ήτοι πρός τόν ναόν τοϋ Άγ. Νικο
λάου καί έξηκριβώθη, ότι τό δλον μήκος (ή πλά
τος) τοΰ κτίσματος όπερέβαινε τά 64 μ. Είς βά

θος 2.00 μ. άπό τής έπιφανείας άπεκαλύφθησαν 
ψηφιδωτά δάπεδα άρίστης τέχνης ( Πρβλ. Τό Έρ
γον έ.ά. είκ. 72 καί 73 ) έντός αιθούσης πλάτους 
10,45 μ., βορειοδυτικώς τοϋ κατά τό προηγούμε- 
νον έτος άποκαλυφθέντος άναλήμματος.

Τά ψηφιδωτά κοσμούνται διά παραστάσεων διο
νυσιακού, πιθανώτατα, χαρακτήρος (Πίν. 151 γ, δ). 
’Αλλά καίτοι παρόμοια θέματα δέν είναι άπίθανα 
διά τόν ξενώνα ή άνάλογα κτήρια τοϋ ’Ασκλη
πιείου, δέν δυνάμεθα πρός τό παρόν νά βεβαιώ- 
σωμεν, καίτοι φαίνεται λίαν πιθανόν, ότι τό άπο
καλυφθέν μέγα δημόσιον κτήριον άνήκει είς τό 
Ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού.

Σπουδαία ήσαν έξ άλλου τά πορίσματα τών 
άνασκαφών διά τήν προϊστορίαν τής Τρίκκης 
( Πρβλ. Μ. Παπαδοπούλου-Θεοχάρη, Θεσσαλικά 
Β' (1959) 69 έξ.). Πρωτοελλαδικά, Μεσοελλα- 
δικά καί Μυκηναϊκά κεραμεικά λείψανα άποδει- 
κνύουν, ότι ό παλαιότερος προϊστορικός συνοι
κισμός, έκ τοϋ όποιου προήλθεν ή Τρίκκη τών 
μυκηναϊκών καί ιστορικών χρόνων, ίδρύθη κατά 
τά μέσα τής Γ' π.Χ. χιλιετηρίδος, τουλάχιστον. 
Ή άνασκαφική έπιβεβαίωσις τής ΰπάρξεως τής 
Τρίκκης κατά τούς μυκηναϊκούς χρόνους άπετέ- 
λεσε τό σημαντικώτερον καί τό μάλλον εύοίωνον 
στοιχεΐον τών νέων έρευνών, αί όποΐαι δυστυ
χώς διεκόπησαν έλλείψει χώρου πρός σκαφήν.

ΔΟΚΪΜΑΣΤΙΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

1. Πύρασος

Ό προϊστορικός συνοικισμός τής Πυράσου, 
πόλεως μνημονευομένης είς τόν «νηών κατά
λογον » (Β 695), ήρευνήθη δοκιμαστικώς τό 
φθινόπωρον τοϋ 1956. Τά άποτελέσματα τής δο
κιμής έδημοσιεύθησαν ήδη έκτενώς ( Πρβλ. Θεσ
σαλικά Β' ( 1958) 29 - 68 ), ώστε δέν είναι άνάγκη 
νά έκτεθοΰν πάλιν. Σημειοϋμεν απλώς, ότι πλήν 
τών πλουσίων νεολιθικών ευρημάτων, διεπιστώ- 
θη ή ΰπαρξις άρχιτεκτονικών λειψάνων τοϋ Ε' 
καί Δ' π.Χ. αίώνος, κεραμεικής τών Γεωμετρικών 
χρόνων καί — τό σπουδαιότερον πάντων — Μυ
κηναϊκής κεραμεικής, σποραδικώς μέν καί έπί 
τοΰ λόφου τής Πυράσου, έντός καθαροϋ δέ στρώ
ματος είς μικράν άπόστασιν νοτιώτερον, παρά τήν 
Βασιλικήν Γ. Έχομεν δηλαδή καί έντεΰθεν άλ
λην μίαν άπόδειξιν τής άληθείας τής έπικής πα- 
ραδόσεως καί τής άξίας αυτής διά τήν μυκηναϊ
κήν τοπογραφίαν τής Θεσσαλίας.

2 Σέσκλο

Ή στρωματογραφία τής γνωστής προϊστορι
κής άκροπόλεως τοΰ Σέσκλου ήρευνήθη δοκι- 
μαστικώς κατά τό 1956 καί τό έπόμενον έτος,
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έπ’ εύκαιρίμ των έργασιών συντη ρήσεως των άρ- 
χιτεκτονικών λειψάνων. Περιληπτικά! άνακοινώ- 
σεις περί τής έρεύνης αύτής έδημοσιεύθησαν 
(Πρβλ. Πρακτ. Άκαδ. ’Αθηνών 1957,151 έξ. καί 
Θεσσαλικά Α' ( 1958) 74 έξ.,), άπομένει δέ νά το- 
νισθή μόνον, ότι, καίτοι τά διατεθέντα μέσα ήσαν 
πενιχρότατα, τά άποτελέσματα ύπήρξαν άξια 
πολλού λόγου: Άπεδείχθη δηλαδή ή παρουσία, 
είς τά κατώτατα στρώματα τής έπιχώσεως τοΟ 
Σέσκλου, τής άποκληθείσης « Προκεραμεικής », 
Νεολιθικής κα! τών πρωίμων φάσεων τής Άρ- 
χαιοτέρας Νεολιθικής, αί όποϊαι συμβατικώς 
πάλιν ώνομάσθησαν « Προ-Σέσκλον », « Πρώτο - 
Σέσκλον » κλπ. Είναι άπολύτως βέβαιον, ότι αν 
ποτέ έπανεξετασθή είς εύρυτέραν κλίμακα ή στρω
ματογραφία τής άκροπόλεως (καί υπάρχει, εύ- 
τυχώς, έπαρκής πρός έρευναν χώρος), τά πορί
σματα θά είναι κατά πολύ σημαντικώτερα.

3. Σουφλί Μαγούλα

Ή τυχαία κατά τά μέσα Μαΐου 1958 εΰρεσις 
πρωτοφανούς έν Έλλάδι άναγλύπτου στήλης - 
menhir (Πίν. 153 β) (Πρβλ. Arch. Anz. 1957, 37 έξ. 
έγένετο άφορμή τής δοκιμαστικής έρεύνης τού 
προϊστορικού αύτοΰ συνοικισμού, ό όποιος κεΐ- 
ται παρά τήν δεξιάν όχθην τού Πηνειού, είς άπό- 
στασιν πέντε χιλιομέτρων ΒΑ. τής Λαρίσης. Τήν 
δοκιμήν έπί τού συνοικισμού άνέλαβεν ό γράφων 
(Πρβλ. Θεσσαλικά Α' ( 1958 ) 78 έξ. ), ενώ ό Η. 
Biesantz τού Γερμανικού ’Ινστιτούτου έπώπτευσε 
τήν έρευναν τού χώρου, όπου είχεν εύρεθή ή 
στήλη - menhir (Πρβλ. Arch. Anz. έ. ά. ).

Τό σημαντικώτερον πόρισμα έκ τής άνασκαφής 
τού συνοικισμού ύπήρξεν ή εΰρεσις πλουσίου 
στρώματος τής « Προκεραμεικής » Νεολιθικής, 
πάχους μέχρις 1.00 μ., ύποδιαιρουμένου μάλιστα 
είς τρία στρώματα.

Μεγάλην έξ άλλου έπιστημονικήν αξίαν έχει 
ή ύπό τού Biesantz άνακάλυψις Ύστερονεολιθι- 
κού νεκροταφείου παρά τόν συνοικισμόν.

4. Κουφόβουνο-Βόλου

Δοκιμαστική σκαφή έπί τού συνοικισμού αύτού 
τού Βόλου άπεκάλυψεν ένδιαφέροντα λείψανα τής 
« Προ-Διμηνιακής » φάσεως τής Νεωτέρας Νεο
λιθικής καί ίχνη τής Άρχαιοτέρας, είς τόν πυθμέ
να τού στρώματος (Πρβλ. Θεσσαλικά, έ.ά., 5 έξ. ).

5. Νεσσωνίς

Τέσσαρες νεολιθικοί συνοικισμοί έπεσημάν- 
θησαν πρό τού χωρίου Τζαμί (έπισ. Νέσσων) 
καί τού παρακειμένου χωρίου Τόϊμπασι, είς άπό- 
στασιν 13 χιλιομέτρων περίπου ΒΑ. τής Λαρί
σης. Δύο έκ τών άγνώστων τέως συνοικισμών

αυτών άνεσκάφησαν δοκιμαστικώς, βεβαιωθεί- 
σης τής ύπάρξεως αύτόθι τής άρχαιοτάτης φά
σεως τής κεραμεικής Νεολιθικής (τό Friihkera- 
mikum τού Milojcic ). Έτερον ίδιάζον στοιχεΐον 
τής θέσεως είναι ή άφθονος παρουσία λίθινων 
αγγείων τής άρχαιοτ. Νεολιθικής, τά όποια 
κατεσκευάζοντο προφανώς κατά χώραν.

Έξαιρετικώς ένδιαφέροντα είναι έπίσης τά 
πήλινα νεολιθικά ειδώλια καί εν λίθινον, πολύ 
πρώιμον καί έσχηματοποιημένον. Παραστάσεις 
κεφαλών ζφων καί ανθρώπων, πλαστικώς δεδη- 
λωμέναι έπί τών τοιχωμάτων αγγείων τής Άρχ. 
Νεολιθικής, περιλαμβάνονται έπίσης μεταξύ τών 
σπουδαιοτέρων εύρημάτων τών δοκιμών τού 1957.

6. Μαγουλίτσα-Καρδίτσας

Νεολιθικός συνοικισμός γνωστός ύπό τό όνο
μα « Μαγουλίτσα » ήρευνήθη δοκιμαστικώς κατά 
Σεπτέμβριον 1957 έξω τού χωρίου Πασαρί ( έ- 
πισήμ. Άρτεσιανόν ), παρά τήν όδόν Τρικάλων - 
Καρδίτσης καί πέντε χιλιόμετρα πρό τής δευτέ- 
ρας. Τά εΰρήματα έδημοσιεύθησαν ( Πρβλ. Θεσ
σαλικά Α' ( 1958) 39 έξ. ). Άλλοι προϊστορικοί 
συνοικισμοί μεταξύ Καρδίτσης καί Τρικάλων 
έπεσημάνθησαν κατά τήν αύτήν περίοδον, έξ 
αυτών δέ ό σημαντικώτερος τοπογραφικώς είναι 
ό παρά τό χωρίον Λέστενο (Διπόταμον ), 5 χι
λιόμετρα δυτικώς τών Τρικάλων. Έπί τού συ
νοικισμού αύτού παρετηρήσαμεν όστρακα τού 
ρυθμού Β3α (Διμηνίου ).

7. Θολωτός τάφος Γεωργικού (Τσαούσι) 

Άρχαιοκάπηλοι κατέστρεψαν κατά Μάρτιον τού 
1957 τμήμα τής θόλου τού άριστα διατηρουμένου 
θολωτού τάφου έξω τού χωρίου Τσαούσι (Γεωργι
κόν), 5 χιλιόμ. ΝΔ. τής Καρδίτσης. Έπί τή ευ
καιρία τής άνακατασκευής τού καταστραφέντος 
τμήματος ήρευνήθη τμήμα τής έπιχώσεως τού 
τάφου αύτού, ό όποιος παρέμεινεν άγνωστος, 
έπειδή εύρέθη τό 1917 σεσυλημένος ( Άνασκαφή 
Α. Άρβανιτοπούλου· πρβ. BCH 44 (1920), 395 ). 
Εντός τής έπιχώσεως εύρέθησαν μόνον τεμάχια 
άμαυροχρώμων αγγείων, δυνάμενα νά τοποθε
τηθούν είς τήν ΥΕΙ Περίοδον. Κατά συνέπειαν, 
ό θολωτός αυτός τάφος είναι ό πρωιμώτε- 
ρος έν Θεσσαλία, πρέπει δέ νά μελετηθή λε
πτομερώς. Ή διάμετρος τής θόλου είναι 
8,70 - 8,85μ., ή δέ είσοδος έχει εύρος 2,40 μ. καί 
είναι έν μέρει έστεγασμένη διά μεγάλων πλακών. 
Ή πλησιεστέρα μυκηναϊκή θέσις, είς τήν όποιαν 
είναι δυνατόν νά άνήκεν ό τάφος, δέν έχει άκόμη 
έντοπισθή· ύποθέτω, ότι πιθανωτέρα είναι τό 
ύψωμα τού άνατολικώς τής Καρδίτσης χωρίου 
Κουρτέσι.
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8. Κουτσόχερο

Εις τό δυτικόν ακρον τοϋ χωρίου αύτοϋ, τό 
όποιον κεϊται παρά τήν δεξιάν όχθην τοΟ Πη- 
νειοΰ, 17 χιλιόμ. δυτικώς τής Λαρίσης, μέγας 
προϊστορικός συνοικισμός άνεσκάφη δοκιμαστι
κές τό 1958. Τά νεολιθικά στρώματα είναι μάλ
λον λεπτά (1,50 μ. ), ένφ τεράστιοι φαίνονται αΐ 
έπιχώσεις τής Πρωίμου Χαλκοκρατίας. Ή χαρα
κτηριστική κεραμεική των στρωμάτων τής περιό
δου αυτής είναι εδώ τά άγγεΐα Urfirnis, έντόπια 
καθ’ όλοκληρίαν καί έξαιρετικώς άφθονα.

Έν μόνον γραπτόν δστρακον εΰρέθη έπί τής 
επιφάνειας. Είς τήν παρακειμένην όμως «Μα
γούλα Βραστήρα», δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικές 
τοΰ χωρίου καί παρά τήν δεξιάν όχθην τού Πη
νειού, τά μυκηναϊκά όστρακα ήσαν άφθονα ( γρα
πτά YE III Α: 2 - III Β ). Ό συνοικισμός παρέσχε 
κυρίως άφθονώτατα νεολιθικά όστρακα (ίδιοι 
νεώτερα Νεολιθικά τού ρυθμού Β3α1), τά όποια 
παραδόξως κοσμούνται μέ βερνίκιον παρόμοιον 
κατά τήν ύφήν πρός τό γάνωμα τέν άγγείων Ur
firnis τής Πρωτοελλαδικής Περιόδου. Τό φαινό- 
μενον όφείλεται άσφαλές είς τόν τρόπον τής 
όπτήσεως τέν άγγείων είς τά τοπικά έργαστήρια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. Άκρόπολις Σέσκλου

Κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1957 έγένετο συντήρησις 
τέν προϊστορικών οικημάτων τής άκροπόλεως 
τοΰ Σέσκλου. Έκαθαρίσθησαν καί ένισχύθησαν 
οί τοίχοι τοΰ « μεγάρου » τής έποχής τοΰ Διμη- 
νίου (Πρβλ. X. Τσούντα, Αί προϊστορ. άκρο- 
πόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, 1908, Πίναξ III, 
άρ. 1, 2, 3, 5, 6), ή « μεγαροειδής » οικία 7, 8, 
9 τής Άρχ. Νεολιθικής καί τό οίκημα 38, τής 
Άρχ. Νεολιθικής έπίσης. Τά άλλα οίκήματα 
έκαθαρίσθησαν άπλές, ένισχύθη δέ έπίσης ή πε- 
ρίφραξις τοΰ χώρου. Τμήμα τής άκροπόλεως κατά 
τό ΒΑ. άκρον κατέπεσε μετά τόν Ισχυρόν σει
σμόν τοΰ 1955, έδημιουργήθη δέ ένταΰθα κάθετος 
τομή τέν έπιχώσεων, ή έξέτασις τής όποιας έπέ- 
τρεψε νά γίνουν σπουδαίοι στρωματογραφικαί 
παρατηρήσεις.

Κατά τό 1957 άπεκόπη τμήμα τής άνατολικής 
πλευράς τής άκροπόλεως, έφ’ ού έδράζεται ό 
ανατολικός τοίχος τοΰ μεγάρου τής έποχής τοΰ 
Διμηνίου, τό όποιον θά καταστροφή άφεύκτως, 
άν δέν ύποστηριχθή διά τοίχου άντιστηρίξεως.

2. Άρχαΐον Θέατρον Δημητριάδος
Πρωτοβουλία τής έν ετει 1957 συσταθείσης έν 

Βόλφ « Φιλάρχαιου Εταιρείας », έγένετο κατά τό 
θέρος τοΰ 1958 ύπό τήν έποπτείαν τοΰ γρά-

φοντος άποχωμάτωσις τής σκηνής καί τής όρχή- 
στρας τοΰ άρχαίου θεάτρου τής Δημητριάδος λ 
Ή έργασία έσχεδιάσθη καί έξετελέσθη ώς άπλή 
άποχωμάτωσις καί άνάδειξις τοΰ μνημείου, χω
ρίς άνιχνευτικάς είς βάθος τομάς καί λεπτο
μερειακήν σπουδήν τέν έπί μέρους. Κατά τήν 
διάρκειαν αύτής όμως ήλθον είς φές, ώς ήτο φυ
σικόν, ένδιαφέροντα άρχιτεκτονικά λείψανα καί 
έπιγραφαί.

Τήν θέσιν τοΰ θεάτρου είχε παρατηρήσει ήδη 
ό Leake (Travels North. Gr. IV, 369), δοκιμα
στικές δέ άνέσκαψεν ό Στάης ( ΠΑΕ 1901, 40). 
Ό Άρβανιτόπουλος τό 1907 (ΠΑΕ 1907, 180 
έξ.) άπεκάλυψε μέρος τής σκηνής, τήν όποιαν 
έξέλαβεν ώς «μεσαιωνικόν» ή «τουρκικόν» 
οικοδόμημα, κατέχον τήν θέσιν τής άρχαίας σκη
νής καί« πολύ τής κονίστρας ». Δοκιμάς ένήργησε 
καί κατά τό 1912 (ΠΑΕ 1912, 156 έξ.), άλλά 
τά πορίσματα υπήρξαν έξ ίσου άπογοητευτικά.

Παραδόξως τά συμπεράσματα αυτά άπεδέχθη 
άβασανίστως καί ό Stahlin (Pagasai und Deme- 
trias, 119 έξ. ), ό όποιος έπίσης όμιλεϊ περί « με
σαιωνικού » κτηρίου. Άντιθέτως, μετά τήν άπο- 
χωμάτωσιν τοΰ οικοδομήματος αύτοϋ έδείχθη 
σαφώς, ότι πρόκειται περί αύτής τής σκηνής 
τοΰ θεάτρου, σφζομένης κατά τήν μορφήν, ήν 
τό θέατρον είχε κατά τήν έσχάτην φάσιν τής 
ύπάρξεώς του, δηλ. τόν Δ' μ.Χ. αιώνα ( Σχ. 1 ).

Ή σκηνή είναι έκτισμένη κατά μέν τήν κρη
πίδα, ή όποία διετηρήθη πολλαχοΰ είς τό άρχικόν 
ύψος, δΓ άπλής λιθοδομής, συνδεομένης διά κο
νιάματος, κατά δέ τήν άνωδομίαν δΓ οπτόπλιν
θων, φερόντων τούς γνωστούς έκ συγχρόνων κτι- 
σμάτων τύπους δακτύλων. Τό μήκος τέν τριών 
αύτής δωματίων, πλήν τέν παρασκηνίων, είναι 
μ. 23,75 έξωτερικές, τό δέ πλάτος μ. 8,75 έξωτερ. 
καί 6,07 έσωτερικές. Τέν τοίχων τής σκηνής ό 
πρός τό προσκήνιον έχει πάχος 1,88 μ., ένφ ό 
όπίσθιος μόλις τό ήμισυ (0,90 μ.). Τά δωμάτια 
διετήρησαν εις τινα σημεία τά κονιάματα, έφω- 
τίζοντο δέ διά διλόβων παραθύρων. Είς τό βορειό- 
τερον δωμάτιον διετηρήθη κλίμαξ έκ τεσσάρων 
βαθμιδών, πλάτους 1,52 μ., ώς καί τό κατώφλιον 
τής εισόδου, τό όποιον είναι μαρμάρινον (μήκος 
1,44 μ., πλατ. 0,90 μ.). Τό θεμέλιον τοΰ προ
σκηνίου εύρέθη είς έλαφρές βαθύτερον έπίπε-

1. Τά πορίσματα των έργασιών άποχωματώσεως τοϋ θεά
τρου έκτίθενται ύπό τοϋ γράφοντος είς Θεσσαλικά Γ' (1960) 
57 έξ. Τά οίκονομικά μέσα ήρύσθη ή «Φιλάρχαιος Εταιρεία» 
έκ δωρεών τοϋ Δήμου Βόλου, τής Νομαρχίας Μαγνησίας, 
τής έν Άθήναις «Λέσχης τών Θεσσαλών» καί έξ εισφορών 
φιλαρχαίων πολιτών τοϋ Βόλου.

Μερική άποχωμάτωσις τοϋ κοίλου έγένετο τό 1959 τή 
έποπτείςι τοϋ πτυχ. τής ’Αρχαιολογίας κ. Θ. Παπαθωμαΐδη.
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δον καί εις άπόστασιν 2,75 μ. άπό τής όψεως τής 
σκηνής, άποτελεΐται δέ έκ λαξευτών λίθων, φε- 
ρόντων τούς συνήθεις τόρμους· τά άνευρεθέν- 
τα λείψανα αΰτοΟ δέν είναι έπαρκή διά τήν 
άναπαράστασιν τής μορφής του, βέβαιον ό
μως φαίνεται, ότι τοϋτο χρονολογείται είς τούς

Έπιδαόρφ θεάτρου (μ. 12,24). Ή έξωτερική 
περιφέρεια τοϋ κοίλου, άν κρίνωμεν έκ των δια
στάσεων τοΟ περισωθέντος, έλληνιστικών έπί- 
σης χρόνων, άναλήμματος τοϋ άριστεροϋ κέ- 
ρατος, πρέπει νά είχε διάμετρον 40 μ., όσην καί 
τό κυρίως θέατρον τής Έπιδαύρου. Έκ των δε-

Σχ. 1. Δημητριάς. Κάτοψις τοΟ Θεάτρου (Άνασκαφαί 1958)

Ελληνιστικούς χρόνους καί δέν ήτο έν χρήσει 
κατά τήν τελευταίαν φάσιν τής ζωής τοϋ θεάτρου.

Αί πάροδοι έχουν πλάτος 3,10 μ., κλείονται 
δέ διά διπλών πυλών, τών όποιων έσώθησαν τά 
κατώφλια. Έκ τών πλευρικών άναλημμάτων μό
νον τοϋ άριστεροϋ έσώθησαν λείψανα. Ή όρχή- 
στρα δέν άνεσκάφη είς βάθος καί οϋτω δέν γνω- 
ρίζομεν πρός τό παρόν ακριβώς τά κατ’ αύτήν· 
ό έσωτερικός αύτής κύκλος, άπό τοΰ θεωρητικού 
κέντρου μέχρι τής όψεως τοϋ προσκηνίου, έχει 
διάμετρον 19,20 μ. περίπου καί έπομένως άκτϊνα 
9,60 μ., ένφ ή άκτίς μέχρι τής άρχής τοϋ κοίλου 
είναι μ. 12,22 ( 40 ποδών ), όση δηλ. καί ή τοΰ έν

δομένων αΰτών δέν είναι δυνατή ή έξαγωγή χρο
νολογικών συμπερασμάτων, φρονώ όμως ότι δέν 
ύπάρχει άμφιβολία περί τής ήλικίας τοϋ άρχικοΰ 
κτίσματος : τό θέατρον είναι τοΰλάχιστον σύγ
χρονον πρός τήν κτίσιν τής Δημητριάδος ( 293 
π. X.). "Αν είς τήν αύτήν θέσιν προϋπήρξε πα- 
λαιότερον θέατρον (τών Παγασών, βεβαίως), 
είναι πρόβλημα, τό όποιον, μέ τά στοιχεία τά 
όποια έχομεν σήμερον, δέν δύναται νά λυθή.

Είς τό κοΐλον, τό όποίον μερικώς μόνον άνε
σκάφη, δέν εύρέθησαν κατά χώραν εδώλια λίθινα, 
πλήν τινων προεδριών έκ μαρμάρου, τεμαχίων 
θρόνων καί πωρίνων έδωλίων είς δευτέραν χρή-
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σιν. Μόνον ή έξ εύθρύπτου λίθου ύπόστρωσις 
των έδωλίων διετηρήθη εις πλείστας σειράς.

Πολλά τεμάχια αρχιτεκτονικών μελών εύρέ- 
θησαν κατά τάς έργασίας άποχωματώσεως, δυσ
τυχώς όμως τά πλεΐστα είναι λίαν μικρά. Τά μόνα 
πλήρη όπωσδήποτε άνήκουν εις τό θέατρον τών 
ρωμαϊκών χρόνων (γείσα, κιονόκρανον κλπ.).

Έκ τών άλλων ευρημάτων σπουδαιότερα είναι 
αί έπιγραφαί, μεταξύ τών όποιων καταλέγεται 
ψήφισμα τιμητικόν του Κοινού τών Μαγνήτων, 
εχον ώς έξης:

Μαγνήτες Αημήτριον Όρέστου Δημητριή 
τον γραμματέα τών συνέδρων Αρετής ένεκεν 
και έννοιας τής εις αυτούς.

( Στέφανος )
[Λα]έρτιος Δ ιονυσογένου Δ ημητριεύς δ στρατηγός 
καί/[ή] συναρχία είπαν. Έπεί Δημήτριος Όρέστου 
Δημητρι/εύς ό γραμματεύς τών συνέδρων πεποίη- 
ται την άνα[σ] /τροφήν έν τή άρχή ον τρόπον έπέ- 
βαλλεν άνδρ'ι καλώ(ι)/ καί άγαθώι άξίως αυτόν τε 
καί τών Μαγνήτων, ένχει /ριαάντων αύτώι την Αρ
χήν, τοίς τε χρείαν έχουσιν καί/έντυγχάνουσιν αύτώι 
ίσον παρεχόμενος πάοιν διατετέ/λεκεν, όπως οϋν 
καί εις τά μετά ταντα οί προαιρούμενοι πα/ραγί- 
νεσθαι επί την Αρχήν ταύτην, θεωροϋντες την τών / 
συνέδρων καί τοϋ κοινού τών Μαγνήτων έπίγνοαιν 
ύπέρ/τών καλών καί Αγαθών Ανδρών καί ήν ποιούν
ται μεγάλο /μέρειαν καί έκτένειαν εις τους καλώς 
άναστρεφομέ/νους έν ταις αρχαϊς, παρορμώαιν επί 
τά βέλτιστα καίIσυμφέροντα τοίς κοινοϊς πράγμα- 
σιν, δεδόχθαι τοΐς/συνέδροις καί τώι κοινώι τών 
Μαγνήτων έπαινέσαι τε/έπί τούτοις Δημήτριον 
Όρέστου Δημητριή τον γραμμα/τέα τών συνέδρων 
καί στεφανώσαι αυτόν τώι εκ τοϋ νό /μου στεφάνωι 
καί είκόνι γραπτή είναι δε αύτώι καί προε/δρίαν έν 
ταϊς κατά Μαγνησίαν πόλεσιν τό δέ ψήφισμα τοϋ/ 
το άναγραφήναι εις στήλην λιθίνην καί άναθήναι έν 
Δη/μητριάδι έν ώι αν αύτός αίρήταιτόπωι κολα- 
φθήναι δέ εις /αυτήν καί τον στέφανον καί έπιγρά- 
ψαι: Μάγνητες/Δημήτριον Όρέστου Δημητριή τόν 
γραμματέα τών συνέ Ιδρών Αρετής ενεκεν καί εύ
νοιας τής εις αυτούς. Άνα/θεΐναι δέ καί τήν εικόνα 
έν ώι αν αύτός αίρήται τόπωι καί /ποιήσασθαι τήν 
αυτήν έπιγραφήν. Τό δέ έσόμενον άνή/λωμα εις 
ταντα δούναι τόν ταμίαν προνοιηθήναι δέ /τον αύτόν 
καί τής έγδόσεως τών προειρημένων. / ’Έδοξεν. 
”Εδοξεν καί τήι έκκλησίαι.

Τό ψήφισμα, χρονολογούμενον είς τό δεύτερον 
ήμισυ τοϋ Β' π.Χ. αίώνος, είναι λόγφ τής πληρό- 
τητός του πολύτιμον έπιγραφικόν εύρημα, βοη- 
θεΐ δέ καί είς άκριβεστέραν συμπλήρωσιν όμοιων 
ψηφισμάτων τοϋ Κοινού τών Μαγνήτων (IG 
IX2 1102, 1103, ίδίςι). Πλήρης δημοσίευσις αύτοϋ

θά γίνη άλλαχοϋ, όμοϋ μετά τών άλλων έπιγρα- 
φών καί λοιπών έκ τού θεάτρου εύρημάτων.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

1. Δημητριάς. Είς τήν θέσιν «Πλαγιά», 500 
περίπου μ. βορειότερον τής θέσεως «Μπουρμπου
λήθρα» καί έν μέσιρ αγροτικής όδοϋ, άγούσης 
είς τό χωρίον Διμήνι, άνεσκάφησαν τάφοι τών 
όψιμων έλληνιστικών χρόνων καί τών ρωμαϊκών, 
οΰδέν άξιον λόγου περιέχοντες (κάλπις πηλίνη, 
οστεοθήκη λιθίνη κλπ.).

Κατά τήν αυτήν περίοδον έντός τής περιοχής 
τής άρχαίας πόλεως καί είς άπόστασιν 350 μ. 
περίπου ΒΑ. τού άρχαίου θεάτρου άνευρέθη κατά 
τήν άνόρυξιν φρέατος μαρμάρινος άνδριάς τών 
αύτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων. Λείψανα 
μεγάλου κτηρίου, ασφαλώς δημοσίου προορισμοϋ, 
έπεσημάνθησαν παρά τήν θέσιν αύτήν.

Έξ έπιτύμβιοι έπιγραφαί περισυνελέγησαν 
έπίσης έκ διαφόρων θέσεων τής πόλεως, αί πλεϊ- 
σται τή ύποδείξει τού τ. φύλακος άρχαιοτήτων 
Θ. Πολυζώη.

2. Λάρισα. Έντός τού χώρου τού ’Αεροδρομίου 
τής Λαρίσης άνεσκάφη ύπό τού έκτ. Έπιμελητοϋ 
γυμνασιάρχου κ. Μ. Τσίλαγα τάφος θαλαμοειδής, 
έλληνιστικών χρόνων, σεσυλημένος έν μέρει. 
Δύο πήλινα μικρά κωμικά προσωπεία καί πλήθος 
αστραγάλων ήσαν τά μόνα ευρήματα.

Ύπό τοϋ αυτού έκτ. Έπιμελητοϋ περισυνελέ- 
γησαν έκ καταστραφέντων κατά τάς ίσοπεδωτι- 
κάς έργασίας τής ’Αεροπορίας τάφων αξιόλογα 
μυκηναϊκά άγγεϊα ( Πρβλ. Θεσσαλικά Γ' (1960 ) 
47 έξ.) Πρόκειται περί τής πρώτης άσφαλοΰς 
μαρτυρίας περί τού οίκισμού τής Λαρίσης κατά 
τούς μυκηναϊκούς χρόνους.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών τοποθετή- 
σεως άποχετευτικών άγωγών καί θεμελιώσεως 
οικημάτων, άνευρέθησαν ποικίλα άρχαΐα λείψανα 
έντός τής πόλεως· ψηφιδωτόν δάπεδον ρωμαϊκών 
χρόνων άπεκαλύφθη ούτω έντός τής κεντρικής 
Όδοϋ τών Έξ, είς βάθος 2,85 μ. Έκοσμεΐτο διά 
γραμμικών σχεδίων (ρόμβων, τετραγώνων καί 
πλοχμών χρώματα έρυθρόν, κίτρινον καί μέλαν ). 
Έκ τών έπιγραφών, αί όποϊαι περισυνελέγησαν, 
αί πλεΐσται είναι έπιτύμβιοι, έκ τών λοιπών δέ 
άξια μνείας είναι ψήφισμα άπελευθερωτικόν, 
ρωμαϊκών χρόνων καί λίαν ένδιαφέρον έπιτύμ- 
βιον έπίγραμμα (Πίν. 152 β ), έχον ώς έξής, κατά 
πρόχειρον μεταγραφήν:

A

Διογένους θύγατρ[α] μ[μ]ε Λέων ήρμόσατο 
νύμφην, Τρίκκης έξίσ(ας) δ[δϊτ]α, Άριστόπολιν.
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’Έζων δ’ον[- -] μακρον βιότου χρόνον άλΧ έτι κού- 
ρη κάτθανον, είμερτη μητρί τε και γαμέτη.

Β

Τρίκκην ήν έλθης, φράσον, ώ ξένε, τώδ’ έ- 
νι τύμβω Διογένους θυγάτηρ κεΐται 
Άριστόπολις' πένθος μεν πάτρη πένθος 
δέ Λέοντι συνεύνω, πένθος μητρί φίλη 
[πέ]νθος έά> γενέτη νύμφη καί μήτηρ 
[μικρ]όν χρόνον, αντί δέ παστών και θα- 
[λάμ]ων ναίει, δύσμορος, είν Άίδηι

Έκ τοϋ σχήματος των γραμμάτων ή έπιγραφή 
χρονολογείται είς τόν Δ' αιώνα μ.Χ.

3. Τέμπη. Κατά Δεκέμβριον τοΟ 1957, κατά τήν 
διάρκειαν έκσκαφών μονάδος τοΰ Μηχανικού 
τοΰ Στρατού διά τήν θεμελίωσιν πέλματος τής 
μεγάλης νέας γέφυρας των Τεμπών, έναντι τοΟ 
ναού τής 'Αγίας Παρασκευής, καϊ μικρόν πρό 
τής έξόδου τοΟ στενού, κατά τήν δεξιάν τοΰ ποτα
μού όχθην, άνευρέθησαν σπουδαιότατα λείψανα, 
άνήκοντα είς τό 'Ιερόν τοΰ Απόλλωνος. Δυ
στυχώς ή καταστροφή είχε συμπληρωθή, όταν 
έλάβομεν γνώσιν τοΰ τυχαίου εύρήματος καί πε
ραιτέρω έρευνα δέν ήτο πλέον δυνατή. Είς τό βά
θος τών σκαμμάτων καί όλίγον άνωτέρω τοΰ βρά
χου διεσώζετο μόνον μικρόν τμήμα τής γωνίας 
στυλοβάτου(;), πλάτους 0,90 καί μήκους 1,60 
καί 1,30 μ., έξ ένός δόμου, κειμένου έντός στρώ
ματος μελανού, ύποδηλοΰντος πιθανώς τήν πα
ρουσίαν βωμού. Έπί τοΰ στυλοβάτου ήδράζετο 
τοίχος παλαιοχριστιανικού ή πρωίμου βυζαντι
νού ναοΰ, σωζόμενος μέχρις ύψους 1,50 μ., συνε
χόμενος δέ πρός τμήμα κόγχης. Έντός αύτής 
διετή ρεϊτο μάλιστα έλάχιστον τμήμα κονιάματος 
γραπτού.

Έκ τού όρύγματος εΐχον άπορριφθή είς τά χώ
ματα, τά όποια ήρευνήσαμεν μετά προσοχής, 
άρχιτεκτονικά τινα μέλη, βάσεις άναθηματικών 
έπιγραφών καί τέσσαρες έπιγραφαί, εχουσαι ώς 
έξής ( Μουσεϊον Λαρίσης άριθ. εύρετ. 741, 742, 
743 καί 744, κατά σειράν) καί χρονολογούμενοι 
είς τό τέλος τών έλληνιστ. χρόνων :
(1) ’Άπλουνι

(2) ’Άπλουνι Πυθίου Κράτει[α]
Συρεία ελευθέρια

(3) [”Απλ]ουνι Πυθίου’Ακρίβεια
[. . .]ιγένεια γυνά όνέθεικε ( Πίν. 152 α).

(4) Άμφιννείς
Λ εοντιππέος
όνέθεικε

Τά λείψανα αΰτά τής λατρείας τοΰ Απόλλωνος 
Πυθίου είς τά Τέμπη έπιβάλλουν τήν έξερεύνη-

σιν τής περιοχής, παρά τάς ανυπερβλήτους σχε
δόν δυσχερείας, τάς όποιας παρενέβαλεν ή κατα
σκευή τής νέας όδοϋ καί τής γεφύρας.

4. Φάρσαλος. Έκ τυχαίων σκαμμάτων έντός 
τής πόλεως τών Φαρσάλων προέρχονται ένδια- 
φέροντα πήλινα ειδώλια τοΰ Ε' αί. π.Χ., δύο έπι
γραφαί καί τινα νομίσματα.

Έπί τοΰ λόφου τής Αγίας Παρασκευής, άνωθι 
τών πηγών τού Άπιδανοΰ ποταμοΰ, ίσοπεδωτικαί 
έργασίαι καί θεμελιώσεις οικημάτων άπεκάλυ- 
ψαν ειδώλια κλασσικών χρόνων, θεμέλια άρ- 
χαίων κτισμάτων καί αφθονα μυκηναϊκά όστρακα 
(YE 111 Α-Β).

5. Καλό Νερό ( Σουλεμέζη ) - Λαρίσης. Τάφοι 
τοΰ τέλους τοΰ Δ' αί. π.Χ. άνεσκάφησαν έντός τοΰ 
χωρίου. Μέγας προϊστορικός συνοικισμός ( Μα
γούλα ) υπάρχει παρά τήν πηγήν τοΰ χωρίου (Νεο
λιθικά καί Χαλκοκρατικά έπιφανειακά εύρήματα). 
Άλλος προϊστορικός συνοικισμός, έξ ίσου άγνω
στος μέχρι τοΰδε, τό ύψωμα « Γκιόζ Τεπέ », πε
ρίπου 1,5 χιλιόμετρα δυτικώς τοΰ χωρίου, άνά- 
γεται έπίσης είς νεολιθικούς χρόνους.

6. Μέγδοβα. Τυχαίως εύρέθησαν κατά τάς έρ- 
γασίας τοΰ υδροηλεκτρικού έργοστασίου Μέγδο- 
βας ( Ταυρωποΰ ), νοτίως τής Καρδίτσης, χαλκοΰν 
άγαλμάτιον πολεμιστοΰ γεωμετρικών χρόνων καί 
άλλαχοΰ διάφορα άλλα άντικείμενα, προφανώς 
έκ τάφων προερχόμενα ( άργυροΰν ένώτιον, χαλ
κοΰν ψέλλιον καί δακτύλιος κλπ.).

7. «Κιόσκι» Λαρίσης. Κατά τάς άρχάς Μαρ
τίου 1959 είς θέσιν « Κιόσκι », ΒΔ. τής Λαρίσης 
καί οΰχί μακράν τής όχθης τού Πηνειοΰ, κατά 
τήν πρός Άργισσαν όδόν, άπεκαλύφθη τυχαίως 
ύπό άμμωρυκτών τάφος, έντός τοΰ όποιου εύρέ
θησαν πολύτιμα κτερίσματα: Σπουδαιότερα αυ
τών είναι δύο άργυροί σκύφοι μέ παράστασιν 
Νηρηίδων, κομιζουσών τά όπλα τοΰ Άχιλλέως, 
χρυσοΰς δακτύλιος μέ λίθον, έφ’ ού παράστασις 
έρωτιδέως, άργυρά άγγεΐα καί φύλλα χρυσού στε
φάνου. Τά ευρήματα μετεφέρθησαν είς τό Έθν. 
Αρχαιολογικόν Μουσεϊον πρός καθαρισμόν 
καί συντήρησιν.

8. Κραννών. 'Υπό τής συναδέλφου Εύαγγ. Πρω
τονοταρίου - Δεϊλάκη άνεσκάφη έν Κραννώνι, 
μετά τήν σύλησίν του ύπό άρχαιοκαπήλων, τό 
θέρος τοΰ 1959, πυραμιδοειδής τάφος τοΰ Δ' π.Χ. 
αίώνος, έντός τοΰ όποιου εύρέθη τεθραυσμένη 
ύπό τών συλητών σαρκοφάγος γραπτή, έξοχου 
διακοσμητικής τέχνης (Πρβλ. Ε. Πρωτονοτα
ρίου - Δεϊλάκη, Θεσσαλικά Γ' (1960) 29 έξ.).

Έξω τοΰ τάφου αύτοϋ, είς τά άπορριφθέντα
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ύπό των άρχαιοκαπήλων χώματα, εύρέθη ύπό 
παιδίσκης καί παρεδόθη εις τήν άρχαιολογι- 
κήν υπηρεσίαν χρυσοΟν κόσμημα (καρφίς) 
(Πίν. 154 α).

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ 1960

ΕΠΑΝΕΚΘΕΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ (1960)

1. Μονσεΐον Βόλου. ’Από τοΟ Μαΐου μέχρι 
τέλους Νοεμβρίου αί έπανεκθετικαϊ έργασίαι 
είς τό Μουσεΐον Βόλου άπετέλεσαν τό κύριον 
εργον ήμών. Ή καταγραφή καί ταξινόμησις 
τού όλικοδ συνεχίσθη καί ή ταύτισις συνεπληρώ- 
θη. Τά αρχαία κατεγράφησαν είς τέσσαρα κεχω- 
ρισμένα εύρετήρια κατά τήν έξής τάξιν : Λίθινα, 
Έπιγραφαί, Μικροτεχνήματα, Κεραμεική. Προ- 
ετάχθη δέ τού άριθμοΰ τό άρχικόν γράμμα έκά- 
στης κατηγορίας· τών γλυπτών καί τών έπιγρα- 
φών έτηρήθησαν οί άριθμοί τοΟ παλαιού ευρε
τηρίου, διά πρακτικούς κυρίως λόγους.

Συνεχίσθη έπίσης ό καθαρισμός, ή συγκόλλη- 
σις καί συμπλήρωσις τής κεραμεικής καί τών 
γλυπτών, δι’ ειδικών τεχνιτών, ώσαύτως δέ ή άπο- 
κατάστασις τών γραπτών στηλών τής Δημητριά- 
δος, αί όποΐαι μέχρι τούδε παρέμενον άποθηκευ- 
μέναι2.

Είς τάς αίθούσας τού άνακατασκευασθέντος 
κτηρίου τού Μουσείου κατεσκευάσθησαν βάθρα 
έπενδεδυμένα διά μαρμάρου πρός έκθεσιν τών 
γραπτών στηλών ( Αίθουσαι A, Β, Δ καί Ε ) καί 
συνεπληρώθησαν άλλαγαί τινες είς τήν διάταξιν 
τών έκθεμάτων τού προθάλαμου τοϋ Μουσείου.

Είς τάς νέας άποθήκας, έξ άλλου, άπετέθησαν 
τά έκθέματα κατά κατηγορίας (Αποθήκη γλυ
πτών καί έπιγραφών, μικροτεχνημάτων καί κε- 
ραμεικής) καί έτοποθετήθησαν μεταλλικά στη
ρίγματα καί ρυμοί έξ υλικού dexion.

Ή κατάταξις τού άπεράντου προϊστορικού ύλι- 
κοΰ τού Μουσείου συνεπληρώθη κατά τό παρόν 
έτος, άφέθη δέ διά τό μέλλον μόνον ή συμπλήρω- 
σις τών άγγείων.

Κατά τήν διάρκειαν τών έργασιών, ώς ήτο έπό- 
μενον, πολλά παλαιά εύρήματα συνεπληρώθησαν 
ή κατενοήθησαν άκριβέστερον, άλλα δέ ένεφα- 
νίσθησαν μέ νέαν μορφήν, μετά τόν λεπτομερή 
καθαρισμόν. Ή άνακοίνωσις τών περιπτώσεων 
αύτών θά γίνη άλλαχοΰ.

2. Μονσεΐον Λαρίσης. Κατά τούς μήνας ’Οκτώ
βριον, Νοέμβριον καί Δεκέμβριον έπανεκθετικαϊ 
έργασίαι έγένοντο καί είς τό Μουσεΐον τής Λα-

2. ΕΙς τήν καταγραφήν τών έκθεμάτων έβοήθησαν αί άρ- 
χαιολόγοι Αίκατερ. Παπαζαφείρη και Μ. Θεοχάρη· ή συγ- 
κόλλησις τών άγγείων άνετέθη είς τόν Ά. Μαρίνην, τών δέ 
γλυπτών είς τόν Μ. Νικολάκην.

ρίσης, ύπό τήν έποπτείαν ήμών, διά τών άρχαιο- 
λόγων Μαρίας Θεοχάρη καί 'Ελένης Γουριώτη 
καί ειδικών τεχνιτών.

Συνεπληρώθη ή καταγραφή τών γλυπτών καί 
τών έπιγραφών είς ειδικά δελτία καί έφωτογρα- 
φήθη τό σύνολον σχεδόν τού ύλικοϋ αυτού, κατά 
τό δυνατόν δέ προωθήθη καί ή καταγραφή τών 
μικροτεχνημάτων καί τής κεραμεικής. Τά εύρή
ματα τών Γερμανικών άνασκαφών τής περιοχής 
Λαρίσης έπεξειργάσθησαν καί έφέτος οί άνασκα- 
φεϊς, προετοιμάζοντες τήν τελικήν αύτών δημο- 
σίευσιν.

Τά κυριώτερα γλυπτά τού Μουσείου έξετέ- 
θησαν έπί βάθρων προσωρινώς, ένώ έλλείψει 
χώρου έντός τής μοναδικής αιθούσης τού Μου
σείου, αί πλείσται τών έπιγραφών παρέμειναν είς 
τό προαύλιον, όπου άνηγέρθη ύπόστεγον καί μι
κρόν φυλακείον. Τήν έπισκευήν τής όροφής τής 
αιθούσης καί τήν τοποθέτησιν φωτιστικών σω
μάτων άνέλαβεν ό Δήμος τής Λαρίσης.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΙΩΛΚ$

Μετά διετή διακοπήν, έπανελήφθησαν αί άνα- 
σκαφικαί έρευναι έν Ίωλκφ, δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας (Πρβλ. Τό Έργον τής 
Άρχαιολ. Έταιρ. 1960, 55 έξ.). Κατά τό πα
ρελθόν έτος ή Άρχαιολ. Εταιρεία έξηγόρασε 
δύο τών ύπερκειμένων τοϋ μυκηναϊκού άνακτό- 
ρου οικημάτων, έπί τής όδοϋ Βελισσαρίου· 
έπειδή όμως ή κατεδάφισις αύτών δέν έπετεύχθη 
έν τώ μεταξύ, αί άνασκαφαί προσέλαβον τόν 
χαρακτήρα στρωματογραφικής έρεύνης.

Είς τό μυκηναϊκόν άνάκτορον έμελετήθη κυ
ρίως τό στρώμα τής καταστροφής καί διεπιστώ- 
θη, ότι ή καταστρέψασα τό κτήριον πυρκαϊά πρέ
πει νά τοποθετηθή χρονικώς είς τήν YE III C:I 
περίοδον καί μάλιστα περί τό τέλος τής πρωιμω- 
τέρας αύτής φάσεως, ήτοι περί τό 1200 π.Χ. Έν 
μέσφ μυρίων δυσχερειών, λόγφ τοϋ έπικρεμα- 
μένου μεσαιωνικού τείχους, άπετολμήθη ή άνα- 
σκαφή τμήματος μεγάλης αιθούσης τοϋ άνακτό- 
ρου, περικλειομένης ύπό μακροΰ τοίχου ( μήκους 
11 μ. περίπου). Έπειτα έμελετήθη ή θεμελίωσις 
τοϋ άνακτόρου έν τομή καί έγένοντο λίαν ένδια- 
φέρουσαι παρατηρήσεις περί τής άμέσως πα- 
λαιοτέρας άρχιτεκτονικής φάσεως (YE III A).

Είς άπόστασιν όλίγων δεκάδων μέτρων νοτιώ- 
τερον τού άνακτόρου, ή σκαφή έντός μεγάλης 
τάφρου είς βάθος έπέτρεψε τήν λεπτομερή σπου
δήν τών άλλεπαλλήλων στρώσεων καί άρχιτε- 
Κτονικών λειψάνων τής Πρωτογεωμετρικής Πε
ριόδου. Είς τά άνώτατα στρώματα, πλήν μεταγε
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νεστέρων κτισμάτων καί τάφων, εύρέθησαν κε- 
ραμεικά λείψανα των ελληνιστικών χρόνων, τοϋ 
Δ' καί Ε' π.Χ. καί τινα παλαιότερα (αρχαϊκά καί 
γεωμετρικά).

Τό Πρωτογεωμετρικόν στρώμα είχε πάχος 1,50 
έως 2,00 μ., περιελάμβανε δέ οικοδομικά λείψανα 
τεσσάρων επαλλήλων φάσεων. Καθ’ 
όσον γνωρίζομεν, ή Ίωλκός είναι ή πρώτη θέσις 
έν Έλλάδι είς τήν όποιαν γίνεται παρομοία δια- 
πίστωσις.

Τά οικήματα έχουν λιθόκτιστον κρηπίδα καί 
είναι εϋθυγράμμου κατόψεως· περισσότερα όμως 
στοιχεία πρός τό παρόν ελλείπουν, επειδή τά 
οίκήματα άπεκαλύφθησαν έν τομή· θά άπαιτηθή 
προφανώς πολύ εύρυτέρα έρευνα είς τό μέλλον 
διά τήν συλλογήν έπαρκών στοιχείων περί τής 
αρχιτεκτονικής τής Πρωτογεωμετρικής Περιόδου 
έν Ίωλκφ. Τό πρόβλημα ένέχει ιδιαιτέραν σημα
σίαν διά τήν έλληνικήν πρωτοϊστορίαν.

Μέγα πλήθος οστράκων αγγείων συνελέγη έκ 
τών άλλεπαλλήλων στρώσεων τής έπιχώσεως, 
άλλά τό ύλικόν δέν έμελετήθη ακόμη πλήρως. Έξ 
άλλου, λίαν ένδιαφέροντα ύπήρξαν τά εύρήματα 
τάφων παιδικών, οί όποιοι εκειντο μεταξύ τών 
οικημάτων.

Τό σπουδαιότερον πόρισμα τών άνασκαφών 
ύπήρξεν ή διαπίστωσις συνεχείας είς τήν κερα- 
μεικήν τών όψιμων μυκηναϊκών καί τών πρω
τογεωμετρικών χρόνων.

Τοϋ μυκηναϊκού στρώματος ήρευνήθη μόνον 
τό άνώτατον μέρος καί είς έκτασιν περιωρισμένην. 
Μεταξύ τών σπουδαιοτέρων εύρημάτων περιλαμ
βάνονται τεμάχια μεγάλου κράτη ρος μέ παραστά
σεις μορφών έν σειρά, όπως τό περίφημον έκ 
Μυκηνών « άγγεΐον τών πολεμιστών ».

1. ΑΝΑΧΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΡΑΝΝΩΝΙ

Ήάγρία ύπό τών άρχαιοκαπήλων σύλησις τάφων 
κατά τήν άνοιξιντοϋ 1959 καί ή έπακολουθήσασα 
σκαφή αύτών κατάτό θέρος τοϋ αύτοΰ έτους (Πρβλ 
Ε. Πρωτονοταρίου - Δεϊλάκη, Κτιστός πυραμιδοεΰ 
δής τάφος έκ τοϋ νεκροταφείου Κραννώνος, Θεσ- 
σαλικά Γ' (1960) 29 έξ.), ύπήρξεν ή άφορμή εύρυ- 
τέρας έρεύνης τής θέσεως κατ’ ’Οκτώβριον τοϋ 
1960. Κατ’αύτήν άνεσκάφησαν πλήρως δύο κτιστοί 
τάφοι, καλυπτόμενοι ύπό τύμβων, δοκιμαστικώς 
δέ άνεσκάφησαν τρεις τύμβοι παρά τήν άκρόπο- 
λιν, έπί τών όποιων οί άρχαιοκάπηλοι, έπανελθόν- 
τες εις τό μεταξύ, είχον ήδη άνεπιτυχώς έπέμβει.

Ό χώρος τής άκροπόλεως καί ή πέριξ έκτασις 
ήρευνήθησαν, έπί τή εύκαιρίςι, έπισταμένως, 
περισυνελέγησαν δέ σπουδαία γλυπτά καί έπι- 
γραφικά μνημεία- συνετελέσθη δέ καί ή τοπογρά-

φησις τής έκτάσεως, διά νά διευκολυνθή ή κήρυ- 
ξις τοϋ χώρου ώς αρχαιολογικού. Τά πορίσματα 
τών άνασκαφών αύτών καί έρευνών δέν είναι δυ
νατόν νά έκτεθοϋν ένταΰθα διά μακρών, παρέχον
ται όμως έν συνεχεία τά κυριώτερα αύτών, ύπό 
μορφήν προσωρινής έκθέσεως. Ή οριστική δη- 
μοσίευσις εύρίσκεται είς τό στάδιον τής τελικής 
έπεξεργασίας.

Τά κατά τήν τοπογραφίαν τής άρχαίας Κραν
νώνος είναι οπωσδήποτε γνωστά (R.E. αρθρ. 
Krannon Stahlin, Hellen. Thessal. 1924, III έξ. )· 
τοϋ τοπίου κυριαρχεί ή μεγάλη άκρόπολις (« Κά
στρο » ), χαμηλή τραπεζιόσχημος έξαρσις μήκους 
520 μ. καί πλάτους 350 μ., άπέχουσα 25 χιλιόμ. 
ΝΔ. τής Λαρίσης καί 2,5 χιλ. πρός τήν αύτήν κα- 
τεύθυνσιν από τοϋ όμωνύμου χωρίου (Χατζηλάρ ). 
Κατά μήκος τής αγροτικής όδοϋ, ή όποια άπό τοϋ 
Κάστρου άγει πρός τό νοτιώτερον κείμενον χωρίον 
Δοξαρά, άκολουθοϋσα έν μέρει τήν κατεύθυνσιν 
τής σιδηροδρομικής γραμμής, διακρίνονται τύμ
βοι κατά σειράν, χωροϋντες μέχρις άποστάσεως 
3 περίπου χιλιομέτρων πρός τά ΝΑ. Δεκαπέντε 
τουλάχιστον τύμβοι είναι σήμερον ορατοί, άλλοι 
δέ τινες έχουν ίσοπεδωθή διά τοϋ μηχανικού άρο
τρου. ’Εξ άλλου οί πλεΐστοι άνεσκάφησαν άπό 
δεκαετηρίδων ύπό τών χωρικών ή ώργανωμένων 
άρχαιοκαπήλων.

Οί δύο πλήρως άνασκαφέντες ύφ’ ήμών τάφοι 
κεΐνται πλησιέστατα άλλήλων, δεξιά καί άριστερά 
τής όδοϋ πρός Δοξαραν καί εις άπόστασιν 1,5 
χιλιομ. νοτιώτερον τής άκροπόλεως ( Πρβλ. Το- 
πογρ. σχέδιον 3 Α καί Β ).

Ό τάφος A (Σχ. 3 ) είχε κατά τό άνώτερον 
μέρος άνασκαφή ύπό τής Ε. Πρωτονοταρίου-Δεϊ- 
λάκη ( Πρβλ. Θεσσαλικά Γ', έ.ά., 44 - 45 καί είκ.
11), εύρέθη δέ πλήρως σεσυλημένος. Έκτισμέ- 
νος ίσοδομικώς έκ λαξευτών πωρολίθων, άποτε- 
λεΐται έκ τετραγώνου θαλάμου, πλάτους μ. 3,15 
καί μήκους 3,17 μ., θύρας εύρους μ. 1,03 καί στο
μίου μήκους 1,18 μ. καί πλάτους 1,37 μ. Τό δάπε- 
δον, μ. 0,16 χαμηλότερον τής φλιας τής θύρας, 
είναι έστρωμένον διά μεγάλων πλακών πώρου, 
ένώ τό στόμιον είναι κατά 0,22 μ. ύψηλότερον 
τοϋ κατωφλιού. Δρόμου κτιστοΰ λείψανα δέν 
ύπάρχουν. Ή θύρα εύρέθη πεφραγμένη διά λί
θων άτάκτων, άποτελοόντων προφανώς τόν δια- 
λυθέντα ύπό τών συλητών τοίχον άποφράξεως. 
Τό οριζόντιον ένταϋθα ύπέρθυρον είναι διερρη- 
γμένον έν τώ μέσω καί χρήζει στηρίξεως (Πίν. 
154δ, ε).
Ή στέγασις τοϋ θαλάμου γίνεται διά διπλής 

συγκλίσεως τών τεσσάρων πλευρών αύτοΰ, άπό 
ύψους 1,31 μ., όσον είναι τό όρθογώνιον παραλ

23
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ληλεπίπεδον τμήμα τής βάσεως τοΟ θαλάμου. 
Δημιουργεϊται οΰτω μία κόλουρος πυραμίς καί 
έπ’ αυτής δευτέρα, όξυτέρα. Κατά τήν γένεσιν

δεμία ύπάρχει άμφιβολία, έπειδή ή σύγκλισις τών 
τοιχωμάτων είναι όμοιόμορφος καί διότι ό κορυ
φαίος λίθος (« τό κλειδί ») εύρέθη έντός τοϋ

Σχ. 2. Κραννών. Τοπογραφικόν διάγραμμα τής περιοχής

τής δευτέρας πυραμίδος υπάρχει στενή έξέχουσα 
ταινία, δίκην διαζώματος ή κοσμοφόρου. 'Ως 
ειπομεν, τό άνω μέρος τοΟ τάφου είναι κατεστραμ- 
μένον καί οΰτω δέν σώζεται πλήρως ή Ιδιόρρυ
θμος αΰτη στέγη· περί τής μορφής όμως αΰτής οί>-

τάφου (διαστάσεις: 0,28 X 0,33 μ., πάχος 0,18 μ.). 
Τό σωζόμενον Οψος τοΟ τάφου είναι άπό τοΰ δα
πέδου μ. 3.23, ένω τό άρχικόν όπολογίζεται είς 
4.20 καί πλέον.

Είς τήν έπίχωσιν τοΟ θαλάμου εόρέθησαν τε-
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μάχια αγγείων μελανόμορφου ρυθμοΟ (Kleinmei- 
sterschalen ), έρυθρομόρφων τοϋ Ε' π.Χ. αίώνος 
καί τινων τού Δ' αί. Έξ αύτών ό τάφος δέν είναι 
δυνατόν νά χρονολογηθή άκριβώς, άλλ’ έκ τών

νά ύπάρχουν πολλά, άλλα αί έπί τό άρχαϊ- 
κώτερον διάφοροί τοδ τάφου Α είναι καταφανείς.

Ό τάφος Β (Σχ. 4) κεϊται όλίγα μέτρα 
πρός άνατολάς τοδ πρώτου (A), καλύπτεται ό-

έπί μέρους μορφικών αύτοϋ στοιχείων (τρόπος 
στεγάσεως, έλλειψις δρόμου κλπ.) συνάγομεν 
ότι είναι πιθανή ή τοποθέτησίς του εις τάς άρχάς 
τού Δ' αίώνος π. X. Διότι φαίνεται κατά πολύ πρωι- 
μώτερος τοδ πυραμιδοειδούς τάφου τής Κραν- 
νώνος, τόν όποιον άνέσκαψεν ή Ε. Πρωτο
νοταρίου Δεϊλάκη ( Θεσσαλικά, ε. ά., 29 έξ.), 
τού β' ήμίσεος τού Δ' αίώνος. Στοιχεία κοι-

μοίως ύπό τύμβου καί είχεν επίσης συληθή άπό 
μακρού" ό ιδιοκτήτης τού άγροϋ μάλιστα είχε 
καταστρέψει τό άνώτερον μέρος τού τάφου, άπο- 
καλυφθέν διά τής καλλιέργειας, χάριν των ώραίων 
κυβολίθων, τούς όποιους μετεκόμισεν είς τό χω- 
ρίον.

Είναι έκτισμένος ίσοδομικώς διά θαυμασίως 
είργασμένων κατά τήν έπιφάνειαν κυβολίθων
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σκληρού έπιχωρίου πωρολίθου, μέ άρμούς τρι
χοειδείς, τονιζομένους διά λοξού λαξεύματος 
( Πίν. 154 β). Ό θάλαμος είναι κυκλικός, διαμέ
τρου 3,28 μ., ή είς αυτόν δέ είσοδος γίνεται διά 
στενού στομίου έκ δύο βαθμιδών (Πίν. 154 γ) 
πλάτους 0,97 μ. καί μήκους μόλις 0,62 μ., άνευ 
θυροφύλλων. Τό στόμιον άποφράσσει έξωτερικώς 
τειχίον πάχους 0,32 μ., σωζόμενον είς ύψος 0,70 μ.

τήν παράδοσιν των άρχαϊκών, γεωμετρικών καί 
μυκηναϊκών θολωτών τάφων τής Θεσσαλίας 
(’Αρχαϊκός τής Φαρσάλου, Ν. Βερδελής, ΠΑΕ 
1951, 157, 1952, 185 καί 1953 πίν. II, Πρωτογεω- 
μετρικός-γεωμετρικός Ίωλκοϋ κλπ.), τών όποιων 
άποτελεϊ τρόπον τινά τήν τελείωσιν, μέ τό πνεύμα 
καί τήν τεχνικήν τού α ήμίσεος τού Ε' π.Χ. αίώ- 
νος.

Σχ. 4. Κραννών. Τομή καί κάτοψις τάφου Β

καί είς τρεις δόμους. Δρόμον κτιστόν δέν παρε- 
τηρήσαμεν, άλλά πρέπει νά σημειωθή, ότι έλλεί- 
ψει χρόνου, ή έρευνα τού τάφου δέν ώλοκληρώθη 
κατά τό σημεΐον αυτό.

Ό θάλαμος στεγάζεται κατά τόν έκφορικόν τρό
πον, είναι δηλ. θολωτός, τού κώνου άρχομένου 
άπό ύψους 0,89 μ. καί σχηματιζομένου διά λαξεύ- 
σεως τών δόμων, ώστε ή γενέτειρα τού κώνου 
νά είναι εύθεϊα ή τούλάχιστον περίπου εύθεΐα. 
Τό σωζόμενον ύψος τής θόλου άπό τού δαπέδου 
είναι μ. 2,45, τό άρχικόν όμως, έάν ό κώνος ήτο 
πλήρης, πρέπει νά έφθανε τά 5 μέτρα.

Καθ’ όλου ό τάφος αύτός φαίνεται νά συνεχίζη

Πράγματι, τά έντός τής θόλου τού τάφου γε- 
νόμενα εύρήματα μαρτυρούν περί μιας τόσον υψη
λής χρονολογίας, ώς θά εΐδομεν έν συνεχεία.

’Επί τού διά πλακών πώρου έστρωμένου δα
πέδου τής θόλου εύρέθη άριστερά τής εΙσόδου 
σαρκοφάγος πωρίνη, μήκους 2,22 μ. καί πλάτους 
0,77 μ., φέρουσα πρός κόσμον άπλοΰν πλαίσιον 
ίχνη τών γραφών δέν διετή ρήθησαν, έκ τών είς 
τόν πυθμένα όμως φαινομένων τόρμων εικάζεται 
ή παρουσία ξύλινης λάρνακος. "Αλλης σαρκοφά
γου τεμάχια καί μέρος τού πυθμένος εύρέθησαν 
πρό τής εισόδου τού τάφου.

’Ελάχιστα όστά εύρέθησαν έντός τής θόλου
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καί έτι όλιγώ,τερα ίχνη καύσεως, παρά τά όποια 
καί τεμάχια άλαβάστρου. Έπί τού δαπέδου τέλος 
καί κατά τό πλεΐστον όπό τά τεμάχια τής δευτέ- 
ρας σαρκοφάγου εύρέθησαν πολλά τεμάχια με
γάλου άγγείου ( στάμνου), κοσμούμενου κατά τόν 
έρυθρόμορφον τρόπον διά παραστάσεως διονυ
σιακού χαρακτήρος, συνήθους εις τήν άγγειο- 
γραφίαν τού αυστηρού ρυθμού (Πίν. 155 α).

Τό άγγεΐον αύτό, χρονολογούμενον περί τά 
τέλη τού πρώτου τετάρτου τού Ε' π. X. αίώνος, 
επιτρέπει τήν χρονολόγησιν καί τού τάφου εις 
τό πρώτον ήμισυ τού Ε' αίώνος· διότι καί αν άνήκη 
εις τήν άρχικήν ταφήν, δέν είναι δυνατόν νά κα- 
τετέθη εις τόν τάφον πολύ μετά τήν πρόσκτησίν 
του, άφ’ έτέρου δέ τίποτε νεώτερον δέν εύρέθη 
έν τή έπιχώσει.

Έπί τριών έτέρων τύμβων άνεσκάψαμεν δοκι- 
μαστικώς διά νά προλάβωμεν τήν σύλησιν. Καί

0,58 μ., πάχος 0,10-12 μ. ’Ανάγλυφος παράστασις 
έφήβου ίσταμένου πρός δεξιά, φέροντος ίμάτιον 
καί προτείνοντος τήν δεξιάν κεκαμμένην καί ελα
φρώς πρός τά άνω, διά τής αριστερός δέ κρατούν- 
τος γραπτώς δεδηλωμένην ποτέ ράβδον. Γραπτοί 
ήσαν προφανώς καί αλλαι λεπτομέρειαι (άνθέ- 
μιον, σάνδαλα). Ή κεφαλή είναι κατά τό πλεΐ
στον άποτετριμμένη καί ή έκφρασις άδηλος, άλλ’ 
ή έλαφρά αυτής κλίσις είναι φανερά καί προσ
δίδει τόνον θλίψεως εις τήν φυσιογνωμίαν τού 
νέου. Τήν μορφήν χαρακτηρίζει στατικότης μάλ
λον ή κίνησις καί αυτή δέ ή άνεσις τού άριστερού 
σκέλους μόλις ΰποδηλοΰται. Τά γυμνά μέρη φαί
νονται ύπέρ τό δέον ίσως τρυφερά καί άτονα, 
ένώ τό ίμάτιον προσκολλάται εις τό σώμα κατά 
τρόπον όχι πολύ πειστικόν. ’Ατέλεια καταφανής 
ένός επαρχιακού έργαστηρίου, θεσσαλικοΰ άσφα- 
λώς (Λάρισα ;). Εις τήν σειράν τών προϊόντων

I λ9-\Ί
Σχ. 5. lAqXINO ΜΝΑΜΑ = Ίληξίνο μναμα

οί τρεις κεϊνται πολύ πλησίον τής άκροπόλεως 
καί πρός τά ΝΔ., παρά τήν οδόν ή όποια όδηγεϊ 
πρός τό χωρίον Βούναινα. Εις τούς δύο ή δοκιμή 
έδειξεν ότι ή καταστροφή ήτο όλοκληρωτική, 
ένώ εις τόν τρίτον, τόν μεγαλύτερον, άπεδείχθη 
ότι δέν ύπεκρύπτετο κτιστός τάφος, άλλά πιθα
νώς τάφοι κιβωτιόσχημοι ή σαρκοφάγοι. Τό μέγα 
βάθος καί ό όγκος τών έπιχωμάτων δέν έπέτρεψαν 
πλήρη τού τύμβου σκαφήν μέχρι τού έπιπέδου 
τών τάφων. Ή έρευνα καί εις τό σημεΐον τούτο 
πρέπει νά συνεχισθή.

Ήείκονιζομένη (Πίν. 156γ) έπιτύμβιος στήλη 
τού Ίλξίνου (;) εύρέθη πρός τά ΒΔ. τής πόλεως, 
άριστερά τής όδοΰ πρός τό χωρίον Ταουσάνη καί 
τόν άρχαΐον Άτραγα (Άλήφακα), πλησίον τής 
πηγής «Διμονέρι» (θεωρουμένης ύπό τών έπιχωρίων 
ιαματικής καί παρετυμολογουμένης έκ τού Δαιμο- 
νονέρι). Ή στήλη άπετειχίσθη μερίμνη τού Στα
θμάρχου χωροφυλακής 'Αγ. ’Αναργύρων έκ τής 
οικίας τού εύρόντος χωρικού τού συνοικισμού 
«Σταυροθοδωραίικα» καί μετεφέρθη όφ’ ήμών εις 
τό Μουσεΐον Λαρίσης (άριθ. εύρετ. 798 ), όπου 
συνεκολλήθησαν τά δύο τμήματα αύτής καί συ- 
νεπληρώθησαν τά έλάχιστα έλλείποντα τμήματα.

Ύψος μετά τού άνθεμίου 1,80 μ., πλάτος 0,535-

τοϋ έργαστηρίου αύτοϋ ή στήλη τής Κραννώνος 
προσθέτει ενα άκόμη τύπον χρονολογούμενον 
εις τό β' ήμισυ τού Ε' π.Χ. αίώνος. Διότι πλήν 
τών μορφικών στοιχείων, τά όποια συνηγορούν 
διά μίαν όπωσδήποτε ύψηλοτέραν, έντός τών ό- 
ρίων αυτών χρονολόγησιν, επιγραφή, κεχαρα- 
γμένη κατά τό μέσον περίπου τής δεξιάς στενής 
πλευράς, παρέχει καί επιγραφικά τεκμήρια.

Τό κόππα είναι καθαρόν μετά τό Λ, ώστε φρο
νώ ότι πρέπει νά άποκλεισθή άνάγνωσις Ί λ ο- 
χ ί ν ο. Άφ’ έτέρου, ένφ τό διπλοϋν q X = Ξ εί
ναι όχι άσύνηθες, ό τύπος Ίλξΐνος δέν μαρτυρεϊ- 
ται, καθ’ όσον γνωρίζω (Τό όπό Διοσκουρίδου 
φερόμενον Έλξίνη, φυτόν, έχει πιθανώς σχέσιν 
τινά· Έλξΐνος-Ίλξΐνος;). Τό σχήμα τών γραμ
μάτων πάντως άνάγεται εις τό β' ήμισυ τού Ε’ 
αίώνος.

’Αξιόλογος έπιγραφή εις θεσσαλικήν διάλε
κτον, μνημονεύουσα ναού τού ’Απόλλωνος έν 
Κραννώνι, εύρέθη εις θέσιν «Χαβούζι» (κατά 
τήν δήλωσιν παρευρεθέντος εις τήν εϋρεσιν χω
ρικού ), περίπου 500 μ. ΒΔ. τής άκροπόλεως, παρά 
τινα πηγήν. Ή στήλη ( Μουσεΐον Λαρίσης, άριθ. 
εύρ. 761) είναι έλλιπής, περιλαμβάνει δέ τμή
ματα δύο τιμητικών ψηφισμάτων τών Κραννω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:08 EEST - 3.236.241.27



182 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 16 (1960) : ΧΡΟΝΙΚΑ

νίων τό πρώτον άναφέρεται ότι κατετέθη εν 
τον ναόν τοι ”Απλουνος τοί Προυρνίοιο. 'Η 
τελευταία λέξις δέν άναγινώσκεται εύχερώς 
(Προύρνιος ’Απόλλων, ήτοι Προέρνιος - Πρό- 
ερνα, πόλις θεσσαλική, δέν είναι γνωστός αλ- 
λοθεν). Είς τό δεύτερον ψήφισμα τιμαται Θιό- 
όουρος 6 στρατ[ - - ]ος. Στρατηγός, είναι βε
βαίως εύκολος συμπλήρωσις, άλλ’ όχι πολύ 
ασφαλής.

Δευτέρα έπιγραφή περισυνελέγη έκ τής θέσεως 
« Καραέρι », 1,5 χιλιόμ. άνατολικώς τής πόλεως, 
ύποδείξει τού φιλάρχαιου κ. Ίωάννου Ζαχαρία. 
Είναι ψήφισμα προξενικόν τών αρχών τού Β' 
αί. π.Χ. (Μουσεΐον Λαρίσης άριθ. 760).

Τρίτη έπιγραφή άπετειχίσθη έξ οικίας τού 
βορειότερον τής Κραννώνος συνοικισμού « Σταυ- 
ροθοδωραίικα », ύποδείξει τού αύτοΰ φιλάρχαιου
I. Ζαχαρία καί μετεφέρθη είς τό Μουσεΐον Λα
ρίσης (άριθ. 762). Είναι προξενικόν ψήφι
σμα, τών Άτραγίων (;), &ν ή άνάγνωσις είναι 
όρθή.

’Αναθηματική έπιγραφή Δά νοτίωι έπΐ μνη
μειώδους στήλης, ύψους 1,91 μ. καί πλάτους 
0,51-0,53 μ., εύρέθη έντός τού αγρού ’Αναστα
σίου, είς άπόστασιν 60 περίπου μέτρων νοτιώ- 
τερον τής Άκροπόλεως. Τό μνημεΐον έκειτο πι
θανότατα κατά χώραν έπί τής βάσεώς του, ώς 
έδειξε πρόχειρος έρευνα.

Κραννών. Έπί τής άκροπόλεως τής Κραννώ
νος έπιφανειακαί έρευναι έδειξαν ότι ή θέσις κα- 
τωκεΐτο ήδη άπό τών Νεολιθικών χρόνων (Πίν. 
155 β). Λείψανα έπίσης όλων τών περιόδων τής 
Εποχής τού Χαλκού, περιλαμβανομένων μινυείων 
άγγείων καί άφθονων μυκηναϊκών, εύρίσκον- 
ται κατεσπαρμένα έπί τής έπιφανείας τού «Κά
στρου ». Πρέπει νά σημειωθή, ότι τό πα- 
λαιότερον όνομα τής πόλεως Έφύρα δύναται 
ν’ άποδοθή είς τόν μυκηναϊκόν τούλάχιστον συνοι
κισμόν. Μικρά τομή κατά τό ΝΔ. άκρον τής άκρο
πόλεως έδειξεν, ότι τά έπιφανειακά όστρακα 
δέν είναι τυχαία καί σποραδικά λείψανα, άλλά 
προέρχονται έκ στρωμάτων τού προϊστορικού 
συνοικισμού. Παραδόξως, τόν συνοικισμόν αυτόν 
παρεΐδον οί παλαιότεροι.

ΔΓ έπιφανειακών έπίσης ερευνών έξηκριβώθη 
είς πλεΐστα σημεία ή ϋπαρξις τείχους οχυ
ρωματικού τής άρχαίας πόλεως (τά λείψα
να σημειούνται μέ κάποιαν έλευθερίαν είς τό 
τοπογραφ, σχέδιον τής σελ. 178), πάχους 3,00 μ. 
Τό τείχος αύτό κατεστράφη κατά μέγα μέρος πρό 
έτών, διά τήν άπόληψιν λίθων, άλλά τά θεμέλια 
διατηρούνται είς ικανήν έκτασιν.

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

Ή άνακάλυψις παλαιολιθικών λειψάνων είς 
τάς δχθας τού Πηνειού κατά τό 1958 ύπήρξε μία 
τών σπουδαιοτέρων έπιτυχιών τών Γερμανικών 
έρευνών είς τήν Θεσσαλίαν (Πρβλ. V. Milojcic, 
Germania, 36 (1958) 319 έξ.). Τά ευρήματα αυτά, 
άναγόμενα έν μέρει είς τούς μέσους χρόνους τής 
Παλαιολιθικής ’Εποχής ( Μουστιαία Περίοδος ), 
παρουσιάζουν έντελώς ιδιαίτερον ένδιαφέρον, 
έπειδή είναι τά παλαιότερα καί άσφαλέστερα μέ
χρι τούδε Παλαιολιθικά λείψανα έν Έλλάδι, 
καίτοι δέν προέρχονται έκ στρωματογραφημένων 
θέσεων καί κατά συνέπειαν δέν είναι γεωλογι- 
κώς χρονολογημένα. ’Αλλά πρός τήν κατεύθυν- 
σιν τής στρωματογραφίας καί τής γαιοχρονολο- 
γίας έργάζεται ήδη ό γεωλόγος Η. Schneider, 
προετοιμάζων σχετικήν δημοσίευσιν. Είς τό 
συγκεντρωθέν είς τό Μουσεΐον τής Λαρίσης 
πλούσιον ύλικόν, προστίθεται τώρα καί τό προ- 
ερχόμενον έκ περισυλλογών, γενομένων κατά 
Νοέμβριον 1960 είς τήν παραπήνειον περιοχήν 
τής Λαρίσης, έξ είκοσι νέων θέσεων.

Πρόκειται περί άποθέσεων τού ποταμού ( Πίν. 
157 α), είς τάς όποιας τά έκ πυρίτου έργαλεϊα καί 
τά άπολιθωμένα όστα ζφων εύρίσκονται έπί τής 
έπιφανείας, κυρίως έκεϊ όπου τά παχέα στρώματα 
τής άμμου έχουν άποληφθή ώς οίκοδομικόν ύλι
κόν ή ΰπό τών ύδάτων τού ποταμού, άποκαλύ- 
πτοντα στρώμα ποταμίων χαλίκων.

Πρέπει νά σημειωθή, ότι ούδαμοΰ τά λείψανα 
ταύτα δύνανται νά θεωρηθούν ώς ευρισκόμενα 
«κατά χώραν» καί κατά συνέπειαν καί ή χρονο
λογία αύτών μόνον έπί τής τυπολογίας στηρίζεται.

Έκ τών λίθινων έργαλείων (ύπέρ τά 200), 
πολλά δύνανται νά θεωρηθούν δείγματα τής Μου- 
στιαίας περιόδου (περίπου 100.000 π. X.)' είναι 
μέτριου μεγέθους άπολεπίσματα (ξέστρα, αί- 
χμαί, σπανιώτερον λεπίδες) έκ καρνελίου ( 157 δ), 
είς αύτά δέ δύνανται νά προστεθούν καί δύο πυ
ρήνες έκ τού αύτοΰ υλικού. Άλλά τά πλεΐστα 
δυσκόλως προσδιορίζονται, έπειδή δέν παρέχουν 
τά γνωστά τυπικά τής περιόδου αύτής γνωρίσμα
τα. Πιθανότατα πρόκειται περί μιας τοπικής 
παραλλαγής τής μουστιαίας τεχνικής, ή όποια, 
ώς γνωστόν, είναι εύρύτατα διαδεδομένη καί είς 
τήν Εγγύς Ανατολήν.

Άλλα φαίνονται άνήκοντα είς τήν Νεωτέραν 
Παλαιολιθικήν καί μάλιστα είς τούς πρωίμους 
αυτής χρόνους (aurignacien), ένψ μερικά— 
προερχόμενα μάλιστα έκ τεσσάρων μόνον θέ
σεων— δυσκόλως δύνανται νά θεωρηθούν Πα
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λαιολιθικά. Τινά τών τελευταίων αυτών όμοιάζουν 
καταφανώς πρός Μεσολιθικά έργαλεΐα, άλλα 
άνευ στρωματογραφικών δεδομένων είναι λίαν 
επισφαλής ό χαρακτηρισμός.

Έκ τών άφθονων άπολιθωμάτων τά όποια συνε- 
λέξαμεν (157 β), πλείστα ανήκουν εις μεγάλα 
ζφα (έλέφαντας, ίπποποτάμους, ρινοκέρους καί 
βοΰς (Bos primigenius), άλλά άκριβής προσ
διορισμός αύτών ύπό ειδικού παλαιοζωολόγου 
δεν έγινεν άκόμη. Σημειοϋμεν επίσης τμήμα όστοϋ 
ίπποειδοϋς, μικρας ήλικίας.

Έπί τινων έκ τών όστών είναι φανερά ή έπέμβα- 
σις τής χειρός τοϋ άνθρώπου καί είναι οΰτω βέ
βαιον, ότι έχρησιμοποιήθησαν ώς έργαλεΐα, προ
τού άπολιθωθοΰν. Άλλά τά βέβαια παραδείγματα 
είναι ελάχιστα καί νομίζω ότι πρός τό παρόν δέν 
δυνάμεθα νά ίδωμεν εις αυτά τύπους ή νά έλέγξω- 
μεν τήν χρήσιν.

Άκόμη σπουδαιότερα είναι τά όλίγα άπολι- 
θωμένα σκελετικά λείψανα ανθρώπων, τά ό
ποια κατωρθώσαμεν νά άνεύρωμεν είς τρεις 
θέσεις, έγγΰτατα τής Λαρίσης. Ανήκουν είς 
τήν κρανιακήν κάψαν άνθρώπου ( ΓΙίν. 157 γ ), ό 
όποιος ολίγον διέφερε τοϋ συγχρόνου homo sa
piens modernus καί ούδεμίαν όμοιότητα παρου
σιάζει πρός τόν "Ανθρωπον τοϋ Neanderthal. 
Αύτή τουλάχιστον είναι ή γνώμη Αμερικανών 
άνθρωπολόγων, οί όποιοι έξήτασαν τά λείψανα 
είς τό Μουσεΐον τής Λαρίσης (τρία τμήματα 
κρανίων, έξ ών τά δύο Ινιακά καί εν τμήμα μηρι
αίου όστοϋ). "Αλλο μεγαλύτερον τμήμα κρανίου 
εύρέθη έν άπουσία μου είς τάς δχθας τοϋ Πηνειού, 
παρά τήν Γεωργικήν Σχολήν, άλλά δεν φαίνεται 
τόσον ίσχυρώς άπολιθωμένον, ώς τά άλλα.

Είναι ανάγκη νά έξετασθοϋν ύπό ειδικών τά 
σπουδαιότατα αυτά άνθρωπολογικά λείψανα, έκ 
τών όποιων πιθανώς θά πλουτισθοϋν αί γνώσεις 
μας περί τοϋ άνθρωπολογικοϋ τύπου τοϋ άνθρώ
που, όστις έζησεν έν Θεσσαλίοι δεκάδας χιλιάδων 
έτών πρό ήμών ! Μέρος τών εύρημάτων έκτίθε- 
ται είς τό Μουσεΐον Λαρίσης καί είς τό Μουσεΐον 
τοϋ Βόλου.

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ — ΠΕΡΕΥΛΛΟΓΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ 

1. Δημητριάς

Στήλη ναϊσκόσχημος έκ λευκοΰ μαρμάρου 
( ϋψ. 0,88 πλάτ. 0,78 μ.) μέ άνάγλυπτον παρά- 
στασιν ίππέως καί γυνής ίσταμένης εύρέθη έντός 
άγροΰ τοϋ Θ. Πολυζώη, παρά τό "Ιερόν τής Πα- 
σικράτας, έν Δημητριάδι. Επιγραφή πρωίμων 
ρωμαϊκών χρόνων: ’Αττικός Νικέρωτος ήρως
(Μουσεΐον Βόλου άριθ. 718).

2. Φθιώτιδες Θήβαι

Είς θέσιν «Στρώμα» πλησίον τής Άκρο- 
πόλεως (Κάστρο) εύρέθησαν καί παρεδόθη- 
σαν ύπό ιδιωτών τά έξής άρχαϊα, μηνόοντα 
τήν ΰπαρξιν 'Ιεροϋ τοϋ Ασκληπιού : α. Κορ
μός έφήβου έκ λευκοΰ μαρμάρου, έλλιπής τήν 
ένθετον κεφαλήν καί τούς πόδας κάτω τών 
γονάτων ίμάτιον βαρύ, πορπούμενον δεξιά, έρ- 
γασία καλή, έλληνιστικών χρόνων, ύψος 0,51 μ. 
( άριθ. 720), β. Κορμός Άσκληπιοϋ έκ μαρμά
ρου, άκέφαλος, έλλιπής τόν αριστερόν πόδα 
καί τήν δεξιάν (σώζεται μέρος τής ράβδου, έφ’ 
ής οφις). "Υψος 0,47 μ. (άριθ. Μουσ. Βόλου 
720), γ. Κορμός γυναικός άκέφαλος, ύψ. σω- 
ζομένου 0,41 μ. δ. Τμήμα άνω μέρους κορμοϋ 
γυναικός έκ μαρμάρου (άριθ. 722), ε. Κεφαλή 
Άσκληπιοϋ (Σαράπιδος ;) έκ μαρμάρου, ύψους 
0,20 μ., τέχνης μέτριας, όψιμων έλληνιστικών χρό
νων ( Πίν. 156 α ) ( άριθ. 723 ), ς. Κεφαλή παιδός 
έκ μαρμάρου, άποτετριμμένη, μεγέθους φυσικού 
καί καλής έργασίας (ΰψ. 0,18. Άριθ. 724).

’Επιβάλλεται ή άνασκαφή τής θέσεως διά τήν 
άποκάλυψιν τοϋ 'Ιεροϋ.

3. Πύθιον

’Εξ οικιών τοϋ χωρίου περισυνελέγησαν καί 
κατετέθησαν είς τήν Αρχαιολογικήν Συλλο
γήν Έλασσόνος ( στεγαζομένην προσωρινώς είς 
τό τουρκικόν τέμενος) τέσσαρες άρχαϊαι έπι- 
γραφαί, έξ ών μία άναθηματική εις Απόλλωνα 
καί έτέρα έμμετρος. Έξ άλλου παρά τόν λόφον 
τών Άγιων Αποστόλων, όπου τοποθετείται τό 
άρχαΐον Πύθιον καί είς τήν θέσιν « Παλιόχανο », 
έντός άγρών ιδιοκτησίας Σκρέτα, παρετηρήσαμεν 
λείψανα θεμελίων έκ πώρου, έν είδει στερεοβά
του, άνήκοντα πιθανώς είς ναόν (τοϋ Απόλλω
νος;). Τό θεμέλιον κατέστρεψαν οί ΐδιοκτήται τοϋ 
άγροϋ καί διά τών λίθων έκτισαν πρόχειρα οική
ματα. Παρ’ αύτά σώζεται είς δύο τεμάχια βάθρον 
μαρμάρινον, έξεδροειδές μετ’ άναθηματικής έπι- 
γραφής είς Απόλλωνα, τό όποιον λόγω τοϋ 
όγκου άφέθη κατά χώραν.

Παρά τάς ύπωρείας τοϋ λόφου τών Αγίων 
Αποστόλων άπεκαλύφθη τυχαίως κίων μονό
λιθος καί άρράβδωτος, πιθανώς παλαιοχριστιανι
κών χρόνων.

4. Δίλοφος ( Χαλίτσι)—Λαρίσης

Είς τήν θέσιν « Σαρλίκα » τοϋ χωρίου αύτοϋ, τό 
όποιον κεΐται 23 περίπου χλμ. ΝΝΑ τής Λαρίσης, 
άνευρέθη τυχαίως είς μικρόν από τής έπιφανείας 
βάθος πωρίνη πλάξ (0,95 X 0,48 μ., πάχος 0,135
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μ.) μέ ένθέτους κατά σειράν τρεις γυναικείας κεφα- 
λάς έκ λευκοϋ μαρμάρου ( Πίν. 156 β), έλληνιστι- 
κών χρόνων. Ό άναθηματικός χαρακτήρ τοϋ μνη
μείου είναι προφανής, ποία όμως έρμηνεία πρέπει 
νά δοθή εις τάς τρεις άναδυομένας κεφαλάς δέν 
είναι εϋκολον νά λεχθή ( Χάριτες ;). Έπί τής ίσο- 
πέδου κορυφής τοϋ ΰψώματος « Σαρλίκα » παρε- 
τηρήσαμεν πολλά όστρακα μελαμβαφών άγγείων 
( Δ' - Γ' αΐ.) καί άλλα μεταγενέστερα. Ή πωρίνη 
πλάξ εύρέθη κατά τήν άνατολικήν κλιτόν τοϋ λό
φου, μετεφέρθη δέ είς τό Μουσεΐον Λαρίσης 
(άριθ. 948).

5. Λάρισα

Κατά τήν εκσκαφήν τών θεμελίων οικίας έπί 
τής όδοϋ Παπακυριαζή εύρέθη έλλιπής έπιγρα- 
φή (άναγραφή ονομάτων ) τών αρχών τοϋ Γ' αί. 
π.Χ. (άριθ. 784 ). Άλλη, έπιτύμβιος, τών τελευ
ταίων ρωμαϊκών χρόνων, περισυνελέγη έκ τοϋ 
άγροκηπίου Πυργιώτη κατά τά ΝΑ κράσπεδα 
τής πόλεως.

Είς τό Μουσεΐον Λαρίσης μετεφέρθησαν έπίσης 
γλυπτά τινα καί έπιγραφαί, άποκείμεναι είς τό 
Δημαρχεϊον τής πόλεως καί άποτελοϋσαι μέρος 
τής άξιολόγου συλλογής, τήν όποιαν καταρτίζει 
ό Δήμαρχος κ. Δ. Χατζηγιάννης πρός πλουτισμόν 
τοϋ Μουσείου.

Σπουδαία εύρήματα ήλθον είς φώς κατά τήν 
κατεδάφισιν τοϋ είς αποθήκην μετατραπέντος πρό 
πολλών έτών παλαιοϋ τεμένους τής Λαρίσης « Τεσ- 
λί Τζαμί», κειμένου έπί τής όδοϋ Λ. Κατσώνη καί 
κατά τό τέρμα τής όδοϋ Κούμα. Τήν κατεδάφισιν 
έπληροφορήθημεν τυχαίως, διά τής συνεχούς δέ 
παρακολουθήσεως τής έργασίας κατωρθώθη ή 
διάσωσις πολυτίμων άρχαίων, τά όποια άλλως θά 
έξεποιοϋντο ώς οικοδομικόν υλικόν. Πρό τής 
έπεμβάσεώς μας ήδη μέρος τών μαρμάρων, διά 
τών όποιων ήτο έκτισμένον τό τουρκικόν τέμενος, 
είχε πωληθή είς μαρμαρογλύφον τής Λαρίσης, 
άλλ’ ή γενομένη έκ τών ύστέρων ερευνά οόδέν 
άπέδωσε.

Ή έν Πίν. 156 β άποδιδομένη άνάγλυπτος στήλη 
είναι άσφαλώς έν έκ τών σπουδαιοτέρων έργων 
τέχνης, τά όποια εύρέθησάν ποτέ έν Θεσσαλίςι. 
Είναι άτυχώς κολοβή άνω καί κάτω, κατά τήν 
εξαγωγήν δέ έκ τοϋ τοίχου, έν τφ όποίφ έκειτο 
μέ τήν άναγεγλυμμένην έπκράνειαν πρός τά κά
τω, έθραύσθη εις δύο τεμάχια καί άπελεπίσθη εϊς 
τινα σημεία- τήν συγκόλλησιν έξετέλεσεν έπιτυ- 
χώς ό άριστος τεχνίτης Μ. Νικολαράκης. Σωζό- 
μενον ϋψος 0,70 μ., πλάτος 0,54, πάχος 0,20 μ., 
μάρμαρον λευκόν ( άριθ. εύρ. 945 ).

Παράστασις κόρης έν καταγραφή πρός δεξιά.

διά τής κεκαμμένης δεξιάς κρατούσης καρπόν 
διά δέ τής άριστεράς, πρός τά άνω ύψουμένης 
άλάβαστρον. Τά ψέλλια είς άμφοτέρας τάς χεϊρας, 
τό πλούσιον περιδέραιον, άκόμη καί αί πόρπαι 
τοϋ χιτώνος δίδουν τήν έντόπωσιν ήθελημένου 
φόρτου κοσμημάτων. Παρά τάς λεπτομέρειας ό
μως, αύτάς, αί όποΐαι τονίζουν έτι μάλλον τόν 
« ιωνικόν » χαρακτήρα τοϋ έργου, ή πτυχολογία 
παρουσιάζει ένιαχοϋ κάποιαν σκληρότητα καί 
σχηματοποίησιν ό τρόπος μέ τόν όποιον άναβάλ- 
λεται τό ίμάτιον έπί παραδείγματι, είναι όλίγον 
συμβατικός. Θαυμαστή έξ άλλου είναι ή εΰγραμ- 
μία τοϋ νεανικοϋ σώματος καί ή προβολή τοϋ 
στήθους, ή άβρότης τών χειρών, τό μαλακόν πε
ρίγραμμα τής γνάθου καί ή χάρις τοϋ μειδιάματος. 
Ή σύνθεσις έπίσης μαρτυρεί περί τής σοφίας τοϋ 
τεχνίτου, ό όποιος μέ τήν απλήν έμπνευσιν τής 
έξάρσεως τής άριστεράς καί τοϋ άποθαυμασμοΰ 
τοϋ άλαβάστρου, έδωσε τήν θαυμαστήν αυτήν 
εικόνα τοϋ παρθενικοϋ σώματος.

Άπό τό άρχικόν κάλλος τής μορφής λείπει τώ
ρα ή λάμψις τοϋ όφθαλμοϋ καί ή χάρις τής κομ- 
μώσεως- άλλά τά άπομείναντα στοιχεία είναι νο
μίζω άρκετά διά νά κατατάξουν τήν στήλην τής 
Λαρίσης είς τά καλά έργα τής έλληνικής πλαστι
κής τοϋ Ε' αίώνος. Ώς πρός τήν χρονολογικήν 
αύτής κατάταξιν μεγάλαι δυσχέρειαι δέν ύπάρ- 
χουν, καίτοι τά σύγχρονα περίπου θεσσαλικά έρ
γα δέν βοηθούν οΰτε προσφέρονται είς συγκρί
σεις. Ή άνάλογος έξ άλλου στήλη τής Ρώμης 
( πρβλ. προχείρως G. Richter, Handbook, 96, είκ. 
128 ) είναι πολύ πρωιμωτέρα. Μία χρονολόγησις 
πρός τά μέσα τοϋ Ε'. αίώνος μοϋ φαίνεται πιθα- 
νωτέρα τοϋ 470/460 π.Χ., έστω καί αν ή έλλειψις 
άναλόγων μνημείων τής έποχής αύτής έμποδίζει 
τήν άκριβεστέραν τοποθέτησιν.

Μετά τήν έκ Φαρσάλων γνωστήν στήλην τοϋ 
Λούβρου, τίποτε ώραιότερον δέν έχει μέχρι τοΰ- 
δε άναφανή είς τήν γήν τής Θεσσαλίας.

Περί τοϋ τεχνίτου καί τοϋ έργαστηρίου, άπό 
τό όποιον προήλθεν ή θαυμαστή αυτή στήλη, 
εικασίας θά ήδυνάμην μόνον νά προσαγάγω- πα- 
λαιότερα μέ κάποιαν ειρωνείαν έγίνετο λόγος περί 
« θεσσαλικής σχολής » πλαστικής. Σήμερα γνω- 
ρίζομεν πλείονα τοπικά έργαστήρια, μέ έντονον 
μάλιστα ιδιομορφίαν καί μέ προέχον κέντρον με
ταξύ αύτών τήν Λάρισαν. Ή θητεία τοϋ μεγάλου 
Τηλεφάνους είς τήν καθέδραν τών Άλευαδών, 
πρό τών μέσων τοϋ Ε' αί., δέν θά πρέπει νά έμεινε 
χωρίς έπιδράσεις. Είναι πιθανόν μαθηταί τοϋ 
Τηλεφάνους νά έδρασαν είς τήν πλουσίαν Λά
ρισαν περί τά μέσα τοϋ αίώνος ή καί μετέπειτα 
καί είς ένα έξ αύτών, μέ πολλήν έλευθερίαν, νά
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άποδώσωμεν — άν είναι άνάγκη — τήν στήλην.
Έκ τής κατεδαφίσεως τού αύτοΰ τεμένους προέρ

χονται έπίσης αρχιτεκτονικά μέλη καί άξιόλογοι 
έπιγραιραί. Έξ αυτών σπουδαιοτέρα είναι ή τοϋ 
Πίν. 158,τοΰ Γ'αί. π.Χ. έν τή όποια μνημονεύονται 
ναοί, ιερά καί μνημεία τής Λαρίσης, προφανώς, 
ώς « κίονν Διι νπερδεξίου », «'Ιερόν ’Άπλουνος », 
« Δαμμάτερος Πλοντι-ς κίονν», « Πνθιον», « Πν- 
θιόνειον τονν εν Κραννοϋνα », « Έννοδίας » κ. ά. 
Ή στήλη έχει ύψος 0,98 μ., είναι έλλιπής άνω καί 
δεξιά καί έχει 42 στίχους γραμμάτων ( Άριθ. εύρετ.
787) . Ή άνάγνωσις εις τινα σημεία είναι δυσχερε- 
στάτη.

Άλλη στήλη μαρμάρινη, ύψους 1,00 μ., πλά
τους 0,42 μ., φέρει τήν ένδιαφέρουσαν άναθημα- 
τικήν έπιγραφήν : Διόνυσό Καρπίο (άριθ. εόρ.
788) .

’Επί άλλης μαρμάρινης έπίσης στήλης, ύψους 
1,03 μ. καί πλάτους 0,38 είναι γεγραμμένη έπϊ τής 
στενής πλευράς ή έπιγραφή :

Άρμονίαι ( άριθ. εύρ. 789 ).

Άμφότεραι άνάγονται είς τά τέλη τού Ε' αίώ- 
νος π.Χ. Ό Διόνυσος Κάρπιος είναι γνωστός έκ 
Λαρισαϊκής έπιγραφής ρωμαϊκών χρόνων (IG 
IX2 573 ).

’Ενδιαφέρουσα είναι τέλος τέταρτη έπιγραφή έκ 
τού αύτοϋ τεμένους, άγωνιστική (άριθ. εόρ. 785. 
"Υψ. 0,98, πλάτ. 0,45 - 49, πάχ. 0,135 μ., έλλιπής 
κάτω ):

Ποπλίου Οϋετ[τ]ίου Σέξ- 
στου νίοϋ ταγεύοντος τήν 
πρώτην χώραν και τιθέντος 
τον αγώνα τοις προκινδυνενσα- 
σιν Ιππων στενών δν τίθησιν ή πό
λις ή Λαρεισαίων στρατηγοϋντος 
Μονίμου οί νενεικηκότες

Κέλητι πωλικώ Γάιος Ο- -ος Φρόντισνος υιό[ς]. 
Τελήω Λύκος Κέββου. Ταυροθηρίαν Κριτών 
Κυνάγου. Προαδρομήν ιππέων Στρατό- 
νεικος Στρατονείκου. 'Άλλην τήν Ήγ[η]- 
σαρέτω Ήγησάρετος Κεφάλου. Προσδρ- 
μήν πεσζών Κρατήσιππος Γλαυκέτου. 
Άμφιππολαμπάδα Κριτών Κυνάγου. Καταλο
γήν παλαιάν Άσκληπιόδωρος Δημητρ[ί]- 
ου. Κήρνκας Δημήτριος Δημητρίου.
Σαλπιστάς Παρμενίσκος ΙΙαρμενίσ- 
[κ]ου. Στάδιον παίδων Πόπλιος Τίτο[ς]
Ποπλίου υιός. ’Ανδρών Μενέ-

στρατος Μενεστράτον. Δίαυλον 
------------------------νος Εύβούλον. ’ Ανδρών

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

Κατά τήν διάρκειαν τών έπανεκθετικών έργα- 
σΐών είς τό Μουσεΐον τής Λαρίσης έγένοντο έπί
σης περιωρισμέναι τοπογραφικαί έρευναι, διά τών 
όποιων έπεσημάνθησαν νέοι σταθμοί τού προϊστο
ρικού πολιτισμού τής περιοχής :

1. Πέντε περίπου χιλιόμετρα πρός νότον τής 
Λαρίσης καί άριστερά τής πρός Φάρσαλα δη
μοσίας όδοΰ κεΐται μόλις διακρινομένη έξαρσις 
γής, έπί τής όποιας συνελέξαμεν άφθονα όστρακα 
άγγείων, άναγόμενα είς τάς πρωιμωτάτας φάσεις 
τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής (ΐδίςι τό κατά τόν 
Milojcic « Fruhkeramikum », τήν πρώτην φάσιν 
τής κεραμεικής Νεολιθικής, ή όποια άκολουθεΐ 
τήν « Προκεραμεικήν » ).

2. Έπί τού γνωστού έκ παλαιοτέρων έρευνών 
νεολιθικού συνοικισμού ( Μαγούλας Καραγάτς ή 
Βραστερό ), 4 χιλιόμ. νοτίως τής Λαρίσης, έγγύ- 
τατα τού όποιου άνηγέρθη προσφάτως τουριστικός 
ξενών ( Μοτέλ), εόρέθησαν μετά τήν άροσιν έξαι- 
ρετικώς ένδιαφέροντα τεμάχια νεολιθ. άγγείων 
(άρχαιότερα, ώς έπί τό πλεΐστον) καί τμήματα 
πήλινων ειδωλίων.

3. Προϊστορική άκρόπολις τού τόπου τού Σέ
σκλου άνεκαλύφθη έπί λόφου καλουμένου «Σαρλί- 
κι », τρία χιλιόμετρα ΝΔ. τού χωρίου Νέαι Καρυαί, 
τό όποιον κεΐται έπί τής δημοσίας όδοΰ 19 χιλιό
μετρα πρός Ν. τής Λαρίσης. Ή άκρόπολις περι
βάλλεται ύπό ρευμάτων καί είναι λίαν άπότομος 
κατά τήν νοτ. πλευράν. Έπί τής έπιφανείας άνευ- 
ρέθησαν άφθονα όστρακα άγγείων καί άλλα λεί
ψανα τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής, κυρίως, άλλά 
καί νεώτερα (νεώτ. Νεολιθικά, τής Χαλκοκρα- 
τίας), ώς καί Μυκηναϊκά. Άφθονα έξ άλλου 
όστρακα τού Δ' π.Χ. αίώνος καί έλληνιστικά κατε- 
σπαρμένα έπί τής κορυφής τού λόφου καί τών συν
εχομένων πρός Δ. ράχεων άποδεικνύουν ότι ή 
θέσις κατωκεΐτο καί κατά τούς κλασσικούς καί 
μετέπειτα χρόνους. Ακόμη σπουδαιοτέρα είναι ή 
παρατήρησις πολλών μικροσκοπικών άπολεπι- 
σμάτων όψιανοΰ καί πυρίτου, τά όποια όμοιάζουν 
πρός τά τής Προκεραμεικής Περιόδου. Ή άνάγκη 
νά διατηρηθή ή άκρόπολις αότή καί έρευνηθή έν 
καιρφ είναι προφανής : ή προϊστορική άκρόπολις 
τού Σέσκλου έθεωρεϊτο, τυπολογικώς, μοναδική 
μέχρι τοΰδε, ένώ διά τήν περιοχήν τής Λαρίσης
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έπιστεύετο ότι οί παλαιότεροι συνοικισμοί είχον 
τόν τύπον τής « μαγούλας » μόνον.

4. Παρά τό χωρίον Ζάππειον, τό όποιον άπέχει 
25 περίπου χιλιόμετρα νοτ. τής Λαρίσης καί πρός 
τά ΝΔ. αύτού άνεκαλύφθη άλλος συνοικισμός τής 
Άρχαιοτέρας Νεολιθικής (Εξοχος γραπτή κερα- 
μεική τοϋ ρυθμού solid style κ.ά. Ενδιαφέροντα 
Επιφανειακά εύρήματα ).

5. ΤΕσσαρα χιλιόμετρα ΒΑ. του Τυρνάβου, είς 
ΘΕσιν « Βρύση » ( ή Βρύσες) ΰψοϋται γήλοφος 
( μαγούλα) Επί τού όποιου προσφάτως Εγένοντο 
τομαί πρός διευκόλυνσιν τής άρδεύσεως των άγρών 
Εκ των παρακειμΕνων μεγάλων πηγών. Έκπληκτι- 
κώς πλούσια στρώματα τής Άρχαιοτέρας Νεολι
θικής παρετηρήσαμεν Ενταύθα, Ερευνήσαντες προ- 
χείρως. Εις τό βαθύτατον στρώμα φαίνεται ότι 
Εχομεν Προκεραμεικά λείψανα, άλλά άνευ σκα- 
φής τό πράγμα δέν ήτο δυνατόν νά βεβαιω- 
θή.

Άπό τόν συνοικισμόν αύτόν Επίσης προέρχεται 
τό άνω μέρος γυναικείου ειδωλίου τής Άρχ. Νεο
λιθικής, τό όποιον είκονίζομεν (Πίν. 151 α). Τό 
είδώλιον Εδωρήθη είς τό Μουσεϊον τής Λαρίσης 
ύπό τού εύρόντος Δημητρ. Τζινάλη.

6. Συλλογαί όστράκων Εγένοντο καί Εκ πολλών 
άλλων προϊστορικών συνοικισμών τής περιοχής 
τής Λαρίσης, γνωστών άπό μακροϋ Εκ τών Ερευ
νών τού Τσούντα. Σημειοΰμεν Εξ αυτών τούς συ
νοικισμούς παρά τά χωρία Όμορφοχώριον ( Νέ- 
χαλη ), Μελισσοχώρι ( ΜετισελΙ) καί Πλατύ- 
καμπος (Τοπουσλάρ), όπου εύρέθησαν μονόχρω
μα καί « πρώιμα γραπτά » όστρακα άγγείων τών 
πρωιμωτέρων φάσεων τής Άρχ. Νεολιθικής.

7. Παρά τήν θέσιν όπου κατά τήν Επικρατεστέ- 
ραν ύπόθεσιν ( Πρβλ. Stahlin, Hell. Thessal., 133 ) 
Εκειτο ή άρχαία πόλις Φύλλος ( καί τό ίερόν τού 
Φυλλίου Απόλλωνος), είς τούς πρόποδας τού 
όρους Δογαντζή (ύψομ. 530 μ.), Εν μέσφ Ελώ
δους Εκτάσεως καί πλησιέστατα τής σιδηροδρο
μικής γραμμής, ένετοπίσθη ή θέσις σπουδαίου 
Μυκηναϊκού συνοικισμού καί νεκροταφείου(Πρβλ. 
Μ. Θεοχάρη, Θεσσαλικά Γ' (1960) 47 Εξ., είκ. 9). 
Πρός τό παρόν Εχομεν μόνον άφθονα καί χαρακτη
ριστικά όστρακα άγγείων άπό τόν συνοικισμόν 
αύτόν, ό όποιος Επίσης πρέπει νά έρευνηθή είς τό 
μέλλον.

ΔΗΜ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

*

Dberblick UBER DIE DEUTSCHEN 

AUSGRABUNGEN UND FORSCHUNGEN 

IN THESSALIEN 1953 - 1959

Thessalien gehort neben anderen griechi- 
schen Landschaften zu jenen Gebieten, in de- 
nen sich seit je die Einfiusse hoherer Gesittung 
aus dem Siiden mit den rauheren Lebensformen 
der nordlich angrenzenden Lander beriihr- 
ten.

Mit ihren reichen Siedlungsresten bietet diese 
Landschaft wie kaum eine andere giinstige 
Moglichkeiten, die Beriihrungen der Kultur- 
kreise zu erfassen und in ein Verhaltnis zuei- 
nander zu bringen. Diese Erkenntnis brachten 
schon die ersten Forschungen des 19. Jahrhun- 
derts, denen dann die epochemachenden Ar- 
beiten des Griechen Chr. Tsountas und die das 
Bild erganzenden Arbeiten der beiden En
glander A.J.B. Wace und M.S. Thompson 
noch vor dem ersten Weltkrieg folgten. Seit 
1912, dem Beginn des Balkankrieges und seit 
dem ersten Weltkrieg ruhte die systematische 
Ausgrabungstatigkeit in diesem Raume fast 
vollig bis 1953. Trotzdem wurde iiber die Pro- 
blematik verschiedener Perioden viel Wert- 
volles geschrieben, jedoch haben sich in dieser 
langen ausgrabungslosen Periode durch den 
Mangel an neuen Funden viele Fragen und 
Widerspriiche angesammelt, und die neue Zeit 
hat Antworten auf alte und neue Fragen ge- 
sucht.

Die alten Grabungen ergaben drei steinku- 
pferzeitliche und zwei bronzezeitliche Perioden, 
die man als Sesklo-, Dimini und Rachmani- 
periode sowie als friihe und spate Bronzezeit 
bezeichnete. Die Funde einer Periode, die der 
so glanzenden mykenischen Zeit im Siiden ent- 
sprechen konnte, blieben im inneren Thessalien 
fast vollig aus. Nur an der Kuste ist einiges ge- 
funden worden. Dies fiihrte zu der Annahme, 
dass im innerthessalischen Gebiete mit dem 
Fortleben der mittelbronzezeitlichen Kultur bis 
zur Einwanderung der Thessaler zu rechnen 
sei.

Was die Begriffe Sesklo-, Dimini und Rach- 
manikultur im einzelnen umfassen, blieb un- 
prazisiert, ebenso, was sie historische gesehen 
zu bedeuten haben. Eine Verbindung zu dem 
so iiberaus reichen thessalischen Sagenkreis gab 
es nichteinmal in Ansatzen, sondern der Befund 
schien sogar zu den Dberlieferungen in vollem 
Gegensatz zu stehen.
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Im Jahre 1953 begann der Unterzeichnete 
mit Hilfe des Deutschen Archaologischen In
stitutes und der Deutschen Forschungsgemein- 
schaft mit einer Sondierung an der Otzaki-Ma- 
gula beim Dorfe Dendra nordlich von Larissa 
seine Forschungen, die in die eben skizzierten 
Probleme ein wenig Licht bringen sollten. Sie 
sollten aber auch die Anfange des sesshaften 
Bauerntums — die Grundlage jeder Zivilisation 
und Kultur — beleuchten. Gegen die fast all- 
gemein akzeptierte Hypothese, dass die Sesklo- 
kultur die alteste Kultur des Siidostens sei, ha- 
ben wegen der hohen materiellen Entwicklung 
dieser Kultur schon immer Bedenken bestan- 
den.

Schon die Sondierungen auf der Otzaki-Ma- 
gula zeigten die voile Berechtigung dieser Beden
ken. Nach Moglichkeit sollten allmahlich die 
ersten Besiedlungsspuren dieses Raumes gefunden 
werden um festzustellen, wann die thessalische 
Ebene uberhaupt zum ersten Male besiedelt 
war.

Andererseits sollte uberpriift werden, ob 
die angenommene Hypothese vom Fehlen einer 
Kultur, die der mykenischen des Sudens ent- 
spricht, tatsachlich zutrifft. Dariiberhinaus 
sollte verfolgt werden, wie die Entwicklung bis 
zur Entstehung der geometrisch-archaischen 
Kultur-Koine des antiken Griechentums verlau- 
fen ist.

Freilich war man sich bewusst, dass die 
Probleme bei diesen Untersuchungen nur an- 
geschnitten werden konnen und eine genaue 
Schilderung der einzelnen Perioden zukunftigen 
Forschungen vorbehalten bleiben miisste. Es 
waren von Anfang an keine grossen Siedlungs- 
grabungen beabsichtigt, sondern die Arbeiten 
mehr darauf gerichtet, die Kulturabfolge 
festzustellen.

Entsprechend dieser Zielsetzung ist man bei 
den Arbeiten vorgegangen. Die Ergebnisse 
beruhen im wesentlichen auf den Schnit- 
ten, die meist um 30 m lang und bis zu 
8 m breit waren. Mit diesen Schnitten konnten 
zuverlassig die Kulturabfolge, die Hausertypen 
und ihr Verhaltnis zueinander innerhalb der 
Siedlung festgestellt werden. Freilich liess sich 
dabei ein Gesamtbild der Siedlungsart in den 
einzelnen Perioden nicht ermitteln. Dies bleibt 
die Aufgabe kiinftiger Ausgrabungen. Aufgrund 
unserer bisherigen Arbeiten auf den von uns 
erforschten Fundorten, der Otzaki-, Arapi-, 
Argissa - und der Soufli - Magula sowie in

Petra, Atrax und Kierion ergibt sich nachfol- 
gend geschildertes Bild der Kulturentwick- 
lung.

Es muss dabei ausdriicklich betont werden, dass 
damit keineswegs samtliche Kulturphasen die
ses Raumes erfasst worden sind. Wir haben an 
verschiedenen Fundorten neben dem genau 
bestimmbaren Material mehrere Einzelfunde 
gemacht, die nicht in die bisher von uns erar- 
beitete Periodenabfolge eingereiht werden kon
nen. Dies ist eine deutliche Warnung vor der 
Annahme, dass wir jetzt in diesem Raume alles 
iiberblicken.

Die Altsteinzeit

Die altesten Funde, die wir machten, gehoren 
der mittleren und der jiingeren Steinzeit an. 
Entlang des Peneios von Larissa aufwarts bis 
zum Dorfe Gunitza wurde an 14 Stellcn altstein- 
zeitliches Material gefunden. Die meisten Fund- 
stellen liegen auf den Schotterbanken im Fluss- 
bett selbst. Es handelt sich dabei um heraus- 
gewaschene Werkzeuge und fossile Knochen, 
die auf den Flussbanken bei Hochwasser ab- 
gelagert wurden. An einigen Stellen liegen die 
Fossilknochen und Werkzeuge eingebacken in 
einer alten Schotterterrasse und sind dort 
wohl von den Jagern, die am einstigen Flussufer 
ihre Mahlzeiten hielten, hinterlassen wor
den.

Es handelt sich hauptsachlich um Gerate — 
Handspitzen, Schaber, Klingen, Stichel, Boh- 
rer undsofort — der Levallois - Mousterien —· 
und der Aurignacienkultur. Einige auf Taf. 
159 a gezeigte Beispiele mogen den Formen- 
schatz dieser beiden Perioden verdeutlichen. 
An den Stellen, an denen die Funde noch «in 
situ» waren, lagen sie tief unter der jetzigen 
Humusoberflache. Das Profil des gewachsenen 
Bodens zeigt, dass sich iiber der Zone der alt- 
steinzeitlichen Funde drei machtige Seeabla- 
gerungen befinden, die durch drei Humus- 
zonen unterbrochen sind. Diese dunkleren 
Humuszonen beweisen, dass die nordost-thessa- 
lische Ebene bis zum Beginn der Gegenwart 
dreimalvoneinem machtigen See iiberschwemmt 
war, zwischendurch aber immer wieder eine 
fruchtbare Landschaft gewesen ist.

Mit der Entdeckung dieser Funde wurden 
zum ersten Mai aus Griechenland und den 
ubrigen Teilen der sudlichen Balkanhalbinsel 
Funde der mittleren Altsteinzeit bekannt. Die
se Entdeckungen werfen eine Reihe von Pro-
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blemen auf, die hier natiirlich nicht behandelt 
werden konnen, da vorher ein genaues Studium 
des vorhandenen Materiales sowie seine Er- 
ganzung dringend notwendig sind. Wir konnen 
uns zunachst mit der Feststellung begnilgen, 
dass die Hypothesen, die davon ausgehen, dass 
dieser Raum in der Altsteinzeit unbesiedelt 
war, jetzt unhaltbar geworden sind. Die Besied- 
lung muss, wie ein leider nur als Oberflachen- 
fund geborgenes, in abbevilleientechnik her- 
gestelltes Kernstiick zeigt, spatestens wahrend 
des mittleren Abschnittes der Altsteinzeit ein- 
gesetzt haben. Dieses Fundstiick sowie die er- 
wahnten Funde der Levallois-Mousterien — und 
Aurignacienkultur aus der Umgebung von 
Argissa und jene spatjungpalaolithischen Funde 
aus der Seidihohle in Bootien sprechen eindeu- 
tig fur die kontinuierliche Besiedlung Grie- 
chenlands mindestens wahrend der zweiten 
Halfte der Altsteinzeit.

Die mittlere Steinzeit

In der Aufschiittung des grossen Tumulus 
nordwestlich der Argissa-Magula am Peneios 
wurden zwei typische mikrolithische Gerate in 
Form eines Trapezes und eines Halbmondes 
gefunden.

Es gelang aber nicht, die Stelle zu finden, 
von der diese fur die mittlere Steinzeit typis- 
chen Gerate stammen. Ihr Vorkommen lasst 
nur darauf schliessen, dass Siedlungen dieser 
Periode im thessalischen Raume zu erwarten 
sind.

Das prakeramische Neolithikum ( Argissa I)

Im Sommer 1956 stiess man auf der Argissa 
Magula bei den Abschlussausgrabungen am Bo- 
den der Magula auf eine stellenweise bis zu 1 
m machtige Schicht, die deutliche Kulturein- 
schliisse enthielt, jedoch durch das vollige Feh- 
len von Keramik gekennzeichnet war. Im er- 
sten Moment war unklar, um was fur eine Ab- 
lagerung, die mit Kohle, Asche, Knochen, 
Muscheln und Steinwerkzeugen vermengt war, 
es sich handelt. Die Schnitte zeigten aber bald, 
dass es sich um die Reste von Hiitten und Gruben 
handelt und damit um eine Siedlungsstelle. Es 
wurden auch Reste von Getreide und verschie- 
denen anderen Friichten gefunden. Die Knochen 
stammten ganz eindeutig Uberwiegend von 
kleinen Wiederkauern ( Schaf in alien Fallen, 
in denen die Bestimmung moglich war !). Durch

diese Beobachtungen wurde klar, dass es sich 
um die Reste einer Siedlung handelt, deren 
Bewohner Ackerbau und Viehzucht betrieben 
haben, aber noch keine Keramik herstel- 
lten.

Diese Entdeckung war eine kulturhistorisch 
sehr bedeutsame Festellung, weil sie zeigte, dass 
die Besiedlung des thessalischen Raumes durch 
Ackerbauer schon zu einer Zeit stattgefunden 
hat, in der diese noch kein Tongeschirr hatten. 
Entsprechend diesem niedrigen Zivilisationsni- 
veau sind die Funde armlich und bestehen im 
wesentlichen aus einer recht atypischen Stein- 
industrie. Charakteristisch sind dafiir kleine 
trapezformige Pfeilspitzen, Bohrer, Eckstichel, 
Kratzer und vor allem langere Klingen, die 
wohl in eine Holzfassung geschaftet waren 
( 159 c).

Diese Klingen zeigen oft auf einer Seite 
eine glanzende Politur, die erkennen lasst, 
dass sie als Sicheleinlagen zum Schneiden si- 
likathaltiger Graser benutzt wurden. Neben 
diesen Werzeugen gibt es sogenannte Ohrknopfe 
aus Speckstein und gebranntem Ton, Perlen aus 
Schieferplattchen, Anhanger aus fossilen Kno
chen und Steatit, aus Marmor geschnittene 
Schminkpaletten undsoweiter. Schliesslich ist 
eine Schleuderkugel aus gebranntem Ton zu 
erwahnen. Eine Eigenart der Ablagerungen 
dieser Periode sind die in Massen vorhandenen, 
in kleinste Stiicke zertriimmerten Tierkno- 
chen.

Bemerkenswert ist weiter das Vorkommen der 
durch Hitze zerplatzten Kieselsteine. Es handelt 
sich hier offenbar um die Bruchstiicke von 
Steinen die zerplatzt sind, als man sie erhitzt 
zum Garkochen in die Holz oder Kiirbisge- 
fasse mit der zubereiteten Speise geworfen hat. 
Die Nahrung bestand hauptsachlich aus Get
reide, Hulsenfriichten, Schaffleisch und Milch. 
Wie die Knochenuntersuchungen zeigten, spiel- 
te die Jagd keine nennenswerte Rolle. Die Men- 
schen dieser Zeit bauten Hiitten aus Pfosten 
und Lehm und verschiedenartige Gruben, die 
ihnen als Speicher, Keller undsoweiter dien- 
ten.

Nach der Entdeckung derFunde dieser Periode 
auf der Argissa-Magula konnten ahnliche Funde 
auf der Soufli-Magula, in Sesklo und auf ande
ren Fundorten festgestellt werden. Wir konnen 
daraus schliessen, dass der thessalische Raum da- 
mals bereits sehr dicht von einer Ackerbau trei- 
benden Bevolkerung besiedelt war und dass die
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Trager dieser Wirtschaftsform keineswegs erst 
in einem fortgeschrittenen Stadium ( Sesklo- 
kultur ) von auswarts eingewandert sind, wie 
das friiher oft vermutet wurde. Da unter den 
Formen der Gerate manches an die mesolithi- 
scheKultur erinnert, konnte man annehmen,dass 
sich der Ubergang von der Wirtschaftsform der 
Jager und Sammler zum Bauerntum in Thessa- 
lien kontinuierlich vollzogen hat. Manche 
Anregung und diese oder jene Form mag viel- 
leicht aus Vorderasien gekommen sein.

Die friihkeramische Periode

Oberhalb des eben beschriebenen Stratums 
wurde auf der Argissa-Magula ein Horizont 
( Argissa II) festgestellt, in dem sich die Reste 
einer viereckigen Pfostcnhutte befanden. Diese 
Htitte hatte einen Fussdoden aus gestampftem 
Lehm, eine Herdstelle und eine Feuergrube. 
Im Schutt der verbrannten Hiitte und um sie 
herum fand man zahlreiche Bruchstticke von 
Gefassen noch wenig entwickelten Charak- 
ters.

Der Ton ist meistens braun und leicht gema- 
gert und die gelblich, braunlich, rotlich oder 
graubis schwarze Oberflache ist gut geglattetund 
oft mechanisch poliert. Einige Scherben haben 
einen diinnen rotlichen Uberzug. Entsprechend 
der noch recht wenig entwickelten Herstellungs 
—und Brandtechnik sind auch die Formen noch 
wenig entwickelt. Es handelt sich um kugelige 
und halbkugelige Formen, die keinen ausgeprag- 
ten Rand haben. An den Aussenwanden fin- 
den sich Schnurosen und der Boden ist abgerun- 
det ( Taf. 159 b ). Hierzu kommen die iiblichen 
knochenfunde und etwas seltener Steingerate, 
fast ausnahmslos Steinklingen. Die Mikrolithen 
der vorausgehenden Periode scheinen ausnahms
los zu fehlen, dagegen sind Schleuderkugeln 
eine ubliche Erscheinung. Zwischen der pra- 
keramischen und dieser Schicht scheint auf der 
Argissa-Magula eine Besiedlungsliicke zu sein 
und es ist fraglich, ob ein direkter Zusammen- 
hang auch anderswo besteht. Ahnliche Funde 
machten wir auch auf der Otzaki-Magula. Auch 
auf der Soufli-Magula und in Sesklo konnte 
festgestellt werden, dass eine ahnliche — wenn 
auch etwas anders geartete Schicht — die 
prakeramischen Ablagerungen dort uberla- 
gert.

Ahnliche Funde gibt es aus Halae, Nemea und 
Korinth sowie von Skyros und Nea Makri.

Die Proto-Sesklo-Periode 
(Argissa III, Otzaki IB)

Oberhalb der eben beschriebenen Ablage
rungen setzen die Funde jener eigenartigen Kul- 
tur ein, deren Reste wir provisorisch als Proto- 
Sesklo-Kultur bezeichnet haben. Die Funde 
dieser Phase wurden zuerst von uns 1953 auf 
der Otzaki-Magula in den untersten Ablage
rungen angetroffen. Auffallend fur diese wohl 
langer andauernde Periode sind die hochent- 
wickelte und reichhaltige Keramik und die aus 
Lehmziegeln erbauten Hauser.

Die Grundform bei der Keramik ist eine 
Kugel beziehungsweise Halbkugel, die mit 
einer Standleiste oder einem Konusfuss verse- 
hen ist ( Taf. 160 b ). Diese Keramik ist vorwie- 
gend mit einem dicken kirschroten Uberzug 
versehen. Daneben gibt es auch andersfarbige 
Uberziige sowie monochrome Gattungen, un
ter denen besonders eine porzellanartige auf- 
fallt.

Eine fur diese Periode sehr typische Gattung 
ist die sogenannte « blacktopped» Ware, bei 
der Gefassrand und-inneres schwarz, die Aussen- 
seiten dagegen weiss bis cremegelb sind. Pla- 
stische Zierleisten und kleine Knubben sind 
nicht selten. Eine Besonderheit ist das Auftau- 
chen der bemalten Keramik. Hier wird mit 
Kirsch - oder Ockerrot auf einen weissen Uber
zug oder auf den Tongrund gemalt. In einem 
Falle finden sich gemalte Menschendarstellun- 
gen. Neben den Tonvasen gibt es jetzt haufiger 
hervorragend gearbeitete Steinvasen. In dieser 
Zeit gibt es unter den Idolen wohlausgebildete 
plastische Frauendarstellungen.

Die Hauser sind in dieser Periode aus Lehm
ziegeln gebaut. Daneben gibt es aber auch 
Pfostenbauten und Kellergruben. Die Toten 
werden zum Teil innerhalb der Siedlung be- 
stattet und erhalten Beigaben. Die Ernahrungs- 
grundlage bildeten — wie schon in der vorher- 
gehenden Periode — die Ertragnisse des Acker- 
baues und der Viehzucht, wobei Schaf und 
Ziege stark dominieren. Knochen von Rind und 
Schwein kommen selten vor, und die Knochen 
von wilden Tieren sind kaum vertreten.

Die Vor-Sesklo-Periode 
( Otzaki II, Arapi I)

In dem gerade besprochenen Zeitabschnitt 
war eine bluhende Kultur entstanden. Auf der 
Otzaki-, der Argissa- und der Arapi-Magula
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sind die Funde der darauffolgenden Periode 
durch einen starken Riickfall ins Primitive ge- 
kennzeichnet. Die bemalte Keramik ist ver- 
schwunden und die tibrige Keramik ist dick- 
wandig, grober und weniger gut gebrannt. Das- 
selbe kann von der Behandlung der Oberflache 
gesagt werden. Es lassen sich bei der Keramik 
drei Stufen unterscheiden. Die erste Stufe ent- 
halt monochrome, grobe geglattete Ware. Die 
Formen erinnern nur entfernt an jene der vor- 
ausgegangenen Periode und es ist auffallend, 
dass die Gefasse jetzt immer haufiger einen 
flachen Boden haben. In der nachsten Unter- 
stufe taucht die sogenannte Barbotinekeramik 
auf, bei der die Oberflache mit Finger - und 
Nagelabdriicken und - zwicken rauh - bauer- 
lich verziert ist. Am Schluss dieser Phase treten 
mit einem kammartigen Gerat eingedriickte 
Ornamente (sog. « Cardiumware» ) auf ( Taf. 
105 c).

Neben den aus Lehmiziegeln weniger solide 
gebauten Hausern gibt es jetzt haufiger kleine 
Hiitten, deren Wande aus Reisig und Lehm 
errichtet waren. Von diesen Hiitten ist oftmals 
nur der schlecht gestampfte Boden erhalten. Es 
fallt auf, dass es jetzt viele schematisch geformte 
Idole gibt, die weder in der Ausftihrung noch 
in der Haltung den schonen Idolen der vorher- 
gehenden Periode entsprechen. Fiisse, Hande 
und sonstige Korperteile sind lediglich durch 
Einritzungen in den Tonklumpen angedeu- 
tet.

Die fiberreste dieser Phase sind seit einiger 
Zeit von etlichen Stationen in Nordostthessa- 
lien bekannt. In den letzten Jahren fand man 
die Reste dieser Periode auch in West - und 
Siidthessalien. Dies zeigt deutlich, dass es sich 
bei diesen Funden nicht um eine Lokalentwik- 
klung in Nordostthessalien handeln kann.

Die Sesklo-Periode ( Otzaki III)

In den folgenden Ablagerungen beginnt auf 
der Otzaki-Magula bei 4 m unter dem Null- 
punkt eine neue Periode, die im wesentlichen 
das enthalt, was wir bis jetzt als Sesklo-Kultur 
bezeichnen. Die Ablagerungen dieser Kultur 
sind auf der Otzaki-Magula fast vier Meter 
stark und es lassen sich acht Bauperioden unter
scheiden. Dabei konnte beobachtet werden, dass 
die Hauser bis zu ftinfmal auf der gleichen Stelle 
und in der gleichen Grosse iibereinander gebaut 
worden sind. Neben den Hausern vom soge-

nannten Tsanglityp kommen offers einfache 
Rechteckformen vor. Zwei Gebaude haben Me- 
garonform.

Die Hauser sind, wie auch die Herdstellen, 
aus grossen Lehmziegeln errichtet und die 
Fussboden sind sorgfaltig hergerichtet. Die 
Hauser standen in Zeilen hintereinander, so dass 
in der Siedlung schmale Gassen entstanden.

Aufgrund der stratigraphischen Beobachtun- 
gen lassen sich auf der Otzaki-Magula drei 
ineinanderubergehende Entwicklungsphasen der 
Sesklo-Kultur unterscheiden, in denen die Ge- 
fassformen, die Maltechnik und die Ornamente 
eine deutliche Entwicklung durchmachen ( Taf. 
161a).

In der ersten Periode sind die Motive der 
Bemalung straff und prazise gezeichnet. Im 
Laufe der Zeit verfallen sie aber immer mehr. 
Neben der bemalten Keramik, die relativ sel- 
ten ist, besteht die Masse des Hauhaltsgeschirrs 
aus monochromen, zum Teil mit rotem Uber- 
zug versehenen Gattungen. Die Tonidole der 
« Magna Mater » sind jetzt wieder wohlgeformt 
und daneben gibt es auch Tauben - und Wid- 
derdarstellungen. Wie die Maltechnik weisen 
auch die Idolformen Zusammenhange mit der 
Proto-Sesklo-Kultur auf. Die Ernahrungsbasis 
sind ausschliesslich Ackerbau und Viehzucht 
und neben Schaf und Ziege beginnen jetzt 
Rind und Schwein eine grossere Rolle zu 
spielen.

Von gejagten Tieren sind nur wenige Reste 
gefunden worden. Innerhalb der Siedlung wur- 
den keine Spuren von Bestattungen gefunden.

Die Dimini-Periode ( Otzaki IV, Arapi II und 
III, Argissa)

Phase der neolithischen mattbemalten Ware 
( Arapi II )

Auf der Otzaki-, der Arapi- und der Argis- 
sa-Magula wurden reichlich Reste der Dimini- 
Periode gefunden, aber diese Ablagerungen 
sind auf alien Fundstellen sehr gestort. Freilich 
ist eindeutig, dass diese Schichten jiinger sind, 
als die der Sesklo-Kultur. Auf der benachbarten 
Arapi-Magula sind die Ablagerungen der Dimi
ni-Periode beinahe 3 m stark und hier zeigte 
sich zum ersten Male deutlich, dass die bisher 
als Reste einer einheitlichen Dimini-Kultur 
bezeichneten Funde eigentlich von mehreren 
verschiedenartigen Kulturen stammen. Ins- 
gesamt lassen sich stratigraphisch mindestens

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:36:08 EEST - 3.236.241.27



ΘΕΣΣΑΛΙΑ 191

vier Phasen die vielleicht gar einzelne Kulturen 
darstellen, mehr oder weniger deutlich vonein- 
ander unterscheiden.

Die alteste ist durch die bemalten kerami- 
schen Gattungen gekennzeichnet, die wir in 
Mittelgriechenland reichlich antreffen und dort 
neolithische Mattmalerei nennen. Neben dieser 
mattbemalten Keramik gibt es viele monochro
me Gattungen, die meist ledergelb, rotlich, grau 
und schwarzlich gefarbt sind. Bei der schwarz 
polierten Gattung kommen oft einpolierte Or- 
namente oder dickstrichige weisse Bemalungen 
vor.

Auch Ritz - und Rillenornamente sind u- 
blich. Es taucht jetzt eine ganze Reihe neuer 
Gefassformen mit Knick auf, ausserdem zwei- 
henkelige Amphoren, Schalen undsofort ( Taf. 
161 b). Uber die Siedlungsart lasst sich aufgrund 
unserer Grabungen wenig sagen, es scheinen 
aber Lehmziegelhauser, wenn auch sehr wenig 
solide gebaut, zu existieren. Daneben gibt es 
Pfostenbauten.

Arapi-Phase ( Arapi III, Otzaki, Argissa )

Auf die Ablagerungen dieser Periode auf der 
Arapi-Magula folgt, wie spater von D. Theo- 
charis auch an anderen Siedlungsplatzen in 
Thessalien festgestellt wurde, ein fast 1 m ma- 
chtiges Stratum mit ganz anders gearteter 
Keramik.

Eine der Gattungen hat himbeerroten Uberzug, 
auf den mit weisser oder grauschwarzer Farbe 
in dicken Bandern gemalt ist. Die Maander 
oder Spiralmotive fehlen noch. Auffallend sind 
haufig vorkommende Motive, die wie stilisierte 
Tierund Menschendarstellungen wirken (Taf. 
161 c).

Bei der zweiten Gattung wird mit dunkelbrau- 
ner Farbe ( B 3a 3 ) und oft zusatzlich noch mit 
einer warmen, ockerroten Farbe ( B 3γ ) ( poly- 
chrom) auf mattem, weissem Uberzug ge
malt. Daneben gibt es zahlreiche andere Gat
tungen, von denen einige in der bauerlichen 
« Barbotineart» mit Nageleindriicken verziert 
sind.

Daneben gibt es schwarzpolierte Keramik, 
die jedoch diinnwandig und auf der Innenseite 
fast ausnahmslos braunrotlich ist. Jetzt erschei- 
nen die eleganten Fruchtstander und - schalen 
mit leicht eingezogenem Rand. Die Erzeuger 
dieser farbenfrohen Keramik lebten in Hausern, 
die aus Lehmziegeln oder Pfosten gebaut waren.

Kennzeichnend sind fiir diese und die folgenden 
Perioden die tiefen Befestigungsgraben, die sie 
um ihre Siedlungen gezogen haben, durch die 
die darunterliegenden Schichten oft schwer in 
Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Otzaki-Periode ( Otzaki IV, Argissa )

Ein schoner, geschlossener Befund dieser Zeit 
stammt aus den Gruben der Argissa-Magula. 
Weitere reiche Funde sind in den oberen Ab
lagerungen der Dimini-Zeit auf der Otzaki- 
Magula gemacht worden. Diese Periode ist 
ohne Zweifel eine Fortsetzung der vorangehen- 
den, bereichert durch verschiedene neue Ele- 
mente, die die Annahme nahe legen, dass fremde 
Einfliisse gewirkt haben miissen. Das Fortleben 
spiegelt sich hauptsachlich in der Keramik 
(Taf. 162 a).

Zunachst fallt auf, dass die beiden Gat
tungen mit Bemalung auf weissem, mattem 
Uberzug stark zuriicktreten. Trotzdem scheint 
die jetzt iibliche Malweise mit weisser und scho- 
koladebrauner Farbe auf himbeerrotem Uber
zug eine direkte Entwicklung der gleichen Gat
tungen der vorhergehenden Stufe zu sein. Auch 
das Grundprinzip der ornamentalen Bema
lung, eine Art Rahmenstil, ist das gleiche. Da
neben treten aber zahlreiche neue Momente 
auf.

Es sind dies die spiraloiden und sonstigen 
kurvolinearen Motive, die alles beherrschen. 
Dazu kommen die echten Spiral - und Maan- 
dermotive, die im Laufe der Zeit zu immer 
komplizierteren Motivkombinationen vereinigt 
werden. Gleichzeitig wird die mit grossen Spi- 
ralen polychrom verzierte B 3β - Gattung iib- 
lich.

Halten wir nach neuen Elementen in dem 
Material der Otzaki-Periode Ausschau, so 
fallt auf, dass in dieser Periode die Keramik mit 
geritzter Verzierung eine besondere Rolle spielt. 
Von Otzaki und Argissa selbst haben wir re- 
lativ viele Funde dieser Art. Der Ton, aus dem 
diese Stiicke hergestellt sind, ist erstaunlich 
schlecht durchgearbeitet, mit grobem Sand ge- 
magert und ungeniigend gebrannt. Die Ober- 
flache ist bei dieser « barbarischen» Gattung 
mit Ornamenten aus scharf eingeschnittenen 
Linien verziert. Zu diesen eigenartig primiti- 
ven technischen Merkmalen kommen neue Mo
tive : Winkelbander, Treppenmuster, Maander- 
haken, Maandergeflechte, Spiralen undsofort
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und vor allem das System der unendlichen (Rap
port ) Muster. Manches Stuck dieser Gruppe 
erinnert an die Erzeugnisse der Theiss - und 
der spaten Biickkultur in Ungarn, wenn auch 
die Gefassformen fast vollig anders sind. Man 
kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass 
die Hersteller dieser primitiven Keramik nicht 
identisch sind mit den Erzeugern der feinen, 
technisch hochentwickelten bodenstandingen 
Gattungen. Man ist geneigt, anzunehmen, dass 
die Erzeuger der « barbarischen » Ware Fremd- 
linge waren. Die Herkunft dieser «prahisto- 
risch-barbarischen» Gruppe bleibt ein Pro
blem.

fiber die Siedlungsart und die Bauweise 
dieser Leute wissen wir wenig. Auffallend ist, 
dass das Material dieser Periode in sehr ge- 
raumigen Gruben, Befestigungsgraben und gros- 
sen Pfostenlochern gefunden wurde. Erst gros- 
sere Flachengrabungen werden Aufschluss liber 
die Siedlungsart geben konnen.

Die klassische Dimini-Periode ( Otzaki IV)

Der Ubergang zu der nachsten und letzten 
Stufe der Dimini-Kultur ist auf der Otzaki-Ma- 
gula fliessend. Die polychromen Gattungen 
scheinen vollig zuriickzutreten und auch die 
Keramik mit weissem Uberzug verliert sich 
ganz. Der Dberzug der Gefasse wird immer 
diinner, die Durcharbeitung des Tones und der 
Brand besser. Es wird fast ausschliesslich mit 
dunkelbrauner Farbe gemalt. Die Ornamente 
nehmen immer mehr jenen heterogenen Char- 
akter an, wie er zur Geniige von den klassischen 
Dimini-Vasen bekannt ist, die ein Bild volliger 
ornamentaler Auflosung zeigen. Auf der Otza- 
ki-Magula erscheint jetzt auch die echte im- 
portierte Dimini-Ware.

Uber die Bautatigkeit lasst sich aufgrund un- 
serer Ausgrabungen wenig sagen, da die ent- 
sprechenden Strata sehr umgelagert sind. Ohne 
Zweifel spielten auch jetzt Befestigungsgraben 
eine grosse Rolle.

Larissa-Kultur ( Otzaki V, Arapi, Soufli-Ma- 
gula )

Die Zeitstellung dieser Kultur ist noch nicht 
vollig gesichert. Wir wissen bisher, dass die 
schwarzpolierte Keramik wahrend der Sesklo- 
Kultur nicht iiblich ist und mit der Stufe der 
« neolithischen » Malerei am Anfang der Dimini

-Periode in Thessalien zum ersten Male reich- 
licher auftritt und seitdem, in Gebrauch bleibt. 
Es ist also falsch, samtliche schwarzpolierten 
Vasen der Larissa-Kultur zuzuschreiben. Durch 
die reichlichen Funde von Otzaki und aus der 
Grube der Arapi-Magula sind die charakteri- 
stischen Eigenschaften dieser Kultur genugend 
geklart.

Die Keramik ( Taf. 162 b ) ist oft erstaun- 
lich diinnwandig und im Bruch einfarbig 
schwarz bis grau. Innen - und Aussenseite sind 
von annahernd gleicher Farbe. Als Verzierun- 
gen treten feine Riffelung und dunnstrichige 
weise Bemalung auf, sowie sehr charakteristi- 
sche kleine plastische Dellen unter dem Gefass- 
rand und an der Schulter. Auch gibt es fein- 
geritzte Maander - und Spiralmuster. Nur 
vereinzelt kommen einpolierte Ornamente 
vor.

Sehr typisch sind Gefasse mit S-formigen Pro- 
filen, die die bekannten Edelmetallvasen von 
Euboa variieren. Fast alle Vasentypen ahmen 
Metallvorbilder nach.

Uber die Bauweise der Erzeuger dieser Ke
ramik wissen wir wenig. Es wurden glocken- 
formige Vorratsgruben, flache Gruben — wohl 
Wohngruben — Verteidigungsgraben und Wall- 
anlagen mit machtigen Pfosten und Pfosten- 
locher von grossen Bauten festgestellt.

Auf der Soufli-Magula machten wir die iiber- 
raschende Entdeckung, dass die Trager dieser 
Kultur einige hundert Meter von der Siedlung 
entfernt in Brandgrabern bestattet hatten.

Die Rachmani-Periode ( Otzaki VI)

Auf der Otzaki-Magula fand man — in die 
Ablagerungen der Dimini-und der Larissa-Pe- 
riode eingegraben — grosse Kellergruben und 
Verteidigungsgraben, die eine betrachtliche 
Anzahl der schon genugend bekannten Funde 
der Rachmani-Periode erbrachten. Es handelt 
sich um eine eigenartige Keramik mit orange- 
farbenem bis himbeerrotem Uberzug, der oft 
fleckig gebrannt ist. Dieser fleckige Brand ist 
ohne Zweifel eine bewusste Verzierung. Weiter 
fanden sich hier viele Stiicke der Gattungen mit 
der «crusted» Verzierung in weisser und rosa- 
roter Farbe. Neben zahlreichen Schalen und 
Topfformen taucht jetzt auch der Askos auf 
(Taf. 162 c).

Die friihe Bronzezeit ( Argissa )

Auf der Argissa-Magula liegen oberhalb der
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Ablagerungen der Dimini-Periode, beziehungs- 
weise in diese hineingegraben, umfangreiche 
Reste der friihen Bronzezeit. Aufgrund der 
Uberschneidungen lassen sich drei Perioden 
unterscheiden, von denen die erste unmittelbar 
an die Rachmani-Periode anschliesst. Die Funde 
der friihen Bronzezeit sind hier in den Ge- 
fassformen den Funden der Friih-Helladisch 
I Periode in Mittel - und Siidgriechenland 
ahnlich.

In der nachsten Periode erscheint auf der 
Argissa-Magula reichlich das aus Mittelgrie- 
chenland importierte Urfirnisgeschirr. Bei den 
einheimischen Vasen sind die Formen der im- 
portierten Keramik nachgeahmt worden ( Taf. 
163 a, b ), allerdings sind sie meistens nur ge- 
glattet und mit einem polierten Uberzug ver- 
sehen.

Eine echte einheimische thessalische Urfir- 
nisware scheint zu fehlen.

Die dritte Phase ist gekennzeichnet durch das 
geringe Vorkommen der importierten Urfirnis- 
ware und dureh eine einheimische Keramik, die 
mit einem rotlichen oder braunen Uberzug 
versehen ist. Die Formen sind jenen der spaten 
friih-helladischen Kultur in Mittelgriechenland 
sehr ahnlich. Bemerkenswert ist, dass in den 
verbrannten Hausern des letzten Abschnittes 
der friihen Bronzezeit eine primitive, handge- 
machte Keramik erscheint, die schlecht ge- 
formt und mangelhaft gebrannt ist. Die Stiicke 
sind schwarzlich oder grau und die Oberfla- 
che mit Streichpolitur versehen. Mit dieser Wa
re kiindet sich eine neue Zeit an. Um die frlih- 
bronzezeitliche Siedlung auf der Argissa-Magu
la zogen sich tiefe Verteidigungsgraben. Die 
Hauser waren viereckig aus Pfosten und Reisig 
gebaut und mit Lehm verschmiert. Dieser Pe
riode machte eine Katastrophe ein Ende, in der 
samtliche Hauser verbrannten.

Die Feststellung, dass diese Periode in Thes- 
salien existiert und die Dimini-Schichten iiber- 
lagert, hat den eindeutigen Beweis erbracht, dass 
die Reste der Dimini-Periode alter als die der 
Friih-Helladischen-Kultur sind. Damit ist ein 
langumstrittenes Problem gelost worden.

Die mittlere Bronzezeit (Argissa, Soufli-Magula)

Auf der Argissa-Magula sind machtige Abla
gerungen der mittleren Bronzezeit mit insge- 
samt sieben iibereinanderliegenden Bauperioden 
gefunden worden, die eine — wenn auch lang-

same — Entwicklung wahrend dieses Zeitab- 
schnittes erkennen lassen. Diese Entwicklung 
kann hier im einzelnen nicht beschrieben wer- 
den.

Die Keramik ist besonders am Beginn 
schlecht geformt. Jetzt gibt es zahlreiche zwei- 
henkelige Vasentypen und die grossen kessel- 
artigen Schalen. Die Formen unterscheiden 
sich grundlegend von jenen der friihen Bron
zezeit und wir miissen — nicht nur wegen der 
Zerstorung der friihbronzezeitlichen Siedlung 
— annehmen, dass jetzt eine neue Bevolkerung 
nach Thessalien eingewandert war. Die in den 
siidlicheren Regionen Griechenlands so iibliche, 
auf der Drehscheibe hergestellte mynische Ke
ramik kommt in Thessalien nur als Import vor 
(Taf. 163 c).

Die Hauser des friihen Abschnittes dieser Pe
riode sind verhaltnismassig leichte Bauten, die 
unter Zuhilfenahme von Lehmziegeln errichtet 
wurden. Spater haben die Hauser fast ausnah- 
mslos — dies zeigte sich zum ersten Male auf 
den von uns erforschten Fundorten — Stein- 
fundamente. Hier und da scheinen auch die 
aufgehenden Mauern aus Stein gebaut gewesen 
zu sein und sonst aus Lehmziegeln. In alien 
Hausern finden sich kastenformige, aus Ton ge- 
baute Getreidespeicher und dicht daneben die 
viereckigen, offenen Herdstellen. Die Hauser 
erinnern zum Teil sehr stark an jene der mit- 
tel-helladischen Zeit aus Eutresis.

Die spate Bronzezeit ( Taf. 164 b, c, 165)

Ahnliche Hauser entdeckten wir bei den 
Ausgrabungen auf der Halbinsel Petra am Boibi- 
See. In diesen Hausern fand sich eine spate 
Fortsetzung der Keramik, wie sie auf der Ar
gissa-Magula reichlich angetroffen wird. Dane
ben gibt es hier auch Bruchstucke von mattbe- 
malten Vasen und, was noch wichtiger ist, 
Stiicke, die mit einem roten Uberzug versehen 
sind, wie er im Suden nicht selten auf Vasen 
der Spat - Helladisch I - Periode vorkommt. 
Weiter fand man hier wie auch auf der Argis
sa-Magula fiber den Ablagerungen der mittle
ren Bronzezeit die Reste einer einheimischen 
Keramik, die etwa den Funden der Spat-Hel- 
ladisch II - III Periode im Siiden gleichge- 
setzt werden konnen. Die gemalten Ornamente 
sind hier grober ausgefuhrt, die Bander weit ge- 
zogen und der Firnis nicht so gut. Trotzdem 
kann aber kein Zweifel sein — umsomehr, als
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diese Keramik in grossen Mengen auftritt — 
dass es sich um eine thessalische Producktion der 
mykenischen Zeit handelt. Wichtig erscheint, 
dass diese einheimische mykenische Keramik 
reichlich in der Ebene um die Argissa-Magula 
und um andere Magulen in Thessalien zu finden 
ist, sowie um die Inselberge Petra, Ktouri und- 
sofort. Diese Beobachtungen, die jetzt auch 
durch die Forschungen von D. Theocharis be- 
statigt wurden, zeigen immer deutlicher, dass 
keine Rede davon sein kann, dass die bauerliche 
Kultur der mittleren Bronzezeit in Thessalien 
bis in die klassische Zeit angedauert habe und 
es nie zur Ausbildung einer einheimischen my
kenischen Periode gekommen sei.

Eisenzeit

Die Untersuchungen auf der Argissa-Magula 
und in ihrer Umgebung, auf Petra, in Atrax 
und in Kierion zeigten, dass an alien diesen 
Fundorten die Entwicklung kontinuierlich bis 
in die hellenistische Zeit angedauert hat. Es 
wiirde zu weit fuhren, die Kontinuitat hier im 
einzelnen zu belegen. Es mag nur gesagt sein, 
dass eine echte geometrische Periode in Thes
salien durchaus vorhanden war und dass diese 
Landschaft in der archaischen Zeit eine Bliite 
erlebt zu haben scheint.

Mit diesen kurzen Ausfiihrungen sind die 
Ergebnisse unserer Arbeiten in Thessalien von 
1953 bis 1959 nur angedeutet. Ein genaueres 
Bild geben folgende vorlaufige Veroffentli- 
chungen :

V. Milojcic, Vorberichte. Arch. Anz. 1954,
1 ff.

V. Milojcic, Forschungsberichte, Die Ausgra- 
bungen in Thessalien ( Ergebnisse und Pro- 
bleme ). Historia IV ( 1955 ), H. 4. Arch. 
Anz. 1955, 157 ff. und 182 ff.

P.R. Franke, Eine bisher unbekannte thessali
sche Miinze aus Argissa. Arch. Anz. 1955, 
231 ff.

V. Milojcic, Die erste prakeramische bauerliche 
Siedlung der Jungsteinzeit in Europa. 
Germania 34 ( 1956 ), 208 ff. Arch. Anz. 
1956, 141 ff.

P.R. Franke, Drei neue Inschriften aus Thes
salien. Arch. Anz. 1956, 183 ff.

J. Boessneck, Zu den Tierknochen aus neoli-

thischen Siedlungen Thessaliens. 36. Ber, 
RGK 1955 ( 1956) 1 ff.

V. Milojcic, Die neuen mittel - und altpa- 
leolithischen Funde von der Balkanhalb- 
insel. Germania 36, ( 1958), 319 ff.

V. Milojcic, Die Ausgrabungen bei der Soufli- 
Magula. Arch. Anz. 1958, 56 ff.

H. Biesantz, Bericht iiber Ausgrabungen im 
Gebiete der Gremnos-Magula bei Larissa 
im Frtihjahr 1958. Arch. Anz. 1957, 37 ff.

H. Biesantz, Griechisch-romische Altertumer in 
Larissa und Umgebung, Arch. Anz. 1958, 
74 ff.

V. Milojcic, Ausgrabungen in Thessalien. in : 
Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittel- 
meergebiet und im Vorderen Orient (1959) 
225 ff.

V. Milojcic, Bericht iiber Ausgrabungen in 
Thessalien 1958. Arch. Anz. 1959, 36 ff.

V. Milojfiifi, Prakeramisches Neolithikum auf 
der Balkanhalbinsel. Germania 38 ( 1960), 
320 ff.

V. Milojfiic, Hauptergebnisse der Deutschen 
Ausgrabungen in Thessalien 1953 - 1958 
( 1960 ) auch : Jahrb. RGZM 6 ( 1959 ), 
1 ff.

V. Milojfiifi, Bericht iiber die Ausgrabungen und 
Arbeiten in Thessalien im Herbst 1959. 
Arch. Anz. 1960, 150 ff.

Endgiiltige Veroffentlichungen sind im Gange 
und soeben ist der erste Band einer solchen 
Reihe « Beitrage zur ur - und friihgeschichtli- 
chen Archaologie des Mittelmeerkulturraumes » 
unter dem Titel «Die Deutschen Ausgrabun
gen auf der Argissa-Magula in Thessalien I : 
V. Milojfiifi, J. Boessneck u. M. Hopf, Das 

prakeramische Neolithikum sowie die Tier 
— und Pflanzenreste » ( 1962 ) erschienen.

VLADIMIR MILOJCIC

*
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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΘΗΒΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

'Υπό τής Διευθύνσεως 'Αρχαιοτήτων άνετέθη 
τό 1959 είς τόν Επιμελητήν (Π. Λαζαρίδην) 
δαπάναις τής Υπηρεσίας, ό γενικός καθαρισμός 
των μνημείων καί ή περίφραξις όλοκλήρου τοΟ 
άρχαιολογικοϋ χώρου μετά τόΰ λόφου τής Πυ
ρώσου καί τών άνεσκαμμένων παλαιοχριστιανι
κών κτισμάτων.

Επίσης ό ’Επιμελητής ένήργησε κατά τό 1960, 
ώς συνεργάτης τοϋ άνασκαφέως τής Ν. Άγχιά- 
λου καθηγητοϋ κ. Γ. Σωτηρίου, δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, άνασκαφικήν ερευνάν, 
άφ’ ένός μέν πρός πλήρη άποκάλυψιν τής βασι
λικής Β' (βλ. Γ. Σωτηρίου, Αί Χριστιανικοί Θή- 
βαι τής Θεσσαλίας, Άθήναι 1931, σ. 111 -138), 
άφ’ έτέρου δέ πρός διερεύνησιν τών θεμελίων 
κοσμικοΟ κτίσματος είς τόν μεταξύ τών βασιλικών 
Α καί Β χώρον, κάτωθεν τοϋ λόφου τής Πυρώσου, 
τοϋ όποιου ή κλϊμαξ έπεσημάνθη κατά τάς δο- 
κιμάς τάς ένεργηθείσας υπό τοϋ κ. Γ. Σωτηρίου 
τό έτος 1956 (ΠΑΕ 1956, σ. 111 - 113, είκ. 2).

Τά άποτελέσματα τής έρεύνης ταύτης έδημο- 
σιεύθησαν ήδη είς τό Έργον 1960 ( σ. 61 - 67 ).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΑΙΤΩΛΙΑ

Έν Άγρινίφ χάρις είς τήν γνωστήν γενναιο
δωρίαν τών άδελφών Παπαστράτου άνηγέρθη 
επί οικοπέδου τοϋ Δήμου Μουσεϊον, όπου συνε- 
κεντρώθησαν τά παρά τοϋ τέως φύλακος Νικ. 
Μόσιου κυρίως περισυλλεγέντα άρχαΐα. Είς τήν 
πρώτην τών δύο εύρυχώρων αιθουσών τοϋ Μου
σείου έξετέθησαν τά διάφορα έπιτύμβια ώς: Μι
κρόν μαρμάρινον άνάγλυφον κόρης έκ Πλευρώ- 
νος (5ου αί.), τμήμα έτέρου όλίγον νεωτέρου 
μαρμάρινου άναγλύφου με παράστασιν κόρης, 
σειρά ένεπιγράφων έκ λίθου Άστακοϋ στηλών, 
μεταξύ δέ αύτών καί τό τμήμα στήλης μετ’ άνα
γλύφου σειρήνος έπί ρόδακος έξ ’Αρσινόης1, μαρ
μάρινον τεμάχιον διασώζον τμήμα τοϋ ίματίου 
καί τής δεξιάς χειρός νέου κρατούσης άρύβαλλον,

1. Fraser and Ronne, Boeotian and West Greek tomb
stones Π 142 κ. έ. Πίν. 25, Strat. 2; Ars. 2, 4, 5.

τεμάχιον μαρμαρίνου άναγλύφου μετά έλληνι- 
στικοΰ κράνους2, δύο γυναικεία άγάλματα καί κορ
μός γυμνής ’Αφροδίτης μικρότερα τοϋ φυσικοΰ έκ 
Τριχονίου (Γαβαλοϋς), ώς καί διάφοροι έπιγρα- 
φαί, έξ ών δύο στήλαι έκ Παλαιομανίνης, φέρου- 
σαι ή μία τήν έπιγραφή \TRO έ μ ί (6ου αί. ) καί 
ή άλλη μετά τριγωνικού άετωματίου τάς έπιγραφάς 
Θίβοονος Μυίλοο ( 5ου αί. ), Λαδάμας (2ου 
π.Χ. αί.).

Είς τήν δευτέραν αίθουσαν έκτίθενται πήλινα 
άρχιτεκτονικά γλυπτά, έπιτύμβιοι στήλαι προ- 
σωρινώς καί έντός προθήκης άγγεϊα, ειδώλια 
πήλινα καί χαλκά άντικείμενα κυρίως έκ Στράτου.

Μεγάλη συλλογή προϊστορικών αιχμών δορά- 
των καί βελών έκ πυριτόλιθου, λεπίδες όψιανοϋ, 
προέρχονται, πλήν όλίγων έξ άρχαίου ’Αγρίνιου, 
έκ τής παρά τήν Στράτον θέσεως Παλιόκαστρο, 
δθεν πιθανώτατα περισυνελέγησαν καί λίθιναι 
άξίναι καί σμίλη, σφονδύλια έκ στεατίτου, μόλυ
βδου καί πηλού, όστρακον μετά τής λήξεως τής 
λαβής έγχρώμου όστερονεολιθικοϋ άγγείου, τμήμα 
τοϋ ποδός τεφράς μινυείου ύψίποδος κύλικος, ό 
πούς μετά τής βάσεως ύψίποδος ύστεροελλαδι- 
κής κύλικος.

Τό Μουσεϊον δέν είναι άκόμη προσιτόν είς 
τούς έπισκέπτας.

Έν Πλευρώνι ή είς τό κέντρον τοϋ κοίλου τοϋ 
θεάτρου άσβεστοκάμινος3 δέν λειτουργεί πλέον, 
άλλά καί δέν έπεχώσθη· άγνωστοι δέ αί προξενη- 
θεΐσαι ζημίαι είς τό κοΐλον, διότι τά έδώλια έπι- 
καλύπτονται διά τών πρός άσβεστοποίησιν άρ- 
γολίθων. Περισσότεροι τών τριών τάφων μακε
δονικού τύπου έχουν συληθή, έξ ών δύο ή τρεις 
παρά τήν πύλην τοϋ φρουρίου Α καί ό μεγαλύ
τερος είς μικράν άπόστασιν πρός Δ παρά τήν 
άτραπόν τής άγουσαν έκ τής πόλης τοϋ φρουρίου 
Β κατά τό σχέδιον τοϋ Noack4.

Τοϋ κατά τό ίσοδομικόν σύστημα έκ πλίν
θων αμμολίθου έκτισμένου τάφου5, γνωστοϋ είς 
τούς περίοικους ώς τάφου τοϋ Εόήνου, έν θέσει 
Παλιόρογγο έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ Εύήνου 
παρά τόν άγροτικόν συνοικισμόν Μπερμπάτι, 
έχει κατακρημνίσει ό ποταμός τούς δύο παραπλεύ
ρους θαλάμους (διαστάσεων 2,20X1,10 μ. έκά- 
στου )· διασώζεται ό μεγαλύτερος θάλαμος ϋψ. 
1,75 μ., μήκ. 2,50 μ., πλάτ. 1,85 μ. Πίν. 166 β ).

2. Τοΰ τύπου Winter, Alexander Sarkophag Πίν. 2, 5, 6 
ίδίως· Κράνος έκ Μήλου είς Antiquarium Βερολίνου καί 
είς Μουσεϊον Λούβρου, von Lipperheide, Antike Helme είκ. 
157 άρ. 8, 158, άρ. 367,

3. Kirsten, A A 1941, 101.
4. R. Ε, XXI, 249.
5. Ρωμαίος, Άρχ. Δελτίον 1916, Παράρτημα 45.
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