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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ

1. Μουσείον Βόλου

ΕΙς τ6 Μουσεϊον Βόλου αί έπανεκθετικαΐ έρ- 
γασίαι περιωρίσθησαν καί έφέτος εις προπαρα- 
σκευήν τοΟ έκθεσίμου ύλικοΰ καί γενικήν συντή- 
ρησιν καί έπιστημονικήν έπεξεργασίαν παλαιού 
ύλικοΰ τοΰ Μουσείου καί των άφθονων νέων προσ- 
κτημάτων. Ή καταγραφή καί κατάταξις, συγκόλ- 
λησις καί συμπλήρωσις των άγγείων, κυρίως, 
κατά δεύτερον δέ λόγον ή συντήρησις των έκ 
μετάλλου άρχαίων, κατέλαβον τό μεγαλύτερον 
μέρος τής όλης προσπάθειας. Συγχρόνως συνε- 
τηρήθησαν κινητά άρχαϊα, μεταφερθέντα διά 
λόγους άσφαλείας έκ τοΰ Μουσείου Άλμυροΰ 
(τό όποιον άκόμη δέν κατέστη δυνατόν νά λει- 
τουργήση ) καί μικρών τοπικών συλλογών αρ
χαιοτήτων (Έλασσόνος, Φαρσάλων ), προπάν
των τά μετάλλινα, τά όποια είχον φθάρη σημαν- 
τικώς.

ΕΙς τό Μουσεϊον Βόλου μετεφέροντο καθ’ δλον 
τό έτος τυχαία ευρήματα καί άνασκαφικόν ύλι- 
κόν (μέρος αύτοϋ προήρχετο έκ των γερμανικών 
άνασκαφών είς Ότζάκι Μαγούλαν καί Άργισ- 
σαν, είχε δε προσωρινώς άποτεθή εις τό έν Λα- 
ρίση Μουσεϊον), έκ δοκιμαστικών ή συστημα
τικών άνασκαφών τής 'Υπηρεσίας (Φίλιας καί 
’Ασκληπιείου Τρικάλων), ώς καί τά έκάστοτε 
παραδιδόμενα δπό ιδιωτών άρχαϊα, τά όποια έφέ
τος ύπήρξαν αφθονα καί σημαντικά.

Παρά τήν καταβληθεϊσαν σύντονον προσπά
θειαν, δέν κατέστη δυνατόν νά καταγραφή έπι- 
στημονικώς τό σύνολον τοΰ ύλικοΟ αύτοΰ, ή δέ 
τεχνική έπεξεργασία του συνεχίσθη πολύ πέραν 
τοΰ έτους.

Δέν έσημειώθη πρόοδος καί έφέτος εις τό θέμα 
τής κτηριακής όλοκληρώσεως τοΰ Μουσείου Βό
λου, καίτοι αί σχετικαί μελέται έπερατώθησαν 
πρό πολλοΰ, έλλείψει πιστώσεων. Ή αύτή στα- 
σιμότης (ώς παρετηρήθη καί άνωτέρω) έση
μειώθη καί εις τήν άντισεισμικήν στήριξιν τοΰ 
Μουσείου τοΰ Άλμυροΰ, τήν άνέγερσιν τοΟ νέου 
Μουσείου τής Λαρίσης κλπ.

2. ’Αρχαιολογική Συλλογή Τρικάλων

σούμ Τζαμί». Τή βοηθείμ τοΰ Δήμου τών Τρικ- 
καίων καί τής «Φιλάρχαιου Εταιρείας Τρίκκης» 
έξησφαλίσθη εύπρεπής στέγη διά τήν συλλογήν 
έντός οικήματος παρά τόν ναόν τής Φανερωμέ
νης, είς ό έστεγάσθη καί τό γραφεϊον καί ή άπο- 
θήκη τών άνασκαφών τοΰ ’Ασκληπιείου. Έντός 
μεταλλικής προθήκης έφυλάχθησαν τά μετάλ
λινα καί γενικώς τά σπουδαιότερα τών κινητών 
εύρημάτων, κατεγράφησαν καί συνετηρήθησαν 
καί ταΰτα καί τά λίθινα (γλυπτά, έπιγροιφαί), 
ένφ είς άλλον χώρον άπετέθησαν τά γύψινα άν- 
τίγραφα τών ψηφιδωτών, άτινα έφέτος άπεκαλύ- 
φθησαν έν Τρικάλοις.

Β. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

Τακτικοίάνασκαφικαϊ έρευναι ένηργήθησανέφέ
τος εις δύο άρχαϊα ίερά τής Θεσσαλίας, είςτό παρά 
τό χωρίον Φίλια τής Καρδίτσης 'Ιερόν τής ’Αθή
νας Ίτωνίας, όπου καί κατά τό παρελθόν έτος έγι
ναν άνασκαφαί καί δεύτερον έν Τρικάλοις, έντός 
τής πόλεως καί πρό τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικο
λάου, διά τήν άποκάλυψιν τοΰ περιφήμου κατά 
τήν άρχαιότητα Ασκληπιείου τής άρχαίας Τρίκ
κης.

Δοκιμαστικού χαρακτήρας άνασκαφαί καί πε- 
ριωρισμέναι σκαφικαί έρευναι, έπί τή εύκαιρία 
τυχαίων εύρημάτων ή πρός διάσωσιν κινδυνευόν- 
των άρχαίων, έγένοντο είς πλείονα σημεία τής 
Θεσσαλίας.

1. Ιερόν ’Αθήνας Ίτωνίας ( Φίλια-Καρδίτσης )!
Σημαντικόν μέρος τοΰ χώρου, όπου ένετοπί- 

σθη, μετά τάς δοκιμαστικός άνασκαφάς τών προ
ηγουμένων δύο έτών, τό σπουδαιότατον αυτό παν- 
θεσσαλικόν ιερόν, άνεσκάφη συστηματικώς έφέ
τος. Είς τά πέντε άνασκαφέντα τετράγωνα, πλευ
ράς δέκα μέτρων έκαστον, ή σκαφή μόνον είς τά 
τρία έφθασε μέχρι τοΰ Υστεροελλαδικού στρώ
ματος (Τετράγωνον A 2, Β 2 καί Γ 2 ), τό όποιον 
δοκιμαστικώς μόνον έθίγη. Κύριος σκοπός τών 
άνασκαφών αύτών τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας (ή όποια καί έφέτος έχορήγησεν άφθονα 
οικονομικά μέσα) είχε τεθή ή διάσωσις τών κι
νητών εύρημάτων (κατά μέγιστον ποσοστόν άνα- 
θημάτων), κατά δεύτερον δέ λόγον ή άποκάλυ- 
ψις τοΰ ίεροΰ. Κατεβλήθη συνεπώς προσπάθεια 
συνδυασμοΰ τών σκοπών, οϋτω δέ ή έργασία προσ- 
έλαβε ρυθμόν σχετικώς βραδύν. Είς τόν κύριον 
τομέα τών άνασκαφών μέγας ύπήρξε καί έφέτος

Ή μικρά συλλογή άρχαιοτήτων έκ τής περιο
χής τών Τρικάλων έστεγάζετο προσωρινώς έντός 
προθήκης τής Βιβλιοθήκης τοΰ Δήμου Τρικκαίων. 
Έν άνάγλυφον έφυλάσσετο είς τό τέμενος «Κουρ-

1. Περί τοΰ Ίεροΰ τής ’Αθήνας Ίτωνίας, παρά τό χωρίον 
Φίλια τής Καρδίτσης, πρβλ. ΑΔ 17 ( 1961/62 ) : Χρονικά, 
σ. 179, καί ΑΔ 18 ( 1963 ): Χρονικά, σ. 135 κ.έ. Τήν έκθεσιν 
τών άνασκαφών τοΰ 1963 βλ. έν ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 
244 κ. έ.
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ό άριθμός των κινητών ευρημάτων, κατ’ έξοχήν 
τών χαλκών άναθημάτων. Κατεγράφησαν έπΐ τό
που πεντακόσια (500) αντικείμενα καί άλλα 
συμπληρωματικώς μετά τό πέρας τών άνασκαφών 
έν τφ Μουσείφ Βόλου, είς 6 μεταφέρονται τά εύ- 
ρήματα.

Παρά τάς έπιμόνους προσπάθειας μας, δέν εύ- 
ρέθησαν καί κατά τήν παροδσαν περίοδον άξιό- 
λογα άρχιτεκτονικά λείψανα είς τήν άρχικήν των 
θέσιν. Βεβαίως γνωστόν είναι, ότι τό ιερόν είς 
τήν άρχικήν του μορφήν θά ήτο πιθανώς άλσος 
άπλοδν ή τέμενος, χωρίς κτίσματα μνημειώδους 
μορφής. ’Αλλά τά εύρεθέντα προηγουμένως πώ
ρινα άρχιτεκτονικά μέλη μαρτυροδν περί τής ύ- 
πάρξεως ένός τούλάχιστον μεγάλου κτίσματος 
(πιθανώτατα στωϊκοΰ ), κατά τούς πρωίμους έλ- 
ληνιστικούς χρόνους ( άρχαί τοΟ 3ου αί. π.Χ. ), 
έπί πλέον δέ λείψανα κεραμώσεως τοΟ 5ου αί. 
π.Χ. ύποδηλοϋν τήν δπαρξιν καί παλαιοτέρας 
φάσεως.

Άφ’ έτέρου ό χρόνος δέν έπήρκεσε διά τήν συ
στηματικήν διά τάφρων δοκιμήν εύρυτέρας έκ- 
τάσεως, ή όποια άλλως θά ήδύνατο νά είναι κιν
δυνώδης, λόγφ τής δυσχερείας φρουρήσεως τοΟ 
όλου χώρου, περί τόν όποϊον άείποτε ένεδρεύουν 
οί άρχαιοκάπηλοι. Ίσως ή εύρυτέρα δοκιμή κα- 
ταστή δυνατόν νά έπιχειρηθή μετά τήν περίφρα- 
ξιν τής έκτάσεως (τήν όποιαν ήδη άπηλλοτρίω- 
σεν ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία) καί τήν βελ- 
τίωσιν τών όρων άσφαλείας.

Αί είδικώτεραι παρατηρήσεις μας έκ τής άνα- 
σκαφής τοΰ κυρίου τομέως έχουν ώς έξής: Είς 
τά έπιφανειακά στρώματα άνευρέθησαν τάφοι, 
άκτέριστοι κατά τό πλεϊστον, άναγόμενοι δέ κα
ταφανώς είς χριστιανικούς χρόνους καί πιθανώς 
σχέσιν έχοντες πρός τήν έπισημανθεΐσαν είς τόν 
χώρον παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν. Λιθό- 
στρωτον άπεκαλύφθη έντός δύο τετραγώνων είς 
βάθος 0,60 μ. άπό τής έπιφανείας, άλλαχοϋ δέ 
καί βαθύτερον. Ποιος ό προορισμός αότοΰ πρός 
τό παρόν είναι άγνωστον. Είς όλα τά άνασκαφέν- 
τα τετράγωνα διεπιστώθησαν καί πάλιν εύρεΐαι 
διαταραχαϊ τών έπιχώσεων έκ παλαιοτέρας δρά- 
σεως τών άρχαιοκαπήλων ή καί έκ προγενεστέρων 
σκαμμάτων διά τήν άπόληψιν λίθων.

Στρώμα ποταμίων χαλίκων καί άμμου έπεση- 
μάνθη είς βάθος 0,78 έως 1 μ. καθ’ δλην σχεδόν 
τήν έκτασιν τής σκαφής· τό στρώμα αυτό, πάχους 
0,15 έως 0,35 μ., δεικνύει κάποιαν έγκατάλειψιν 
τοΟ ίεροϋ, όφειλομένην πιθανώς είς πλημμύραν 
τοΟ παραρρέοντος ποταμού Κουαρίου (Σοφαδί- 
τικου). Ή έποχή τής άποθέσεως τοΰ στρώματος 
αύτοϋ δέν διεπιστώθη άνασκαφικώς, χαρακτηρι

στικόν όμως είναι, ότι κάτωθι τοΟ στρώματος αύ- 
τοΟ εύρίσκονται κατά κανόνα τά εόρήματα τών 
άρχαϊκών καί γεωμετρικών χρόνων, έντός στρώ
ματος τεφροϋ, τοϋ όποιου τό πάχος ποκίλλει άπό 
0,28 μ. έως 0,54 μ. Είς τήν βάσιν αύτοΟ άπεκαλύ
φθη είς τρία τετράγωνα τής έφετεινής σκαφής 
τό Υστεροελλαδικόν III στρώμα, πάχους ένίοτε 
ύπερβαίνοντος τό μέτρον. Περιωρισμένη δοκιμή 
είς βάθος, έντός τοΟ τετραγώνου Δ 2, εφερεν είς 
φώς τοιχάριον μυκηναϊκών χρόνων, πλάτους 
0,46 μ.

Ή παρουσία τοϋ στρώματος αύτοϋ ύπήρξεν 
έκπληξις, διότι είναι γνωστόν, ότι έκ τής Θεσσα- 
λιώτιδος έλάχιστα μυκηναϊκά ίχνη ύπήρχον μέ
χρι τοΰδε, ούδείς δέ συνοικισμός τών χρόνων αύ- 
τών είχεν έπισημανθή. Πρόθεσίς μας είναι νάά- 
νασκαφή τό στρώμα τοϋτο είς έκτασιν Ικανήν, 
ώστε νά φωτισθή ή περίοδος αυτή έκ τής θέσεως 
ένός τών σπουδαιοτέρων Ιερών τής Θεσσαλίας.

Τά έκ τοΰ «άρχαϊκοϋ - γεωμετρικού» στρώμα
τος εύρήματα ήσαν καί έφέτος άφθονα, άξιολο- 
γώτερα δέ πάλιν τά χάλκινα. Πόρπαι διαφόρων 
τύπων (ένίοτε μέ τήν πλάκα πλουσίως κοσμου- 
μένην) ( Π ί ν. 366 α ), περόναι (Π ί ν. 366 β ), 
πτηνά έπί βάσεων ( Π ί ν. 366 γ ), κεφαλαί βοών 
( Π ί ν. 366 δ ), διπλοί πελέκεις άναθηματικοί 
(Π ί ν. 366 ε ), «κύμβαλα» (Π ί ν. 367 β) καί 
άλλα άσπιδόμορφα δισκάρια, σαυρωτήρες κατα
πληκτικής διατηρήσεως, καί διάφορα έξαρτήμα- 
τα χαλκά, ποικίλων σχημάτων ( Π ί ν. 367 α, γ, 
368 α, γ) εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν τοϋ 
κυρίου τομέως. Έπί πλέον πλήθος σιδηρών ό βε
λών καί αίχμών δοράτων, μαχαιρών καί άλλων 
όπλων, παραλλήλως πρός εύάριθμα σιδηρά ξίφη, 
πρωίμων τύπων.

Ή έντύπωσίς μας έκ τής συνεχιζομένης άφθο- 
νίας χαλκών Ιδίως άναθημάτων, άτινα προχείρως 
άποδίδομεν είς «άποθέτας», είναι, ότι πάντα ταΰ- 
τα προέρχονται έξ άναθέσεων είς τό άκόμη άδια- 
μόρφωτον άρχέγονον ιερόν, τό όποιον θά είχε 
πιθανώς τήν μορφήν άλσους2.

Άπό τά πήλινα εύρήματα, πλήν τής κεραμεικής 
ή όποια κατά μέγιστον ποσοστόν άνάγεται είς ρω
μαϊκούς καί όψιμους έλληνιστικούς χρόνους ( μέ 
τήν έξαίρεσιν, φυσικά, μεμονωμένων γεωμετρι
κών, άρχαϊκών καί κλασσικών άγγείων ή όστρά- 
κων ), άξιολογώτερα είναι τά πήλινα ειδώλια καί 
δή τά άρχαϊκά. Τά πλεΐστα παριστάνουν γυναι- 
κείαν θεότητα (Αθήναν, προφανώς ) ( Π ί ν.

2. Καί σήμερον άκόμη έπιζή ή άνάμνησις τοϋ παρθένου 
δάσους, τό όποιον ( κατά τήν μαρτυρίαν τών έντοπίων ) ύ- 
πήρχεν είς τήν θέσιν αυτήν, πρό τοϋ καθαρισμού καί τής 
καλλιέργειας τοϋ έδάφους.
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368 β ), ή όποια εις τινα παραδείγματα έμφανίζε- 
ται κρανοφόρος.

’Ολίγα, τέλος, άλλ’ άξιόλογα ήσαν τά έκ πολυ
τίμων ύλών άναθήματα (ψήφοι όρμων έξ ήλέκ- 
τρου, δίσκος πόρπης κ. ά. έξαρτήματα έξ έλε- 
φαντοστοϋ), άπροσδοκήτως δέ πενιχρά τά έξ 
άργύρου ( ένώτιον, τμήμα πόρπης ) καί άνύπαρ- 
κτα τά χρυσά. Άντιθέτως άφθονοι ψήφοι όρμων 
έξ ύάλου ήλθον είς φώς καί έφέτος.

Αί άνασκαφαί είς τόν χώρον τοϋ σπουδαίου 
αύτοϋ ίεροΟ τής άρχαίας Θεσσαλίας έλπίζεται 
ότι θά συνεχισθοΟν καί θά όλοκληρωθοΰν κατά 
τά άμέσως προσεχή έτη. Κατά συνέπειαν κρίνεται 
περιττή ή διατύπωσις συμπερασμάτων καί γενι- 
τωτέρων κρίσεων περί τής λατρείας τής Ίτωνίας 
Άθηνάς ένταΟθα, στηριζομένων είς τάς μέχρι 
τοΟδε γνωστάς ένδείξεις. Πρός τό παρόν καί έπί 
τινα έτη άκόμη κύριον έργον μας ένταΟθα θά εί
ναι ή συνέχισις των έρευνών καί ή λεπτομερεια
κή σπουδή των ευρημάτων καί των άνασκαφικών 
στοιχείων.

2. Άσκληπιεΐον Τρίκκης (Τρίκαλα)

Συστηματικοί άνασκαφαί, δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής 'Υπηρεσίας, ένηργήθησαν έντός τής 
πόλεως των Τρικάλων (κυρίως είς τόν έλεύθε- 
ρον καί ύπό τής Υπηρεσίας άπαλλοτριωθέντα 
χώρον πρό τοϋ ναού τού Αγίου Νικολάου ), πρός 
άποκάλυψιν τοϋ περιφήμου κατά τήν άρχαιότη- 
τα ’Ασκληπιείου τής Τρίκκης3. Αί έργα- 
σίαι άπετέλεσαν συνέχειαν παλαιοτέρων άνασκα- 
φών τής 'Υπηρεσίας (1956 καί 1957 ) καί τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας ( 1958 ) είς τήν αυ
τήν περιοχήν, περί των όποιων προκαταρκτικοί 
έκθέσεις έδημοσιεύθησαν4. Παραλείπομεν έπο- 
μένως τοπογραφικάς παρατηρήσεις περί τής άρ
χαίας Τρίκκης (τής όποιας ή ταότισις πρός τά 
Τρίκαλα είναι βεβαία καί άναμφισβήτητος ) καί 
άναδρομικάς έξιστορήσεις τών παλαιοτέρων έρευ
νών τοϋ Καστριώτου5.

Διά τών άνασκαφών τής παρούσης περιόδου 
άπεκαλύφθη σημαντικόν μέρος μεγάλου δημοσίου 
κτηρίου τής Τρίκκης (Πίν. 369 α), πιθανώς 
στωϊκοϋ, είς μήκος 34 μ., έμελετήθη ή διάταξις 
τών στρωμάτων είς βάθος καί έπεσημάνθησαν 
σημαντικά μυκηναϊκά καί προϊστορικά λείψανα.

3. Περί τοϋ ’Ασκληπιείου τής Τρίκκης, τών παλαιοτέρων 
έρευνών τοϋ Καστριώτη καί τών ήμετέρων τών έτών 1956 ~ 
58 βλ. ΠΑΕ 1958, σ. 64 κ.έ. Πρβλ. έπίσης ΑΔ 16 ( 1960) : 
Χρονικά, σ. 169 - 70.

4. Πρβλ. άνωτέρω ύποσημ. 3.
5. Π. Καστριώτου, Περί τοϋ έν Τρίκκη ’Ασκληπιείου, 

1903.

Τοϋ μεγάλου αύτοϋ κτηρίου μικρόν μόνον τμήμα 
είχεν έπισημανθή κατά τάς άνασκαφάς τοϋ έτους 
1958, όπότε είχον άποκαλυφθή καί τμήματα τών 
ψηφιδωτών αύτοϋ δαπέδων. Είς τάς νέας αίθού- 
σας τοϋ, πλάτους έσωτερικοϋ 11 μ., κτηρίου αύ
τοϋ, εύρέθησαν έφέτος πολύ σπουδαιότερα ψηφι
δωτά δάπεδα ρωμαϊκών έπίσης χρόνων. Τό κτή- 
ριον φαίνεται ότι κατεστράφη βιαίως κατά τήν 
διάρκειαν τών τελευταίων ρωμαϊκών χρόνων 
(4ος αί. μ.Χ. πιθανώς ) καί ότι, είς τήν άρχικήν 
του μορφήν, άνάγεται είς όψιμους έλληνιστικούς 
χρόνους. Τοϋτο τουλάχιστον συνάγεται έκ τής 
τοιχοδομίας καί τής μορφής τών συνδέσμων τών 
κυβολίθων (τό οικοδομικόν υλικόν είναι ό πλη
σίον λατομούμενος μαλακός ύποπράσινος πωρό
λιθος ), άλλά καί έκ κεραμεικών λειψάνων τών 
τάφρων θεμελιώσεως αύτοϋ. Τό κτήριον άνεχρη- 
σιμοποιήθη κατά τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορι- 
κούς χρόνους, ένώ άργότερον ύπέστη γενικωτέ- 
ρας έπισκευάς καί διασκευάς. Είς τήν τελευταίαν 
αύτήν φάσιν (πιθανώς τό 2ον αί. μ.Χ.) άνάγον- 
ται τά θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, περί ών κα
τωτέρω ό λόγος.

Ώς δεικνύει ή κάτοψις, τό κτήριον (Β είς τό 
Σ χ έ δ. 1 ) κατευθύνεται άπό ΒΑ. πρός ΝΔ. καί 
είναι δρομικόν, ώστε ή έρμηνεία του ώς στοάς 
είναι πιθανή, καίτοι άκόμη δέν έχει άποδειχθή. 
Έν συνεχεία στρέφεται κατ’ όρθήν γωνίαν πρός 
ΒΔ. καί φαίνεται ότι περιέκλειε κτίσματα ίεροΰ 
προορισμού. Τοϋτο συνάγεται έκ πολλών ένδεί- 
ξεων ( έλλείπουν τά δείγματα κατοικίας όλοκλη- 
ρωτικώς), κυρίως όμως έκ τών ευρημάτων δο
κιμαστικής τάφρου (Γ είς τό Σ χ έ δ. 1 ), ή 
όποια ήνοίχθη κατά τό τέρμα τής όδοΰ 25ης Μαρ
τίου, όπισθεν τής ιδιοκτησίας Πολιανίτη, διά 
τόν έλεγχον τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ περίκλειστου 
στωϊκοϋ κτηρίου. Είς τό σημεΐον αύτό καί είς 
βάθος μεΐζον τών δαπέδων τοϋ τελευταίου ρωμαϊ- 
κοΰ πλέον κτίσματος, εύρέθησαν άφθονα μικρά 
τεμάχια έπιγραφών έπί μαρμάρινων στηλών, άνή- 
κοντα καταφανώς είς ψηφίσματα τών Τρικκαίων 
ή καί άλλων πόλεων ή τοϋ Κοινοΰ τών Θεσσα- 
λών, πιθανώς, χρονολογούμενα δέ είς τόν 2ον 
καί Ιον π.Χ. αιώνα (Σχέδ. 2). Αί έπιγραφαί 
αύται είχον άνατεθή άσφαλώς είς τήν θέσιν 
αύτήν, ή όποια έν τοιαύτη περιπτώσει όπήρξεν ή 
άρχαϊον ίερόν — καί μάλιστα τό σπουδαιότερον 
τής πόλεως — ή όπωσδήποτε τό έπιφανές σημεΐον 
αύτής. Είναι δέ πασίγνωστον, ότι τό σπουδαιό
τερον ίερόν τής Τρίκκης ύπήρξε τό Άσκληπιεΐον 
της καί ότι ή πόλις έν τφ συνόλφ έθεωρεΐτο ίερά 
τώ Άσκληπιώ.

Θεωρώ έπομένως τάς έπιγραφικάς αύτάς έν-
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δείξεις, ώς έχούσας τήν άξίαν αποδείξεων διά 
τήν φύσιν τοϋ άνασκαπτομένου μεγάλου καί μνη
μειώδους μορφής δημοσίου κτηρίου τής αρχαίας 
Τρίκκης, τό όποιον πιστεύω, ότι είναι τμήμα τοϋ 
’Ασκληπιείου. Τό ότι δέν έχομεν πρός τό παρόν 
αμέσους άποδείξεις, δέν είναι έκπληκτικόν: Ό 
κύριος χώρος τοϋ Ίεροΰ καλύπτεται πυκνώς σή
μερον υπό οικημάτων καί είναι άδύνατος περαι
τέρω έρευνα, αν δέν συντελεσθοϋν εΰρεϊαι άπαλ- 
λοτριώσεις. Έλπίζομεν άλλωστε, ότι πλείονα

Ώς έσημειώσαμεν άνωτέρω, τό δάπεδον τής νο
τιάς αιθούσης τοϋ μεγάλου στωϊκοΰ, πιθανώς, κτη
ρίου τοϋ κεντρικοϋ τομέως τών άνασκαφών κο
σμείται μέ ψηφιδωτά. Τό κεντρικόν πλαίσιον 
(διαστάσεων 4x2 μ. περίπου) περιβάλλεται 
ΰπό γεωμετρικών σχεδίων καί θεμάτων συνήθων 
είς ψηφιδωτά τών χρόνων αύτών.

Εις τό κέντρον τής παραστάσεως τοϋ μεγάλου 
πλαισίου κυριαρχεί πρός τό δεξιόν μέρος ή μορ
φή άνδρός γενειοφόρου, αΐροντος πέλεκυν θρμ-

Σχέδ. 1. Τοπογραφικόν σχέδιον τοϋ χώρου τών άνασκαφών έν Τρικάλοις. (Α = Λουτρών, 
Β = Στοά, Γ = Δοκιμ. τάφρος, Δ = Δοκιμ. τάφρος πρό τοϋ ναοΰ Φανερωμένης )

στοιχεία θά άποφέρουν αί άνασκαφαΐ τοϋ προ- 
σεχοϋς έτους.

Δοκιμαστική τάφρος πρό τοϋ ναοϋ τής Παναγίας 
Φανερωμένης (Δ είς τό Σ χ έ δ. 1 ), έφερεν είς 
φώς τμήμα περιστυλίου ( Π ί ν. 369 β ), άνήκον 
είς κτήριον διαφόρου προσανατολισμοϋ, χρονο- 
λογουμένου δέ έπίσης είς τούς ρωμαϊκούς χρό
νους. Είς τά βαθύτερα στρώματα τής τάφρου εύ- 
ρέθη κεραμεική έλληνιστικών καί κλασσικών 
χρόνων, ώς καί πηλίνη προτομή θεάς (Δήμη- 
τρος; ) ( Π ί ν. 370 α) καί πίναξ πήλινος άνα- 
θηματικός, μέ παράστασιν πάλιν γυναικείας μορ
φής έντός ναΐσκου ( Π ί ν. 370 β).

κικόν (διπλοϋν) καί, προφανώς έν έξάλλφ κα- 
ταστάσει, έτοιμου νά πλήξη είς τήν ρίζαν κλή
μα άμπέλου, οί βλαστοί τοϋ όποιου άπλοϋνται 
πρός τήν κατεύθυνσίν του καί γεμίζουν τόν πί
νακα (Π ί ν. 371 ). Παρά τήν ρίζαν όμως παρί- 
σταται γυνή, τείνουσα ίκετευτικώς τήν χεϊρα πρός 
τά άνω, ένώ άλλη γυναικεία μορφή (δυστυχώς 
πολύ βεβλαμμένη ) ύψοϋται μεγαλοπρεπής παρά 
τόν άνδρα, κρατούσα διά τής άριστεράς πυρσόν, 
διά δέ τής δεξιάς τήν χεϊρα τής άνδρικής μορφής, 
ώς διά νά τήν άναχαιτίση ( Π ί ν. 372 α). Τέ
λος, κάτω άριστερά μόλις διακρίνονται τμήματα 
άλλης γυναικείας μορφής, καθημένης, ύπεράνω
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τής όποιας ή έπιγραφή: ΘΡΑΚΗ. Ή δήλωσις τού 
τόπου έπομένως υπάρχει, άλλα καί άν έλειπε θά 
ήτο εύκολος ή έρμηνεία τής παραστάσεως: Ή 
έξαλλος μορφή ( Π ί ν. 372 β) είναι προφανώς 
ό έκμανεϊς βασιλεύς των Ήδωνών τής Θράκης 
ΛυκοΟργος, ή παρ’ αύτόν πυρσοφόρος γυναι
κεία μορφή μαινάς καί ή όλη σκηνή γνωστο- 
τάτη έκ τής μυθολογίας, άλλά όχι σπανία καί έν 
τή τέχνη.

'Οπωσδήποτε, ή παράστασις τοΰ νέου ψηφιδω-

ζωγραφικής των ρωμαϊκών χρόνων έκ Θεσσαλίας.
Εις τό άριστερόν άνω μέρος τού πλαισίου διε- 

σώθη, ευτυχώς, ή έπιγραφή:

Τίτος /Φλάβιος /'Ερμής και /
[Βά]σσος, Έρμου /[υί]οί, έαυτοΐς/ 
τ[ών γ]ραφομέ/ν[ων γη]φοθέ/ται.

Κατά τάς άνασκαφάς τοΰ 1958 εις παρακειμένην 
αίθουσαν τοΰ αύτοΟ κτηρίου, είχον άποκαλυφθή 
τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων, έκ τών όποιων τό

Σχέδ. 2. Τεμάχια έπιγραφών έκ τών άνασκαφών τού ’Ασκληπιείου Τρίκκης

τοΰ τής Τρίκκης είναι μία τών πλέον γραφικών 
αποδόσεων τοΰ θέματος, άποτελεϊ δέ καί άλλως 
λίαν εύπρόσδεκτον πλουτισμόν τών θεμάτων ψη
φιδωτών τών ρωμαϊκών χρόνων έκ Θεσσαλίας, 
τά όποια είναι έλάχιστα. Ή τέχνη τοΰ ψηφοθετή
ματος, τό όποιον ΰπερηφάνως ύπέγραψαν οι καλ- 
λιτέχναι, ώς θά ίδωμεν, είναι άρίστη: Λιτόν σχέ- 
διον, άρμονική καί κάπως θεατρική διάταξις τών 
μορφών (κυρίων καί δευτερευουσών), έξοχος 
κατανομή τών διακοσμητικών στοιχείων έπί 
πλέον, θαυμαστή χρωματική ποικιλία καί αρμο
νία (τά φύλλα τοΰ κλήματος έχουν όχι ένιαΐον 
πράσινον, άλλά τριών άποχρώσεων!), δύναμις 
καί χάρις εις τήν άπόδοσιν τοΰ όγκου. Χωρίς 
καμμίαν άμφιβολίαν δύναται νά χαρακτηρισθή 
τό ψηφοθέτημα τοϋτο ώς τό σπουδαιότερον έργον

σπουδαιότερον έφερε πάλιν παράστασιν έκ τοΰ 
διονυσιακού κύκλου.

Τό νέον ψηφιδωτόν έκαθαρίσθη καί συνετηρή- 
θη, κατά τό δυνατόν, ύπό είδικοΰ συνεργείου τής 
Υπηρεσίας, ύπό τόν ζωγράφον κ. Κολέφαν, δσ- 
τις έξεπόνησε καί άντίγραφον έπί γύψου τοΰ κεν
τρικού μέρους τοΰ πλαισίου. Εύρυτέρα συντήρη- 
σις δέν ήτο δυνατόν νά έπιχειρηθή τότε, λόγω 
τών καιρικών συνθηκών.

Έξαιρετικώς ένδιαφέρουσα ύπήρξεν ή άνακά- 
λυψις εις τό άνώτερον μέρος τών έπιχώσεων τοΰ 
κεντρικού τομέως κεραμεικοΰ κλιβάνου, έκτισμέ- 
νου δΤ ώμών πλίνθων (Π ί ν. 373 α ). ’Εντός 
αύτοΰ εόρέθησαν έξαιρετικώς άφθονα τεμάχια 
άγγείων έφυαλωμένων καί άλλα μή όπτηθέντα, 
άνευ έφυαλώσεως, κατά τό πλεϊστον έγχάρακτα
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(sgrafitto). Ή τεχνική είναι βυζαντινή καί πι
θανώς μέρος τών αγγείων είναι δυνατόν νά άπο- 
δοθή εις τόν 14ον αιώνα. Έκ τών όστράκων τοϋ 
κλιβάνου καί τών έπιχώσεων τών μεταγενεστέρων 
στρωμάτων κατωρθώθη ή συμπλήρωσις δεκάδων 
άγγείων, οΰτω δέ άπηρτίσθη αξιόλογος συλλογή 
βυζαντινής καί μεταβυζαντινής κεραμεικής. Δεί
γματα παρατίθενται εις τούς Π ί ν. 373 β, 374
α-β).

Ψηφιδωτά δάπεδα ρωμαϊκών χρόνων άπεκαλύ- 
φθησαν τυχαίως εις μικρόν άπό τής έπιφανείας 
βάθος (ένιαχοΰ ένός μόνον μέτρου) εις άλλα 
σημεία τής πόλεως, κατά τήν διάρκειαν έργασιών 
τοϋ Δήμου Τρικκαίων. Χάρις εις τό Ιδιαίτερον 
ύπέρ τών άρχαίων ένδιαφέρον τοϋ Δημάρχου κ. 
Μάτη, εις δλας τάς περιπτώσεις έκρατήθησαν 
στοιχεία καί φωτογραφίαι. Εις τό Δημαρχεΐον 
τής πόλεως περισυνελέγησαν έπίσης 14 πρωτο
γεωμετρικά άγγεΐα, προερχόμενα πιθανώς έκ τά
φων καί δή παιδικών, έκ θέσεως έντός τής συγ
χρόνου πόλεως, πρός τό βόρειον αύτής άκρον. Ή 
συλλογή είναι άξια λόγου καί καθ’ έαυτήν, άλλά 
καί έπειδή συμπληρώνει κενόν εις τήν ιστο
ρίαν τής άρχαίας πόλεως. Πράγματι, έξαιρέσει 
ευαρίθμων όστράκων έκ τών άνασκαφών τοϋ 1956, 
δέν είχον έλθει εις φώς μέχρι τοϋδε εύρήματα 
τών Πρωτογεωμετρικών χρόνων — μιάς περιόδου 
κατ’ έξοχήν καίριας διά τήν Έστιαιώτιδα καί τήν 
πρωτεύουσαν αύτής πάλιν, τήν Τρίκκην. Τά άγ
γεΐα αυτά θά δημοσιευθοΰν πλήρως άλλαχοϋ, 
άλλά παρατηρήσεις τινές είναι απαραίτητοι καί 
ένταΰθα: Τά άγγεΐα φέρουν συνήθως στιλπνόν ή 
κάπως άμαυρόν καστανόν γάνωμα, όμοιον ποιο- 
τικώς πρός τό γάνωμα άγγείων τών αύτών χρόνων 
έκ τής άνατολικής Θεσσαλίας, άλλα δμως είναι 
μελανά καί ένθυμίζουν καί είς άλλας τινάς λε
πτομέρειας (πλαστικοί δακτύλιοι, μαστίδια) 
δμοια άγγεΐα τής Μακεδονίας. "Ολα γενικώς είναι 
μονόχρωμα καί αδιακόσμητα. Τά σχήματα, έξ 
άλλου, ιδίως αί όπισθότμητοι πρόχοι, οί άμφορί- 
σκοι καί τά θήλαστρα, μαρτυρούν περί τής κατα
γωγής έκ παλαιοτέρας 'Υστεροελλαδικής - Με- 
σοελλαδικής παραδόσεως, έντοπίας πάλιν ή τού- 
λάχιστον θεσσαλικής. Χαρακτηριστικά δείγματα 
παρατίθενται είς τόν Π ί ν. 374 γ - δ .

Έκ τής έφετεινής άνασκαφής διεπιστώθη πάν
τως, δτι μέγα καί μνημειώδους μορφής δημόσιον 
κτήριον τής άρχαίας Τρίκκης εκειτο είς τόν πρό 
τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Νικολάου χώρον, έχον τόν 
αύτόν άκριβώς προσανατολισμόν πρός τό παλαι- 
ότερον (1956 καί 1957) άποκαλυφθέν πρό τής 
οίκίας Ζουρνατζή καί κατά μήκος τής όδοϋ Στουρ- 
νάρα μέγα οικοδόμημα («λουτρώνα» ) ( Πρβλ.

Σ χ έ δ . 1, τό διά τοϋ Α δηλούμενον κτήριον). 
Τό έφέτος μερικώς άποκαλυφθέν κτήριον δυνά- 
μεθα νά παρακολουθήσωμεν ( έξ δσων συνάγεται 
έκ πληροφοριών) κάτωθεν οικημάτων πρός τήν 
κατεύθυνσιν τής όδοϋ 25ης Μαρτίου μέχρις άπο- 
στάσεως 70 περίπου μέτρων. Πιθανώς τόσον θά 
είναι καί τό πλάτος τοϋ κτηρίου, έάν είναι τετρά
γωνον. Είς τόν έσωτερικόν χώρον τοϋ δευτέρου 
έφυλάσσοντο ψηφίσματα, έπομένως ό χώρος εί- 
χεν ίερόν προορισμόν καί ένδεχομένως ήτο ή 
θέσις ναοϋ ή βωμοΰ. "Οτι τά κτήρια αύτά άνήκον 
είς τό Άσκληπιεΐον θεωρώ πολύ πιθανόν, πάντως 
δέ πολύ πιθανώτερον οίασδήποτε άλλης έκδοχής.

’Απομένει, ώς είναι φυσικόν, νά συνεχισθοϋν 
αί άνασκαφαί είς τό έσωτερικόν ιδίως τοϋ μεγά
λου στωϊκοϋ οικοδομήματος· αί δυσχέρειαι είναι 
μεγάλαι, άφ’ ένός λόγορ τοϋ πάχους τών έπιχώ
σεων, άφ’ έτέρου ένεκα τοϋ ΰψους τής δαπάνης, 
ή όποια θά άπαιτηθή δι’ άπαλλοτριώσεις. Κάθε 
θυσία δμως κρίνεται έπιβεβλημένη, έφ’ δσον σκο
πός τών έν Τρικάλοις άνασκαφών είναι ή άπο- 
κάλυψις τοϋ περιφήμου ’Ασκληπιείου τής Τρίκ
κης.

3. Μικραί άνασκαφικαί έρευναι 

Α. Λάρισα

Γενομένων βαθειών έκσκαφών διά τήν θεμε- 
λίωσιν κτηρίου τοϋ Ο.Τ.Ε. έν Λαρίση, παρά τήν 
κεντρικήν πλατείαν, άνευρέθη σύνθετον πεσσό- 
κρανον, έκ σκληροϋ πωρολίθου, ΰψους 0,73 μ., 
άρίστης έργασίας τών πρωίμων έλληνιστικών 
χρόνων. Ό χώρος τοϋ οικοπέδου ήλέγχθη διά 
τάφρων μέχρι τοϋ στερεοϋ έδάφους, άλλ’ έκ τής 
δοκιμής δέν προήλθον στοιχεία, πείθοντα περί 
τής ύπάρξεως άρχαίου κτηρίου έν τή θέσει ταύτη.

Κατά τάς έργασίας θεμελιώσεως άλλων δύο 
κτηρίων έπί τής όδοϋ Ροϋζβελτ ( οίκοδομαί Βου- 
ζίκα καί Τηλιοϋ ) εύρέθησαν λείψανα τοίχων με
γάλου κτηρίου τών ρωμαϊκών χρόνων. Τά λεί
ψανα έφωτογραφήθησαν καί έσχεδιάσθησαν.

Πολύ σημαντικώτερα εύρήματα έγένοντο κατά 
τήν παρακολούθησιν τών έργασιών διανοίξεως τά
φρων διά τοποθέτησιν καλωδίων τοϋ Ο.Τ.Ε., κατά 
μήκος κεντρικών όδών τής Λαρίσης. Τήν παρακο- 
λούθησιν άνέλαβε μετά ζήλου ό έκτ. ’Επιμελητής 
’Αρχαιοτήτων κ. Νικόλαος Ταξιλτάρης, Γυμνασι
άρχης έν Λαρίση, καί είς τήν προσωπικήν του έπι- 
μονήν όφείλεται ή διάσωσις σπουδαίων άρχαίων 
λειψάνων. Τό κυριώτερον έξ αύτών ήτο τμήμα 
μεγάλου παλαιοχριστιανικού κτηρίου (πιθανώ- 
τατα βασιλικής), έπισημανθέν είς τό βάθος τά
φρου έπί τής κεντρικής όδοϋ Κύπρου, πρό τής
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Αγοράς. Έπΐ τής έσωτερικής παρειάς τοίχου 
τοϋ κτηρίου αύτοϋ έσφζοντο θαυμαστής ζωηρό- 
τητος καί τέχνης διακοσμητικά θέματα, γεγραμ- 
μένα έπΐ τοϋ κονιάματος ( Π ί ν. 375 α - γ ). Μέ
ρος τών τοιχογραφημάτων άπετειχίσθη καί μετε- 
φέρθη είς τό έν Λαρίση Μουσεϊον. Έκ τοϋ αΰ- 
τοΰ χώρου προήλθεν έπίσης ένεπίγραφον μαρμά- 
ρινον βόθρον ( μήκος 0,78, πλάτους 0,74 καί πά
χος 0,18 μ. ), φέρον τήν έξής έπιγραφήν:

['Ο Λ]άμος δ [Λαρι]σαίουν ΑΙα- 
χυλίδα Σατνροι κόραν Φιλο- 
[ξ]ενίδα Άμουμειτείοι γυναίκα.

Ή τιμωμένη ένταϋθα Αίσχυλίς Σατύρου είναι 
γνωστή έκ τής έπιγραφής IG IX2 1035 ώς «λει- 
τορεύσανσα Άρτέμιδι Δελφίνια». Ή έπιγραφή 
εύρέθη εις άβεβαίαν θέσιν, αποδίδεται δμως ύπό 
τοδ έκδοτου — κακώς βεβαίως — είς τήν Γυρ- 
τώνα, έπειδή άλλη έπιγραφή (ή ύπ' άριθ. 1034), 
προερχομένη έκ τής πόλεως αύτής πιθανώς, μνη
μονεύει Αΐσχυλίδος Σατύρου, άπελευθέρας. Ήδη 
βεβαιοΰται, ότι καί ή ύπ’ άριθ. 1035 έπιγραφή 
προέρχεται έκ Λαρίσης.

Β. Πλατύκαμπος Λαρίσης

Κατά τήν διάρκειαν θεμελιώσεως κτηρίου τής 
’Αεροπορίας έπΐ δύο γηλόφων, δυτικώς τών χω
ρίων Άνω καί Κάτω Πλατυκάμπου - Λαρίσης 
(παλ. όνομα Τοπουσλάρ) εύρέθησαν ένδιαφέ- 
ροντα άρχαϊα λείψανα. Δοκιμαστική άνασκαφή 
έγένετο μόνον εις τήν Δ. τού Κάτω Πλατυκάμπου 
θέσιν, όπου σήμερον τό νεκροταφεΐον τοϋ χωρίου, 
κατά τήν διασταύρωσιν τής έθνικής όδοϋ Λαρί
σης - Βόλου πρός τήν όδόν τήν άγουσαν είς Χάλ- 
κην. Τό σημαντικόν νέον στοιχεΐον, δπερ παρέ- 
σχεν ή έρευνα τοϋ άξιολόγου αύτοϋ προϊστορι
κού συνοικισμοϋ ήτο ή εϋρεσις σημαντικού πά
χους στρωμάτων (μέχρις 1.80 μ.) τών άρχαιο- 
τέρων φάσεων τής Νεωτέρας Νεολιθικής καί δή 
τής περιόδου πρό τής έμφανίσεως τής «κλασσι
κής» κεραμεικής τοϋ λεγομένου ρυθμοϋ τοϋ Δι- 
μηνίου (Β 3α). Χαρακτηριστική τής περιόδου 
αύτής είναι κεραμεική άμαυρόχρωμος καί πολύ
χρωμος, αύστηρών γραμμικών θεμάτων. Τά ό
στρακα είναι καταπληκτικώς άφθονα καί έκ τής 
λεπτομερούς αύτών μελέτης θά συναχθοϋν πολύ
τιμα στοιχεία περί τής περιόδου.

Είς μίαν τάφρον καί είς τό βαθύτατον στρώμα 
τώνέπιχώσεων διεπιστώθη ή ΰπαρξις λεπτής στρώ
σεως, έν τή όποια μόνον άρχαιότερα νεολιθικά 
λείψανα εύρέθησαν, ήτοι όλίγα άλλά χαρακτηρι
στικά έγχάρακτα καί ύπόλευκα άγγεϊα, άναγόμενα 
είς τήν άμέσως προγενεστέραν τοϋ «Πολιτισμοϋ

τοϋ Σέσκλου» περίοδον καί τήν έτι παλαιοτέραν 
τοϋ «Πρώτο - Σέσκλου».

Εις άλλην τάφρον καί είς τό άνώτατον στρώμα 
παρετηρήθη διαταραχή τής έπιχώσεως, όφειλο- 
μένη είς λίαν άξιόλογον ταφήν τών πρωτογεωμε
τρικών χρόνων. Τά εύρήματα θά δημοσιευθοΰν 
προσεχώς λεπτομερέστερον.

Γ. ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟ
ΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ

1. Τρίκαλα

’Εκ τής πόλεως τών Τρικάλων, πλήν τών ήδη 
άνωτέρω μνημονευθέντων πρωτογεωμετρικών άγ- 
γείων, προέρχεται κορμός μαρμάρινου άγάλμα- 
τος θεάς, πιθανόν, ύψους σιρζομένου 0,57 μ. κοι
νής έργασίας τών έσχάτων έλληνιστικών ή πρωί
μων ρωμαϊκών χρόνων. Ό κορμός είναι έλλιπής 
τά άκρα καί τεθραυσμένος είς τό μέσον (Π ί ν. 
376 α).

Είς τό Δημαρχεϊον τής πόλεως έφυλάσσετο έπι- 
τυμβία στήλη, μεταφερθεϊσα εις τήν τοπικήν συλ
λογήν: - -[Φιλ]οξένου κέ Εϋρυνα ή μήτηρ Φιλό- 
ξενον τον έαυτώ[ν υιόν],

2. Πηνειάς ( Ζάρκο - Μαρί, Νομοΰ Τρικά
λων )
Έκ θέσεως έναντι τοϋ χωρίου αύτοϋ, δηλαδή 

έκ τής περιοχής τοϋ άρχαίου Ά τ ρ α γ ο ς, προ
έρχονται τά κάτωθι άξιόλογα άρχαϊα: α) Μαρ
μάρινη έπιτυμβία στήλη τοϋ 5ου αί. π. X., σφζο- 
μένη είς δύο τεμάχια, κοσμουμένη δΤ έξοχου κάλ
λους άνθεμίου ( Π ί ν. 376 β ). Είς τήν μίαν τών 
στενών πλευρών τοϋ άλλου τεμαχίου διακρίνεται 
κατά μήκος ή έπιγραφή: αββοιμναμαθανοντιπα-
- - εστ - σεν---------- , ήτοι «Άββοι μναμα θανόντι
πα[τήρ] έστ[α]σεν .... Προφανώς πρόκειται περί 
έπιγράμματος.

β) Στήλη έπιτυμβία, μαρμάρινη, ύψους σφζο- 
μένου 1.51 μ., φέρουσα τήν έμμετρον έπιγραφήν: 
Σής άρετής μνημεία τελεύτια ενθάδε φρουροί 
στήσαν άποφθιμένωι μνήμα τόδ’ άθάνατον είδ’ ά
ρετής ενεκεν θνητών ών [κ]εΐρ’ ετιν Άίδης: οντ αν 
εξέλιπεν φέγγος οδ’ ή- 
ελίου.

Έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων συνάγεται, δτι 
τό έπίγραμμα άνάγεται είς τά τέλη τοϋ 4ου αί. 
π.Χ.

γ) Έπιτυμβία στήλη, ύψους 0,64 μ. Έπιγραφή: 
Ξενοφάνεις.

δ) Όμοια στήλη, μετ’ έπιγραφής:
Ίππόστρατος.

ε) Άλλη στήλη, μετ’ έπιγραφής:
’Άλκιππος.
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Τέλος, έκ της αύτής θέσεως προέρχεται τμήμα 
κορμοΰ γυναικείου μαρμάρινου άγάλματος, σφ- 
ζομένου ΰψους 0,64 μ., πιθανώς τών τελευταίων 
ελληνιστικών χρόνων. Πάντα τά ανωτέρω ευ
ρήματα κατετέθησαν είς τήν Συλλογήν Τρικά
λων.

3. Λ ά ρ ι σ α
Ένεπίγραφον βάΟρον τιμητικοϋ άνδριάντος. 

Εΰρέθη υπό τοδ έν Λαρίση καλλιτέχνου φωτογρά
φου κ. Δημ. Τλούπα καί έδωρήθη είς τό Μου- 
σείον Λαρίσης, προερχόμενον έκ τών βορείων 
κρασπέδων τής άκροπόλεως τής άρχαίας πόλεως. 
Διαστάσεις 0,70 x 0,70 χ 0,30 μ. (Π ί ν. 376 γ ). 

Ό Δήμος ό Λαρισαίων 
Ήγησίπολιν Άριστίωνος.

Έξ έπιγραφών τής Λαρίσης είναι γνωστός ό 
«Άριστίων Ήγησιπόλεως» (IG IX2, 540) πα
τήρ πιθανώς τοϋ τιμωμένου (ή έπιγραφή χρονο
λογείται είς τόν Ιον αί. π.Χ., ένώ ή ήμετέρα είναι 
μεταγενεστέρα ) καί πιθανώς καί έκ τής ΰπ’ άριθ. 
616, ήτις δέον όπως συμπληρωθή:

'Ο Δήμο[ς δ Λαρισαίων]
Άριστίω[να Ήγησιπόλεως].

Ύπό τοδ Διευθυντοδ τοδ Όργανισμοϋ Ύδρεύ- 
σεως Λαρίσης ( Ο.Υ.Η.Λ.) παρεδόθησαν είς τό 
Μουσεϊον τής πόλεως αί κάτωθι έπιτύμβιαι στή- 
λαι εύρεθεϊσαι κατά τήν έκσκαφήν χάνδακος είς 
τά ανατολικά κράσπεδα τής πόλεως:

α) Επιτύμβια στήλη ΰψους 0,79 μ. ( Π ί ν. 
377 α ) μετ’ έπιγραφής:

Δονκιε Ρ σύσκιε 
Πρεΐμε, ήρως χρη
στέ, χαΐρε.

β) Όμοια στήλη, ΰψους 0,775 μ. 'Ανω Ανθέ
μιον λίαν έσχηματοποιημένον καί κάτω Ερμής. 
"Οπισθεν διακρίνεται ήμιτελής λάξευσις μορφής 
ίσταμένης καί μέρος πλαισίου, πιθανώς ύπόλειμ- 
μα άποπείρας λαξεύσεως γλυπτής παραστάσεως. 
Ή έπιγραφή τής κυρίας όψεως άπεξέσθη, άγνω
στον διά τίνα λόγον.

γ) Όμοια στήλη, ΰψους 0,865 μ., μετ’ έπιγρα
φής:

Άμύντας Ώσιέ. 
ίου, ήρως χρηστέ, χ
οίρε.

δ) Όμοια στήλη, ΰψους 0,74 μ., μετ’ έπιγραφής: 
Μαρκία Λουκία 
Ζωοίμη Άφρο- 
δεισίου άπελε- 
νθέρα, ήρως 
χρηστέ, χαΐρε.

Έκ τής θέσεως Κιόσκι (όπου κατά καιρούς 
εόρίσκονται άρχαΐοι τάφοι), ΒΔ. τής Λαρίσης, 
κατά τήν άρχαία όδόν πρός Άργισσαν, άνευρέ- 
θησαν κατά τήν διάρκειαν άμμοληψίας δεκατέσ- 
σαρα πρωτογεωμετρικά άγγεϊα, μεταξύ τών όποιων 
τρεις πρόχοι, τεφραί ώς μινύειαι, είς κάνθαρος, 
εν κύπελλον καί εν μόνωτον σφαιρικόν δοχεΐον. 
Προφανώς προέρχονται έκ καταστραφέντος τά
φου ή τάφων καί είναι σημαντικά, ώς έντόπια.

4. Ά ρ γ ι σ σ α
Έκ τών άγρών τής άρχαίας πόλεως Άργίσσης 

(θέσις «Γκρέμουρας» ή «Γκρεμνός»), έπί τής 
άριστερας όχθης τοδ Πηνειοδ, ΒΔ. τής Λαρίσης, 
προέρχεται Ερμής πώρινος, ΰψους σφζομένου 
0,30 καί πλάτους 0,26 μ., φέρων τήν Αναθηματι
κήν έπιγραφή ν:

’Άπλουν- 
ι Πυθίου.

Καί τήν έπιγραφήν ταύτην άνεΰρε καί έδώρησεν 
είς τό Μουσεϊον Λαρίσης ό κ. Δημ. Τλούπας.

5. Ά τ ρ α ξ
Είς τήν θέσιν τοδ Αρχαίου Άτραγος (νδν 

«Κάστρο» ή «Καστρί», παρά τόν οικισμόν Άλή- 
φακα) καί είς τήν Απότομον δεξιάν όχθην τοϋ 
Πηνειού παρετήρησα λίθον πλάτους 0,85 μ., έφ’ 
ού λαξευτόν πλαίσιον καί ίχνη έπιγραφής έντός 
αύτού. Είς τάς δύο τελευταίας σειράς τής έπιγρα
φής διακρίνονται:

-----------------------------------Νομοϋ ου - -
----------------------------ωνσώμενος-------------

Έντός τού ρεύματος τού ποταμού καί πλησιέ- 
στατα τής όχθης έφάνησαν έπίσης, είς περίοδον 
χαμηλής στάθμης, σφόνδυλοι κιόνων δωρικού 
ρυθμού.

Ή μεταφορά αύτών καί τού ένεπιγράφου λίθου 
τής όχθης ήτο Αδύνατος.
6. Άργυροπούλι (παλ. Καρατζόλι) 

’Ολίγον πρό τού οικισμού άπεκαλύφθη τυχαίως,
κατά τήν ίσοπέδωσιν τού χώρου διά μηχανικού 
έκσκαφέως θολωτός πρωτογεωμετρικός τάφος. 
Η άνασκαφή αύτού δέν κατέστη δυνατή, περισυν- 
ελέγησαν όμως τά έντός τής θόλου εύρεθέντα Αγ
γεία. Πλήρης δημοσίευσις τοδ σπουδαίου αύτού 
μνημείου θά γίνη μετά τήν άνασκαφήν.
7. Πρόερνα (Νέον Μοναστήριον Φθιώτι

δας)6.
6. Περί τής άρχαίας Προέρνης πρβλ. Stahlin, Hellen.Thes- 

salien, 157 - 58, G. Daux καί P. de la Coste- Messeltere, BCH 
48 (1924), 343 κ.έ., 357 κ. έ. Τόσον τό σχέδιον τοϋ Stahlin 
(ε. ά. σ. 158, είκ. 14), όσον καί τών Daux κλπ. ( έ.ά. είκ. 
9) δέν είναι άκριβή. Είς τό δεύτερον μάλιστα ή θέσις τοϋ 
προϊστορ. συνοικισμού τής Προέρνης είναι δλως έσφαλμένη.
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Έκ τής θέσεως αυτής προέρχονται σημαντικά 
άρχαία, παραδοθέντα ύπό Ιδιωτών, άποτεθέντα 
δέ είς τό έν Λαρίση Μουσεΐον: α) Κορμός γυ
ναικείου άγάλματος έκ λευκοΟ μαρμάρου, μέτριας 
έργασίας έλληνιστικών χρόνων, ΰψους σωζομέ- 
νου 0,745 μ., εις δύο συνανήκοντα τμήματα. Πα- 
ρίσταται κόρη φέρουσα ποδήρη χιτώνα, διά τής 
άριστεράς κρατούσα σάκκον ή παρόμοιον άντι- 
κείμενον ή δεξιά άποκεκρουμένη, ή όλη στάσις 
σοβαρά. Πιθανώς παρίσταται νέα ή θεραπαινϊς 
(πυρφόρος; ) ( Π ί ν. 377 β ).

β) Κορμός άγάλματος γυναικός έκ λευκού μαρ
μάρου, σφζόμενος εις ύψους 0,58 μ., μέχρι τού 
κάτω τού στήθους. Ό χιτών καταλήγει έκατέρω- 
θεν τών ποδών είς συμμετρικόν σχήμα- στάσις 
ιεροπρεπής, έργασία καλή, έλληνιστικών έπί- 
σης χρόνων. Πιθανώς πρόκειται περί άγαλματίου 
ίερείας ( Π ί ν. 377 γ).

γ) ’Αναθηματική μαρμάρινη στήλη, ύψους 0,54 
καί πλάτους κάτω 0,49 μ. ΕΙς τό έπιστύλιον ( ή 
παράστασις τής στήλης θά ήτο γραπτή ) διακρί- 
νεται ή επιγραφή:

.. ΙΜΑ ΤΕΡΙΠΕΙΣΙΣΦΥΛΛΕΙΑΚΑΙΠΟΚΛΕΙΤΕΙ 

ΑΓΥΝΑ

[Δαμ]μάτερι Πείσις Φυλλεία καί Πολυκλείτεήα 
γυνά.

Πρόκειται άρα περί άναθήματος είς τήν Δήμη
τρα, έάν είναι όρθή ή άνάγνωσις [Δαμ]μάτερι, ή 
όποια είναι λίαν πιθανή. Τό όνομα Πείσις δέν 
είναι άλλοθεν γνωστόν, ένώ ό άρσενικός τύπος 
Πεισίας άπαντα είς θεσσαλικήν έπιγραφήν (IG 
IX2, 398 ). Ώς πρός τό έθνικόν Φυλλεία παρα- 
τηρούμεν, ότι πρόκειται περί τής γείτονος πρός 
τήν Πρόερναν αρχαίας πόλεως Φύλλου ή 
Φυλλείου, τοποθετουμένης βορείως τών ’Ορ
φανών, είς τάς ύπωρείας τού βουνού Δογαντζή 
(Πρβλ. Stahlin, Hellen. Thessal., 133) καί άνη- 
κούσης είς τήν Θεσσαλιώτιδα. Κατά Στέφανον 
Βυζάντιον (έν λ. ) τό έθνικόν ήτο Φυλλεύς, άλλ’ 
ή μνεία ’Απόλλωνος Φυλλείου καί όρους Φυλ- 
ληίου μαρτυρούν ότι ό τύπος τής έπιγραφής ήτο 
συχνότερος.

δ) ’Αναθηματική (;) ναϊδιόσχημος στήλη, ύ
ψους 0,47 καί πλάτους 0,50 μ.

Ή παράστασις καί ή έπιγραφή, διά χρώματος 
προφανώς γεγραμμέναι, έχουν παντελώς έξαλει- 
φθή.

ε) Τμήμα κορμού γυναικείου άγαλματίου, έκ 
λευκοΟ μαρμάρου, ΰψους σφζομένου 0,243 μ., 
πανταχόθεν έλλιπές. Έργασία μέτρια.

ς') Έκ τής Προέρνης φέρονται ώς προερχόμε
να πήλινα είδώλια θεάς καί μικραί προτομαί

(Π ί ν. 376 δ ), ύδρίσκη έκ πήλινου « κέρνου » 
καί τινα είδώλια ζώων.

Έν συνόλφ τά παραδοθέντα έκ τής θέσεως αύ- 
τής άρχαία φαίνονται προερχόμενα άναμφιβό- 
λως έκ τίνος ίερού καί, κατά πάσαν πιθανότητα, 
ίερού τής Δήμητρος. Άνασκαφαί έν τή περιοχή 
τής άρχαίας πόλεως θά διεφώτιζον τό πρόβλημα.

8. Ό μ ό λ ι ο ν.

Έκ τής περιοχής τού αρχαίου Όμολίου7 προ
έρχονται, κατά τήν δήλωσιν τού παραδόντος, τά 
έξής σημαντικά άρχαία; α) Χρυσούν περιδέραιον 
έλληνιστικών χρόνων, άρίστης τέχνης, άποτελού- 
μενον έξ άλύσου, άποληγούσης είς δύο μικροσκο- 
πικάς γυναικείας κεφαλάς καί φερούσης 18 έξηρ- 
τημένα κοσμήματα, ζεύγος χρυσών μηνοειδών 
ένωτίων πρωίμων βυζαντινών χρόνων, άρίστης 
έπίσης τέχνης, τέσσαρες δακτύλιοι χρυσοί καί 
άλλα χρυσά κοσμήματα. Προφανώς εύρέθησαν 
εντός τάφων ( Π ί ν. 378 ).

β) Κωδωνόσχημος κρατήρ, ΰψους 0,265 μ., 
φέρων έρυθρόμορφον παράστασιν σατύρων καί 
νυμφών άφ’ ένός καί τριών ϊσταμένων άνδρικών 
μορφών άφ’ έτέρου, τέχνης μέτριας (Π ί ν. 379 β).

γ) Ένδεκα άργυρά νομίσματα Λυκίων (τής 
περιόδου 400 - 360 π.Χ.), ών τά δέκα άνήκουσιν 
είς τόν αυτόν τύπον (Πρβλ. Head - Σβορώνον, 
II ( 1898 ) σ. 241 κ.έ. καί 242) μετά τής έπιγρα
φής TRBB0NEME, έν δέ φέρει έπιγραφήν τού 
γνωστού βασιλέως τών Λυκίαιν Περικλέους (ΡΕ- 
REKLE). Είς τόν έμπροσθότυπον κεφαλή λέον- 
τος καί είς τόν όπισθότυπον τρισκελές ( Π ί ν. 
379 α ). Λέγεται ότι εύρέθησαν έντός τάφου.

9. Φάρσαλος.

Πρό τής οικίας τού ’Αθανασίου Κ. Άλεξοπού- 
λου εύρέθη τυχαίως τάφος άρχαϊκών χρόνων. Πε- 
ρισυνελέγησαν έξ αύτοΰ δύο χαλκαϊ πόρπαι καί 
έν μικρόν άγγεϊον.

10. *Α γ ί α Τ ρ ι ά ς ( Αλμυρού ).

Έκ τάφου παρά τό χωρίον αυτό, εύρεθέντος 
είς τό κράσπεδον τής νέας έθνικής όδοϋ, προέρ
χεται λήκυθος μελανόμορφος ( Π ί ν. 379 γ ).

11. Προϊστορικοί συνοικισμοί καί
εύρήματα.

α) Είς θέσιν «Γκιούλμπερι» ή Μαγούλα, έπΐ 
πετρώδους λόφου, άμέσως δεξιά τής έθνικής 
όδοΰ Βόλου - Λαρίσης καί κατά τό 14ον χιλιό-

7. Περί τοΟ άρχαίου Όμολίου πρβλ. Stahlin, έ.ά. 46 - 47 
καί περί τών προσφάτων παρ’ αύτό άνασκαφών ΑΔ 17 
( 1961/2): Χρονικά, σ. 175 κ.έ., Πίν. 195- 198.
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μετρον, έπεσημάνθη προϊστορικός συνοικισμός, 
άναγόμενος είς τούς χρόνους τής « κλασσικής » 
περιόδου τοΟ λεγομένου πολιτισμού τοϋ Σέσκλου.

β) Όλίγον περαιτέρω, δηλαδή δύο χιλιόμετρα 
πρό τής διασταυρώσεως τής όδοϋ Βόλου - Λαρί- 
σης μετά τής άγούσης πρός Βελεστΐνον, έπΐ τής 
κορυφής άλλου βραχώδους ύψώματος, όνομαζο- 
μένου « Μαγούλα» ( άνήκοντος κτηματικώς είς 
τό χωρίον Άγιος Γεώργιος) ύφίσταται έτερος 
προϊστορικός συνοικισμός, τού όποιου μάλιστα 
διακρίνεται καί τό όχυρωματικόν τείχος, όπερ 
τόν περιέβαλλε. Έκ τών έπΐ τής έπιφανείας συλ- 
λεγέντων όστράκων συνάγεται, ότι 6 συνοικισμός 
ήκμασε κατά τήν άρχαιοτέραν νεολιθικήν πε
ρίοδον. Ή θέσις αύτοΟ είναι λίαν έπίκαιρος, διότι 
έλέγχει τήν άείποτε σπουδαίαν αύτήν διάβασιν, 
ή όποια ένώνει τό πεδίον τής Λαρίσης καί τών 
Φερών μέ τόν Παγασιτικόν κόλπον. Ή ήλικία 
τοϋ τείχους, τό όποιον διακρίνεται ώς κυματι- 
σμός τοϋ έδάφους, δέν είναι δυνατόν νά έξακρι- 
βωθή άνευ άνασκαφής.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Βλοχός

Παρά τό χωρίον Βλοχός Καρδίτσης ύπάρχει 
βραχώδης λόφος όνομαζόμενος ώς έκ τοϋ σχή
ματός του «Στρογγυλοβούνι», έπί τοϋ όποιου 
τοποθετείται ή άρχαία πόλις Πειρασίαι ή Πειρα- 
σία, ταυτιζομένη ( πρβλ. Stahlin: Hellen. Thessal., 
134, 135 ) πρός τήν όμηρικήν πόλιν Άστέριον 
(Β 735). Είς τούς πρόποδας τοϋ λόφου, παρά 
τήν θέσιν « Γκέκας », άπεκαλύφθησαν, κατά τάς 
γενομένας διά μηχανικού έκσκαφέως προπαρα
σκευαστικός έργασίας λειτουργίας τοϋ λατομείου 
Καλογιάννη, άναθηματικαί στήλαι, αί όποϊαι 
θά άποτελέσουν θέμα ίδιας μελέτης προσεχώς.

Τά κυριώτερα εύρήματα ήσαν τά έξής:
1. Μαρμάρινον ένεπίγραφον βόθρον όρθογω- 

νίου σχήματος (Π ί ν. 380 α). Έπί τής μιας 
τών καθέτων πλευρών ύπάρχει ή έπιγραφή:

Άριστονόα Σίμμα (’Α)ρ- 
γεία όνεθεικε

Υπάρχει όνομα Σίμας καί Σίμμας. 'Οπότε θά 
ήταν: Ή Άριστονόα τοϋ Σίμμα ή Άργεία άνέ- 
θηκε.

Ό χαράκτης είς τήν προκειμένην περίπτωσιν 
παρέλειψε ένα A ( Σίμμα (Ά)ργεία ).

Ό τύπος όνέθηκε είναι κοινός θεσσαλικός.
Τό όνομα Άριστόνοος - Άριστόνους κοινόν.

Τό θηλυκόν Άριστονόα δέν γνωρίζω νά ύπάρχη 
είς άλλην θεσσαλικήν έπιγραφήν. Μήκ. 0,50, 
πλ. 0,43, υψ. 0,123 μ. "Υψ. γραμμ. 0,017 - 0,023 μ. 
( Μουσεΐον Βόλου. Άριθ. Π. 64.654).

2. Ενεπίγραφος άναθηματική στήλη έξ έντο- 
πίου μαρμάρου ( Π ί ν. 380 β ). Τό έν είδει έπι- 
στυλίου άνω τμήμα, ένθα ή έπιγραφή, είναι ίσχυ- 
ρώς άποκεκρουμένον, έπί δέ τής άνω έπιφανείας 
φέρει εύρύν τόρμον διά τήν γόμφωσιν τής πλίν
θου τοϋ άναθήματος. Ή έργασία είναι όπωσδή- 
ποτε έπιμελής. Έκ τής έπιγραφής διακρίνονται:

[Ηρ
Ίνία. . . .Θαν.
’Ανέβηκε

"Υψος 0,68, πλ. 0,225 κάτω, 0,285 άνω, πάχος 
0,093 - 0,103 κάτω, 0,14 μ. άνω. Διαστάσεις τόρ
μου 0,065x0,15, βάθος 0,04 μ.

Κατά τήν προσθίαν όψιν τής στήλης ύπάρχουν 
δυσδιάκριτα ίχνη γραπτής παραστάσεως, άποτε- 
λουμένης έκ δύο μορφών, έκ τών όποιων ή πρός 
τά δεξιά ίσταμένη είναι κατά πάσαν πιθανότητα 
γυναικεία. Πρόκειται, Ισως, περί τής λατρευο- 
μένης θεότητος (Άθηνάς;). Ή άριστερά εύ- 
ρισκομένη θά είναι, πιθανώς, ή ίκέτις μορφή. 
( Μουσεΐον Βόλου. Άριθ. Π. 64.652 ),

3. Μαρμάρινον ένεπίγραφον βάθρον, άδρώς 
είργασμένον, πλήν ζώνης έπιμελέστερον λαξευ- 
θείσης είς τό άνω τμήμα ( Π ί ν. 380 γ), ένθα ή 
έπιγραφή:

[Δ ]ίκαιος
Μνασιμάχειος
’Ανέβηκε

"Υψ. 0,615, πλ. 0,363 -0,378, πάχ. 0,255-0,26 μ. 
'Υψ. γραμμάτων 0,014 - 0,024 μ. ( Μουσεΐον Βό
λου. Άριθ. Π. 64.659).

Πλήν τών άνωτέρω περιγραφέντων ευρημάτων 
άπεκαλύφθησαν πολλά βάθρα καί τμήματα άνα- 
θηματικών στηλών, τά όποια θά δημοσιευθοϋν 
προσεχώς. Συμπληρωματικώς δέ άναφέρω καί 
τάς έξής:

Άνατολικώς τής άνωτέρω θέσεως « Γκέκας », είς 
άπόστασιν 500 μ. περίπου, είς τούς πρόποδας τοϋ 
ίδιου βραχώδους λόφου «Στρογγυλοβούνι» καί 
δή είς τήν θέσιν « Πλιάσα » είχον άνευρεθή άλ
λοτε ύπό τών χωρικών, ώς ούτοι άναφέρουν, 
πολλά πήλινα γυναικεία είδώλια.

Τά άποκαλυφθέντα προσφάτως εύρήματα, ώς 
καί αί συλλεγεΐσαι πληροφορίαι πείθουν άπολύ- 
τως ότι πρόκειται περί ίεροϋ (Άθηνάς;). Υ
πάρχει άπόλυτος ανάγκη διενεργείας δοκιμαστι
κής άνασκαφής είς τάς άνωτέρω θέσεις.
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cm.

Θεσσαλία. Φίλια. 'Ιερόν τής Άθηνάς Ίτωνίας: α. Πόρπαι, β. Περόναι, γ. Πτηνά έπί βάσεων, 
δ. Κεφαλαί βοών, ε. ΔιπλοΟς άναθηματικός πέλεκυς

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Θεσσαλία. Άνασκαφαΐ ’Ασκληπιείου Τρίκκης (Τρίκαλα): Τμήμα τής παραστάσεως ψηφιδωτού δαπέδου

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Θεσσαλία. Άνασκαφαί ’Ασκληπιείου Τρίκκης (Τρίκαλα): α. Τμήμα τής παραστάσεω: 
ψηφιδωτού δαπέδου, β. Λεπτομέρεια αύτής

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Θεσσαλία. Άνασκαφαϊ ’Ασκληπιείου Τρίκκης (Τρίκαλα): α. Τό στόμιον κεραμεικοϋ κλιβάνου, 
β. Μεσαιωνικόν πινάκιον μετ’ έγχαράκτου παραστάσεως Κενταύρου (συμπεπληρωμένον)

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:29 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 374 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Θ
εσ

σα
λί

α.
 Άν

ασ
κα

φα
ί ’Α

σκ
λη

πι
είο

υ Τ
ρί

κκ
ης

 (Τ
ρί

κα
λα

): α
 - 

β.
 Έφ

υα
λω

μέ
να

 π
ιν

άκ
ια

 με
τ’ 

έγ
χα

ρά
κτ

ου
 δια

κο
σμ

ήσ
εω

ς,
 

γ.
 Πρ

ω
το

γε
ω

με
τρ

ικ
ή όπ

ισ
θό

τμ
ητ

ος
 πρ

όχ
ου

ς,
 δ. 

Π
ρω

το
γε

ω
με

τρ
ικ

όν
 μο

νό
χρ

ω
μο

ν κ
ύπ

ελ
λο

ν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:29 EEST - 34.211.113.242



ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 375

Θεσσαλία. Λάρισα: α. Άποψις τοίχου παλαιοχριστιανικού κτηρίου, 
β - γ. Λεπτομέρειαι τοιχογραφήματος παλαιοχριστιανικού κτηρίου

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Θεσσαλία: α. Κορμός μαρμάρινου αγάλματος εκ Τρίκκης, β. Άνθεμωτή έπίστεψις έπιτυμβίου στήλης 
τοΰ 5ου π.Χ. αί. έξ "Ατραγος, γ. Βάθρον Ήγησιπόλεως έκ Λαρίσης, δ. Μικραί πήλιναι άναθηματικαί

προτομαΐ έκ Προέρνης
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Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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Θεσσαλία. Όμόλιον: Χρυσοϋν περιδέραιον, ένώτια, δακτύλιοι κ.α. χρυσά κοσμήματα

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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