ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

1. Μουσεΐον Βόλου. Κατά τό πρώτον έξάμηνον
καί περί τά τέλη τοϋ έτους συνετηρήθησαν ίδίςι
τά πολλά χαλκά καί άλλα μετάλλινα άντικείμενα.
Κατ’ έξοχήν μάς άπησχόλησεν ή συντήρησις καί
κατάταξις τών άφθονων εύρημάτων έκ τών έν
Φίλα? (ιερόν Άθηνάς Ίτωνίας) άνασκαφών
τής Υπηρεσίας, αΐτινες διεκόπησαν έφέτος.
2. ’Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων. Κατεβλήθη προσπάθεια στεγάσεως τής μικράς συλ
λογής λίθινων άρχαίων, άτινα άπόκεινται εις άποθήκην τοΟ Δήμου Φαρσάλων, έν μέρει δέ καί εις
τό προαύλιον τοϋ Γυμνασίου.
3. Μουσεΐον Λαρίσης. Περιορισμένοι έργασίαι μεταφοράς καί ταξινομήσεως λίθινων άρ
χαίων, άτινα έτοποθετήθησαν εις νέον ύπόστεγον,
κατασκευασθέν κατά μήκος τοϋ δυτικοϋ τοίχου
τής αυλής τοϋ Μουσείου. Έπί πλέον έταξινομήθησαν παλαιά εύρήματα τών γερμανικών έν Θεσσαλίμ άνασκαφών, άτινα κατελάμβανον μέχρι
τοδδε μέγα μέρος τοϋ χώρου τοϋ γραφείου τοϋ
Μουσείου.

Β. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

Τακτικοί άνασκαφικαί έρευναι έγένοντο κυρίως
έν Τρικάλοις, δαπάναις τής 'Υπηρεσίας, καί έν
Σέσκλιρ, όπου συνεχίζονται αί άνασκαφαί τής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας ( βλ. Τό Έργον 1965,
σ. 12 κ.έ.). Δύο άξιόλογοι ιδιωτικοί άνασκαφαί,
ύπό τήν διεύθυνσιν ήμών, ένηργήθησαν έν Προέρνη άφ’ένός (Νέον Μοναστήριον Δομοκοϋ)
καί έν θέσει «Μαγούλα Τσαπόχα», παρά τήν
Καρδίτσαν.
’Εντελώς περιορισμένοι άνασκαφαί πρός διάσωσιν άρχαίων, τυχαίος άποκαλυφθέντων, έγέ
νοντο έπίσης ύφ’ ήμών παρά τό χωρίον "Αγιος
’Αντώνιος Φαρσάλων καί έντός τής πόλεως τών
Φαρσάλων.
1. Άνασκαφαί έν Τρίκκη
Αί άπό τοϋ έτους 1964 άρξάμεναι συστηματικοί
άνασκαφαί έντός τής πόλεως τών Τρικάλων ( βλ_
ΑΔ 20 ( 1965 ): Χρονικά, σ. 311 κ.έ.), πρός άποκάλυψιν τοϋ ’Ασκληπιείου τής άρχαίας Τρίκκης,
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συνεχίσθησαν καί κατά τό παρόν έτος1, είς τόν
αύτόν περίπου χώρον. Κατά τάς περυσινάς έργασίας είχεν άποκαλυφθή σημαντικόν μέρος δρομικοδ κτηρίου έλληνιστικών χρόνων, περισωθέντος όμως είς μετασκευήν τοδ 2ου μ.Χ. αίώνος, τό
όποιον έθεωρήσαμεν στοάν ή παραπλήσιον δη
μόσιον οικοδόμημα τής άρχαίας Τρίκκης. Τό
άποκαλυφθέν μήκος τοϋ μεγάλου αύτοϋ κτηρίου
ύπερέβαινε τά 34 μ., τό δέ πλάτος είναι έξωτερικώς 12.50 μ., ένώ αί λοιπαί διαστάσεις καί ή όλη
διάταξις παραμένουν άγνωστοι.
Αί έφετειναί έργασίαι έλλείψει χώρου πρός
σκαφήν (διότι ό έξ άπαλλοτριώσεως διαθέσιμος
είχεν έξαντληθή πέρυσιν) περιωρίσθησαν κατ’
άνάγκην έντός όδών, πλατειών καί ένίοτε καί ιδιω
τικών οικοπέδων (τή συμπαραστάσει τοϋ Δη
μάρχου Τρικκαίων κ. Ίω. Μάτη καί ένίοτε μέ
τήν άνοχήν τών Ιδιοκτητών).
Κύριος σκοπός μας ήτο ή έξακρίβωσις τής
πρός Δ., δηλαδή πρός τήν κατεύθυνσιν τοϋ ναοϋ
τής Φανερωμένης καί τήν Άκρόπολιν, συνεχείας
τοϋ κτηρίου καί έπειτα ό έλεγχος τοϋ έσωτερικοϋ
χώρου, δν περιέβαλλον αί είκαζόμεναι « στοαί»
καί ή άναζήτησις έπιγραφικών ή άλλων τεκμη
ρίων περί τοϋ προορισμού τοϋ κτίσματος.
Ό κύριος τομεύς τών άνασκαφών, κατά τό τέρμα
τής όδοϋ 25ης Μαρτίου (ήτις άπεκλείσθη),
ήτο τάφρος μήκους 13 καί πλάτους μέχρι 11 μ.
Παρά τάς δυσχερείας, τάς οποίας άντεμετωπίσαμεν έκ τής όπάρξεως εις τό σημεϊον αύτό άγωγών
τοϋ κεντρικοΰ δικτύου ύδρεύσεως, καλωδίων καί
βόθρων, τά πορίσματα ύπήρξαν ένθαρρυντικά
καί ή σκαφή έφθασε μέχρι τοϋ στερεοϋ έδάφους,
ήτοι είς βάθος 5 μ. περίπου. Τό κατώτατον στρώ
μα, πάχους 0,20 - 0,54 μ., περιείχε λείψανα τής
πρωίμου Χαλκοκρατίας καί τής μέσης (μονό
χρωμος κεραμεική, μάλλον χονδροειδής — έλάχιστα έντόπια « Μινύεια » ). Τό έπόμενον στρώ
μα, πάχους μόλις 0,16 - 0,33 μ., άνήγετο είς τήν
Μυκηναϊκήν Περίοδον ( YE III), ώς έδείκνυον
χαρακτηριστικά γραπτά όστρακα (είς τήν κο
ρυφήν τοϋ στρώματος καί τινα Πρωτογεωμετρι
κά ). Ύπεράνω τοϋ στρώματος αύτοϋ εύρέθη
στρώσις ποταμίων χαλίκων καί χονδρής άμμου
( πάχους 0,15 - 0,24 ), τήν όποιαν θεωροϋμεν προελθοϋσαν έκ πλημμύρας τοϋ Ληθαίου ή έπεκτάσεως τής κοίτης μέχρι τοϋ σημείου αύτοϋ.
1.
Κατά τήν άνασκαφήν, πλήν τοϋ Έπιμελητοϋ κ. Ά.
Λιάγκουρα, έβοήθησαν ή άρχαιολόγος δ. Τ. Παπαζαφείρη,
ό ένθουσιώδης πτυχιοϋχος τής Αρχαιολογίας κ. Γεώργιος
Ζιάκας, ό τεχνίτης κ. Μ. Νικολαράκης καί ό συγκολλητής
κ. Γ. Μαρίνης. Θερμή ύπήρξε καί έφέτος ή συμπαράστασις
καί βοήθεια τής « Φιλάρχαιου Εταιρείας Τρίκκης », καθώς
καί τοϋ Δημάρχου Τρικκαίων.
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