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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. Κατε- 
βλήθη προσπάθεια στεγάσεως τής μικράς συλ
λογής λίθινων άρχαίων, άτινα άπόκεινται εις άπο- 
θήκην τοΟ Δήμου Φαρσάλων, έν μέρει δέ καί εις 
τό προαύλιον τοϋ Γυμνασίου.

3. Μουσεΐον Λαρίσης. Περιορισμένοι έργα- 
σίαι μεταφοράς καί ταξινομήσεως λίθινων άρ
χαίων, άτινα έτοποθετήθησαν εις νέον ύπόστεγον, 
κατασκευασθέν κατά μήκος τοϋ δυτικοϋ τοίχου 
τής αυλής τοϋ Μουσείου. Έπί πλέον έταξινομή- 
θησαν παλαιά εύρήματα τών γερμανικών έν Θεσ- 
σαλίμ 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 Προ- 
έρνη άφ’ένός (Νέον Μοναστήριον Δομοκοϋ) 
καί έν θέσει «Μαγούλα Τσαπόχα», παρά τήν 
Καρδίτσαν.

’Εντελώς περιορισμένοι άνασκαφαί πρός διά- 
σωσιν 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 άπο- 
κάλυψιν τοϋ ’Ασκληπιείου τής άρχαίας Τρίκκης,

συνεχίσθησαν καί κατά τό παρόν έτος1, είς τόν 
αύτόν περίπου χώρον. Κατά τάς περυσινάς έργα- 
σίας είχεν άποκαλυφθή σημαντικόν μέρος δρομι- 
κοδ κτηρίου έλληνιστικών χρόνων, περισωθέν- 
τος 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 έξωτερι- 
κώς 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 άντεμετωπίσα- 
μεν 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 — έλά- 
χιστα 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 προ- 
ελθοϋσαν έκ πλημμύρας τοϋ Ληθαίου ή έπεκτά- 
σεως 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.

32

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:06:49 EEST - 34.211.113.242



248 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 21 (1966) : ΧΡΟΝΙΚΑ

Τό τέταρτον στρώμα περιείχε κεραμεικά λεί
ψανα κλασσικών καί έλληνιστικών χρόνων, σχε- 
τικώς άραιά, είχε δέ πάχος 0,25 - 0,40 μ. Τό πέμ- 
πτον άπετελειτο έκ κιτρινωπής μάργης, πιθανώς 
ΐλύος τοΰ ποταμού, ήτο δέ πολιτιστικώς νεκρόν, 
ούδέν περιέχον. Τό πλέον ένδιαφέρον ήτο τό έπό- 
μενον στρώμα, τό έκτον κατά σειράν, τοΰ όποιου 
τό πάχος έποίκιλλε πολύ (0,10 έως 0,78 μ.): 
άπετελειτο κυρίως έκ γης τέφρας καί άνθράκων 
καί ήρμηνεύθη ώς στρώμα καταστροφής. Ελά
χιστα έσχατα έλληνιστικά όστρακα άγγείων εύρέ- 
θησαν έντός αύτοΰ, τό κυριώτερον όμως εΰρημα 
ήσαν περί τά δεκαπέντα τεμάχια έπιγραφών, πι
θανώς άνήκοντα εις ψηφίσματα τής πόλεως. Τά 
τεμάχια είναι δυστυχώς πολύ μικρά, ώς άν προ- 
ήρχοντο έκ βιαίου κατατεμαχισμού, εόρέθησαν 
δέ είς βάθος κατά μέσον όρον 3.50 μ.

Τό έπόμενον έβδομον στρώμα είχε μέγα πάχος 
(μέχρι 1.87 μ.) καί καλύπτει τήν περίοδον τών 
ρωμαϊκών καί ίσως καί τών παλαιοχριστιανικών 
χρόνων.

Τά έπόμενα στρώματα άνάγονται είς τήν βυ
ζαντινήν περίοδον καί τήν Τουρκοκρατίαν.

Ενδιαφέροντα λείψανα άπεκαλύφθησαν είς άλ
λην τάφρον, πρό τού ίεροϋ τού ναού τής Φανερω
μένης, συγκεκριμένως δέ ό δυτικώτερος έξωτερικός 
τοίχος τής « στοάς » τού μεγάλου δημοσίου κτη ρίου, 
είς άπόστασιν 65.50 μ. από τής άνατολικής στοάς. 
"Ωστε έβεβαιώθη, ότι τό έσωτερικόν πλάτος τοΰ 
όλου κτηρίου ήτο 53 μ., τό δέ έξωτερικόν 78 μ. 
(έάν ή στοά καί είς τήν δυτικήν πλευράν έχη τό 
αύτό πλάτος, ήτοι 12.50 μ.). ’Εντός τής τάφρου 
εύρέθη καί εγκάρσιον χώρισμα τού έσωτερικού 
τής «στοάς» καί δάπεδον έκ κορασανίου. Οί 
τοίχοι είναι καί έδώ έκτισμένοι διά μεγάλων κυ
βολίθων πώρου έντοπίου, άπό ένός δέ σημείου 
δΓ Ορθοστατών, φερόντων άναθύρωσιν ( Π ί ν. 
241 α). Άπό τό σημεϊον αυτό προέρχεται τμήμα 
έπιγραφής, άνηκούσης πιθανώς είς βάθρον τιμητι
κού άνδριάντος ρωμαϊκών χρόνων (Πίν. 241 β).

Άλλη τάφρος, είς τήν αύτήν περίπου θέσιν, 
έπέτρεψε νά ίδωμεν τήν συνέχειαν τού κτηρίου 
πρός ΒΔ., δέν προσέθεσεν όμως νέα στοιχεία, 
έπειδή τά όριά της ήσαν περιωρισμένα. Δοκιμαί 
τέλος είς παρακείμενα σημεία, όπου ύπήρχεν έλ- 
πίς νά έξακριβωθοΰν άλλα ένδιαφέροντα στοιχεία 
τού κτηρίου, δέν έφθασαν είς βάθος, έπειδή ύπήρ- 
χε φόβος νά έπέλθουν ζημίαι είς πλησίον οίκοδο- 
μάς. Γενικώτερον, τά όρια τών άνασκαφών περι- 
ωρίσθησαν πολύ καί είναι πλέον προβληματική 
ή συνέχισίς των είς τήν περιοχήν αύτήν, άν δέν 
προηγηθοΰν άπαλλοτριώσεις.

Έκ τών κινητών εύρημάτων, σημαντικώτερα

είναι τά μικρά τεμάχια έπιγραφών (18 ), έξ ών 
τά πλεΐστα προέρχονται έκ τού κυρίου τομέως, 
κατά τό πέρας τής όδού 25ης Μαρτίου. ’Ανάγον
ται είς τούς όψιμους έλληνιστικούς καί πρωίμους 
ρωμαϊκούς χρόνους (2ος αί. π.Χ. - 1ος αί. μ.Χ. ) 
καί είναι κατά τό πλεΐστον θραύσματα ψηφισμά
των ή ίσως άλλων, άναθηματικοΰ χαρακτήρος, 
έπιγραφών.

’Επί ένός τεμαχίου ( ύψ. 0,142 καί μήκ. 0,204 μ.) 
διεσώθη μικρόν μέρος τών τριών τελευταίων στί
χων μεγαλυτέρας έπιγραφής, έχον ώς έξής;

......εδω]κεν τώ/ι ......

......]ερειμακα[.......

.... ]μεν έν τεις κα[...

Ύψος γραμμάτων 0,013 - 0,015 μ. (Πίν. 241 β, 
Α).

Άλλο άξιόλογον τεμάχιον άνήκει είς βάθρον, 
πανταχόθεν, πλήν τής άνω πλευράς, έλλιπές.'Υψος 
τής προεχούσης έπιφανείας τής έπιγραφής 0,087, 
συνολικόν ύψος 0,107, πλάτος 0,145 μ.

........α]σαν.[.....

.......τι]ς ποτ'.[...

.......].άρετα[......

.......]ος δυπ[......

Ύψ. γραμμ. 0,013-0,015 μ., πιθανώς 1ου αί. 
π.Χ. (Πίν. 241 β, Β).

’Επί τρίτου τεμαχίου διεσώθησαν γράμματα 
άνήκοντα είς τρεις στίχους καί έπί άλλων ίχνη 
δύο ή καί ένός μόνον στίχου.

Ή ένεπίγραφος αΰτη λατύπη δέν έχει βεβαίως 
άλλην σημασίαν, μαρτυρεί όμως ότι βιαίως κατε- 
στράφησαν έπιγραφαί άποκείμεναι πρότερον είς 
τήν έσωτερικήν πλευράν τού μεγάλου δημοσίου 
κτηρίου, τοΰ όποιου τμήματα μόνον έχουν άπο- 
καλύψει αί άνασκαφαί. Ή καταστροφή, τής όποιας 
άγνοοΰμεν τήν φύσιν καί τό αίτιον πρός τό παρόν, 
προηγήθη φυσικά τής ριζικής άνακατασκευής 
τοΰ κτηρίου κατά τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορι- 
κούς χρόνους.

Ή προϊστορική κεραμεική περιλαμβάνει ό
στρακα άγγείων, κατά τό πλεΐστον χονδροειδών, 
άνηκόντων δέ είς τήν πρώιμον καί μέσην Χαλ- 
κοκρατίαν, ώς άνωτέρω έσημειώθη. Μερικά έν- 
τόπια μινύεια είναι ένδιαφέροντα, ώς καί τινα 
έπίσης έντόπια μυκηναϊκά ( YE III) καί πρωτο
γεωμετρικά. Τά κλασσικά ( 5ου καί 4ου αί. ) καί 
έλληνιστικά όστρακα ήσαν όλιγάριθμα.

Τόν κύριον όγκον τής κεραμεικής καταλαμβά
νει καί πάλιν ή ύστεροβυζαντινή καί μεταβυζαν
τινή κεραμεική, ώς καί πέρυσιν. Περί τά τεσσαρά-
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κοντά πέντε άγγεΐα συνεπληρώθησαν καί πλήθος 
όστράκων άπετέθησαν είς τήν τοπικήν ’Αρχαιο
λογικήν Συλλογήν, ή όποια πρέπει νά θεωρηθή, 
έκ τών πλουσιωτέρων είς άγγεΐα τών χρόνων αυ
τών. Πλήν όλίγων σχετικώς μονοχρώμων ή χον
δροειδών σκευών, τά πλεΐστα φέρουν έφυάλωσιν 
ή καί έγχάρακτον κόσμησιν (sgraffito ), άνήκουν 
δέ είς διαφόρους τύπους, κυρίως φιάλας, πινάκια 
κ.λ.π.

’Από τά άλλα μικρά ευρήματα άναφέρομεν τμή
μα μικρού χρυσού ελάσματος, πήλινον είδώλιον 
Αθήνας Παρθένου (μάλλον κακότεχνον), τε
μάχια πήλινων ειδωλίων καί ποδός πλαγγόνος, 
τμήμα πήλινου πίνακος μέ παράστασιν ίππέως, 
τέχνης πολύ καλής κλασσικών χρόνων, σφραγί
σματα καί άγνΰθας.

Νομίσματα εόρέθησαν καί έφέτος πεντήκοντα 
τέσσαρα, έξ ών πλεΐστα βυζαντινά (’Ιουστινια
νού Α', Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου, ’Αλεξίου Α' 
Κομνηνοΰ, Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ κ.λ.π. ), όλι- 
γώτερα δέ έλληνικών καί ρωμαϊκών χρόνων ( Μ. 
Αλεξάνδρου, ’Αντιγόνου Γόνατά, Κοινού τών 
Θεσσαλών κ.ά.). ’Ολίγα είναι έπίσης τά φραγ
κικά καί τουρκικά.

Τά νομίσματα ταΰτα θά δημοσίευση προσεχώς 
ή κ. Μάντω Καραμεσίνη - Οϊκονομίδου, ή όποία 
άνέλαβε τήν μελέτην αυτών καί άλλων νομισμά
των, προερχομένων έκ τών έν Θεσσαλία προσφά
των άνασκαφών.

2. Άνασκαφαί έν Σέσκλιρ

Περί τών άνασκαφών αύτών τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας έδημοσιεΰθη ήδη σχετική εκθε- 
σις είς Τό Έργον τής Άρχ. Εταιρείας 1965, σ. 
5 κ.έ.)

3. Άνασκαφαί έν Προέρνη

Όλίγαι είναι αί άρχαΐαι μαρτυρίαι περί τής θεσ- 
σαλικής πόλεως Προέρνης2, κείμενης είς τό 
ΒΔ. άκρον τής Άχαΐας Φθιώτιδος καί είς τό ση- 
μείον, καθ’ δ αύτη συνάπτεται πρός τήν Φθιώτιδα 
(δηλ. τήν Φαρσαλίαν) καί τήν Θεσσαλιώτιδα· 
Τά έπιβλητικά λείψανα τού τείχους αύτής ύψοΰν- 
ται παρά τό χωρίον Νέον Μοναστήριον τού Δο- 
μοκού, τό όποιον μόλις κατά τό 1956 μετετοπί-

2. Περί της Προέρνης πρβλ. κυρίως F. Stahlin, Hel- 
lenische Thessalien, 1924, σ. 157 κ.έ. καί G. Daux — Ρ. de la 
Coste - Messeli6re, έν BCH 48 (1924) σ. 343 κ.έ., δπου καί 
ή προγενεστέρα βιβλιογραφία. Πρβλ. έπίσης RE Suppl. VI 
Α σ. 106 καί Philippson ( — Kirsten), Griech. Landsch. I, 1 
σ. 269.

Τά δημοσιευμένα τοπογραφικά σχέδια τοΟ Stahlin (έ.ά. σ. 
158 ) καί τών Daux — Coste - Messeliire (έ. ά. σ. 356 ) δέν 
είναι, φυσικά, άκριβη.

σθη είς τήν θέσιν αύτήν, άμέσως μετά τούς κα
ταστρεπτικούς σεισμούς τού έτους 1955.

’Ιδιωτικοί άνασκαφαί, ένεργηθεΐσαι άδείμ τής 
Υπηρεσίας κατά τό 1965 έν τη θέσει ταύτη, έδω
σαν τήν εύκαιρίαν λεπτομερειακής σπουδής τών 
προβλημάτων τής τοπογραφίας τής πόλεως καί 
προπάντων έπέτρεψαν νά έπισημάνωμεν τό έν Προ
έρνη Ιερόν τής Δήμητρος — τό πρώτον άνασκα- 
φικώς βεβαιούμενον ιερόν τής θεάς έν Θεσσαλίςι. 
’Επιφυλασσόμενοι νά δημοσιεύσωμεν έν καιρώ 
έκτενώς τά τών άνασκαφών, περιοριζόμεθα έν- 
ταύθα είς περιληπτικήν έκθεσιν τών πορισμάτων 
καί στοιχειώδη περιγραφήν τών κυριωτέρων ευ
ρημάτων.

Αί άνασκαφαί περιωρίσθησαν είς τρία σημεία: 
α) Είς τήν δυτικήν καί νότιον κλιτύν τού γηλόφου 
«Ταψί», προϊστορικού συνοικισμού τού ύψη- 
λοΰ τύπου, ταυτιζομένου δέ πρός τήν άκρόπολιν 
τών άρχαϊκών χρόνων, β) έπί τής έπιπέδου κορυ
φής τού ύψώματος « Ταψί» καί γ) κατά τήν δυ
τικήν κλιτύν λοφίσκου έντός τού χωρίου καί είς 
χώρον ιδιοκτησίας Χρ. Καλτσουνά, όπου έπε- 
σημάνθη τό Ιερόν τής Δήμητρος. Περιωρισμέναι 
δοκιμαϊ έγένοντο καί έντός δύο οικοπέδων τού 
συγχρόνου συνοικισμού (οικόπεδα Γκεντσίδη 
καί Βουλτσίδη).

1. ’Αρχιτεκτονικά λείψανα. Οικήματα τού 4ου 
π.Χ. αίώνος άπεκαλύφθησαν κατά τήν άνασκαφήν 
είς τήν δυτικήν κλιτύν καί τόν έπίπεδον χώρον 
κάτωθι τού γηλόφου « Ταψί », κειμένου κατά τό 
βόρειον άκρον τού συγχρόνου συνοικισμού, άμέ
σως πρός τά άριστερά τής έθνικής όδού Δομοκοΰ - 
Φαρσάλων. Τά θεμέλια καί ή κρηπίς τών οικη
μάτων αύτών είναι λιθόκτιστα καί διατηρούνται 
είς ικανόν ύψος. Έν τών δωματίων είχεν έσωτερι- 
κόν πλάτος 4.60 μ., άλλων δέ διεγράφησαν ά- 
πλώς οί τοίχοι, έχοντες συνήθως πάχος 0,50 μ. 
Άφθονοι κέραμοι εύρέθησαν είς τό έσωτερικόν 
τών δωματίων, αί συνθήκαι όμως, ύπό τάς όποιας 
κατεστράφησαν τά οικήματα, δέν έξηκριβώθησαν.

Μεμονωμένοι τοίχοι οικημάτων κλασσικών 
χρόνων άπεκαλύφθησαν καί έντός δοκιμαστικών 
τάφρων έπί τής έπιπέδου έπιφανείας τού γηλόφου. 
Είς άλλο σημεΐον, κατά τήν όφρύν τού ύψώματος, 
άνεσκάφη τμήμα τού περιβάλλοντος τόν γήλοφον 
τείχους, όπερ, ώς έδειξεν ή σκαφή καί τά γενό- 
μενα ευρήματα, δέν είναι πολυγωνικόν ή άρχαϊ- 
κόν, ώς άλλοτε είκάζετο, άλλ’ έπίσης κλασσικών 
χρόνων.

Νοτιώτερον τού γηλόφου καί έντός τού οικο
πέδου Εΰστρ. Γκεντσίδη ήρευνήθη προχείρως 
κτίσμα κυκλικόν ή άψιδωτόν, τών αύτών ώς άνω-
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τέρω χρόνων, μέ τοίχον τοϋ θεμελίου πάχους 0,50 
μ. Ή δοκιμή έγένετο κατόπιν ύποδείξεως τοϋ Ιδιο
κτήτου, όστις σκαπτών έκεί εϊχεν άνεύρει τεμά
χια πήλινων είδωλίων κλασσικών χρόνων ( 5ου

καί 4ου αί.), μεταξύ τών όποιων καί εν γενειο- 
φόρου θεού (;).

'Ιερόν Δήμητρος. Τά σπουδαιότερα αρχι
τεκτονικά λείψανα άπεκαλύφθησαν έντός τού ανω
τέρω μνημονευθέντος οίκοπέδου Χρ. Καλτσουνα, 
προθύμως παρασχόντος τήν άδειαν πρός σκαφήν. 
Είς τήν θέσιν ταύτην είχον άναφανή κατά και

ρούς πήλινα είδώλια καί έπιγραφαί, έπί πλέον δέ 
κεφαλή κόρης, περιελθοΰσα είς τό Μουσεΐον Βό
λου έκ παραδόσεως ιδιώτου, έκ τοϋ λόγου τούτου 
δέ ό χώρος έπετηρεϊτο ύπό τής άστυνομίας καί

είχεν έπίσης άπαγορευθή οίαδήποτε σκαφή ή 
άνέγερσις κτίσματος. Αί άνασκαφαί άπεκάλυψαν 
τελικώς έντός τού οίκοπέδου Καλτσουνα (καί 
έν μικρώ μέρει είς τό παρακείμενον οίκόπεδον 
Ιδιοκτησίας ’Αρβανίτη) δρομικόν κτήριον έν 
εϊδει στοάς, μήκους 30 ( ήτοι « έκατόμπεδον » ) 
καί πλάτους 6 μ., λιθόκτιστον κατά τό θεμέλιον

Σχέδ. 1. Πρόερνα. Κάτοψις άνασκαφής Ιερού Δήμητρος
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καί τήν κρηπίδα, τό όποιον άνάγεται εις τόν 4ον 
αί. π.Χ. Παλαιότερα άρχπεκτονικά λείψανα εύ- 
ρέθησαν βαθύτερον εις δύο σημεία, ή άκριβής 
ήλικία των όμα>ς δέν έξηκριβώθη. Κατά πάσαν 
πιθανότητα άνάγονται είς τάς άρχάς τού 5ου αί. 
π.Χ. ή τό τέλος τού 6ου αί. Ή « στοά » ήτο άρ- 
χικώς διηρημένη έσωτερικώς είς δωμάτια τετρά
γωνα περίπου (4.35x4.20 μ. έσωτερικώς ), τά δια- 
χωρίσματα όμως καί έν μέρει καί τμήμα τών έξω- 
τερικών τοίχων κατεστράφησαν, όταν τό 1956 
άνηγέρθη ή άντισεισμική οικία τού Ιδιοκτήτου 
(πρβλ. Σ χ έ δ. 1 ). Λόγφ τής ίσχυράς κλίσεως 
τού έδάφους, οί έξωτερικοί τοίχοι έχουν σημαντι
κόν πάχος καί οί λίθοι, Ιδίως τής βόρειας πλευράς, 
είναι συχνά όγκώδεις. Άφθονα πήλινα, ιδίως ει
δώλια κ. δ. άναθήματα εύρέθησαν έκτος τής 
« στοάς », προπάντων είς τό νότιον μέρος, έξ αύ- 
τών δέ καί εκ τινων έπιγ ραφών διεπιστώθη, ότι 
τό κτίσμα άνήκεν εις τό έν Προέρνη 'Ιερόν τής 
Δήμητρος.

Ποια ή διάταξις τών κτισμάτων τού ιερού καί 
τίνα θέσιν κατείχε μεταξύ αυτών τό άποκαλυφθέν 
(« μέγαρον » ;), δέν κατέστη δυνατόν νά έξακρι- 
βωθή, πρώτον έπειδή ό χαρακτήρ τών άνασκαφών 
ήτο περιωρισμένος καί Ιδιόμορφος, έπειτα δέ 
διότι έπιχώσεις πρός τά υψηλότερα δέν ύπήρχον, 
λόγφ τής ίσχυράς κλίσεως τού έδάφους, χαμηλό- 
τερον δέ ό χώρος καταλαμβάνεται ύπό οικημά
των. Έλπίζομεν ότι ή Υπηρεσία θά άναλάβη τήν 
συνέχισιν καί όλοκλήρωσιν τών άνασκαφικών 
έρευνών.

Έπί τού ΰπερθεν τού Νέου Μοναστηριού ύψη- 
λοΰ λόφου, έφ’ ού τά έπιβλητικά λείψανα τού έλ- 
ληνιστικού τειχισμοΰ τής Προέρνης, τό «Γυ- 
ναικόκαστρο », δέν ένηργήθησαν άνασκαφαί. Τή 
βοηθείμ όμως τού έν Νέφ Μοναστηρίφ έδρεύοντος 
Τοπογραφικοΰ Συνεργείου τού Υπουργείου Γεωρ
γίας έπεχειρήθη άκριβής σχεδίασις τής διαδρομής 
τού τείχους καί διόρθωσις σφαλμάτων τών προ
χείρων τοπογραφικών σχεδίων τής Προέρνης, 
άτινα έχουν άπό μακροΰ δημοσιευθή.

II. Κινητά ευρήματα. Έν συνόλφ, κατά τάς άνα- 
σκαιράς είς τό 'Ιερόν τής Δήμητρος καί τάς δλλας 
έν Προέρνη δοκιμάς, εύρέθησαν: Έπιγραφαί τέσ- 
σαρες, πήλινα άγγεϊα (τά πλεϊστα μονόχρωμα ) 
περί τά έκατόν, πήλινα ειδώλια περί τά διακόσια 
πεντήκοντα, μετάλλινα πεντήκοντα, νομίσματα 
έννέα καί γλυπτών έπτά τεμάχια. Πρόκειται δη
λαδή περί πλούσιας συλλογής, τής όποιας ή λε
πτομερειακή σπουδή καί μελέτη δέν έχει είσέτι 
περατωθή. Προτιθέμενοι, ώς εΐπομεν, νά δημοσι- 
εύσωμεν έκτενώς τά τών άνασκαφών καί τού ιερού 
είς Ιδιαίτερον μελέτημα, περιοριζόμεθα ένταΰθα

είς περιληπτικήν μνείαν τών κυριωτέρων ή μάλλον 
χαρακτηριστικών εύρημάτων.

Έπιγραφαί: Ή σπουδαιοτέρα είχεν εύρεθή πρό 
τινων έτών κατά τήν διάνοιξιν όδοΰ πρό τής οι
κίας Καλτσουνά, δηλ. άκριβώς είς τόν χώρον τού 
'Ιερού, άπέκειτο δέ είς οικίαν έν Ν. Μοναστηρίφ. 
Τήν ύπόδειξιν όφείλομεν είς τόν έκ τών άνασκα- 
πτόντων ιδιωτών κ. Β. Ζαμπόγαν. Πρόκειται περί 
μεγάλης ναϊσκομόρφου άετωματικής στήλης έξ 
έντοπίου μαρμάρου, έλλιποΰς δεξιά, ύψους όλι- 
κού 1.04, πλάτους σφζομένου 0,74 μ. Ή ύπάρχου- 
σα άρχικώς γραπτή παράστασις έχει όλοσχερώς 
έξαλεκρθή, έπί τού έπιστυλίου δέ σφζεται ή έπι- 
γραφή:

ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΑΝΔΡΑΓΑΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙ ΙΕΡΗΤΕΥΟΥΣΑ

Είς τό κάτω μέρος τής στήλης διά μικροτέρων 
γραμμάτων διεσφθη μέρος τής κυρίας έπιγραφής 
έξ έπτά στίχων. Έξ αυτής μανθάνομεν ότι πρό
κειται περί άναθέσεως τής ίερείας τής Δήμητρος 
Έλεφάντας τή Δήμητρι τή έν Προέρνη. Περαι
τέρω διδασκόμεθα περί ίεροϋ τής θεάς καί συνό
δου, γινομένης ύπό τής ίερείας και τών άλλων 
γυναικών, έξ ών κάπως διαφωτίζεται καί ό χαρα
κτήρ τής λατρείας τής Δήμητρος, παραπλήσιος 
προφανώς πρός τά κοινά Θεσμοφόρια. Ή έπι- 
γραφή, έκ τού σχήματος τών γραμμάτων, άλλά καί 
έξ έσωτερικών στοιχείων, χρονολογείται είς τό 
β' ήμισυ τού 2ου π.Χ. αίώνος. Άλλαι δύο άνα- 
θηματικαί έπίσης έπιγραφαί (ή μία λίαν έλλι- 
πής) εύρέθησαν κατά τήν άνασκαφήν είς τόν 
χώρον τού ιερού.

Πήλινα άγγεϊα: Τά έν τφ ίερφ εύρεθέντα είναι 
κατά μέγα μέρος μονόχρωμα, ήτοι μικροί ύδρί- 
σκαι άναθηματικαί, άμφορίσκοι κλπ., πολύ σπά
νιος δέ ληκύθια ή σκύφοι, ένίοτε γραπτά. Σπου- 
δαίον μεταξύ αύτών είναι τμήμα κέρνου ( Π ί ν. 
242 γ), δπερ συνεπληρώθη άσφαλώς, ύψους 
0,07 μ.

Έξ άλλων θέσεων (εις μίαν περίπτωσιν καί έκ 
τάφου ) προέρχονται άλλα άξιόλογα άγγεϊα, ήτοι 
μέγας ταφικός κρατήρ μελαμβαφής, άρχαϊκών 
χρόνων, ύψ. σφζ. 0,52 μ., μικρός κρατήρ κωδωνό- 
σχημος, έλλιπής τήν βάσιν, ΰψ. σφζ. 0,13 μ., λή- 
λυθος μελανόμορφος (φυτικόν κόσμημα), άγ- 
γείδια μελαμβαφή καί λύχνοι, πινάκιον κ.ά. Έξαι- 
ρετικώς ένδιαφέρον είναι τέλος πλαστικόν άγ- 
γεϊον, ύψους 0,17 μ., προερχόμενον έκ τού ιερού 
καί πιθανώς αύτήν τήν Κόρην είκονίζον (Π ί ν. 
242 α).

Τά πήλινα ειδώλια εύρέθησαν έν άφθονίμ. εις 
τόν χώρον τού ιερού καί φαίνονται όλα παλαιό
τερα τής τελικής άρχιτεκτονικής φάσεως, άφοΰ
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τινά έξ αυτών δύνανται νά χρονολογηθούν εις τό 
τέλος τού 6ου αΐ. π.Χ.

Τά κυριώτερα έξ αυτών είναι τά άποδίδοντα 
μορφάς άνθρωπίνας, ήτοι κατ’ έξοχήν γυναικείας 
(μόνον κατά σπανίαν έξαίρεσιν ύπάρχουν άν- 
δρικά), πολλών καί ποικίλων τύπων συνηθέστε- 
ρος είναι ό τής καθημένης έπί θρόνου θεάς (Π ί ν. 
242 β) ή άπλώς καθημένης, ό τύπος τής καθη
μένης βρεφοκρατούσης (κουροτρόφου) (Π ί ν. 
242 δ ), τής όρθίας στεφανηφόρου ή ύδριαφόρου 
κλπ. Παραλλήλως υπάρχουν προτομαί τής Δή- 
μητρος καί Κόρης, εις μικρόν όμως ποσοστόν, 
άφθονώτεραι δέ κεφαλαί ή προτομαί συμπαγείς, 
μικρών διαστάσεων καί έπίπεδοι όπισθεν, ώσεί 
προωρίζοντο δι’ ένθεσιν ή συγκόλλησιν έπί όρι- 
ζοντίου έπιφανείας. Μοναδικόν είναι άγαλμάτιον 
νέου θεού (κούρος), άποδίδον τύπον τού 6ου 
αί. π.Χ., ύψους δέ 0,18 μ. Σπανιώτατα είναι τά 
άγαλμάτια άνακεκλιμένων μορφών.

Πρέπει έπίσης νά άναφέρωμεν πήλινα όμοιώ- 
ματα θρόνων ( Π ί ν. 242 β ) καί έλάχιστα παρα
δείγματα μικρών πήλινων πινάκων μέ πλαστικάς 
παραστάσεις.

Έξαιρετικώς άφθονα είναι έξ άλλου τά ειδώλια 
ζώων, όσα άνετίθεντο εις τό ιερόν τής θεάς: πολυ
πληθή είναι κυρίως τά χοιρίδια (σπανίως κά
προι ) καί οί ίπποι, έπειτα δέ πτηνά καί άλλα ζώα. 
Παραλλήλως εύρέθησαν καί λίαν μικρού μεγέθους 
πίνακες ή πινακίδια μέ έντύπως παριστανόμενα 
ζώα, κατ’ έξοχήν πάλιν χοίρους. Τά είδη καί οί 
τύποι τών ειδωλίων δέν διαφέρουν ούσιωδώς άπό 
όμοια εύρήματα εις Θεσμοφόρια ή παρόμοια ίερά 
τής Δήμητρος (πρβλ. Ά. Λιάγκουρα, ΑΔ 18 
(1963): Χρονικά, σ. 143, Πίν. 174).

Τέλος, πρέπει νά άναφέρωμεν πήλινον πίνακα 
μέ παράστασιν ίππέως πετασοφόρου, προερχό- 
μενον έκ δοκιμής πρό τού οικοπέδου Βουλτσίδη, 
έν Ν. Μοναστηρίφ (Πίν. 243α).

Άπό τά μετάλλινα, σπουδαιότερα είναι τά χαλ
κά, έξ αυτών δέ τά τού Πίν. 243 β προέρχονται 
έκ τού ιερού. Τό πρώτον είναι όρειχάλκινον άγ- 
γείδιον, ΰψ. 0,055 μ., τό δέ δεύτερον πρώιμον άρ- 
χαϊκόν είδώλιον έλάφου (;), έξαιρετικώς ένδιαφέ- 
ρον. Τά άλλα χαλκά έκ τού Ιερού είναι συνήθη 
άφιερώματα, κυρίως δακτύλιοι καί κρίκοι, περό
νη καί λαβίς, δύο άνθεμωτά έξαρτήματα, τμήμα 
δίσκου, τόξα πορπών κλπ.

Τά γλυπτά είναι κατ’ ουσίαν άποθραύσματα 
μαρμάρινου άνδριάντος φυσικού μεγέθους (τε- 
μάχιον χειρός, δάκτυλοι κλπ.), προέρχονται 
δέ έκ τού ιερού. Εις τόν αυτόν χώρον άλλωστε 
εύρέθη καί μαρμάρινη βάσις ή βάθρον.

Προσθέτομεν έπίσης, ότι κατά τάς έπί τού γη

λόφου «Ταψί» δοκιμάς, άνευρέθησαν όλίγα 
όστρακα άγγείων τής 'Υστεροελλαδικής III Β 
περιόδου, έξ ών θά ήτο δυνατόν νά είκασθή καί 
μυκηναϊκός οικισμός τής θέσεως.

Ώς έδείχθη ήδη έκ τής περιληπτικής έκθέσεως, 
τό σπουδαιότερον πόρισμα τών έν Προέρνη άνα- 
σκαφών ύπήρξεν ή άποκάλυψις μέρους τού 'Ιερού 
τής Δήμητρος Προερνίας, τό όποιον είχεν ίδρυθή 
έπί τής κλιτύος χαμηλού έξάρματος, έκτός τής 
πόλεως (κατά πάσαν πιθανότητα όμως πλησίον 
πηγής ) άπό τών άρχαϊκών χρόνων. Τά σωθέντα 
άρχιτεκτονικά λείψανα, καθ’ έαυτά πενιχρά, εί
ναι όμως ένδιαφέροντα, έπειδή μαρτυρούν, ότι τό 
ιερόν είχε διαμορφωθή κτηριακώς κατά τούς κλασ
σικούς χρόνους (πιθανώς 5ον - 4ον αί. π.Χ.). 
Ποιος ό προορισμός τού άποκαλυφθέντος δρομι- 
κοΰ κτηρίου (στοά ή « μέγαρον Δήμητρος »;) 
δέν είναι βέβαιον, ούτε πρός τό παρόν γνωρίζο- 
μεν τήν έκτασιν τού ιερού πρός τά κάτω, δηλ. 
πρός τό πεδινόν τμήμα τού χώρου. Πρόκειται 
πάντως περί τού πρώτου άνασκαφικώς βεβαιου- 
μένου ιερού τής θεάς εις τήν Θεσσαλίαν — χώραν 
θεωρουμένην ύπό τινων ώς κοιτίδα τής λατρείας 
της !

Τά πορίσματά μας έκ τών άνασκαφών καί τών 
έπ’ ευκαιρία γενομένων έρευνών περί τής τοπο
γραφίας τής Προέρνης, δύνανται νά συνοψισθοΰν 
ώς έξής:

α) Ό τειχισμός τής Προέρνης («Γυναικό- 
καστρο ») δύναται ίσως νά άναχθή εις τάς άρχάς 
τού 3ου αί. π.Χ., άλλ’ είναι δυνατόν νά θεωρηθή 
καί παλαιότερος. 'Οπωσδήποτε καί κατά τόν 4ον 
αί. καί παλαιότερον ό ύψηλός αύτός λόφος δέν 
ήτο έρημος, ώς τοόλάχιστον άποδεικνύεται έκ 
τών έπιφανειακών ένδείξεων. Άν προΰπήρξε πα
λαιότερος τειχισμός, είναι άγνωστον.

β) Ή πόλις τών κλασσικών ή άρχαϊκών χρό
νων είχεν ώς άκρόπολιν ή κύριον αμυντικόν έρει
σμα τόν γήλοφον « Ταψί», δστις είναι προϊστο
ρικός συνοικισμός τής Χαλκοκρατίας, τού υψηλού 
τραπεζοειδούς ή κολουροκωνικοΰ τύπου. Τά οι
κήματα έξετείνοντο εις τά πέριξ τού γηλόφου, κυ
ρίως κατά τά νότια κράσπεδα αύτοΰ, όπου σήμε
ρον ό συνοικισμός τού Νέου Μοναστηριού.

γ) Έπί χαμηλού έξάρματος, κειμένου πρός τά 
ΝΑ., είχε πρωϊμως ίδρυθή, πλησίον τής μοναδικής 
ίσως πηγής, τό ιερόν τής Δήμητρος, παρά τήν 
σπουδαιοτάτην όδόν, ήτις συνέδεεν άνέκαθεν τήν 
κοιλάδα τού Σπερχειού μέ τήν πεδιάδα τής Φθίας.

4. Μαγούλα Τσαπόχα ( Καρδίτσα)

Έπί τής κορυφής γηλόφου, γνωστού ύπό τό 
όνομα « Μαγούλα », καί κατά τήν θέσιν Τσαπό-
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χα, 2 χλμ. Ν. τής Καρδίτσης, παρά τήν σιδηρο
δρομικήν γραμμήν, ένηργήθη περιωρισμένη Ιδιω
τική άνασκαφή ύπό τήν διεύθυνσιν ήμών.

Ό γήλοφος ύπήρξε τό κέντρον προϊστορικού 
συνοικισμοϋ ίδρυθέντος άπό των μέσων περίπου 
τής Μέσης Νεολιθικής ( άλλοτε λεγομένης « Πε
ριόδου A»). Αί έπιχώσεις μέχρι τοϋ στερεοϋ 
είχον πάχος 5.20 μ., έξ αυτών δέ τό κατώτερον 
τμήμα, πάχους 1.80 μ., άντιπροσωπεύει τήν Μέ- 
σην Νεολιθικήν, ένώ τό άνώτερον, πάχους 2.25 μ. 
περίπου, τό πρώιμον τμήμα τής Νεωτέρας ( πρό 
τής λεγομένης Περιόδου τού Διμηνίου). Τέλος, 
τό άνώτατον στρώμα, πάχους ένός καί πλέον μέ
τρου, περιεΐχεν άνάμικτα λείψανα τής αυτής 
έποχής καί τής άρχομένης ίσως Χαλκοκρατίας.

Κατά τήν άνασκαφήν διεκρίθησαν δεκαεννέα 
έπάλληλα στρώματα, έπϊ τή βάσει δέ τής στρω
ματογραφίας κατετάχθη τό ύλικόν, τό όποιον 
κατά μέγιστον μέρος, ώς είκός, άπαρτίζεται έξ 
όστράκων άγγείων. Λιθόκτιστα οίκήματα δέν 
διεπιστώθησαν, άντιθέτως δέ στρώμα όλόκληρον 
έκ τεμαχίων πηλού έπαλείψεως στεγών εύρέθη 
είς δύο διαφορετικά βάθη, καθώς καί ένδεικτικά 
λείψανα διαλελυμένων ώμών πλίνθων.

Ή κεραμεική τής άρχαιοτέρας περιόδου άποτε- 
λεΐται κυρίως έξ άγγείων μονοχρώμων, έρυθρών 
κατά τό πλεΐστον καί συχνά κοσμουμένων κατά 
τήν λεγομένην ξεστήν τεχνικήν (scraped ware), 
ή όποια είναι γνωστή κατ’ έξοχήν άπό τόν συνοι
κισμόν τοΟ Λιανοκλαδίου, όπου άπεχωρίσθη ώς 
Ιδία κατηγορία (A 3 δ ), άλλά περαιτέρω καί είς 
έλαφρώς παρηλλαγμένην μορφήν έκ πολλών συν
οικισμών τής Θεσσαλίας (κατηγορία A 3 ε). 
Ώς έδειξαν παλαιότεραι άνασκαφαί είς Μαγου- 
λίτσαν, παρά τό χωρίον Άρτεσιανόν Καρδίτσης3, 
ή κατηγορία A 3 ε χαρακτηρίζει τούς συνοικι
σμούς τής περιοχής καί διήκει πιθανώς δι’ όλης 
τής Μέσης Νεολιθικής. Είς τήν Μαγούλαν τής 
Καρδίτσης όμως παρετηρήθη, ότι ή τεχνική αυτή 
συνεχίζεται καί μετά τό τέλος τής Μέσης Νεολι
θικής, δηλ. είς τάς άρχάς τής Νεωτέρας καί τότε 
έμφανίζεται ώς μικτή κατηγορία, είς τήν όποιαν 
παρά τά ξεστά έρυθρά κοσμήματα παρουσιάζεται 
τό πρώτον καί γραφή διά μελανού χρώματος. Τά 
κοσμήματα είναι πάντοτε αύστηρά καί γραμμικά, 
τίποτε ούσιαστικώς δέν έχει άλλάξει, καί ό μόνος 
νεωτερισμός είναι ή προσθήκη τού μελανού χρώ
ματος, τό όποιον βαθμηδόν θά έπικρατήση πλή
ρως. Τότε άναφαίνονται κυρίως άγγεΐα κοσμούμε
να διά μελανού άμαυροΰ χρώματος, παρόμοια 
πρός τά τής κατηγορίας Β 3 ε ή τών κατηγοριών 
Β 3 δ καί Β 3 ζ (Π ί ν. 244 α).

3. ΙΙρβλ. Θεσσαλικά I (1958), σ. 39 κ.έ.

Διαπιστοΰται δηλαδή πλήρης καί όμαλή ή με- 
τάβασις έκ τής Μέσης είς τήν Νεωτέραν Νεολι
θικήν, χωρίς καμμίαν πολιτιστικήν μεταβολήν ή 
άλλαγήν.

Τό φαινόμενον, καθ’ όσον γνωρίζομεν, τό πρώ
τον διαπιστοΰται μέ τόσην ένάργειαν, άπό τής 
άπόψεως δέ αύτής ή μικρά άνασκαφή τής Μαγού
λας άποκτή Ιδιαιτέραν σημασίαν. Πλήν τής κε- 
ραμεικής λίαν ένδιαφέροντα ύπήρξαν καί άλλα 
εύρήματα, περί ών λίαν περιληπτικώς θά όμιλή- 
σωμεν. Τό κυριώτερον είναι κρανίον άνθρώπου 
εύρεθέν όμοΰ μετά τεμαχίων άλλου κρανίου είς 
βάθος 2.20 μ. περίπου άπό τής έπιφανείας, δηλ. 
είς στρώμα άναγόμενον είς τήν Νεωτέραν Νεολι
θικήν (τήν « προ - Διμηνιακήν » φάσιν ). Πα
ρά τάς προσπάθειας μας, δέν άνευρέθησαν άλλα 
μέλη τού σκελετού έντός τού σκάμματος, όπωσ- 
δήποτε όμως διά τήν περίοδον αυτήν, τής όποιας 
άγνοοΰμεν δλως τούς άνθρωπολογικούς τύπους 
(τούλάχιστον έν Θεσσαλίμ), τά λείψανα αυτά 
πρέπει νά θεωρηθούν πολύτιμα.

Έκ τών άλλων εύρημάτων άναφέρομεν λίαν 
ένδιαφέροντα είδώλια ( Π ί ν. 244 β) λίθινα 
έργαλεΐα ίδιόρρυθμα ( Π ί ν. 244 γ), μίαν θαυ- 
μασίαν μάχαιραν έκ πυριτόλιθου καί τινας λεπί
δας.

5. "Αγιος ’Αντώνιος Φαρσάλων

Παρά τήν αυτήν θέσιν « Χολέβα Τρύπα », πρό 
τού 'Αγίου ’Αντωνίου, όπου τό 1963 άρχαιοκάπη- 
λοι είχον συλήσει μικρόν θολωτόν τάφον (πρβλ. 
ΑΔ 19 (1964): Χρονικά, σ. 261), έγένετο κατ’ 
’Οκτώβριον 1965 άπόπειρα συλήσεως καί δευτέ
ρου, κειμένου 50 μ. άνατολικώτερον. Ό δεύτερος 
αύτός τάφος είναι κτιστός θαλαμοειδής καί άπο- 
τελεΐται έκ τετραπλεύρου στενομήκους θαλάμου, 
μήκους 2.80 μ., πλάτους 1.30 έως 0,90 καί ύψους 
1.20 μ., ύποτυπώδους εισόδου, τοποθετημένης ούχί 
κατά τόν άξονα, άλλά πλαγίως, μήκους 0,65, πλά
τους 0,50 - 0,60 καί ύψους μόλις 0,55 μ., καί δρό
μου, μήκους 1.10 καί πλάτους 0,85 μ. περίπου. Ό 
τάφος είναι έκτισμένος διά πλακαρών λίθων καί 
ή στέγασις έπιτυγχάνεται δι’ έλαφράς πρός τά 
άνω έκφοράς τών δόμων καί διά πλακών τελικώς 
( Π ί ν. 245 α). "Ομοιοι κτιστοί θαλαμοειδείς ή 
ψευδοθολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι είναι γνωστοί 
έκ Φαρσάλου ( πρβλ. Βερδελήν, ΠΑΕ 1952, 185 
κ.έ., 1953, 127 κ.έ.).

’Εντός τού τάφου άνευρέθησαν είς μεγάλην άτα- 
ξίαν όστά, προερχόμενα έξ έπτά τούλάχιστον νε
κρών, ύπ’ αύτά δέ καί 15 ψηφίδες περιδέραιου ή 
διαδήματος έξ ύαλομάζης, μέ τυπικήν κόσμησιν 
φύλλου κισσού, είς σφραγιδόλιθος έκ στεατίτου,
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μέ σχηματικήν παράστασιν ζώου καί τινα λίθινα 
κομβία.

Έπϊ τού δαπέδου έκειντο όστά άνήκοντα είς 
τρεις νεκρούς, μετ’ αύτών δέ καί δύο πήλινα 
άλάβαστρα (Π ί ν. 245 β ), άναγόμενα είς τήν 
YE III Β. Τά όστά καί τά λοιπά ευρήματα κατε- 
τέθησαν είς τό Μουσεΐον Βόλου.

Γ. ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ ■ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
ΑΡΧΑΙΩΝ

1. Φάρσαλος

Κατά τήν διάρκειαν έκσκαφών χάνδακος διά 
τήν τοποθέτησιν άγωγοϋ ύδρεύσεως τής πόλεως 
είς τό νότιον άκρον τών Φαρσάλων καί είς τήν 
παρυφήν τοϋ δημοτικού άλσους τών όπωρειών 
τής Άκροπόλεως, εύρέθησαν άφθονα τεμάχια 
πήλινων προτομών γυναικών, τά όποια περισυν- 
έλεξεν ό φιλάρχαιος έπιστάτης τοϋ Δήμου κ. 
Χαρίλαος Πετρίδης, τηλεγραφικώς είδοποιήσας 
ήμάς.

Προχείρως έρευνήσαντες τήν θέσιν, διεπιστώ- 
σαμεν ότι πρόκειται περί σπουδαίου ‘Ιερού τής 
Δήμητρος καί Κόρης. Τούτο δέ συνάγομεν όχι 
μόνον έκ τού ότι τό σύνολον σχεδόν τών προτο
μών άνάγεται είς δύο τύπους, έξ ών ό είς προφα
νώς παριστάνει αύστηροτέραν τήν Δήμητρα καί 
ό έτερος τήν Κόρην, άλλά καί έκ μικράς πηλίνης 
πινακίδος, μιμουμένης πρόσοψιν ναού έν παρα- 
στάσι, μεταξύ τών όποιων ιστανται αί δύο θεαί. ’Εκ 
τών λοιπών εύρημάτων, πλήν τών προτομών, άνα- 
φέρομεν είδώλιον θεάς καθημένης (Δήμητρος ), 
άλλα μικρότερα, συνήθων τύπων, πήλινον όμοίω- 
μα κλίνης καί τινα είδώλια πτηνών, ώς καί έν 
άγγεΐον μελαμβαφές.

Αί προτομαί, ίδίως τής Κόρης ( Π ί ν. 246), 
είναι έξοχα δείγματα τής τεχνικής αυτής, τής πε
ριόδου τού αυστηρού ρυθμού.

Τό τυχαίως έπισημανθέν αύτό ίερόν τής Φαρ- 
σάλου έλπίζεται, ότι θά άποτελέση προσεχώς τό 
άντικείμενον άνασκαφικής έρεύνης.

2. Λάρισα

α. Ρωμαϊκόν ψηφιδωτόν. Έπϊ τής διασταυρώ- 
σεως τών όδών Νικηταρά καί Άγ. Μαρίνης, 
έντός μικράς πλατείας, άνευρέθη κατά τήν έκ- 
σκαφήν χάνδακος ψηφιδωτόν δάπεδον, μεγάλου 
κτηρίου τών ρωμαϊκών χρόνων, πολύχρωμον 
(θέματα διακοσμητικά). Τό κτήριον κατηυ- 
θύνετο λοξώς άπό ΒΔ. πρός ΝΑ.

β. Μυκηναϊκός συνοικισμός. 'Υποδείξει τού 
φιλάρχαιου έκ Λαρίσης σπουδαστοΰ Σπυρ. Μα- 
γαλιού, έξητάσαμεν τυχαϊον σκάμμα, όπισθεν τού 
Νοσοκομείου Λαρίσης, κατά τήν δεξιάν όχθην

τού Πηνειού, είς ίκανήν άπόστασιν άπό τού γη
λόφου τής Άκροπόλεως (Φρούριον) καί ΒΑ. 
αυτής. Ή έξέτασις έδειξεν ότι υπάρχει ένταΰθα 
άδιατάρακτος έπίχωσις τής 'Υστεροελλαδικής 
περιόδου, πάχους τούλάχιστον 0,50 μ. ’Εάν ύπο- 
θέσωμεν, όπως είναι λογικόν, ότι τό κέντρον τού 
μυκηναϊκού αύτοΰ συνοικισμού έκειτο έπί τού 
γηλόφου τής άκροπόλεως, ή έκτασίς του φαίνεται 
μεγάλη. Όπως είναι γνωστόν, μυκηναϊκός συνοι
κισμός δέν είχε διαπιστωθή μέχρι τούδε έν Λαρί- 
ση, ένώ είς τήν περίμετρον τής πόλεως είχον 
κατά καιρούς άναφανή ευρήματα τών χρόνων αυ
τών (πρβλ. Θεσσαλικά 3 ( 1960), 47 κ.έ.), έξ 
αυτής τής Λαρίσης δέ (άεροδρόμιον) μόνον 
ταφικά λείψανα ήσαν γνωστά.

3. Βρυότοπος Λαρίσης ( Τσαϊρλί)

Περίπου 2 χλμ. ΒΑ. τού χωρίου αύτοΰ άρχαιο- 
κάπηλοι άνέσκαψαν λαθραίως τάφον έπί χαμη
λού έξάρματος (Μαγούλα). Ό συληθείς τάφος 
έσχηματίζετο διά πλακών καί είχε διαστάσεις 
1.50x2 μ. περίπου. Τό ύψωμα τής Μαγούλας 
είναι προϊστορικός συνοικισμός. Έκ τών έπιφα- 
νειακών όστράκων πλήν τών νεολιθικών σημειού- 
μεν καί τινα μυκηναϊκά, έξ ών έν άνήκει είς 
κύλικα τού λεγομένου « τύπου τών Ζυγουριών ».

4. Πρίνος Τρικάλων

Είς θέσιν « Καραγιάννη » τού χωρίου Πρίνος 
(Τόσκεσι) καί έκ τάφου προφανώς, προέρχον
ται ένδιαφέροντα άντικείμενα, παραδοθέντα είς 
τήν Συλλογήν Τρικάλων: Όκτώσχημος όρειχαλ- 
κίνη πόρπη, μήκ. 0,113, περόνη, μήκ. 0,135 μ. καί 
έξ χαλκοί δακτύλιοι.

Τόσον πρώιμα (όψιμα πρωτογεωμετρικά) 
άντικείμενα Ιστορικών χρόνων, τό πρώτον έμφα- 
νίζονται είς τήν περιοχήν αυτήν τής άρχαίας Πια- 
λείας.

Έκ τής αύτής περιοχής, συγκεκριμένως δέ έκ 
τού ύψώματος « Σκούμπος » (έπί τού όποιου το
ποθετείται ή άρχαία πόλις Φαλώρεια), προέρ
χεται έπίσης άνω μέρος έπιτυμβίου ναϊσκοσχή- 
μου στήλης, άναγλύφου, τού τέλους τών έλλη- 
νιστικών χρόνων. Μετεφέρθη είς τήν ’Αρχαιο
λογικήν Συλλογήν Τρικάλων.

5. Πλατανίδια Μαγνησίας

Κατόπιν ύποδείξεως ίερέως τών Άνω Λεχω- 
νίων Μαγνησίας, μετέβημεν είς τόν παραλιακόν 
οίκισμόν Πλατανίδια (έπίνειον τών Άνω Λεχω
νιών ), όπου έν μέρει έντός τής θαλάσσης καί 
κατά τό Β. άκρον τοϋ οικισμού διατηρούνται λεί
ψανα μεγάλου ναού χριστιανικών χρόνων. Δια-
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Θεσσαλία. Πρόερνα: a. Πήλινος πίναξ μέ παράστασιν ίππέως, β. Χαλκα αντικείμενα 
έκ τοϋ 'Ιεροΰ τής Δήμητρος
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Θεσσαλία. Μαγούλα Τσαπόχα (Καρδίτσα): α. Γραπτά νεώτερα νεολιθικά όστρακα, 
β. Πήλινον είδώλιον, γ. Λίθινα έργαλεΐα
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Θεσσαλία. "Αγιος ’Αντώνιος Φαρσάλων: α. Εσωτερικόν μυκηναϊκού τάφου, 
β. Πήλινα μυκηναϊκά αλάβαστρα
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