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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 κατετέθησαν 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 περισυνέλεξεν ό φιλάρχαιος έπιστάτης τοϋ Δήμου κ.
Χαρίλαος Πετρίδης, τηλεγραφικώς είδοποιήσας
ήμάς.
Προχείρως έρευνήσαντες τήν θέσιν, διεπιστώσαμεν 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 παραστάσι, μεταξύ τών όποιων ιστανται αί δύο θεαί. ’Εκ
τών λοιπών εύρημάτων, πλήν τών προτομών, άναφέρομεν είδώλιον θεάς καθημένης (Δήμητρος ),
άλλα μικρότερα, συνήθων τύπων, πήλινον όμοίωμα 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 Φαρσάλου έλπίζεται, ότι θά άποτελέση προσεχώς τό
άντικείμενον άνασκαφικής έρεύνης.
2. Λάρισα
α. Ρωμαϊκόν ψηφιδωτόν. Έπϊ τής διασταυρώσεως τών όδών Νικηταρά καί Άγ. Μαρίνης,
έντός μικράς πλατείας, άνευρέθη κατά τήν έκσκαφήν χάνδακος ψηφιδωτόν δάπεδον, μεγάλου
κτηρίου τών ρωμαϊκών χρόνων, πολύχρωμον
(θέματα διακοσμητικά). Τό κτήριον κατηυθύνετο λοξώς άπό ΒΔ. πρός ΝΑ.
β. Μυκηναϊκός συνοικισμός. 'Υποδείξει τού
φιλάρχαιου έκ Λαρίσης σπουδαστοΰ Σπυρ. Μαγαλιού, 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 ύποθέσωμεν, 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 Λαρίση, 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 άρχαιοκάπηλοι 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 έπιφανειακών όστράκων πλήν τών νεολιθικών σημειούμεν 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 όρειχαλκίνη πόρπη, μήκ. 0,113, περόνη, μήκ. 0,135 μ. καί
έξ χαλκοί δακτύλιοι.
Τόσον πρώιμα (όψιμα πρωτογεωμετρικά)
άντικείμενα Ιστορικών χρόνων, τό πρώτον έμφανίζονται είς τήν περιοχήν αυτήν τής άρχαίας Πιαλείας.
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 ναϊσκοσχήμου στήλης, άναγλύφου, τού τέλους τών έλληνιστικών χρόνων. Μετεφέρθη είς τήν ’Αρχαιο
λογικήν Συλλογήν Τρικάλων.
5. Πλατανίδια Μαγνησίας
Κατόπιν ύποδείξεως ίερέως τών Άνω Λεχωνίων 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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κρίνονται σαφώς δύο άρχιτεκτονικαί φάσεις, είναι
δέ πιθανόν, ότι ή άρχική άνάγεται είς παλαιο
χριστιανικούς χρόνους. Θαυμάσια ψηφιδωτά δά
πεδα, λείψανα όρθομαρμαρώσεως, κίονες κ.ά. αρ
χιτεκτονικά μέλη, βρέχονται ήδη υπό των κυμά
των. Είς τά πέριξ διαφαίνεται ή ΰπαρξις προσκτισμάτων ή καί άλλων κτηρίων, ώστε πιθανώς ύπήρξεν ένταΟθα άκμαϊον παλαιοχριστιανικόν κέντρον,
ώς τό τής Νέας Άγχιάλου.
Ό οικισμός αυτός, κατά τήν γνώμην ήμών,
είναι ή παλαιοχριστιανική Μεθώνη, περί τής ό
ποιας ούδέν μέχρι τοδδε ήτο γνωστόν. Ή άρχαία
Μεθώνη τοποθετείται έπί τού όψώματος «Νεβεστίκι» τών Άνω Λεχωνίων4, όπου λείψανα
προϊστορικά, άρχαϊκά ή κλασσικά έχουν άπό μακροϋ έπισημανθή. Ύψηλότερον, έπί τού άποτόμου « Παλιοκάστρου », κεϊται τό βυζαντινόν καί
μεσαιωνικόν όχυρόν Liconia ( = Λεχώνια - Με
θώνη ) καί σήμερον ό διάχυτος οίκισμός Άνω
Λεχωνίων - Πλατανιδίων. Ή κάθοδος, τρόπον τινά, τοΰ οικισμού τής Μεθώνης πρός τήν θάλασσαν
( πρβλ. άνάλογον φαινόμενον είς Φθιώτιδας Θή
βας -Ν. Άγχίαλον), είναι χαρακτηριστική καί
πρέπει ίσως νά άποδοθή είς τό αίσθημα τής άσφαλείας, τό όποίον είχεν έμπνεύσει ή « ρωμαϊκή
εΙρήνη ».
Ή περαιτέρω μελέτη τών λειψάνων άνετέθη είς
τήν Έπιμελήτριαν Βυζαντινών Αρχαιοτήτων δ.
Εύτυχίαν Κουρκουτίδου.
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β. Έκ σπηλαίου έπίσης, κατά τήν θέσιν Σαρακηνός, παρά τήν Μακρινίτσαν Βόλου, παρεδόθη
είς τό Μουσεΐον Βόλου πλάξ έκ σχιστόλιθου μέ
έγχάρακτον παράστασιν δύο μορφών καί άκιδωτοΰ κάμακος, παλαιολιθικού τύπου. Λαθραία σκαφή γενομένη έντός τού σπηλαίου έξητάσθη παρ’
ήμών, προτού ή είσοδος άποφραχθή' κατά τήν
έργασίαν αύτήν άνευρέθησαν καί άλλα πλακίδια
μέ έγχαράκτους παραστάσεις, έξόχως ένδιαφέροντα. Έζητήθη ή έγκρισις καί ή χορήγησις πιστώσεως διά τήν άνασκαφήν τοΰ σπηλαίου, τήν
όποιαν θεωρούμεν κατεπείγουσαν.
8. Παραδοθέντα άρχαία
Είς τό Μουσεΐον Βόλου περιήλθον έκ παραδόσεως Ιδιωτών ένδιαφέροντα άρχαία, μεταξύ
δ’ αύτών όλόκληρος συλλογή κυκλαδικών μαρ
μάρινων άγγείων, άτινα φέρονται ώς εύρεθέντα
έν Θεσσαλίμ.
Έν Καρδίτση παρεδόθη ύπό τοΰ Θ. Άποστολοπούλου άκέφαλον μαρμάρινον γυναικείον ά
γαλμα, έλλιπές κάτω καί τάς χεΐρας, ΰψ. 0,50 μ.,
προερχόμενον, κατά τόν παραδόντα, έκ τού άρχαίου Κιερίου. Μετεφέρθη καί φυλάσσεται προσωρινώς είς τήν Αρχαιολογικήν Συλλογήν Τρι
κάλων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1. Νέα Άγχίαλος
6. Λιμναϊον (« Στρογγυλοβούνι» - Κουρτίκι)

Τόν ’Ιούλιον τού 1965 κατά τήν διάρκειαν έκσκαφών πρός έπέκτασιν τών έγκαταστάσεων τού
οίνοποιείου τής Ν. Άγχιάλου, εύρέθη τυχαίως
είς τάς νοτίας υπώρειας τού λόφου τής άρχαίας
Πυράσου (Π ί ν. 247 α, τό διά τού σταυρού δηλούμενον σημείον ) άριστερά χειρ χαλκού άγάλματος, μεγέθους όλίγον μεγαλυτέρου τού φυσικού.
Είναι τεθραυσμένη είς δύο μέρη ( Π ί ν. 247 β )
καί διατηρείται σχετικώς καλώς, παρά τήν φθο
ράν, τήν οποίαν όπέστη έκ τής προσκρούσεως τού
μηχανικού έκσκαφέως έπ’ αύτής. Πρόχειρος έ
7. Σπήλαια Πηλίου
ρευνα, γενομένη είς τόν χώρον καί τά πέριξ, ού
α. Έκ μικρού σπηλαίου παρά τό χωρίον Άγιος
δέν έτερον άπεκάλυψε.
Βλάσιος Μαγνησίας (Καραμπάσι) προέρχεται
Πρόκειται άσφαλώς περί τμήματος άγάλματος,
λίθινον άντικείμενον, παραδοθέν είς τό Μουμεγέθους όλίγον μεγαλυτέρου τοΰ φυσικού, τό
σείον Βόλου, φέρον δέ έγχάρακτον παράστασιν
όποιον θά παρίστα γυναικείαν μορφήν καθημένην.
ίππου. Τεχνοτροπικώς ή έγχάραξις είναι δυνα
Περί τοΰ φύλου τής παριστωμένης μορφής μαρ
τόν νά χρονολογηθή είς τήν Νεωτέραν Παλαιο
τυρεί άλλωστε καί ή όλη κομψή διάρθρωσις τού
λιθικήν, ή τούλάχιστον νά άναχθή είς παλαιολι
ευρήματος, Ιδιαιτέρως δέ ή « ύγρά » πλαστικόθικήν παράδοσιν.
της τοΰ βραχίονος καί τών δακτύλων.
Όμιλοΰντες όμως περί τοΰ εύρήματος τής Ν.
4.
Περί της Αρχαίας Μεθώνης πρβλ. Stahlin, 6. ά. σ. 53.
Άγχιάλου δέν άναφερόμεθα είς χαλκοΰν άπλώς
Περί τοΟ βυζαντινοΟ όχυροΟ βλ. Ν. Bees, έν Byzant. - Neugr.
Jahrb. 4 ( 1923 ) σ. 382.
ύπόλειμμα. Ή τυχαίως εΰρεθεΐσα χειρ έχει ίδιαν
Διά μηχανικού έκσκαφέως κατεστράφη είς
τούς νοτίους πρόποδας τού όρους Στρογγυλοβού
νι ναός, βυζαντινών πιθανώς χρόνων. Αί έργασίαι
διεκόπησαν, ώς συνήθως, όταν ή καταστροφή
είχε συντελεσθή. Έπί τής έπιφανείας διακρίνονται χαρακτηριστικά λείψανα τοΰ κτίσματος, ήτοι
τεμάχια κιόνων, έπιστύλια (έπί δύο καί έπιγραφαί βυζαντινών χρόνων), κιονόκρανα, βάσεις
κλπ.
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έκφραστικήν αύτοτέλειαν, προκαλεΐ δέ τήν έντύπωσιν μιας πλήρους χειρονομίας. Άπομακρυνομένη έλαφρώς άπό τοϋ σώματος, θά είσήρχετο εις
τόν χώρον, κρατούσα διά τών δακτύλων άντικείμενον (καρπόν), συμβολίζον τήν Ιδιότητα τής
γυναικός, ή όποια θά έπρεπε νά ήτο θεά ή άριστοκράτις. Τό άγαλμα έστόλιζε ναόν ή έπαυλιν. Δεχόμεθα τήν πρώτην άποψιν, ότι δηλαδή ή χείρ
ανήκει είς «άγαλμα περικαλλές» σημαντικής
θεότητος τής περιοχής, τής όποιας τό Ιερόν θά
άπετέλει τό κέντρον τής τοπικής λατρείας. Καί ή
σπουδαιοτέρα έν τή άρχαία Πυράσφ τοπική λα
τρεία ήτο τής Δήμητρος. Περί αύτής τής λατρείας
όμιλεΐ ήδη ό "Ομηρος ( Β 695 ), ώς καί ό Στρά
βων (IX 435), βάσει δέ τών λεγομένων τοϋ τε
λευταίου τό ίερόν τοποθετείται είς τόν χώρον,
όπου άπεκαλύφθησαν οίκοδομήματα, κοσμικά
καί λατρευτικά, σπουδαιότατου παλαιοχριστια
νικού κέντρου1. Γνωρίζομεν τήν θεότητα, εχομεν
καί τό ίερόν, δυνάμεθα δέ νΟν νά όμιλήσωμεν καί
περί λατρευτικού ακόμη άγάλματος τής θεάς.
Τούτο θά πρέπει νά κατεσκευάσθη κατά τά μέσα
τού 3ου π.Χ. αί., όπότε καί ή άκμή τοϋ ίεροϋ ήτο
μεγάλη, δηλ. πρίν ή καταστραφή ύπό τού Φιλίπ
που Ε'1
2.
2. Κραννών
’Ολίγον βορειότερον τής Κραννώνος, είς θέσιν
«Κάστρο», άνευρέθη ύπό χωρικού, κατοίκου
Κραννώνος, κατασχεθέν είς χείρας του κατά τήν
άπόπειραν πωλήσεως είς κοσμηματοπώλην τής
Λαρίσης, τό προχείρως έδώ δημοσιευόμενον χαλκοϋν είδώλιον ( Π ί ν. 248 α - β).
Τό είδώλιον είναι άρίστης διατηρήσεως, ή δέ
έλαφρώς πράσινη «πάτινα» προσδίδει είς τό
εργον τήν χάριν, ή όποια κατ’ έξοχή ν χαρακτηρί
ζει τά χαλκά άριστουργήματα τής άρχαιότητος.
Έχει μήκος 0,10 καί μέγιστον ύψος 0,055 μ. ’Α
νήκει είς τόν γνωστόν τύπον τών άγαλματίων,
τά όποια άναπαριστούν άνδρα άνακεκλιμένον,
κρατούντα κέρας ή φιάλην πρός δήλωσιν συμπο
σίου. Συμποσιαστής λοιπόν είναι καί ό γενειοφόρος άνήρ τής Κραννώνος, άπετέλει δέ ( πιθανόν
μεθ’ έτέρων) τήν πλαστικήν διακόσμησιν μεγά
λου χάλκινου άγγείου, προσηλωμένος έπ’ αυτού,
καθώς φαίνεται άπό τάς έκατέρωθεν τής μορφής
όπάς. Τό άγγεϊον τούτο θά είχεν άσφαλώς άνατεθή
είς ίερόν, καί μάλιστα επιφανές, τής Κραννώνος.
Ό συμποσιαστής είναι άνήρ γενειοφόρος, άνακεκλιμένος έπί πλακός καί ούχί έπί περιτέχνου
1. « Θεσσαλικά » Β', 29-31.
2. « Θεσσαλικά » Β', 32, σημ. 2.

στρωμνής, όπως είς άλλα παρόμοια3, στηρίζεται
δέ έπί προσκεφαλαίου, διά τού άριστερού άγκώνος,
εχων τούς πόδας έκτεταμένους πρός τά άριστερά,
έλαφρώς δέ κεκαμμένα τά γόνατα. Ή δεξιά χείρ
καμπτομένη κατά τόν άγκώνα, κρατεί κέρας, τό
όποιον, διά τοϋ σχεδόν καθέτου πρός τό όριζόντιον τμήμα τού σώματος άξονός του, διαιρεί όπτικώς τήν δλην μορφήν είς δύο ήμίση. Ή άκρα
άριστερά χείρ, διά τών έκτεταμένων δακτύλων,
παράλληλος πρός τό έπίπεδον τού στήθους, ένισχύει άφ’ ένός ώς άπλή έπιφάνεια τήν σχηματικότητα τού καλλιτεχνήματος, άφ’ έτέρου δέ άποδίδει χειρονομίαν έκφράζουσαν τό νόημα τής προσ
φοράς. Τό στήθος άκολουθεϊ τόν νόμον τής μετωπικότητος, δεικνύει δέ πρόθεσιν πλαστικότητος,
ίδίμ είς τά περί τούς μαστούς καί κατά τάς κλεί
δας, όπου είναι σαφής ή άνατομική άντίληψις τοϋ
τεχνίτου. Είς αΰτά άκριβώς τά σημεία τό κατολισθήσαν είς τήν όσφύν ένδυμα άποκαλύπτει τάς
μοναδικάς μυϊκάς ένδείξεις τής όλης μορφής. Ή
όπισθία δψις τοϋ ειδωλίου άποκαλύπτει πληρέστερον τήν δυναμικήν γεωμετρικότητα τοϋ δλου,
καθ’ δσον οί άκροι πόδες, τοποθετημένοι ό είς
έπί τοϋ άλλου καί καθέτως πρός τήν φέρουσαν
τήν μορφήν έπίπεδον πλάκα, τά έλαφρώς κοιλούμενα, είς τό σημεϊον τών γονάτων, νώτα, καί τέ
λος ή κόμη συνιστοΰν τρία έπίπεδα, τά όποια δια
κόπτονται άντιστοίχως μόνον διά τής γραμμής
ένώσεως τών ποδών, τής σχηματικώς άποδιδομένης πτυχολογίας καί τής όμοίως κατειργασμένης
κομμώσεως.
Έν τέλει θά άναφερθώμεν είς τό πρόσωπον,
δπου όλοκληροΰται ή έκφρασις τής έποχής τοϋ
έργου. Διά τό πρόσωπον τοϋτο δυνάμεθα νά εΐπωμεν, δ,τι άκριβώς καί διά τάς μορφάς τών άττικών κυλικών τού « ζωγράφου τών κωμαστών».
Οί όφθαλμοί είναι ίσχυρώς περιγεγραμμένοι. Ή
ρίς άποτελεί τήν άπόληξιν, ή όποια άπομακρύνει
έκ τού έπιπέδου τών όφθαλμών τάς γραμμάς τών
όφρύων. Τό στόμα άποτελεί τήν πραγμάτωσιν
πληρεστέρας έκφράσεως, τό δέ γένειον είναι, ώς
άπλή αίχμή, προέκτασις τού πώγωνος.
Βάσει τών παρατηρήσεων αύτών καί συγκρίνοντες τό είδώλιον τής Κραννώνος μέ τά παρό
μοια, τά όποια άνεφέραμεν άνωτέρω, πειθόμεθα
περί τής άποδόσεώς του είς έντόπιον έργαστήριον
τοϋ τέλους τοϋ 6ου π.Χ. αί.
3. Άτραξ
Έκ τής θέσεως τοϋ άρχαίου Άτραγος (« Κά
στρο - Άλήφακα » ) φέρεται προερχόμενον, προ3.
Πρβλ. όμοια Βρετανν. Μουσείου, Έθνικοϋ Μουσείου,
Φίλιας ( Θεσσαλίας).
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ

φανώς έκ τάφου, τό ώραΐον χαλκοΰν άγγεΐον τοΰ
Π ί ν. 249 α. Διατηρείται καλώς, πλήν κατεστραμ
μένου τμήματος τής κοιλίας. Ύψος άγγείου 0,15,
ΰψος μετά τής λαβής 0,21, διάμ. χειλέων 0,11,
διάμ. βάσ. 0,08 μ.
Παρεδόθη ΰπό Ιδιώτου είς τό Μουσεΐον Βόλου.
Τό σχήμα τοϋ άγγείου συνδυάζει καί χάριν καί
αυστηρότητα γραμμής, άπό τής άπόψεως δέ αότής
άποτελεΐ σπουδαιότατου άπόκτημα τοΰ Μουσείου,
συγχρόνως δέ άπόδειξιν τής πρωίμου άκμής τής
πόλεως, έκ τής όποιας προέρχεται. Πρέπει έπίσης
νά σημειώσωμεν, ότι είς τήν περιοχήν τοΰ "Ατραγος άνεσκάφησαν λαθραίως πλεϊστοι άρχαΐοι τά
φοι, κυρίως διά τής μεθόδου τής βαθείας μηχανι
κής άρόσεως. Ή θέσις τοΰ νεκροταφείου αύτοΰ
είναι παρά τήν δεξιάν όχθην τοϋ Πηνειοϋ καί είς
τήν κτηματικήν περιοχήν τοϋ χωρίου Πηνειάς
(Ζάρκο Μαρί).

5.

10.

και τφ μεγίστψ
σωτήρι αύτοκρά
τορι Λουκίω Σε
πτιμίφ Σεουήρφ
Περτίνακι εύσε
βει ευτυχεί. Σε
κοϋνδος Μενάνδρον ό Πανέλλην,
θΰσας και καλλιερήσας υπέρ τής
σωτηρίας αύτοΰ
και νείκης

[ Στ. 5 - 7 : Είς τόν Σεπτ. Σεβήρον άναφέρεται
άναθηματική βάσις τών Μαγνήτων ( Μ. Βόλου )
IG IX2 1137.
στ. 11-12: καλλιερήσας : πρβλ. καλλιερήσωσιν
έν IG IX2 1109 (έκ Κορόπης)]. Τό όνομα τοϋ
θύτου καί άναθέτου τής στήλης δέν είναι γνωστόν
έξ άλλης έπιγραφής. Όπως δέν είναι γνωστός
καί ό λόγος, διά τόν όποιον ό Πανέλλην θυσιάζει
πρός τιμήν τών ’Ολυμπίων θεών, είς έποχήν μά
λιστα κατά τήν όποιαν τό άνάκτορον τής Δημη
τριάδος, κείμενον όλίγον νοτιώτερον τοΰ τόπου
εόρέσεως τής στήλης, είχε καταστή κέντρον τής
λατρείας τοϋ Σαράπιδος 4. Ποϋ λοιπόν είχεν άνατεθή ή στήλη τοϋ Πανέλληνος: Είς τό άνάκτορον
τής Δημητριάδος άποκλείεται, διότι τό ίερατεΐον
τοϋ Σαράπιδος δέν θά έπέτρεπε τοιαύτην θυσίαν
καί άνάθεσιν. Ίσως ύπήρχε παρά τήν θέσιν ταύτην μικρός τις ναός τών ’Ολυμπίων θεών, όπου
άνετίθεντο αί ένεπίγραφοι στήλαι τών θυτών. Κά
ποιος βωμός, ίσως, τοϋ όποιου τά μέλη έσκορπίσθησαν, χρησιμοποιηθέντα ώς ύλικόν είς τάς
παρακειμένας οίκίας τοΰ Θεοΰ καί τών πιστών
τοϋ Χριστιανισμού.

4. Λημητριάς
Ή βωμοειδής ένεπίγραφος στήλη τοΰ Π ί ν.
249 β περισυνελέγη τήν 20/10/65 έκ τοϋ άρχαιολογικοΰ χώρου τής Δημητριάδος, συγκεκριμένως δέ έκ τής θέσεως « Βοϊδολίβαδο » (όρια
άγρών Λαγοΰ καί Κουκουβίνου ) καί είς άπόστασιν 75 μ. περίπου άνατολικώς τής παλαιοχριστια
νικής Βασιλικής Α’ τής Δημητριάδος.
Είναι άριστα διατηρημένη καί εχει ΰψος μετά
τής βάσεως καί τής άετωματικής στέψεως 0,75,
πλάτος βάσεως 0,42 καί στέψεως 0,35 μ. Τό μέγιστον πάχος της είναι 0,23 καί τής κυρίας στή
λης 0,20 μ. Μάρμαρον έντόπιον.
Έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων, κυρίως δέ έκ
τής άναφορας είς τό όνομα τοϋ Λ. Σεπτιμίου Σεβήρου (193 - 211 ), χρονολογείται είς τάς άρχάς
τοϋ Γ' μ.Χ. αί. Ή έπιγραφή εχει ώς έξής:1
1.

257

4.
Πρβλ. Ν. Δ.
16 κ.έ.

Αγαθή τύχη
Θεοΐς Όλυμπίοις

Παπαχατζήν, « Θεσσαλικά » Α' ( 1958),
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

*
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ΠΙΝΑΞ 246

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Θεσσαλία. Φάρσαλος: Πηλίνη προτομή Κόρης (ΰψ. 0,30 μ.)

Δ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

ΠΙΝΑΞ 247

Θεσσαλία. Νέα Άγχίαλος: α. Τόπος εύρέσεως χειρός χαλκού αγάλματος, β. Ή χαλκή χειρ

Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 248

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)

Θεσσαλία. Κραννών: α - β. Χαλκοΰν άγαλμάτιον συμποσιαστοϋ

Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 249

Θεσσαλία: α. Χάλκη πρόχους έξ "Απραγος, β. Βωμοειδής ενεπίγραφος στήλη έκ Δημητριάδος

ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 21 (1966)
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