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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΚΘΕΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ 

Μουσεϊον Βόλου

Καθ’ όλον σχεδόν τό έτος 1961 κύριον μέλημα 
ήμών ύπήρξεν ή όλοκλήρωσις τών έπανεκθετι- 
καιν έργασιών εις τήν νοτίαν πτέρυγα τοϋ άνα- 
καινισθέντος Μουσείου τοϋ Βόλου καί ΐδίμ ή 
έκθεσις των γραπτών στηλών τής Δημητριάδος.

Τήν 29ην Δεκεμβρίου έτελέσθησαν τά έγκαί- 
νια τής πτέρυγος αυτής, ή όποια περιλαμβάνει 
τέσσαρας έκ τών εξ αιθουσών τοϋ Μουσείου (αίθ. 
Α,Β,Δ καί Ε) καί τόν προθάλαμον, προσωρινώς 
χρησιμοποιηθέντα ώς χώρον έκθέσεως.

Κατά τήν έπίπονον έργασίαν τής προπαρα- 
σκευής τής έκθέσεως, ό γράφων, βεβαρυμένος 
καί μέ άλλας εΰθύνας (τάς όποιας συνεμερίσθη 
ό από τοϋ ’Ιουνίου τοποθετηθείς εις τήν Περιφέ
ρειαν ’Επιμελητής Άγγ. Λιάγκουρας), είχε τήν 
συνεχή βοήθειαν εις μέν τό έπιστημονικόν μέρος 
τών πτυχιούχων τής ’Αρχαιολογίας Μαρίας Θεο
χάρη καί Αίκατερ. Παπαζαφείρη, εις δέ τό τεχνι
κόν τοϋ τεχνίτου Μάρκου Νικολαράκη καί τοϋ 
συγκολλητοϋ ’Αργυρίου Μαρίνη.

Έκ τών γραπτών στηλών έξετέθησαν εις τάς 
δύο αίθούσας, δεξιά καί άριστερά τοϋ προθάλα
μου (Αίθ. Α καί Δ), έξήκοντα έν δλφ, όσαι έκρί- 
θησαν επαρκείς διά τόν σχηματισμόν εύκρινοΰς 
είκόνος περί τοϋ συνόλου- μεμονωμένα όμως 
μνημεία, σπουδαία καθ’ έαυτά, όπως ή ακριβώς 
χρονολογημένη στήλη τοϋ Άντιγένους, οί όρο
φοι τών Σειρήνων κ.ά., άφέθησαν διά τάς δύο 
άπομενούσας μεγάλας αίθούσας, εις τάς όποιας 
θά συνεχισθή εις τό μέλλον ή έκθεσις.

Αί στήλαι συνεκολλήθησαν καί συνεπληρώ- 
θησαν έκ νέου, ένίοτε δέ καί τό πρώτον τώρα, 
χωρίς όμως πολλάς νέας προσθήκας. Ή έργασία 
Οπήρξε δυσχερεστάτη, λόγω τής παρουσίας τών 
γραφών καί έπειδή, πλήν τοϋ μηχανικού καθα
ρισμού διά φυσητήρος, ούδεμία άλλη έπέμβασις 
έπί τών λίθων ήτο έπιτετραμμένη- δέν έπεχειρήθη 
έπίσης συντήρησις διά χημικών μέσων ή άλλου 
τρόπου. Κατά τήν έκθεσιν δέν έτηρήθη ή παλαιά 
διάταξις τής προσηλώσεως έπί τών τοίχων εις 
έπαλλήλους σειράς. Αί στήλαι έτοποθετήθησαν 
έπί ένιαίου βάθρου κατά μήκος τών τοίχων, 
προσηλώθησαν ασφαλώς, άλλά κατά τρόπον 
ώστε νά είναι δυνατή ή άποκαθήλωσις καί έκα- 
λύφθησαν μέ συνεχές ύαλοστάσιον ( Π ί ν. 187 α ). 
Τήν λύσιν αυτήν, ή όποία δέν είναι ίσως ή προ- 
τιμοτέρα αίσθητικώς, έπέβαλεν ή άνάγκη τής

απολύτου έξασφαλίσεως τών μνημείων αύτών 
κατά τά διδάγματα τής περιόδου τών καταστρε
πτικών σεισμών τοϋ Βόλου.

Εις τήν πρώτην αίθουσαν (Α) πλήν τών γρα
πτών στηλών, μεταξύ τών όποιων ή πασίγνωστος 
στήλη τής Ήδίστης (άριθ. 1), έκτίθενται κυρίως 
ταφικά ευρήματα άπό τήν άρχαίαν Δημητριάδα 
καί άπό άλλας θέσεις τής Θεσσαλίας, ή μαρμά
ρινη κεφαλή τής ’Αφροδίτης Πασικράτας καί 
εύρήματα τής άνασκαφής τοϋ έν Δημητριάδι ίε- 
ροϋ αυτής (’Αρβανιτόπουλος). Άλλη προθήκη 
περιέχει κτερίσματα τάφων πρωτογεωμετρικών 
καί κλασσικών έκ τών προσφάτων άνασκαφών 
εις τό άρχαϊον Όμόλιον, μεταξύ τών όποιων έξο
χου τέχνης χρυσά κοσμήματα τών αρχών τοϋ Δ' 
αί. π.Χ., θαυμαστής διατηρήσεως σιδηρά όπλα 
τής αύτής περίπου έποχής κ.ά. (βλ. κατωτέρω 
τά περί τών έν Όμολίφ άνασκαφών εκτιθέμενα). 
Παρόμοια εύρήματα έκ τάφων τής Λαρίσης, 
τής Φαρσάλου κ.ά. πόλεων, συμπληρώνουν τήν 
εικόνα τοϋ πλούτου τών Θεσσαλικών τάφων 
(Πίν. 187 β).

Ή δευτέρα αίθουσα (Β) είναι άφιερωμένη 
εις τήν Θεσσαλικήν πλαστικήν τών άρχαϊκών 
καί κλασσικών χρόνων- τά κυριώτερα έκθέματα 
είναι ή γνωστή σειρά τών άναγλύφων τής τέως 
συλλογής τοϋ Τιρνάβου (προερχομένων έκ τής 
άρχαίας Φαλάννης) (Πίν. 188α ), ή έκ Μελιβοίας 
κεφαλή έφήβου, άποκειμένη παλαιότερον εις τό 
Μουσεϊον Άλμυροΰ, έπιτύμβια άνάγλυφα έκ 
Φερών, έν οίς καί ή θαυμασία στήλη τοϋ Κινέα 
καί τής Φρασιμήδας (Πίν. 188 β), άρχαϊκή 
κεφαλή ταύρου έκ Φερών έπίσης καί δύο τμήμα
τα κορμών κούρων έκ Λαρίσης καί Σκοτούσσης.

’Εντός μικρών άνηρτημένων προθηκών έκτί- 
θενται έπίσης μετάλλινα μικροτεχνήματα γεω
μετρικά καί άρχαϊκά, προερχόμενα κατά τό πλεί- 
στον έκ τοϋ ναοΰ τοϋ Διός Θαυλίου έν Φεραΐς, 
πήλινα ειδώλια κλπ.

Χαρακτηριστικά δείγματα κεραμεικής τών 
γεωμετρικών, άρχαϊκών καί κλασσικών χρόνων, 
προερχόμενα κατά μέγιστον ποσοστόν έκ τά
φων, περιέχονται εις άλλην προθήκην.

Εις τήν αίθουσαν Δ ( Π ί ν. 189 α), πλήν τών 
γραπτών στηλών, έξετέθησαν ποικίλα εύρήματα έκ 
πλειόνων συνοικισμών τής μυκηναϊκής Θεσσα
λίας (κεραμεική, όπλα, κοσμήματα). ’Αξιοση
μείωτα μεταξύ αύτών είναι κοσμήματα' έκ τοϋ 
θολωτού τάφου τής Δρανίστας (’Αρβανιτό
πουλος ), όρειχάλκινα έγχειρίδια έξ Άγριλιάς - 
Χασίων (Βερδελής) καί ή θαυμασία σειρά κε- 
ραμεικής έκ τοϋ ’Αχίλλειου Φαρσάλων (1961 ).

Μικραί άνηρτημέναι προθήκαι εις τήν αύτήν
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αίθουσαν περιέχουν χαρακτηριστικά δείγματα τής 
κεραμεικής τής Πρωίμου καί τής Μέσης Περιόδου 
τής Χαλκοκρατίας, λίθινα ή οστέινα έργαλεία 
καί άλλα προϊστορικά μικροτεχνήματα, έπίσης 
δέ δείγματα τής νεολιθικής μικροπλαστικής τής 
Θεσσαλίας, δηλαδή πήλινα — καί όλίγα λίθινα, 
μεταξύ των όποιων τά έκ Ραχμανίου «άκρόλιθα »— 
ειδώλια, χρονολογούμενα άπό των αρχών τής 
Άρχαιοτέρας Νεολιθικής μέχρι των εσχάτων 
χρόνων τής Νεωτέρας. Άπό τά πρώιμα σημειοϋμεν 
κεφαλήν ζφου, πιθανώς πιθήκου, έκ Νεσσωνί- 
δος, τρία καθήμενα ανδρικά ειδώλια άπό τό 
Τσαγγλί, τήν Πύρασον καί τό Άχίλλειον - Φαρ
σάλων, έκ τών νεωτέρων δέ σειράν λίαν έσχη- 
ματοποιημένων λίθινων ειδωλίων έκ Φθιωτίδων 
Θηβών (Άρβανιτόπουλος), τά όποια έν πολλοϊς 
ένθυμίζουν πρωτοκυκλαδικά ειδώλια.

Ή έπομένη αίθουσα (Ε) περιλαμβάνει άνά- 
γλυφα τών έλληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων 
καί εύάριθμα γλυπτά τών αυτών περιόδων, τά 
όποια έχουν έκτεθή προσωρινώς (κεφαλή 
’Ασκληπιού έκ Τρικάλων ( Π ί ν. 189 β ), κορμός 
’Αφροδίτης έκ Σκοπέλου κ.ά.). Άπό τά άνάγλυφα 
τό σπουδαιότερον είναι τό ύπ’ άριθ. 421 ( Π ί ν. 
190α), συγκολληθέν τό πρώτον έκ δύο συνανη- 
κόντων τεμαχίων (τέως άριθ. εύρετ. 418 καί 421), 
άδημοσίευτον καί γνωστόν μόνον έκ φωτογρα
φίας τού ένός τεμαχίου (421).

Ή παράστασις είναι τώρα, μετά τήν συγκόλ
λησης περισσότερον σαφής : Προ τού ύπαιθρίου 
ιερού του κάθηται άριστερά ό Διόνυσος, περιστοι- 
χιζόμενος ύπό σειληνοΰ καί σατύρων, άγόντων 
ζφα (κάπρον καί πάνθηρα) ή στεφόντων άνα- 
θηματικάς στήλας· έναντι, έπί βράχου, δύο καθή- 
μεναι γυναικεΐαι μορφαί άνήκουν πιθανώς εις τόν 
θίασον τού θεού, καίτοι ή ιεροπρεπής στάσις 
των δέν φαίνεται νά συνηγορή υπέρ τοιαύτης έρμη- 
νείας. Τό έξαιρετικώς ένδιαφέρον αυτό άνάγλυφον 
δύναται νά χρονολογηθή εις τά μέσα τού Γ' 
π.Χ. αίώνος ή όλίγον κατωτέρω- ή στάθμη τής 
τέχνης του φαίνεται τόσον ύψηλή, ώστε δέν είναι 
δυνατόν ν’ άποδοθή εις έντόπιον Θεσσαλικόν 
έργαστήριον.

Αξιοσημείωτα είναι καί τά μεταγενέστερα, 
ρωμαϊκών χρόνων, άνάγλυφα, άπό τά όποία τό 
Μουσεϊον τού Βόλου έχει πλουσίαν συλλογήν 
( Π ί ν. 190 β).

Εις τήν ιδίαν αίθουσαν έχουν έκτεθή έντός 
άνηρτημένων προθηκών μικροτεχνήματα ρωμαϊ
κών χρόνων ( ύάλινα άγγεϊα, λύχνοι κλπ.), ένώ 
άλλη προθήκη περιέχει πρωτογεωμετρικά καί 
γεωμετρικά άγγεϊα έκ τού μεγάλου θολωτού τά
φου τής Ίωλκοΰ (Καπακλί). Τέλος, διά διδα

κτικούς κυρίως σκοπούς, παρέχονται έντός είδικής 
προθήκης χαρακτηριστικά δείγματα (δηλ. όστρα
κα άγγείων) τής κεραμεικής τής Νεολιθικής έ- 
ποχής έν Θεσσαλίμ. Τά όστρακα έχουν κατατα- 
χθή εις σειράς, άντιστοιχούσας πρός τάς έπαλ- 
λήλους φάσεις τής έξελίξεως τής κεραμεικής, 
άπό τής αύγής τής «κεραμεικής» Νεολιθικής 
μέχρι τών έσχατων χρόνων τής νεωτέρας περιό
δου.

Είς τόν Προθάλαμον τού Μουσείου, δστις, 
ώς έσημειώσαμεν, χρησιμοποιείται προσωρινώς 
ώς χώρος έκθέσεως, έχει άνιδρυθή ή περίφημος 
γραπτή στήλη τών πολεμιστών καί δύο 
στήλαι δνευ παραστάσεων άνθρωπίνων μορφών, 
άλλά μετά γραπτών καί καλώς διατηρούντων τάς 
γραφάς άνθεμίων.

Πλήν ένός, μάλλον άσημάντου, άνδριάντος τών 
πρωίμων αότοκρατορικών χρόνων έκ Δημητριά- 
δος ( 1957 ), άλλα έκθέματα τού προθαλάμου είναι 
τά έξής : α) Συλλογή Παλαιολιθικών, Μεσολιθι
κών καί « Προκεραμεικών » εύρημάτων (Πίν. 
191 α). Είς τά παλαιολιθικά περιλαμβάνεται Συλ
λογή έργαλείων τής άρχαιοτέρας καί μέσης πα
λαιολιθικής περιόδου έκ Γαλλίας καί λίθινα έργα- 
λεΐα τών μέσων χρόνων τής έποχής αύτής έκ 
Λαρίσης (έρευναι τής Ελληνικής Άρχαιολογ. 
'Υπηρεσίας, 1960), όμού μετ’ άπολιθωμένων οστών 
ζφων ( ρινόκερω, έλέφαντος, βοός, ίπποειδοϋς 
κ.ά.). Τά Μεσολιθικά είναι μικρολιθικά έργαλεία 
τής φάσεως Tardenoisiene, έκ Γαλλίας πάλιν. 
Τέλος, τά «Προκεραμεικά» έργαλεία έκ πυρι
τόλιθου καί όψιανοΰ, όστέϊνα έργαλεία καί κοσμή
ματα έκ στεατίτου, προέρχονται έκ προσφάτων 
έρευνών είς τό Σέσκλον, τήν παρά τήν Λάρισαν 
Σουφλί Μαγούλαν καί τό Άχίλλειον - Φαρσά
λων.

β) Συλλογή μονοχρώμων, γραπτών καί έγ- 
χαράκτων, άγγείων τής Άρχαιοτέρας καί τής 
Νεωτέρας Νεολιθικής άπό τό Τσαγγλί (Πίν. 
191 γ), τήν Τζάνη Μαγούλα (Πίν. 191 δ), τό 
Ραχμάνι (Wace), τό Σέσκλον, τήν Σουφλί Μα
γούλα καί τινας άλλους συνοικισμούς τής Θεσ
σαλίας. Όλα τά άγγεϊα τής προθήκης αύτής 
έχουν άνασυγκολληθή καί συμπληρωθή, άποτε- 
λοΰν δέ μικρόν μέρος τής έξαιρετικώς πλούσιας 
συλλογής προϊστορικής κεραμεικής τού Μου
σείου τού Βόλου, ή όποία τελικώς θά έκτεθή είς 
ιδιαιτέραν αίθουσαν.

Μεταξύ άλλων, είς τήν ίδιαν προθήκην, έκτί- 
θενται σφραγίδες έκ στεατίτου καί πήλινα σφρα
γίσματα τής Άρχαιοτέρας Νεολιθικής (τά τε
λευταία άποδεικνύουν ότι αί σφραγίδες δέν έχρη- 
σίμευον διά τήν δερματοστιξίαν!), ώς καί μονά-
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δικόν γραπτόν μαρμάρινον είδώλιον, άγνωστον 
μέχρι τοϋδε, προερχόμενον έκ παλαιών άνασκα- 
φών έπί τοΟ προϊστορικού συνοικισμοΟ « Άσημό- 
χωμα », παρά τό χωρίον Μέλισσα ( Σακαλάρ ), 20 
περίπου χιλιόμετρα ΝΑ τής Λαρίσης (Π ί ν.
191 β)·

Τέλος, άλλη προθήκη περιέχει εύρήματα κατ’ 
επιλογήν έκ τών προσφάτων άνασκαφών τής 
Ίωλκοϋ (κεραμεική, είδώλια, μικροτεχνήματα).

Ή έκθεσις δέν ήτο δυνατόν νά είναι πλήρης, 
έπειδή μέγα μέρος τοϋ ύλικοϋ τοΟ Μουσείου ( τό 
πλεϊστον μέρος τής προϊστορικής συλλογής, 
κεραμεική πρωτογεωμετρική καί γεωμετρική, 
ελληνιστικών καί ρωμαϊκών χρόνων εύρήματα, 
γλυπτά καί έπιγραφαί) δέν έξετέθη έλλείψει χώ" 
ρου, έξ άλλου δέ αί δύο άπομένουσαι αίθουσαι 
(Γ καί Ζ) ήτο άδύνατον νά χρησιμοποιηθούν 
πρός τό παρόν, διότι προβλέπεται σύνδεσις αύτών 
διά νέας μεγαλυτέρας αιθούσης (μήκους 24 μ.), 
τήν όποιαν ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία άπε- 
φάσισε ν’ άνεγείρη, ΐνα έπιλυθή τό πρόβλημα τοϋ 
χώρου έκθέσεως. Ή σχετική μελέτη ήρχισεν ήδη, 
έλπίζομεν δέ ότι τό προσεχές έτος ή νέα αίθουσα 
θά έχει άποπερατωθή.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. Δημητριάς

Διά πιστώσεως τοϋ Ταμείου Άρχαιολ. Πόρων 
έγένετο έναρξις τής διαμορφώσεως τοϋ άρχαιο- 
λογικοϋ χώρου τής μεγάλης αύτής έλληνιστικής 
πόλεως· καίτοι ή Δημητριάς κεϊται έναντι τοϋ 
Βόλου καί εις μικράν άπ’ αύτοΰ άπόστασιν, ούδέν 
έκ τών μνημείων αύτής, έξαιρέσει τμημάτων τοϋ 
τείχους καί τής άκροπόλεως, ώς καί τοϋ άρτι 
άποκαλυφθέντος θεάτρου, ήτο όρατόν ή προσι
τόν.

Πύργος Α'
Καί πρώτον μέν έγένετο καθαρισμός καί δια- 

μόρφωσις τοϋ χώρου τοϋ σπουδαιοτέρου έκ τών 
μεγάλων πύργων τής όχυρώσεως, έντός τών όποι
ων, ώς γνωστόν, εύρέθησαν αί γραπταί στήλαΓ 
πρός τόν πύργον αυτόν, ύπερκείμενον τών πα
λαιών «Καλυβιών» τών 'Αλυκών, διηνοίχθη 
δίοδος καί πρόσβασις διά κλιμάκων, ώστε τό 
μνημεϊον νά είναι προσιτόν. Έμελετήθη έπίσης 
έν συνεργασία μετά τεχνιτών τής Εταιρείας 
« ΝΤΕΞΙΟΝ—Ελλάς » μεταλλικόν στέγαστρον διά 
τήν προστασίαν τής έξ ώμών πλίνθων άνωδομίας 
τοϋ πύργου- έπειδή όμως τό κόστος τοϋ στεγά
στρου ύπερέβαινε κατά τι τό σύνολον τής διατε- 
θείσης πιστώσεως, ή έκτέλεσις άφέθη διά τό 
έπόμενον έτος.

Ναός Άρτέμιδος Ίωλκίας — Ιερά ’Αγορά

Άπό δεκαετηρίδων παρέμενον τά μνημεία 
αύτά (άνασκαφέντα ή έπισημανθέντα ΰπό τοϋ 
Άρβανιτοπούλου) κεκαλυμμένα, ή δέ άκριβής 
αύτών θέσις είχε λησμονηθή λ Άπητήθη κο
πιώδης άναζήτησις διά νά έντοπισθή ό ναός τής 
Άρτέμιδος, ό όποιος έκαλύπτετο διά λιθοσωροΰ 
(Π ί ν. 192 α). Ό ναός, ό όποιος είναι μικρών 
διαστάσεων (τό κρηπίδωμα έχει, έξωτερικώς 
διαστάσεις 15,70 X 9,50 μ. περίπου, ό ναός όμως 
μικροτέρας ), είναι πιθανώς περίπτερος. Τμήματα 
άκροκεράμων καί τοϋ πώρινου θριγκοϋ τοϋ ναοϋ 
θ’ άποδειχθοϋν πιθανώς χρήσιμα διά τήν ανα
παράστασης ή όποια είναι λίαν δυσχερής, έλλεί
ψει έπαρκών στοιχείων. Ή έπανεξέτασις τοϋ 
μνημείου είναι πάντως έπιβεβλημένη, πρό πάσης 
όμοιας άποπείρας, ένδεχομένως δέ θά φέρη είς 
φώς νέα στοιχεία. Άπό τάς ύπαρχούσας ένδεί- 
ξεις συνάγεται, ότι τό κτίσμα δύναται ν’ άναχθή 
είς τάς άρχάς τοϋ Γ’ π.Χ. αίώνος.

«'Ιερά Αγορά»

Ό ναός τής Άρτέμιδος κεϊται είς τό κέντρον 
τής έλευθέρας ή ίερας Αγοράς τής Δημητριάδος, 
ή όποια έπεΐχε τήν θέσιν τεμένους, κατά τινα τρό
πον. Αί διαστάσεις αύτής κατά τήν έννοιαν τοϋ 
πλάτους ήσαν τούλάχιστον 90 μ., άκριβή όμως 
μέτρα δέν ήτο δυνατόν νά ληφθοϋν πρός τό παρόν. 
Διεπιστώθη πάντως ότι ό προσανατολισμός τοϋ 
ναοϋ καί τής άγοράς είναι ό αύτός καί, τό σπου- 
δαιότερον, ότι ή άγορά δέν περικλείεται ύπό άπλοϋ 
περιβόλου ( Grenzmauer), άλλά ύπό στοών, 
τούλάχιστον κατά τήν δυτικήν πλευράν. Αί έπι- 
χώσεις κατά τό σημεΐον αύτό έχουν μέγα βάθος, ή 
έργασία όμως τής άποχωματώσεως, καίτοι δα
πανηρά, θ’ άποδώση πιθανώς πολλά, κυρίως έπι- 
γραφικά εύρήματα.

Ιερόν έπί τοϋ ύπεράνω τοϋ θεάτρου λόφου

Τοϋ 'Ιεροϋ αύτοΰ, τό όποιον ό μέν Άρβανι- 
τόπουλος έθεώρει ναόν, οί δέ Γερμανοί έρευνηταί 
«βασιλικόν ένδιαίτημα», έγένετο καθαρισμός 
καί έμορφώθη πρόσβασις· κατά τήν διάρκειαν τών 
έργασιών άπεκαλύφθη τμήμα άρχαίας όδοΰ, βαι- 
νούσης πρός τήν κορυφήν, όπου ό λαξευτός έπί 
τοϋ Ισοπεδωμένου βράχου βωμός. Μέγας άριθμός 
μικρών τμημάτων τοϋ μαρμάρινου διακόσμου τοϋ 
βωμοϋ αύτοΰ ήλθεν είς φώς κατά τήν άποχωμά-

I. Διά τά σχετικά τοπογραιρικά προβλήματα πρβλ. 
Stahlin - Meyer - Heidner, Pagasai und Uemetrias, 
1934.
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