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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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τωσιν λαξευτού δωματίου, τό όποιον άνοίγεται 
υποκάτω τού βωμού, είχε δέ άφεθή άσκαφον 
τήν έργασίαν τού καθαρισμού όμως έδυσχέραναν 
μεγάλοι όγκόλιθοι, οί όποιοι ήτο σχεδόν άδύνατον 
νά μετακινηθούν. Ό χρόνος δέν έπήρκεσε διά 
τήν λεπτομερειακήν σχεδίασιν τού όλου Ιερού, 
αί γενόμεναι δέ μετρήσεις δέν έπεξετάθησαν καθ’ 
δλην τήν έκτασιν τής κορυφής τού λόφου. Έλ- 
πίζομεν ότι αί έργασίαι καί εις τό σημεϊον αυτό 
θά συνεχισθοϋν είς τό μέλλον.

Εις τό άρχαϊον θ έ α τ ρ ο ν τής Δημητριάδος 
έτοποθετήθη σιδηρά θύρα καί έβελτιώθη ή περί- 
φραξις τού χώρου.

2. «Μακεδονικόν Άνάκτορον» Δημητριάδος

Ή γενομένη έργασία συντηρήσεως τού με
γάλου (διαστ. 54 X 55 μ. περίπου) τετραγώνου 
κτηρίου είς τό κέντρον τής αρχαίας πόλεως, τό 
όποιον είς τινα σημεία είχεν άποκαλύψει ό Άρβα- 
νιτόπουλος (έρμηνεύσας αυτό ώς ναόν ή τό γνω
στόν έξ έπιγραφών τής Δημητριάδος «Σαραπίει- 
ον »), έλαβε κατ’ ανάγκην τήν μορφήν καθαράς 
άποχωματώσεως. Διότι τό μνημεϊον καί εις τά 
σημεία άκόμη όπου άνέσκαψεν ό Άρβανιτό- 
πουλος ήτο κεχωσμένον καί σχεδόν άόρατον. 
Πρώτον έγένετο λεπτομερής καθαρισμός τών πα
λαιών άνασκαφικών τάφρων, έν συνεχεία δέ συντή- 
ρησις τού ΝΑ γωνίας τού κτηρίου, όπου είχεν 
όρυχθή πολυβολεϊον, κατά τήν διάρκειαν τής 
Κατοχής· είς τό σημεϊον αότό ή άποχωμάτωσις 
άπεκάλυψε τμήμα τής έξ ώμων πλίνθων άνωδο- 
μίας τού κτηρίου ( Π ί ν. 193 α ).

Έκαθαρίσθη έπειτα καί άπεχωματώθη όλό- 
κληρος ή νοτία εξωτερική πλευρά, ή όποια δέν 
ήτο όρατή καί δέν είχεν έπίσης άνασκαφή. Ή 
δομή τού τοίχου δεικνύει καθαρά τήν αυτήν τεχνι
κήν, τήν όποιαν συναντώμεν είς τήν Τεράν ’Αγο
ράν, είς τό άνάλημμα τού περιβόλου τού ΰπερθεν 
τού θεάτρου ιερού καί είς άλλα πρώιμα έλληνιστι- 
κά μνημεία τής Δημητριάδος.

Περαιτέρω άπεκαλύφθη τό κάτω μέρος τού 
συνθέτου κίονος τής ΝΔ γωνίας τού περιστυλίου 
καί τμήματα κατά χώραν τριών άλλων κιόνων τής 
δυτικής κιονοστοιχίας. Ό όγκος τών έπιχώσεων 
είς τήν έσωτερικήν αύλήν είναι μέγας, ή δέ άπο- 
χωμάτωσις μόνον τού χώρου αύτοΰ θά άπαιτήση 
έργασίαν μακράν. Τάφροι τινές άνιχνευτικαί δέν 
απέδωσαν άξια λόγου πορίσματα. Άντιθέτως, κατά 
τήν ΒΔ γωνίαν τού κτηρίου ή άποχωμάτωσις 
άπεκάλυψε τρία δωμάτια (Π ί ν. 192 γ ), δυστυχώς 
κατεστραμμένα κατά τά δάπεδα έκ τών άπειρων 
τάφων, οί όποιοι έβλαψαν πολύ τό κτήριον καί 
ανάγονται εις τούς Παλαιοχριστιανικούς χρό

νους. Τά κινητά εύρήματα έπίσης ήσαν ανάξια 
λόγου καί δέν βοηθούν εις τήν έρμηνείαν τού 
προορισμού τών δωματίων. ’Εντός ένός πάντως 
άνεκαλύφθη μικρά χαλκουργική χοάνη (;) καί 
λείψανα χαλκού, άλλ’ έξ αΰτών δέν είναι δυνατόν 
νά συναχθοΰν ένδείξεις περί τού προορισμού 
τού χώρου. Πολύτιμα, άντιθέτως, υπήρξαν τά 
στοιχεία, τά άναφερόμενα είς τήν άκριβή χρονο- 
λόγησιν τού κτηρίου (α' ήμισυ τού Γ'αί. π.Χ.) 
μεταξύ τών όποιων κεραμεική, τμήματα τής πήλι
νης ύδρορρόης ( Π ί ν. 193 β ) καί νομίσματα, 
έξ ών έν άργυροϋν άθηναϊκόν τετράδραχμον τής 
περιόδου 146 - 100 π.Χ. έκ στρώματος καύσεως, 
έτερον τού ’Αντιγόνου Γόνατά κλπ.

Λεπτομερειακοί άλλαι παρατηρήσεις περί τού 
σχεδίου τού κτηρίου, τής άποχετεύσεως αύτού 
καί τών έπί μέρους άρχιτεκτονικών μελών, δι’ ών 
συμπληροΰται ή γνώσις τού όλου καί συχνά έπαν- 
ορθούνται έσφαλμέναι παλαιότεραι άπόψεις, θά 
έκτεθοΰν έν καιρω, άφοΰ προχωρήση ή μελέτη. 
Πρός τό παρόν όλίγα τινά όφείλομεν νά σημειώ- 
σωμεν : α. Αί γενόμεναι έργασίαι άποχωματώ
σεως καί συντηρήσεως δέν έλαβον τόν χαρακτήρα 
άνασκαφικής έρεύνης, έπομένως δέν ήτο δυνατόν 
νά παράσχουν πολλά νέα στοιχεία περί τού προο
ρισμού τού κτηρίου· άλλά καί έκ τών ένδείξεων 
τάς όποιας τώρα κατέχομεν ένισχύθη ή άποψις 
τού Ν. Παπαχατζή, ότι πρόκειται περί τού « βα
σιλείου », δηλ. περί τού άνακτόρου τών Μα- 
κεδόνων βασιλέων1. ’Εκτός άπό τήν μεγαλο
πρεπή καί πολυτελή δομήν του, τό κτήριον αύτό 
φαίνεται ότι άποτελεΐ τόν κεντρικόν πυρήνα τής 
πόλεως τού Δημητρίου. Παρατηρήσεις γενόμεναι 
τελευταίως, έπέτρεψαν νά κατανοήσωμεν καλύ
τερον τήν κεντρικήν τοποθέτησίν του καί τήν 
άμεσον σχέσιν του πρός τήν Τέραν ’Αγοράν, οί 
τοίχοι τής όποιας είναι παράλληλοι καί κάθετοι 
πρός αότό 2. Έτι μάλλον, τό άνάκτορον φαίνεται 
άμέσως συνδεδεμένον μέ τήν άγοράν διά τής 
προεκτάσεως τού έξωτερικού περιβόλου αύτής, 
ώστε τό άνάκτορον, ή ιερά άγορά καί ό ναός τής 
Άρτέμιδος αποτελούν έ ν ό τ η τ α, έπέχουσαν 
τήν θέσιν τού διοικητικού καί πνευματικού κέν
τρου τής πόλεως. Τό γεγονός έπίσης τής έξάρσεως 
έν τφ χώρω τού άνακτόρου, τό όποιον δεσπόζει 
μεγαλοπρεπές ύπεράνω τής άγοράς (ή οποία 
φαίνεται οίονεί έξηρτημένη άπ’ αύτοΰ), έκτος 
τής ύποδηλώσεως τού προορισμού τού κτηρίου, 
είναι στοιχεΐον σύμφωνον πρός τήν περί ήγεμο-

1. Πρβλ. Ν. Δ. Παπαχατζή, Τό μακεδονικό άνάχτορο 
τής Δημητριάδας, Θεσσαλικά Α (1958) 16-26.

2. Έ.ά., σελ. 22, Stahlin κλπ., Pagasai und I)eme- 
trias, 116.
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νιας άντίληψιν τοΟ Δημητρίου, πρός τό πνεύμα 
τής έποχής. ΔΡ αυτό πιστεύω, ότι καίτοι δέν 
εχομεν πρός τό παρόν αμέσους αποδείξεις περί 
τού προορισμού τού κτίσματος, πρέπει πάντως νά 
άποκλείσωμεν τήν έρμηνείαν του ώς άγορας ή 
ξενώνος. Άμφότερα είναι χώροι εύπρόσιτοι, διότι 
ύπηρετούν συλλογικός άνάγκας, ένώ τό θεωρού- 
μενον άνάκτορον είναι έξηρημένον εις τήν κο
ρυφήν ύψώματος καί περιβάλλεται υπό ανδήρων 
καί Ισχυρών τειχών, δίκην όχυροϋ.

Τό άνάκτορον καί ή Ιερά ’Αγορά είναι προ
φανώς τά σπουδαιότερα δημόσια κτίσματα τής 
άρχαίας Δημητριάδος, πρός τήν έρευναν καί μελέ
την τών όποιων πρέπει νά κατευθυνθή ή προσπά- 
θειά μας εις τό μέλλον, άν ΰπάρχη σοβαρά 
πρόθεσις συνεχίσεως τών έργασιών πρός άπο- 
κάλυψιν τής σπουδαίας αύτής έλληνιστικής πό- 
λεως, τής όποιας γνωρίζομεν καλώς τόν τειχι- 
σμόν καί τήν περίμετρον, άλλά μέχρι πρό τίνος 
τίποτε σχεδόν περί τών δημοσίων κτηρίων της.

3. «Κουρσούμ Τζαμί» Τρικάλων

Κατά τάς υποδείξεις καί τά σχέδια τής Διευ- 
θύνσεως Άναστηλώσεων, τή έπιβλέψει δέ τού 
πολ. μηχανικού Εύ. Καλκετενίδη, έγένετο έναρ- 
ξις τής συντη ρήσεως τού μουσουλμανικού τε
μένους Όσμάν Σάχ ή Κουρσούμ Τζαμί, έν Τρι- 
κάλοις. Αί έργασίαι περιωρίσθησαν πρός τό παρόν 
είς τήν διαμόρφωσιν τού περιβάλλοντος τό μνη- 
μεϊον χώρου καί τήν περίφραξιν, ένφ έμελετήθη ή 
άπόφραξις τών καθέτων ρηγμάτων, ώς καί ή άνα- 
κεράμωσις τής στέγης.

4. Μετέωρα

Εις τάς συνεχιζομένας άπό έτών έργασίας 
συντηρήσεως τών μνημείων τών Μετεώρων, κατά 
τά σχέδια τής Διευθύνσεως Άναστηλώσεως, 
έβοήθησεν ό^Έπιμελητής ’Άγγελος Λιάγκουρας· 
τήν τεχνικήν έπίβλεψιν εϊχεν ό αυτός μηχανικός 
Εό. Καλκετενίδης.

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

1. Τ ω λ κ ό ς

Καί κατά τό 1961 έσυνεχίσθη ή συστηματική 
άνασκαφή τής άρχαίας Ίωλκοϋ, δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, είς τό «Έργον» 
τής όποιας (1961, σελ. 51-60) έδημοσιεύθη σχε
τική έκθεσις.

Τά κυριώτερα πορίσματα τής άνασκαφής, 
ή όποια καί έφέτος περιωρίσθη είς τήν στρωμα
τογραφίαν ( Π ί ν. 194 α ), έπειδή δέν κατωρθώθη

άκόμη νά κατεδαφισθούν τά ύπερκείμενα τού 
μυκηναϊκού άνακτόρου τμήματα τοϋ τουρκικού 
τείχους καί τά οικήματα, ύπήρξαν έν περιλήψει 
τά έξής : α. Τό μυκηναϊκόν στρώμα τής Ίωλκοΰ 
έχει τεράστιον πάχος, άφοΰ μόνον ή έπίχωσις τής 
YE. III περιόδου έφθανεν είς 2.80 - 3.00 μ. Ή 
διαπίστωσις είναι έκπληκτική, έπειδή μέχρι τούδε, 
μόνον είς τήν γειτονικήν Νήλειαν ( τά « Πευκά
κια » τού Βόλου ) είχε σημειωθή ΥΕ. στρώμα πά
χους 2 - 2.50 μ. ( Πρβλ. Τό Έργον τής Άρχαιολ. 
Έταιρ., 1957, σελ. 31 έξ. ), ένώ είς άλλας θέσεις 
τής Θεσσαλίας, καθ’ όσον τούλάχιστον έδειξαν 
αί γενόμεναι έρευναι, δέν άνεκαλύφθησαν άξια 
λόγου μυκηναϊκά στρώματα. Ή έρευνα καί με
λέτη τών πλουσίων αύτών μυκηναϊκών στρωμά
των τής Ίωλκού έλπίζεται ότι θά συμβάλη είς τήν 
γνώσιν τής περιόδου έν τή θέσει ταύτη καί πι
θανώς είς τήν έπίλυσιν γενικωτέρων χρονολογι
κών προβλημάτων.

β. Ή μεγίστη πλειονότης τών YE. III γραπτών 
άγγείων (διότι περί τών μονοχρώμων δέν γεν- 
νάται ζήτημα) είναι έντοπίας προελεύσεως· άπό 
τών άρχών τής περιόδου (YE. I) έσημειώσαμεν 
παλαιότερα έντόπια άπομιμήματα, άλλά τότε άκό
μη τό ποσοστόν τών έπεισάκτων γραπτών έφαί- 
νετο λίαν υψηλόν, ένώ τώρα είναι καταφανής ή 
αυτονομία καί άνεξαρτησία τής Ίωλκοΰ ώς άγ- 
γειοπλαστικοϋ κέντρου.

Είς τήν κεραμεικήν τής YE. III περιόδου 
άλλο στοιχεϊον άξιον έξάρσεως είναι ή τεχνική 
τών άγγείων, ή χρήσις μελανού ή κάπως άμαυροϋ 
βερνικιού καί ή έντονος τάσις πρός άπλούστευσιν 
καί σχηματοποίησιν τών κοσμητικών θεμάτων, 
τά όποια πρός τό τέλος τής περιόδου προσημαί
νουν τόν «Πρωτογεωμετρικόν» ρυθμόν.

γ. Ή Πρωτογεωμετρική περίοδος έν Ίωλκώ 
φαίνεται έπίσης μακρά καί άντιπροσωπεύεται μέ 
πλούσια στρώματα (πάχους 1.80 - 2.00 μ.) καί 
τέσσαρας άρχιτεκτονικάς φάσεις. Ή μετάβασις 
έκ τής μυκηναϊκής περιόδου είναι μάλλον όμαλή, 
τούλάχιστον είς τήν κεραμεικήν, όπου ή άλλαγή 
φαίνεται άποτέλεσμα φυσιολογικής έξελίξεως 
καί όχι « εισβολής ». Στρώμα καταστροφής δέν 
διεπιστώθη κατά τήν παρούσαν άνασκαφικήν 
περίοδον είς τόν συνοικισμόν, ένώ είς τό παρα- 
πλεύρως κείμενον άνάκτορον ή πυρπόλησις είναι 
έμφανής. Είς τήν άρχιτεκτονικήν δέν διεπιστώ- 
θησαν έπίσης άλλαγαύ τά οικήματα είναι εύθυ- 
γράμμου κατόψεως, ή κρηπίς λιθόκτιστος καί ή 
άνωδομία έξ ώμών πλίνθων. Είναι όμως έξ ίσου 
άληθές, ότι τά στοιχεία, τά όποια πρός τό παρόν 
κατέχομεν περί τών πρωτογεωμετρικών οικημάτων 
είναι άνεπαρκή, δι’ άσφαλή σύγκρισιν.
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Δημητριάς. Μακεδονικόν άνάκτορον. α. Ώμαί πλίνθοι τής άνωδομίας κατά τήν ΝΑ. γωνίαν του κτηρίου,
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