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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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2. Όμόλιον
Ή τυχαία κατά τήν άπόληψιν άργίλλου ΰπό 

έργατών άνεύρεσις χρυσών κοσμημάτων έξαι- 
ρέτου τέχνης, είς τούς πρόποδας τοϋ υψώματος 
«Ντάπη Ράχη» πλησίον τής δεξιάς όχθης τοϋ 
Πηνειού, πρό τού άρχαίου Όμολίου καί τού ούχί 
μακράν επίσης κειμένου ομωνύμου χωρίου (τέως 
Λασποχώρι), έγένετο αφορμή διενεργείας δοκι
μαστικών άνασκαφών είς τόν χώρον μιας έκ των 
πολλών λησμονημένων άρχαίων πόλεων τής Θεσ
σαλίας. Τά χρυσά κοσμήματα άποτελοΰν αληθή 
θησαυρόν, τόν όποιον άπεπειράθησαν νά οίκειο- 
ποιηθοΰν οί εύρόντες, τελικώς όμως, χάρις είς 
τάς προσπάθειας τών αστυνομικών άρχών, παρε- 
δόθη καί ήδη έκτίθεται είς τό Μουσεΐον τοϋ 
Βόλου. Τό εύρημα θά μελετηθή ιδιαιτέρως, ένταϋ- 
θα δέ έκθέτομεν κυρίως τά αποτελέσματα τών δο
κιμαστικών άνασκαφών, αί όποϊαι άρχικώς πε- 
ριωρίσθησαν είς τήν θέσιν εύρέσεως τών κοσμη
μάτων, άλλά κατόπιν έξετάθησαν καί πρός άλλα 
σημεία τής περιοχής, όπου ή έπέμβασις έκρίθη 
αναγκαία, διά νά άποτραπή σύλησις.

Ή άρχαία πόλις τοϋ Όμολίου έξετείνετο έπί 
τών βορείων κλιτύων προβούνου τής Όσσης, 
μεταξύ δύο ρευμάτων (Π ί ν. 194β), έξ ών τό 
πρός δυσμάς «Ρέμα τής 'Αγ. Παρασκευής» 
είναι βαθύ καί άπότομον, τό δέ πρός άνατολάς 
« Ρέμα τού Κολιαλή » άποτελεΐ σήμερον τό δυ
τικόν δριον τοϋ συγχρόνου όμωνύμου χωρίου. 
Λείψανα τειχών σφζονται έπί τής άκροπόλεως 
(Προφ. Ήλίας) καί εις τινας θέσεις τής κάτω 
πόλεως. Ή θέσις είναι φύσει όχυρά, έδέσποζε 
δέ τής έξόδου τών Τεμπών καί ήλεγχε τήν έπί τοϋ 
παραρρέοντος Πηνειού γέφυραν. Τάφοι εύρέθησαν 
κατά καιρούς είς τάς παρυφάς τής πόλεως, ιδίως 
εις τούς πρός Β χαμηλούς γηλόφους, παρά τόν 
Πηνειόν, μάλιστα δέ περί τόν λόφον «Ντάπη 
Ράχη», διά τοϋ όποιου διέρχεται σήμερον ή 
αμαξιτή όδός έκ Τεμπών πρός Όμόλιον καί Στό- 
μιον (Τσάγεζι). ’Ακριβώς είς τούς πόδας τοϋ 
λόφου αύτοϋ καί είς άπόστασιν όλίγων δεκάδων 
μέτρων άπό τής δεξιάς όχθης τού Πηνειού, έ- 
κειτο ό τυχαίως άνευρεθείς ύπό τών έργατών τά
φος, ό περιέχων τά θαυμάσια χρυσά κοσμήματα.

’Ολίγον ύψηλότερα, είς τά τοιχώματα τής γε- 
νομένης κατά τήν διαπλάτυνσιν τής όδοϋ τομής 
παρετήρησα μόλις διαφαινόμενα σπηλαιώδη ο
ρύγματα, τά όποια, ώς άπέδειξεν ή σκαφή αυτών, 
ήσαν τάφοι τής Πρωτογεωμετρικής περιόδου 
(Πίν. 194γ ).

Άνεσκάφησαν έν όλω πέντε σπηλαιόσχημοι 
τάφοι είς τό σημεϊον αυτό, έκτος δέ, τής αύτής 
περιόδου, άλλά κτιστός θολωτός, κατεστραμμέ

νος κατά τό πλεϊστον, ήρευνήθη παρά τήν θέσιν 
« Ρέμα Κολιαλή ». "Ολοι οί τάφοι ήσαν μικρών 
διαστάσεων καί τό σχήμα αύτών οΰδόλως διέφερε 
τών άλλοθεν αγνώστων έν Θεσσαλία λαξευτών 
σπηλαιωδών ή θαλαμοειδών μυκηναϊκών τάφων" 
μόνον ή ϋπαρξις δρόμων ήτο αδύνατον νά δια- 
πιστωθή, λόγφ τής αποκοπής τής κλιτύος κατά 
τήν διάνοιξιν τής όδοϋ, βέβαιον όμως είναι ότι 
υπήρξε πάντοτε στόμιον.

Ό πρώτος τάφος ( τάφος I) ήτο ώοειδής, δια
στάσεων 1,85 X 1,10 μ., ΰψ. 0,95μ. Περιείχε τούς 
σκελετούς τεσσάρων νεκρών, μέ τάς κεφαλάς 
πρός τό νότιον τμήμα. Κτερίσματα : έπτά πήλινα 
άγγεϊα (δύο πρόχοι, άμφορεύς, θήλαστρον, κύ
πελλα ), τέσσαρα χρυσά κοσμήματα (δύο έλι- 
κοειδή καί δύο δακτυλιόσχημα), δύο μικραί 
όκτώσχημοι πόρπαι, μία περόνη, δακτύλιοι, κομ
βία, ξίφος σιδηροϋν κ.ά. (Πίν. 195γ).

Ό τάφος II περιείχε πέντε σκελετούς, μέ τάς 
κεφαλάς πάλιν πρός τό νότιον μέρος καί είχε 
διαστάσεις 2.35X 1.47, ϋψ. 1.15μ., έσφζε δέ καί 
λείψανα κτιστοϋ τοιχαρίου, άποφράσσοντος τό 
στόμιον. Δύο τουλάχιστον έκ τών σκελετών έφαί- 
νοντο παραμερισμένοι πρός τό βάθος τοϋ τάφου 
(Πίν. 195α). Κτερίσματα : Δύο όκτώσχημοι 
πόρπαι, σιδηροϋν μονόστομον έγχειρίδιον καί 
τινα άλλα άσήμαντα άντικείμενα.

Ό τάφος III περιείχε τέσσαρας σκελετούς έν 
πλήρει τάξει καί όλίγα παραμερισμένα οστά" 
αί κεφαλαί τών σκελετών πάλιν πρός τό νότιον 
τμήμα. Διαστάσεις 2.12X1.75 (;), ύψος 0.87μ. 
Κτερίσματα: Τρία όρειχάλκινα ψέλια, δύο
μεγάλαι όκτώσχημοι πόρπαι, χρυσοΰν δα
κτυλιοειδές κόσμημα, περόνη χαλκή (πρβλ. 
Πίν. 195 β), δακτύλιοι, σιδηρά αιχμή (Πίν. 
195 β).

Τάφος IV. Μέρος αύτοϋ είχε καταστροφή 
κατά τήν διάνοιξιν τής όδοϋ ή καί έσυλήθη άκόμη, 
διότι πλήν όλίγων τεμαχίων μικρού στρεπτού 
χαλκοϋ δακτυλίου, ούδέν άλλο κτέρισμα άνευ- 
ρέθη, έλάχιστα δέ ήσαν καί τά όστά. Διαστάσεις 
2.10 X 1.65(;), ύψος 0.82μ.

Τάφος V. Λίαν ένδιαφέρων, ώς διατηρών τό 
στόμιον, πλάτους 0.67μ. καί μήκους μόλις 0.45μ., 
πεφραγμένον διά λίθων, τούς όποιους έκάλυπτεν 
έμπρός καθέτως έμπεπηγμένη πλάξ ( 0.87 X 0.68μ. 
πάχ. 0.06μ.). Διαστάσεις : 2.35 X 2.15, ϋψ. 1.00 μ. 
περίπου. Δύο σκελετοί μέ τάς κεφαλάς πρός τό 
στόμιον, ήτοι τό άνατολικόν μέρος τοϋ τάφου. 
Κτερίσματα : Πέντε αγγεία, δύο χαλκά στρεπτά 
καί θραύσματα άλλων, χαλκούς δακτύλιος καί 
πέντε σίδηροί, τρεις περόναι σιδηραϊ, μέ άγγειό- 
σχημον κεφαλήν, τεθραυσμέναι.
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Πάντες οί άνωτέρω τάφοι έκειντο πλησίον 
άλλήλων, άπετέλουν δηλαδή συστάδα. Ή μορφή 
τοϋ έδάφους καί ή πυκνή έκ θάμνων βλάστησις 
έδυσχέραναν τήν άναζήτησιν άλλων εις τά πέριξ. 
Οί τάφοι χρονολογούνται εύχερώς είς τήν Πρω
τογεωμετρικήν περίοδον έκ τής παρουσίας πλήν 
τών χειροποιήτων άγγείων (Πίν. 196α) (τά 
όποια, καίτοι συνεχίζουν παλαιοτέρας παραδόσεις, 
δέν φέρουν γραπτήν κόσμησιν καί δέν χρονολο- 
γοϋνται άρα ακριβώς) καί τυπικών πρωτογεω
μετρικών άγγείων (πρβλ. Πίν. 195 γ). Ή θέσις 
τοΰ 'Ομολίου είς τήν βόρειον έσχατιάν τής Μα
γνησίας καί είς τά όρια τής Θεσσαλίας, προσ
δίδει ιδιαιτέραν σημασίαν είς τά έκ τών τάφων 
αύτών ευρήματα, τά όποία φαίνονται στενώς συν
δεόμενα μέ τά τοΰ νεκροταφείου τής Βεργίνας είς 
τήν Μακεδονίαν καί, φυσικά, μέ τήν Μαρμά- 
ριανην.

Ό τάφος VI ήτο κτιστός θολωτός, άλλά 
μικρόν μόνον μέρος αύτοϋ διετηρεΐτο- τό πλεΐ- 
στον είχε καταστροφή έκ τής ροής μικροϋ ρεύ
ματος, τό όποιον διέρχεται ατραπός έκ τοϋ Ρέ
ματος Κολιαλή πρός τήν άρχαίαν άκρόπολιν. 
Τό σιρζόμενον μήκος τοϋ τάφου ήτο 2.30μ., τό δέ 
κάτω μέρος τοϋ τοίχου έσφζετο κατά τήν ΝΔ 
πλευράν μέχρις ϋψους έπτά δόμων καί παρουσίαζε 
ΐσχυράν πρός τά έσω έκφοράν. Είς τό σημεϊον 
αυτό καί έπί τοϋ δαπέδου εύρέθησαν όστα παρα
μερισμένα έν σωρώ (Πίν. 196β), έλάχιστα 
θραύσματα άγγείων μονοχρώμων, τεμάχιον σι
δηρού έγχειριδίου καί ψήγματα χαλκοϋ. Ό ύπο- 
δείξας όμως τόν τάφον χωρικός έβεβαίωσεν, ότι 
πρό τινων έτών εϊχεν άνεύρει έκεΐ όκτώσχημον 
πόρπην, τήν όποιαν τελικώς άπέρριψε. "Ωστε δέν 
ύπάρχει αμφιβολία περί τής ήλικίας τοΰ τάφου, 
ό όποιος φαίνεται περίπου σύγχρονος πρός τούς 
λαξευτούς. Άλλ’ ή ϋπαρξις έν τή αυτή θέσει 
συγχρόνως διαφόρων τύπων τάφων κατά τήν αυτήν 
έποχήν είναι διδακτική· διότι άποδεικνύει ότι 
έκ τής φύσεως τοϋ έδάφους έξαρτάται ή δομή 
τοΰ τάφου καί ό τρόπος τής κατασκευής αύτοϋ.

Καί τά νεκροταφεία τών κλασσικών χρόνων 
έξετείνοντο έπίσης παρά τά κράσπεδα τής αρ
χαίας πόλεως. Ή έρευνα ήμών περιωρίσθη είς 
δύο σημεία : α. Είς τούς πόδας τοΰ υψώματος 
«Ντάπη Ράχη», κατά τήν θέσιν «Κοκκινό
χωμα », παρά τήν δεξιάν όχθην τοϋ Πηνειοϋ καί 
β. πλησιέστερα πρός τήν πόλιν, έντός τών άμπε- 
λώνων.

Είς τόν πρώτον τομέα άνεσκάφη κατ’ άρχάς 
τό ύπολειφθέν τμήμα τοΰ τάφου A (Σ χ ε δ. 1 ), 
έντός τοΰ όποιου είχον εύρεθή τά χρυσά κοσμή
ματα. Ό τάφος ήτο άπλοΰν όρυγμα έντός τοΰ

άργιλλώδους έδάφους, χωρίς καμμίαν άλλην δια- 
μόρφωσιν, έσφζετο δέ τό πρός τούς πόδας τής 
νέκρας τμήμα. Δύο ύάλινα πολύχρωμα άλάβα- 
στρα (Πίν. 197 α ) καί τμήματα τρίτου, άπλοϋς 
δίσκος χαλκοϋ κατόπτρου, μικρά μελαμβαφής 
υδρία, ληκύθιον κοσμούμενον διά δικτυωτοΰ 
(Πίν. 197 β ), πεντήκοντα καί πλέον αστράγαλοι 
προβάτου, ήσαν τά έκ τοΰ τμήματος αύτοϋ γενό- 
μενα ευρήματα. Τά χρυσά κοσμήματα είχον 
εύρεθή προφανώς είς τό άνω μέρος τοϋ τάφου, 
παρά τήν κεφαλήν καί τό στήθος τής νέκρας- 
άν αί διηγήσεις τών έργατών είναι άληθεϊς, ό 
τάφος δέν είχε μήκος μεΐζον τοϋ 1.50μ., τά δέ 
περισωθέντα είς κακήν κατάστασιν όστά άφή- 
νουν νά είκάσωμεν, ότι ή ήλικία τής νέκρας 
ήτο μικρά. Έκ τών κοσμημάτων τά σπουδαιότερα 
είναι ζεΰγος χρυσών ένωτίων μηνοειδών, άπαρ- 
τιζομένων έκ δύο κυρτών συνηνωμένων έλασμά- 
των, έξ άλύσεως πλεκτής καί έπιθέτου πτερωτού 
ίππου, έφ’ ού περιστερά (μή σφζομένη είς τό 
έτερον )· άπολήγουν είς λεοντοκεφαλήν, έλκουν 
δ’έκαστον 16-17 γραμμάρια (Πίν. 198α). 
'Ολόκληρος σχεδόν ή έπιφάνεια κοσμείται διά 
κοκκιδωτών σχεδίων, άνθεμίων, έλίκων, φύλλων, 
ροδάκων κλπ., άπαρτιζόντων σύνολον θαυμαστόν 
καί Φς σύνθεσις καί Φς λεπτούργημα τορευτικής 
δεξιότητος. Πρόκειται άληθώς περί άριστουργη- 
μάτων τής έλληνικής τορευτικής τών περί τό 
400 π. X. χρόνων.

Έξ ίσου σημαντικά είναι τρία χρυσά μετάλ
λια, άπαρτιζόμενα έκ δύο μερών, τοϋ δίσκου, τοϋ 
όποιου τήν περιφέρειαν ορίζουν συνεχείς κοκ- 
κίδες, καί τοϋ έμβλήματος, τό όποιον είναι στε
ρεά συγκολλημένον καί φέρει έκτυπον κεφαλής 
Άθηνάς Παρθένου κατ’ ένώπιον. Διάμετρον
0.033, βάρος 5 γραμμάρια περίπου (Πίν. 198β ).

Έκ τοϋ αύτοϋ τάφου προέρχεται έπίσης άλυσις 
χρυσή, μήκους 0,40μ., πεπλεγμένη έξ όκταπλοϋ 
λεπτοτάτου σύρματος, άπολήγουσα είς λεοντο
κεφαλήν καί πολλαί ψήφοι χρυσαί όρμου, έχου- 
σαι σχήμα άγγειδίου μετά ρόδακος άνω (Πίν. 
198δ) άφ’ ένός καί άκανθοειδοϋς κοσμήματος 
άφ’ έτέρου, παρεμβαλλομένου μεταξύ τών ροδάκων. 
Συνολικώς περιήλθον είς χεΐρας μας μόνον έξ 
ψήφοι άγγειόσχημοι μετά ροδάκων καί τμήματα 
τριών άλλων, έπίσης δέ έπτά άκανθοειδή κοσμή
ματα καί τό άνθεμωτόν πέρας τοΰ όρμου- άναμφι- 
βόλως όμως τά τεμάχια τοΰ όρμου θά ήσαν άρχι- 
κώς πολύ περισσότερα.

Ό τάφος Β άπεϊχε τοΰ πρώτου τρία περίπου 
μέτρα, είχε τόν αύτόν περίπου έξ Α πρός Δ προσ
ανατολισμόν καί τήν αύτήν μορφήν. Περιείχε 
τά μόλις διακρινόμενα λείψανα κόρης, παρά τήν
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Κεφαλήν τής όποιας εύρέθησαν δύο χρυσά ένώ- 
τια μηνοειδή, μικρά σχετικώς καί φέροντα ά- 
πλουστέραν κόσμησιν (άνθέμια κατά τά άκρα, 
σπεϊραι κατά μήκος καί έγκαρσίως εις τό μέσον ). 
Βάρος 2,5 γραμμάρια.

Παρά τήν δεξιάν χείρα καί πρός τό στήθος 
εύρέθη δακτύλιος άργυροΰς, μέ κινητήν περί 
άξονα σφενδόνην, άποτελουμένην έκ δύο δίσκων 
έξ όρείας κρυστάλλου, συνηνωμένων διά πλακάς 
έκ lapis lazuli ένδιαμέσως. Οΐ έκ κρυστάλλου 
δίσκοι κοσμούνται έσωθεν διά γλυφών, έντός 
τών όποιων έχύθη χρυσός· καί ό μέν εϊς, ό με 
δψιν κυρτήν, έχει παράστασιν τής Θέτιδος

έπί θαλασσίου ίππου, φερούσης τά όπλα (κρά
νος καί άσπίδα) εις τόν Άχιλλέα (Π ί ν. 198γ ), 
ό δ’ έτερος, έπίπεδος τήν όψιν, παράστασιν έρω
τος έπί δελφίνος.

Τό κάλλος των παραστάσεων είναι άνάλογον 
πρός τήν καταπληκτικήν τεχνικήν τού όλου, 
έξαίρεται δέ περισσότερον άπό τήν άντίθεσιν 
τού χρυσού έπί τού βαθυκυάνου λίθου καί τήν 
έπίτασιν τής λάμψεως διά τής κρυστάλλου.

Ό τύπος τού δακτυλίου δέν είναι άγνωστος, 
άλλά νομίζω ότι ή τεχνική δέν είναι άλλοθεν 
γνωστή.

Άλλα εύρήματα έκ τού τάφου αυτού ήσαν: 
ψήφοι σψαιρικαί καί φυλλάρια χαλκά έπίχρυσα 
έξ όρμου, τά όποια μέ πολλήν δυσκολίαν διεχω-

ρίσθησαν άπό τό λασπώδες χώμα καί κατά τό 
πλείστον διελύθησαν αμέσως μετά τήν έξαγωγήν, 
δύο πελίκαι έρυθρόμορφοι μετά παραστάσεων 
’Αμαζόνων, μή διατηρούμενοι καλώς, χρονολο
γούμενοι δέ εις τό τέλος τού Ε' ή τάς άρχάς τού 
Δ' αί., πήλινον είδώλιον καί άστράγαλοι.

Οί λοιποί εις τήν αύτήν θέσιν άνασκαφέντες 
τάφοι (Γ, Δ, Ε, ζ) δέν απέδωσαν άξια λόγου 
εύρήματα. Τού τάφου Δ περιεσώθη τό σχήμα τού 
σκελετού, διότι τά όστά ήσαν καί έδώ λίαν εϋ- 
θριπτα· έλάχιστα άγγεία μελαμβαφή, μία χαλκή 
πόρπη καί δύο δακτύλιοι εις σχήμα κρίκων 
απλών, δύο κωδωνοειδή έξαρτήματα, ήσαν τά

μόνα αντικείμενα έντός τών τάφων. Άκαρποι 
άπέβησαν δοκιμαστικοί τάφροι εις τά πέριξ. 
Μόνον πλησιέστερα πρός τήν όχθην τού ποτα
μού, όπου έντός τομής τής έπιχώσεως παρετηρή- 
σαμεν στρώμα καύσεως, ή δοκιμαστική σκαφή 
ύπήρξεν έπιτυχής. Άνεκαλύφθη δηλαδή ή θέσις 
καύσεως νεκρών έκτεινομένης εις τό πλείστον 
τής τάφρου, ή όποια είχε διαστάσεις 4.00 X 4.00 μ. 
Τό κέντρον τής πυράς κατελάμβανε μικροτέραν 
έκτασιν καί έκεΐ άκριβώς εύρέθησαν όλίγοι λί
θοι, όχι όμως κατά τινα σειράν. Εις τό δυτικόν 
άκρον τής τάφρου εύρέθη τάφος κεραμοσκεπής, 
περιέχων τόν σκελετόν γυναικός καί ώς κτερίσμα- 
τα ληκύθιον καί σκυφίδιον μελαμβαφή, δύο όρει- 
χαλκίνας πόρπας, ζεύγος άπλών δακτυλίων κατά
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τήν δεξιάν χείρα. Ό τάφος χρονολογείται εις 
τό β' ήμισυ τοΟ Δ' αί. π. X. καί πρός τό τέλος 
αύτοΟ, άλλα πάντως ήτο όλίγον προγενέστερος 
τής πυράς, τά έκ τής όποιας ευρήματα πρέπει νά 
χρονολογηθούν είς τό τέλος τοΟ αίώνος. Τά κυ- 
ριώτερα έξ αυτών είναι σιδηρά, άρίστης διατηρή- 
σεως (προφανώς είς τήν διατήρησιν έπέδρασεν 
ή ισχυρά καϋσις) καί είναι αίχμαϊ δοράτων (9), 
μαχαιρίδια (7), μάχαιραι (2), λεπίδες έγχειρι- 
δίων (4), ήλοι καί άλλα είς τεμάχια. Πολλών έξ 
αυτών ή έπιφάνεια διατηρεί τό τεφροκύανον 
χρώμα τοϋ προσφάτως σφυρηλατηθέντος σιδή
ρου. Εΰρέθησαν έπίσης πόρπαι όρειχάλκιναι, 
τρία άργυρά νομίσματα Λαρισαίων (τών μέσων 
τοΟ Δ' αί. περίπου) καί έν χαλκοϋν, άλλ’ είς 
στρώμα προγενέστερον τής πυράς καί άλλα τινά 
άσήμαντα μικρά άντικείμενα.

Είς τόν δεύτερον τομέα τών δοκιμών άνεσκά- 
ψαμεν τάφους, οί όποιοι είχον ήδη συληθή ή 
έκινδύνευον νά συληθοϋν έντός τής άμπέλου 
’Αστεριού Χουλιάρα άνεσκάφη τάφος κτιστός 
κιβωτιόσχημος, διαστάσεων 2.06Χ10.5μ., δστις 
είχεν άνακαλυφθή κατά τήν διάνοιξιν αΰλα- 
κος καί είχεν έρευνηθή λάθρα. Μόνον πρός τό 
δυτ. άκρον εΰρέθη τμήμα τής έπιχώσεως άθικτον 
καί έντός αυτού τεμάχια κρανίου καί τινα άλλα 
όστά, ψήφοι όρμου πήλινοι, έπιχρυσωμένοι καί 
χαλκά φυλλάρια έκ τοϋ αύτοΰ όρμου, έπίχρυσα 
καί λίαν εύθριπτα, αιχμή σιδηρά καί έπτά χαλκά 
νομίσματα, ών τρία τοϋ Κασσάνδρου. Κατά τήν 
ΒΑ γωνίαν τέλος εΰρέθησαν λύχνος πήλινος καί 
άλλα τεμάχια άγγείου, ώς καί κάτω σιαγών δευ
τέρου σκελετοϋ πιθανώς.

Ύπεράνω τοϋ τάφου, κατά τήν δήλωσιν τοϋ 
ιδιοκτήτου τής άμπέλου, εΰρέθησαν δύο ένεπί- 
γραφοι στήλαι, έξ ών ή μία φέρει τήν έπιγραφήν 
Μενεκρατίδα ς/Μ ενεκράτειος, ή δ’ 
έτέρα Έασικράτεια, γράμμασι τοϋ α' ήμί- 
σεος τοϋ Δ' αίώνος.

Ή τελευταία δοκιμή έγένετο έπ’ αύτής τής 
κορυφής τοϋ ύψώματος « Ν τ ά π η Ράχη », 
όπου καί ό Άρβανιτόπουλος είχεν εικάσει έκ 
τών πολλών αύτόθι κατεσπαρμένων κεράμων 
στέγης οικοδόμημά τι. Κατά τήν άνασκαφήν 
άπεκαλύφθη τοίχος έκ μεγάλων λίθων έκτισμέ- 
νος, σιρζόμενος είς μήκος 4,65 μ. καί έτερος κά
θετος πρός αυτόν, μήκους 3,55 μ. Δυτικώτερον 
εΰρέθη λάξευμα έπί όγκώδους λίθου, παράλληλον 
πρός τόν έτερον τών τοίχων. Έκ τών λειψάνων 
αυτών δέν συνάγεται άσφαλώς ή φύσις τοϋ κτη
ρίου, άπαιτείται δέ περαιτέρω έρευνα πρός έξα- 
κρίβωσιν τών πραγμάτων. Δυστυχώς πλήν τών 
άφθονων τεμαχίων κεράμων ούδέν έτερον εύρημα

έγένετο κατά τήν δοκιμήν, οΰτω δέ καί ή ήλικία 
τοϋ κτίσματος παραμένει σκοτεινή (πιθανώς 
άρχαί τοϋ Δ' αί. π. X. ).

ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

1. Δημητριάς

Τάφος τών όψιμων ρωμαϊκών χρόνων εΰρέθη 
τυχαίως έντός τοϋ κτήματος Νικολ. Νικολάου, 
παρά τό άρχαϊον τείχος καί πλησίον τοϋ μικροϋ 
πύργου τής λεγομένης « Πύλης τών Άμφανών », 
είς άπόστασιν όλίγων μέτρων άπό τής δημοσίας 
όδοΰ πρός Άλυκάς. Ό τάφος δέν περιείχεν άξια 
λόγου κτερίσματα, έκαλύπτετο όμως άπό τήν έν- 
διαφέρουσαν στήλην τής Σεκούνδας, ή όποια έξε- 
τέθη είς τήν αίθουσαν Ε τοϋ Μουσείου Βόλου.

Πλήθος τάφων τών αύτών χρόνων καί τών 
Παλαιοχριστιανικών, εΰρέθη έξ άλλου κατά τήν 
διάνοιξιν τής νέας όδοϋ, είς τήν περιοχήν με
ταξύ τής παλαιάς πυριτιδαποθήκης καί τοϋ φά
ρου. Οί τάφοι ήσαν κτιστοί, κιβωτιόσχημοι οί 
πλεΐστοι, άλλ’ έσημειώθησαν καί ταφαί έντός 
πίθων ή κεραμοσκεπείς τάφοι. Τόν καθαρισμόν 
αύτών καί τήν έποπτείαν τών έργασιών διανοί- 
ξεως τής όδοϋ άνέλαβεν ό ’Επιμελητής Α. Λιάγ- 
κουρας, δστις θά έκθέση άλλαχοϋ τά σχετικά 
πορίσματα.

2. Γλαύκη (Σαρτζιλάρ )

Ύπό τοϋ Δ. Τσιτσούλη παρεδόθη μαρμάρινον 
γυναικεΐον άγαλμα, άκέφαλον, μέτριας τέχνης 
έλληνιστικών χρόνων, ΰψους σωζομ. 0.82 μ., 
εύρεθέν, κατά τήν δήλωσιν του είς θέσιν « Κε
φαλάρι », παρά τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν 
Γλαύκης.

3. Πλατύκαμπος ( Τοπουζλάρ )

Υποδείξει τοϋ φιλάρχαιου ίατροϋ τής Λαρίσης 
Γ. Θεοδώρου, παρελήφθη παρά τοϋ Κωνσταντίνου 
Άλεξοπούλου μαρμάρινη στήλη έλλιπής τήν 
στέψιν καί τήν βάσιν, ΰψους σωζομένου 1.50 μ., 
πλάτους 0.60μ. καί πάχους 0.13μ., φέρουσα είς 
τήν στενήν πλευράν, γράμμασι τοϋ Ε' π.Χ. αί., 
έπίγραμμα, έχον οΰτω :
ΕΝΘΑΔΕ ΑΑΣΤΥΚΡΑ (*Ενθάδε FΑατυχοά[τ - - -
ΚΕΙΤΕΠΑΣΚΑΕΙΤΟΜ [...............( χεΐτ’
ΚΙΝΕΑΔΑΣ ΝΟΤΟΣ ΓΑΝ Ε ]- - - ( Κινεάδας νότος γάν e- - ·

Ή στήλη εύρέθη είς θέσιν « Μαγούλα στις 
Γοϋρνες», περίπου 5 χιλιόμετρα δυτικώς τοϋ 
χωρίου.

Παρά τό αυτό χωρίον, περισυνελέξαμεν ά
φθονα όστρακα νεολιθικών άγγείων έκ τών πα
ρειών μεγάλης άποστραγγιστικής αΰλακος, ή
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όποια διήλθεν έκ τού άκρου τού γνωστού προϊ- 
στορικοΟ συνοικισμού «Μαγούλα», ανατολι
κής τού συγχρόνου συνοικισμού (Πρβλ. Δ - Σ 
άριθ. 21).

4. Κραννών

Ύπό τού Θωμά Σερβιτά παρεδόθησαν δύο 
έπιγραφαί, εύρεθεΐσαι είς τήν θέσιν « Κάστρο », 
όπου ή άρχαία Κραννών.

Άμφότεραι εύρέθησαν ολίγον έξω τής αρ
χαίας άκροπόλεως, έντός τού άγροΰ τού Μιχ. 
’Αναστασίου :

α. Άντιφάνης Κοατίν[ου 
Άριστων Άρχίνου 
άγορανομήααντες 
τήν στοάν

Ή έπιγραφή είναι κεχαραγμένη έπί έντοπίου 
πωρολίθου, ύψους 0.285 μ., προερχομένου άσφα- 
λώς έξ αύτής της στοάς, άνάγεται δέ είς τόν Β’ 
π. X. αιώνα. Τά όνόματα είναι γνωστά έκ Θεσσα- 
λικών έπιγραφών, έξαιρέσει τού Π ό λ ω ν ο ς, 
όστις είναι πιθανώς υίός τού γυμνασιάρχου Πί- 
θωνος (IG IX 460).

β. Έπί μαρμάρινης βάσεως, φερούσης άνω 
τόρμον, έλλιπούς πανταχόθεν σχεδόν, έπιγραφή 
(ΰψ. γραμ. 0,012-18· πιθανώς τέλη τού Β' αί. 
π. X.):

Παρθ[ένωι;]
Βανβνκί[ αι ]
Άσυλο[ς ;]
Έργ I---------------
εν[ ξάμεν —]

Ή συμπλήρωσις είναι υποθετική, άλλά δέν 
φαίνεται δλως άπορριπτέα ή άνάθεσις είς τήν 
Βαμβυκίαν Παρθένον, τήν έκ τού Λου
κιανού γνωστήν ώς «Συρίαν θεόν», τήν άλλως 
όνομαζομένην Άτάργατιν ή Δερκετώ, τής όποιας 
ή λατρεία είχε διαδοθή και έν Έλλάδι κατά τούς 
ελληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους.

5. Φθιώτιδες Θήβαι

Ύπό τού Έπιμελητοΰ Α. Λιάγκουρα άνεσκάφη 
τάφος τυχαίως άποκαλυφθείς πλησίον τής δημο
σίας όδοΰ παρά τήν θέσιν τών Φθιωτίδων Θηβών 
(«Κάστρο» τού χωρίου Μικροθήβαι, τέως 
Άκιτσι), περιέχων χαλκήν ύδρίαν, έφθαρμένην 
πρός τό κάτω μέρος, άπλήν καί σχεδόν άνευ 
κοσμήσεως.

6. Νέα Άγχίαλος

Ύπό τού αύτοΰ Έπιμελητοΰ άνεσκάφη δοκι

μαστικής τμήμα λουτρώνος τών έσχάτων ρωμαϊ
κών ή πρωίμων Παλαιοχριστιανικών χρόνων, 
πλησίον τού νέου κτηρίου τού Οινοποιείου Νέας 
Άγχιάλου, ήρευνήθη δέ έπίσης τό πρός τόν νάρ
θηκα μέρος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τυ
χαίως έπισημανθείσης κατά τήν διάρκειαν ίσο- 
πεδωτικών έργασιών διά μηχανικού έκσκαφέως. 
Ή θέσις τής νέας βασιλικής, ή όποια είχε κατα
στροφή ύπό πυρκαϊας, εύρίσκεται κατά τό ΝΑ 
άκρον τού συγχρόνου οικισμού, είς άπόστασιν 
όλίγων δεκάδων μέτρων άπό τής παραλίας

7. Φίλια Καρδίτσης

Κατά τήν θέσιν «Χαμάμια» τού χωρίου 
αύτοΰ, τό όποιον κεϊται πρός νότον τών Σοφά
δων, οί χωρικοί άνέσκαψαν τόν άποθέτην Ιερού, 
προφανώς, άπό τών Γεωμετρικών καί άρχαϊκών 
χρόνων ιδρυμένου, ώς συνάγεται έκ τών άντικει- 
μένων, άτινα κατεσχέθησαν καί άλλων, παραδο- 
θέντων ήμϊν. Ή διατήρησις τών χαλκών, μεταξύ 
τών όποιων άγαλμάτια, πόρπαι, δακτύλιοι κλπ. 
είναι έκπληκτική.

8. Άγιος Νικόλαος - Λουτρού (Καρδίτσης)

Είς τήν θέσιν αΰτήν έσημειώθησαν έπίσης 
λαθραίοι σκαφαί· περιωρισμένη δοκιμαστική 
σκαφή ένηργήθη ύπό τού Έπιμελητοΰ Α. Λιά
γκουρα, άποκαλύψασα τμήματα κτηρίου τών ρω
μαϊκών χρόνων ( λουτρού, πιθανώς ), ώς καί λεί
ψανα παλαιότερα έντός δοκιμαστικών φρεατίων.

9. Μαγούλα Δεμερλί

Είς τήν παρειάν βαθέος σκάμματος έπί τού 
προϊστορικού αύτοΰ συνοικισμού, ό όποιος κεϊται 
είς άπόστασιν 500 μ. περίπου ΝΑ. τού σιδηρο
δρομικού σταθμού Παλαιοφαρσάλου, συνελέγη- 
σαν άφθονα όστρακα άγγείων τής Άρχαιοτ. Νεο
λιθικής, μεταξύ τών όποιων καί πρώιμα (τών 
φάσεων « Πρωτοσέσκλον » καί «Προ-Σέσκλον»).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ

(ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ) 1961

Ή διενέργεια τής7 άνασκαφής είς τάς Φθιώ
τιδας Θήβας ( Νέαν^Άγχίαλον) άνετέθη,' άπό 
κοινού, είς τόν Καθηγητήν κ. Γεώργιον Σωτη
ρίου καί τόν Επιμελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων κ. Παύλον Λαζαρίδην.

’Ατύχημα όμως, έπισυμβάν είς τόν κ. Σωτη-
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α. Ίωλκός. Στρωματογραφική τομή, β. "Αποψις τής θέσεως τοϋ αρχαίου Όμολίου από Β. Εις τήν 
κορυφήν ή άκρόπολις, γ. Όμόλιον. Σπηλαιώδεις πρωτογεωμετρικοί τάφοι
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Όμόλιον: α. 'Εσωτερικόν σπηλαιώδους πρωτογεωμετρικού τάφου, β. Χρυσά κοσμήματα έκ Πρωτογεω
μετρικών τάφων, γ. Πρωτογεωμετρικός άμφορεύς τάφου I (άριθ. Κ. 2550)
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Όμόλιον: α. Πρόχοι όπισθότμητοι έκ σπηλαιωδών Πρωτογεωμ. τάφων, β. Κτιστός θολωτός Πρωτογεωμ.
τάφος παρά τό «Ρέμα Κολιαλή»
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Όμόλιον: α. Τάφος Α. Πολύχρωμα ύάλινα αλάβαστρα, β. ’Αγγεία έκ τοΰ τάφου A

cm.
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Όμόλιον: α-β. Τάφος Α. Χρυσοϋν ένώτιον (μέγεθος 2:1) καί χρυσοϋν μετάλλιον, γ. Τάφος Β. Δακτύ
λιος (μέγεθος 2:1 περίπου), δ. Τάφος Α. "Ορμος χρυσού περιδέραιου (ϋψ. 0,0265 μ.)
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