
40 N. X. Κοτζιά: ΛείβηΦρα) Πίμπλεια, Πιερίς, ή πατρίς τοΰ Όρφέως ΑΕ 1948-1949

την υπό τοΰ στρατηγού τών Αίτωλών Σκόπα 
γενομένην τφ 220 π.Χ. άγρίαν επιδρομήν, δστις 
κατά Πολύβιον (IV 62) ήρήμωσε καί έλεηλά- 
τησε χήν Πιερίαν πάσαν καί δείνας καταστρο- 
φάς εις αυτό τό Δΐον έπήνεγκε μή φεισθε'ις ουδέ 
τών ιερών οΰδενός.

Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων συνάγεται, δτι 
τών τριών θρακικών τής Πιερίας πόλεων τα μεν 
Λείβηθρα ή Λείβηθρον κεϊνται εκατέρωθεν τών 
οχθών τοΰ Ζυλιάνα καί παρά την συμβολήν τών 
τεσσάρων χειμάρρων, ή δέ άκρόπολις τούτων 
επί υψώματος έχοντος δεξιά τον χείμαρρον Γρί

βαν καί αριστερά τον Καβουρόλακκον, ή δέ Πίμ- 
πλεια ή Πίμπλα εν τή Παλιά Μαλαθριά ή 'Αγ. 
Παρασκευή, ή δέ Πιερία ή Πιερίς έξωθεν τοΰ 
Δίου προς νότον αΰτοΰ καί παρά τον Βαφύραν 
ποταμόν ΰπερθεν δέ ταΰτης τό τέμενος, εν ω ό 
τάφος τοΰ Όρφέως. Περί τάς τρεις ταΰτας πό
λεις περιστρέφονται τά κατά την γέννησιν, δια
μονήν καί τον θάνατον τοΰ Όρφέως. Λείβηθρα, 
άρα Πίμπλεια καί Πιερίς είναι ή πατρίς τοΰ 
Όρφέως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

ΥΠΟ Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗ

Κατά τό παρελθόν θέρος χωρικοί, καλλιερ- 
γοΰντες διά βενζιναρότρου τό κτήμα τοΰ κ. Άλ.

Πρόχειρον σχεδιογράφημα τής άνασκαφείσης παρά
Das hellenische Th<,

Φασοΰλα (ιδιοκτησία αδελφών Φεγγίτη), κεί
μενον περί τά 300 μ. δυτικώς τοΰ υψώματος 
τής Σοΰρλας, δπερ άνεγείρεται άνατολικώς τής 
κωμοπόλεως τών Φαρσάλων, άπέχον αυτής περί

τά 3 χμ., άπεκάλυψαν άπλοΰν λακκωτόν τάφον, 
εντός τοΰ οποίου άνευρέθη εξαίρετος χαλκή 
τεφροδόχος υδρία τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. 
αΐ. μετά πολυτίμου περιεχομένου. Τό σημαν
τικόν τοΰτο εύρημα, μετακομισθέν ήδη εις τό 
Μουσεΐον Βόλου, θέλομεν δημοσιεύσει ίδιαι-

Φάρσαλα θέσεως (τό δεξιόν ήμισυ έκ: F. Stahlin 
lien, a. 138, είκ. 93).

τέρως εις έ'να τών προσεχών τόμων τής Άρχ. 
’Εφημερίδας.

Αφορμήν λαβόντες εκ τής ανωτέρω άποκαλΰ- 
ψεως, έπεχειρήσαμεν διά κρατικής έπιχορηγή-
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σεως μικράν άνασκαφικήν έρευναν κατά την 
θέσιν ταύτην. Ή έρευνα αΰτη ούδέν τό εντυ
πωσιακόν απέδωσε, διεφώτισεν όμως ίκανώς 
τον χώρον, καταστήσασα φανερόν orι ενταύθα 
έχομεν την νεκρόπολιν τής αρχαίας Φαρσάλου. 
’Από μίαν συστηματικωτέραν έρευναν εις τήν

Εϊκ. 1. Περιφερής τάφος τής νεκροπόλεως 
τής Φαρσάλου.

προκειμένην περιοχήν θά είναι ίσως δυνατόν 
πλείονα να έλθωσιν εις φώς, ή δε ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία ασφαλώς, ώς ελπίζω, δεν θά άρνηθή 
τήν αρωγήν της προς τοϋτο διά τό προσεχές 
έτος. Κατωτέρω παρέχω σύντομον έκθεσιν τών 
άποκαλυφθέντων κατά τήν εφετινήν πρόχειρον 
άνασκαφήν.

Εις μικράν από τοΰ τάφου τής υδρίας άπό- 
στασιν, βορείως δέ τούτου και εγγύς τής αμαξιτής 
όδοΰ, τής άγούσης έκ Φαρσάλων εις 'Αλμυρόν, 
άνευρέθη ορθογώνιος τάφος, μήκ. 1.20 μ., πλάτ. 
0.75 μ., τοΰ οποίου τά τοιχώματα ήσαν έπενδε- 
δυμένα δι’ όρθιων πλακών, ι'σου ύψους προς τό 
ύψος τοΰ τάφου, και τό δάπεδον ωσαύτως πλα
κόστρωτου· ή καλύπτουσα αυτόν πλάξ έλειπε. 
Ήτο πεπληρωμένος χωμάτων, ούδέν δέ ίχνος 
οστών ή οστράκων εύρέθη εντός αυτών.

'Ύπερθεν τοΰ πρώτου τάφου, προς τό ύψωμα 
τής Σούρλας, άνεγείρεται χθαμαλή « τοΰμπα », 
τήν οποίαν δέν ήδυνήθημεν νά έρευνήσωμεν. 
Κατά πληροφορίας τών ιδιοκτητών τοΰ άγροΰ 
αδελφών Φεγγίτη, έχει ήδη διανοιχθή αύτη υπό

τοΰ πατρός των προ 50 και πλέον ετών. ’Ίχνη 
έν τούτοις διερευνήσεώς της δέν παρατηροΰνται, 
καί πρέπει ίσως νά δεχθώμεν τήν πληροφορίαν 
μετά τίνος δισταγμού.

’Ολίγον δυτικώτερον καί εγγύτατα προς τήν 
δημοσίαν οδόν άνεύρομεν έιερον τάφον, περι-

Είκ. 2. Τρόπος οικοδομής τοΰ έν είκ. 1 τάφου.

φερή, διαστάσεων 2.40x2.10 μ. (είκ. 1), έκ- 
τισμένον δι’ ογκωδών άκατεργάστων σιδηρο- 
λίθων (εϊκ. 2), άποκοπέντων προφανώς έκ τοΰ· 
ύπερκειμένου υψώματος, τών οποίων μόνον 
ή κατωτάτη σειρά διετηρήθη, εις τινα σημεία 
καί ή δευτέρα ύπερκειμένη. Μερικοί εύρέθησαν 
έρριμμένοι εντός τοΰ τάφου, κεκαλυμμένοι υπό 
τών χωμάτων, τό πλεΐστον δέ τοΰ υλικού, τό 
πλέον εύμετακόμιστον, θά εΐχεν ασφαλώς μετα- 
φερθή εις τήν πόλιν μετά τήν διάνοιξιν τοΰ 
τάφου διά τάς οικοδομικός άνάγκας τών κατοίκων. 
Τό δάπεδον τούτου, άνευ έπιστρώσεως, εύρέθη 
εις βάθος 0.70 μ. από τοΰ εδάφους. Αί δια
στάσεις αυτού δεικνύουν ότι θά άνυψοΰτο πολύ 
υπέρ τό έδαφος καί θά έκαλύπτετο βεβαίως 
έξωθεν διά προσχώσεως κατά τον συνήθη τρόπον 
τής τούμπας. Ή ανάγκη τής ίσοπεδώσεως τοΰ 
άγροΰ διά τήν εύκολωτέραν καλλιέργειάν του 
καί ο πειρασμός τής άνευρέσεως κεκρυμμένων 
θησαυρών ωδήγησαν εις τήν διάνοιξιν αυτού 
καί τών άλλων όμοιων υπό τών πρώτων κυρίων 
τής περιοχής μετά τήν άναχώρησιν έκείθεν τών
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Τούρκων. Εντός τοϋ τάφου εύρέθησαν άνα- 
μεμειγμένα μετά των χωμάτων λείψανά τινα 
οστών κα'ι τεμάχια οστράκων εξ απλών, άβαφών 
ως έπί τό πολύ αγγείων, εις σίδηρους ήλος καί 
χαλκούς δακτύλιος' εις το ανατολικόν ά'κρον τοϋ 
τάφου επί τοϋ πυθμένος εύρέθη επίσης μικρά 
οίνοχόη, ελλιπής κατά τό ά'νω μέρος από τοϋ 
λαιμού, διατηρούσα την λαβήν ιδιαιτέρως (εϊκ. 
3, ένθα τό τόξον), λησμονηθεΐσα ίσως ή παρα- 
λειφθεΐσα ένεκα τής μικράς αυτής αξίας (μελαμ-

Είκ. 3. Τό ανατολικόν μέρος τοΰ έν εϊκ. 1 τάφου.

βαφής διά βερνικιού κακής ποιότητας) υπό τών 
συλησάντων αυτόν.

Περί τά 100 μ. άνατολικώς τοϋ προηγου
μένου άνευρέθη καί τρίτος τάφος, φοειδοϋς 
σχήματος, διαστάσεων 1.60 X 2.00 μ. (εϊκ. 4). 
Ή κατασκευή του όμοια τής τοΰ ανωτέρω. Καί 
τούτου δεν διετηρήθησαν είμή ή κατωτάτη 
σειρά τών λίθων. ’Εντός τοϋ πληροϋντος χώ
ματος άνευρέθησαν καί ενταύθα πενιχρά τινα 
όστρακα.

Μεταξύ τών δύο ανωτέρω τάφων καί επί τοϋ 
αυτού άξονος άπεκαλύφθη θεμέλιον έκ τριών 
μεγάλων κατειργασμένων κυβολίθων, ύποβα- 
στάξον μεγάλην μαρμαρίνην βάσιν μήκ. 1.50 μ., 
πλ. 0 50 μ. καί ϋψ. 0.58 μ. Πέριξ άνευρέθησαν 
εντός τών χωμάτων ακατέργαστοι ογκόλιθοι 
όμοιοι προς τούς τών προηγουμένων τάφων) 
καί διάφορα ό'στρακα, μαρτυροϋντα τήν ϋπαρξιν 
καί ενταύθα όμοιου, διανοιγέντος ήδη, τάφου.

Ή θεμελίωσις τοϋ μαρμάρινου βάθρου δεν 
δεικνύει σημεία συνεχίσεως, καί τό ίδιον τό 
βάθρον, ένφ είναι καλώς εξειργασμένον παντα- 
χόθεν, παρουσιάζει άδροτέραν εξεργασίαν κατά 
τήν άνω επιφάνειαν. Έκ τούτου εικάζω ότι θά 
ήτο τούτο είδος υποβάθρου, ύποβαστάζοντος 
τήν βάσιν επιτύμβιου μνημείου διά τον παρα
κείμενον τάφον.

Κατά τήν σταυροειδή διαχάραξιν πέριξ τοΰ 
τάφου τής υδρίας άνευρέθησαν πλησίον αυτού

Είκ. 4. ’ζίοειδής τάφος τής νεκροπόλεως τής Φαρσάλου.

καί είς βάθος ολίγων εκατοστόμετρων όστρακά 
τινα, μία οίνοχόη, κατά πάσαν πιθανότητα, μέ 
λεπτότατα τοιχώματα, διαλυθεΐσα κατά τήν άπό- 
σπασίν της έκ τής γής άν καί έγένετο αύτη μετά 
πολλής προσοχής, καί μικρόν άπλοϋν ληκύθιον 
ϋψ. 0.10, ελλιπές κατά τό στόμιον.

Τό παρατιθέμενον πρόχειρον σχεδιογράφημα 
δεικνύει άκριβέστερον τήν θέσιν, καθ’ ήν άνευ
ρέθησαν οι άνωτέρω άποκαλυφθέντες τάφοι. 
Έκ τής διατάξεως αυτών καί έκ τής μαρτυρίας 
τών κατοίκων ότι κατά τήν διάνοιξιν τής παρα- 
κειμένης αμαξιτής οδού άνευρέθη πλήθος άλλων 
τάφων κατά τήν θέσιν ταύτην, οΐτινες κατεστρά- 
φησαν υπό τών έργατών όμοΰ μετά τοϋ περιε
χομένου των έκ πήλινων άγγείων, πιστοϋται— 
νομίζω—ή ύπόθεσις ότι έχομεν ενταύθα τό 
νεκροταφείου τής άρχαίας πόλεως, τουλάχιστον 
τοϋ 4ου π.Χ. αϊ., ως δεικνύουν τό εύρημα τής 
χαλκής υδρίας καί τά ολίγα πήλινα τεμάχια.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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