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Ή μέλλουσα άνασκαφή θά δίευκρινήστ) τά πράγματα.
Συνελέχθησαν δέ σποράδην καί τινα όστρακα παλαιά τοϋ γεωμετρικού 

είδους των εύρεθέντων εν Μπουμπούστι τού 'Αλιάκμονος (Heurtley, An
nual of the Br. School at Athens 1926- 7 σ. 158 έξ.), ώστε πιστούται ούτω, 
δτι καί έν προϊστορικού; χρόνοις κατφκεΐτο ό λόφος τής Φλωρίνης έπί τώ 
στομίφ τής προς Ιλλυρίαν καί έξ Ιλλυρίας διαβάσεως.

ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑ MOTTO ΥΑΛΟΣ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ,

Μετά διακοπήν επτά έτών έπανελήφθησαν έφέτος αι άνασκαφαί τού 
Θερμού καί από των μέσων ’Ιουλίου μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου έ'γινεν εις τον 
ήδη παλαιόν τούτον άνασκαφικόν τόπον σημαντική έργασία μέ ικανήν έπι- 
τυχίαν. Εις τήν φιλοτιμίαν καί γενναιοδωρίαν των ’Αδελφών Παππαστράτου, 
των έκ τού γειτονικού ’Αγρίνιου περίφημων βιομηχάνοτν, οφείλονται κατά 
πρώτον λόγον τά υλικά μέσα, εις τά όποια τό Ύπουργεΐον προσήλθεν έπί- 
κουρον διά ποσού μικροτέρου. Είχε προμελετηθή κυρίως ό κατά τό δυνατόν 
τέλειος καθαρισμός ολοκλήρου τού έκπαλαι άνασκαφέντος χώρου προς σύν
ταξιν γενικού σχεδίου καί ή συμπληρωματική έρευνα ε’ίς τινα σημεία τού 
προϊστορικού συνοικισμού περί τούς ναούς, παραμείναντα άθικτα κατά τάς 
παλαιοτέρας έργασίας. Άλλ’ όπως πολλάκις συμβαίνει, ή πρόοδος τής έργασίας 
καί τά γενόμενα ευρήματα παρέτρεψαν ημάς από τής αρχικής προθέσεως. 
Ήρευνήθησαν έκτεταμένοι χώροι, τών οποίων ή σημασία δέν ύπελογίζετο 
καί κατ’ ανάγκην έμειναν άλλοι ανέπαφοι, χρειαζόμενοι νέαν προσπάθειαν.

ΝΔ τού Μουσείου καί μεταξύ αυτού καί τής αρχαίας κρήνης έπεμείνα- 
μεν καθ’ όλην τήν περίοδον εις τήν έξερεύνησιν τών βαθυτέρων στρωμάτων 
χώρου 20χ25μ., έπειδή κυρίως έντεύθεν έξήγοντο άφθονώτατα συντρίμματα, 
μικρά ή μεγάλα, άνήκοντα εις όλας σχεδόν τάς αρχαίας κεραμώσεις τών ναών. 
Επειδή τό άρχαΐον έδαφος κατά τον χώρον τούτον έκειτο 3-4 μέτρα βαθύ- 
τερον τού άνατολικώς καί έγγύς κειμένου βωμού καί τού μεγάλου ναού τού 
’Απόλλωνος Θερμίου, παρέμεινε καθ’ όλην τήν αρχαιότητα άκατάσκευον καί 
έχρησίμευε κατά τήν ιστορικήν έποχήν εις τέλεσιν θυσιών καί άπόθεσιν τών 
άχρηστευθέντων κεράμων. Τά απορρίμματα, έννοεΐται, άπετέλουν δι’ ημάς 
εύπρόσδεκτον θησαυρόν. Εΰρίσκοντο κανονικώς μικρόν υπέρ τό φυσικόν 
έδαφος εις στρώμα πάχους, 0.4-0.5 μ., διακοπτόμενον κατά τό μέσον περίπου 
ή σκεπαζόμενον μέ χώματα μελανά, συντρίμματα ανθράκων καί τέφραν. 
Επειδή τό έπίστρωμα τής τέφρας έξετείνετο πανταχοΰ, έντός αυτού δέ καί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:24:46 EEST - 54.219.128.100



62 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1931

ΰπ’ αυτό συνελέχθησαν πολυάριθμα οστά σφαγίων ιδίως μεγάλων, οστά 
παντομερή καί όχι μόνον μηρών άποκεκομμένων, παρουσιάζοντα συχνάκις 
ίχνη καύσεως, πιστεύομεν, δτι μέρος τουλάχιστον των τελουμένων θυσιών 
ήσαν έκ τοΰ είδους τών όλοκαύστων, λατρείας χαρακτηριστικής τής Άρτέ- 
μιδος Λαφρίας κατ’ εξοχήν και ακολούθως και τοΰ ’Απόλλωνος. Υπέρ τό 
δλον στρώμα έξετείνοντο μάλιστα κατά τό ανατολικόν ή μι συ τοΰ χώρου 
αποκόμματα εργασίας, λατύπη ως έλεγον οί παλαιοί καί υπέρ ταύτην χώματα 
αγνά προελθόντα εξ έπιχώσεων μετά την αρχαιότητα καί την καταστροφήν 
τοΰ τόπου τφ 206 π. X. γενομένην. Έσχηματίσθη δέ τό όνομασθέν στρώμα 
τών κεράμων καί λειψάνων θυσιών μεταξύ περίπου τοΰ 530 π. X., εποχήν τής 
άντικαταστάσεως τής παλαιοτέρας κεραμώσεως τοΰ μεγάλου ναοΰ, δτε φυσικά 
άπερρίφθησαν τά παλαιότατα έκ τών ευρισκομένων θραυσμάτων καί τοΰ 
τέλους τοΰ 3ο0 π. X. αίώνος, διότι ευθύς ύπεράνω τοΰ στρώματος εύρέθησαν 
ικαναί τον αριθμόν βάσεις στηλών κατακοπεισών υπό τών Μακεδόνων τφ 
218 ή 206 π. X.

Τά κεραμικά ευρήματα είχον ως Ιλέχθη μεγάλην δι’ ημάς σπουδαιότητα. 
Διότι, δσον καί αν έπλουτίσθησαν αί σημαντικά! ήδη καί έκ τών παλαιών 
άνασκαφών τοΰ κ. Σωτηριάδου σχετικά! συλλογαί τοΰ τοπικοΰ Μουσείου διά 
τών μακροχρονίων ιδικών μου έρευνών, δμως είναι φυσικόν νά ύπήρχον 
πολλά τά κενά προκειμένου νά ολοκληρωθούν πέντε ιδιόρρυθμοι άρχαϊκαί 
κεραμώσεις. Μερικά λοιπόν έκ τών κενών τούτων έπληρώθησαν έπαρκώς. 
Οΰτω π.χ. εύρέθησαν κομμάτια κεραμίδων, αΐτινες είχον κοπή λοξώς καί 
προωρίζοντο διά στέγας πετασοειδεΐς (σκούφιες, Walmdaclier), όποΐαι ήσαν, 
ως προ πολλοΰ ύπεδεικνύετο, αί στέγαι κατά τό έτερον πέρας δύο έκ τών 
άρχαιοτάτων ναών. "Επειτα πολυάριθμα συντρίμματα άναφερόμενα εις ήδη 
γνωστούς τύπους κεφαλών, γείσων, σιμών καί παντός είδους κεραμίδων 
προσέθετον τώρα τον έντός τών υγρών χωμάτων διατηρηθέντα χρωματισμόν, 
ώστε νά κατανοηθή πληρέστερον ή λαμπρά πολυχρωμία τών στεγών τούτων. 
’Ακόμη ευεργετικόν ήτο τό αρνητικόν κέρδος, δτι ουδέ έν σύντριμμα έκ τών 
κεραμίδων τοΰ ΒΑ ναοΰ, τοΰ λεγομένου τοΰ Λυσείου ’Απόλλωνος, εύρέθη 
ένταΰθα, πράγμα διευκολυντικόν τής κατανομής τών κεραμώσεων. ’Άλλα 
ευρήματα ήσαν πολύ ευχάριστα, αν καί γεννώσι νέα ζητήματα. Οΰτω συνε- 
λέχθησαν συντρίμματα εύμεγέθων προτομών Νικών αρχαϊκών, συνανήκοντα 
προς ά'λλα προϋπάρχοντα έν τφ Μουσείφ καί άποτελοΰντα νέον τύπον διακο- 
σμητικόν τής στέγης απροσδιορίστου έτι θέσεως. Παραπλεύρως απεικονίζεται 
δεξιόν τμήμα θαυμάσιου κεντρικοΰ χρωματιστού ακρωτηρίου, τό όποιον είναι 
τολμηρόν νά άναπαρασταθή ολόκληρον καί δύσκολον νά άποδοθή εις ωρι- 
σμένον ναόν (είκ. 1). Ή λεπτή έργασία καί ή ζωηρά διαμόρφωσις τών ελίκων 
είναι αξιόλογος. Σύγχρονα φαίνονται προς τό άκρωτήριον άλλ’ δχι τεχνικώς
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όμοια ανθέμια μέ διπλήν δψιν, κοσμήματα τής κορυφαίας. Άλλόκοτον και 
μοναδικόν ήτο πήλινον όμοιάζον προς πτύον, τοΰ οποίου ή εξωτερική κυρτή 
επιφάνεια στολίζεται διά διπλής σειράς χρωματιστών φύλλων. ’Αλλά και άλλα 
ευρήματα μή άνήκοντα είς τάς κεραμώσεις προήλθον εκ τοΰ αΰτοΰ χώρου,

Είκ. 1. Σύντριμμα πήλινου ακρωτηρίου.

όπως π. χ. πήλινον στήθος κόρης ως αί τής Άκροπόλεως φυσικού μεγέθους 
καί κεφαλή άλλης; δύο μεγάλα θραύσματα έκ χαλκών αγαλμάτων καί άλλα 
μικρά αντικείμενα.

Χάριν ϊσοπεδώσεως τοΰ ανωμάλου εδάφους έ'γινεν εργασία καί προ τής 
δυτικής πλευράς τοΰ Μουσείου, ήτις άπέδωκεν έν τούτοις τό ωραιότατον 
εύρημα τής άνασκαφής, μικρόν χάλκινον άγαλμάτιον Απόλλωνος πελοπον-
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νησιακής τέχνης τοΰ Δ' αίώνος, περί οΰ άνέλαβεν ή κ. Ειρήνη Χριστοδου- 
λοπούλου νά γράψη ειδικήν πραγματείαν. Τό άγαλμάτιον παρεκίνησε να 
έρευνηθή ό πέριξ χώρος μέχρι τοΰ δυνατού μεγίστου βάθους, εξ οΰ έκτος 
ασήμαντων άλλων πραγμάτων έξήχθη τό συμπέρασμα, δτι καί κατά την δυτι
κήν καί βορείαν πλευράν τοΰ Μουσείου ό χώρος ήτο ελεύθερος καί 3 μέτρα 
χαμηλότερος τοΰ προσκειμένου εϊς τον λόφον μεγάλου ναοϋ.

Έκ τών κυριωτάτων συμπερασμάτων τής περί τά προϊστορικά οικήματα 
έρεΰνης ήτο ή εφέτος δΤ άκλονήτων επιχειρημάτων έμπεδωθεϊσα γνώμη, δτι

ΕΙκ. 2. Λείψανον προϊστορικού ελλειψοειδούς.

τής οικοδομικής παραδόσεως τοΰ τόπου από τοΰ 15ου αίώνος π. X. μέχρι τών 
αρχαϊκών χρόνων μόνιμον στοιχεΐον ήτο ή θολοειδής στέγη, τήν οποίαν 
ασφαλώς έξάγομεν έκ τής έπίτηδες γενομένης κλίσεως τών λίθινων τοίχων. 
Ό αναγνώστης δυναταϊ περί τούτου νά πεισθή άποβλέπων εις τήν (είκ. 2). 
Τό καμπύλον τήν κάτοψιν τοιχάριον μικροΰ έλλειψοειδοΰς παρουσιάζει τήν 
έξωτερικήν δπως καί τήν έσωτερικήν πλευράν του κεκλιμένην προς τον σκοπόν 
νά ύποδεχθή καλώς τήν θολοειδώς άνυψουμένην ξυλοδομίαν. Τό αυτό 
πράγμα παρατηρεϊται καί έπί τών ορθογωνίων οικημάτων καί έπί τοΰ γνω
στού μεγάλου ορθογωνίου, δπερ έχρησίμευσεν ως ναός κατά τήν έποχήν τοΰ
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σιδήρου (1000-650 π. X.), εμφανίζεται δε ως πετασοειδής στέγη επί των 
πρώτων αρχαϊκών ναών. Τόση ύπήρξεν ή δΰναμις τής τοπικής παραδόσεως.

Διά τοϋ καθαρισμού τών υπό τοϋ κ. Σωτηριάδου εξερευνηθεισών εις 
μικράν έκτασιν στοών καί τοϋ μεταξύ χώρου τών βάθρων καί εξεδρών επετυ- 
χομεν εν πρώτοις καί πάλιν την μεγαλειώδη εντΰπωσιν, την οποίαν θά 
ένεποίει κατά τήν αρχαιότητα τό πολιτικόν κέντρον τών Αίτωλών. Άλλ’ ή 
εργασία προέβη καί περαιτέρω. Ό πρώτος ερευνητής τοϋ Θέρμου ύπέθετεν, 
δτι ή από τής ΝΔ πόλης τοϋ περιβόλου προς άνατολάς διευθυνομένη μεγάλη

Είκ. 3. ΒΑ πέρας τής δυτικής στοάς.

στοά έκλείετο εμπρός διά μεγάλου ναοΰ, τοϋ οποίου ύπεδηλώνοντο αί βαθμί
δες καί διετηροΰντο οί σπόνδυλοι τών πωρίνων κιόνων, άλλ’ ή άπομάκρυνσις 
τών χωμάτων έδειξε, δτι αντί ναοϋ οίουδήποτε ή στοά φθάνουσα εις τον 
επίσημον χώρον τής αγοράςήνοίγετο διά κιονοστοιχιών κατά τάς δυο πλευράς 
αυτής καί έσχημάτιζεν οϋτω μέτωπον ά'ξιον τοϋ περιβάλλοντος (είκ. 3). 
Ό στυλοβάιης τής άνατ. πλευράς, άνέχων 8 κίονας με διάμετρον μεγίστην 
0,85, μετρεΐ μήκος 15.55 μ. δπερ είναι τό αυτό προς τό πλάτος τής 185 μ. 
μακράς στοάς, 6 τής βόρειας έξετείνετο περισσότερον άλλ’ άγνωστον πόσον 
ακριβώς. Έκ μικρών ευρημάτων γενομένων Ινταΰθα παραθέτομεν τήν εικόνα
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αποκόμματος εκ ποδός πήλινου τρίποδος (είκ. 4). Ό τύπος είκονίζων Έρμήν 
μετά χλαμύδος καί κηρυκείου κρατούντα μικρόν παιδίον θά προστεθή είς 
την περί τού Έρμου τής ’Ολυμπίας τυπολογίαν καί βιβλιογραφίαν.

’Απέναντι τού ίσταμένου επί τού ανατολικού στυλοβάτου τής στοάς 
εκτείνεται ή μακρά 170 μ. στοά μέ τάς προ αυτής πολυαρίθμους εξέδρας καί 
βάθρα (είκ. 5). Ή εξέτασις πολυαρίθμων μεγάλων πρισματικών λίθων μεταξύ 
κειμένων έδειξεν, δτι κατά τον χώρον ύψούντο δύο υψηλά περί τά 5 - 6 μ. 
πρισματικά βάθρα, παρόμοια προς τό τής Νίκης τού Παιωνίου, καί δχι έν

ως ΰπέθεσεν ό κ. Σωτηριάδης (Άρχ. Έφημ. 
1905, 82) τό φέρον τον ανδριάντα τού Πλευ- 
ρωνίου Λύκου. Τό δεύτερον βάθρον βεβαιώνε
ται εκ τού γεγονότος, δτι υπάρχουν δύο διάφο
ροι βάσεις καί δύο κορωνίδες, επί τού δευτέρου 
δε τούτου πιθανόν είναι, δτι ύπήρχεν ό άνδριάς 
στρατιωτικού τίνος ήγεμόνος, Ιπειδή επί τριών 
συναρμοζομένων λίθων φαίνονται τρεις άνάγλυ- 
πτοι στρογγύλαι ασπίδες (είκ. 6). Κατά τό μέσον 
τής αυτής ανατολικής στοάς υπάρχει εξέδρα μέ 
πλατείαν πεταλοειδή όπισθεν βάσιν (είκ. 8), 
εγγύς τής οποίας εύρομεν τό 1915 πέντε μεγάλα 
συντρίμματα τού λίθινου τροπαίου, δπερ οί 
Αίτωλοί μετά τον θρίαμβον κατά τών Γαλατών 
(279 π. X.) ίδρυσαν εις τό πάτριον κέντρον, 

δπως είχόν ιδρύσει παρόμοιον εις τό πανελλήνιον ιερόν τών Δελφών. 
Επειδή καί κατά τήν νέαν έκκαθάρισιν εύρέθη πλησίον έν ά'λλο μικρόν 
θραύσμα εκ τού αυτού τροπαίου, είναι πιθανόν δτι επί τής εξέδρας ύψοΰτο 
τό σπουδαΐον μνημεΐον, προς πλήρη άναπαράστασιν τού οποίου είναι ανάγκη 
ριζικωτέρας έρεύνης.

Προς νότον έκλειε τον χώρον τών βάθρων τετράγωνον κτίσμα, πλευράς 
20 μ., μέ πρόστασιν εμπρός, τό εκκλησιαστήριον ή βουλευτήριον τού Κοινού 
τών Αΐτωλών καί όπισθεν αυτού ανέβαινε τό τείχος τού περιβόλου. ’Ενταύθα 
ήρευνήθησαν δύο πύργοι, οΐτινες, δπως καί οί λοιποί πάντες τού περιτειχί
σματος τούτου τού 3°® αίώνος, είναι ιδιόρρυθμοι καί έκτισμένοι διά λεπτο- 
τέρων τοίχων ανοίγονται προς τά εντός καί έξω διά δύο εγγύς άλλήλων 
πυλίδων. Περίεργον είναι λίθινον ύπόβαθρον, πλάτους άνω 0,70, μέ βαθμί
δας τρεις εκατέρωθεν, χωρούν παραλλήλως προς τό παρ’ αυτό τείχος, (είκ. 7). 
Τό ύπόβαθρον τούτο ήτο αδύνατον νά έδέχετο ύπεράνω λιθίνην τοιχοδομίαν 
ή κίονας, διότι δέν είναι οριζόντιον άλλ’ είς μήκος 14,70 μ. άναβαίνει 0,45 μ. 
Κατά πάσαν άρα πιθανότητα εδέχετο ξυλοδομίαν, ώς είναι κοινός δ τρόπος
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ούτος των χτισμάτων εις την Αιτωλίαν και κατά την ιστορικήν ετι εποχήν. 
Παρά τό ύπόβαθρον καί τό τείχος άπεκαλΰφθη ύδραγωγεΐον καλώς διατη- 
ροΰμενον εκ σωλήνων κυλινδρικών πήλινων συνδεόμενων κατά τούς αρμούς 
δι’ ασβέστου. Τό ύδραγωγεΐον ως φαίνεται ήρχιζεν εκ τής ανωτέρω προς 
άνατολάς καί εξω τοΰ τείχους κειμένης αρχαίας κρήνης καί παρείχετο είς τάς 
άνάγκας τών εντός τοΰ περιβόλου κατοικούντων.

Περισσότερον δέν πρέπει νά εκταθώμεν είς την προσωρινήν ταυτην 
έκθεσιν. Τα διάφορα άποκαλυφθέντα ερείπια χτισμάτων ως καί τα καθέκαστκ

Είκ. 6. Έκ πρισματικού βάθρου.

μικρά ευρήματα θά δοθώσιν είς τήν δημοσιότητα δ’επαρκών απεικονίσεων, 
σχεδίων καί τής οικείας πλήρους περιγραφής. Άλλ5 ύπέρ πάντα ανάγκη είναι 
καί από τοϋδε νά τονισθή τό μεγαλΰτερον εύρημα τής τελευταίας έρεΰνης, 
όποιον είναι ή άναγνώρισις, δτι παρά τήν σπουδαιότητα τοΰ προϊστορικού 
καί ιδίως τού αρχαϊκού Θέρμου δέν υπολείπεται καθόλου ή σημασία τού 
αυτού τόπου κατά τήν εποχήν τής μεγάλης πολιτικής δράσεως τών Αίτωλών. 
Τό πράγμα ήτο καί πρότερον γνωστόν, άλλ’ υπό τήν άγρίαν βλάστησιν τού 
καταρρύτου τόπου, τά μεταξύ χώματα, τούς λιθοσωρούς καί τά τέλματα είχε 
βαθμηδόν λησμονηθή, τώρα δε μέ τον ριζικόν καθαρισμόν καί τά πρώτην
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Είχ- 7. Βμσις |υλοδμήτου χτίσματος. Ύδραγωγεΐον.
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φοράν άποκαλυφθέντα νέα σημαντικά ερείπια έγινεν εις δλους έντόνως 
αισθητόν. Ούδαμού αλλαχού παριστάνεται καλύτερον διά των ύπολειφθέντων 
μνημείων ή Ιδέα τοϋ (οργανωμένου καί εις πολιτισμόν προηγμένου ισχυρού 
κράτους. Εις τάς τρεις μεγάλας στοάς μετά τού έν μέσω αυτών έκκλησιαστη- 
ρίου, περικλειούσας τον ύπέρλαμπρον εΰρΰν χώρον τών τιμών, απέναντι 
τών ναών, έχομεν επί. τού ανοικτού ομαλού χώρου μεγαλειώδη εικόνα δημο-

Είκ. 8. 'Εξέδρα μέ πλατείαν πεταλοειδή βάσιν.

σίων έργων, γενομένων παρά την διαφοράν τών χρόνων συμφώνως προς 
ενιαΐον πρόγραμμα καί ως από μιας κραταιάς θελήσεως. “Οταν ποτέ άνασκα- 
φώσι πλήρως αι στοα'ι καί τά ά'λλα κτίσματα, απομακρυνθούν τά χώματα και 
εξασφαλισθή ό χώρος από την αθλιότητα τών ποτιστικών νερών, ό αρχαιο
λογικός τόπος θά άποβή κατά την Ελλάδα μοναδικός.

Θεσσαλονίκη.
Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ
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