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Τά ανωτέρω Ικπθέμενα ερμηνεύει ή συνημμένη κάτοψις τοΰ ναοΰ.
Κατά την έφετεινήν άνασκαφήν άνευρέθησαν τά πλεΐστα των αρχιτε

κτονικών μελών τών κοσμούντων τό αΐθριον τοΰ ναοΰ, ήτοι κυλινδρικοί κορ
μοί κιόνων, κιονόκρανα, επιθήματα, γείσα, περιθυρώτατα, τμήματα θωρα
κίων κλπ. μετά έπιμελώς ειργασμένων αναγλύφων διακοσμήσεων χαρακτη
ριστικών τής εποχής, καθ’ ήν έγένοντο, τον Ε' δηλ. μ. X. αιώνα.

Κατά χώραν διεσώθησαν αί βάσεις τών κιόνων, τινές μάλιστα τών 
οποίων είχον μετατοπισθή. Παρετηρήθη δε και εφέτος, δ,τι κατά την περυ- 
σινήν άνασκαφήν, ήτοι άσβεστοποίησις πολλών μαρμάρων ένεκα πυρκαϊάς 
καί συντριβή διά πελέκεων κιόνων καί άλλων αρχιτεκτονικών μελών.

Τό τοιοϋτον είναι ασφαλές τεκμήριον τής πυρπολήσεως καί καταστρο
φής τοΰ Ναοΰ υπό βαρβάρων επιδρομέων κατά τους μετά τον ’Ιουστινιανόν 
χρόνους.

Ή παρασχεθεΐσά μοι πίστωσις λόγφ τής αύξήσεως τών ημερομισθίων 
δεν Ιπήρκεσε δυστυχώς εις τον τελικόν καθαρισμόν τοΰ αίθριου, ως ύπο- 
δηλοΰται εν τφ συνημμένφ σχεδίου Έλπίζομεν κατά τάς προσεχείς άνασκα- 
φάς νά συντελεσθή ή δλοκληρωτική άποχωμάτωσις τοΰ άξιολογωτάτου τού
του μνημείου διά την χριστιανικήν καθόλου τέχνην εν Έλλάδι.

Γ. Α. ΣΠΤΗΡΙΟΥ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΪ ΙΕΡΟΥ ΘΑΥΛΙΟΥ ΕΝ ΦΕΡΑΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατά τό έτος τοΰτο έδόθη οπωσδήποτε γενναιοτέρα τις πίστωσις υπό 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί διά πρώτην φοράν ήδυνήθην νά άνασκάψω 
επί εΰρυτέρου προγράμματος. Τά αποτελέσματα τής εφετεινής εργασίας έχου- 
σιν εν γενικαΐς γραμμαΐς ως εξής:

1) Γε ω μετρ ικ ή ς περιόδου νεκροταφείου. Ήρεΰνησα εφέτος 
τό πλεΐστον τοΰ εσωτερικοΰ τοΰ ναοΰ μέχρι τοΰ φυσικοΰ Ιδάφους· τοΰτο άπο- 
τελεΐται εκ συμπαγοΰς χώματος έρυθροκιτρίνου, έφερε δ’ ένιαχοΰ τομάς (κο
ιλιές), τάς οποίας παρακολουθήσας κατέληξα βαθύτατα εις εΰρεσιν τάφων τής 
πρωίμου γεωμετρικής περιόδου, αμελέστατα πεποιημένων έξ άκατεργάστων 
λεπτών πλακών εκ τιτανόλιθου, δύο ή τριών σπανίως μιας εκατέρωθεν είς τάς 
μακράς πλευράς καί μιας εις τάς στενάς, πολλών δε ως πώματος'εΰρέθησαν επτά 
μέ νεκρούς ισαρίθμους, τεθαμμένους, πτωχοτάτους· Ιλάχιστα καί μικρά τινα 
αγγεία εύρέθησαν συντετριμμένα έκ τής πτώσεως τών πωμάτων καί έφθαρ- 
μένα, μέ ζώνας γραπτάς κυκλικάς, καί σιδήριά τινα κατιωμένα. Άνήκουσι 
πιθανώς τφ 900 - 800 π. X, Τουναντίον τά προ τοΰ ύπάρχοντος στερεοβά
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του τής ΝΑ γωνίας τοϋ μεγάλου ναοΰ εΰρεθέντα ολίγα μυκηναϊκά τμήματα 
αγγείων και άγαλματίων πήλινων είναι ωραιότατα καί πλουσίως βεβαμμένα.

2) Τρεις ναοί, των δυο οΰδέν ίχνος. Δεν ενεφανίσθη οΰδέν ίχνος 
θεμελίου παλαιοτέρου ναοΰ κατά τό ώς άνω άνασκαφέν μέγα τμήμα ουδέ 
ίχνη τομών θεμελιώσεως- διό επέχωσα πάλιν αυτό. ’Ίσως έν μόνον έκ τών

ΕΙκ. 1. Θεμέλια ναοΰ Διός Θαυλίου.
(φωτογραφία κ. Bequignon ).

εξ εύρεθέντων κτισμάτων έξω τοΰ μεγάλου ναοΰ, εξ ών τό έν άπεκαλυφθη 
καίτοι οΰχί πλήρως εφέτος, δόναται νά εκληφθή ώς στερεοβάτης ναοΰ· άλλ’ 
εν τφ παρόντι οΰχί μετά βεβαιότητος. Τά ευρήματα όμως άποδεικνυουσιν 
ότι υπήρξαν εκεί τρεις ναοί;
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α' Ό Αρχαιότατος ναΐσκος, τοΰ οποίου εν μόνον αρκούντως ασφαλές 
σημειον εΰρέθη, ήτοι τμήμα δωρίου, δλως πρωτογενούς κιονόκρανου μέ 
έλαχίστην άπόκλισιν προς δήλωσιν έχίνου και προχείρως γεγλυμμένας ταινίας1 
χρόνοι περί τό 700-650 π. X. Είς τον πρώτον αυτόν ναΐσκον, ίσως ξύλινον 
καί πλίνθινον κατά τό πλεΐστον, ανήκει ή σωρεία των χαλκών, έξ ΰαλομάζης 
καί όμοιων υλών αφιερωμάτων πρωτογόνου τέχνης, εκτεθειμένων ήδη έν τώ 
Έθνικφ ’Αρχαιολ. Μουσείφ ’Αθηνών.

β' Ό Αρχαϊκός ωραιότατος ναός, τοΰ οποίου κίονες μέν πώρινοι, δώριοι, 
ηυλακωμένοι, αρκούντως μεγάλοι, έ'χουσι κτισθή υπό την ΝΑ. γωνίαν τοΰ 
στερεοβάτου τοΰ μεγάλου ναοΰ (είκ. 1), τμήματα δέ κιονοκράνων μετά γλυπτών 
κοσμημάτων καί άλλων αρχιτεκτονικών μελών εΰρέθησαν πολλά1 εποιήθη έν 
τοις περί τό 550 - 500 π.Χ. χρόνοις. Είς τοΰτον άνήκουσιν άγαλμάτια πήλινα 
αρχαϊκά γυναικείου τύπου ποικίλων έμφανίσεων1 τούτου τά χαλκά καί μαρμά
ρινα αφιερώματα δεν εΰρέθησαν είσέτι1 πιθανώς είναι σεσωρευμένα έν τινι 
άποθέματι ή βόθρω (βλ. κατωτέρω άριθ. 3).

γ') Ό μέγας ναός τών περί τό 425 πρό X. χρόνων, τοΰ οποίου σώζεται 
ολόκληρος ή Άνατ. πλευρά μετά τοΰ πρώτου καί έν μέρει μετά τοΰ δευτέρου 
αναβαθμού (είκ. 1), έλλείποντος εντελώς τοΰ τρίτου, ήτοι τοΰ στυλοβάτου, καί 
μέρος τών παρακειμένων πλευρών μετά τοΰ πρώτου αναβαθμού ή μόνον μετά 
τών θεμελίων έξ έγχωρίων μεγάλων παραλληλεπιπέδων ογκολίθων πωρίνων.

3) Δύο αποθέματα αφιερωμάτων έν βόθροις. Αϊ προγενέ
στεροι άνασκαφαι παρουσίασαν έν μέγα απόθεμα αφιερωμάτων, τό όποιον, ως 
άποδεικνύουσιν αί έφετειναί έργασίαι, έποίησαν οί κτίσαντες τον β', ήτοι τον 
άρχαιϊκόν ναόν. Οΰτοι δηλ. καέντος τοΰ άρχαιοτάτου ναΐσκου, κατεσκεύασαν 
έκ ξηροτοίχου αρκούντως παχέος καί υψηλού, είδος τι αναλήμματος κατά τά 
έξω τής δυμικής πλευράς τοΰ ναοΰ, όπου τό έδαφος ήτο έπικλινές καί όπό- 
θεν σήμερον διέρχεται τό βαθύ ποτάμιον, Μαχαλιόρρεμα καλούμενον1 είς τό 
οΰτω σχηματισθέν διάκενον έρριψαν προς γόμωσιν κατωτάτω μέν τά πυρί
καυστα υπολείμματα τοΰ άρχαιοτάτου ναΐσκου, ήτοι τά άπειρα μικρά χαλκώ
ματα άφιερωμάτων καί έκ πάσης άλλης ύλης φύρδην μίγδην μετά χωμάτων 
καί κοινών λίθων, άνωτάτω δέ άλλα χώματα, βεβαίως τοΰ άνοίγματος τών 
θεμελίων τοΰ άρχαϊκοΰ ναοΰ1 ό βόθρος οΰτος εΰρέθη έχων βάθος άπό τοΰ 
σημερινού έδάφους μέχρι τριών μέτρων.

Εφέτος όμως εΰρέθη βορειότερον καί περαιτέρω τοΰ βόθρου τούτου 
έτερος συνεχής, ώς φαίνεται έν τφ παρόντι, όστις έσχηματίσθη έκ βαθυτέρας 
είς τό σημειον έκεΐνο κλίσεως τοΰ εδάφους· παρηκολούδησα λοιπόν καί τό 
άπόθεμα τούτο, όπερ βαίνει βαθύτατα καί έπικλινώς εις τρία έτι καί πλέον 
μέτρα1 άλλ’ ΰπερβάντος τοιουτοτρόπως τοΰ ολικού βάθους τά έξ μέτρα καί 
δυσχεραινομένης τής έργασίας, ήτις άπέβαινε καί έπικίνδυνος έκ τών ΰπερ-
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κειμένων όγκων ασταθών χωμάτων, άπέσχον τής έρεύνης. Κατά την μικράν 
άνασκαφεΐσαν έκτασιν εύρέθησαν τα ίδια αρχαϊκά χαλκώματα ελεφάντινα καί 
λοιπών υλών, και υποθέτω δτι ό νεωστί εύρεθε'ις ουτος βόθρος ευρημάτων 
θά καταστή «Άλκίνου άπόλογοι» κα'ι άτελεύτητον έργον, έκτος αν σημαντι
κά! χρηματικά! δαπάναι τελευτήσωσι και τοϋτο· διότι απαιτείται ν’ άπομα- 
κρυνθή έκ τών άνω όγκος χωμάτων έξ μέτρων βάθους. Δυνατόν όμως είναι 
κατά την μέλλουσαν ταύτην έρευναν νά άποζημιωθώμεν, συναντώτες έπ'ι 
τέλους κα! τό περιπόθητον τρίτον απόθεμα, την θέσιν δηλαδή, εν τή οποία 
οί ποιήσαντες τον μέγαν ναόν έρριψαν τά χαλκά κα! λίθινα πλούσια αφιερώ
ματα τοϋ αρχαϊκού λαμπρού ναού. Τό απόθεμα τούτο άναμένομεν ισάξιον τού 
τών κορών τής Άκροπόλεως ’Αθηνών.

4) Νέα ευρήματα' εν έργον τού Μΰρωνος. Ευρήματα έσχομεν 
εφέτος τά συνήθη χαλκώματα,πόρπας, κρίκους, περώνας, ζφάριά τινα κα! σκεύη 
φιάλας σπονδικάς, τύπου χρυσής Κυψελιδών, έτι δέ τμήματα πήλινων άγαλ- 
ματίων κα! αγγείων γεωμετρικών, κορινθιακών κα! αρχαϊκών μελανόμορφου 
κα! ερυθρόμορφου ύφους (έκ τών ύπερκειμένων χωμάτων) έλεφάντινά τινα 
χάνδρας έξ ήλέκτρου, ΰαλομάζης κλπ. Σημειωτέον ότι τοιαύτα αρχαία, ιδίως 
πόρπας κα! ιππάρια κα! ζώα, ειδον από τριετίας υπάρχοντα παρ’ ϊδιώταις κα! 
χρυσοχόοις έν Βόλφ, έξ αυτών δέ ή άλλως κα! άνά τά έμπορικά τών έν Άθή- 
ναις αρχαιοπωλών κα! υποθέτω δτι κατά την βιαίαν έκ τής υπηρεσίας άπο- 
μάκρυνσίν μου (1917 -1921) οί ζητηταί τών τοιούτων ήρεύνησαν κρυφίως 
τον μη έντελώς τότε έρευνηθέντα βόθρον, εύκολον έργον, οΰσης δυσφυλάκτου 
τής θέσεως κα! τής έργασίας παραμεληθείσης. ’Αρκούντως σημαντικά ευρή
ματα έσχομεν εφέτος, τμήματα περίκαυστα αγαλμάτων μαρμάρινων περί τό 
ήμισυ τού φυσικού μεγέθους, λαμπράς έργασίας τών περί τά Μηδικά κα! 
έπέκεινα χρόνων, έν οις κα! άκρος πούς γυμνός καί μέρος κορμού γυναικείου 
μετ’ ένδύματος ωραιοτάτων πτυχώσεων τής τέχνης τού ωρίμου προφειδιακού 
αρχαϊσμού. Άλλ’ έτι σημαντικώτερον εύρημα έσχομεν μικρόν άπόσχισμα 
βάθρου περικαύστου έκ μελανολίθου, άνω ακέραιον, έκ πασών τών λοιπών 
πλευρών άποκεκομμένον έπ’ αυτού υπάρχει έπιγραφή διά μικρών κα! λίαν 
άβαθώς κεχαραγμένων γραμμάτων λόγφ τής εύλαβείας κα! μετριοφροσύνης 
τού πλάστου, ή αιτία τής συγκαταβάσεως τού αγοραστού τών περί τό 450 
π. X. χρόνων— ΟΝΜΕΠοΙΕ. Επειδή προ τού Ο υπάρχει άνω αριστερά 
έμφανές κα! κατά τό πλεΐστον σωθέν έτερον μικρόν Ο, προερχόμενον έκ τού 
γράμματος Ρ' (ήττον R) προφανώς θεωρώ την άνάγνωσιν:

ΜΥΡ]ΟΝ ΜΕΡθΙ[Ε2ΕΝ
ως ασφαλή. Επειδή δέ έξ άλλου έπ! πάντων τών έκ μελανολίθου βάθρων 
τών μέχρι τούδε εύρεθέντων έν Θεσσαλία, ύπήρχον χαλκοί ανδριάντες, πρό
δηλοι έκ τών βαθύνσεων τών άκρων ποδών προς έγχυσιν μολύβδου κα! στε-
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ρέωσιν τοϋ χαλκώματος, είναι φανερόν δτι έπ'ι τοΰ βάθρου τοΰτου έκειτο 
χαλκοΰν έργον τοϋ Μύρωνος. Τέλος δέ, επειδή τό σχίσμα τούτο εύρέθη κατά 
την αρχήν που τοΰ δευτέρου, τοϋ βαθυτέρου βόθρου, είναι εύλογον νά 
θεωρήσωμεν δτι τό ως άνω εύρεθέν (άριθ. 3) ήδη απόθεμα ή άλλο συνεχές 
περαιτέρω \θά άποβή κατά πάσαν πιθανότητα λίαν ευχάριστοι «Άλκίνου 
άπόλογοι», άνασκαπτομένου προσεχώς.

2) Συμπέρασμα. Έκ των μέχρι τοϋδε εργασιών προκύπτει δτι: 
α) Έπί τοϋ χώρου, ένθα εΰρομεν τό ιερόν τοΰ Διός Θαυλίου Φερών 

ύπήρχον άρχήθεν οΐκήματά τινα πτωχά τής νεολιθικής περιόδου (ίσως καί 
τής χαλκής) έτι δέ πλούσιόν τι οίκημα ή τάφοι τής ακμαίας μυκηναϊκής, καί 
πτωχότατοι ασήμαντοι τάφοι τής πρωίμου γεωμετρικής περιόδου.

β) ΓΙερί τό 700 προ X. έποιήθη εκεί πρόχειρός τις ναΐσκος ξύλινος καί 
πλινθόκτιστος μέ τινά υποστηρίγματα εγχωρίου μαρμάρου, δστις, συγκροτού
μενος καί επισκευαζόμενος, διετηρεΐτο μέχρι που τοϋ 550 πρό X. Εις τον 
ναΐσκον τούτον, θερμότατα λατρευόμενον, άνετίθετο σωρεία μικρών χαλκών 
αφιερωμάτων, χρυσών τινων, αργυρών, εξ ελεφαντοστού, ήλέκτρου καί άλλων 
υλών, τών οποίων τό πλήθος καί ή ποικιλία υπερβαίνει πάντα άλλον μέχρι 
τοϋδε έξερευνηθέντα τόπον τοϋ Ελληνικού κόσμου, έτι δέ καί αυτά τά 
μεγάλα κέντρα, Όλυμπίαν, Δελφούς, Δωδώνην κλπ. Προσφέρονται δέ ταϋτα 
εις γυναικείαν θεότητα' τό ανθρώπινον σώμα αντιπροσωπεύεται έξ ενός 
μικρού χαλκοΰ πλάσματος ανθρωπόμορφου.

γ) Καέντος τοΰ ναΐσκου τούτου περί τό 550 πρό X. άνηγέρθη εκεί 
λαμπρότατος αρχαϊκός ναός, δώριος, ευμεγέθης, παρουσιάζων διά πρώτην 
φοράν, ώς προς την κυρίως Ελλάδα, δώρια κιονόκρανα, τινά μετά γλυπτών 
διακοσμήσεων, καί αρχιτεκτονικά μέλη ωραιότατα καί λεπτότατα έξειργασμένα 
διά ποικίλων κοσμημάτων. Καίτοι είναι προφανές δτι θά έλατρεύετο καί 
οΰτος θερμότατα υπό τών πλουσιωτέρων καταστάντων κατοίκων, μόνον 
ολίγα τινά τμήματα αφιερωμάτων καί γλυπτών μελιών τής ζφοφόρου καί 
τών μετοπών αυτού εύρέθησαν, διότι κατά πάσαν πιθανότητα οι έν έδαφ. δ' 
ποιήσαντες μεγαλύτερον ναόν, άπέκρυψαν ταϋτα καί κατέχωσάν που εκεί έξ 
εΰλαβείας· πάντως ύπήρχεν έν τφ ναώ τούτω αφιέρωμα χαλκοϋν, έργον τοϋ 
Μύρωνος, τών περί τό 450 πρό X. χρόνων δι’ έπιγραφής μαρτυρούμενον.

δ) Περί τό 425 πρό X. καέντος καί τοϋ ωραίου τούτου ναού, έκτίσθη 
έτερος μέγας, έξάστυλος, περίπτερος, τοϋ οποίου έσώθη κατά χώραν ή ’Ανα
τολική πλευρά καί μέρος τών παρακειμένων, αρχιτεκτονικά τινα μέλη, σπόν
δυλοι δώριοι πώρινοι, ών πλεϊστοι διεσπαρμένοι εις μεγάλην έκτασιν άνά 
τούς πέριξ αγρούς καί κήπους. Έξ αύτοϋ προέρχονται πολλαί έπιγραφαί έπί 
μαρμάρινων βάθρων καί στηλών, μετ’ αφιερώσεων εις τον Δία Θαύλιον καί 
τήν Έννοδίαν (άναγραφομένην καί έπί νομισμάτων τινών τών Φερών)
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κατ’ αναλογίαν δέ πλεΐσται χαλκαΐ πλάκες, τινές εις προευκλείδειον γραφήν, άνα- 
γράφουσαι ψηφίσματα προξενιάς κυρίως καί άλλα, έ'τι δέ ολίγα τινα χαλκώ
ματα, ιδίως έκ λίαν μεγάλων πορπών, άγαλματίων πήλινων μικρών και μεγά
λων τμήματά τινα, μικραί τινες μαρμάριναι κεφαλαί, παρόμοια. Ό ναός οΰτος 
φαίνεται εκ θραυσμάτων αγγείων δτι ύφίσταται μέχρι που τοΰ έτους 200 μ.Χ.

ε) Περί τό 200 μετά X. Ικάη και δ ναός οΰτος επίτηδες και συνετρίβη- 
σαν τα εν αύτψ και περί αυτόν μετά μανίας και φανατισμού ΰπό είσβαλόν- 
των στιφών ή ΰπό τών Χριστιανών ή καί ΰπ’ άμφοτέρων. Έκ τών ερειπίων 
αυτού έλιθεύοντο κυρίως οί κάτοικοι, ποιούντες οικίας, μάνδρας, φράγματα 
αγρών καί κήπων. Άπό τού 1000 περίπου μετά X. έθάπτοντο επ’ αυτού 
άνθρωποι πολλοί, τών θαπτών άγνοοΰντων τά υποκείμενα καί μεταχειριζο- 
μένων ως πλάκας ταφικάς τάς ΰπαρχούσας στήλας καί τά πρόσφορα μέλη 
τσύ ναού. Άπό τοΰ 1500 μετά Χρ. κατφκησάν τινες άνθρωποι εκεί, διότι 
εΰρέθησαν τμήματα Τουρκοπερσικών αγγείων καί πίθοι προς έναπόθεσιν 
υγρών χρησίμων, κατόπιν δέ πάλιν ετάφησαν άλλοι άνθρωποι. Άπό τού 
1800 μετά X. ό χώρος μετεβλήθη είς αγρόν ίσόπεδον καί συν τφ χρόνω 
οΰδέν ίχνος ΰπελείφθη επί τοΰ εδάφους, δπερ άφωμοιώθη εντελώς μέ τούς 
παρακειμένους αγρούς· μόνον οι μακράν κείμενοι φράκται καί μάνόραι 
τινές, έτι δέ σπόνδυλοι επίσης μακράν κατεσπαρμένοι επί ερειπίων οικιών καί 
καλυβών άσβεστοκτίστων, ΰπεδήλουν την εν τοΐς πέριξ που ΰπαρξιν ναού, 
τού οποίου πενταετείς επίμονοι έρευναί μου (1912-1917) δέν ενεφάνιζον 
την ακριβή θέσιν, έ'ως δτου τώ 1921 εΰρον τέλος αυτήν.

’Αναγκαία συμπλήρωσις. Εις την πρώτην έκθεσίν μου έγραψα δτι 
τό τμήμα βάθρου χαλκού άνδριάντος τό φέρον επιγραφήν καλλιτέχνου ήδΰ- 
νατο νά συμπληρωθή «Μύρων μ’ εποίεσεν», ως σφζομένου ίχνους τού Ρ. 
Άκριβεστέρα δμως έξέτασις τής επιγραφής, γενομένη ΰπ’ εμού νεωστί, άπο- 
δεικνόει δτι τό γράμμα δέν ήτο Ρ. αλλά ασφαλώς I. Κατά ταΰτα καθίσταται 
πιθανωτέρα ή εξής συμπλήρωσις.

ΣΤΡΟΓΓΥΛ]ΙΟΝ ΜΕΠθΙΕΣ[ΕΝ
Οί χρόνοι δέ αυτής κείνται εντός τού δευτέρου ήμίσεος τής Ε' π. X. 

έκατονταετηρίδος. Είναι γνωστή ή επιγραφή τού βάθρου τού χαλκού δου- 
ρείου ίππου τής Άκροπόλεως Αθηνών, περί ής Παυσανίας A '23, 8 

Χαιρέδεμος Ευάγγελο εκ Κοίλε' 
άνέθεκεν/ Στρογγυλίον εποίεσεν».

Οί χρόνοι άμφοτέρων τών επιγραφών δέν άπέχουσι πολύ άλλήλων τής 
δευτέρας κεινται περί τό 412 π. X. τής δέ έκ Φερών είναι ολίγον προγενέ
στεροι τού έτους τούτου ένεκα τής άρχαϊκιοτέρας προσθήκης τού ΜΕ.
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