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δύο επάλληλα μωσαϊκά δάπεδα (πιθανώς ρωμαϊκόν κτίσμα μετατραπέν εις 
χριστιανικούς χρόνους εις εκκλησίαν)· πλήθος γλυπτών (κιονοκράνων, κορμών 
κιόνων, θωρακίωνκ.ά.) εύρίσκεται εις πολλά σημεία τών οικοπέδων τούτων και 
διά τούτο προτείνω την καθ’ οίονδήποτε τρόπον άπαλλοτρίωσιν τοϋ χώρου.

Σημ. Αί αιτήσεις υπεβλήθη σαν εις τό Σ. Ύπουργεΐον Παιδείας.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΘΑΥΛΙΟΥ

Έν Φεραΐς εξηκολούθησα τάς άνασκαφάς τών προηγουμένων ετών 
έξετέλεσα δέ αύτάς έν μηνϊ Ίουλίφ καί Αύγούστω, ήτοι κατά την χειριστήν 
περίοδον τού έτους, τούτο δ’ ένεκα τυπικών λόγων περί την έγκρισιν τής 
α’ιτήσεως άδειας καί την έκδοσιν τού εντάλματος τής προκαταβολής.

Σκοπόν τής έφετεινής εργασίας έθηκα τήν εϋρεσιν τού περιβόλου τού 
ιερού χώρου, ό όποιος, ως ήδη έκ τών προηγουμένων ετών έξηκρίβωσα καί 
έξέθηκα, περιείχε πολλά οικοδομήματα.

’Έσκαψα λοιπόν ευρύτατα κατά τήν Νοτίαν πλευράν επί μήκος από τοϋ 
μέσου τού ναού 40 περίπου μέτρων κατ’ αυτόν τον χώρον εΰρον μέγαν αποθέ
την, τον όποιον κατεσκεύασαν επίτηδες οί κτίσαντες τον τελευταΐον ναόν τού 
4ου π. X. αίώνος, ως εξής: Έπί πλάτος 20 περίπου μέτρων καί παραλλήλως 
προς τον ναόν έσκαψαν επίτηδες οί αρχαίοι τό φυσικόν έδαφος, έκ μαλακού 
συγκείμενον χώματος αργίλου καί πώρου σεσηπότος, έπί βάθος 2 περίπου 
μέτρων καί μήκος μη έξακριβωθέν είσέτι, άλλ’ άνώτερον τών 20 μέτρων. 
Σκάψαντες δέ οί αρχαίοι τον χώρον τούτον, άγνωστον διά τίνα σκοπόν, μη 
έκτελεσθέντα, έγόμωσαν αυτόν πάλιν, ρίψαντες έπί βάθος μέν ενός μέτρου 
λίθους μικρούς καί μεγάλους, τινάς μεγίστους, ογκώδεις, άκατεργάστους- τινές 
ήσαν έξειργασμένοι καί είς τμήματα, προέρχονται δ’ έμφανώς έκ τοϋ λαμπρού 
αρχαϊκού ναού τού δον π. X. αίώνος· έντός τής γομώσεως ταύτης ύπήρχον καί 
πολυάριθμα θραύσματα αγγείων καί κεράμων από τής νεολιθικής περιόδου 
μέχρι τών αρχών τού 4ου π. X. αίώνος, τινά κορινθιακά καί αττικά ωραιότατα. 
Επίσης ύπήρχον έντός τών πετρών τούτων καί πολλά χαλκώματα τών γεωμε
τρικών, έλάχιστα δέ τών ιστορικών χρόνων ήσαν έκ τών ήδη γνωστών καί 
συνήθων πορπών, βελονών, περονών, κρίκων, δακτυλίων, ψελίων, μικρών 
κατόπτρων, ελίκων, ζφαρίων, σπονδικών φιαλών καί όμοιων, άτινα προέρ
χονται έξ αναθημάτων τού πρώτου ναού τού 7ου π. X. αίώνος καί ολίγα έκ 
τού δευτέρου, τού μνημονευθέντος λαμπρού αρχαϊκού ναού, έκ τού όποιου έν 
τή αρχή τού αποθέτου εύρέθη ώραιότατον χαλκοΰν αγαλμάτων άρτιον, οπλί
του ή ’Άρεως, έξαιρέτου αρχαϊκής τέχνης τών αρχών τού 5ου π. X. αίώνος, 
καί κεφαλή γρυπός χαλκή έξαίρετος επίσης τών αυτών περίπου χρόνων.
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Επίσης ευρέθη καί χονδροειδής ακέραια στήλη ασυνήθους πάχους, φέρουσα 
ολίγα μέγιστα και άρχαϊκώτατα γράμματα. Καί ταϋτα μεν ύπήρχον εντός τής 
λίθινης ταύτης γομώσεως- επ’ αυτής δέ έρριψαν οί αρχαίοι τό εκσκαφέν παρ
θένον χώμα ούτως, ώστε έν αρχή σκαπτών τις θά ήδΰνατο νά νομίση δτι 
ευρίσκεται έπ'ι παρθένου και άνεπάφου φυσικοΰ εδάφους, χωρίς νά ΰπο- 
πτεΰση δτι ολόκληρος δγκος λίθινων απορριμμάτων ΰπήρχεν υπό τό έδαφος 
τούτο- διέκρινα δμως τοϋτο ως μη παρθένον- διότι διέφερε τοϋ παραπλεΰρως 
τής τομής εκατέρωθεν κατά την σκληρότητα- εκ τής διαφοράς δέ ταΰτης ευρον 
καί την τομήν, κοινώς υπό τών εργατών «κοψιάν» λεγομένην, εξ άμφοτέρων 
τών πλευρών είναι δέ «κοψιά» τό σημεΐον σκαφέντος καί πάλιν γομωθέντος 
χώρου, δπόθεν ά'ρχεται άφ’ ενός τό άτμητον έδαφος, άφ’ ετέρου τό τμηθέν.

Τίς δέ ΰπήρξεν δ σκοπός τής σημαντικής ταΰτης τών αρχαίων εργασίας; 
ίσως έθεώρησαν τό έδαφος τό πέριξ τοϋ ναοΰ ως οΰχί στερεόν, δπερ καί 
πράγματι συμβαίνει, ΰπέσκαψαν δέ καί έγόμωσαν αυτό διά λίθων προς στε- 
ρέωσιν τών πέριξ τοϋ ναοϋ- ίσως επίσης ήθέλησαν νά θεμελιώσωσιν εκεί 
άλλο τι οικοδόμημα, αλλά μετέγνωσαν. Ή πρώτη ΰπόθεσις φαίνεται πιθα- 
νωτέρα, τοΰτου δ’ ένεκα ελπίζομεν δτι καθ’ άπάσας τάς πλευράς τοϋ ναοϋ 
θά ΰπάρχωσι καί άλλοι άποθέται μεγάλοι καί βαθύτεροι, διότι τό έδαφος 
είναι κατά τάς λοιπάς πλευράς έπικλινέστερον καί φυσικφ τώ λόγφ μάλλον 
αδύνατον. Έκ τοΰτου έρμηνεΰεται τό δτι ή έξω τής Δυτικής πλευράς μεγάλη 
επίχωσις επί βάθος 2 - 4 μέτρων, την δποίαν ευρον πρώτην προ ετών, καί ή 
δποία περιείχε πλεϊστα αφιερώματα ποικιλώτατα, ήτο μέγας επίσης αποθέτης, 
ποιηθείς οΰχί απλώς, ϊνα άποκρυβώσι τά λείψανα τοϋ καέντος λαμπροϋ 
άρχαϊκοϋ ναοϋ, άλλα καί μετά τοϋ σκοποϋ τοΰτου ινα στερεωθή τό εκατέρω
θεν έδαφος τοϋ μεγάλου ναοϋ τοϋ 4ου π. X. αίώνος, καί μή πάθη καθίζησιν 
έκ τών πέριξ μεταβολών τών εδαφών.

Κατά ταϋτα έχομεν πλέον καί πλουσιώτατον Δυτικόν αποθέτην, δπου 
κυριωδέστατα ειχον έκτελέσει έρεΰνας επί πολλά έτη, χωρίς νά εξαντλήσω 
αυτόν. Έσκαψα λοιπόν καί εφέτος έπ’ αΰτοϋ καί δη περί την θέσιν, δπου 
πέρυσιν ευρον τό τμήμα βάθρου, φέροντός ποτέ χαλκοΰν ανδριάντα καί επι
γραφήν «ίων μ’έπόεσεν» πιθανώς «Στρογγυλίων». Έχει δέ σήμερον δ τελείως 
εξακριβωθείς Δυτικός οΰτος αποθέτης, τήν εξής ΰπόστασιν: άνωτάτω από 
τοϋ σημερινοϋ εδάφους καί επί βάθος πλέον τι τοϋ ενός μέτρου υπάρχει 
στρώμα τοϋ τρίτου ναοϋ, καέντος καί τοΰτου κατά τον 3ον ή 4ον μ. X. αίώνα- 
εντός τοϋ στρώματος τοΰτου ύπάρχουσιν άφθονοι κεραμίδες τής στέγης τοϋ 
ναοϋ τοΰτου καί θραΰσματα αρχιτεκτονικών καί γλυπτών μελών αΰτοϋ, 
οΐκτρώς κεκαυμένα, τμήματα αγγείων μεταγενεστέρων, από τοϋ 4ου π. X. 
αίώνος μέχρι τών Βυζαντινών καί Τουρκικών χρόνων, έτι δέ τάφοι χριστια
νικοί πτωχοί, ποιηθέντες έκ μελών καί αναθηματικών πλακών τοϋ ναοϋ, έκ
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των οποίων εύρομέν τινας ενεπίγραφους· μία φέρει άνάθεσιν τοίς «Όλυμ- 
πίοις» θεοΐς, έτεραι τή γνωστή ήδη «Έννοδία», θραύσματα δε τινα άναφέ- 
ρονται πιθανώς και εις όίλλας θεότητας. Μετά τό στρώμα τοΰτο ά'ρχεται τό 
δεύτερον μέ διάμεσον μικράν ζώνην, πλήρη τέφρας καί ανθράκων, τό όποιον 
διήκει μέχρι μέν βάθους δλιγωτέρου κατά τι τοΰ μέτρου, περιέχον επίσης 
ήμίκαυστα χώματα, κεράμους, αγγεία, ελάχιστα χαλκώματα, έν οις πλάκες 
χαλκαΐ έπιγεγραμμέναι καί φιάλατ μετ’ αυτό υπάρχει στρώμα, βάθος έ'χον 
κατά τι δλιγώτερον τοϋ μέτρου, επίσης περιέχον ερυθρόν καί πωρώδες χώμα 
σχεδόν παρθένον τοΰτο άποδεικνΰει δτι καί ενταύθα έσκαψαν επίτηδες οί 
αρχαίοι, καθ’α έν τώ Νοτίω αποθέτη' διότι μετά τό τοιοΰτον χώμα υπάρ- 
χουσι λίθοι μικροί καί μεγάλου ομοίως περιέχονται θραΰσματα αρχιτεκτονι
κών μελών τοΰ λαμπροΰ άρχαϊκοΰ ναοΰ καί πληθύς χαλκωμάτων μετά 
αγγείων αρχαϊκών πήλινων καί χαλκών καί άγαλματίων πήλινων αρχαϊκών. 
Μετά τούς λίθους τούτους υπάρχει τό φυσικόν έδαφος, έξ άμμου καί χαλί- 
κων συνιστάμενον, κοινώς «μπαλάστρο» διά τής γνωστής ιταλικής λέξεως 
υπό τών έργατών δνομαζόμενον.

’Αλλ’ εφέτος, έπιλιπόντων τών χρημάτων, δεν ήδυνήθην νά έρευνήσω 
τό καθαρισθέν τμήμα τοΰ Νοτίου αποθέτου μέχρι τοΰ τέρματος, άλλ5 άφήκα 
αυτό μέχρι τοΰ έκ χωμάτων παρθένων, άλλ’ υπό τών αρχαίων ριφθέντων, 
έπιστρώματος. Τά πολυάριθμα έφετεινά ευρήματα, οκτώ μέν κιβώτια χαλκω
μάτων καί πήλινων έκόμισα εις ’Αθήνας προς καθαρισμόν, ικανά δε μαρ
μάρινα μετεκόμισα εις τό Μουσεϊον Βόλου, τά δε δγκωδέστερα άφήκα 
κατά χώραν.

Έκ τών άνωτέρω συνάγομεν τό σοβαρώτατον συμπέρασμα, τό όποιον 
προέκυψεν έκ τών έφετεινών άνασκαφών καί τό όποιον διαφωτίζει πλέον 
τελείως τό ζήτημα: έβεβαιώθη ή ΰπαρξις άποθετών έπίτηδες ποιηθέντων 
υπό τών άρχαίων' τό ήμισυ σχεδόν τοΰ Νοτίου άποθέτου έξηρευνήθη έντε- 
λώς, έτι δε τό ήμισυ καί πλέον τοΰ Δυτικοΰ. Υπάρχει κατά ταΰτα μεγάλη 
πιθανότης τοΰ δτι έχομεν δύο είσέτι άποθέτας έντελώς άνεπάφους, τον Βόρειον 
καί τον ’Ανατολικόν, έκτος μόνον έφ’ δσον ήτ|ιαντο αυτών έν μέρει οί χριστια
νικοί τάφοι. Διότι οί πολυάριθμοι γεωμετρικοί, οί εύρεθέντες έντός τε καί 
πέριξ τοΰ ναοΰ κατά τούς άποθέτας, έν οίς εφέτος εύρέθη καί είς θολωτός 
μικρός τοΰ κοινοΰ τύπου τών έν Σέσκλφ, Λέστιανη καί άλλαχοΰ τής Θεσσα
λίας γνωστών, ήσαν άγνωστοι είς τούς ποιήσαντας τούς ναούς ήδη άπό τοΰ 
πρώτου, κτισθέντος, ως εΐπομεν, κατά τον 7ον π. X. αιώνα’ μόνον δε έκ 
παραδόσεως θά ήσαν γνωστοί οί τάφοι οΰτοι, ελάχιστους δέ αυτών συνήν- 
τησαν καί έτάραξαν οί ποιήσαντες τούς τρείς ναούς- οί λοιποί είναι άδια- 
τάρακτοι.

Α. Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΤΤΟΥΛΟΣ
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