
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑΙ 

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑι ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑι 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1912

Α') ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Κατά τό ληξαν έτος έξηκολουθησαμεν τάς άνασκαφάς, 
έρεύνας καί μουσειακάς εργασίας έν Θεσσαλίορ άπό τοϋ [ληνός 
Φεβρουάριου μέχρι των [/,έσων Σεπτεμβρίου, καθ’ ά και κατά 
τά προηγούμενα έ'τη 1906-1911 1), εις τά έξης σημ.εΐα :

α') Έν Παγασαΐς (—Δημητριάδι).

Τάς έν Παγασαΐς (=Δημητριώδι· βλ. κάτω κεφ. 10) άνα
σκαφάς έπεξετείναμ.εν εφέτος εις μείζονα έ'κτασιν, έλθούσης 
επικούρου είς τάς δαπάνας αύτων καί της Λιμ.ενικης ’Επι
τροπείας Βόλου διά ψηφίσεως Ικανού χρηματικού ποσοϋ έκ του

’) ’Εν ΠΑΕ 1910, 168 σηα. 1 καί 1911, 280 σηρ. 1 άνεγράψαρ,εν τα 
είς την Θεσσαλίαν τέως άναφερόμενα δημοσιεύματα ημών · τούτοις προσθετέον 
τά μετέπειτα :

ΙΓ') Τά εν ΠΑΕ 1911, 280- 356' άνασκαφαί καί εοευναι έν Πόρτα 
Πίνδου, * Ομολίφ, Άλωίφ και ΠνΦίω, Αέστιανη Πηλίου, Σέσκλφ, Ίωλκφ, 
επί της κορυφής τοϋ Πηλίου, Γόννοις Περραιβίας, Γοννοκονδυλώνι Ολυμ- 
πιάδι, Μοψίφ, ’Ελατεία, Γυρτώνη, Μητροπόλει Έστιαιώτιδος, Κιλελερ Αα- 
ρίοης, Δολοπία.

ΙΑ') Θεσσαλικαϊ έπιγραφαί (ανέκδοτοι) επιγραφαι Γόννων Περραι
βίας άριθ. 89-164 εν τη ΑΕ 1912, 60-101.

IE') Ein Thessalischer Gold-und Silberfund έν ταις 
Mitteilungen des deutschen archaeolog. Institute. Athen. Abtei- 
king 1912, 73-118 πίν. II-VII.
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156 Πρακτικά τοϋ 1912

ταμείου αυτής1)' αί άνασκαφαί έξετελέσθησαν ένταΰθα συνεχώς 

άπό τής 20ϊί? Φεβρουάριου μέχρι τής 1 Ι^ί Αύγούστου, σχοΰσαι 
τα εξής αποτελέσματα :

1) Προσκήνιου τον θεάτρου' π/.ίνϋινα αναλήμματα' 

στάδιον ή κρύπτη ψηφισμάτων τον κοινού των Μαγνητών.

Έν τώ θεάτρω (εΐκών 1 και 2 το Θ) είχομεν έκτελέσει 
κατά τα προηγούμενα έ’τη μικράς τινας σκαφικάς απόπειρας· 
εφέτος ήρευνήσαμεν ενιαχού λεπτομερέστερον τό μέγα μεσαιω
νικόν οίκοδόμηρ.α (εΐκών 2 τό Μ), τό επί τοϋ υποτιθεμένου 
προσκηνίου ίδρυμένον, δι’ ΐσχυρας ασβέστου ποιηθέν και πα- 
χέων τοίχων, διηκόντων είς βάθος τριών καί πλέον μέτρων, 
καθ’ ά τό χώμα είναι λίαν συμπαγές καί στερεόν διά τούτο 
τά θεμελια τής ’Ανατολικής πλευράς αύτοΰ έχουσιν ίδρυθή έπί 
τοϋ χώματος τούτου, μη Ιξικόμενα μέχρι τής εύρέσεως τοϋ 
φυσικοΰ βράχου.

Κατά τά έ'σω τής μνημ,ονευθείσης πλευράς δοκιμάσαντες 
εύρομεν ί'χνη τοίχων άρχαιοτέρων κτισμάτων, έκ μικρών λίθων 
ποιηθεντων, πιθανώς τοϋ προσκηνίου, έφ’ ου φαίνεται cm ένια- 
χοϋ ίδρύθη τό μεσαιωνικόν εκείνο οικοδόμημα· άλλ’ επειδή 
ένεκα τοϋ μνημονευθέντος βάθους απαιτείται νέα διάταξες των 
τάφρων τής σκαφής πρός έξαγωγήν τών χωμάτων καί προσή- 
κουσαν άπόρριψιν, ήτοι εργασία επί νέων βάσεων καί πολύ 
μείζονος δαπάνης, άνεβάλομεν τήν περαιτέρω έ'ρευναν.

Έδοκιμάσαμεν δέ και επί τής δεξιάς παρόδου (εΐκών 2 
τό Ρ)- ένταϋθα ευρομεν μ,έγαν τοίχον μεσαιωνικόν, επίσης δι’ 
άρχαιοτερου ύλικοϋ κτισθεντα, καί τι λιθόστρωτον έκ πλακών 
καί λαξευτών όγκων του αρχαίου τείχους ή μεγάλου τινός

') Καθήκον ήμων θεωροΰμεν να Ικφράσωμεν καί ενταύθα τάς εύ/αριστίας 
ήμων τή ’Επιτροπεία ταότη, ήν άποτελοΰσιν οί κκ. ’Ιωάννης Άντωνόπουλλος, 
Κωνσταντίνος Παρασκευο'πουλλος ’Αρκάς, Νικο'λαος Σακελλαρίδης, Κωνσταν
τίνος Χατζηαργύρης ώς μέλη, ό κ. Κ. Κομπιλιρης εϊρηνοδίκης ώς προ'εδρος 
καί ό κ. ’Αδαμάντιος Μολοχάδης γραμματεος αυτής.
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158 Πρακτικά τον 1912

εγγύτερον κειμένου οικοδομήματος- ενταύθα έξηκριβώθη δτι τδ 
ανάλημμα χοΟ θεάτρου είχε ποιηθώ τά μέν κάτω έπί μικρόν 
τι 8ψος, άγνωστον τό γε νυν, διά λίθων, τά δέ περαιτέρω μέ
χρι τοΰ αναγκαίου πολλών μέτρων υψους δι’ ώμων πλίνθων, 
αίτινες έποιηθησαν έκ χώματος έξαχθέντος έ'κ τίνος παρακει- 
μένης Βορείως θέσεως, παρεχούσης καί νυν δψιν σταδίου (είκών 
2 τδ Σ)- έξεληφθη δέ τοϋτο υπό τε τοΰ Leake καί άλλων 
ως ον τδ θέατρον έκ τούτου είναι πιθανδν ότι τδ θέατρον 
έποιηθη έν τάχει, ύπελογίσθη δ’ ή ταύτόχρονος κατασκευή 
και σταδίου έν τω χώρω, όπόθεν έληφθη τδ χώμα των πολυ
πληθών πρδς χρέσιν τοΰ θεάτρου πλίνθων.

Κατά την έ'οευναν ταύτην ευρομεν διεσπαρμένα η έκτισμένα 
τμήματα γεισωμάτων, τριγλύφων συμφυών μετόπαις καί άλλων 
αρχιτεκτονικών μελών μαρμάρινων η πωρίνων, έ'κ τε του προ
σκηνίου αύτοΰ ληφθέντων καί έκ τίνος αρχαίου ναοϋ η όμοιου κτί- 
σματος, έγγύς που κειμένων-έπίσης ευρέθησαν τμήματα μαρμάρι
νων ανδριάντων, έπίτηδες ύπδ τών χριστιανών κτιστών του με
σαιωνικού οικοδομήματος αγρίως θραυσθέντων τούτων είναι άκρα 
χείρ άνδρδς φυσικοϋ καί τι πλέον μεγέθους, κρατούσα ίσχυρώς 
βραχεΐαν μάχαιραν πρδς πλέξιν, πέος ένθετον όμοιου, τμήματα 
ενδυμάτων κττ. καί μέρος στηλης μετ’ έπιγραφης ΑΝ[έ&ηκεν(;), 

ητις φαίνεται καταπεσουσα έ μετενεχθεϊσα έκ της ύπερκειμέ- 
νης άκροπόλεως.

Τελευταϊον προσεπαθησαμεν νά ευρωμεν το τέρμα της 
ορχήστρας, την πρώτην τάξιν τών έδωλίων καί την άρχην τών 
κερκίδων' άλλ’ έκ τ-ης μεγάλης προσχώσεως καί της καταστρο
φές τών μελών τούτων τοΰ θεάτρου υπό τε τών μεσαιωνικών 
κτιστών καί τών νεωτέρων ανθρώπων, συλλεξάντων τούς λίθους 
πρδς χρ-ησιν του τε Κάστρου τοΰ Βόλου καί τών οικοδομημά
των καί τοΰ λιμένος της νέας ταύτης πόλεως, η έρευνα καθί
στατο λίαν δυσχερή; καί πολυδάπανος καί δέν κατέληξεν έν 
τω παρόντι εις οΰδέν ασφαλές καί βέβαιον συμπέρασμα.

’Αλλά πάντως έσχηματίσαμεν την γνώμην ότι σημαντικώ- 
τατα αρχαία κρύπτονται έν τω θεάτρω βαθύτερον, μάλιστα
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Ανασκο.φα'ι και ερευναι έν Θεσσαλία 159

ανδριάντες, άγωνιστικαί, άναθηματικαί καί άπελευθερωτικαί 
έπιγραφαί, πιθανώτατα δέ καί ψηφίσματα του κοινού των 

Μαγνητών.

Των τελευταίων τούτων εύρέθησαν, ως γνωστόν, πάμ,πολλα 
έκτισμένα έπί των Βυζαντιακών, Γενουησίων καί Τουρκικών 
τειχών τοΰ Κάστρου τοϋ Βόλου (IG IX2 1100. 1102. 1103. 

1104. 1113. 1114· πρβλ. 1115. 1116. 1118. 1120 κτλ.)· τού- 
τοις προσθετέον νέον σημαντικόν ψήφισμα τοΰ κοινού των Μα
γνητών, οπερ ευρομ.εν έν τνί οικία Στυλιανού Γιγάντη κατά την 
έν Βόλφ συνοικίαν τής Αναλήψεως· τούτο, καθ’ ά ασφαλώς 
έξηκρίβωσα, άπετειχίσθη προ δέκα καί πέντε περίπου έτών 
έκ τοΰ τείχους του αύτοϋ Κάστρου.

Περί τής θέσεως, όπόθεν έκομίσθησαν άρχήθεν ταϋτα, πάν- 
τες μέν υπέθεσαν ότι ήχθησαν έκ του λόφου τής Γορίτσας, 
έγώ δ’ έζέφρασα την εικασίαν (Θεσσαλικά Μνημεία I σελ. 6 
κ. ά.) ότι καί έκ Παγασών ικανά προέρχονται καί έξ αύτοΰ 
του λόφου, έφ’ ου έ'κειτο ή Ίωλκός καί τό ιερόν τής Ίωλκίας 

Άρτ έμιδος.

Μετέπειτα όμως άνασκάψας έπί τοΰ βουνοΰ τής Γορίτσας 
καί έξετάσας τά έκεΐ, έσχημάτισα την γνώμην ότι είναι αδύ
νατον νά ύποτεθί) ότι τοσοΰτον όγκώδεις πλάκες καί έξέδραι 
κατεβιβάσθησαν έκεΐθεν, έ'νθα ούδέ κάρρον δύναται άνευ μεγά
λων δυσχερείων νά άναβή, άφ’ ού ήτο ευχερής καί πολύ όλιγω- 
τέραν δαπάνην καί χρόνον Απγτει ή λατόμησις καινουργών καί 
μειζόνων έ'τι όγκων έκ τών κρασπέδων τοΰ βουνοΰ αύτοΰ, ένθα 
καί νΰν ύπάρχουσι λατομίαι, καί ταύτης δ’ έτι εύκολωτέρα 
ήτο ή μεταφορά έκ Παγασών έτοιμων καί αρίστων αρχαίων 
λίθων πρός χρήσιν τοΰ Κάστρου.

Δύο δ’ έτι γεγονότα μ,έ έπεισαν ότι καί τά έκ τών λεγο
μένων Παγασών μετακομισθέντα πρός κτίσιν καί έπισκευήν τοΰ 
Κάστρου μ-ετηνέχθησαν έκ τών έγγύς τών πηγών τής νΰν 
Μπουρμ.πλήθρας τόπων (είκών 2 τό Λ), ήτοι έκ τοΰ Βορειοδυτι
κού τέρματος τής άοχαίας πόλεως παρά την παραλίαν- τό 
πρώτον είναι ή κατά τάς προγενεστέρας άνασκαφάς έπί τοΰ
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160 ϋρακτικά τοϋ 1912

τοίχου τοϋ μεσαιωνικού οικοδομήματος τοϋ Θεάτρου ευρεσις 
τμήματος βάθρου άνδριάντος ρωμαίου αύτοκράτορος μετ’ επι
γραφές αναθηματικές ύπό των Μαγνητών τοιαϋτα πολλά βά
θρα εύρέθησαν ασφαλώς επί των τειχών τοϋ Κάστρου (IG IX2 
1131. 1132. 1133. 1135. 1136).

Τό δέ σπουδαιότερον είναι το έξές: κατά την άνασκαφην 
τοϋ πύργου Γ, περί ού βλ. κάτω κεφ. 5, επειδή έξηγοντο έκ 
τοϋ διακένου πλεϊστοι μικροί λίθοι άχρηστοι καί δεν ύπέρχε 
Θέσις άπορρίψεως αυτών, έκάλεσα τούς πωλητάς λίθων νά λά* 
βωσιν οσους άν βούλωνται έντεΰθεν δωρεάν, ίνα οϋτω κερδαί- 
νωσι δι’ έκαστον φορτίον 1ji περίπου δραχμές, ο έπληρωνον 
λαμβάνοντες όμοιους λίθους έκ των λατομιών τές Μπουρμπλη- 
θρας' αλλά περιέργως παρετηρησα δτι οΐ πωληταί ούτοι μετά 
δύο ^ τριών ημερών άποφοράν λίθων έκ τοϋ πύργου Γ άπείχον 
τοϋ έ'ργου καί προετίμων την αγοράν τές δωρεάς.

Έρωτησας περί τοϋ αιτίου τούτου, έ'μαθον δτι δέν συνέ- 
φερεν αΰτοΐς η δωρεά, άλλ’ ή αγορά, διότι έκαστον κάρρον έν 
μιι£ ημέρα έκόμιζεν έκ Βόλου έκ μέν τοϋ πύργου 7-8 φορτία, 
πωλούμενα προς 0.80 δρχ. και άποδίδοντα δρχ. 5.60-6.40, 
τούναντίον δ’ έκ τών λατομιών έκόμιζε κατά τό αυτό χρονι
κόν διάστημα 14-15 φορτία άζίας δρχ. 11.20-12, έξ ών, άφαι- 
ρουμένης τές τιμές, '/|ν έπληρωνον τφ λατόμω δι’ έκαστον, 
έτοι έν δλιρ δρχ. 3.50-3.75, έμενον αύτοϊς δρχ. 7.80-8.25 
ωφέλεια, νίτοι έκέρδαινον δύο περίπου δρχ. προτιμώντες νά άγο- 
ράζωσι τούς λίθους τοϋ νά λαμβάνωσιν αυτούς δωρεάν.

Είναι εύνόητον δτι καί κατά την κτίσιν και μετέπειτα 
έπισκευήν τοϋ Κάστρου τοϋ Βόλου ό υπολογισμός ούτος εις άπό- 
δοσιν έργου θά έληφθη φυσική άνάγκϊ) ύπ’ δψιν οί κομίζοντες 
τούς άπαιτουμένους παμπόλλων κυβικών μέτρων λίθους δέν 
είχον έτέραν Θέσιν συντομωτέραν καί εύχερεστέραν, ως έχουσαν 
οδόν άμαξεύσιμον, καί μάλλον όλιγοδάπανον, τές άπό τών πη
γών Μπουρμπληθρας μέχρι τοϋ θεάτρου- έκεΐθεν λοιπόν νίρξοεντο 
μετακομίζοντες έτοιμους καί καταλλήλου; λίθους καί, έφ’ δσον 
έξηντλοΰντο, προυχώρουν μέχρι τό πολύ τές θέσεως τοϋ άρ-
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ΆνασκαφαΙ και ό'ρευναι έν Θεσσαλία 161

χαίου υδραγωγείου των Ιίαγασών (εΐκών 1 καί 2 τό Υ), κοι
νώς Δόντια καλούμενου, διότι πέρα τούτων συνέφερεν η λατό- 
μησις μ,άλλον η ή μεταφορά έτοίμ.ων.

Τούτων ένεκα λοιπόν πειθόμεθα ότι τά μετακομισθέντα 
εις Κάστρον καί έντειχισθέντα ψηφίσματα καί άλλα αρχαία 

έληφθησαν έκ των είρημ-ένων θέσεων, καί οτι άρα η κρύπτη 

των τε ψηφισμάτων των Μαγνητών καί των απελευθερωτικών 
κττ. επιγραφών πρέπει νά ζητηθ·/) ένταϋθά που, ήτοι άπό 
της Βορείου παοαλίας μέχρι του θεάτρου· άλλ’ έκ του Δυτι
κού άκρου της παραλίας αποβαίνει δυσχερής ή μ.εταφορά λίθων 
επί τε σχεδιών διά θαλάσσης καί επί κάρρων διά ξηρας, διότι 
τά μέν ΰδατα είνε έκεΐ άβαθη, ή δέ άπόστασις μείζων η έκ 
τών μ.έχρι του αρχαίου υδραγωγείου θέσεων.

Ούτως έπιβάλλεται ή έν τώ προσέχει μέλλοντι ένδελεχηί 
έρευνα πρωτίστως μέν του θεάτρου, έ'νθα φαίνεται ότι άνετί- 
θεντο ανδριάντες, ψηφίσματα κττ., κατόπιν δέ τών έγγύς αύτώ, 
ένθα ίσως που θα εύρεθγ άγορά, έτέρα της ύφ’ ημών εΰρεθείσης 
κατά τό Νότιον τέρμ.α της πόλεως, η ναός τις (πρβλ. κάτω 
κεφ. 3), έ'νθα άνετίθεντο ταΰτα· είναι δέ πιθανόν ότι θά 
ύπελείφθησαν έ'τι πλεϊστα τούτων κατακεχωμένα.

2) Ναός της άκροπόλεως■ ιερόν απήλαιον λατρείας ^ τάφον 

βασιλικόν· γραπται άναΰηματικαι στηλαι.

’Επί της άκροπόλεως, ένθα καί κατά τά προηγούμενα έτη 
έξετελέσαμεν σκαφικάς τινας απόπειρας, είργάσθημεν καί έφέ- 
τος έπί μ,ικρόν καί πρώτον μ,έν έπειράθημεν νά σχετίσωμεν 
τον έπί τών λαξευθέντων καί έξισωθέντων βράχων της κορυ
φές αυτής ποιηθέντα ναόν τ·ης Δ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος 
(εΐκών 3 τό Ν), έξ οδ προ^λθον τά θαυμ-αστά έκεϊνα γλυπτά 
αρχιτεκτονικά μέλη, πρός τό μέγα λαξευτόν έπίσης τετράγω
νον σπηλαιον (είκών 3 τό Σ), τό κείμενον έγγύτατα η ίσως 
έπί του μέσου τοϋ ναοϋ αύτοΰ.

Καθαρισαντες μ-έρος τοϋ σπηλαίου τούτου, εί'δομεν ότι καί

11
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162 Πρακτικά τον 1912

κατωτάτω ή βάσις αύτοϋ έχει λαξευθη καί έξισωθη, ύπάρχουσι 
δέ οπαί βαθύτατα είσδύουσαι ύπό την γην και την υπαρξιν 
είδους τίνος υπογείου αβύσσου νΐ βαράθρων περαιτέρω εμφαι- 

νουσαι.
Αί δέ όπαΐ αύται ενιαχού έβύσθησαν επίτηδες μετ’ επι-

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (α. τ. ΠΑΓΑΣΑΙ)

Είκών 3. Άναοκαφα'ι επί τοϋ κέντρου που τής άκροπόλεως. Λ Στερεοβάτης ναόν 
έπι των βράχων.— Σ — Σπήλαιον μέγα λαξευτόν, τα πολλά βεβνομένον νυν.

μελείας, άλλ’ ούχ'ι επί τοσουτον, ώστε νά εΐκάογ τις δτι 
έποιηθη τό σπηλαιον ως δεξαμενή προς φύλαξιν δδατος- διότι 
αί κλιμακοειδείς λαξεύσεις αύτοΰ κατά τάς πλευράς, δεικνύου- 
σαι δτι ηρμόζοντο έκεΐ λίθοι άρχιτεκτονικοί, δέν ευνοοΰσι 
τοιαύτην εκδοχήν έξ άλλου δέ, ώς τουλάχιστον έκ των εφε- 

τεινών ανασκαφων εξάγεται, είναι αδύνατος ή διατηοησις έν-
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ταΰθα δδατος, ώς δυναμένου νά έκφύγγ πολλαχόθεν διά τών 
όπών καί σχισμών των βράχων καί νά έκχυθή εις τήν υποκει
μένων άβυσσον.

Τούτου ένεκα είκάζομ,εν έν τώ παοόντι δτι τό σπηλαιον 
τούτο δύναται νά ίγγ λόγον σχετικόν πρός την λατρείαν τής 
θεότητος, δι’ ήν έπο ήθη ό ύπερκείμενος ναός, ή οτι έχρησίμευ- 
σεν ώς τις κρύπτη διαφυλάξεως κειμηλίων ή προφυλάξεως καί 
κατοικίας ανθρώπων, ιερέων, ύποφητών κττ.- δέν αποκλείεται 

καί ή εξαιρετική χρήσις αύτοϋ ώς τάφου βασιλικού δυναμένου 
νά κεΐται έτι βαθύτερου υπό τό προσδιορισθέν εφέτος έν μέρει 
τέρμα του σπηλαίου, οπερ εύρέθη μ,έν έν τω άνασκαφέντι χώρω 
έξικνούμενον είς βάθος τριών περίπου μέτρων, δύναται δ’ έν τω 
μή άνασκαφέντι νά προχωρή πολύ περαιτέρω.

Επίσης άποκλείεται ή εικασία του δτι τό σπηλαιον τούτο 
αποτελεί απλώς στερέωμά τι τών κρηπιδωμάτων του ναοΰ· 
διότι, αν ό άοχιτέκτων έπεθύμει νά ποιήσηται χρήσιν αύτοϋ 
μ.όνον ώς θεμελίου του ναοΰ, ήδύνατο νά βύσγι αυτό απλώς, 
ούχί νά λαξεύσγ) οδτως έπιμελώς.

Δυστυχώς καί ένταΰθα ύπολογίσαντες δτι απαιτείται μεί- 
ζων τής δοθείσης ήμ.ϊν χρηματικής εισφοράς, καί δτι αυτή θά 
έδαπανάτο άπασα είς προκαταρκτικήν έργασίαν καθαρισμού 
του σπηλαίου, θά έπερατοΰτο δέ είς σημεΐον, καθ' δ μόλις ήδύ
νατο νά άρξηται ή ευρεσις σημαντικών αρχαίων, έθεωρησαμ,εν 
εύλογώτερον νά δαπανήσωμ-εν τά ύπολειφθέντα εις έτέρας θέ
σεις, έ'νθα, μ,εταξύ δοκιμάζοντες, παρετηρήσαμεν δτι ύπήρχον 
μεγίστης άξίας αρχαία αντικείμενα, άπαιτοΰντα σύντονον καί 
άμ.εσον έξαγωγήν καί διαφύλαξιν (βλ. κάτω κεφ. 5).

Κατά δέ τόν καθαρισμόν μέρους του σπηλαίου ευρομεν 
πολλά τμήματα αρχιτεκτονικά γλυπτά, τινά μείζονα τών έν 
προγενεστέραις άνασκαφαις ήμ-ών εύρεθέντων" προέρχονται δέ 
ταϋτα έκ σπειρών, γεισωμάτων, παραστάδων, θυροφύλλων κττ. 
καί είναι άρίστης έργασίας καί πλουσιωτάτης ποικιλίας, άμιλ- 
λώμ.ενα τοϊς του Έρεχθείου, δπερ φαίνεται τεθέν ώς βάσις 
πρός μίμησιν υπό τών ένταΰθα τεχνιτών κοσμήματά τινα γλυ-
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164 Πρακτικά τον 1912

πτά μάλιστα δέν άπαντώσιν έπί τοϋ Έρεχθείου, έν ώ πάντα 
τά έπ’ αύτοΰ διακρίνονται καί επί των γλυπτών του ναοϋ 

τούτου των Παγασών.
Πρός τούτοις έδοκιμ.άσαμεν καΐ ολίγον έξω του ναοϋ, έσω 

δέ τοϋ τείχους της άκοοπόλεως, 'tva ευρωμ.εν τό βάθος της 
προσχώσεως (είκων 4 τό Π) καί άνάθημά τι πρός καθορισμόν

I:

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (όί. τ. ΠΑΓΑΣΑΙ)

Εΐχών 4. Άνασκαψαΐ επί τής ανροπόλεως κατα τα εοω τής ’Ανατολικής πλευράς. 
Ν= Τοιχάριον νεολιθικού οικοδομήματος.— Π— Καταπεοόντες λίθοι των τοίχων τον ναόν.

της λατρευομένης θεότητος' καί ή μεν πρόσχωσις 3)το μεγάλη, 
χωρούσα εις βάθος δύο καί πλέον μέτρων καί βαίνουσα έτι 
βαθύτερον, μη εύοεθέντος τοϋ φυσικοΰ βράχου, εύρέθησαν δέ 
ικανά άλλα λίαν μικρά τμήματα στηλών, ών τινα διατηροΰσι 
σαφΐ) ίχνη βαφών, πορφυρών μάλιστα.

Εκ τούτου διαφαίνεται OTt ό μέν ναός δέν στερείται ανα
θημάτων σημαντικών, πολλά δέ τούτων δτι έφερον γραπτάς
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παραστάσεις' ή ευρεσις άρα καί αναθηματικών γραπτών στη

λών ενταύθα είνε άσφαλτός, τά μέγιστα δέ θά συμβάλληται 
τι) έπιστημν] καί καλλιτεχνία η έξακολούθησις καί ένταΰθα 

των άνασκαφών διά γενναιοτέρας χορηγίας δεκακισχιλίων τού- 

λάχιστον δραχμών κατά τό προσεχές έτος, ίνα τι καί γεν- 
ναιότερον ένταΰθα έκτελεσθί), τελούμενων είς μεγάλην κλίμακα 
άνασκαφών.

Εΰρέθησαν δ’ ένταΰθα καί τμήματα άγγείων μελανών 
στιλπνώς γεγανωμένων τοϋ είδους των τ-ης Δ' καί Γ' π. Χρ. 
έκατονταετηοίδος, ύπ’ αυτά δέ νεολιθικά πολλά, καί περαι
τέρω τοιχάρια νεολιθικών οικοδομημάτων (εΐκύν 4 το Ν), άφε- 
θέντων έφ’ δσον δέν ημπόδιζον την δίοδον τοϋ τείχους καί την 
κτίσιν τοϋ ναοΰ καί άλλων οικοδομημάτων συναφών αΰτώ 
των ιστορικών χρόνων.

Κατά την Βόρειον πλευράν τοϋ τείχους της άκροπόλεως 
φαίνεται οτι υπήρχε πύλη τις έν μέσφ· ένταΰθα ή πρόσχωσις 
είναι μεγάλη καθ’ δλην την πλευράν μ.έχρι τοϋ ναοΰ έσω καί 
ένταΰθα πρέπει νά ζητηθώσι τά άναθηματα κατά δέ την 
Νότιόν πλευράν παρετηρησαμεν ίχνη όδοϋ λιθοστρώτου, άγοΰ- 
σης έκ τνίς κάτω πόλεως έντεΰθεν είς την άκρόπολιν, ένθα ό 
δρόμ-ος είναι ευβατος, έν ώ έκ τνίς Βορείου είναι ίκανώς ανώ
μαλος καί άνάντης- ή είσοδος άρα τνίς άκροπόλεως κεΐται 
πιθανώτατα Νοτίως· κατ’ αύτην ελάχιστη πρόσχωσις υπάρχει 
μέχρι τοΰ ναοΰ καί η ευρεσις άναθημ-άτων δέν είναι πιθανή· 
μάλλον πύλην τό είδος τι προπυλαίων άναμένομεν ένταΰθα.

3) Έτερο αγορά· έκκλησίαι χριστιανικοί και κτίσματα 

μεσαιωνικά' αρχαίος μέγας ναός υπέρ την αγοράν.

Οιίσης έπιβεβλημένης της βεβαιώσεως περί τυχόν ύπάρζεως 
ετέρου τινός κέντρου, έξ οΰ ηδύνατο νά μετακομισθϊ) είς κτισιν 
τοΰ Κάστρου τοΰ Βόλου άρχαΐον ύλικόν βάθρων, στηλών, κιόνων 
κττ., έξετελέσαμ.εν δοκιμ.αστικάς άνασκαφάς παρά την Βό
ρειον παραλίαν, ιδίως είς τό Δυτικόν ημισυ αύτ-ης μεταξύ τοΰ
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αρχαίου θεάτρου καί των νυν οικημάτων του λεγομένου ’Ορνι
θοτροφείου Μαρνελοπούλλου (είκών 5 το Α).

Ή έκτασις αυτή βρίθει πρωΐμ,ων Βυζαντιακών κτισμάτων 
διηκόντων λίαν βαθέως εις την γην ούτως, ώστε έκ τών ρ,ε- 
γάλων προσχώσεων καθίσταται πολλαχοΰ δυσχερής η εΰρεσις 

τοϋ ιστορικού 'Ελληνικού στρώματος άνευ έγκαταστάσεως μι
κρού σιδηροδρόμου ποός άποχωμάτωσιν καί έκτέλεσιν άνασκα- 
φών είς εύρεϊαν κλίμακα.

Έκ των προχείρων δοκίμων ήλθον εϊς φως δύο χριστιανικά! 

μονόκογχοι έκκλησίαι πηλόκτιστοι (εΐκ. 5 τό Ε) καί άληλιμ- 
μέναι δι’ ασβεστοκονιάματος, μικρά! καί μηδέν τό διαφέρον 

παρουσιάζουσαί' πολλαχοΰ των τοίχων αυτών έγένετο χρήσις 
άρχαιοτέρου ύλικοΰ· έπι παραθύρων της ταπεινότερον κειμένης 
ύπήρχον δύο μεγάλαι στηλαι, η έτέρα έν εΐδει ναΐσκου, έσφυ- 
ρηλατημέναι προς έξίσωσιν καί έφθαρμέναι- επί δέ τής ύψη- 
λότερον κειμ.ενης εΰοομεν καρπόν μετά πήχεως μαρμάρινου μι
κρού άγάλμ-ατος, τμήματα ιωνικών κιονοκράνων μαρμάρινων 
μικρών καί πρόστυπον επιγραφήν Βυζαντιακήν έπι όπτοπλίνθου.

Άνατολικώς τής δευτέρας ταύτης εκκλησίας ύπάρχουσιν 
έν συνεχείς μεσαιωνικά τινα οικοδομήματα κακότεχνα' επί 
τίνος τούτων εόρέθη μέγας ογκόλιθος έκ του τοίχου ύπερκει- 
μένου περιβόλου Ελληνικών χρόνων ληφθείς καί φέρων κεχα- 
ραγμένην έπιγραφήν τής Α'-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος ΕΡΩΣ.

Τών έκκλησιών τούτων την πλήρη άποκάλυψιν έθεωρήσα- 
μεν ματαίαν έν τώ παρόντι- μ-όνον έν μέρει δοκιμάσαντες έπ! 
τής πρώτης ειδομεν οτι έχει ίδρυθή έπ! στερεοβάτου πωρίνων 
έρυθρών αρκούντως ισχυρών κυβολίθων άρχαιοτέρου οικοδομή
ματος· ολίγον περαιτέρω αυτής Νοτιώτερον παρά τι σύνοπτον 
δενδρον (εικων 2 το Δ) εύρομεν σημεία όδου άρχαίας μετά 
κράσπεδου κτίστου εκ λαξευτών κυβολιθων έπί τίνος αυτών 
υπάρχει διά μεγάλων γραμμάτων κεχαραγμένη έπιγραφή
ΕΡΙΔΟΣΙΣ.

Σημαντικόν Βυζαντιακόν οικοδόμημα άσβεστόκτιστον υπάρ
χει Ανατολικωτερον τής δευτέρας έκκλησίας (εΐκύν 5 μεταξύ
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Α-Ε), ου τά ερείπια σχηματίζουσι τετράγωνον λόφον τούτου 
συμπαγείς όγκοι των τοίχων έ'χουσι καταπεσει πολλαχοΰ· 
περιβάλλεται δ’ εκ πασών των πλευρών πλην τη; Βορείου 
διά τοίχων σχηματιζόντων περίβολον, ών εγγύς ΰπάρχουσιν 
ένια/οΰ λαξευτοί κυβόλιθοι αναλημμάτων 'Ελληνικών ιστορικών 

χρόνων.
Τοΰ μεγάλου τούτου οικοδομήματος εχοντος βαθυτάτην 

πρόσχωσιν δεν κατορθώθη εφέτος ούτε ή άποκάλυψις ούτε ή 
έξακρίβωσις· άλλ’ έκ τη; έν γένει όψεως καί τών περιβόλων 
φαίνεται ότι άπετέλει άν μη σπουδαίαν εκκλησίαν, ίσως άγο- 
οάν τινα όψιμων ’Ρωμαϊκών χρόνων, ίδρυμένην επί άρχαιοτέρας 
αγοράς επίσης· εις τοιαύτην εικασίαν καθοδηγοΰσι τά πολυά
ριθμα θραύσματα αγγείων ποικίλων, πίθων, χαλκωμάτων, σι
δηρών τμημάτων, νομισμάτων τινών χαλκών κττ.- είναι δέ 
αξία του κόπου ή ενταύθα έκτέλεσις άνασκαφών περαιτέρω.

’Εκ πάσης τές προκαταρκτικές ταύτης εργασίας έξηκοι- 
βώθη οπωσδήποτε άσφαλώς οτι κατά την Βόρειον παραλίαν 
έκειτο ή όψιμος 'Ρωμαϊκή καί Βυζαντιακη πόλις τών ΙΙαγα- 

σών (=της Δημητριάδος· βλ. κάτω κεφ. 10), ή φεοομένη καί 

ύπό τό όνομα Mitra κατά την περίοδον της ξενοκρατίας άπό 
της 13γιι μ. Χρ έκατονταετηρίδος καί επέκεινα, καί οτι αυτή 
ητο άρκούντως εκτεταμένη· ότι δ’ ενταύθα ηδοευε καί ό Μη

τροπολίτης Δημητριάδος φαίνεται άναμ,φισβητητον έκ τών 
χριστιανικών ευρημάτων, της έλλείψεως δ’ όμοιων επί τοΰ 
λόφου τέ; Γορίτσας.

ΓΙρός τούτοι; κατέστη πιθανόν ότι η θέσις αυτή δέν ύπέρξέ 
τι σπουδαΐον τουλάχιστον κεντρον, έξ ού 3)το δυνατόν νά άπο- 
κομισθώσιν είς κτίσιν τοΰ Κάστρου του Βόλου έπιγεγραμμένοι 
αρχαιότεροι λίθοι · ουτω παραμένει ώς πιθανωτάτη κρύπτη 

ψηφισμάτων τών Μαγνητών καί άλλων επιγραφών καί άνδρι- 
αντων τό θέατρον διά τούς μνημονευθέντας έν τοΐς άνω έν κεφ. 
1 λόγους.

Υπέοκειται δέ της θέσεως ταύτης υψηλόν καί έκτετα- 
μενον όρθογωνιον επίπεδον κατέχον τό μετά την άκρόπολιν
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καί τόν πρώτον μέγαν πλήρη στηλών πύργον υψιστον σημεΐον 
καί το κέντρον τής πόλεως καί πεοιβαλλόμ,ενον πανταχόθεν ύπό 
ισχυρότατων τειχών έκ μεγάλων λαξευτών κυβολίθων κατά 

τον ρυθμόν τής τειχοδομίας της Δ'- Γ' π. Χρ. έκατονταετηοίδος 
(είκών 6 το Ρ-Γ')· κάλλιον σφζέται ή Νότιος πλευρά Σ, ένθα 
κατά προγενεστέρας άνασκαφάς ύπεθέσαμ,εν δτι υπήρχε στοά τις.

’Εντός τοΰ χώρου τούτου, ό'ντος άπόπτου καί παρέχοντος 
έξαίοετον θέαν τών πέριξ, ήτο εύ'λογον νά είκάσωμ.εν ότι θά 
εΤχεν ίδρυθή μέγας τις ναός· άνασκάψαντες δέ δοκιμαστικώς 
εΰρομεν όντως κιονοστοιχίαν πωρίνων μεγάλων σπονδύλων 
(εικ. 7), άληλιμ,μ,ένων κατά τό έν Θεσσαλίρρ γενικόν σχεδόν 
σύστημα δι’ ισχυρότατου λεπτού μαρμαροκονιάματος, ίνα ουτω 
παρέχηται έ'μφασις μαρμάρου· εΰρέθησαν δύο ήμικίονες παρα- 
στάδος, τμήματα μικρότερων κιόνων δωρίων ηύλακωμένων, 
γεισιποδισμάτων καί μ.ελών θριγκού πωρίνων μετά βαφής, έξ 
ών πάντων έξηκριβωθη ή υπαρξις ναοΰ.

Δυστυχώς καί ενταύθα έ'χουσι πολλαχοϋ ίδρυθή κατά την 
Βυζαντιακήν περίοδον ποικίλα οικοδομήματα μικρά η μείζονα, 
πηλόκτιστα η άσβεστόκτιστα, διαστρέψαντα πάντα τά αρ
χαιότερα μέλη καί δυσχεραίνοντα την διά προχείρου εργασίας 
έξακρίβωσιν τοϋ ναοΰ' ως έμφαίνεται έκ τής είκόνος 7, μία 
πλευρά έχει όκτώ τουλάχιστον κίονας, ών 6 γωνιαίος είναι 
διπλούς συμφυής· τινάς τούτων έχουσιν έπιχρίσει έκ νέου οί 
μ,εταγενεστεροι ούτοι, διότι ευρομ.εν άσβεστώματα τοίχων εύτε· 

λεστέρας ποιότητος, φέροντα έρυθράς καί μελαίνας βαφάς.
Πρός εΰρεσιν αναθήματος τίνος άνεσκάψαμ,εν έ'σω της Νο

τανατολικής γωνίας (είκών 7 τό ΝΑ/ένταϋθα υπάρχει μεγάλη 
πρόσχωσις, ην μόνον έπί βάθος 2-2.50 μ. έξητάσαμεν εύρέθη- 
σαν δε θραυσμ.ατα αγγείων της Ε’- Γ' π. Χρ. έκατονταετηοίδος, 
τμήματα ολίγα πήλινων άγα) ματιών, έν οΐς κεφαλή κρανοφό
ρος, τής Αθήνας ίσως, βεβαμμένη μέλαινα, άμέθυστος εις σχήμα 
βάτραχου, νομίσματά τινα χαλκά έφθαρμένα, άποκόμματα 
χαλκωμάτων καί άφθονοι κεραμίδες στέγης πολύ καλή; έργα- 
σιας, ων ικαναί φέρουσιν έσφραγισμένα ποικίλα μονογραφήματα,
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172 Πρακτικά τον 1912

Έξω τής ’Ανατολικής πλευράς τοϋ περιβόλου εύρέθησαν 
τοίχοι μικρών οικοδομημάτων, των πλείστων ούχί Ιστορικών 
αλλά μεταγενεστέρων χρόνων, τό δέ τείχος αύτοΰ ούχΐ έν καλν) 

καταστάσει, διότι εσώτερον έχει ίδρυθή άσβεστόκτιστον Βυ- 
ζαντιακόν οικοδόμημα.

Τό τέρμα τής Νοτιοδυτικής γωνίας (είκων 6 τό ΝΔ) εύρέθη 
έν καλ?ί καταστάσει’ τοΰτο παρουσιάζει έσωτερικώτερον διη- 
κοντα τόν τοίχον τής Δυτικής πλευράς, έξ ου καθίσταται 
πιθανόν δτι ή εις τόν περίβολον και τόν ναόν είσοδος έτελεΐτο 
έκ τής πλευράς ταύτης.

Ή δέ Βόρειος πλευρά του περιβόλου εύρέθη τά πολλά 
κατεστραμμένη, διότι έ'κειτο έγγύτερον πρός την Βυζαντιακην 

πόλιν καί τά κτισθέντα είς μεταγενεστέρους χρόνους οικοδο
μήματα, καί ·7)το φυσικόν νά χρησιμεύσν) ως λατομεΐον πρός 
χρήσιν αυτών- διό ή επιγραφή ΕΡΩΣ ή επί ογκολίθου προερχο- 
μένου έκ τείχους κεχαοαγμένη, περί ίίς είπομεν έν τοϊς άνω 
σελ. 166 είναι πιθανόν δτι έκ τής πλευράς ταύτης έληφθη.

Κατά την Βορειοδυτικήν γωνίαν του περιβόλου εύρέθησαν 
κτίσματα μεταγενέστερα καί μεγίστη πλάξ φέρουσα τόρμους, 
έξ ών έμφαίνεται δτι ητο κατώφλιον αρμογής θύρας τοΰ ναοΰ. 
Ή περαιτέρω ένταΰθα άνασκαφη πιστεύομεν δτι θά φέρν) είς 
φως σημαντικά ευρήματα.

4) Ιερόν Ποσειδώνος· ετεραι Βνζαντιακαι εκκλησίαι 

και κτίοματα■ τάφοι ποικίλων χρόνων μνκηναϊος συνοικισμός 

τείχη τής παραλίας.

Κατά την Βορειοανατολικήν γωνίαν τής αρχαίας πόλεως, 
ερευνησαντες δοκιμαστικώς, ευρομεν εις μικράν άπόστασιν έ’σω 
των τειχών τής πόλεως καί έγγύ; των πυροβολείων, των ποιη- 
θέντων κατά τόν πόλεμον τοϋ 1897, κεφαλήν άγαλματίου μαρ

μάρινου τοϋ Ποσειδώνος, έτερα ανδρικά άγαλμάτια λίθου πα- 
ριου, τμήματα δυο στηλών άναθηματικών έπιγεγραμμένων, σπόν
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Άναακαφαϊ καί ερευναι έν Θεσσαλία 173

δυλον μεγάλου κίονος, βάθρον στήλης ή αναγλύφου καί τμή

ματα έσφραγισμένων διά μονογραφημάτων κεραμίδων.
Έκ τούτων καθίστατο εύλογον νά ύποθέσωμεν ότι ένταϋθά 

που έκειτο ιερόν ή ναός του ΓΙοσειδώνος' όντως δέ εδρομ.εν ίχνη 
τοίγου καί στερεοβάτου αρχαίου, άλλ’ έν διαταράξει, διότι 
καί ενταύθα οί μεταγενέστεροι είχον ιδρύσει οίκοδομήμ-ατα, 
μετακινήσαντες τά αρχαιότερα· δυνατόν δμως εύρυτέρα τις 
έ'ρευνα νά βεβαιώσγ) την θέσιν του ναού ή ίεροϋ καί έτερα ευρή
ματα νά φέρη εις φως, πεσόντα έπΐ των μεταξύ διακένων 
των βράχων.

Βορειότερον τ^ς θέσεως ταύτης παρά την παραλίαν μεταξύ 
των Πυριτιδαποθηκών καί του λόφου Ταρσανά (είκών 5) ύπάο- 
χουσιν ερείπια αρκούντως σημαντικά αρχαίων Ελληνικών 
χρόνων οικοδομημάτων, αλλά κεϊνται βαθύτατα, διότι έπ’ 
αυτών έκτίσθησαν 'Ρωμαϊκά καί Βυζαντιακά, έπεκτεινομένης 
της μεσαιωνικής πόλεως καί κατά τό ’Ανατολικόν τέρμα της 
Βορείου παραλίας.

Άνασκάψαντες δοκιμ.αστικώς παρ’ αύτήν την ακτήν, ένθα 
έμνημονεύετο ύπό τών γερόντων ή ΰπαρξις χριστιανικής εκκλη
σίας, σιμωμένης έπ’ όνόματι της Αγίας Βαρβάρας, ευρομεν 
όντως τοίχους αυτής δι’ ίσχυρας ασβέστου πεποιημένους, έν 
οις έγένετο καί χρίίσις άρχαιοτέρου ολίγου ύλικου, μάλιστα 
αρχιτεκτονικών μελών, γεισωμάτων κττ., έκ τίνος ναοΰ ή 

σημαντικού οίκοδομήμ,ατος Ελληνικών χρόνων.
Εύρέθησαν δέ καί τάφοι ύπό την έκκλησίαν καί περί αύ

τήν, τινές μέν, ύψηλότερον κείμενοι, Βυζαντιακών χρόνων μηδέν 
πλήν οστών ένέχοντες, βαθύτερον δέ έτεροι τ-ης ιστορικής καί 
προϊστορικής περιόδου' άλλ’ άπαντες έχουσιν οίκτρώς άνατραπη, 
οί μέν πλεΐστοι ύπό τίνος Γερομιχάλη από πεντηκονταετίας 
έργαζομένου έκεΐ καί άνασκάπτοντος ποός τε τυμβωρυχίαν καί 
έμφύτευσιν άμπέλων καί όπωροφόρων δένδρων, ούκ ολίγοι δε 
ύπό απείρων έργατών άποσταλέντων κατά την διάρκειαν τών 
έν Αιμηνίιρ άνασκαφών ύπό τοΰ έφορου Β. Σταη καί άνευ 

έπιβλέψεως εΐκγί άνασκαψάντων.
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174 Πρακτικά του 1912

Τούτων ενεκα «πας ό χώρος εντεύθεν καί ό λόφος του 
Ταρσανά βρίθουσι θραυσμάτων αγγείων παντός χρόνου άπό της 
νεολιθικές μέχρι της Βυζαντιακης περιόδου' σημ,αντικώτατα 
μεταξύ τούτων είναι τμήματα μυκηναίων αγγείων, μηνύοντα 

ότι κατά την περίοδον εκείνην ΰπηρχεν ένταΟθα συνοικισμός 
σπουδαίος, οΐος λίαν σπανίως εμφανίζεται έν Θεσσαλί^’ καί 
έν προγενεστέραις άνασκαφαϊς είχομεν ενταύθα βεβαιώσει έπ’ 
αύτοΰ του λόφου την υπαοξιν τάφων μυκηναίων, έξ ών ειδώλια 
χαρακτηριστικά της περιόδου ταύτης εΰρέθησαν.

Έβεβαιώθη δ’ εφέτος ότι καθ’ άπαταν την Βόρειον παρα
λίαν, έ'νθα ύπηοχεν ό εσωτερικός η εμπορικός λιμ-ήν τές πό- 
λεως, τό υπό τοΰ Στράβωνος λεγόμ,ενον ναύσταθμον βασίλευα 

Μακεδόνων (είκών 5), είχε ποιηθη τείχος καί πύργοι, καθ’ ά 
καί κατά τάς άλλας πλευράς αυτής τοΰ τείχους τούτου σώ
ζεται μέρος υπέρ την επιφάνειαν εις τά κράσπεδα του λόφου 
Ταρσανα, ένθα τά ναυπηγεία καί τινα οικήματα, εΰρέθησαν 
δέ καί ύπό την γην σαφέ ίχνη μεταξύ αύτοΰ καί των Πυρι
τιδαποθηκών Άνατολικως· καί κατά τό Δυτικόν τές παραλίας 
ταύτης έξετείνετο τό τείχος, διότι ύπό τό Φυλακεΐον τοΰ 
ιχθυοτροφείου υπάρχει εμφανής αρχαίος πύργος· ούτως άρα ή 
πόλις ·ητο ισχυρότατα τετειχισμένη καί άληθης πέδη (βλ. 

κάτω κεφ. 10).
Τό τείχος τοϋτο τ·ης Βορείου πλευράς έχρησίμευσε βεβαίως 

ως υλικόν πρός κτίσιν τοΰ Κάστρου του Βόλου, διότι είναι 
έύχερης εντεύθεν, ιδίως άπό τοΰ Ταρσανά καί των έγγύς αύτφ, 
η έπί σχεδίων μεταφορά των λίθων καί κατά την ποίησιν 
τοΰ πρώτου λιμ.ένος τοΰ Βόλου, εγγύτατα τοΐς ένταΰθα κει
μένου, έβεβαιώθημεν δι’ άνακρίσεων ότι έξηχθησαν εντεύθεν 
πολυάριθμοι κυβόλιθοι, ουτω δ’ έξηφανίσθη τά πολλά τό τεί
χος έν τω τμηματι τούτιρ τές πόλεως' άφ’ ού δ’ έξηντληθησαν 
οί λίθοι ουτοι, έποιηθησαν έγγύς λατομίαι, έξ ών καί μέχρι 
της σήμερον έξάγονται λίθοι.

Έκ τοΰ γεγονότος τούτου δύναταί τις νά ύποπτεύσν), μή

πως έγγύς τοΰ Ταρσανά ύπέρχέ τις σπουδαίος ναός ί) όμοιόν
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τι κτίσμα, όπόθεν ήδύναντο νά μετακομισθώσιν ανατεθειμένα 

ψηφίσμ-ατα, βάθρα καί έπιγεγραμ.μ.ένοι λίθοι εις κτίσιν του 
Κάστρου, καί δτι άρα ή ζητουμένη κρύπτη των τοιούτων 
αρχαίων πρέπει καί ενταύθα νά ΰποτεθγί ύπάρχουσα.

'Ημείς όντως συμπεραίνουν δτι, εάν έν τώ θεάτρω δεν 
εύρεθγί η κρύπτη αυτή, $ εύρεθΐί μ.η παρέχουσα δαψιλή εύρη- 
μ.ατα, πρέπει ένταΰθά που κατά δεύτερον λόγον νά ζητηθγ- 
δυνατόν είναι άμ.φότεραι αί θέσεις νά χορηγηιωσι τοιαΰτα 
αρχαία, διότι δέν άνετίθεντο βεβαίως ταϋτα άποκλειστικώς είς 
έν μόνον σημεϊον.

5) Τρίτος πλήρης γραπτών· στηλών μέγας πύργος4 διατήρησις 

τών χωμάτων τών στηλών και αναγραφή αυτών.

Έκ των άνασκαφών τών προηγουμένων ετών εΐ'χομεν ύπο- 
πτεύσει δτι ό μέγας εύρεθείς πληρης στηλών πρώτος πύργος 
δέν θά ·ητο ό μόνος, ένθα έγένετο χρησις αρχαίου, τοσοΰτον 
πολυτίμου, όλικου- όντως δέ, ώς έγράψαμεν από ετών έν τοϊς 
Πρακτικοΐς, έρευνησαντες περαιτέρω εννέα έτι πύργους, ευρομεν 
δεύτερον αρκούντως μέγαν, πληρη καί τούτον στηλών.

Κατά τό έτος τούτο θέλοντες νά έξαντλησωμ-εν την ύπό- 
θεσιν της έντειχίσεως στηλών έν περαιτέρω πύργοις της ’Ανα
τολικές πλευράς της πόλεως, έδοκιμάσαμεν ικανούς μέχρι του 
Φανόν, καί κατεληξαμεν είς τό συμπέρασμα δτι καί άλλοι 
έχουσιν έπισκευασθη, δύνανται δέ τινες νά ένέχωσι στηλας· 
άλλ’ έπειδη κατά τά σημ.εϊα ταϋτα, μάλιστα έγγύς του δευ

τέρου πύργου κατά την μεγάλην πύλην, ένθα έσχηματίσαμεν 
ίσχυράν υποψίαν ΰπάρξεως αυτών, ησαν έσπαομένοι αγροί, καί 
ή έρευνα οΰτω καθίστατο έφέτος λίαν δυσχερής καί πολυδά
πανος, άφηκαμ.εν είς εύθετώτερον χρόνον την ένταΰθα δοκιμα

στικήν άπόπειραν.
Διηυθύνθημεν δέ πρός την Νότιον πλευράν τών τειχών τές 

πόλεως εκατέρωθεν της έκ Βόλου είς Άλμ.υρόν αμαξιτού, ένθα 
πολλοί πύργοι ύψοϋνται έν εϊδει λόφων (είκών 11 τό Ρ-Ρ""")·
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176 Πρακτικά τοϋ 1212

ενταύθα κατά τα Βόρεια κράσπεδα τοΰ λόφου 0 Άγιου

Ήλία εΰροριεν ικανούς τάφους έξω των τειχών και εγγύς των 
έρειπίων των πύργων έκ της ΰπάρζεως αυτών ύπωπτεύσαριεν
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ΆναακαφαΙ καί ερευναί έν Θεσσαλία 17?

οτι εν τοΐς παρακειμένοις πύργοις θά είχον έντειχισθη στηλαι 
των τάφων τούτων τούλάχιστον.

“Οντως δ’ ύπηρχεν εγγύς πύργος έπ’ αύτών έν μ,έρει των 
λατομιών ιδρυμένος (είκών 8 καί 9 τό Λ-Λ'Ά"), έξ ου είχον 
άφαιρεθη λίθοι ύπό των λατόμων· καί τοΰ μέν άρχαιοτέρου 
εσωτερικού πύργου ύπελειποντο ίχνη υπέρ την επιφάνειαν 
(είκών 8 τό ΕΡ), ή ΰπαρξις δ’ επαυξημένου εξωτερικού πύρ
γου δέν έβεβαιοΰτο, διότι τό έδαφος είχεν έξισωθη, ητο δέ καί 
έσπαρμένον άλλ’ εκ τινων μικρότατων σχιζών, διεσπαρμένων 
άνά τόν αγρόν τούτον καί προερχομένων έκ στηλών, παρείχετο 
ή υποψία οτι παλαιότεροι λατόμοι θά ηψαντο του επαυξημέ
νου πύργου, συναντησαντες στηλας καί έξαφανίσαντες αύτάς, 
ίνα έξισώσωσι τό έδαφος καί ποιοϋντες άμαξιτόν εΐσέλθωσιν 
είς τάς λατομίας των φυσικών βράχων εντεύθεν.

Διά προχείρου μ.ικρας. σκαφης ηλθεν εις φως τν) 24ϊ) Φε
βρουάριου άνω τμ-ημ.α στηλης του ΑΜΜΩ[νίου μετά βαφών καί 
έφάνησαν έρριμμένοι καί άνατετραμμένοι λίθοι λαξευτοί εντός 
δοκιμαστικής χάνδακας, ποιηθείσης ύπό παλαιοτέρων λατόμων 
πρές εξαγωγήν λίθων καί ευτυχώς άφεθείσης, διότι οί εύρεθέν- 
τες βεβαίως ύπ’ αύτών εύχρηστοι άλλως λίθοι έκειντο ίκανώς 
βαθέως ύπό τό έδαφος καί δέν συνέφερεν αύτοΐς ή εξαγωγή' 
μ.ετ’ ού πολύ έβεβαιώθη η ΰπαρξις επαυξημένου καί ένέχον- 
τος πολλάς στηλας πύργου (είκών 8 τό ΣΡ).

Καί πρώτον μέν έπεβάλλετο νά προσδιορισθγί η έκτασις 
του επαυξημένου πύργου τούτο κατωρθώθη διά της εύρέσεως 
τοΰ γνωστού έκ τών προγενεστέρως άνασκαφέντων πύργων τοι- 
χαρίου έκ μικρών λίθων, δπερ κατά κανόνα περιβάλλει τόν 

έπηυξημενον πύργον μ.όνον, είς άπόστασιν από τών τοίχων 
αύτοΰ 1-6 μ. συνήθως- ουτω ζητηθείς έσωτέρω τοΰ τοιχαρίου 
6 έπηυξημένος πύργος, εΰρέθη άπέχων αύτοΰ 5.10 μ. καί έχων 
μήκος 21.42 μ , πλάτος δέ 14.65 μ. καί πάχος τοίχου λίθι
νου 2.90-3.20 μ..

Το ύτου εύρεθέντος έπρεπε νά ληφθνί φροντίς, ίνα τό διά
κενο ν (είκών 8) έρευνηθγί πρώτον, καί τοΰτο κατ’ ολίγον άνα-

12
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178 Πρακτικά τοΰ 1912

σκαπτόμενον άπό του νυν εδάφους μέχρι του φυσικου βράχου* 

ή πρόνοια αυτή ητο άπαοαιτητος- διότι, δν εκαθαριζετο ολό

κληρον τό διάκενον μέχρι συναντησεως των στηλών, τά υδατα 
των βροχών θά είσέρρεον εντός «ύτών καί θά κατέστρεφυν τάς 
βαφάς· τοιαύτην μέριμναν έκ της πείρας όδηγηθέντες εΐχομεν λάβει
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καί έν τοΐς πρότερον άνασκαφεϊσι πύργοις, ταύτν) δέ οφείλεται 
κατά πρώτον καί κύριον λόγον ή έξαγωγή άλωβήτων τών 

στηλών καί άνευ βλάβης τών χρωμάτων αύτών.
Δευτέρα δέ φροντίς έ'πρεπε νά ληφθή πρός διατήρησιν 

πρόχειρον τών γραπτών στηλών ευθύς μετά την εξαγωγήν 
αύτών, κατασκευαζομένου κατά χώραν έστεγασμένου φυλα- 
κείου, ΐνα τούτων τιθέμενων εντός αυτών, έμποδίζηται ή βλάβη 
τών χρωμάτων έκ του ήλιου, τοϋ φωτός καί τής κόνεως' ή 

τοιαύτη πρόνοια μη ληφθεΐσα έν ταϊς προγενεστέραις άνασκα- 
φαΐς, θά άπέβα·.νε πρός βλάβην τών στηλών, αν μή ευθύς μετε- 
κομίζετο πάσα ευρισκόμενη έκάστοτε διά κάρρων καί αμαξών, 
άναμ.ενόντων πάντοτε επί τόπου.

Ή έκ τυπικών δμως λόγων μή έ’γκαιρος ποίησις του φυ- 
λακείου εφέτος, τοϋ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου μή δυνζμ.ένου, 
ώς φαίνεται, νά συνέρχηται κατά τάς αιτήσεις μου αμέσως, 
καί οσάκις συνηρχετο μή έγκρίνοντος τό ύπ’ έμοϋ άπαιτούμ-ενον 
μέγεθος αύτοϋ, ένεκα βεβαίως τής άγνοιας τών έν ταϊς άνασκα- 
φαϊς μου αναγκών, παρ’ ολίγον ήλθε τοϋ νά γένηται αιτία 
καταστροφής άλλων τε καί μ,ιας τών αρίστων στηλών τοϋ πύρ
γου τούτου, τής μεγάλης τών πολεμιστών

Τήν στήλην ταύτην δήλα δή άνεκάλυψα κατά τό τέρμα 
τής ημέρας περί τήν δύσιν του ήλιου καί έκ κακής συμ,πτώ- 
σεως, επιχειρών νά έξαγάγω αυτήν, κατελήφθην ύπό βροχής- 
διά τοΰτο άπέθηκα πάλιν, ώς ήτο, μετά τών βαφών πρός τά 
κάτω, έπιρρίψας τά ένδύματα πάντων τών έργατών πρός απο
φυγήν διεισδύσεως ΰδάτων- ή'δη δέ τής νυκτός έπελθούσης, 
έκόμισα κεκηρωμένα μεγάλα υφάσματα καί σχημ,ατίσας είδος 
τι σκηνής έξήγαγον καί έφόρτωσα αυτήν μετά δυσχερείας, καί 
μετεκόμισα περί μέσας νύκτας εϊς τό Μουσεΐον, άνεχόντων καθ’ 
ολον τό διάστημα τοΰτο τών έργατών εκατέρωθεν τοϋ κάρρου 
τά μ,νημονευθέντα υφάσματα έν είδει μεγάλου πετάσου.

Τρίτη μέριμνα έλήφθη πρός διατήοησιν τών χρωμάτων τών 
στηλών κατά τήν μεταφοράν- πρό; τοΰτο κατεσκεύασα μ.εγά- 
λας θήκας ξυλίνας έν εΐ'δει κιβωτίων, έν αΐςντο έτίθε αί καλαί
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καί οπωσδήποτε διατηοοϋσαι βαφάς στ*/)λοα, άσφαλιζόμεναι 
ούτω καθ’ οδόν άπό τε τοϋ φωτός καί τής κόνεως, έν ώ κατά 
τάς προγενέστερα; άνασκαφάς ήναγκαζόμην νά μετακομ.ίζω 
αύτάς πάσας εντός άμάξης, οπερ υπήρξε δαπανηρότατον- άλλα 
καί εφέτος έγένετο ικανή χρήσις τοιαύτης μεταφοράς- πρός 
αποφυγήν δήλον οτι των δονήσεων τοϋ κάροου, ελλείψει των 
άπαιτουμένων έλατηρίων, ήναγκάσθην νά μετακομίσω τάς 

άρίστας καί οπωσδήποτε εύφορητους στάλας έφ’ άμάξης.
Διά τοιούτων καί άλλων παραπλήσιων φροντίδων καί μέ- 

σων κατωρθώθη η τε δέουσα έξαγωγη καί η άσφαλης μεταφορά 
των στηλών μέχρι του έαυτών ασύλου, τοϋ Μουσείου, άνευ 
ούδεμιάς βλάβης των χρωμάτων- περί τοϋ περαιτέρω καθαρι
σμού, της ποοσηκούσης συντηρησεως καί ίδρύσεως αυτών έν ταϊς 
αίθούσαις τοϋ Μουσείου παρέχω μέν τινας πληροφορίας κάτω 
έν κεφ. 11, θέλω δέ διαλάβει καί δι ’ ιδίας πραγματείας έν 
τγί Άοχ. Έφημ. προσεχώς δημοσιευθησομένης.

Προέβην δέ εις τε την άνωτέρω διηγησιν περί έξαγωγής 
καί μεταφοράς τών στηλών καί εις την αναγγελίαν τοϋ δη
μοσιεύματος διά τε λόγους έπιστημ.ονικούς, ίνα καί οί έν γέ- 
νει συνάδελφοι αρχαιολόγοι έν παρομοίαις περιπτώσεσι δυνη- 
θώσιν, αν θελησωσι καί αν δέωνται, νά έπωφεληθώσί πως τής 
έμης πείρας, καί διά λόγους ευθυνών' διότι εύρέθησαν ούκ 
ολίγοι φιλοψόγου φύσει, φθονεράς καί συκοφαντικής διαθέ- 
σεως άνθρωποι, μειξέλληνες τά πολλά, οΐτινες ίνα τι καί 
πλέον τών άλλων κοινών θνητών φανώσι γινώσκοντες, μάλιστα 
δέ ίνα καί έν τν) συναδελφικγί άμίλλϊ) καί τφ άνταγωνισμώ 
πρός έπιτυχίαν ύπερτέρου δημοσίου υπουργήματος μ.ειώσωσι 
τόν άντίπαλον, διελάλησαν, έλλείψει άλλων έπιχειρημάτων 
κατ’ έμοΰ, δτι έβλαψα τάς στηλας, ας ούτε είδον καν αυτοί 
ουδέ γινώσκουσι τά κατ’ αύτάς· καί τοϋ μέν ποθουμένου 
επετυχον, καταλαβόντες τά μ,νημονευθέντα ύπουργημ,ατα άκο- 
νιτι, έμ.οϋ άπουσιάζοντος άπό τών ’Αθηνών κατά τό μέγιστον 
μέρος τοϋ έτους έκάστου καί μη δυναμένου νά άντείπω εις 
άγνωστους κατ’ έμοΰ προφορικώς τοΐς ίσχύουσι διαδιδομένας
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τοιαύτας φήμας· τής αλήθειας δέ καί άρετής έβλαψαν ούτοι 
τάς κρηπίδας κατά το είωθός αύτοΐς · διότι σκοπόν του εαυ
τών βίου θέμενοι την πάσγι τέχνν) καί μηχανή εις ύψηλάς 
επιστημονικά; θέσεις τής πολιτείας ημών άναροίχησιν, καί 
τούς κινδύνους καί κόπους τής δι’ αληθούς επιστημονικής έρ- 

γασίας έπικρατήσεως μ.ή δυνάμενοι νά ύποστώσι, μηδέ την 
ποός ταυτα σωματικήν καί πνευματικήν προπαρασκευήν έχον- 
τες, κατεδαπάνησαν τάς ημέρας αυτών καί νύκτας θαμίζοντες 
οίκτροί παρά τοϊς ίσχυροΐς, όχλοΟντες καί κολακεύοντες αυ
τούς δυσαπάλλακτοι, καί τά πολλά έξαπατήσαντες αυτούς 
δι’ επιτηδείου έξάρσεως τής εαυτών αξίας, συκοφαντικής δ’ 
ύποτιμήσεως τής των αντιπάλων, ευχερών άμφοτέρων παρά 
μή γινώσκουσιν έν πάσν) αληθείς τήν άξίαν των επιστημονικών 
παραγόντων τής χώρας.

Ούτω παρέστημεν εσχάτως έν τω καθαρμώ του Πανεπι
στημίου προ έργου δυναμένου, &ν μή ταχέως έπανορθωθή), νά 
έπενέγκν) σημαντικόν μαρασμόν τ·?ί έπιστημ,ονική αναπτύξει 
τοϋ ήμετέρου έθνους' διότι οί νέοι βλέποντες καί συζητοΰντες 
τάς άνω μ.εθόδους έπικρατήσεως, έπιτυχούσας έν σημαντικνί 
άναλογίιγ, παράγονται λεληθότως, ή καί έν έπιγνώσει τινές 
άνισχύρου ό’ντες ήθικοϋ σχηματισμού, εις μίμησιν τούτων καί 
είς ανταλλαγήν άρα του έπιστημονικοΰ σκίμποδος, του αξιώ

ματος καί του ή'θους, άτινα στοιχεία όφείλει νά έχν) ό αληθής 
έπιστήμων, δι’ έπιτηδεύσεων άλλοτρίων καί μή άξιων αύτώ.

Ημείς προμαχόμ,ενοι τής αλήθειας καί τήν μεγάλην έπι- 
στημονικήν υπεροχήν τοίί ήμετέρου έθνους έπιζητοϋντες, πρός 

ήν τό μ.έν υλικόν πάντοτε πιστεύομεν δτι υπάρχει έν τοΐς νέοις 
τής φυλής ημών μαθηταϊς, ή δέ προσήκουσα κατεύθυνσις καί 
έξαρσις τής έμφύτου παρ’ αύτοΐς, ώς παρά παντί Έλληνι, 
φιλοτιμίας καί λεπτότητος φρένων δέν παρέχεται συχνάκις υπό 
των έν τω Πανεπιστημίω τιθεμένων έκάστοτε οργάνων, έκ- 

φράζομ-εν πρός τούς ιθύνοντας τά τής πολιτείας τήν ευχήν νά 
τελέσωσιν άνακαθαρμόν τής Φιλολογικής Σχολής τοΰ Πανεπι

στημίου, περί ής ό λόγος ημών ένταυθα, πλήρη καί πραγμα
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τικόν, ΐνα μη μετά τινα έ'τη ίδωσι την δημοσίαν εν γένει 
έκπαίδευσιν, ήτοι αυτόν τόν κορέον του σώματος της Πολι
τείας καταλαμβανομένην υπό λκ>«ου δυσθεραπεύτου, ή καί ολως 

άνιάτου.
Τό δέ διάκενον τοΰ πύργου τούτου (εΐκών 8 το Δ-Δ'-Δ") 

έποιηθη ομοίως μέν ώς έν τοΐς προηγουμένοις, άλλ’ έπιμελέ- 
στερον καί άνευ τής μεγάλης παρατηρηθείσης έκεΐ σπουδές· 
διότι ή διά λίθων γόμωσις αύτοϋ έτελέσθη έν τφ πύργω 
τούτφ ούχί ώς έν έκείνοις, φύρδην μίγδην ριπτομένων στηλών 
τε καί λίθων μετά πηλοΰ, άλλά μετά τίνος έπιμελείας, κτι
ζόμενων κατά πλάτος τοιχαρίων τεσσάρων μέν κατά τό πρώ
τον υπόστρωμα, τριών δέ ύπεοκειμένων εις τά μ.εταξύ αυτών 
κατά τό δεύτερον οΰτω κατωρθώθη νά γένηται τό διάκενον 
συμπαγέστερον καί στερεώτερον έν αύτφ vj έν έκείνοις, ωφέ
λησε δέ καί τάς ριφθείσας στηλας ή τοιαύτη πρόνοια, μη βλα- 
βείσας έν τή έπιρρίψει τοσουτον, όσον έβλάβησαν έκεΐ.

Έπί τοΰ λίθινου τούτου διακένου έκτίσθη τό πλίνθινον 
(εΐκών 8 καί 9 τό Ρ-Ρ'-Ρ")- άλλά τό τελευταΐον τούτο δέν 
διετηρηθη έπί πολύ ύψος, των χωμάτων των πλίνθων έκ της 
συχνής καλλιεργίας καί του έπικλινοΰς της θέσεως άποχω- 
ρούντων συν τώ χρόνω έπί τοσουτον, ώστε κατά την Νότιον 

πλευράν μόλις ΰπελείφθη χώμα 0.40 0 50 μ. ' αν δ’ άνεβάλετο 
ή άνασκαφη έπ’ όλίγιστα έτι έ'τη, τό άροτρον θά ηπτετο του 
διακένου, οί γεωργοί θά άνέτρεπον καί θά ηφάνιζον τάς στη
λας, αί δέ βροχαί διεισδύουσαι εύχερώς ουτω θά κατέστρεφον 
τά χρώμ-ατα πασών ουτος είναι ό λόγος, δι’ όν τά μάλιστα 
ένέμεινα τή γνώμν) τοΰ νά άνασκαφώσιν οσον ένεστι τάχιστα 
πάντες οί ένέχοντες στηλας πύργοι· οί δέ λέγοντες καί γρά- 
φοντες οτι κάλλιον θά έφυλάσσοντο αί στήλαι έν τοΐς κόλποις 
της γής, άγνοοϋσι τά πράγματα καί κατεαγότα μέλη ποιητι
κής μικρολεπτότητος καί ρητορικής ψευδομεταφοράς έκφέρουσιν.

Του διακένου τελείως έρευνηθέντος άπέμειναν οί ωραίοι 
τοίχοι του πύργου, τά μέν έ'ξω μετά μεγάλης έπιμ.ελείας, ώς 
έν τώ πρώτω πύργω, ποιηθέντες έκ κυβολίθων, ειλημμένων
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επίσης έκ προγενεστέρων οικοδομημάτων, τά δέ έ'σω άπλού- 

στερον- διότι δέν έφαίνοντο, ώς καλυπτόμενα υπό τοϋ διακένου 
καθ’ ολον τδ ύψος (είκών 9).

Καί τους τοίχους τούτους ριετά μεγάλης ημών λύπης ήναγ- 
κάσθημεν ενιαχού να κρημνίσωμεν, διότι ένεϊχον πολλάς καί

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (α. τ. ΡΑΓΑΣΑΙ)

Είκών 10. Τά εοω τής ’Ανατολικής πλευράς τον τρίτον πύργον μετά την πλήρη εξερεννηοιν.

άξιολογωτάτας στηλας· άλλ’ ή κατακρημνισις έγένετο μετά 
πάσης εύλαβείας, διατηρηθείσης πανταχοΰ, έφ’ όσον ^το δυνα
τόν, τ·ης εξωτερικής δψεως αυτών- ή είκών 9 δεικνύει την 
εσωτερικήν δψιν τοϋ τοίχου τ·ης ’Ανατολικής πλευράς τοϋ πύρ
γου τούτου προ τνίς κρημνίσεως, ή δέ είκών 10 την αύτην 
μετά την κρημνισιν αί έντετειχισμ.έναι στηλαι είναι εμφανείς
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καί πολυάριθμοι έν τ-?ί είκόνι 9, διακρίνονται δ’ έν τν) 10 βά

θρα τινά άφεθέντα ώς ήσαν.
Κατά το αυτό διάστημα ήρευνήθησαν κρημνισθεΐσαι τά 

έσω αί έσωτεοικαί όψεις καί των ετέρων πλευρών η έν κεφ. 
10 έν τοΐς κάτω παρεχομ.ένη είκών 22 δεικνύει την περάτω ιν 
τής άνασκαφής τοϋ πύργου τούτου καί την μέχρι του δυνατοϋ 
διατήρησιν των τοίχων- σημειωτέον δ’ δτι τινές των λίθων 

τής Νοτιοδυτικής γωνίας (είκών 22 τό Κ-Κ') είναι μέγιστοι, 
οΐους δεν συνηντησαμεν άλλαχοδ' έπειδή δέ ασφαλώς έλήφθη- 
σαν έκ παρακειμένου προγενεστέρου οίκοδομήμ,ατος, εΐκάζομεν 
δτι τούτο θά ήτο έπιτάφιον μ.νημεΐον μέγα, είδος τι Μαυσσωλ" 
λείου (ό τάφος του βασιλέως Δημ,ητρίου; βλ. κάτω κεφ. 10), 
ούτινος δυνανται νά εύρεθώσι τά υπόλοιπα, αν δέν κατεσκάφη 
τότε τελείως, δπερ άπίθανον.

‘Υπό την Νοτανατολικήν γωνίαν κατά τό σημεΐον Σ της 

είκόνος 22 άφήκαμ.εν μίαν στήλην, διότι ή έξαγωγή αύτής 
απαιτεί πλήρη καί έπί πολύ διάστημα καταστροφήν τής 
ύραιοτάτης ταύτης γωνίας- ή στήλη αυτή, ώς τεθεΐσα πρώτη 
έπί άνωμ,αλίας του βράχου πρός έξίσωσιν, εΐκάζομεν δτι δέν 
θά διατηρν) τάς βαφάς.

ΓΙρός τούτοις διετηρήσαμ.εν πάμπολλα χώματα, έφ’ ών 
έγουσιν άποτυπωθή παραστάσεις γραπταί μ.ετά βαφών ικανών 
στηλών- τοΰτο είναι ένδειξις δτι κατά τήν κτίσιν έγΐνετο χρή- 
σις πηλοϋ καί τούτου λίαν έκλεκτοΰ- ήτο δ’ αναγκαία ή 
χρήσις αύτοΰ κατά τήν κτίσιν τών έσωτερικών ό'ψεων τών 
τοίχων καί δλου του διακένου, άτινα έποιήθησαν ώς έπί τό 
πολύ διά μικρών λίθων- αλλά καί έν τγί κατασκευ-/) τών έξω- 
τερικών ό'ψεων τών τοίχων, ένθα έτέθησαν λαξευτοί κυβόλιθοι, 

έτίθετο ολίγος λίαν έκλεκτός πηλός πρός συγκόλλησιν αυτών 
Η άναπαοαστασις του πύργου είναι κατά τά είρημ.ένα 

ευχερής- δτι δέ είχε καί έπάλξεις έστεγασμένας, άποδεικνύου- 
σιν αί άφθόνως εύρεθεΐσαι ώραΐαι κεραμίδες, ών πολλαί φέρουσι 

ποικίλα μονογραφήματα- τινά τούτων εύρέθησαν δλως δμ,οια
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και έπί άλλων πύργων και κτισμάτων της πόλεως, τινά δέ 
το πρώτον εμφανίζονται.

"Εν των τελευταίων τούτων φέρον προστύπως τά γράμματα 

θά έπεθύμουν να έρμηνεύσω β(ααιλέως) Άν(τιόχον), σχη

μάτισα; καί άλλοθεν την γνώμην δτι ο επισκεύασα; τά περί 

το 200 π. Χρ. το πρώτον κρηρινισθέντα τείχη καί τούς πύρ
γους των λεγομένων Παγασών ριετά τοσαύτης σπουδής καί διά 

κολοσσιαίας δαπάνης *ίτο ό περίφημος βασιλεύ; τ·ης Συρίας 
Άντίοχος 6 Μέγας, καί δτι η επισκευή αυτή έγένετο τω 191 
π. Χρ.- ούτω πασαι αί έν τοΐς πύργοι; εύρεθεΐσαι στηλαι είναι 
προγενέστεραι τοΐί έ'τους τούτου- επίσης έ'χω πάλαι σχηματίσει 
την γνώμην δτι καί τά ούτως έπισκευασθέντα τείχη τε καί 

πύργοι ύπύ τυϋ Άντιόχου έκρημνίσθησαν πάλιν τω 168 π. Χρ. 
κατά πληροφορίαν του Δίοδώρον *) λέγοντος δτι ή σύγκλητος 
άπέστειλε δέκα πρεσβευτάς «οΐ καί προς Αιμίλιον Μάρκον (;) 

ελϋόντες αννεΐδον τά τείχη Δημητριάδος πόλεως Μακεδόνων 

πρώτης καϋ'ελεΐν».

Ούτως επέρχεται τό ζητημα περί Παγασών-Δημητριάδος 

άνακινηθέν έν ττί Κΐίο του 1911 σελ. 442 κέ. ύπύ του Beloch,

*) Το χωρίον άντέγραψα εκ τίνος λίαν παλαιάς εκδόσεως του Διόδωρου, 
ήν ευρον παρά τινι καθηγητή εν Βάλω* έχω σημειώσει ώς παραπομπήν Frg. 
XXI-XL c. II άμφιβάλλω αν έχη καλώς τό Μάρκον, άφ* οΰ άναμένομεν 
τόν Αιμίλιον Παϋλον. Δυστυχώς ή δημοσία βιβλιοθήκη του Μουσείου Βόλου 
στεοεΐται όλως αντιτύπων Ελλήνων καί Λατίνων συγγραφέων, μή έγκριθέντων 
τούτων, εμού προτείνοντος προς αγοράν, υπδ τού 'Αρχαιολογικού Συμβουλίου, 
ώς ον των φιλολογικών κατά την γνώμην αυτού καί ούχί αρχαιολογικών 
συγγραμμάτων, εν ω άλλως ’έχει ή βιβλιοθήκη αύτη πλήρη την σειράν τής 
Αιε&νονς Νομισματικής Έφημερίδος καί του Νέου eΕλληνομνήμονος, άπο- 
στελλομένων τακτικώς εγκρίσει βεβαίως τού άνω Συμβουλίου. Είναι δ’ άξιον 
μνείας διά τό παράδοξον τό οτι τά υπ’ εμού άγορασθέντα αντίτυπα Ελλήνων 
καί Λατίνων αρχαίων συγγραφέων, διαθέτοντος, εγκρίσει τού 'Υπουργείου τής 
Παιδείας, τό άνάλογον τής ποός αγοράν βιβλίων άναγεγραμμένης εν τω προϋ
πολογισμό) τού Κράτους πιστώσεως, άπεορίφθησαν μετ’ επιμονής καί εναντίον 
τής γνώμης αυτού τού κ. 'Υπουργού υπό του ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, άποτε- 
λουμένου, ώς γνωστόν, υπό ειδικών αρχαιολόγων (π. χ. Β. Στάη, Ί. Σβορυίνου 
κ, λ.), καί κατελογίσθη, εις βάρος μου ή δαπάνη· και εσοομένοισι πν&έσϋ’αι!
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186 Πρακτικά τοϋ 1912

δπερ εξετάζω προχείρως μ.έν κάτω έν κεφ. 10, εις εύθετώτε- 
ρον δέ χρόνον θά έξετάσω έν ιδιαιτέρά μελέτν)' έν τώ παοόντι 
παραπέμπω εις τα Πρακτικά τοϋ τρίτον διεθνούς αρχαιολογι

κού συνεδρίου εν ‘Ρώμη, έ'νθα δημοσιεύεται περίληψίς τις άνα- 

κοινώσεώς μου προς αυτό, καίτοι λίαν σύντομος.
Στήλαι καί άλλα λόγου άξια καί καταριθμηθέντα προχεί- 

ρως αρχαία εύρέθησαν έν τώ πύογω τούτω περί τάς 236" τού
των άναγράφομέν τινας λίαν σπουδαίας, παραπέμποντες είς 
προσωρινούς αριθμούς του Ευρετηρίου των άνασκαφών, διά μο- 
λυβδίδος έπιγεγραμμένους, καί φέροντας διακριτικόν σημεϊον 

ΓΓ, ήτοι τρίτου πύργον ταύτας θέλομεν δημοσιεύσει δεόντως 
έν ταΐς άνεκδότοις Θεσσαλικαϊς επιγραφαΐς ημών :

ΓΡ
»

»

»

»

1 —’Αμμώ[νιος κτλ.
2 — Μαχάτας | Μελανώρον | Θεσσαλονικενς.

3 — Γραπτή παοάστασις δύο μορφών καλής διατηρησεως. 
13—Μενέλαος | Ήγηνιδήμου \ “Αμφιπολίτης · άρίστης

διατηρησεως καί ακέραιος γραπτή παοάστασις.
21 — Γλαύκος | Κλεομενού | 'Ακαρνάν.

25 — Διόδωρος | Διόδωρόν.

34 —-Άσκληπιάδης | Βακχίον ωραία κοσμήματα.
38 —Άρίοτη | Άλεξίωνος | χοίρε.

39 — Μενέλαος | Δρόμωνος.

42 — Κλεομένης | Κλεοφάνου.

45 — Ή μεγάλη καί ώραιοτάτη γραπτή στηλη των δύο 
πολεμιστών, $ς τό άνω τρίτον περίπου έλλείπει- 
βλ. άνω περί αυτής σελ. 179.

46— Φίλινα Σωσιμένον | Φαρσαλία.

47 — Ναΐσκος μεθ’ ωραίας γραπτής παραστάσεως.
48— Στηλη τριών μορφών γραπτών ωραίας διατηρησεως. 
49 —Άριστις | Άττάλου.

53 — Σωσιβίου ηρωος. Ναΐσκος μετά λαμπράς γραπτής 
παραστάσεως ακέραιος.

54—’Άντοχος | Άντόλεω.
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ΆναοκαφαΙ και ερευναι εν Θεσσαλία 187

ΓΠ 55— Ζώπυρα | Ζωίλου.

» 57 — 'Ρόδιον Κλέωνος \ γυνή χαΐρε. Ώραιοτάττ) παρά-
στασις γραπτά κατακεκλιμέντκ γυναικός.

» 58 — Διονύσιος | ’Αρτεμιδώρου \ Άράδιος.

» 59 — Ναΐσκος ακέραιος μετ’ εξαίρετου γραπτές παοα-
στάσεως.

» 64 — Δαζος | Λεοννάτου· το πρώτον ό'νομα ’Ιλλυρικόν.
» €5— Κράτεια | Μένωνος.

» 67 — Αισχίνης | Κηφισιού.

» 69 — Ηδεΐα | 'Ερμαφίλου.

» 70— Φίλιννα J Διονυσίου' εξαίρετα γραπτά κοσμάματα.
» 74 —"Αννη | Περδίκκον | Βαργασηνή.

» 76—Άριστόνικος | Άρίστωνος ' άρίστν) γραπτή παρά-

στασις.
» 77— Κλεοπάτρα | Γενδανίωνος | χαΐρε' το πατρικόν

φαίνεται ον ιουδαϊκόν.
» 82 — Ζωιλος | ’Αναξαγόρου' | Βουλομά(χ)α | Μελεά-

γρου' καλό) γραπτά παράστασις ακέραιος.
» 90 —Έξαίρετον άνάγλυφον πλουσίως γραπτόν νεκρικού

συμποσίου.
» 91 —'Ερμαγένης | Άρχίππου | Αΐνιος.

» 95—Μεττουν Μικίμ | Άβδελήβ' | Ασκαλωνίτης τά
ονόματα καθαρώς ίουδαϊστί έξενηνεγμένα.

» 96— Νοήμ Άδς Αργές' ώς έν τή προηγουμένν).
» 97 —Άρτεμίδωρος \ Βίϋυος | Μυσός.

» 99 — Ταρούλας κτλ..
» 100 —'Ωραία παράστασις γραπτά" Νίκανδρος κτλ .
» 102— Ζήνων | Αντιπάτρου \ Άσκαλωνίτου.

» 103 — Ζώπυρα | Νικολάου.
» 107 — Εύμά&ης \ χαΐρε' ωραία ταινία πορφυρά.
» 109 — Νικοστράτη | Παρμενίοκου \ Άϋ(η)ναία.

» 111 — Δημήτριος \ Όλυνπου' έξοχου διατηράσεως γραπτά

παράστασις άκέραιος.
» 114·—Κάτω τμήμα άρίστης γραπτής παραστάσεως.
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ΓΠ 117 — Ναΐσκος- ωραία παράστασις άρτιτόκου γυναικός' 

πρβλ. ΓΠ 121.
» 118— Θεόδωρος | ’Αντιπάτρου | Σκιάϋιος.

» 122—Ήρακλέων Πελλαιος· ωραία πορφυρά ταινία.

» 124 — Ζώπυρα | Ζωπύρου.

■» 126— Σεύ&ης Λάκωνος | Λυσιμαχεύς χαΐρε.

» 130 — Τμήμα ελεγείου.
» 141 — Αισχύλος \ Ονη σιμόν.

» 144 — Νικονόα Πρωτέου Μακέτα | Κηφισού γυνή.

» 145—’Όροφος μεγάλου μνημείου. . ,Ά]κεστίμου γυνή.

» 148 —Άλεξάνωρ Ααμ. . ,κου \ Κεφαλλαν έξ (Σ)άμης.

» 151 — Μητροδώρα | Πρωτίωνος.

» 152 — Τελεσίας Εύκρατου.

» 153 — Άγώ Νικάνδρου' καλή γραπτή παράστασις ακέραιος.
» 154—Ήδυτώ | Διονυσίου■ ώοαΐα κοσμ,ήματα γραπτά.
» 155 — Μονσις Φιλιάρχου | Γομτρίτης · | Πρωτεσίλαος |

Πρωτίωνος Μάγνης' καλλίστη πορφυρά ταινία.
» 163— Θεόφιλος Κορράγου' (βλ. έπιγραφάς Γόννων).
» 166 — Κρανίχα Εύβιότου.

» 170—-’Άνω ήυ.ισυ ωραίας γραπτές παραστάσεως.
» 175—’Αρτέμιόωρος | Μάκρωνος κτλ..
» 176 — Φίλιππος Πάτρωνος' καλή ταινία γραπτή.
» 187 — Κάτω τμήμα ύραιοτάτου γραπτού νεκρικού συμ

ποσίου.
» 178 — Καλή και ακέραιος γραπτή παράστασις.
» 181— Ταρουχίνας \ Χηπτουλη \ Γέτης- καθαοώς τής Γε-

τικής γλώσσης (πρβ. σημερινήν ’Ρουμανικήν) τα 
δύο πρώτα ονόματα.

» 182—Αυκίδας | Θρασυμένους | Ζακύνϋιος.

» 188— Μέσον τμήμα ώραιοτάτης γραπτής παραστάσεως.
» 190—Μέγας οροφος. Ήγησίαστρατος | Δερκύλου' έλεγεΐον

τετράστιχον δηλοϋν καΰσιν αύτοΐί φονευθέντος ύπό 
ληστών· φαίνεται ύπογεγραμ,μένος καί ό ποιητής του 
ελεγείου ’Αγίας Πολυκράτους,

Πρακτικά τον 1912
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'ΑνασκαφαΙ καί ερενναι έν Θεσσαλία 189

ΓΓ 191 — Παρμένεια | Παρμένοντος.

» 193— Φιλίστα Διοννσοδώρον \ Μεγαρική.

» 195 —“Ηρωος Άρχίππον ναΐσκος μετά καλής δίατηρη-
σεως γραπτού νεκρικού συμποσίου.

» 201 — Άριστοκλής Άρίστωνος.

» 202—Διονύσιος | Σωκράτονς' γραπτή παράστασις με-

τρίας διατηρησεως.
» 203 — Σατυρίων | Σατύρον όριοία παράστασις.
» 204 — Σάτυρος | Παρμενίσσκον.

» 205 — Κάτω τμήμα άριστα διατηρούμενη; γραπτής παρα-
στάσεως, ύφ’ ην έλεγεΐον εΐ τι και είν Άΐδαο δό- 

μοις | παρά Φερσεφόνηι κτλ..
» 208—Κάτω τμήμα ώραιοτάτης γραπτής παραστάσεως.
» 209 — Ζήνων | ’Αντιπάτρου \ ’Ασκαλωνίτης ' εξαίρετος

ταινία πορφυρά.
» 216 — Μενανδρις Βί&υος | Θεανγελίς" άρίστης διατηρη-

σεως καί τέχνης γραπτή παράστασις ακέραιος.
» 219— Φιλοστράτη | Σωτίωνος | γυνή | Μακέτη.

» 224 — Άριστομήδης \ Μεασήνιος \ χαϊρε.

» 225 — Νικόστρατος | Φιλωνίδου | Άκάνϋτος.

» 226 — Καλή γραπτή παράστασις.
» 227 —’Αρίστων | Δερκύλον | Ά&ηναία.

6) Τέταρτος μέγας πύργος ένέχων γραπτάς στήλας, 

αναθήματα και μέλη αρχιτεκτονικά.

Ή εΰρεσις τοΟ τρίτου πύργου επέβαλε την εξέτασιν καί 
άλλων, μήπως ύπηρχον έτι όμοιοι- έρευνησας τούς μέχρι της 
κορυφής τοϋ λόφου του 'Αγίου Ήλία καί περαιτέρω τούς προς 
τάς Βορειοανατολικάς κλίσεις αύτοϋ είδον ότι ύπηρχον μέν 
τινες έπηυξημένοι καί έπεσκευασμένοι πύργοι ούχί μεγάλοι, 
δέν θά ενεϊχον δμ,ως στηλας, είμή όλίγας, καί ότι άρα ή 

άνασκαφή αυτών δέν ητο έπείγουσα.
Καθ’ όμοιον τρόπον έξητησα καί ομοίως έχοντας εύρον τούς
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190 ΙΤρακτικά τοΰ 1912

έκ του τρίτου έκκινοΰντας καί Δυτικώς επί της πεδιάδας 
κειμένους πύργους (είκων 11 τά ρ.εταξύ Γ-Δ)- τινές τούτων είναι 
πιθανώτατον οτι ένέγουαί τινας στηλας, ώς γίκασα έξ άποκο[Λ-
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ρι,άτων καί βάθρων εγγύς εύρεθεντων τούτων πολλοί εχουσι 
καταστραφη υπό των νεωτέρων πρός άποφοράν των λίθων εις 
Βόλον, ώς εύθέτως πρός την άριαξιτόν κείμενοι.
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ΆνασκαφαΙ καί ερευνάι έν Θεσσαλία 191

Ό τελευταίος τούτων, κείμενος η δη εις τούς πρόποδας του 

βουνοΰ τοϋ συναφοΰς τη άκροπόλει (είκών 11 το Δ), διεφαίνετο 

εξαιρετικές μέγας· άνασκάψαντες δοκιμαστικές ενταύθα ευρομεν 

την Νοτανατολικην γωνίαν τοΰ έπηυξημ.ένου εξωτερικού πύρ

γου και άπεκαλύψαμ.εν άπασαν την Νότιον πλευράν και μ-έρος 

τής ’Ανατολικής καί Δυτικής, διαρρηξαντες δέ μέρος της δευ- 

τέρας ευρομεν πολλά τμήματα γεισωμάτων έξ αρχιτεκτονικών 

μ.ελών λευκοϋ ωραίου μαρμάρου, μέρος στηλης μετ’ έπιγραφής 

APT. . . . καί έτέοας μετά τινων γραμμάτων.

Άναζητησαντες όμως τό διάκενον, εΐδομεν ότι κατ’ εξαί- 

ρεσιν προς τούς άλλους ό πύργος ουτος έστερεΐτο διακένου έκ 

λίθων· άντ’ αύτοΰ έ'φερεν έπένδυσιν έξ ετέρου τοίχου εσωτε

ρικού, άμ,ελέστερον καί έκ μικροτέρων λίθων πεποιημένου, ισο

παχούς δέ τφ έξωτερικφ τοίχω, ήτοι 2.25-)-2.2δ' ούτως 

άπηρτίσθη συνεχής λίθινος τοίχος 4.50 περίπου μέτρων άλικου 

πάχους.

Τό διάκενον έπληρώθη ήδη από της κατωτάτω έπιφανείας 

διά πλίνθων ώμ.ών, κτιζομένων καλώς καί διηκουσών μέχρι του 

υψους των λίθινων τοίχων έκεΐθεν έπί τε τοΰ διακένου καί των 

τοίχων άμφοτέρων έκτίσθησαν πλίνθοι μόνον, καθ’ ά καί έπί 

των λοιπών πύργων σημειωτέον ομ,ως οτι δεν έ'βημεν εις πολύ 

μήκος τοΰ διακένου, ίνα βεβαιώσωμ-εν, £ν ολόκληρον έποιηθη 

έκ πλίνθων δυνατόν είναι έσωτέρω νά ύπάρχν) καί τις έκ λίθων 

πυρην άλλ’ έπί 2-3μ. , καθ’ ά έ'βη έφέτος ή άνασκαφή, μ.όνον 

πλίνθινον διάκενον συνηντησαμεν μ,έχρι καί τοϋ κατωτάτω 

σημείου του πύργου.

Ο έξωτερικός λίθινος τοίχος έποιηθη έκ λαξευτών ογκολί

θων, καθ’ ά οί τών λοιπών τοιούτων πύργων τό από τής αρχής 

του τότε έδάφους προς τά κάτω μη φαινόμενον βάθος αύτοΰ 2.50 μ., 

περίπου (τό ολικόν ύψος ή βάθος τοΰ λίθινου τοίχου είναι 3-3.57 μ.) 

έποιηθη άμελέστερον, έν ω 2-3 δόμοι ύπερκείμενοι τοϋ αρχαίου 

έδάφους καί φαινόμ-ενοι έκτίσθησαν λίαν έπιμελώς· καί ένταΰθα 

είναι έμφανής ή χρήσις πηλοΰ έκλεκτοΰ καί στερεού, τιθεμένου
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192 Πρακτικά, τον 1912

κατά τε τάς άρμογάς τών ογκολίθων και εσώτερον κατα τνιν 

διά λιθαρίων κτίσιν τοϋ υπολοίπου των λίθινων τοίχων.

Κατά την εξωτερικήν ταύτην δψιν του τοίχου ούδεμία 

στήλη έντετειχισμένη διεφαίνετο- {/.όνον τό διάζωμα (κοινώς 

πατονρα), τό ολίγον υπέρ τδ άρχαΤον έδαφος καθ’ δλον τόν 

πύργον διάκον, έποιήθη εκ μεγάλων πλακών λευκοΰ μαρμάρου, 

έχουσών άπλοϋν γεΐσον- πασαι αί πλάκες αύται είναι εμφανές 

οτι έλήφθησαν έξ ενός παλαιοτέρου οικοδομήματος, πιθανώς 

έκ στερεοβάτου ναοϋ ή μεγάλου επιταφίου μνημείου- ουτω 

συνεπεράναμεν έξαγαγόντεί μίαν τούτων.

Εις τά ενδότερα των τοίχων άμφοτέρων ευρομεν ούχί συχνά 

τμήματα στηλών, αλλά σπανιότερα- εύρεθη δμως στήλη έν 

εί'δει ναΐσκου μετά γραπτής παραστάσεως, βάσις τις πλουσίων 

γείσων καί μικρά αρχιτεκτονικά τμήματα- έκ τών τελευταίων 

τούτων καί τών πλακών τοΰ διαζώματος ήδύνατό τις νά ύπο- 

πτεύσϊ], μήπως ό πύργος ούτο; περιέχγι κατ’ έξαίρεσιν ανα

θήματα καί μέλη ναοϋ, καί μήπως ή μνημονευθεΐσα στηλη 

δύναται νά συμπληρωθή ΑΡΤ[έμιδι.

Τοιαύτη εικασία δμως είναι έν τώ παοόντι πρόωρος- διότι 

δέν εβη έφέτος έπί τοσοϋτον ή άνασκαφή, ώστε νά δυνηθή τις 

νά εί'πνι ασφαλή συμπεράσματα, ουδέ εύρέθη ό έσωτερικός 

πύργος, ίνα έξασφαλισθή τό διάκενον- έν λίαν προσέχει μέλ- 

λοντι πρέπει νά έρευνηθί) τελείως ό πύργος ούτος.

Εύρέθησαν δέ κατά την δοκιμαστικήν έν αύτώ άνασκαφήν 

καί αί συνήθεις κεραμίδες στέγης, ών πολλαί φέρουσι ποικίλα 

μονογραφήματα τινά τούτων δέν έμφανίζονται έπί όμοιων 

ευρημάτων τών λοιπών πύργων- εύρέθησαν δ’ έτι δύο χαλκα 

έφθαρμενα νομίσματα, τό μέν έντός τοϋ τοίχου, τό δ’ έ'ξω 

αύτοΰ- παρετηρήσαμεν πρός τούτοις δτι έπί τών λαβών τών 

λαξευτών όγκολίθων ύπάρχουσι δι’ έντομών διά τής λιθογλυ- 

φικής περόνης ποιηθέντα μεγάλα γράμματα, ών έν Μ, έπί δέ 

καταπεσόντος πάλαι έκ τής ’Ανατολικής πλευράς ογκολίθου Υ.

Καί τών όγκολίθων άρα καταφαίνεται άλλως τε καί έκ 

τών γραμμάτων τούτων ή συγγένεια, δτι δήλα δη προέρχον
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ται εξ ένος παλαιοτέρου οικοδομήματος, ου άπαντα τα (/.έλη 

ένετειχίσθησαν έπΐ του πύργου τούτου- το οΐκοδόμ.ημα τοϋτο 

δυνάμεθα νά άνασχηματίσωμεν: έν τω παρόντι φαίνεται ότι 

είχε τρεις αναβαθμούς, ών ύ μ.έν τελευταίος κατωτάτω άπηρ- 

τίζετο έξ ογκολίθων μ.ειζόνων καί ολίγον έφαίνετο υπέρ τό έδα

φος, ό δέ ύπέρ αυτόν είχε ποιηθη έξ όμοιων μικρότερων καί 

έπιμελέστερον είργασμένων, καί ό τρίτος άνωτάτω εκ των 

μ.νημ,ονευθεισών ωραίων μαρμάρινων πλακών, Si* ών άπετελέ- 

σθη ό στερεοβάτης ολος.

7) Τό Νότιον νεκροταφεΐον' τάφοι ποικίλοι Μακεδονικών 

χρόνων και ευρήματα έξ αυτών.

Εί'χομεν άλλοτε εικάσει (Θεσσαά. Μνημ. I σελ. 64-65, 

εΐκ. 30 στοιχ. ΠΠΝ) δτι μ,εταξύ του λόφου τοΰ Αγίου Ήλίχ 

καί του πρώτου άνασκαφέντος μεγάλου πύργου ύπηρχε μέγα 

νεκροταφεΐον, έξ ού τό υλικόν των στηλών καί μνημείων ηχθη 

καί ένετειχίσθη έν τω μνημονευθέντι πύργω.

Δοκιμαστικά! ένταϋθα άνασκαφκί έφέτος έβεβαίωσαν την 

υπαρξιν αύτοΰ, έκτεινομένου ευρύτατα από των τειχών πρός τε 

τα Καλύβια Αλυκών καί την παραλίαν καί Νοτιοδυτικώ; 

ποός την πεδιάδα- άνεσκάψαμεν δ’ ικανούς τάφους, ών διεκρί- 

ναμεν έξ κατηγορίας- έκ της εύρέσεως έπί τινων τών τάφων 

τούτων στηλών έπιτυμβίων, ών χρησις έγένετο ώς έπικαλυμ- 

μάτων, συνηγάγομεν δτι ουτοι -/)σαν ίκανώς μεταγενέστεροι της 

έπισκευης τών πύργων, ήτοι του 191 π. Χρ., ώς εΐ'πομεν έν τοΐς 

άνω σελ. 185- τοϋτο βεβαιοΰσι καί τά έν αύτοΐς κτερίσματα 

καί τό σχ·?ίμα τών γραμ,μ,άτων.
Τουναντίον έτεροι τάφοι, μάλιστα οί πλουσιώτεροι καί ών 

τά κτερίσματα άνηκον έμφανώς τνί Δ' καί Γ* π. Χρ. έκατον- 

ταετηρίδι, έστεροϋντο στηλών καί αυτών έ'τι τών βάθρων καί 

λίθινων παραστηριγμάτων- είναι φανερόν δτι έκ τούτων τών 

τάφων άπεκομίσθησαν αί στηλαι καί οί λοιποί λίθοι καί ένε- 

τειχίσθησαν έν τοΐς πύργοις' τάφοι της Δ' π. Χρ. έκατονταε-

13
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ταρίδος, δυνάμενοι εκ κτερισμάτων νά χρονολογαθώσιν ουτω 

μετά βεβαιότατος έ πιθανότατος, δέν εύρέθασαν" πάντες οί 

τές τάξεως ταύτας άνάκουσι τ·ρ Γ' π. Χρ. έκατονταεταρίδι, 

ελάχιστοι δύνάνται νά φθάσωσι τάν Δ' καί ούδείς νά ύπερβγί 

αύτάν. Οί παλαιότατοι άρα τάφοι τοϋ νεκροταφείου τούτου τό 

γε νϋν άνάκουσι τοϊς από τας κτίσεως τας Δαματριάδος χρό- 

νοις, 293 π. Χρ. καί έπέκεινα (βλ. καί κάτω κεφ. 10).

Αί μναμονευθεΐσαι καταγορίαι των τάφων τούτων καί τά 

έξ αυτών κτερίσματα έ'χουσι κατά τάς άχρι τοΰδε άνασκαφάς 

ώς έξας:

α') Οί παλαιότεροι καί πλουσιώτεροι έποιάθασαν έκ τεσσά

ρων έπιμελώς λελαξευμένων καί καλώς προσαρμοσμένων μ.αρ- 

μαρίνων πλακών, καί πέμπτας άριστα άρμ^σμένας άνω ώς πώ

ματος· τό εσωτερικόν αυτών στερείται χώμ,ατος, εκτός άν που 

ά κύππερις διά λεπτοτάτων ριζών είσέδυσεν είς αυτούς διά 

τινος τυχόν παλαι&ς ρωγμές, ά καί διά μικροτάτου διακένου, 

άφεθέντος έν τνί αρμογή τών λίθων- αί ρίζαι τοϋ φυτοΰ τούτου 

έ'σχον συν τώ χρόνω ταν δύναμιν νά μεγαλυνθώσιν έν τφ τάφω 

καί νά ύψώσωσιν ολίγον τό πώμα, ίς νά έκτοπίσωσι κατά τι 

τινά τών ορθών πλακών, άφίνουσαι ουτω δίοδόν τινα εισροές 

ύδάτων εις τον τάφον καί σχαμ«τισμ.οΰ παλοΰ ά κόνεως έν 

αύτφ, ένίοτε πλαρωσάντων όλόκλαρον τόν τάφον.

Οί νεκροί έν αΰτοϊς είναι τεθαμ-μένοι, εΰρίσκονται δέ πολ- 

λάκις υπόλοιπα φερέτρου ξυλίνου καί αλών αύτοϋ μετά τών 

όστών καί κτερισμάτων τά τελευταία ταΰτα δέν είναι πλού

σια" τουλάχιστον έν τρισί τοιούτοις τάφοις, έξ ών άνεμένομ,εν 

πλούσια εΰράματα, είκάζοντες έκ τές κατασκευές αυτών, δέν 

εΰρομ-εν αντάξια τών προσδοκιών" έν τώ άρίστω εΰρέθα ζεΰγος 

χρυσών άνομοίων ένωτίων μ-ικρών αρκούντως καλών, έν αύτφ 

δέ καί τοϊς λοιποίς άγγεϊά τινα πάλινα άσάμαντα.

’Αλλά δέν δύναται νά άποκλεισθΐ) ά ευρεσις πλουσιωτάτων 

τάφων ένταΰθα" διότι έν παρακειμένω μεσαιωνικφ κτίσμ.ατι 

ευρομεν τετειχισμένον τμέμα πώματος λίαν μεγάλας σαρκο

φάγου έν είδει στέγας ναοΰ μετ’ άκρωταρίων ποιαθέν καί ύπο-
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δηλοΰν οτι προέρχεται έκ τάφου πλουσίου. Έν γένει οί τής 

τάξεως ταύτης τάφοι όμοιάζουσι πολύ τοϊς έν Μητροπόλει εύρε- 

θεΐσι, περί ών βλ. IIΑΕ 1911,337 κ. έ. καί Ath. Mitt. 1912, 74.

β') Των αυτών καί τι (μεταγενεστέρων χρόνων είναι του 

δευτέρου είδους τάφοι" ούτοι αποτελούνται έκ (μαργαρίνης κυ

λινδρικής κάλπιδος, ολίγον βεβαθυσμένης τα άνω, όσον ήοκει 

προς υποδοχήν των οστών ενός καέντος νεκρού, καί έκ καλώς 

ήρμοσμένου πώματος" κτέρισμα ούδέν έντίθεται (μετά τών οστών" 

τουλάχιστον ήμ,εΐς εΰρόντες δύο τοιούτους τάφους δεν συνηντή- 

σαμ.έν τι κτέρισμα έν αύτοΤς.

Αί κάλπιδες αύται κατεχώννυντο εις την γν5ν, άνοιγομένου 

βόθρου, τα δέ κτερίσματα έτίθεντο έξωθεν περί αύτάς" διά τού

το οί άνασκάπτοντες καί συναντώντες τοτούτους τάφους πρέπει 

μετά μ,εγάλης προσοχής νά έρευνώσι τα περί την κάλπην κάτω" 

ημείς μη προϊδόντες τούτο, έθραύσαμεν ώραιότατον χαλκοϋν 

κάτοπτρον, φέοον άνάγλυφον γυναικείαν κεφαλήν, άλλα διε- 

σώσαμεν καί συνεκολλήσαμεν τα τμήματα.

Ιίεριέογως οί τάφοι ούτοι έδείχθησαν πλουσιώτεροι τών 

προηγουμένων" έξ αυτών προέρχονται αί κάλλισται πήλιναι πυ

ξίδες τής είκόνος 12" αυται ήσαν διερρηγμέναι, ώς ούσαι 

λεπταί καί άβαφεΐς καί πλήρεις ριζών καί χωμάτων, ώς άπρο- 

φύλακται άπό τής εισροή; ΰδάτων έν τοιαύτν) θέσει.

Τών δύο τούτων τάξεων οί τάφοι είναι ασφαλώς προγενέ

στεροι τοϋ 191 π. Χρ., δυνάμενοι νά έξικνώνται μέχρι του 

293 π. Χο." εις τούς αύτούς περίπου χρόνους δύνανται νά άνα- 

χθώσι καί οί τής έπομένης τάξεως.
γ') Ούτοι έποιήθησαν κατά τό σύστημα τών α', άλλ’ εύτε- 

λέστερον" αί πλάκες αί ορθαί είναι άμελώς έξειργασμέναι ή 

ανεπεξέργαστοι, αντί δέ ενός πώματος φέρουσι τρεις ή τεσσαρας 

εύτελεΐς πλάκας πρός έπικάλυψιν" έννοεΐται 5τι ούτοι εύρέθη- 

σαν πλήρεις ριζών καί χωμάτων, δυναμένων νά διεισδύωσιν 

εύχερώς" τά έν αύτοϊς κτερίσματα είναι πτωχά τινα άγγεϊα.

δ') Τάφοι κεραμοστεγεϊς" ούτοι έποιήθησαν δι’ ήμ,ικυλιν- 

δρικών μεγάλων κεραμίδων, τιθεμένων κατά τό σύστημα τών
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επί των στεγών, δύο ν) τριών κάτωθεν καί άνωθεν, άναλόγως

%
3

του [Λύκους τοΰ σώματος του νεκρού" τά εκατέρωθεν κενά 

(κοινώς κεφαλαρια) βυονται δι’ ορθών οποίων κεραμίδων μικρό-
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τερών η διά θραυσμάτων έκ των μειζόνων καί υποστηρίζονται 

διά λίθων ούχΐ μεγάλων.

Οί τάφοι ουτοι είναι λίαν πτωχοί, μηδέν κτέρισμα, εΐ μη 

τι ενίοτε ευτελές άγγεΐον άβαφές η λύχνον περιέχοντες- οί 

χρόνοι αύτων φυσικώ τω λόγω είναι άδηλοι τούτου ένεκα' 

ημείς όμως ενεκα τοϋ βάθους, εις ο έ'κειντο, έσχηματίσαμεν 

την γνώμην ότι είναι μέν πάντως αρχαιότεροι των δύο επο

μένων τάξεων, δύνανται δέ οί πλεΐστοι να άνηκωσι τοΐς χρό- 

νοις των προηγουμένων.

ε') Του είδους τούτου οί τάφοι έποιήθησαν κατά περίερ

γον τρόπον: εύρεθέντος δήλα δη εδάφους συμπαγούς, έσχημα- 

τίσθη ορθογώνιος βόθρος, ανάλογος τω νεκρώ, καί έθεωοήθη πε

ριττή ή ΐδρυσις ορθών πλακών ένεκα της σκληρότητας τοϋ 

εδάφους- έντεθέντος τοϋ νεκρού πιθανώς μετά φερέτρου, έκα- 

λύφθη το άνοιγμα προχείρως διά πολλών πλακών, έρρίφθη το 

χώμα έως άνω, καί έποιήθη διά μικρών λιθαρίων άνωτάτω 

τετράγωνον κτιστόν, ενίοτε εις δύο δόμους, προς άναγνώρισιν
yfίσως.

Καί οί τάφοι ούτοι ύπήρξαν λίαν πτονχοί' οί χρόνοι αυτών 

είναι ποικίλοι- ότι πάντως τινές άνηκουσι τοΐς πολύ μ.ετά τό 

191 π. Χρ. χρόνοις, άπέδειξεν εις τούτων φέρων ώς επικάλυμμα 

άλλας τε κοινάς πλάκας καί στήλην έπιγεγραμμένην ευτελή, 

άνήκουσαν κατά τό σχήμα τών γραμμάτων τό πολύ τοΐς περί 

τό 200 π. Χρ. χρόνοις· δυνατόν καί πρό τοϋ 191 π. Χρ. νά έγί- 

νετο χρήσις τοιαύτης ταφής ύπό πενεστερων.

ς·') Οί τής τάξεως ταύτης τάφοι είναι ίκανώς μεταγενέ

στεροι, διήκοντες καί μέχρι τών Βυζαντιακών χρόνων τής 10Ί5 

καί επέκεινα μ. Χρ. έκατονταετηρίδος· άπόδειξις τούτου είναι 

τό ότι κεΐνται πάντοτε ύπεράνω τών προηγουμένων, μάλιστα 

τών κεραμοστεγών διακοίνονται δέ είς δύο ομ-άδας:

1) Οί παλαιότεροι, τών από Χρίστου καί επέκεινα χρόνων, 

καί σχετικώς πλουσιώτεροι, είναι μεγάλοι κτιστοί διά μικρών 

πλακών ή οπτόπλινθων καί πηλοϋ, άληλιμμένοι δ’ έ’σωθεν τινες 

διά χονδροειδούς έρυθροΰ κονιάματος τετριμμένης κεράμου (κοι
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νώς κορασάνι) καί άσβεστου ευτελούς" πολλάκις φερουσι δυο 

τετραγώνους κρύπτας κατά τάς πλατείας πλευράς· τοιοΰτοι 

τάφοι διακρίνονται εν τϊ) είκόνι 13 παρά το Ν.

Έν αύτοΐς άνευρίσκονται μ,ετά των όστών ύάλινα μόνον 

αγγεία λίαν ύψηλοΰ λαιμοΰ καί άκομψου στρογγύλης κοιλίας, 

πολυάριθμα πολλάκις έν ένΐ τάφω, καί τινες χαλκοί κρίκοι- 

πολλά των άγγείων είναι νΐδη τεθραυσμένα έν τω τάφιρ.

2) "Ετεροι τάφοι έ'τι μεταγενέστεροι κεΐνται εις έλάχιστον 

βάθος από του νϋν έδάφους· ούτοι έχουσι ποιηθη δι’ άκατερ- 

γάστων τεσσάρων ευτελών πλακών καί πέμπτης ώς πώματος, 

δεν περιέχουσι δ’ ούδέν κτέρισμα.

Την περαιτέρω έ'ρευναν τοϋ νεκροταφείου τούτου, έξ ού 

έλπίζομεν νά εΰρωμεν σημαντικώτατα κτερίσματα, οΐα τά μ.νη- 

μονευθέντα έν Μητοοπόλει, άνέκοψεν ή εύρεσις τοϋ ίεροϋ τ*?3ς 

Πασικράτας, περί ού βλ. τό ευθύς επόμενον κεφάλαιον.

8) 'Ιερόν Πασικράτας' πήλινα και μαρμάρινα αγάλματα και 

άγαλμάτια, βωμοί, στήλαι αναθηματικοί κττ. 

κεφαλή μαρμάρινη τής θεάς.

Έν ω ήσχολούμεθα εις την έρευναν τών προηγουμένων 

τάφων, κατά την παρακολούθησιν ενός έξ αύτων τοϋ γ' είδους, 

έφ’ ού διηλθεν ή υπό των Τούρκων πάλαι ποιηθεΐσα πρόχειρος 

αμαξιτός, ή άγουσα εις τάς 'Αλυκάς (είκών 13 τό Α) ευρομεν 

εις έλάχιστον από τοϋ νϋν έδάφους βάθος τμήματα πήλινων 

άγαλματίων κατ’ άρχάς ένομίσαμεν οτι άνηκουσι τ<5 τάφφ 

τούτω η τινι παρακειμένω" αλλά παρατηοησαντες οτι οί τάφοι 

έ'κειντο ίκανώς βαθύτερον αυτών καί ότι έν τοϊς χώμασιν αυτών 

τούτων ύπήρχον μ,όνον τμ,ηματα άγαλματίων όμοιων, φέροντα 

μέλαιναν φθοράν, ητις είναι δείγμα προγενεστέρας θραύσεως, συνε- 

περάναμεν οτι τά άγαλμάτια δέν $το δυνατόν νά είχον τεθη 

ώς κτερίσματα, άλλ’ οτι ύπαρχον έ'νθεν κάκεΐθεν διεσπαρμένα 

κατά την τότε άνόρυξιν τοϋ βόθρου τών τάφων, οτι άρα ·ησαν 
παλαιότερα,
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Κατόπιν ΰπωπτεύσαριεν ότι κατά την λεχθεΐσαν διάνοιξιν 

τίίς όδου υπό των Τούρκων θά συνάντησαν οί έργάται τάφους
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παρακειμένων ανεπηρέαστων τάφων εΰρίσκοντο τμημάτια άγαλ

ματίων, των τάφων δέ τούτων δέν ηψατο ή μνημονευθεϊσα 

διάνοιξες* έξ άλλου μ.όνον κατά το σημεϊον τοϋτο έφ' ώρισμενον 

διάστημα εΰρίσκοντο, ούχ'ι δέ μακρότερον εντός όμοιων τάφων.

Τούτων ενεκα κατέληξα ενωρίς εις το συμπέρασμα οτι δεν 

πρόκειται περί κτεοισμάτων τάφων, άλλα περί αναθημάτων, 

καί οτι εγγύς που πρέπει νά ύπάρχν) ιερόν τι* άφε'ις δέ τούς 

τάφους ήσχοληθην είς την εύρεσιν του ίεροΰ.

Οΰτω παρετηοησα ότι καί περαιτέρω τ*75ς όδοΰ ύπηρχον 

διεσπαρμένα έν τοΐς άγροΐς τμημ.ατα άγαλματίων μ.ετ’ ού πολύ 

εόρομ.εν μέγα μεσαιωνικόν άσβεστόκτιστον οικοδόμημα διηκον 

λίαν βαθέως (εΐκών 13 τό Μ)' επί των τοίχων αΰτοϋ, ένιαχοΰ 

άποκαλυφθέντων, μικρά τις χρ-ησις αρχαίου ύλικοϋ είχε γίνει, 

διότι μ.όνον έπιμηκης λίθος καλώς εΐργασμένος εξ άναβαθμοϋ 

αρχαίου ναοΰ εΰρέθη καί ημ.ισυ μεγάλου πώμ,ατος σαρκοφάγου, 

οδ έμνησθην έν τοΐς άνω σελ. 194.

Τούτου έ'νεκα έγκαταλιπόντες αυτό καί βεβαιωθέντες έ'τι 

μάλλον περί ύπάοξεως τοϋ ίεροϋ, έχωρησαμ.εν Βορειότερον, εύ- 

ρόντες έν τώ άγρώ εις μικρόν βάθος μέγαν πώρινον σπόνδυλον, 

λίαν έφθαρμένον καί μη κατά χώραν κείμενον, καί τμ,ημ.ατα 

κυβολίθων μετά γεισωμάτων λεία καλλίστης εργασίας, έκ 

παραστάδων ναοϋ έρ.φανώς προερχόμενα, άλλ’ έφθαρμένα καί 

υπό των καλλιεργητών τοϋ άγροϋ διεσκορπισμ.ένα (εΐκών 13 τό Σ)·

Κατά ταϋτα λοιπόν έζητησαμεν τον ναόν μ,εταξύ τών δύο 

τούτων σημείων, νίτοι τοϋ σπονδύλου καί τοϋ μεσαιωνικοΰ 

οίκοδομημ,ατος, καθ’ ην έκτασιν περιωρίζοντο τά τμ.ήματα τών 

άγαλματίων κατά τό μ.έσον τοϋ διαστήματος τούτου ύπάοχει 

ύψωμα γης έν ειδει ταπεινοϋ λόφου, έ'νθα άνασκάψαντες ευρομεν 

τοιχάοια πηλόκτιστα μ.ικρών οικοδομημάτων άδηλων χρόνων 

(είκων 13 το Τ), πάντως όμως άρχαιοτέρων τών τάφων της 

ταξεως ς * διότι τινές τούτων ηψαντο τών τοίχων καί διέρ- 

ρηξαν που αυτούς* 3)σαν άρα οί τάφοι μεταγενέστεροι (εΐκών 

13 τό Ν- Ν').

Παρά τά τοιχάρια ταϋτα ευρομεν μικρούς βόθρους, έπίτηδες
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πεποιηριένους καί πλήρεις πήλινων άγαλρ.ατίων (είκων 15 το 

Β - Β Β"- B"'y ί)το λοιπον έρκρανές δτι οί ιερείς η αί ίέρειαι 

του Ιερού, πληθυνορ.ένων των αναθημάτων καί ριγ) ύπάρχοντος

χώρου έκθέσεως αυτών, κατεχώννυον πολλά' εν των τοιχαρίων 

ευρέθη άπτόμενον βοθρίσκου άγαλματίων, κειριένων ύπό τούς 

τελευταίους λίθους των θεμ.ελίων αύτοϋ- ητο άρα το ο”κν)(Α<κ,
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ΆνασκαφαΙ καί ερευναι έν Θεσσαλία 203

ώ ανήκει τό τοιχάριον τοΰτο, (Μεταγενέστερον τοϋ αποθέτου 
των άγαλματίων.

Άλλα καί τά συναφή τούτω ομοια μικρά χτίσματα άπε- 

δεικνύοντο ασφαλώς, ή κατά πάσαν πιθανότητα, ώς δντα ούχί 

οικήματα ιερέων $ όμοιων, σύγχρονα τώ άναζητουμένω ναώ, 

άλλα μεταγενέστερα, ποιηθέντα ή μετά την τελείαν έγκα- 

τάλειψιν αύτοϋ, η τούλάχιστον μετά τινα έπιδιόρθωσιν ή έπι- 

σκευήν του ίεροϋ είς υστέρους χρόνους· διότι ευρομεν βάθρον στή

λης ώς βάσιν παραθύρου τοϋ κεντριχοΰ των χτισμάτων τούτων.

Έμπροσθεν τοϋ παραθύρου τούτου καί ύπό τό έξισωθέν, ΐνα 

χρησιμεύσν) ώς δάπεδον τοϋ οικήματος, έδαφος (είκών 14 

ή λοξή τάφρος), εί'δομεν οτι τό χώμα δέν ήτο συμπαγές παντα- 

χοΰ· παρακολουθήσαντες ενταύθα τό μη συμπαγές χώμα, εΰρομεν 

είς ικανόν βάθος έσχηματισμένον άρκοόντω; μέγαν βόθρον 

(είκών 14 τό Β-Β’) καί έν αύτώ μικρούς τινας έπιγεγραμμέ- 

νους βωμούς καί άγαλμάτια μ.αρμ.άοου Παρίου, στήλας άναθη- 

ματικάς καί την ώραίαν κεφαλήν της Πασικράτας (είκών 14 

παρά τό Π).

Έκ τούτου κατέστη εμφανές οτι οί ποιήσαντες τό χτίσμα 

τό πηλόκτιστον κατά τύχην δέν συνήντησαν τον βόθρον τοΰτον· 

ολίγον περαιτέρω καί εντός τοϋ αύτοϋ οικοδομήματος εύρομεν 

είς μικρόν βάθος πήλινα άγαλμάτια, βωμούς έξαιρέτως πολυ

τελούς κοσμήσεως πήλινους, άγγεΐα, λύχνους, δμοια μικρά 

αναθήματα, καί τινας κεφαλάς καί κορμούς μαρμάρινων άγαλ- 

ματίων, έ'τι δέ κορμόν μεγάλου πήλινου αγάλματος φυσικου 

μεγέθους (είκών 12 τό Α).

Άλλ’ ίχνη τοϋ ναοϋ ή τοϋ ίεροΰ κατά χώραν δέν συνην- 

τώμεν προς την διεύθυνσιν ταύτην έ'βημεν λοιπόν πρός τήν 

αντίθετον, ήτοι εγγύτατα καί έπ’ αυτής τής όδοϋ τής δια- 

νοιχθείσης πάλαι ύπό τών Τούρκων, ώς εΐπομεν εν τοίς άνω- 

ένταϋθα τέλος ευρομεν τόν στερεοβάτην τοϋ ναοϋ έκ λαξευτών 

ύπομελαινών πλακών, άριστα είργασμένων καί προσηρμοσμένων 

(είκών 15 τό Σ)' δυστυχώς ή μέν οδός ήψατο τοϋ στερεοβάτου 

καί ούτως είχε καταστοαφή ή ’Ανατολική πλευρά, τα δέ μετά-
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γενέστερα χτίσματα καί οι τάφοι τοΰ είδους ς' ηψαντο του 

Νοτίου ήμίσεος αύτοΰ καί έπηνεγκαν την καταστροφήν αύτοΰ· 

έσώθη άρα ή Βορειοδυτική γωνία καί [Λερός των πλευρών 

τούτων.

Κατά τον μεταξύ χρόνον εΐ'χομεν επιχειρήσει την ερευνάν

Πρακτικά τον 1912

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (α. τ. ΡΑΓΑΣΑΙ)

Είχών 16. Πήλινα άγαλμάτια ακέραια έκ τοΰ ιερόν τής Πααικράτας.

παρακειμένου πύργου, περί ου βλ. το επόμενον κεφάλαιον, διε- 

τάχθημεν δέ νά έπιμεληθώμεν τοΰ καθαρισμού καί τί)ς έν τω 

Μουσείω ίδρύσεως των στηλών' τούτων ένεκα, έπιλιπόντων καί 

των ύπό τε τΐίς Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τής Λιμενικές 

Επιτροπείας Βόλου χοοηγηθέντων χρημάτων, ήναγκάσθημ,εν νά
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20SΑνασκαφαί καί ερευναι έν Θεσσαλία

άναβάλωρ,εν την άνασκαφην της δαψιλέστατα ευρήματα παρα- 

σχουσης ταύτης θέσεως· εννοείται ότι πρώτη εργασία κατά το 

ερχόμενόν ε’τος επιβάλλεται να τελεσθ'/j ένταϋθα καί είς μεί- 

ζονα εκτασιν, διότι αί ά’χρι τοϋδε έργασίαι ήμ,ών επί του χώ

ρου τούτου μόλις ώς σκαφικαί άπόπειραι πρέπει να λογίζωνται,

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (ά. τ. ΡΑΓΑΣΑΙ)

Εΐκων 17. Πήλινα άγαλμάτια εκ τοϋ ίεροϋ τής Πασικράτας.

δι’ ών όμως καθωρίσθη εντελώς ή πληρης περαιτέρω άνασκαφη.

Των δέ ευρημάτων παρέχορ.εν ώς δεΐγμ,α ριόνον όλίγας 

εικόνας, διότι προτιθέμεθα να διαλάβωμεν εύρύτερον περί 

αύτων έν τγ Άρχ. Έφημ.. έν τί) έκδόσει των πλαστικών μνη

μείων Θεσσαλίας, έ'νθα καί περί τοϋ όνόριατος της θεάς καί της 

λατρείας αύτνίς θά λεχθωσι τά δέοντα (βλ. νϋν ΑΕ 1910, 398).
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Ή εΐκών 16 αποδίδει τινά των ακεραίων καί κάλλιον δια- 

τηρηθέντων πήλινων άγαλριατίων· έν αύτοΐς εύχερώς διακρίνει 

τις τύπους Άφροδιτων λουοριένων, άναδυοριένων κττ., γνω

206 Πρακτικά τοΰ 1912

στών έξ άγαλριάτων περίφημων της Δ'-Γ' π. Χρ. έκατονταε- 

τηρίδος· επίσης ούκ όλίγαι των γυναικών, αίτινες παρίστανται 

ενταύθα, εχουσι την χάριν καί κομψότητα, ην είς [Λείζονα βαθ-
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*Ανασκαφαϊ καί ερευναι έν Θεσσαλία 20?

(χόν συναντώριεν έν ταΐς Ταναγραίαις κόραις των ρ/,νηριονευθέν- 
των χρόνων.

Έν τ·?5 είκόνι 17 ΰπάρχουσί τινα άκέραια άγαλρ-άτια καί

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (α. τ. ΡΑΓΑΣΑΙ)

ΕΙκών 19. 'Η εν τφ ίερφ της Παοικράτας ενρεΰεΐσα κεφαλή (βλ. εικ. 20) 
προ του καΰαριομοϋ' (κατά τον δεξιάν κρόταφον).

κορμοί η τμήματα έτέρων* έξαιρετον είναι ίο έν μέσω τής 

τρίτης εκ των άνω σειράς άγαλμάτιον θηλαζούσης νεαρας γυ- 

ναιαός, άξια δέ λόγου τί> έν ριέσω τν5ς δευτέρας, δι’ ου ίσως 

παρέχεται ή [Χορφη ααΐ στάβις της λατρευο[χενης θεάς.
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208 ΙΓρακτικά τοΰ 1912

'Η είκών 18 αποδίδει δύο άγαλμάτια Παρίου μαρμάρου

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (δ. t. ΡΑΓΑΣΑΙ)

ΕΙπών 20. 'Ένθετος κεφαλή μετά λαιμού υπερφυσικόν μεγέθους της 
Πασικράτας, Παρίον πιθανώς μαρμάρου, άρτι εξαχΰεΐσα*

(κατά τον αριστερόν κρόταφον).

(τοΰ αριστερού ύ\ κεφαλή δέν είναι βέβαιον &ν ανήκα) τώ άγάλ- 

ματι τούτω) καί ένα βωμόν μικρόν μαρμάρινον, ού ή έπιγραφϊ)
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Άναοκαφαϊ καί ερευναι έν Θεσσαλία 209

μηνύει οτι και κατά την Α'-Β' μ. Χρ. εκατονταετηρίδα έλα- 

τρεύετο έτι ή θεά.

Τέλος αί εικόνες 19 καί 20 άποδίδουσι την μ,εγάλην μαρ- 

μαρίνην κεφαλήν της Ιΐασικράτας, ητις ·ητο έ'νθετος εις τόν 

κορμ-όν και όπισθεν εξισωμένη, διότι πιθανώς άπγΐτει τοΰτο ή 

θέσις του μεγάλου αγάλματος έν τω μικρω σηκω τοΰ ίεροϋ· 

έτελέσθη δ’ η φωτογράφησες προ του -καθαρισμού της κεφαλής 

ευθύς μετά την ευρεσιν της αύτης μ.ετά τόν καθαρισμ-όν εικόνα 

θά δημοσιεύσωμεν έν τνί Άρχ. Έφημ., ως ειπομεν άνω.

9) Πέμπτος μέγας πύργος ένέχων γραπτάς οτήλας 

και ίσως αναθήματα.

Κατά την διάρκειαν των άνασκαφών πρός ευρεσιν του ίεροϋ 

της Πασικράτας, ευθύς μ.ετά την άνακάλυψιν της πρώτης είς αύ- 

την αναθηματικής έπιγραφης, ύπωπτεύσαμεν ότι ό παρακείμενος 

πύργος (είκών 13 τό Ε καί 15 τό ΕΓ) έπρεπε νά έρευνηθγ δο- 

κιμ-αστικώς, μ-ηπως περιεΐχεν έπιτυμβίους στηλας έκ τοϋ έγγύς 

νεκροταφείου, και μ.άλιστα άναθηματικάς έκ τοϋ έγγυτερον 

ίεροϋ- έπρεπε δέ νά έρευνηθνί ουτος πρότερον έκ λόγων οικονομίας 

των χωμάτων διότι δέν ητο δυνατόν νά άπορριφθωσι τά χώ

ματα καί οί περιττοί λίθοι έξ αύτοϋ μετά την πληρη άνασκαφην 

τοΰ χώρου τοϋ ίεροϋ, αλλά προ αύτ-ης, ως μη ύπαρχούσης 

προς ταΰτα έτέρας διόδου πλην της διά τοΰ χώρου τούτου, 

πάσης άλλης παρεχούσης μεγάλας δυσχερείας καί ύπερδιπλα- 

σιαζούσης διά τοϋτο τάς δα πάνας άνευ σπουδαίου λόγου

Ή άνασκαφη τοΰ πύργου τούτου παοουσίασεν ένωρίς υπαρ- 

ξιν έπαυξησεως (είκών 21 τό επ) καί έπισκευης, λίθινον διά- 

κενον (είκών 21 τό Δ), στηλας γραπτάς. βάθρα κττ.· εύθύς 

άπ’ άρχης εύρέθησαν πολλοί μ.εταγενέστεροι τάφοι τοϋ δευτέ

ρου εί'δους τ-ης τάξεοις ς', βαθύτερον δέ κεραμοστεγεΐς είς τό 

τέρμα τοΰ διακένου καί ύπ’ αύτό, καί είς ώραΐο; της τάξεως 

α', κείμενος έγγύτατα τ·ης Νοτιοδυτικές γωνίας τοΰ τοίχου 

τοΰ έξωτερικοΰ πύργου, ένθα φθάσαντες οί τότε κτίσται καί

14
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άφαιρέσαντες την έτέραν στενήν των ορθών πλακών καί το πώμα 

πρός θεμελίωσιν τη; γωνίας του πύργου, θά έσύλησαν αυτόν- 

είνα·. άρα καί αυτός καί τινες τών κεραμοστεγών, τών ύπό τό 

διάκενον εύρεθέντων, προγενέστεροι τοϋ 191 π. Χρ..

Καί ή μέν μακρά Δυτική πλευρά του έπηυξημένου πύργου 

(είκών 21 τό ΣΠ) έποιηθη, καθ’ α αί τών λοιπών διά λαξευτών 

ογκολίθων, ών δμως τινές, ούχί πολλοί, έλήφθησαν έκ προγε

νεστέρων οικοδομημάτων, έν ω οί πλεϊστοι έποιήθησαν επί

τηδες, τό πρώτον πρός τούτον τόν σκοπόν έξορυχθέντες έκ 

παρακειμένης λατοριίας.

Άλλ’ ή Νότιος πλευρά (είκών 21 τό Ν) εύρέθη ήμίεργος- 

κατέκειντο δήλον δτι βαθύτατα ογκόλιθοί τινες μή τελείως 

ίδρυριένοι, ως έ'δει, καί τό πάχος του τοίχου δεν είχε σχημα- 

τισθη άρμοδίως διά λίθων, αλλά διά χωμάτων, ουδέ ή κτίσις 

αύτοϋ δι’ έπικειμένων δόμων υπήρξε τελειωτική- τούτων ένεκα 

δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι η δέν έπερατυιθη ή πλευρά αυτή 

άρχηθεν, έλλείψει χρόνου ή δι’ άλλον λόγον, τφ 191 π. Χρ., 

η είχε μέν περατωθή τότε, αλλά τφ 168 π. Χρ. κατά την 

άνω έν σελ. 185 μνημονευθεΐσαν έπίτηδες κρημνισιν διεσείσθη 

καί κατεστράφη ίσχυρότερον τών λοιπών.

“Αν συνέβαινε τό δεύτερον, οί λίθοι του τοίχου θά παρέ- 

κειντο έγγύς πάντες η τινές, άν ύποτεθή δτι εις μεταγενε- 

στέρους χρόνους άπεκομίσθησαν εις Άλυκάς καί εις Κάστρον 

Βόλου οί έπί τής τότε έπιφανείας κείμενοι- άλλ’ έπειδη δέν 

εύρέθησαν παρακείμενοι, εί μη έλάχιστοι, συμπεραίνομεν οτι 

ή πρώτη ύπόθεσις φαίνεται πιθανωτέρα- 6 ολίγος λοιπόν χρό

νος πρός έπισκευήν καί ή μεγάλη έ'κτασις της πόλεως θά 

ηνάγκασε τόν βασιλέα Άντίοχον νά άφησνι τινάς πύργους 

ατελείς η ημιέργους- δτι δμως δέν άφείθη ό πύργος άχρηστος 

ολως, άλλ’ οπωσδήποτε έποιηθη, έστω πρός όλιγοχρόνιον καί 

ποιάν τινα χρησιν, άποδεικνύουσιν αί εύρεθεϊσαι κεραμίδες 

στέγης.

Ή ’Ανατολική πλευρά του πύργου τούτου δέν άνεσκάφη 

είσέτι- έ'κ τινων προχείρων μέχρι αυτής έξικομένων έργασιών
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212 Πρακτικά τον 1912

φαίνεται ούσα έν άταξίικ, καθ’ ά ή Νότιος· άλλα εγγύτατα 

αυτής διήλθεν ή ύπό των Τούρκων πάλαι διανοιχθεΐσα οδός 

καί ήψατο αυτής πιθανώτατα (εΐκών 21).

Ό εσωτερικός πύργος εύρέθη, καί έφθασεν ενιαχού έως 

αύτοΰ ή ανασκαφώ' κατά την Βόρειον πλευράν αύτοϋ καί κατά 

την Βορειοανατολικήν γωνίαν διακοίνονται τοίχοι, έπισκευα- 

σθέντες καί βαίνοντες διαφόρως ή έν άλλοις πύργοις τούτο 

ύποδηλοϊ ότι ενταύθα υπήρχε πύλη ή πνλίς, ήτις όμ,ως έξη- 

φανίσθη διανοιχθείσνις τής άνω όδοΰ (είκών 21).

Έπί τής έσω ό'ψεως των τοίχων καί έν τω διακένω, έφ’ 

όσον ταΰτα άνεσκάφησαν καί ήρευνήθησαν, εύρέθη είκοσάς 

περίπου στηλών, πασών σχεδόν εις τμήματα τεθραυσμένων' 

τινές διατηροϋσι βαφάς' πολλά τμήματα προέρχονται έκ με

γάλων ορόφων καί θριγκών μνημείων έπιταφίων καί ή ύπό- 

θεσις της ύπάρξεως πλουσίων ένταυθα τάφων ένισχύεται έκ 

τούτου.

Παρά πάσαν όμως προσδοκίαν ούδεμία ασφαλώς άναθημα- 

τικη τή Πασικράτρι στήλη ή τι όμοιον εύρέθη μόνον κεφαλήν 

πήλινου άγαλματίου καί τινα τμήματα αυτού εύρέθησαν έν 

τω διακένψ· ταΰτα όμως δεν είναι έπαρκή πρός βεβαίωσιν τοΰ 

οτι ό πύργος είναι άσφαλώ; μεταγενέστερος του ναοΰ η ίεροΰ

’Αλλά πάντως ή χρονολογική σχέσις των δύο τούτων, 

έζ ης θά ύρίζοντο καί οι χρόνοι τοΰ αγάλματος τής Πασι- 

κράτας, έξαρτάται έκ πολλών έτι λόγων, δι’ οΰς πάσα γνώμη 

έν τω παρόντι θά καθίστατο πρόωρος· μέγιστος των λόγων 

τούτων είναι ή μη πεοάτωσις τής άνασκαφής τοΰ πύργου 

τούτου καί τοΰ παρακειμένου· διότι δέν δύναταί τις νυν νά 

άποκλείσνι τήν ευρεσιν αναθημάτων τή Πασικράτιγ εν αύτοΐς· 

έτερος λόγος σπουδαίος έπίσης είναι ή ύποψία, μήπως ήμποδί- 

σθη ή τε καταστροφή του ναοΰ καί ή χρήσις τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ 

καί των αναθημάτων πρός γόμωσιν των πύργων, λόγω εύλαβείας.

Οπωσδήποτε όμως ή ευρεσις τοΰ άγαλματίου έν τφ δια- 

κενφ αποτελεί έν τω παρόντι έπιχείρημα πρός παραδοχήν τής 

ύπάρξεως τοΰ ίεροΰ προ τοΰ 191 π. Χρ.· αλλά καί τό σχήμα
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των γραμμάτων εύρεθεισών παρά τό ιερόν αναθηματικών επι

γραφών καί τά άγαλμ.ώτια και αγγεία καθιστώσι πλέον ^ βέ

βαιον την υπαρξιν χύτου κατά την Γ' τούλάχιστον π. Χρ. έκα- 

τονταετηρίδα καί μέχρι τών τελευταίων δεκαετηρίδων της Δ' , 

Σημειωτέον δ’ δτι κεραμίδες στέγης μετά τών συνήθων 

μονογραφημάτών εύρέθησαν ίκαναί, ένισχύουσαι τά μέγιστα 

την γνώμην δτι καί ό πύργος ουτος νίρθη οπωσδήποτε εις τό 

άναγκαϊον ύψος, ίνα λάβγ τινά μαχητικήν χρησιν, έστω καί 

λίαν πρόσκαιρον.

10) *Άγνωστος πόλις παρά τάς Παγααάς· ή άληθης Δημητριάς 

και αί αληθείς Παγασαί Νήλεια, Όρμένιον, ' Ιωλκός.

Εν τοΐς Πρακτικοΐς του 1909 έγράψαμέν τινα περί άρχαίας 

πόλεοις, ην τότε τό πρώτον παρετηρησαμεν ύπάρχουσαν Νοτίως 

τών Παγασών· εύρόντες ευκαιρίαν εφέτος, περιηλθομεν τά κατ’ 

αυτήν καί έποιησαμεν πρόχειρον διάγραμμα του ημίθεος καί 

πλέον αυτής- έχει δέ ώς έξης :

Έκκινοΰντες έκ τού μνημ-ονευθέντος τρίτου πύργου Νοτίως 

καί άφίνοντες αριστερά τό λόφον του Αγίου Ήλία καί την 

εις 'Αλμυρόν αμαξιτόν, συναντώμεν μετ’ ού πολύ ποτάμ.ιον 

καλούμενον Λιγαρόρεμα- ευθύς από της δεξιάς όχθης αύτοΰ 

άρχεται τείχος (είκών 22 τό Π), τό μ.έν πρώτον μ.η διακοινομ.ενον 

καλώς, καθ’ δσον δ’ άναβαίνομεν τό ύπερκείμενον όρος έμφανές 

καθιστάμενον έκ του ένταΰθα τέρματος αύτοΰ φαίνεται πιθα

νόν δτι συνηπτετο μ.ετά τοϋ τείχους τών λεγομένων Παγασών 

εγγύς που του τρίτου πύργου καί τοϋ λοφου Αγιου Ηλια.
Ποοχωροΰντες έκεϊθεν πρός την πρώτην .κορυφήν καί μ.ε- 

τροΰντες δύο πύργους συναντώμεν ί'χνη αβέβαια πύλης η πυ- 

λίδος παράκειται ένταΰθα δεξιά ίδρυμ-ένον γεωδαιτικόν ση- 

μεΐον της στρατιωτικής χαρτογραφικής υπηρεσίας- προχωρεί δ 

έμφκνέστατον έντεΰθεν τό τείχος έπί τής κορυφογραμμ.ής του 

όοους (είκών 22 τό Π')· μετροΰμεν έννέα Ιτι πύργους καί συναν

τώμεν μεγάλην πύλην, ην κατά συνθήκην όνομάζομεν πύλην
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214 Πρακτικά τον 1912

Άμφανών, διότι εντεύθεν ή μετάβασις εις Άμφανάς είναι 

βραχεία, 2-3 χιλιομέτρων.

Οί τρεις τελευταίοι πύργοι διατηρούνται άριστα· έποιηθη- 

σαν δέ καθ’ ά οί εσωτερικοί πύργοι των λεγομένων Παγασών

ΕΙκών 22. Δ Η ΜΗΤΡΙΑΣ— 'Ο πύργος Γ τελείως ανασκαφείς.
Κ- Κ' — δυο μέγιστοι κυβόλιθοι εξ επιτάφιον μνημείου.

ΠΑΓΑΣΑΙ— Αί αληθείς Παγασαί, άρτι ενρεθεΐσα και καθοριζόμενη αρχαία πόλις. 
77-Π,η — ΰέσις των πύργων' Α — ή άκρόπολις αυτής.

ήτοι τετράγωνοι, κενοί τά έ'νδον κατά το διάκενον· δεν έπεσκευά- 

σθησαν δ’ ουδέποτε ού'τε αύτοί ούτε το τείχος ούδαμοΰ, άλλ’ 

είναι επίτηδες από παλαιών χρόνων καί οί πύργοι πάντες 

μάλλον η ίττον ΐσχυρώς κατεστραμ.μένοι καί τό τεϊχος διερ- 

ρηγμένον καί κατερριμμένον.
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’Από τνίς πύλη;, ένθα παρετηρησαμεν πολυγωνικήν διά- 

ταξιν του τείχους κατά τόν άρχαϊκώτερον ρυθμόν, έν ω καθ’ 

άπασαν την λοιπήν-κατασκευήν επικρατεί ό πρώιμος ΐσοδομι- 

κός, προχωρεί αείποτε έμφανές, ακολουθούν την κορυφογραμ- 

μην του ό'ρους τό τείχος (είκών 22 τό Ρ")- μετροϋντες τέσσα- 

ρας πύργους από της πύλης συναντώμεν λατομίας πλακών έν 

χρησει νυν, καί εύρίσκοριεν έπί τι διάστημα πεποιημ,ένον τό 

τείχος έκ τοιούτων τοϋ τόπου πλακών ένταϋθα σώζεται άρι

στα εις ύψος 2.50 ρι., άλλ’έχει ποιηθη άμελέστερον καί παρέχει 

έμφασιν αρχαϊκήν, καθ’ ά τό τών Άμφανών.

Μετά ένα έτι πύργον έντεΰθεν συναντώμεν ίχνη πνλίδος 

αβέβαιου, καί μετ’ ού πολύ έτέρας λατομίας· έντεΰθεν βαίνει 

κυκλοτεοώς καθ’ δλην την Νότιον πλευράν τό τείχος καί στρέ

φεται έπί τοϋ ό'ρους Δυτικώς- μέχρι της Νοτιοδυτικής γωνίας, 

ένθα τό ΰψιστον σημεΐον τοϋ όρους, έμετρησαμεν άπ’ αρχής 27 

πύργους.

Νοτίως τοϋ σημείου τούτου καί έξω της αρχαίας ταύτης 

πόλεως προχωροϋντες περί τά 300 μ., συναντώμ,εν απότομον 

βουνόν έχοντα έμφασιν έξωτερικης άκροπόλεως, οία ή της Μαν- 

τινείας καί άλλων αρχαίων πόλεων (είκών 22 τό Α)- όντως 

δέ ό βουνός οΰτος έχει τειχισθη διά τείχους έκ πλακών κατά 

τόν αρχαϊκόν ρυθμόν τοϋ τών Άμφανών, άλλ’ έχει οίκτρώς 

έρειπωθό.
Άπό δέ τοϋ 27ου πύργου της πόλεως τό τείχος παρετη

ρησαμεν ότι προχωρεί Δυτικώς, Βορειοδυτικώς καί Βορείως 

επι (Λακρον μετά πύργων οποίων (εικων ζζ το Π -Π -Π ), 

διατηρουμένων ένιαχοΰ πολύ καλώς, καί διαβαΐνον πάλιν τό 

Λιγαρόρεμα υψηλά, ανέρχεται πρός τάς Παγασάς (==Δημητριάδα) 

καί συνάπτεται πρός τό τείχος αυτών κατά την Φεραϊκην πύλην 

άλλ’ άπό τοϋ 27ου πύργου δεν παρηκολούθησα αυτό λεπτομε

ρώς, έπελθούσης τ·ής νυκτός· είναι όμως έμφανης ή ώς άνω 

έκτεθεϊσα διεύθυνσής αύτοΰ, μόνον δ’ η κατόπιν συνένωσις αύτοΰ, 

συμπεσοϋσα έντός της νεωτέρας πόλεως, είναι άφανης.

Ή ούτω σχηματιζομένη πόλις είναι μεγάλη, ολίγον ύπο-
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λειπομένη κατ’ έκτασιν τής των λεγομένων Παγασών άλλα 

περιέργως ούτε εντός αύτής ούτε έν τι) άκροπόλει ύπαρχουσιν 

ερείπια οΐκοδομ.ημάτων καί αυτά έ'τι τα θραύσματα αγγείων, 

έφ’ οσον τουλάχιστον ήδυνήθημ,εν να έρευνησωμεν μ.έρος της 

έ'σω πόλεως, είναι σπάνια, μόλις παρά την δεξιάν όχθην του 

ποταμίου Λιγαρόρεμα, ήτοι κατά τό επίπεδον τνς πόλεως 

συναντώμενα, τοΰ λοιπού αυτής' όντος πετρώδους- άλλ’ επί 

τινων υψωμάτων παρετηρησαμεν πτωχά τινα ερείπια άσημάν- 

των αρχαίων οικοδομημάτων- κατά τό μη όφθέν καλώς έ'σω 

τμ.ήμ.α ρ"'-ρ’"" τής είκ. 22 δύνανται καί αναμένονται νά 

ύπάρχωσι πλείονα αρχαία ίχνη της έ'σω πόλεως.

Τά δέ τείχη καί οί πύργοι έποιηθησαν έκ μικρών τά πολλά 

λίθων τούς τεραστίους εκείνους λαξευτούς όγκολίθους, ών μεγά- 

λην καί σχεδόν αποκλειστικήν χρήσιν παρετηρησαμεν έν ταΐς 

λεγομέναις Παγασαϊς, δεν συναντώμ-εν ενταύθα· ρυθμός της 

τειχοδομ.ίας είναι μέν ό ΐσοδομ.ικός, άλλ’ άρχαιοτέρου τύπου, 

συγγενούς τω πολυγωνικω, διότι προτιμώνται οΐ πρός τό κυ

βικόν κλίνοντες λίθοι, ούχί οί παραλληλεπίπεδοι ουδέ οί βραχείς 

τραπεζοειδείς· ένιαχοΰ άπηντήσαμεν, ώς εϊπομεν έν τοΐς άνω, 

αύτόχρημ.α πολυγωνικόν ρυθμόν.

Κατά ταυτα οί χρόνοι, καθ’ ους έποιηθησαν τά τείχη τής 

πόλεως ταύτης καί οί πύργοι, δέν δύνανται νά είναι νεώτεροι 

των άρχών που τής Δ’ π. Χρ. έκατονταετηρίδος" τουναντίον 

φαίνονται τουλάχιστον μέχρι τοΰ τέλους που τής Ε’ π. Χρ. 

έκατονταετηρίδος δυνάμενοι νά έξικνωνται· είναι άρα ταΰτα 

έμφανώς καί άσφαλώς άρχαιότερα των τειχών των λεγομ.ένων 

Παγασών.

’Ενταύθα έπέρχεται τό έρώτημα περί τοΰ τις είναι ή πόλις 

αυτή- φυσικωτάτην άνάντησιν εις τοΰτο παρέχομ,εν τό δτι αυται 

είναι αί Φεραϊκαι Παγασαί, ήτοι ή ύπό των Φεραίων κατά τό 

τέρμ,α που τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος τειχισθεΐσα πόλις, 

ή ούσα επίνειον των Φερών, καθ’ ά εί'πομεν έν τε τοϊς Ποακτι- 

κοΐς τοΰ 1907/8, συναγαγόντες πάντα τά σχετικά χωρία των 

άρχαίων συγγραφέων, καί έν Θεοσαλ. Μνημ. I σελ. 66 κέ..
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Τούτου δέκτου γινομένου, ύποχρεούμεθα νά θεωρησωμεν τά 

ισχυρά τείχν) τη; Βορειότερα; πόλεως, ην συνήθως καλοϋμεν 

ΓΙαγασάς, ώς ποιηθέντα κατά τά; άρχάς που της Γ' π. Χρ. 

εκατονταετηρίδας· τούτο δεν αποκλείει βεβαίως ό ρυθμός της 

τειχοδομίας αύτών, άλλα παν τούναντίον ενισχύει την τοιαύ- 

την εκδοχήν διότι ή ισχυρότατη αύτη δι’ ογκολίθων τειχοδο

μία, αί βαθεΐαι γωνιώσεις διά ποιησεως πλαισίου επί των 

γωνιαίων λίθων των πύργων καί άλλα χαρακτηριστικά μη- 

νύουσιν δτι τά κτίσματα άνηκουσι τοΐς πρώτοι; χρόνοι; των 

Διαδόχων.

Ουτω φαίνεται λυόμενον όριστικώς τό ζητημα, δπερ διά 

των έμών άνασκαφών τό πρώτον άνακινηθέν, ένισχύθη καί έπε- 

ξετάθη υπό του Beloch έν τί) Κ1ΪΟ 1911, 442 κέ., καταλη- 

ξαντος είς τό συμπέρασμα επί τί) βάσει τοϋ Πλινίου οτι τό 

επί τοΰ βουνοϋ της Γορίτσας άρχαϊον πόλισμα δεν είναι ή 

Δημητριάς, άλλ’ δτι τάς Παγασάς συνοίκισα; ό Δημητριος 

μετωνόμασε Δημητριάδα (oppidum Pagasa, idem postea 
Demetrias dicta IV 29).

Άλλ’, ώς είναι εμφανές έκ των είρημένων, ουδέ ή γνώμ.η 

αυτή του Beloch καί του Πλινίου έ'τυχε του αληθούς καί 

ακριβούς· διότι ό Δημ.ητριος δέν μετωνόμασε τάς Παγασάς, 

άλλ’ εκτιαε νέαν μεγάλην πόλιν Βορείως αύτων καί ισχυρό

τατα έτείχισεν αύτην, καταστησας έπώνυμον έαυτοΰ καί αντί

παλον της ’Αλεξάνδρειάς, Λυσιμαχείας, ’Αντιόχειας. Σελεύ

κειας κττ., όνομάσας αύτην κατά τό σύστημα εκείνων Δη

μητριάδα.

Κατά ταϋτα επανέρχεται έν ίσχύι ή πληροφορία του 

Στράβωνος, έν ω ή του Πλινίου, μεθ’ δλην την ένίσχυσιν υπό 

του Beloch έξαρθεϊσα έπί τι είς λάμψιν, μεταβαίνει πάλιν 

είς τό πρότερον αύτης σκότος, είς δ τέως είχεν άπορριφθη· ή 

δέ πρός τόν γεωγράφον πίστις ένισχύεται πυλλω μάλλον 

έντεΰθεν, προκειμένων δύο πόλεων.

Λέγει δ-ηλον δτι δ Στράβων Θ' 436,15: «εκτιαε δέ Δη- 

μήτριος ό πολιορκητής έπώνυμον έαυτοΰ την Δημητριάδα
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μεταξύ Νηλείας καί Παγασών knl θαλάττη, τάς πλησίον 

πολίχνας εις αυτήν συνοικίσας Νηλειάν τε καί Παγασάς καί 

Όομένιον, έ'τι δέ κτλ.». Αί άληθεΐς Παγασαί, περί ών προείπο- 

μεν, όντως δέν είναι επί θαλάττη, άλλ’ απέχει τό Νοτιώτατον 

αυτών τέρμα τοϋ τείχους περί τό */2 χίλιόμετρον από τ·ης άκτΐίς.

Ούτως άποκαθισταμένης της αληθούς Δημητριάδος, αί 

Παγασαί μετατίθενται εις την άνω εύοεθεΐσαν άγνωστον πάλιν' 

εντεύθεν τό επί του βουνοΰ Γορίτσας πάλισμα είναι έμφανώς 

ή Νήλεια, τό δε περαιτέρω υπέρ τα Λεχωνιά επί τοϋ λόφου 

Νεβεστίκη είναι τό Όρμένιον άποδεικνύεται δ’ ούτω καί ή 

πράτερον ύπ’ έμοϋ τε καί άλλων έξενεχθεϊσα γνώμη περί της 

Ίωλκοϋ, δτι κεΐται επί του Κάστρου τοϋ Βόλου, άληθης καί 

υπό τοϋ Στράβωνος άριστα ένισχυομένη, λέγοντας « της δε 

Δημητριάδος επτά σταδίους νπέρκειται της θαλάττης Ίωλκός», 

τούτων κάλλιστα κατανοουμ.ένων νϋν, άφ’ ού εύρέθη η άληθης 

Δημ.ητριάς' αί δε άληθεΐς Παγασαί έξηκολούθησαν οίκούμεναι 

καί μετά την κτίσιν της Δημ,ητριάδος ώς κώμη' τοΰτο μηνύει 

εύρεθέν εθνικόν Παγασίτης έν έπιγραφαίς της Γ καί Β' π. Χρ. 

έκατονταετηρίδος καί ή άρχαία παοάδοσις βέβαιοί.

Καί ταΰτα μέν έν τφ παρόντι είναι τά ήμέτερα συμ.περά- 

σματα, συντόμως καί άδρότερον εκπεφρασμένα' λεπτομερέστε- 

ρον δε πεοί τούτων σκοπώ νά διαλάβω μετ’ ού πολύ, άφ’ ου 

περατώσω τά άπαιτούμενα διαγράμμ.ατα των είρημένων πό

λεων' εννοείται οτι ένταΰθα πλέον άσφαλώς θά άναζητησωμεν 

καί πιθανώτατα θά εύρωμεν τόν τάφον τοϋ βασιλέως Δη- 

μητρίου, τά βασίλεια των Μακεδόνων, τά ψηφίσματα των 
Μαγνητών κττ..

11) Καθαρισμός, φωτογράφησις, αυντήρησις και ΐδρνσις 

εν τω ’ Αθανασακείφ Μονσείω των γραπτών στηλών 

Δημητριάδος (Παγασών).

Κατά τους τελευταίους μήνας τοϋ θέρους καί την άρχην 

τοϋ φθινοπώρου ή Άρχαιολ. Εταιρεία άπεφάσισε νά άναλάβϊ)
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αύτη καί τάς ίκανώς σπουδαία; δαπάνα; του καθαρισμού, τ-75? 

συντηρησεως, φωτογραφησεω; καί ίδρόσεως έν τφ Μουσείφ των 

γραπτών στηλών, του έν τφ Ύπουργείω των ’Εκκλησιαστικών 

και της Δημοσίας Έκπαιδεύσεως έδρεύοντο; Άρχαιολ. Συμ-

ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (α. τ. ΡΑΓΑΣΑΙ)

Είκών 23. "Αρτι εξαχ&εΐσαι γραπταϊ οτηλαι τον πύργου Γ παρά την 
Δυτικήν πλευράν και το διάκενον αυτόν.

βουλίου διαθέσαντο; τάς σχετικά; δαπάνα; προ; τοιαύτα; έν τώ 

Κρατεί έργασία; έκ τοϋ είδικοϋ προϋπολογισμού του άρχαιολογ. 

ταμείου είς άλλα σημεία, καθ’ ημα; $ττον έπείγοντα.

Τό έ'ργον τοϋτο ύπτϊρξε λίαν έπίπονον διότι Έπιτροπεΐαι 

χημικών, ζωγράφων καί άρχαιολόγων πολλακι; συσταθεΐσαι,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:56 EEST - 13.56.182.168



220

μετά μακράς μελέτας καί πειράματα κατέληξαν εις συμπερά- 

σματά τινχ θεωρητικώς μέν άγαθώτατα, πραγματικώς δέ 

δυσχερέστατα τήν έφαρμογήν, άλλως τε καί ώς άπαιτοΰντα 

μεγάλας δαπάνας, ών έ'ναντι μ-όλις εκατοντάδας τινάς δραχμών 

είχε χορηγήσει τό μνημονευθέν Αρχαιολογ. Συμ.βούλιον.

Ένταΰθα είναι δίκαιον νά έξαρθή ή μέριμνα τής ’Αρχαιο

λογικής Εταιρείας, ·ήτις δέν ήρκέσθη είς την δαπάνην των 

άνασκαφών καί τήν παροχην τω έπιστημονικώ κόσμω έξαιρέ- 

των, σημαντικωτάτων καί άφθονων αρχαίων αντικειμένων, 

μοναδικών τα πολλά, άλλ’ άνέλαβε καί την της συντηοήσεως 

καί ίδρύσεως αυτών.

Ο καθαρισμός τών στηλών ήτο βεβαίως απαραίτητος· 

διότι αυται κατά μέγιστον μέρος άνευρίσκοντο πλήρεις χωμά

των, λατύπης καί κόνεως (πρβ. είκ. 23 καί 24), άτινα ημείς 

εΐχομεν επίτηδες αφήσει έπικεκολλημένα, ως εύρισκοντο έν 

ταΐς άνασκαφαΐς καί έξήγοντο εκασται στήλαι μετ’ αύτών.

Έξετελέσαμ.εν δέ τόν καθαρισμόν τών στηλών μ.ετά τοϋ 

χημικού τών Μουσείων τοϋ Κράτους κ. “Οθ. 'Ρουσσοπούλλου ώς 

εξής: άποτειχίσαντες τάς έν τή Α' καί Β' αΐθούσν) γραπτάς 

στηλας, ένεβαπτίζομεν έκάστην εντός υδατος, ήοέμα διά μικρών 

σιφω ων είσοεοντος περί αύτάς μέχρι σημείου μόλις ερχομένου 

εις επαφήν μετά τών βαφών τό κοινόν ΰδωρ καί μετά τοϋτο 

το άπεσταγμ,ενον παρέσυρε τήν κόνιν καί τά χώματα άνευ 
βλάβης τών βαφών.

Εις σπανίας τινάς περιπτώσεις, ιδίως όπου αί βαφαί δέν 

διετηοοϋντο συμπαγείς, άλλ’ ήσαν παιπα/ώδεις καί μετά κό

νεως άναμικτοι, παοετηρήσαμεν on συμπαρεσύροντό τινα μόρια 

αυτών- πρός άποτροπήν τούτου ευρομεν μέσον προκαταρκτικού 

ραντισμοΰ τών τοιούτων βαφών διά τίνος ύγροϋ, οπερ κατώρθου 

νά συγκοατγ) προσωρινώς έπί τινα ώραν καί τάς παιπαλώδεις 

βαφάς, έν ω έπέτρεπε νά έκφεύγγ) ή κόνις καί τά χώμ-ατα.

Πολλάκις όμως ήσαν τοσοΰτον συμπαγή καί άπεσκληρυμμένα 

τά έπί τών βαφών χώματα (είκών 24), ώστε δέν παρεσύροντο 

διά τών άνω μεθόδων πρός τοϋτο διά τινων ξύλινων καί όστεί-

Πρακτικά τοϋ 1912
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νων βελονών έρρηγνύομεν κατ’ ολίγον τούς όγκους των χωμά

των μετά μεγίστης προσοχής καί άπεκαλύπτομεν τάε ύποκει- 

μένας βαφάς άνευ βλάβης.

Καί αί μέν νεωστί εύρεθεΐσοα στήλαι κατωρθοΰτο διά των 

ρ,εσων τούτων νά καθαρισθώσι κάλλιστα, άποφευχθέντων των 

ατυχημάτων κατά μέγιστον μέρος' μόνον έν τρισί στήλαις 

έσχομεν μικοον ατύχημα, καθ’ δ παεπαλώδεις τινές βαφαί διε- 

λύοντο καί παρεσύροντο- άλλ’ ενωρίς ΐδόντες την ιδιότητα 

ταύτην άπέσχομεν τής εφαρμογής των άνω μεθόδων, άς δέν 

ήνείχοντο αί στήλαι αύται, ούτω δέ πεοιεσώσαμεν τάς παρα

στάσεις, άς έξ άλλου προ παντός καθαρισμού καί συντηρήσεως 

είχομεν φωτογραφήσει ή διά ζφγράφων αντιγράψει.

Άλλ’ αί πρότερον ηύρημέναι στήλαι, ών τινάς από του 

1907, ήτοι απ’ αυτής τής εύρέσεως, είχομεν ραντίσει διά κοι

νού fixatif, δέν ήτο εΰκολον νά άπαλλαγωσι τής κόνεω; καί 

μικρών δγκίσκων χωμάτων διότι ταϋτα συνεπήχθησαν μετά 

των βαφών καί δέν άφγιροΟντο ού'τε δι’ ύδατος ουδέ διά των 

βελονών εύχερώς καί άβλαβώς.

Πρός καθαρισμόν καί αυτών άφηρέσαμεν τό fixatif άπ’ 

αύτών διά θερμοϋ καθαρού οινοπνεύματος, δπερ παοέσυρε τά 

συστατικά τοΰ fixatif χωρίς νά έπηρεάζτ) τάς βαφάς" φαινο

μενικόν μόνον έπηρεασμόν ύφίσταντο αύται έκ τής μεταβο

λής τών άνω συστατικών είς λευκάζουσάν τινα έσχάραν λεπτήν, 

έπικαλύπτουσαν εν εί'δει λεπτής καλύπτρας τήν παράστασή 

ενιαχού- αλλά καθαριζομένων κατόπιν τών στηλών τούτων δι’ 

υδατος άπεσταγμένου καί ραντιζομένων δι’ ύγροΰ συντηρητικού 

έξέφευγε καί ή καλύπτρα αύτη.
Ούτως έκαθαρίσαμεν ύπέρ τάς 150 στήλας, ήτοι πάσας 

σχεδόν τάς καλώς διατηρουμένας · προνοοϋντες δμως έφωτο- 

γραφήσαμεν πάσας ταύτας προ παντός καθαρισμού καί πρό 

πάσης έπεμβάσεως (είκών 24), ΐνα κατόπιν έ'χωμεν τήν παρα

βολήν καί διακοίνωμεν οίανδήποτε τυχόν έπισυμβάσαν βλάβην- 

διότι καί ευθύς μετά τον καθαρισμόν έγίνετο φωτογρόφησις 

αύτών (είκών 25). αύτη μάλιστα τά. πολλά δ^ έγχρωμων

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:56 EEST - 13.56.182.168



m Πρακτικά τοϋ 1912

ΑΘ ΑΝΑΣΑΚΕΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ

Εικών 24. Δύο γραπται στήλαι, ώς εξήχ&ηοαν εκ τον πύργον Γ προ τον 
καϋ·αριομον αντών.
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φωτογραφικών πλακών κατά νέον σύστημα, τό πρώτον έπΐ 

τών στηλών τούτων έφαρμοσθέν δτι δ’ αί μετά ' τον" καθαρι-

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ

Είχών 25. Αν ο γραπται ατηλαι τον πύργον Γ μετά τον χαϋαρισμον αυτών.

σμον στηλαι άπεκάλυπτον άσφαλώς καί άριστα παν δ τι ύπε- 

λείφΟη χρώματος έπ’ αυτών καί έν πάσγ) τη ίυνατΫ) έντάσει, 

άποδεικνύει ή είκών 25 έν παραβολή πρός την 24.
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Είς τό τελευταϊον τοϋτο λίαν έπίπονον καί λεπτότατον 

έργον τής δ'ι’ εγχρώμων «λακών φωτογραφησεως, σπουδαιοτά- 

την επικουρίαν παρέσχεν ό συνταγματάρχης κ. ’ί Φραγκούδης, 

εύγενώς άναλαβών την έκτέλεσιν, ώς μεόνος ακριβής έν Έλλάδι 

γνώστης της μεθόδου ταύτης. έλθών καί παραμείνας καί έπιπόνως 

έργασθείς επί πολλάς ημέρας έν τώ Μουσείω, διδάξας δέ 

πρός τούτοις καί καθοδηγησας τούς ύπό τής Άρχαιολ. Εται

ρείας άποσταλέντας λίαν ικανούς φωτοτύπους καί φωτογρά

φους κκ. Ίω. Παππαγιαννόπουλλον καί Άντών. Πετρίτσην- 

τω κ. Φραγκούδγ όφείλομεν νά έκφράσωμεν καί ενταύθα πολ

λάς ευχαριστίας.

Μετά δέ τον έκτεθέντα καθαρισμόν καί την φωτογράφησιν 

ύπελείπετο ή ανντήρηαις των χρωμάτων των στηλών- τό έ'ογον 

τοϋτο υπήρξε δυσχερέστατον- έν πρώτοις ό κ. 'Ρουσσόπουλλος, 

κεκηρυγμένος άρχήθεν έχθρός τοϋ fixatif, έφηομοσε δοκιμαστικώς 

διά συχνών πειραμάτων 16 ολα είδη μέσων στεοεοχρωμησεως, 

ήτοι διάφορα υγρά γνωστά ύπό ποικίλας παραλ>αγάς ώς fixatif, 
καί άγνωστα, έπινοηθέντα διά διαφόρων συνθέσεων υγρών καί 

στερεών σωμάτων ύπ’ αύτοϋ.

Άλλ’ ούδέν τών μέσων τούτων απέδιδε, κατ’ έμην τουλά

χιστον γνώμην, όριστικώς ευάρεστα αποτελέσματα- διότι άλλα 

μέν παοεϊχον στιλπνότητα ταΐς βαφαΐς διαστρέφουσαν την διά- 

γνωσιν τών αληθινών καί άρχήθεν χρωμάτων, άλλα παρεμόρ- 

φουν αυτόχρημα τάς βαφάς, άλλα έπεκάθηντο παχύτατα έπ’ 

αυτών ώς ξένα στρώματα καί άλλα έξητμίζοντο ταχέως, μηδέν 

αγαθόν προσφέροντα.

Τέλος ό κ. 'Ρουσσόπουλλος κατέληξεν εις την έκλογην 

ενός τών υγρών τούτων, ιδίας αύτοϋ έφευοέσεως τά πολλά, 

δΓ ου, καταλλήλως άραιουμένου, ραντίζονται δίς καί πολλάκις αί 

παραστάσεις- δι’ αύτοϋ έσχημάτισε την ιδέαν οτι συντηρούνται 

έπί μακρότατα έτη αί βαφαί, ώς ειχον ακριβώς έπί έκάστης 

εύρεθείσης στηλης, τοϋ ϋγροΰ οντος άβλαβοϋς καί τών παρα

στάσεων δυναμένων νά ραντίζωνται έκάστοτε συχνώς.

Είς τό σημεΐον τοϋτο ίσχυρώς διαφωνώ πρός τόν κ. Ρουσσό-
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πουλλον διότι παρετήρησα ότι το άνω υγρόν πρώτον μ.έν ευθύς 

εξατμίζεται, άφ’ ού επ' έλάχιστον χρόνον έπιδείξγ) ζωηροτέρας 

τάς βαφάς, έπειτα δέ μετά πάροδον χρόνου τινό; συντελεί είς 

διάρρηξιν των βαφών, συστροφήν αυτών είς έσχάρας καί έ'στιν 

δτε εκπτωσιν έν είδει κόνεως- είναι άρα κατ’ έμήν γνώμην τό 

μέσον τούτο ού μόνον αλυσιτελές αλλά καί άκρως βλαβερόν.

Προέτεινα δέ τω κ. 'Ρουσσοπούλλω ώς άριστόν μ.έσον συν- 

τηρήσεως τό κοινόν fixatif, ό από του 1907 έφαρμόσας, εύρον, 

παρακολουθών σύν τω χρόνω την έπί των βαφών έπίδρασιν καί 

τύχην αύτοϋ, τό πάντων άριστον- διότι συντελεί είς έπικόλ- 

λησιν των βαφών έπί του μαρμάρου καί μη πτώσιν αύτών, πρός 

τούτοις δέ καθιστά τάς βαφάς ούχί έπί τινας στιγμάς ζωηοάς, 

άλλά διαρκώς.

Άλλ’ ό κ. 'Ρουσσόπουλλος θεωρεί μέν νΰν καλόν τό μ,έσον 

τούτο, άλλα χαρακτηρίζει ώς φαιδρυντικόν έπέτρεψε δέ την 

έφαρμ,ογήν αύτοΰ είς τάς στηλας, έφ’ ών και άλλοτε είχε τεθή, 

έπί δέ τών υπολοίπων, αίτινες είναι αί πλεϊσται καί άοισται, 

άφήκεν είς ΰπέρθεσιν την τελειωτικήν πρός έφαρμογήν άπόφα- 

σιν, ίνα καί τό πράγμ.α μελετηθγ διά τής παρόδου τοΰ χρόνου 

καί άλλοι έρωτηθώσι καί γνωματεύσωσι περί τούτου, καίτοι 

άμφότερα έχουσιν ήδη τελεσθή.

Ήμεις όμως νομίζομεν OTt τοιαΰται άναβολαί καί συζητή

σεις πρός ούδέν υγιές διά την συντήρησιν τών στηλών προτεί- 

νονται- άφ’ ού αί παραστάσεις αύτών μετά τόν καθαρισμόν διά 

μέν τοΰ συντηρητικού ύγροΰ τού κ. 'Ρουσσοπούλλου, καί οσά

κις δέν βλάπτωνται αί βαφαί έκ διαρρήξεως, παραμένουσιν 

άαθενεΐς καί ώχραί, διά δέ τού εμού κοινού fixatif συγκολλώνται 

καί διατηρούνται, έξ άλλου δέ άποδίδουσι διαρκή άπασαν την 

δυνατήν αύτών, ήν κέκτηνται, ζωηρότητα καί ταύτην άληθή καί 

μή διεστραμμ.ένην, προχείρως λογικόν συμπέρασμα επέρχεται δτι 

τό επιστημονικόν συμφέρον άπαιτεϊ την έφαρμογήν τής τελευταίας 

ταύτης μεθόδου· διότι, ώς καί άλλαχοΰ εΐπομεν, είναι πρυσδό- 

κιμον νά άποθάν·/) μεταξύ ό ασθενής, τών ιατρών συζητούντων 

τά μέσα τής εαυτού θεραπείας· τίς δέ ή ωφέλεια καί τών άρί-

15
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στων τούτων, ευρισκομένων μετά την πάροδον του καταλ

λήλου χρόνου;
Την δέ ΐδρνσιν των στηλών έξετέλεσα μετά ταϋτα κατ 

άλλην μέθοδον ίδών έν πρώτοις ότι οί τοίχοι των αιθουσών έκ

226 ίΐρακτικά τον 1912

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ

ΕΙχών 26. Ή ΒΑ γωνία της Α' αιθούσης, ώς εΐχεν από του έτους 1909.

τές ατμοσφαιρικές έπηρείας η άλλων λόγων άπέρριπτον το 

εαυτών επίχρισμα, έξ ύδατοχρώματος πεποιημένον, τοιαϋτα 

δ’ απορρίμματα έπεκάθηντο καί επί των στηλών άλλως τε καί 

μετασχηματιζόμενα είς κόνιν έκρινα έπάναγκες νά χρωματίσω 

την τε οροφήν καί τούς τοίχους δι’ έλαιοβαφης, έξ ης ούδέν 

των άνω κακών επέρχεται, της πρός ταΰτα λίαν υπέρογκου
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δαπάνης δικαιολογούμενης πληρέστατα διά τοσαύτης ώφελειας 

των στηλών.

Χρώμα δ’ εξέλεξα ούδέτερον, της μέν όροφ-ης λευκόν μετ’ 

έλαφράς άποχρώσεως τεφροΰ, των δέ τοίχων όρφνδν μολυβδό-

ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ

ΕΙκών 27. Ή ΒΑ γωνία της Α' αίϋούσης, ώς νυν εχει.

χρουν, των δέ διαζωμάτων τό αυτό άλλα σκοτεινότερον έκ 

τούτων το μέν πρώτον αποδίδει φώς, τά δέ λοιπά έπιτρέπουσι 

την αυτοτελή έμφάνισιν τών στηλών καί τών χρωμάτων αυτών* 

πάντα τά άλλα χρώματα, άτινα έδοκίμασα, ούδόλως εύνοοϋσι 

την καλήν έμφάνισιν τών παραστάσεων.

Διά του ελαιοχρώματος τούτου άποφεύγεται ή κόνις, ό μέ

γιστος εχθρός τών στηλών* διότι εσωθεν μεν ουδεμια πλέον
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σχη(/.κτίζεται, ή δ’ έξωθεν ολίγη έπερχορ-ένη ενίοτε δύναται νά 

άφαιρεθν) ταχέως, χωρίς νά προστίθηται κατά την άφαίρεσιν 

έτέρα έκ των τοίχων.

Ή δέ προσαορογη των στηλών επί των τοίχων έτελεσθη 

διά περιαιρετών κοχλιών, δι’ ών εύχεοώς δύναται έκαστη νά 

έξαχθ·?) έκ της θέσεως αυτής καί νά ρετατεθί) πρός αντιγραφήν, 

φωτογράφησιν κττ.· κατά τό προσπίπτον φώς ρετεβαλον την 

θέσιν στηλών τινων, ίνα, εύνοϊκωτέραν λαρβάνουσαι, κάλλιον 

φαίνωνται αί έ'χουσαι άρίστης διατηρησεως παραστάσεις, τών 

λοιπών ίδρυθεισών εις ηττον εύνοουρένας ύπό τοϋ φωτός θέσεις· 

οί άριθρ,οί ορως τοϋ Ευρετηρίου παρέρειναν οί αυτοί.

Προ της ουτω ίδρυθείσης στηλης έκάστης έτέθη υαλόφρακτος 

θηκη στεγανώς επί τοϋ τοίχου ηρροσρένη, ίνα ρη είσέρχηται 

κόνις· ή δι’ ερυθρών ύαλων η παραπετασράτων έπικάλυψις έκά

στης στηλης, ην προέτεινάν τινες, Ιν ω ούδέν αγαθόν προσφέρει, 

ούσα πεοιττή καί δλως όπέρρετρον πρόνοιαν έπιδεικνύουσα, 

άφ' ού έληφθησαν άλλως τά κατά της κόνεως ρέτρα, καθί

σταται καί βλαβερά εις την θέαν, ώς δλως έρποδίζουσα την 

διάκρισιν τών παραστάσεων· διότι τό ερυθρόν χρώρα είναι ό ρε- 

γιστος έχθρός τ·ης θέας τών στηλών, τούτου δέ τιθερένου ούδέν 

σχεδόν δύναταί τις νά διακρίνγ).

’Επί τών τοίχων έπεγράψαρέν τινας έπιγραφάς πρός γενικήν 

τινα κατανόησιν τοϋ είδους καί της σηρασίας τών έν έκάστν) 

αΐθούσ·/) περιεχορένων άρχαίων.

Ούτως άπετελέσθη ρόνον η Α' αίθουσα τελείως, καί εύρον 

άσφαλές άσυλον 42 ρόνον στηλαι· τών λοιπών αιθουσών ή 

όροία κατασκευή καί τών πολυαρίθρων στηλών η όρ.οία ίδρυ- 

σις πρεπει νά τελεσθγ τάγιστα, ώς είναι εΰνόητον πρός τοΰτο 

καθίσταται έπάναγκες νά άναγράψγ] έν τώ είδικφ προϋπολογι- 

σρ.ώ τό Άρχαιολ. Συρβούλιον σηραντικόν χρηρατικόν ποσόν, 

της Άρχαιολ. Εταιρείας προσερχορ-ένης καί πάλιν, εΐ δυνατόν, 

επίκουρου, ίνα τά σηρ,αντικώτατα ταΰτα ρνηρεΐα καταστώσι 

προσιτά τοΐς άρχαιολόγοις καί καλλιτέχναις.
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Την διαφοράν τίίς νέας ταύτης ίδρύσεως καί έν γένει δια

σκευής της A' αιθούσης άπό τ·ης παλαιοτέρας, τφ 1909 γενομέ- 

νης, βλέπει τις οπωσδήποτε έν τ·?ί παραβολΐ) των είκ. 26 καί 27.

β') Έν Ιωλκω.

Στερέωαις του μεγάλου θολωτού τάφου Καπακλί 

νέα τινά ευρήματα εξ αυτόν.

*0 γνωστός υπό τοϋ Κουρουνιώτου ανασκαφείς μ,έγας θο

λωτός τάφος έν Καπακλί ηρξατο καταρρέων, διαβρωθέντων τών 

τοίχων αύτοΰ ύπό ύδάτων έπεβάλλετο λοιπόν τούτου ένεκα ή 

ύποστηριΕις καί στερέωσις αύτοΰ.

ΙΙρό τοιαύτης έργασίας έκαθαοίσαριεν τό έσω αύτοΰ, ον 

πλήρες ακαθάρτων απορριμμάτων των στέριξ κατοίκων, έτι δέ 

λίθων καί χωμάτων καταπεσόντων- τοΰ τελευταίου στρώματος 

τόν καθαρμόν έξετελέσαμεν μετά προσοχής, ύποπτεύσαντες, μή

πως εΰρεθώσιν αρχαία άντικείμενα, διαφυγόντα τυχόν την πρώ- 

την έρευναν.

"Όντως δέ ηοξάμεθα εύρίσκοντες κατ’ άρχάς μέν μικρά τινα 

χρυσά τμήματα κοσμημάτων λεπτών, έπειτα δέ πλατέα φύλλα, 

κομβία καί τών λεγομένων ταλάντων έν, άπαντα χρυσά- φέ- 

ρουσι δέ πάντα έγκρουστα κοσμήματα, πολύποδας, ναυτίλους, 

χρυσαλλίδας κττ. συνηθη κοσμήματα, είναι δέ διάτρητα πρός 

καθηλωσιν έπί ξύλων ^ ραφήν έπί ένδυμάτων εΰρομεν καί 

ολίγα οστά έμφανίζοντα ΐ'χνη καύσεως, κατωτάτω δέ παρετη- 

ρηταμεν οτι πολλαχοΰ ύπηρχον χώματα κεκαυμένα καί πεπη- 

γότα" ύπό τό στρώμα τοΰτο ΰπηοχε τό φυσικόν έδαφος καί 

άνέβλυσεν ένιαχοΰ ύδωρ, λεγόμενον άγιασμα· καί οί έργάται 

δέ, ών τινες ήσχοληθησαν καί εις την πρώτην τοΰ τάφου άνα- 

σκαφην, λέγουσιν δτι συνηντησαν άφθονα κεκαυμένα χώματα- 

ευρομεν πρός τούτοις καί τμ·ημα λίθινου έργαλείου.

Έκ τών ιχνών καύσεως δύναταί τις νά ύποπτεύσ-/) οτι 

άπαντε; οί εδρεθέντες έν τφ τάφφ νεκροί έκάησκν έπί τόπου
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230 Πρακτικά τοϋ 1912

ταύτοχρόνως καί δτι άοα θά ησαν πολεμιοταί· ούτως ό τάφος 

θά ώμοίαζε πολύ τφ ύφ’ ημών πέρυσιν έν Δρανίστιγ Δολόπων 

εύρεθέντι καί έρευνηθέντι- άλλά περί τούτου θά εί'πωμ.εν τά 

δέοντα έν τν5 έκδόσει των έκ τοϋ δευτέρου τούτου τάφου 

κτερισμάτων, ένθα καί περί τοϋ ζητήματος της καύσεως θά 

διαλάβωμεν.

Μετά δέ τόν καθαρισμόν ηνεωξαμεν την θύραν καί την 

είσοδον ούσαν κεκλεισμ,ένην καθ’ ολον σχεδόν το βάθος εις έκ- 

τασιν καί καθ’ ολον το ύψος διά ποταμίων κοινών λίθων- παρε- 

τηρησαμεν δέ μετά τοΰτο δτι τινές των μεγάλων πλακών τοϋ 

ούδοϋ τ9ίς εισόδου εϊχον διαρραγη καί ηπείλουν πτώσιν.

Προς πρόληψιν αυτές ητο άναγκαία στερέωσις, ?| αψιδωτή 

κατά τά ένδον, η διά κατασκευές τοίχου ως υποστηρίγματος 

των τά μάλιστα διερρηγμένων πλακών- προετιμησαμεν το 

δεύτερον μέσον, διότι ή άψίς θά μετέβαλεν δλως την άρχηθεν 

ό'ψιν τοϋ λίαν σημαντικοΰ τούτου μνημείου, έν ω τό υποστή

ριγμα θά ητο μέν άκομψον και θά ημπόδιζεν ολίγον την θέαν, 

άλλά δέν θά μ,ετέβαλεν ουδόλως τά αρχαία μέλη, θά άφινε δέ 

καί ασφαλή δίοδον έκ τοϋ δρόμ.ου πρόζ το έσωτερικόν τοϋ 
τάφου.

Κατόπιν ύπεστηρίξαμεν τά κυρτωθέντα έκ τών βροχών 

τοιχώματα τές θόλου, καί, έξισώσαντες αυτήν έως άνω, κατε- 

σκευάσαμεν άνωτάτω καθ’ ολην την περίμ-ετρον υψηλόν διά

ζωμα, ίνα μη ρίπτωνται άκαθαρσίαι καί ΐνα τά ΰδατα τών 

βροχών μ.η δύνανται νά κλίνωσι καί εΐσρέωσι πρός τόν τάφον, 
άλλά διολισθάνωσιν έξω αύτοΰ.

Περαιτέρω ηρευνησαμεν την άρχην τοϋ δρόμου, κρημνίσαν- 

τες υπερκειμενον οίκίσκον καί κτίσαντες αυτόν καινουργή μα

κράν του τάφου- φαίνεται δέ ό δρόμος ών λίαν βραχύς, διότι τά 

εκατεοωθεν τές εισόδου άναλημματα αύτοΰ έχουσι λίαν Από

τομον κλίσιν- έπειδη η πληρης άποκάλυψις αύτοΰ έκωλύετο 

υπό παρεμπιπτόντων τοίχων νεωτέρων καί της δημοσίας όδοϋ, 

δέν άνεσκάψαμεν αύτόν.
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Τά συμπληρωθέντα μ.έλη τοϋ τάφου είναι πανταχοΰ ευδιά

κριτα, ύς ποιηθέντα δι’ άσβεστου.

Ή μεγίστη διάμετρος τής θόλου έχει μήκος 9.95 μ., ή 

έσω Ούρα έχει άνοιγμα 2.17" ούτε αύτη ούτε ή έξω φέρει παρα- 

στάδας- συγκλίνουσι δ’ οί τοίχοι τής εισόδου, καθ’ ά έν τω 

τάφω Δρανίστας· κατά τό μέσον ή εί'σοδος έχει πλάτος 2.27· 

το μήκος αυτής είναι 6.10 μ...

Έκτίσθη δέ ό τάφος εν βόθρω σχημ.ατισθέντι έπΐ γηλόφου' 

διότι φαίνεται ή θέσις ενταύθα ύψηλοτέρα του επιπέδου τής 

πέριξ πεδιάδος' άλλ’ είναι πιθανόν ότι οί παλαιοί κτίσται, 

εύρόντες ύδωρ είς βάθος μικρότερον τοΰ άπαιτουμένου, ήναγκά- 

σθησαν να άγάγωσι την θόλον είς ύψος ύπερβαΐνον ίκανως την 

επιφάνειαν του τότε εδάφους καί θά έπεσώρευσαν χώμα έπ’ 

αυτής· τοϋτο δ’ ενωρίς παρασυρθέν έπηνεγκε την πτωσιν τής 

θόλου πολύ πρωίμως.

Κατά την είσοδον ούδείς νεκρός τεθαμμένος εύρέθη· ουδέ 

φαίνεται πιθανόν δτι έγένετο μ.ετεπειτα χρήσις τοϋ τάφου τού

του πρός ένθεσιν νεκρών μετά την ταφήν των πρώτων τούναν- 

τίον τά πάντα μηνύουσιν δτι άπαξ καέντες έκεϊ οί νεκροί καί 

κτερισθέντες μετά την ποίησιν τοϋ τάφου, ένεκλείσθησαν έσαεί, 

βυσθείσης άρχήθεν καί τής εισόδου.

Εγγύς τοΰ τάφου τούτου έν τ·/ί οίκίιρ τοΰ Ίω. Βούλγαρη 
λέγουσιν οί κάτοικοι δτι, άνοιγομένου βόθρου , εύρέθησαν μεγάλαι 

πλάκες δμοιαι ταΐς στεγαζούσαις την είσοδον έπειδή δ’ αύται 

δεν είναι αυτοφυείς, τοΰ τόπου τούτου έχοντος έδαφος μικρών 

λιθαρίων καί άμμου, έκ προσχώσεων χειμάρρων έσχηματισμένον, 

άλλ’ έκομίσθησαν μακρόθεν, δύναταί τις νά ύποπτεύσν) δτι καί 

άλλος δμοιος τάφος υπάρχει έγγύς.
Τοΰτο είναι βεβαίως πιθανόν διότι οί Μινύαι τής Ίωλκοΰ 

φημίζονται ώ; πλούσιοι καί έπί μακρόν οίκοΰντες εύδαίμονα 

πόλιν, ώς έγράψαμεν έν τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ 1909, συναγα- 

γόντες τά χωρία των άρχαίων συγγραφέων θά έθαψαν λοιπόν 

έν θολωτοΐς τάφοις έν τε τί) άκροπόλει, τω νΰν Κάστρω, οί 

βασιλείς καί ήγεμ-όνες, καί έν τίί κάτω πόλει οί πλούσιοι
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κάτοικοι, ·]^ καί οι βασιλείς, έξαντληθέντος τοϋ έπί της άκρο- 

πόλεως χώρου' μετά μακρά έννοεϊται έτη, μή εύρίσκοντες χώ

ρον κατάλληλον ενταύθα, διηυθύνθησαν περαιτέρω εις τον νεο

λιθικόν λόφον Διμηνίου και εις τα παρ’ αυτόν εύάρμοστα κρά

σπεδα του όρους- έκεϊ δ’ ώς γνωστόν εύρέθησαν κατά τύχην 

δύο θολωτοί μεγάλοι τάφοι, καί άλλοι δύνανται νά εύρεθώσιν, 

έρευνωμένου έπιμελέστερον του τόπου.

γ ) 5Άγνωστος πολίχνη μεταξύ Άμφανών καί Πυράσου' 
αρχαίοι τάφοι κατ’ αυτήν.

ΔιαταχθεΙς νά έπιβλέψω άνασκαφάς ίδιωτικάς, δαπάναις 

του έν Βόλω κ. Άλ. Σαμ.αοά τελουμ-ένας τ·?) νομ.ίμφ άδείιγ, 

μετέβην πολλάκις εις θέσιν τινά παραθαλάσσιον, κειμένην είς 

άπόστασιν ένός τετάρτου ώρας Βορείως τοΐί Καντήραγα, μικρού 

συνοικισμού, ευρισκομένου κατά τό μέσον που της έκ Βόλου 

είς Άλμ,υρόν αμαξιτού.

Ή θέσις αυτή καλείται Παλιαλκες (=παλαιαΙ Άλυκαί) 

καί κεΐται εντός δάσους αγρίων έλαιών κατά τινα ώραίαν 

βραχώδη χερσόνησον του έκεϊ Παγασιτικοΰ' δύο μικροί βουνοί 

αυτής έ'χουσι τειχισθη διά τείχους, έλάγιστα ένιαχοϋ διακρι- 

νομένου, της τειχοδομίας Ιχούσης ρυθμόν τις Ε' η Δ' π. Χρ. 

έκατονταετηρίδος· τ·ής αύτίίς περιόδου θραύσματα αγγείων 

ευρομεν πολλαχοϋ ενταύθα διεσπαρμένα.

“Οτι όμως ό τόπος κατωκήθη καί κατά την γεωμετρικήν 

•καί την νεολιθικήν περίοδον, απέδειξαν εύρεθέντα τμήματα 

αγγείων, πίθων, λίθινων καί όστε'ίνων εργαλείων κττ.· έτι δέ 

εγγύτατα της θαλάσσης ύπάρχουσι τοιχάρια πηλοκτίστων 

οικημάτων ποικίλων χρόνων έν ένί τούτων λέγεται ότι πρό 

τινων ετών εύρεθη ύπό τίνος ποιμένος χαλκοϋν άγαλμάτιον 

υψους 0.30f··, έντός άγγείου τεθειμένον.

Επί όε της κορυφής τοϋ βαθύτεοον είς την θάλασσαν 

εισερχομένου βουνοϋ ύπάρχουσι λαξεύσεις καί τάφοι λαξευτοί 

εντός τοΰ βράχου, ετεροι δ’ έν πωρίναις σαρκοφάγοις άπλαϊς
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μ.ετά πωμάτων πάντες εχουσιν ηδη άνοιχθη πρό πολλών ετών.

ΙΙχρά δέ τά Νό τια κράσπεδα του βουνοϋ τούτου έ'ξω του 

τείχους ύψοΰται τύμ.βος φορητού χώματος' άνασκάψαντες αυτόν 

εΰρομεν εντός κτίσματά τινα λίθινα καί έξ οπτόπλινθων, πλή

θος σκωριών έκ καύσεως παλαιάς, πολλά τμήματα αγγείων, 

έτι δέ τινα πήλινων άγαλμ,ατίων καί yαλκήν πόρπην γεωμ.ε- 

τρικών πιθανώς χρόνων· έκ τούτων φαίνεται οτι ύπηρχεν εν

ταύθα κεραμ.οπλαστικη τις κάμ,ινος λίαν παλαιά.

Ύπό την κάμινον ευρομεν μεγάλους λίθους πλακοειδείς 

πρός έπικάλυψιν ίσως σπουδαίου τάφου" άλλ’ η εργασία δέν 

•Jjro δυνατόν να γωρησιρ βαθύτερον, άναβλυσάντων άφθονων θα

λασσίων ύδάτων" οδτω δ’ έγκατελείφθη ενταύθα ή άνασκαφη.

Τό ό'νομ,α τοϋ πολίσματος τούτου, ύπάρχοντος βεβαίως 

κατά την Ε' καί Δ' π. Χρ. εκατονταετηρίδα, είναι ζητημα 

αν περιεσώθη που έν τ"?) άρχαίιγ παραδόσει τών συγγραφέων" 

διότι κατά τό τμνίμα τούτο τοϋ Παγασιτικοϋ άναφέρονται επί 

θαλάσσν) πόλεις Πύρασος, Άμφαναί, Παγασαί" τούτο, κείμενον 

μεταξύ τών δύο πρώτων, θά κατωνομάζετο, άν είχέ τινα 

σημασίαν.
Πάντως όμως νομίζομεν OTt καί τούτο θά έποιηθη ύπό 

τών Φεοαίων, ώς μικρόν τι έπινεων διότι και η διά τών όρέων 

εντεύθεν είς Φεράς οδός δέν είναι μακρά καί άπγιτεΐτο η υπαρξις 

επινείου πρός έπίβλεψιν τών ενταύθα πολλών ορμίσκων.

δ') Νεολιθικός συνοικισμός παρά τό Σακαλάρ 
της Λαρίσης.

Ομοίως έπεβλέψαμεν κατά τό έτος τοΰτο ίδιωτικάς άνα- 

σκαφάς, τίί νομίμφ άδείι»: γενομένας ύπό τών κ. κ. Σεφίκ-μπεη 

Μπετρεδίν καί Ν. Τσιμοπούλλου.

Αύται έτελέσθησαν επί ύψηλοϋ λόφου, κείμενου εν δεξι^ 

τώ άφίνοντι τον σταθμών τοϋ σιδηροδρόμου Κιλελερ και διευ- 

θυνομένω πρός την Λάρισαν" η θέσις καλείται Άαημόχωμα 

ένεκα της λευκότητος τοϋ εδάφους.
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’Ενταύθα ύπήρχεν ή ιδέα δτι έκούπτετο εις τα βάθη του 

ύψηλοϋ τούτου καί έμφανώς έκ φορητών χωμάτων σχηματι- 

σθέντος λόφου τάφος καμαρωτός, σημαντικώτερος τοϋ γνωστού 

έν Πιλάφ-Τεπέ καί άλλων όμοιων, ώς ήδύνατό τις νά είκάσν) 

έκ τοϋ μεγέθους τοϋ τύμβου.

Άλλ’ ενωρίς έ'δειξαν αί έργασίαι οτι δέν ύπαρχε τοιοϋτόν 

τι, άλλ’ άκρόπολις μ,εγάλου νεολιθικού συνοικισμού, εκτεινό

μενου έν εΐ'δει κάτω πόλεως καί περί τόν λόφον τούτον άλλ’ οί 

αΐτησάμενοι έπέμειναν, και ήγαγον κατά το μέσον τοϋ λόφου 

μ.εγάλην τάφρον, διηκουσκν εις βάθος 14lS μεθ’ ό εύρέθη που 

τό φυσικόν έ'δαφος.

Κατά την άνασκαφήν ταύτην εύρέθησαν τά συνηθη άντι- 

κείμ-ενα των νεολιθικών συνοικισμών, έν οΐς άγγεΐά τινα μεγάλα 

άξιόλογα καί τμήματα ετέρων μετά ποικίλων κοσμ,ημάτων των 

γνωστών παρά Τσούντρρ καί Wace- Thomson ρυθμών εύρέ- 

θησαν καί λίθινα, οστέινα κ.τ.τ. έργαλεϊα καί άξιολογώτατον 

μ.αρμάρινον άγαλμάτιον έν εΐ'δει σταυροϋ, φέρον δι’ ερυθρών βα- 

φών γραπτάς τάς λεπτομέρειας τοϋ προσώπου καί τών ενδυμάτων.

Πάντα ταΰτα έκομίσθησαν εις τό Μουσεϊον Βόλου.

Β') ΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣΑΙ ΧΩΡΑΙ.

ΑΝΩ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΣ· ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΕΡΡΑΙΒΙΑ.

Τν3 18ΐΐ Σεπτεμβρίου κηρυχθείσης της έπιστοατεύσεως μετέ- 

σχον, ώς ών έ'φεδρος άνθυπολοχαγός τοϋ πυροβολικού, της 

έκστρατείας καί πασών τών μαχών τής 5*1? Μεραρχίας, σχη- 

ματισθείσης έν Φεραΐς καί Φαοσάλω' έκκινησαντες τγ 111 'Οκτω

βρίου εκ τής πρώτης θέσεως ημών καί λαβόντες τό μ,εσονύκτιον 

τής 4ίϊ ίδιου διαταγήν, είσηλθομεν εις τό ύπό τής Τουρκίας 

τέως κατεχόμ.ενον Ελληνικόν έ'δαφος δι’ Άληφακα παρά τόν 

άρχαΐον “Ατραγα, διαβάντες τόν Πηνειόν.
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Κατά την εκστρατείαν ταύτην παρετηρησα θέσεις αρχαίων 

πόλεων καί, δπου καθίστατο δυνατόν καί δέν παοημποδίζετο 

ή στρατιωτική μ,ου υπηρεσία, συνέλεξα πληροφορίας τινάς περί 

αυτών καί αρχαίων έν γένει αντικειμένων, αξίας αναγραφής, 

ΐνα πως χρησιμεύσωσιν εις μελλούσας έρευνας.

α') Άρχαΐαι πόλεις καί μνημεία κατά 
την άνω Έατιαιώτιδα· δημώδη ααματα καί παραδόσεις.

Έν πρώτοις ύπέρ τό χωρίον Δαμάσι ύψοΰται ίκανώς μέγας 

και άπότομ.ος λόφος, ένθα ή άκρόπολις των αρχαίων Μυλών1)' 

έκεΐ ύπαρχου σι δύο έκκλησίδια τοϋ 'Αγίου Κωνσταντίνου καί 

'Αγίου Θεοδώρου, έν οΐς λέγεται δτι έ'χουσιν έντειχισθη αρ

χαίοι έπιγεγραμμένοι λίθοι· έτεραι έπιγραφαί έπληροφόρουν 

ήμας δτι ύπηοχον ού μακράν μέν τις έν τω χωρίω Δαμασούλλι 

οικίες τοϋ μουχτάρη, έτέοα έν τγί έπιστασίιγ τοϋ Μαλίκ μπέη 

έν Δαμασίω καί τρίτη έ'ν τινι κλιβάνω τοϋ αύτοΰ χωρίου· έλέ- 

γετο δτι καί άγαλμά τι ύπηρχεν έσω της θύρας τίίς οικίας 

μπέη τινός, καί έν τώ νάρθηκι τ·ης έκκλησίας κεκρυμμ.ένη με

γάλη έπιγεγραμμένη πλάξ, ην μόνον οί ιερείς έγίνωσκον.

Λέγουσι δέ οί έπιχώριοι δτι ευθύς μετά την πτώσιν της 

Κωνσταντινουπόλεως ό “Αγ. Κωνσταντίνος, μη θέλων νά μένν) 

περαιτέρω έκεΤ, ί)λθεν εις Δαμάσιον καί έζητησε φιλοξενίαν 

παρά των Άγ. Θεοδώρων λέγων δτι «ό βάρβαρος έπηρε τη 

χώρα μου»· οί δέ έ'δωκαν αύτω καί ούτως έκτίσθη η έπ’ δνό- 

ματι αύτοΰ έκκλησία.

Τελείται δ’ έκεϊ πανηγυρις καθ’ έκαστον έτος, καθ’ ην 

παρά τάς άνω έκκλησίας χορεύεται ίδιάζων τις χορός, ή λεγο- 

μ,ένη Σουλτάνα' άδονται δέ άλλα τε σημαντικά καί ίδιάζοντα 

καί τό <|σμα τοϋ Πλιάτσκα, δν δντα άρματωλόν τοϋ Όλύμπου *)

*) Κατά τάς διορθώσεις του παρόντος, άναγνούς το κάτω μνημονευόμενον 
ψήφισμα εκ Δαμαοούλλι, συμπεραίνω οτι ενταύθα εκειντο ούχι αί Μνλαι, άλλ’ 
ή Μητρόπολις τής ανω Θετταλίας' τό ψήφισμα τούτο άπέστειλα προς τύπωσιν
έν τή Revue Epigraphique υπ’ άριθ. 300.
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συνέλαβον οι Τούρκοι, καί μεταγαγόντες εις Τύρναβον καί 

άποκόψαντες τούς άκρους πόδας αύτοϋ, άπέρριψαν ζώντα παρά 

τινα έκεΐ κοήνην, ένθα ύπήρχε καί πλάτανος- έχει δέ το $σμα 

ώς έξης:

Κεΐταιτ’ ό Πλιάτσκας κεΐταιται ς τον πλάτανο ’ς τή βρΰσι 
μέ τα ποδάρια ’ς τό νερό πάλι νερό γυρεύει- 
μέ τάϊ πουλλιά κουβέντιαζε κ'ι μέ τα χιλιδόνια:

— τάϊχα πουλλιά μ' θά γιάνο) γώ, τάχα θέλω να γιάσω;
— Πλιάτσκά μ’ σά θέλης γιάτρεμα, σά τθέλης για νά γιάνης 

έβγα ψηλά ’ς τον ’Έλυμπο ψηλά ’ς τ’ Άργυρο πουλλιά,
π’ δκεϊ ’ναι οί κλέφτες οί πολλοί τά δώδεκα πορτάτα- 
π’ έκεΐ μοιράζουν τό λουφέ, μοιράζν τά βιλαέτια- 
Πλιάτσκας παίρνει τον Τύρναβο, Ζήντρος την Άλασσόνα, 
κί τάϊ μικρά Λαζόπουλλα παίρνουν την Κατερίνη.

Άοιστον οιωνόν έθεωρήσαμεν τό όϊίσμα τούτο, προμαν- 

τεύοντες φόνον μέν άνδρών πολύν καί κόπον των συμμαχητών, 

άλλ’ επιτυχίαν τελικήν καί διανομήν μεγάλων άπελευθεοου- 

μένων τέλος Ελληνικών εκτάσεων γης.

Περαιτέρω μεταξύ τών χωρίων Βλαχογιάννη καί Μολόγον- 

στας (έν τώ πρώτφ λέγονται υπάρχοντα αρχαία έν τνί οικία: 

Ματουσίου Ζήση Ματουσίου καί κίων μέγας έπιγεγραμμένος) 

συναντώμ.εν παρά μέν τήν οδόν εννέα μ.ικρούς τύμβους, έφ’ ών 

τινών έ'χουσι γίνει σκαφικαί άπόπειραι υπό τυμβωρύχων, πα- 

ρατηροΰμεν δ’ άριστερά επί τοΰ βουνοΰ υψηλά επί ώραιοτάτης 

θέσεως ύψουμ.ένην άρχαίαν άκρόπολιν λίαν όχυράν, έφ’ ής ύπο- 

λογίζομεν υπαρξιν σπουδαίων αρχαιοτήτων, ώς έν Γόννοις- 

διότι καί τά χωρία πρό; άποφοοάν λίθων αρχαίων έκεΐθεν 

κεΐνται μακράν, καί ακατοίκητος από αιώνων φαίνεται ών ό 

τόπος έκεΐνος, καί αί έγγυτάτω τών νυν χωρίων θέσεις παρέχουσιν 

άφθονους λίθους κοινούς πρός πάσαν χρ-ησιν- θά έμειναν άρα 

ασύλητα τά αρχαία έκεΐ έπάνω- αύται δέ θά είναι αί Μνλαι.

Φθάσαντες δέ είς Άμούρι, βλέπομεν δεξιά παρά τό Δο-
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μένικον την έπί κλιτύος τοΰ ορούς άκρόπολιν καί πόλιν των 

αρχαίων Χνρετιών, ένθα μανθάνομεν οτι πολυάριθμα αρχαία 

ύπάρχουσιν έν τω έμφανεΐ τετειχισμένα επί μεγάλου μοναστη

ριού του Άγ. Γεωργίου' διελθόντες δε το Περτόρι, καταληγο- 

μεν περί το δειλινόν εις Παλαιόκαστρον Σικυάς καί διανυκτε- 

ρεύομεν έν τ>5 έπιστασίιγ, κειμένγ) ολίγον ύπό το τείχος της αρ

χαίας Ελληνικής άκροπόλεως, λίαν όχυράς ουσης καί έκ του 

ΰψους αυτής καί του βραχώδους έδάφους καί μάλιστα έκ της 

διόδου εκατέρωθεν τοΰ Σαρανταπόρου καί άλλου ποταμού συμ- 

βάλλοντος αύτω' περί ύπάρξεως αρχαίων λέγουσιν οί κάτοικοι 

ότι είδον έν τ·?ί έκκλησή τοΰ Άγ. Νικολάου πλάκα μετ’ επι

γραφής «Δάρδανον τα τέκνα, οι κληρονόμοι κατά δια&ήχην» 

καί δτι έν τφ νάρθηκι είναι κατακεχωμένη έτεοα « Καλλίοτρατος 

κτλ.», είς δέ την γωνίαν του σχολείου έλέγετο οτι ύπαρχε 

μαρμάρινη κεφαλή· ένταΰθα θά είναι ή Μονδαία.

’Εντεύθεν διερχόμεθα τον Τιταρησιον πλέον η τριακοντά- 

κις ενεκα των συστροφών αϋτοΰ έπί των κλιτύων τοΰ όρους καί 

κατανοοΰμεν ότι ή νΰν όνομ.ασία αυτοΰ προηλθεν έκ τοΰ ση

μείου μάλιστα τούτου , ως έ'χοντος τοΰ ποταμ-οΰ ένταΰθα 

σαράντα ( = πολυπληθείς) κόρους, ήτοι διόδους Six μέσου των 

ύδάτων.

Ή άπό Κεφαλοβρναου διά των Καμβουνίων έπίπονος πο

ρεία ημών Six Βαλανίδας, Κρανιάς, Λουτροΰ μέχρι Λαζαράδων 

ούδέν παρέσχεν αρχαιολογικόν εύρημα, των μερών όντων δυσ- 

βάτων, αποτόμων καί δασωδών μόνον τά περί την Βαλανίδαν 

φαίνονται ηπιώτερα καί ίσως έν τη άρχαιότητι κατοικηθέντα- 

άλλ’ ή υπαρξις έν τοΐς πέριξ Κάστρου δέν βεβαιοΰται ύπό των 

χωρικών, ους ελάχιστα έξ άλλου ήδυνηθημεν νά έρωτησωμεν 

έπισπευδομένης τ·ης πορείας.

β') Αρχαία Αντικείμενα καί δέσεις πόλεων έν Έλιμειώτιδι, 
Έορδαία καί Λυγκηστίδι της Μακεδονίας.

Μεταξύ Λαζαράδων καί τν5ς Λοζανης παρά τόν Αλιάκμονα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:56 EEST - 13.56.182.168



238 Πρακτικά τοΰ 1912

φαίνεται δτι υπάρχει που άρχαία πόλις, διότι τινές των τραυ

ματιοφορέων, μετενεγκόντες εις Λοζανην τραυματίας καί έρω- 

τησαντες περί αρχαίων, έμαθον οτι υπάρχει έν τινι έκκλησία 

ανάγλυφος πλάξ φέρουσα καί επιγραφήν άρχαίαν Ελληνικήν. 

’Επειδή καί εν τω παρακειμένφ χωρίω Τονρνίκι λέγονται 

υπάρχοντες πολλοί έπιγεγραμμένοι λίθοι, ύποθέτομεν οτι έκεϊ 

που είναι ή άρχαία πόλις.

Τγ5 13ΐ) Οκτωβρίου περί την μ,εσημβρίαν διαβαίνομεν τον 

'Αλιάκμονα διά ποοχείρως ποιηθείσης γεφύρας, άφίνοντες αρι

στερά έπΐ ύψηλών καί δασωδών βράχων ύψουμένην την μεγά- 

λην μονήν της Ζάμ-πουρδας, έ'νθα, ώς έμάθομεν κατόπιν έν 

Κοζάνν), υπάρχει σημ.αντικη Βιβλιοθήκη- διά δέ των κλιτύων 

τοΰ όρους κατά το πολύ της νυκτός ύπό λαμ-προτάτην σελή

νήν πορευόμενοι λίαν έπιπόνως διά Λογγα, κατερχόμεθα τέλος 

εις ήπιον έδαφος παρά την Κάλιανην καί Καιοαρειάν.

’Ενταύθα διακρίνονται έμ.φανώς έκτεταμ.ένα ερείπια αρχαίας 

πόλεως, ύπάρχουσι δέ καί τά έξης άρχαΤα, ώς είπον ημϊν :

1) ’Εν τφ μ.ετοχίω της μ,ονης Ζάμπουρδας άνάγλυφον 

Πλούτωνος καί Κέρβερου- ό έφορος ΙΙαππαδάκης, περιηγηθείς 

μ.ετέπειτα τάς θέσεις ταύτας, είπεν ημ,ΐν ότι τό άνάγλυφον 

τοϋτο (η έτερον;) ευρηται έν τγ εκκλησία τοΰ Άγ.’Αθανασίου.

2) Έπί του δαπέδου της εκκλησίας Προδρόμου, επί λό

φου κείμενης, υπάρχει έπίγραμμ-α, έ'νθα άναφέρεταί τις Δήμαρ

χος- ό Παππαδάκης όμως λέγει ότι τοϋτο είναι το γνωστόν της 

Άδίστας. Έπί δέ της αγίας τραπέζης της αυτής έκκλησίας 

(τΐ της πρό τοΰ χωρίου Καισαρείας ;) μακρά επιγραφή καί έξω 

έπί της Βορείου πλευράς έντετειχισμένος άνδριάς.

3) Ή κεντρική εκκλησία Κάλιανης θεωρείται οτι είναι 

εκτισμενη έπί ερειπίων άρχαίου ναοΰ.

4) Έν θέσει 'Ράχι ΒΑ Κάλιανης λέγονται ευρισκόμενα 

άφθονα βέλη.

5) Νοτίως δέ αύτης έν θέσει Πολεμίστρα διακρίνονται 

κίονες ηύλακωμένοι παρά τόν Άλιάκμ.ονα.

6) Δυτικώς τοΰ αύτοΰ χωρίου έν θέσει καλουμένη Χτένι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:56 EEST - 13.56.182.168
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λεγεται ύπαρχον σημαντικόν Κάστρον αρχαίων 'Ελληνικών 

χρόνων.

7) Βορείως δέ αύτοϋ πρός την Κερασιάν υπάρχει σπουδαϊον 

άρχαϊον οικοδόμημα.

8) Έχοοσιν άρχαϊα έν Κάλιαν-/] κατά τε ήρ,ετέρας πληρο

φορίας καί του Παππαδάκη οί εξής : ό Χρίστος Φίτσιος- ό Άρ- 

γύρ. Δεδϊνος άγαλμα νύμφης μ.αρμαρίνης■ ό ΓΙέτ. 'Ράκος νόμι

σμα άριστον- ό Χαρίσιος ΙΙαππαγιάννης άνάγλυφον ό Άογύρ. 

Στάκας πηλίνας άκροκεράμ.ους έν μορφή αγαλμάτων καί μαρ- 

μάρινον άγαλμα γυναικός' ό Κυρ Γρηγόρης σφραγίδα χαλκόν 

μ.ετ’ έπιγραφης ΑΣΚΛΗΓΙΑΔΗΣ- ό ΖουλφΙ-μ.πέης άγαλμα 

μαρμ.άρινον κατακεχωμένον- ίερεύς τις πλάκα μετά μακρας έπι

γραφης, ην έπώλησε, καί ητις λέγεται δτι μετοκομίσθη εις 

Λουβοον (;).

9) ΒΑ Κερασιάς πρός τό χωρίον Μυλοτίνη λέγεται δτι 

έντός του δάσους άνεκαλύφθησαν πολλοί τάφοι μαρμαροστεγεΐς.

10) Έπί του τοίχου τής έκκλησίας Καισαρείας λέγονται 

ύπάρχουσαι δύο κεφαλαΐ μαρμάρινων αναγλύφων.

Προχωρήσαντες εις την Κοζάνην έμάθομ.εν καί τά έξης: 

δτι ΝΑ αύτής μεταξύ του χωρίου Βελίοα καί τοΰ όρους Ζυγό- 

στι υπάρχει θέσις Καοτράκι, ή; έπί τής κορυφής έ'χει κτισθή 

άρχαϊον οικοδόμημα- ΝΔ τής Κοζάνης έν θέσει Νόχτος υπάρχει 

βωμός τις άρχαϊος έντός των αμπελώνων- Α αύτής έπί τής εις 

Βέροιαν όδοΰ εις δίωρον άπόστασιν τάφοι αρχαίοι- δεξιά δέ 

αύτής έπί του όρους Σκοπός ή Γκ.ιόζ-Τεπέ καί παρά τό χω

ρίον Αρέπανον λέγεται ύπάρχον άρχαϊον Ελληνικόν φρούριον 

καί μαρμαρίνη θύρα μετά ρόπτρου- αδτη θά προέρχηται βε

βαίως έκ τίνος σπουδαίου καμαρωτού τάφου.

’Εντεύθεν υπό παγερόν Βορράν έβαδίσαμεν πρός τά Καϊλά- 

ριαέ εις τριών περίπου ώρων άπόστασιν, ήτοι κατά τό μέσον 

που τής έκ Κοζάνης εις ταϋτα όδοΰ, έμάθομεν δτι παρά τό 

χωρίον ’ΕρντομοναλΙ υπάρχει φρούριον άρχαιων Ελληνικών 

χρόνων, περαιτέρω δέ μεταξύ Καίλαρίων καί ’Εμπορίου παρα 

τό χωρίον Ντέμπρη δτι υπάρχει έτερον δμοιον.
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Μετά δε την μάχην του Άλμπάνκιοϊ προχωρήσαντες εις 

Σόροβιτς καί διά Κιρλί-Δερβέν εις Μπάνιτσαν καί τνιν άρχαίαν 

Λυγκηστίδα δέν ήδυνήθημεν ένεκα της τότε μεγάλης όξύτητος 

των Στρατιωτικών επιχειρήσεων ούτε νά Γδωμέν τι άρχαΐον ούτε 

νά μάθωμεν επίσης μετά ταϋτα έκ νέου πορευθέντες την αυτήν 

οδόν μετά την μάχην τοΐί Κομάνου μέχρι Φλωρίνης υπό δοιμύν 

χειμώνα' θέσεις τινές φαίνονται εύθετοι δι’ αρχαίας πόλεις.

Έπανακάμψαντες εις Κοζάνην μετά την τροπήν του εναν

τίου στρατεύματος καί σχόντες ησυχίαν επί τινας ημέρας, με- 

τέβημεν περί τα τέλη Νοεμβρίου διαταγή τοΐί τότε μεράρχου 

ημών κ. Σ. Γεννάδη εις τινα χωρία, κείμενα κατά τό μέσον 

που της έκ Κοζάνης εις Βέροιαν όδοϋ, έ'νθα έλέγοντο υπάρ

χοντα αρχαία· της εκδρομής ταύτης, γενομένης μετά 36 εύ- 

ζώνων του φυλακείου μου, μετέσχεν ή πολυμαθεστάτη Κυρία 

Lovatelli καί 6 ίερεύς τής Μεραρχίας ήμων Πάτερ-Καλλίμα
χος, δεινός ερευνητής των χριστιανικών αρχαιοτήτων.

’Αφέντες την άμαξικόν καί διευθυνόμενοι ΒΑ προς τό χω- 

ρίον Τοπτσιλάρ συνηντήσαμεν επί τελματώδους εδάφους δύο 

μεγάλους λόφους, έν οΐς έβεβαιώσαμεν ύπαρξιν νεολιθικών 
συνοικισμών, όμοιοτάτων τοΐς έν Θεσσαλία κατά τε τά θραύ

σματα των αγγείων καί τά λίθινα καί οστέινα έργαλεΐα καί 

κατά τά τοιχάρια των οικημάτων- έν τω τζαμίω καί τή κρήνν) 

του χωρίου ύπάρχουσί τινα άρχιτεκτονικά μέλη ογκώδη μεγά

λου ναού Ελληνικών χρόνων.

Ταΰτα λεγεται ότι έκομίσθησαν έκ τοΰ παρακειμένου 

χωρίου Μορανλί' μεταβάντες είς αυτό, ευρομεν έν μέν τω 

χωριω άφθονωτερα όμοια αρχαία καί τινα άβαφή αγγεία έκ 

τάφων, ύπέρ αυτό δ’ έγγύς άφθονα έρείπια αρχαίου ναού, του 

'Ηρακλέους πιθανώς- διότι έντεΰθεν έκόμισέ τις χωρικός είς 

Κοζάνην άνάγλυφον παριστών τόν ήρωα κατά τόν γνωστόν 

τύπον Farnese καί φέρον τρίστιχον έπιγραφήν, ής έμφανέ- 

στερον διεκρίνετο ή άνάθεσις ΗΡΑΚΛΕΙ ΚΥΝΑΓΙΔΑΙ ΕΥΧΗΝ 

Ήρακλεΐ Κνναγίδα ευχήν’ οί χοόνοι αύτής κεϊνται περί τό 
300 π. Χρ..
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’Επίσης εντεύθεν έκομίσαμ,εν εις Κοζάνην απλήν πλάκα, 

έφ’ η; υπάρχει ή έξης περίπου άμελώς κεχαραγμένη επιγραφή: 

έτους η' απδ (;) | Σεβαστόν Καίσαρος. . | Ήρακλεΐ 'Ηδο- νη 

Άμνντον | έλενύερωύεΐ] σα ευχαριστήριον τά τρία τελευταία 

γράμματα τοϋ στίχ. 1 καί τινα συμπιλήματα έν τέλει του 

στίχ. 2 δεν διε<ρίναμεν ούδ' άντεγράψα[Λεν καλώς πάντα τα 

λοιπά έχουσιν όρθώς.

Παράκειται δέ το χωρίον Ντορταλί, ένθα εΰρομ.εν τμήμα 

αναθηματικής επιγραφής τώ Ήρακλεΐ επίσης, μεταγενεστέρων 

χρόνων' φαίνεται δ’ δτι ό ναός ουτος παρέσχεν άφθορον υλικόν 

είς επιθήματα επί τάφων Τουρκικών διότι ού μακράν αυτού 

παρά την άμ.αξιτόν εΰρομεν παλαιόν Τουρκικόν νεκροταφεΐον 

πλήρες αρχιτεκτονικών μελών, βάσεων ανδριάντων, γεισωμ.ά- 

των ποικίλων, στηλών κττ., διεκοίναμεν δ’ έπί τίνος, τά 

πολλά κατακεχωμένης, αριστερά έπ’ όλίγον καί κάτω, ίσως 

καί δεξιά άρτιας, τά έπιμελώς κεχαραγμένα μεγάλα γράμμ.ατα:

• · ·" ^ — ιιιιΐι,
ΡΙΣΣΑΜί "ΙΜΙΙ:
'"^ΓΑΡΟΙΣ

Έκ Μορανλί επίσης έκομίσαμεν είς Κοζάνην μεγάλην στή

λην μαρμαρίνην, έφ’ ής του γείσου άνω υπάρχει επιγραφή

____Α ΗΡΩΕΣΚΡ....
____Α Π Ε____

ύπ’ αυτά άνάγλυφον νεκρικού συμποσίου' άνήρ κατακεκλιμέ- 

νος, ου έμπροσθεν τράπεζα καί ενώπιον γυνή καθημένη καί 

θεράπαινα κρατούσα κίστην χρυσίων' ύπ’ αυτά έτείον επίπε

δον μετ’ επιγραφής

5Έρενναι έν Μακεδονία.

Μ]αμ.μία Νε[. . . . 

Κρατεύου' Άμ.ύ[ντου,

16

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:35:56 EEST - 13.56.182.168



242 Πρακτικά τον 1912

ύφ’ ην ίππεύς, ου ένώπιον γυνή, ·/]; όπισθεν θεράπαινχ όμοια 

τ*/5 άνω.
Έκ δέ του εγγύς γωρίου Εύρινισλ'ι μ.ετεκομίσαμεν άκέφα- 

λον άγαλμα όρθ?,ς ίσταμένης γυνχικός έ\δεδομένης, ης ελλείπει 

ή κεφαλή, μέτριας τέχνης■ έκειτο έν τω λεγομένω Μπουζιάκ- 

Τεκε τό άνω ηαισυ κατακεχωμένον έμ,άθομεν δ’ oTt πνρχ τό 

εγγύς χωρίον Τβιομπανλι ύπάρχουσιν έοείπια αρχαία; πόλεως, 

έφ’ ών οί χωοικοί χνακαλύπτουσι νομίσματα, καί δτι υπέρ το 

Τοπτσιλάρ έν τω λεγομένω Μπαχοε-Τεκε ύπάρχουσι πολλά 

αρχαία λέγει δ’ ό έν Κοζάνν) Χαράλ Χαρίσης δτι γινώσκει 

που ένταΰθα «χτίριο θολογυριστό », ίσως τάφον

Παο αύτοπτών δ’ έογχτών, πρό έτών έργασθέντω/ είς την 

κατασκευήν οδών ένταυθχ, έμάθομεν δτι δεξιά της έχ Κοζάνης 

εις Βέροιχν αμαξιτού μεταξύ των χωρίων 'Ραχμανλί καί Σαρ- 

μουσαλάρ, έγγύτχτχ δέ του χωρίου Ίνεολί, υπάρχει Καστρον 

αρχαίων Ελληνικών χρόνων κχί εις τά κράσπεδα χύτου με- 

γάλη όπη κτίστη έν είδει τάφου- παράκειται τό χωρίον Τσι- 

τοιλέρ, έ'νθχ μανθάνομεν έτχάτως οτι στρχτιώτχι εύρον μεγά- 

λην πλάκα πληρη γραμμάτων, η τις τν3 φροντίδι του χνωτέρου 

διοικητικού έπιτρόπου Κοζάνης κ. Χωματιανοϋ έκομίσθη είς 

Κοζάνην ημείς, διελθόντες άλλοτε έκεϊθεν, παρετηρησα / εν δτι 

ό τόπος είναι εύθετος πρός κιίσιν αρχαίας πόλεως.

γ') Άρχαΐαι πόλεις, έπιγραφαί και άλλα μνημεία 

κατά τό ' Ορεατικόν ’ Αργος καί την Μακεδονικήν Ίλλυρίδα.

Άπό των χοχών Δεκεμβρίου μετασχόντες καί της εις Κο- 

ρυτσάν έκστρχτείχς, ήδυνηθημεν καιρού έπιτρέποντος νά συλλέ- 

ξωμεν πληροφορίας τινάς καί έξετάσωμεν καί αυτοπροσώπως 

περί ύπάρξεως άρχχίων.

Μεταβαίνοντες έκ Κοζάνης διά της είς Σιάτισταν αμαξιτού 

διακρίνομεν δεξιά μετά μίαν ώραν, άφίνοντες τό πρώτον έπί 

τ*/5ς οδού χωρίον τών λεγομένων Καραγιάνια, ήπιαν κοιλάδα,
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’Έρευναι εν Μακεδονία 243

ένθα λέγουσιν οτι παρά τό χοορίον Καραμπονντζιλαρ υπάρχει 

καστρον αρχαίων Ελληνικών χρόνων πε;αιτέοω διαβαίνοντες 

εν μερει την κατά τούς αμπελώνας Σιατίστης μισγάγκειαν 

διακρίνομ,εν άριστερά τό χωρίον Παλαιόκαοτρον, ένθα, καθ’ ά 

καί τό όνομα δηλοΐ, λέγεται ύπάρχουσα άρχαία πόλις

Ύπερβαίνοντες τη/ Σιάτισταν καί βαδίζοντες πρός την 

Λαψίσταν μχνθάνομεν ότι παρά τόν 'Αλιάκμονα και τό χωρίον 
Κίνα μ η υπάρχει φρούριον αρχαίων Ελληνικών χρόνων λέγει 

δέ ό έν Σιατίστν) καθηγητη; κ. Δάνας οτι εγγύς που τοΰ 

χωρίου Ταρουσιάνη ενταύθα υπάρχει σπηλαιον λαξευτόν καί 

εντός αύτοΰ ερείπια αρχαίου ναού- ού μακράν δέ της Λαψίστας 

έν θέσει Λικνάδες λέγεται οτι εΰρέΟησαν αγάλματα χαλκά 

καί χρυσά’ περαιτέρω λαμβάνοντες την είς Μπογατσικόν ήμιο- 

νικην οδόν, μ.ανθάνομ.εν ότι έ'ν τινι μονή μ.εταξύ των χωρίων 

Σίλιτσα καί Π έλικας διατηροΰντες αρχαία βιβλία επί μεμβρά

νης, μεταξύ δέ Μπογατσικοΰ καί Μπλάτσι παρά το χοορίον 

Σιάνι οτι υπάρχει μονή της Παναγίας, ένθα διατηρούνται 

έπιγραφαί πολλαι αρχαίων Ελληνικών χρόνων.

Έν δέ τώ χωρίω Χφονηιοτα εΰρομεν επί της θύρας τοΰ 

Τουρκικού σχολείου ψηφισμ.α του κοινού των Όρεστιέων, καθ’ δ 

ανατίθεται άνδριάς' επειδή ό λίθος είναι πληρης άσβέστου, 

δέν διεκρίναμεν καλώς τά γράμματα, μή ύπάρχοντος χρόνου 

καί μέσων καθαρισμού· οπωσδήποτε άντεγράψαμεν τάδε :

. . . IΥ Κ Λ . .ΔΙ____I ΙΣΑ. . .

. . . Ο ΥΛ . . . ΥΙΩΙΣΕΒΑΣΤΩΙ 

. . ,ΟΙΣΤΟΚΟΙΝΟΝΟΡΕΣΝ. ΩΝ 

...ΤΟΣΔΕΚΑΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
5 . . .ACT. . .ΟΥΝΤΟΣΤΟ YCY

. . .ΤΟΥ. . .ΤΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

τά γράμματα τών στίχ 2-3 θεώρησαν τά πολλά ασφαλή, τών 

λοιπών τά πολλά έξ εικασίας πιθανά.
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Πρακτικά τον 1912244

'Υπό δέ την θύραν του κήπου του Μουστά-μπέη Τζεμ.άλ 

υπάρξει κατακεχωμένος λίθος έν εί'δει βάθρου, φέοων τά γράμματα:

Ο Κ . . . .

C ...........

Κ Λ 6 . . .
Κ Λ 8 I I

5 Κ A I Δ C . . .

ό στίχ. 4 ΐ'σως Κλεί[τον φαίνεται έπιτύμβιος

’Ολίγον δ’ έξω του χωρίου αριστερά της είς Καστοριάν 

όδοΐί εΐδομεν τα κατεσκαμμένα τείχη αρχαίας πόλεως (Όρε- 

στικόν ’Άργος;)' η θέσις καλείται Έοημοχώρι, ’ Ερμοχώρι:

’Αρμενοχώρι' περαιτέρω πρός τό χωρίον Μανιάκι συναντωμεν 

αρχιτεκτονικά μέλη ναού τίνος του ΌρεστικοΟ ’Άργους, παρά 

δέ την Ζουηάνιοταν μανθάνομεν δτι πρό ολίγων έτων εύρέθη 

μεγα κτίσμ.α κυβικών λίθων (καμαρωτός τάφος;), άχθέντων 

εις Χρούπισταν.

ΙΙροχωροΰντες εΐ; Καπέσνιοταν εγγύς της αμαξιτού, διακρί- 

νοριεν θέσιν ωσεί αρχαίας πόλεως καί έτέραν μετά την Μπί- 

γλισταν μεταξύ των χωρίων Βράνιοιας καί Πλιάοης· μανθά- 

νομεν δ’ οτι πέραν τ·?ίς Κορυτσας έν Μοσχοπόλει, καί έν τ·?ί 

έκκλησίιγ Άγ. Νικολάου υπάρχει πολύτιμον εύαγγέλιον έπί 

μ.εμ,βράνης γεγοαμμένον άλλα καί ένταΰθα, από Κοστενέτσι 

μάλιστα, δεν έσχομεν την ευκαιρίαν νά έρευνησωμέν πως κα

λώς περί τούτων ένεκα τνίς οξύτητας των στρατιωτικών έπι- 
χειρησεων καί του χειμώνος.

δ) Αρχαΐαι πόλεις καί μνημεία κατά την 

Πιερίαν καί Περραιβίαν.

Περί τά τέλη Δεκεμβρίου διαταχθείσης της 

ραρχίας έπεστρέψαμεν έκ Κορυτσας καί έσχομεν
ήμετέρας Με- 
την Άκαιρίαν
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’Έρευναι έν Μακεδονία και Περραιβία 245

νά μ.άΟωμ.εν έν Κοζάνν), Σερβίοις καί Έλασοόνι τήν υπαρξιν 

κατά την ΓΙ'.ερίαν των έξης άξιων σημειώσεως αρχαίων :

Μεταξύ Σερ βίων καί Βελβενδοϋ παρά το χωρίον Γράτσιανη 

λέγονται υπάρχοντα ερείπια αρχαίας πόλεως καί επί βράχου 

έσκαμμένον μνημεΐόν τι μετ’ αναβαθμών έν είδει πυραμίδος. 

Άνατολικώς δε του Βελβενδοϋ υπάρχει θέσις λεγομένη στες 

Μούοιες, έ'νΟα λέγεται ευρισκόμενον άντρον, έσκαμμένον έπί 

του βράχου καί πλήρες κογχών κατάκεινται δέ καί πλάκες 

άοχαΐαι μετ’ έπιγραφών- άν τις έκ τοΰ ονόματος Οέλν) νά εΐκάσν), 

φαίνεται δτι τοΰτο είναι ιερόν των Μουοών, ών καί τό ό'νομα 

διετηρήΟη μέχρι των σημερινών χρόνων.

Παρά τό χωρίον Κάρυά κατά τό στενόν της ΙΙέτρας λέ

γεται ύπάρχουσα μακοά έπιγραφή, άναφερομένη εις καθορισμόν 

συνόρων, ήν ό έκεϊ ιατρός κ. Οΐκονομίδης παλαιός ρ.οι γνώριμος 

έν Δεοελί κατά τάς άνασκαφάς των Γόννων άνέϋαβε νά διασώσντ 

παοά δέ τό Χάνι Χατζηζώγα έν έρειπίοις τνίς έκκλησίας Άγ. 

Τριάδος ό έκεΐ διοικητής του φυλακείου λοχαγός είπεν ήμϊν δτι 

υπάρχει πλάξ φέρουσα γράμματα, άτινα δεκανεύς τις των 

εύζώνων έχαρακτήρισεν ώς αρχαία Γαλλικά· όντως δέ ή έπι

γραφη είναι Λατινική, ώς έβεβαιώΟημεν μετεπειτα.

Περαιτέρω κατά το Χάντοβον, βαδίζων τις έπί τνίς εις 

Βιοοιαν όδοΟ δύο περίπου ώρας, συναντά Οέσιν Πηγην λεγο- 

μένην αριστερά της όδοϋ, ένθεν άναβρύει άφθονον ύδωρ- απέναντι 

αυτής, ήτοι δεξιά της όδοΟ, υπάρχει έσκαμμένος έντός βράχου 

πώρινου, ώ; λέγουσιν αύτόπται έργάται, έργασθεντες είς την 

κατασκευήν της όδοΟ ταύτη; πρό έτών, μέγα κτίσμα διατηρούν 

ζωγοαφίας- φαίνεται δτι πρόκειται περί σπουδαίου καμαρωτού 

τάφου.
Κατά δέ την ’Ανατολικήν Πιερίαν έν τώ χωρίω Καρίτοα 

λέγεται δτι ό Λημήτρ Ζαρκανέλλας έχει μεγάλην άνάγλυφον 

πλάκα μετά πολλών μορφών άρίστης τέχνης, έτέραν δ’ όμοίαν 

ό Μητρούλας έν τω χωρίω Σπί.

Έν Αικατερίνη ό ίερεύς Κωνστ. Σκλιοπιδης λέγεται δτι 

γινώσκει λοφάδι, ή'τοι λοφον, ένθα υπάρχει οικοδόμημα έχον
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246 Πρακτικά τον 1912

θύραν μαομαρίνην (καμαρωτός τάφος), εν τινι δέ Τεκέ μεγά

λων έπιγραφην- έν δέ τίί Σκάλα Κατερίνης λέγονται υπάρχοντα 

άνδριάς μαρμάρινος ένδεδυμένου άνδρός καί τετράγωνον άνά- 

γλυφον ίππεως, κομισθέντα έκ των εγγύς ερειπίων πρό τινων 

ετών, ΐνα φορτωθώσι διά Κωνσταντινούπολή.

ΓΙερί των έν Μαλαύρια καί ΓΙλαταμώνι ερειπίων καί πο

λυαρίθμων άρχαίων, περί ών πολλά πρό τετραετίας άνεκοίνω- 

σέν μοι ό συμμαθητές μου γενναίος άνθυπολοχαγός Μιχαήλ 

Άναγνωστάκος, οστις μάλιστα ηγούμενος τότε όμάδος στρα

τιωτών καί μαχόμενος πρός τάς συμμορίας έ'σχε την φροντίδα 

νά περισώσν) αρχαία ανάγλυφα καί έπιγοαφάς, κρύψας αυτά 

εντός σπηλαίου, έτι δ’ εσχάτως ό έκ Πουρνάρ του Κεσερλί 

Κώστας Φραγκόπουλλος έπιστάτης μου από έτων, περιηγη- 

θείς ευθύς μετά τόν πόλεμον τά μέρη έκεϊνα, ούδέν άναγοά- 

φομεν, διότι σκοποϋμεν ευθύς μετ’ ολίγον νά περισυλλέξοψ.εν 

αύτά, άνασκάπτοντες καί ναόν, όστις βεβαιοΰτα; ευρισκόμενος 

έν καλί) καταστάσει παρά τό Λιτόγωρον.

Περί δέ των έν Περραιβία, πολυαρίθμων έπίσης καί ση

μαντικών άρχαίων αντικειμένων καί έρειπίων πόλεων καί μνη

μείων, άρχομένου η δη του νέου έ'τους, θέλω γράψει τά δέοντα 

έν τοϊς Πρακτικοϊς του 1913, όρισθείς ύπό του ’Αντιπροσώπου 

τής Κυβερνησεως καί Γενικού Διοικητοΰ Μακεδονίας κ Κ. 

'Ρακτιβάν, έγκρίσει τοΰ Γενικού Στρατηγείου καί τής Μεραρ

χίας μου, κατά τάς άρχάς τοΰ έ'τους τούτου, εΐδικώς πρός 

περισυλλογήν των ένταΰθα άρχαίων καί έρευναν των πόλεων 

καί μνημείων.

Έν ’ Ελασσόνι, τη 7ΐί ’Ιανουάριου 1913.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΙΙΟΤΛΛΟΣ
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