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ΠΕΡΙΑΗΨΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ

Μετά υπερτριετή διακοπήν έξεκολούθησα κατά τούς δύο
προτελευταίους μήνας τοΰ έτους τούτου τάς έν Δημητριάδι—
Παγασαΐς άνασκαφάς έντολή

τής αρχαιολογικής

έταιρείας.

Καί πρώτον μέν άνεζήτησα τήν εδρεσιν τοΰ πλουσίου νεκρο
ταφείου τής Δημητριάδος καί τον δπό τοΰ Πλουτάρχου άναφερόμενον έν αύτφ τάφον τοΰ ίδρυτοΰ τής πόλεως βασιλέως
Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ. Πρός τοΰτο έξηρεύνησα τό δπ’
έμοΰ πρό έτών

άνακαλυφθέν μέγα νεκροταφεΐον νοτίως τής

αρχαίας πόλεως παρά τά σήμερον «Καλύβια 'Αλυκών» κα
λούμενα. Έκτών ύπερπεντήκοντα δμως άποκαλυφθέντων τάφων
τής Γ' καί έντεΰθεν π.Χ. έκατονταετηρίδος μικροΰ λόγου άξια
εδρήματα ήλθον έκ φώς, έν ο!ς άγλυφα χαλκά κάτοπτρα, πήλι
να άγγεΐα καί άγαλμάτια κοινοΰ τύπου, πλήν ένός παριστώντος
θεράπαιναν κρατούσαν κάτοπτρον, καί τινα χρυσώματα πτωχά,
κατατεθέντα έν τφ μουσείψ Βόλου. Άλλ’ έξηκρίβωσα, δτι παρά
τό νεκροταφεΐον τοΰτο ύπάρχει μέγας έπιμήκης τύμβος, δστις
δέν είναι άπίθανον νά ένέχη τον ζητούμενον βασιλικόν τάφον.
Καί έπεχείρησα μέν τήν έξερεύνησιν αύτοΰ έφέτος, αλλά τό
Ιργον

μου έ'μεινεν ήμιτελές, άπαιτουμένης πρός περάτωσιν

αύτοΰ μείζονος δαπάνης. ’Επίσης άνεζήτησα τόν εκεί που είκαζόμενον ναόν τής Ιΐασικράτας, γνωστόν έκ προγενεστέρων εδρημάτων μου άξιολογωτάτων νομίζω δέ δτι εδρον τά ίχνη
αύτοΰ είς τό ύψωμα τό δπερκείμενον τοΰ μνημονευθέντος τύμ
βου, δπερ κατέχεται δπό βυζαντιακοΰ κτίσματος καί μεγάλων
κεκονιαμένων χριστιανικών τάφων μηδέν ένεχόντων. Καί τοΰ
ναοΰ τούτου ή άποκάλυψις άπαιτεΐ σημαντικήν δαπάνην. Κα
τά τήν έκτέλεσιν των έρευνών τούτων άνεΰρον πολλά βάθρα
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καί τινας στήλας έπιτυμβίους μετ’ άναγλύφων καί έπιγραφών
λόγου άξιων. Τέλος έβεβαίωσα διά δοκιμαστικής σκαφής, δτι
έτερος μέγας πύργος ενέχει πολυαρίθμους εγχρώμους στήλας’
έπειδή

δμως ή μέν άποκάλυψις αύτοϋ άπαιτεΤ σήμερον με-

γάλην δαπάνην, χώρος δεν έν τφ μουσείφ Βόλου πρδς τοπόθέτησιν αυτών δέν υπάρχει πλέον, άνέβαλον τήν εξαγωγήν
αυτών είς τδ προσεχές μέλλον.
Α. Σ.

Αρβανιτοπουλλος
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