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της εξερευνήσεως τοϋ μεταξύ των δύο χτισμάτων χώρου,
ήτις άπεκάλυψε νέα χτίσματα άνήκοντα εις Πρόπυλον
ίσως, ευρύ καί αξιόλογου. Έντ'ος του ΓΙροπύλου εύρέΟησαν διακόσια τριάκοντα χαλκά νομίσματα καί εν άργυροΟν
τετράδραχμου ’Αλεξάνδρου εντός πηλίνου αγγείου. Σπο
ράδην δ εύρισκονται ώσαύτως διάφορα χαλκά καί σιδηρά
οικιακής χρήσεως σκεύη, δ'σα διέφυγον τήν δήωσιν καί
την καταστροφήν. Εΐνε δέ ή είκών τής καταστροφής τοιαύτη, ώστε ούδεμία αμφιβολία ό'τι είνε αποτέλεσμα έκπορΟήσεως. ΆφοΟ δέ οΰδέν ίχνος ΡωμαικοΟ πολιτισμού
εύρίσκεται εν τω χώρω τούτω, εύνόητον εΐνε ότι ή κατασκαφή προέρχεται έκ των εΐσελθόντων εις τήν πρωτεύου
σαν νικητών μετά τήν ήτταν το0 Μακεδόνος Βασιλέως.
’Αξία δέ λόγου εΐνε έπίσης ή περί τήν ύπόγειον λαξευτήν
κρύπτην έρευνα, ήτις άπεκάλυψε λείψανα περιβόλου τής
κρύπτης ταύτης καί σχέσιν αύτής προς τά περιβάλλοντα
οίκοδημήματα. ’Ιδιαιτέρως δέ σπουδαία εΐνε ή άποκαλυφΟεΐσα οικία, εις ήν ανήκει τό άνωτέρω μνημονευΟέν Πρό
πυλον. Έν τω κέντρω αύτής ύπήρχε μεγάλη παραλληλό
γραμμος αύλή, έν ή ύπάρχει φρέαρ καί περί τήν όποιαν
ύπήρχε στοά, τήν στέγην τής οποίας ύπεβάσταζον κίονες.
Καθ’ δλου δέ ή μέχρι τοϋδε εργασία είνε άπό αρχαιολογι
κής άπόψεως πολύ ικανοποιητική, διδάσκει δέ δτι κατά τον
τόπον τούτον τής Πέλλης πρέπει πάντως νά συνεχισΟή ή
άνασκαφή έν προσεχεϊ μέλλοντι».
Έξηκολούθησαν δέ καί αί έν Θεαοαλία άπό πολλών
έτών ένεργούμεναι ύπό τής Εταιρείας άνασκαφαί διά τοϋ
έφορου αρχαιοτήτων Α.

Άρβανιτοπούλου, δστις έν τή

προς τό Συμβούλιου εκθέσει του άνακοινοΐ τά εξής: «Σκο
πός τών έφετεινών άνασκαφών ύπήρξεν ή έν τή νεωστί
άναγνωρισθείση Δημητριάδι εύρεσις τοϋ τάφου τοϋ βασιλέως Δημητρίου. Ό Πλούταρχος βέβαιοι, δτι ό υιός τοϋ
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Δημητρίου ’Αντίγονος ό Γονατάς έκόμισε μεγαλοπρεπής
τά λείψανα τοΟ πατρ'ος αυτού καί έθηκεν έν Δημητριάδι.
Έζητήθη λοιπόν ό τάφος εις τρία μέρη έξω των τειχών
τής πόλεως καί εις έν εντός αυτής. Καί ό μέν τάφος δεν
εύρέθη, άλλ’ δ κόπος δεν υπήρξε μάταιος, διότι κατά τάς
θέσεις ταυτας εύρέθησαν συστάδες τάφων τής Γ καί Β
π. X. έκατονταετηρίδος, οίτινες άπέδωκαν αξιόλογα εύρήματα, ήτοι τέσσαρας μεγαρικούς σκάφους μετ’ έκτυπων
παραστάσεων των μεταμορφώσεων τής Κίρκης, τής μονο
μαχίας Μενελάου καί Πάριδος, του μύθου του Εριχθονίου καί τινων συμπληρωμάτων, χρυσά τινα ενώτια καί
ύπέρ τά έκατ'ον πήλινα άγαλμάτια διατηροΰντα πολυχρώμους βαφάς, ών τινα φέρουσι σφραγίδα των ποιησάντων
αύτά κοροπλαστών. Άνεκαλύφθη προς τούτοις ναός του
ΙΙλούτωνος, τής Δήμητρας καί τής Κόρης καί εύρέθησαν
άναθηματικαί έπιγραφαί καί ψήφισμα τών άστυνόμων,
ΒεβαιοΟν τήν έκει ΰπαρξιν θεσμοφορίου τών δύο θεαινών».
Ό αύτ'ος έτοοος έπεαφε τή Εταιρεία έκθεσιν περί τών
γενομένων εσχάτως έξω τών τειχών τής ΙίρυνΟος περιλαλήτων Μυκηναϊκών εύρημάτων. Κατά τήν έκθεσιν ταυτην εύρέθησαν «μέγας χαλκούς λέβης καί περί αύτδν τρίπους χαλκούς καί πλίνθος έκ χαλκού, ύπ’ αύτδν δε τρία
ξίφη καί δυο όβελοί. Τρεις δε μεγάλαι κερατοειδεΐς λαβαί
έξεΐχον καί παρέκειντο. ’Εντός δέ τού λέβητος ύπήρχον
τά άξιολογώτατα τών εύρημάτων, ήτοι α’) μέγας χρυσούς
δακτύλιος μετά πλατείας συμφυούς σφενδόνης, δ μέγιστος
τών άχρι τοΰδε γνωστών, φέρουν έπ’αυτής έγγλυπτον παράστασιν θεάς καθημένης (ής όπισθεν αετός επί δένδρου)
κρατούσης ποτήριον. Προς ταύτην προσέρχονται έν πομπή
τέσσαρες ορθοί λέοντες, κρατούντες έκαστος έπί τών προσ
θίων, έπΐ δίσκου ίσως, πρόχους. Ύπέρκειται δήλωσις τού
ουρανού μετά τού ήλιου καί τής σελήνης, ύποκειται δέ δ
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΪΝΑΙ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΑΙΑι

(Τήν τακτικήν Ικθεσίν μου περί των γενομένων από του
έτους 1913 άνασκαφών και ερευνών, εντολή τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας, έν Θεσσαλία καί Περραιβία, κατέστησαν ολίγον
άνώμαλον αί έκτακτοι περιστάσεις, περί ών ανέγραψα έν τοϊς
Πρακτικοΐς του 1914 σελ. 218, ήτοι ή έκ νέου έπιστράτευσίς

μου καί ή έπΐ εννέα μήνας παραμονή έν τή ένεργώ στρατιωτική
υπηρεσία' διό συνεχίζω ενθάδε τήν έκεΐ διακοπεΐσαν περί τού
των έκθεσιν).
1913. — Β'. ΘΕΣΣΑΑΙΑ
α') Έν Αργίσατ], Λαρίο?) καί zfj Θεαααλικη πεδιάδι.

’ Ετέρα ϋέοις τον ’’Αιραγος' ή Όμηρικη ’Άργιοσα· ερμηνεία της
Κενιανρομαχίας· το βααίλειον τον ΓΙολνποίτον και οι Περραιβοί· ΌρμένιονΑρμένιον Λάριοα

Πελασγικόν "Αργος·

σνγκρότησις των ’Ομηρικών ιτιών σύστημα προϊστορικών
ερεννών κοαμημαζική τών προϊστορικών αγγείων καΰσις
ιών νεκρών Ίωλκός.

Κατά τήν προμνημονευθεΐσαν είς Άτραγα περιήγησιν, περιήλθομεν τούς παρά τόν Πηνειόν μεταςύ Ααρίσης καί τοΰ ’Άτρα
γος τόπους· έν θέσει νϋν Γκρέμορα καλουμένη, ήν ό πίνας τής
Ελληνικής στρατιωτικής χαρτογραφίας σημειοί διά τής λέξεως
Γκρεμός, υπάρχει εύθύς όπέρ τήν άριστεράν όχθην τού Πηνειού

έν τερπνοτάτη καί κοίλη θέσει λόφος χωματώδης μέγας, επίπε
δος τά άνω, μείζων καί όμοιότατος τω έπΐ τής άκροπόλεως τών
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Φερών καί τώ παρά τά στενά τοΰ Σαρανταπόρου, τής ύποτεθεί-

σης Κύφου, περί ου εΐπομεν έν τοίς Πρακτικοΐς 1914 σελ. 1 96'
μη δυνηθέντες νά διέλθωμεν τον λίαν βαθύν ένταΰθα ποταμόν,
δεν ήρευνήσαμεν αύτόν λεπτομερώς’ έμάθομεν όμως την ΰπαρςιν
κτιστής κλίμακος μαρμάρινης.
Ένταΰθα τίθεται ύπό των γεωγράφων ή 'Άργιοοα, περί ής
ό Στράβων έν Θ' 439 19 λέγει «ή μέν ούν ”Αργιοοα (πρβ.
Ήσύχ. « "Αργείς [γρ. ’Άργιοοα] πόλις Θεσσαλική »’ ή παρά τό
"Αργος έτυμολογία είναι εμφανής), ή νυν "Αργονρα (παρ’ Άϋη ■
ναίω όμως άπαντα "Αργονρα πόλις της Εύβοιας), έπί τώ ΙΙη-

νειώ κεΐται- όπέρκειται δ’ αύτής ’Άτραξ εν τετταράκοντα σταδίοις, τώ ποταμφ πλησιάζουσα καί αυτή»’ ή εντεύθεν άπόστασις μέχρι μεν τοΰ νΰν «Άλήφακα», κατ’ ευθείαν διά των γηλό
φων λογιζομένη, είναι περί τά 13 χλμ. (μέχρι Κουτσοχέρου
περί τά 10 χλμ.), μέχρι δέ των στενών «Καλαμακίου», ών ύπέρκειται φρούριον άρχαΐον έν θέσει «Λοΰτσα», ή άπόστασις είναι
8 χλμ.’ διό οί Έλληνες ανέγραψαν έπί της τελευταίας ταύτης
θέσεως, της άνταποκρινομένης πρός τε την άπόστασιν τών 40
σταδίων καί τόν υπό τοΰ γεωγράφου χαρακτηρισμόν τής θέσεως
ώς «τώποταμώ πλησιαζούσης», τόν ’Άτραγα. ΙΙαρά Λιβίω δμως
(32, 15, 8 inde Atracem est profectus. decern ferme
milia ab Larisa abest) ή αύτή σχεδόν άπόστασις πρός τόν
Άτραγα λογίζεται άπό τής Ααρίσης, άλλαι δέ πηγαί καθιστώσι
πιθανωτάτην τήν έν «Άλήφακα» θέσιν τοΰ Άτραγος’ περί τού
των σκοπώ νά διαλάβω εύρύτερον άλλαχοΰ, άφ’ οΰ συμπληρώσω
έρευνας τινάς. Σημειωτέον δέ δτι αί λίαν πολλαί άνώνυμοι, ή
άμφιβόλως γνωσταί άρχαΐαι πόλεις καί τετειχισμέναι κώμαι τής
Θεσσαλίας, ήδύναντο ευχερέστατα νά καθορισθώσι διά μικρών
άνασκαφών, όι’ ών θά έπανήγοντο εις φώς έν ή δύο έκασταχοΰ
ψηφίσματα, άναγράφοντα διαρρήδην έκάστην.
"Οτι δμως ή ’Άργισσα εκειτο έπί τοΰ μνημονευθέντος λόφου,
δύναται νά θεωρηθή πιθανώτατον καί έκ τών ήδη έκτεθέντων
καί ένεκα τοΰ σχήματος τοΰ λόφου καί έκ τών παρακειμένων
μικρών καί πολλών τύμβων, οίτινες άσφαλώς περιέχουσι τάφους
έπισήμων άνθρώπων τής Μυκηναίας λεγομένης περιόδου’ έπειδή
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δ’ έκειτο ή πολίχνη αδτη κατά τήν άριστεράν όχθην τοΰ Πη
νειού, δστις είναι τό φυσικόν δριον της Περραιβίας καί της κυ
ρίως Θεσσαλίας, θά άνηκεν άρχήθεν τοΐς ΙΙερραιβοΐς, καθ’ & όρθώς αναγράφει ό Στράβων, λέγων ε. ά. «τήν δ’ άνά μέσον (ένν.
”Ατραγος καί Άργίσσης) ποταμίαν είχον Περραιβοϊ» καί τι προ
τούτων «ταύτην τήν χώραν (ένν. τήν παρ’ Όμήρω άναγραφομένην τώ Πολυποίτη) πρότερον μέν ωκουν Περραιβοϊ, τό πρός θαλάττη μέρος νεμόμενοι καί τώ Πηνειφ μέχρι τής εκβολής αύτοΰ------ είτα ταπεινώσαντες εκείνους Ααπίθαι κατέσχον αυτοί
τά χωρία, Ίξίων και ό υίός ΙΙειρίθους, δς καί τό ΙΙήλιον κατεκτήσατο, βιασάμενος τούς κατάσχοντας Κενταύρους, άγριόν τι
φΰλον. τούτους μέν ούν εκ ΙΙηλίον ώσε και ΑΙ&ίκεοαι πέλασσε,
τοΐς δέ Ααπίθαις τά πεδία παρέδωκε' τινά δ’ αυτών καί οί ΙΙερραιβοί κατεΐχον, τά πρός τω Όλύμπφ' έστι δ’ δπου καί ολοι
άναμίξ τοΐς Ααπίθαις ωκουν ·■>.

«

Είναι δέ φανερόν δτι διά τούτων παρέχονται νύξεις λόγου
άξιαι καί λίαν επιτυχείς πρός ερμηνείαν τής τε περίφημου παρά
τοΐς άρχαίοις Κένταυρομαχίας καί των υπό τοΰ Όμηρου παραδοθέντων έν τω Καταλόγφ περί τού βασιλείου του ΙΙολυποίτου
έν Β 738 κ. έ.:
οϊ δ’ "Αργισσαν έχον καί Γυρτώνην ένέμοντο,
"Ορθήν Ήλώνην τε πόλιν τ’ Όλοοσσόνα λευκήν,
των αύθ’ ήγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης,
υιός Πειριθόοιο, τόν αθάνατος τέκετο Ζεύς,
τόν p υπό Πειριθόω τέκετο κλυτός 'Ιπποδάμεια
ήματι τφ, δτε φήρας έτίσατο λαχνήεντας,
τούς δ’ έκ Πηλίου ώσε καί ΑΕΘίκεσσι πέλασσεν'
ούκ οΐος, άμα τώ γε Αεοντεύς δζος "Αρκος,
υίός ύπερθύμοιο Κορώνου Καινεΐδαο"
τοΐς δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο.
Καί δτι μέν ή Κενταυρομαχία είναι λίαν παλαιός πόλεμος
έγχωρίων θεσσαλικών λαών, συμπλησιασθείς ύπό τοΰ έπους διά
καθορισμού τοΰ Πολυποίτου ως υίοΰ του Πειρίθου, καθίσταται
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φανερόν εκ τε των άλλων παραδόσεων περί αότοΰ και τοΰ συ
σχετισμού πρός τόν θησέα, Ήρακλέα κλ., και εκ της άναγραφής του Πειρίθου ως υίοΰ τοΰ Διός' δτι δέ ό Πολυποίτης κατείχε
ΙΙερραιβικήν χώραν, συνάγομεν εκ τοΰ δτι ούδεμία των δπό τοΰ
Όμηρου άναφερομένων πόλεων αύτοΰ (πλήν ίσως της Γυρτώνης)
εκειτο κατά τήν δεξιάν δχθην τοΰ ΙΙηνειοΰ, καί έκ τοΰ δτι τό
βασίλειον αότοΰ διήκε μέχρι τοΰ κέντρου της Περραιβίας, ήτοι
τής Όρθης καί Όλοοσσόνος, περί ών βλ. τά προειρημένα έν τοΐς
ίίρακιικοϊς 1914 σελ. 165.

Άλλ’ ούτως ούδαμοΰ άναφαίνεται ή κατά τήν δεξιάν δχθην
τοΰ Πηνειοΰ εύδαιμονεστάτη καί άρίστη χώρα, ή διήκουσα άπό
τής Άργίσσης καί τοΰ ’Άτραγος μέχρι των Φερών, ών τό βασίλειον καθορίζεται έν Β 711 κ έ., ώς περιλαμβάνον τούς άπό
των Νοτίων τερμάτων τής Βοιβηΐδος λίμνης πρός τόν Βορειότατον μυχόν τοΰ Παγασιτικοΰ κόλπου τόπους διά Γλαφυρών μέχρι
Ίωλκοΰ, πόλεων σαφώς γνωστών νυν καί καθωρισμένων ακρι
βώς' όφείλομεν άρα έν τοΐς τόποις τούτοις νά ύπονοήσωμεν έτε
ρον βασίλειον, δπερ λανθάνει έν τψ Καταλόγφ έν Β 734-737.
Ένταΰθα οήλα οή αναγράφονται τάδε:
οΐ δ’ έχον Όρμένιον οι’ τε κρήνην 'Γπέρειαν
οι’ τ’ εχον Άστέριον Τιτάνοιό τε λευκά κάρηνα
τών ήρχ’ Εόρύπυλος Εδαίμονος άγλαάς υιός'
τώ δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νηες εποντο'
άλλ’ ένταΰθα υπάρχει μεγίστη σύγχυσις, περί ής πλεΐστα άναφέρει ό Στράβων, παραλαμβάνων γνώμας καί πολλών προγενε
στέρων γεωγράφων' ούδεμίαν δμως λύσιν έπιτυχή τών άποριών
εκθέτει' διό νομίζομεν δτι έν τοΐς στίχοις τούτοις όπόκειται χά
σμα, προελθόν μάλιστα έκ τίνος όμωνυμίας πόλεων.
Διότι τό Όρμένιον άναφέρεται ώς κώμη υπό τώ Πηλίω παρά
τόν Παγασιτικόν κόλπον, καί είναι ή διά πολυγωνικών τειχών
τετειχισμένη άρχαία κώμη υπέρ τά νΰν «Αεχώνια» έπί τοΰ λό
φου «Νεβεστίκη», ήτις έθεωρεΐτο ούσα ή Νήλεια (βλ. Πρακτικά
1910 σελ. 211-212 καί 1912 σελ, 218), τό 0έ ’Αοτέριον καί
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ή Τίτανος κεΐνται πιθανώτατα κατά τήν πεδιάδα της Καρδίτσης
περί τό νΰν χωρίον «ΙΙαλαμά» καί έν τοΐς εγγύς τόποις' δεν
είναι άρα δυνατόν νά κατέχη τις ταύτοχρόνως τό ’Ορμένιον, τοσοΰτον μακράν εντεύθεν κείμενον μεταξύ τού βασιλείου τού Φιλοκτήτου καί τού των Φερών, καί τά κατά τήν πεδιάδα σημειωθέντα μέρη' επίσης κρήνη Ύπέρεια ενταύθα δέν είναι δυνατόν
νά νοηθη ή έν μέσαις Φεραΐς, τη πρωτευούση τού Εύμήλου, ούσα,
άλλ’ άλλος τις ομώνυμος καί εύυδρος ή πετρώδης, «κραναός»,
τόπος, ίσως ό κατά τήν νΰν «Δρύσκολην» έν τη πεδιάδι, τά καλούμενον Μεϋύδριον ή Εύύδριον έν τοΐς ίστορικοΐς χρόνοις.
Δέον άρα νά χωρισθώσιν εις δύο βασίλεια οι προτεθέντες στί
χοι, ως έξης περίπου:
οϊ δ’ έχον ’Ορμένιον---------------------------των ήρχ’ Εΰρύπυλος Εύαίμονος αγλαός υιός'
τφ δ’ άμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νήες έποντο'
καί

οΐ δ’ έχον ’Αρμένιον οϊ τε κρηνήν Ύπέρειαν,
οϊ τ’ εχον ’ <4σι«ρ<ον Τιτάνοιό τε λευκά κάρηνα,
των ήρχ’ - -................. ......................................
τφ δ’ άμα------------------- - μέλαιναι νήες εποντο'

ουτω νοείται έτερον μέν τά βασίλειον τού Ευρνπνλου, έχον πρω
τεύουσαν τό περίφημον 'Ορμένιον, έτερον δέ τό έν τη πεδιάδι,
έχον πρωτεύουσαν τά Αρσένιον, παρά τά νΰν «Γκερλί», έν τη
πεδιάδι εύλόγως τιθέμενον' ή τό μέν κατά τάν Παγασιτικόν βασίλειον μετά τού Όρμενίου άνήκεν άλλω τινί, το δ’ ένταΰθα μετά
τού Αρμενίου τω Εύρυπύλφ' καί έτι άπλούστερον, γράφων τις
οϊ ό’ εχον Αρμένιον και συνεχώς τά λοιπά άνευ χάσματος, δύναται νά έχη κατά τάς άνω ερμηνείας λύσιν τινά εύλογον, καίτοι ούτω θά παρέμενον άνερμήνευτα πολλά περί τοΰ Όρμενίου
παραδοθέντα, έκτος άν καί ταΰτα ήθελέ τις νά άποδώση τφ
Άρμενίω. Ούτως άρα ή παραδοχή τοΰ χάσματος καί τό δτι ύπόκεινται έ. ά. δύο βασίλεια ερμηνεύει τά πάντα.
’Αλλά και ούτως έρμηνευομένων οπωσδήποτε τούτων, έπέρ-
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χεται σημαντική άπορία : διά τί δήλα δή δ 'Όμηρος παρέλιπε
την Λάρισαν κα! την Κρα ννώνα, τάς άναμφισβητήτως μεγίστας
καί σπουοαιοτάτας των κατά την δλην Θεσσαλίαν πόλεων, έφ
ών και νεολιθικοί μεγάλοι συνοικισμοί καί των μετέπειτα περιό
δων ύπάρχουσι, καί περί ών ούδεμία σοβαρά άντιλογία δύναται
νά προκύψη δτι δήθεν δεν κατωκοΰντο, ή δεν ήκμαζον κατά τε
την υπό τοΰ Όμηρου περιγραφομένην περίοδον, καί καθ’ ήν αδτός ό ποιητής έζη- δεν δύναται δέ οδδεμία των εν τφ Καταλόγφ
πόλεων νά ταυτισθή προς τάς δύο ταύτας, καθοριζόμενων σα
φώς των όρίων των βασιλείων έκάστων.
Καί ή μέν Κραννών δύναταί τις νά δεχθή δτι μετωνομάσθη
εκτοτε, καί άναφέρεται δτι εκαλείτο πρότερον Έφνρη' άλλ-5 ή
Λάρισα ούτε μετήλλαςέ ποτέ ονομασίαν και λέξις πελασγική
όμοφώνως θεωρείται- τό λεγόμενον δτι αΰτη εκαλείτο Πελασγι
κόν *Άργος είναι δυσχερέστατον πρός παραδοχήν διότι σαφώς

δνομάζεται ούτως δπό τοΰ Όμηρου ή σύμπασα κατά τήν μεγί
στων αδτής πεδινήν εκτασιν Θεσσαλία- έάν δέ δεχθώμεν δτι, δπως
εκαλείτο *Άργος ή δλη Πελοπόννησος καί ή πόλις *Άργος, οδτω
Πελασγικόν ’Άργος ώνομάζετο ή τε Λάρισα ως πόλις καί ή
Θεσσαλία ώς χώρα, θά περιπέσωμεν είς άλλας δυσχερείας, κυ
ρίως εις τό δτι δεν άναφέρεται ώς πρωτεύουσα ή πόλις βασιλείου
τίνος τό Πελασγικόν ’Άργος, έν ώ ή πόλις Άργος άναφέρεται.
Καί δμως είναι περίεργον δτι ό 'Όμηρος άριθμεϊ μετά των
Τρώων τό βασίλειον τοΰ 'Ιππόθου καί περιγράφει διά τοιούτων

χαρακτηρισμών, ώστε νά νομίση τις δτι αδτόχρημα ή Θεσσαλική αΰτη Λάρισα περιγράφεται- διότι λέγει έν Β 840-844 :
Ηππόϋοος δ’ άγε φΰλα Πελασγών έγχεσιμώρων

των, οϊ .Λάρισαν εριβώλακα ναιετάασκοντών ήρχ’ 'Ιππόθοός τε Πύλαιός τ’ όζος Άρηος,
υίε δύω Λήΰοιο Πελασγού Τευταμίδαοπρόκειται δέ περί βασιλείου εχοντος μίαν μόνον, μεγάλην βε
βαίως πάλιν, μετά σημαντικής περιοχής, καί ταύτην οικουμένην
υπό Πελασγών μόνον, ούσαν δέ καί εριβώλακα, ήτοι έν πεδιάοι
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κειμένην, ή εύφορον πεδιάδα κατέχουσαν' γνήσιοι δέ Πελασγοί
είναι οί ηγεμόνες αύτής, ό δ’ έτερος τούτων, ό πρεσβύτερος, ό
καί κυρίως ήγεμών βεβαίως, έχει όνομα Ιππικόν, οίον άρμόττει
Επποτρόφω χώρα, όποία ήτο άναμφισβητήτως άνέκαθεν ή θεσσαλική Λάρισα, λίαν πεφημισμένη καί μέχρι τής σήμερον.
Είναι δέ άςιον σημειώσεως ότι οί άρχαΐοι γεωγράφοι καί
ύπομνηματισταί τοΰ Όμήρου άδυνατοΰσι να προσαρμόσωσι τάς
άνω περιγραφείσας ύπό τοΰ ποιητοΰ ιδιότητας πρός τινα κατά
τήν Τρωάδα ή εγγύς περαιτέρω καλουμένην Λάρισαν, ως άδυνατοΰσι νά προσαρμόσωσι τούς παρεχομένους ύπό τοΰ Όμήρου
χαρακτηρισμούς τή Θήβΐ], ήν εΰρομεν έν Θεσσαλία σπουδαιοτάτην μέν επίσης έκ των άνασκαφών άποδειχθεισαν πόλιν, προσαρμοζομένην δέ πρός τάς περιγραφάς τοΰ ποιητού' διότι ό Στρά
βων έν ΙΓ' 620, 2 λέγει: «ποίλαι μεν ονν αι Αάρισαι, δει δέ των
έγγύς τινα δέξασθαι, μάλιστα δ’ άν τήν περί Κύμην υπολάβοι
τις όρθώς------ τής μέν έν τή Καϋστριανή Λαρίσης ονδέν έχομεν τεκμήριον ισχυρόν ως ήν ήδη τότε" ονδε γάρ τής Εφέσου"
τής δέ περί τήν Κύμην μαρτύριόν έστι πασα ή Αιολική ιστορία,
μικρόν ύστερον των Τρωικών γενομένη»' άλλ’ ούδέ τό τελευταΐον
τούτο είναι ισχυρόν μαρτύριόν, έάν μή προσαρμοσθή πρός τούς
τόπους αύτούς καί τά φΟλα" έπίσης λέγει ό Στράβων περί τής
θήβης των Κιλίκων ε. ά. 614, 65 «έν δέ τή μεσογαία από πεντήκοντα σταδίων έστίν ή θήβη έρημος, ήν φησιν ό ποιητής ύπό
ΙΙλάκω υληέσση" ονιε δε Πλάκος ή Πλαζ έκεΐ τι λέγεται, ovfr
ϋλη νηέρκειται, καίτοι πρός τή ’Ίδη»" βλ. περί τούτων καί
Πρακτικά 1908 σελ. 194-198.

Πολλά δέ καί άλλα όμοια άπορήματα ήδύνατό τις νά φέρη
πρός τό ζήτημα' άλλ’ ημείς άρκούμεύα έν τφ παρόντι τοΐς προ
ειρημένος, είς τήν ερμηνείαν των θεσσαλικών τόπων καί ιστο
ριών χρησίμοις' νομίζομεν δέ ότι έν τοΐς Όμηρικοΐς έπεσιν υπάρχουσι τοπικα'ι διηγήσεις, συνυφασμέναι μετά τών συμβάντων κατά
τά Τρωικά' ότι δήλα δή, άποικήσαντες έκ Θεσσαλίας ένεκα τών
συχνών έπιδρομών καί μεταστάσεων πολλάκις πρό τών Τρωικών
κάτοικοι είς τήν μικράν ’Ασίαν καί τούς έγγύς τόπους, καί συναποκομίσαντες τάς έν ταΐς μητροπόλεσιν αυτών παραδόσεις καί Εστο-
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ρίας, ίδρυσαν χά πολλά ομωνύμους έκείνχις αποικίας καί διεφύλαξαν τάς διηγήσεις ταύτας' δτε δέ μετέπειτα έγένετο δ μέγας
Τρωϊκός πόλεμος υπό των έν τή ηπειρωτική Έλλάδι κατοίκων,
κατά των όμαιμόνο>ν βεβαίως απογόνων των μνημονευθέντων
άποίκων, αί νέαι διηγήσεις περί τοϋ δεκαετούς τούτου πολέμου
διεσταυρώθησαν παρά τώ λαώ ούτως, ώστε δ τρεις τούλάχιστον
γενεάς μετά τά Τρωικά γράψας τά επη 'Όμηρος εύρε φερομένας εν τε ταΐς άποικίαις καί έν ταϊς μητροπόλεσι διεσταυρωμένας δημώδεις ποιήσεις των εθνών, πόλεων καί γενών έκαστων
έπΐ τούτων δέ στηρίζονται τά επη' διότι άλλως δεν ερμηνεύον
ται αί τοπογραφικώς τοσοΰτον άληθεις περιγραφαί καί χαρα
κτηρισμοί τών πόλεων έκαστων ύπ’ αύτοΰ' ούδέ ήτο δυνατόν
τότε, δυσχερές δέ καί σήμερον, εις άνθρωπος νά περιέλθη, νά
θεωρήση έπακριβώς, καί νά χαρακτηρίση άρμοδίως τοσαύτας
πόλεις καί τόπους.
Ύπό τοιοΟτον άρα πνεύμα περίπου νομίζομεν δτι πρέπει νά
έξετάζωνται τά ύπό τών άρχαίων παραδεδομένα, ίδίως τά υπό
τού μεγίστου καί άρίστου τών συγγραφέων, τοϋ Όμήρου, άτινα
καί τής προσηκούσης έρμηνείας δέονται καί άςια υπέρ πάντα
είσί, καί προσομοίως νά έρευνώνται καί συσχετίζωνται ύπό τών
άρχαιολόγων ταΰτα πρός τούς άνασκαπτομένους τόπους, ούχί δέ
καθ’ δ σύστημα νΰν έξετάζονται τά πολλά, άτοπον λίαν καί
άπροσδιόνυσον διότι οί καθ’ ήμάς άρχαιολόγοι καί άρχαιοδίφαι,
έλάχιστα προσέχουσι τοΐς ύπό τών άρχαίων συγγραφέων παραδεδομένοις' λαβόντες δέ διά τίνος ήμερών τινων άνασκαφής μετά
χείρας ομάδα οστράκων καί εύρηματίων, μονονουχί γραπτάς λύ
σεις χρησμών φέρον έκαστον τούτων έθεώρησαν κατατάξαντες
δέ αύτά έπιμελώς εις βυθμούς καί τάς έπ’ αύτών κοσμήσεις θαυμάσαντες, έλυσαν δι’ αύτών, ιί>ς ένόμισαν, καί τάς χρονικάς δια
φοράς καί τών λαών την γένεσιν καί τάς πορείας καί τών έθνών
τάς σχέσεις καί τόν χαρακτήρα.
Καί ταΰτα μέν λέγοντες ούδόλως νομίζομεν δτι δέν πρέπει
ταΰτα νά έςετάζωνται μετ’ άκριβείας' τούναντίον επιστημονικόν
καθήκον πρώτιστον είναι ή έπιμελεστάτη τών πραγμάτων καί
πραγματίων τούτων έξέτασις, ύπέρ πάντα δ’ άκριβώς έφροντίσχ-
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μεν καί ημείς νά διερευνήσωμεν ταΰτα ούτως, ώστε έφ’ έκαστου
εύρηματίου άλλοθέν τε καί έκ των εν Φθιώτισι Θήβαις άνασκαφών ήμών έπεγράψαμεν είδικώς τό στρώμα, την θέσιν καί την
κατάστασιν, έν η εύρέθη" άλλ’ άποφυγόντες τήν μονομέρειαν
καί ύποτέλειαν της λίαν έκτεταμένης συγκρίσεως καί παραβο
λής τούτων μόνον, προσεπαθήσαμεν νά εύρωμεν τήν έφ’ έκαστου
τόπου γενικήν ιστορικήν ακολουθίαν, ώς αΰτη ένεφανίζετο οι’
ευρημάτων πάντων των χρόνων, καί ώς υπό των άρχαίων συγ
γραφέων τυχόν έκασταχοΰ παρεδίδετο- προ πάσης δ’ έρεύνης
άνασκαφικής έποιήσαμεν τήν προσήκουσαν έπιλογήν, έξετάζοντες τόπους, χαρακτηριζόμενους υπό της άρχαίας παραδόσεως ώς
ό.ντας λίαν σπουδαίους καί σημαντικούς.
"Οτι δέ τό ήμέτερον σύστημα της γενικής έξετάσεως τοΰ τό
που έκάστου καί τοΰ πρός τάς άρχαίας παραδόσεις στενού σχετισμοΰ έν συνολική έρεύνη των χρονικών περιόδων αύτοΰ είναι
άρτιώτερον τής ειδικής μέν έν τινι σημείφ ή χρονική περιόδφ
έρεύνης αύτοΰ, γενικωτάτου δέ συσχετισμού προς άπασαν, εί δυ
νατόν, τήν ύδρόγειον σφαίραν τών ές χύτης εύρημάτων, άποδεικνύουσι τα έξής παραδείγματα : ένεργήσαντες άνασκαφάς έπί
μέν τοΰ έν Σέσκλφ προϊστορικού μικροΰ συνοικισμοΰ ό ήμέτερος X. ϊσούντας, έπί δέ τοΰ έν Ζερελίοις τοΰ 'Αλμυροΰ οί "Αγ
γλοι Wace καί Thompson, καί έξετάσαντες, ώς προσήκε,
μετά μεγάλης λεπτομέρειας τά στρώματα καί τα ευρήματα,
κατέληξαν εϊς χρονολογικά καί έθνολογικά συμπεράσματα άνευ
ούδεμιάς άφετηρίας" διότι έπί μέν τοΰ έν Ζερελίοις συνοικισμοΰ
υπήρχον άνωτάτω άναμίξ θραύσματα Ιστορικών χρόνων καί αρ
χαϊκών καί γεωμετρικών καί μυκηναίων έπί ένάς στρώματος"
άπό τίνος άφετηρίας δύναταί τις νά χρονολόγηση τά υποκείμενα ;
άπό ούδεμιάς άναμφισβητήτως καί έπωφελώς, πλήν άπό της τε
λευταίας, τής άρχαιοτάτης, δεομένης καί ταύτης έρμηνείας- ού
τως interpres eget interprete, ώς λέγει ό Κικέρων. Όμοίως
έν Σέσκλω ούδεμία ύπήρχεν άνωτάτω χρονολογική άφετηρία
σαφής, μηδέ μυκηναίων θραυσμάτων εύρεθέντων έκεΐ.
Καί δμως έξήγαγον συμπέρασμα οί "Αγγλοι έθνολογικόν τε
καί χρονολογικόν περί συμπάσης τής Θεσσαλίας, καθ’ δ ή μέν
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εν τή χώρα ταύτη έμφάνισις της χαλκής περιόδου είναι σύγχρο
νος τη έν Κρήτη έπικληθείση Τρίτη ’ Οψίμω Μινωϊκή, ή δέ κατά
τήν μυκηναίαν περίοδον δήθεν κατάπτωσις τής τέχνης έν Θεσ
σαλία (έν Ζερελίοις δήλα δή) δηλοί δτι κατ’ χύτην φκει έκεϊ
λαός φυλετικώς διάφορος των Ελλήνων- άλλ’ έν τοιαύτη περιπτώσει, άληθευούση, πάντα τα ύπό τού Όμήρου καί των άλ
λων μετέπειτα άρχαίων συγγραφέων παραδεδομένα ήμΐν περί
δέκα βασιλείων έν Θεσσαλία τής περιόδου έκείνης, ών έν του

Άχιλλέως, ίσάξιον, εί μή μεΐζον τοΰ των ’Ατρειδών, θά είναι
κενοί λόγοι, οί δέ άνθρωποι έκεΐνοι θά κατήλθον διά μιας καί
αίφνιδίως έξ ουρανού ίσως" έννοεΐται δμως δτι τοιαΰτα συμπε
ράσματα έκ τής άνασκαφής ένός καί δύο πτωχιστάτων προϊστορι
κών συνοικισμών, έκ τών ύπερτριακοσίων τούλάχιστον, οϊτινες
δύνανται άσφαλώς νά άριθμηθώσιν έν Θεσσαλία, δέν δύνανται νά
έςαχθώσιν είναι τό αύτό, ως έάν τις μετά τρισχίλια έτη άνασκάψη τό «Μπραχάμι» παρά τάς νΰν ’Αθήνας καί έκ τών έξ
αύτοΰ ευρημάτων χαρακτηρίση τον δλον σημερινόν πολιτισμόν
τής Ελλάδος καί τής Εσπερίας Εύρώπης.
’Επίσης ό X. Τσούντας έλάχιστα έφρόντισε περί τών άρ
χαίων παραδόσεων, έξήγαγε δέ μέγιστα συμπεράσματα έκ τινων κοσμήσεων καί τρημάτων, λέγων τάδε (πρβ. « Αί Άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου» σελ. 398-399) « αί πλεισται έκ
τών συμφωνιών, τάς όποιας παρετηρήσαμεν μεταξύ τής Θεσ
σαλίας καί τών βορειοτέρων χωρών, άναφέρονται είς τήν τέ
χνην τής νεωτέρας περιόδου τού λιθικού αίώνος. Τότε έμφανίζε-

ται είς τήν θεσσαλικήν κεραμεικήν τδ σπειροειδές κόσμημα,
τότε αί διακεκομμένοι κεντηταί αύλακες έπί τών

έγχαράκτων

άγγε/ων, τότε τό πρώτον άπαντώσιν έπί τών κεφαλών τών ειδω
λίων τρήματα κλ. ’Επειδή δέ κατά τά αλλα ή κεραμεική τής άρ-

χαιοτέρας περιόδου διαφέρει ούσιωδώς, δεν είναι άπί&ανον, δτι
τούς νεωτερισμούς εφερεν είς την Θεσσαλίαν ό έτερος τών δύο
λαών — ό τών Πελασγών πιθανώς — τότε μεταναστεύσας
κτλ.»- τό σπειροειδές αρα κόσμημα, αί κεντηταί αύλακες καί τά
τρήματα δύνανται νά έρμηνεύσωσι τό ζήτημα τής καθόδου τών
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Πελασγών, περί ών ή Ελληνική άρχαιότης τοσαΟτα παρέδωκεν ήμϊν!
Άλλ’ αν τά περί τής νΰν τέχνης των λίαν απλών κεραμέων
προχείρως διερευνήση τις, θά κατανόηση πόσον επισφαλές πράγμα
είναι ή εξαγωγή συμπερασμάτων εκ τινων σπειρών, αύλακίων
καί τρημάτων ήμεϊς μεταβάντες εις άπλοΰν παρά τόν Βόλον κεραμουργεΐον καί επί μακρόν συζητήσαντες μετά του κεραμέως
καί των βοηθών αύτοΰ περί τής αιτίας, δι’ ήν έποίουν σπείρας,
στικτά τρήματα καί αυλάκια περί τάς στάμνους καί χύτρας, κο
σμήματα δέ φύλλων, κλάδων, στεμμάτων, λεοντοκεφαλών κττ.
περί τά « κανάτια πολυτελείας », ως ώνόμαζον αύτά, έλάβομεν
απαντήσεις, εξ ών κατελήξαμεν εις τό συμπέρασμα δτι, άν οί νΟν
άπλοι κεραμείς, οί ίσχυρώς προσομοιάζοντες τοϊς παναρχαίοις
έκείνοις, έμάνθανον τήν τεραστίαν σημασίαν, ήν οί περί τά προϊ
στορικά άσχολούμενοι αρχαιολόγοι άποδίδουσι ταΐς σπείραις αύτών, τοϊς αύλακίοις, τοϊς τρήμασι και λοιποΐς κοσμήμασι, θά
ήπόρουν.
Έτέρα άπόδειξις περί τής σφαλεράς όδοΰ πρός έξαγωγήν
συμπερασμάτων διά τής ύπερλεπτομεροΟς μέν έξετάσεως τών
κοσμημάτων και υπερτιμήσεως αύτών, περιφρονήσεως δέ τών
κοινοτάτων τεχνικών τρόπων έν τοϊς εργοις έκάστοις, είναι δτι,
έν φ οί δΐοι Πελασγοί έφημίζοντο ώς κτίσται, οί κρίνοντες καί
διονυχίζοντες αυτούς άρχαιολόγοι

πολλάκις άγνοοϋσι τά τής

κτιστικής τέχνης, π. χ. ό X. Τσούντας, λέγων περί τοΰ έν Διμηνίφ τάφου, ου παρατίθησι μεγάλην είκόνα ε. ά. σελ.

154

«χρήσις πηλού πρός σύνδεσιν τών λίθων φαίνεται δτι δέν έγινε»'
άλλ’ ό προχείρως κομίζων τό «πηλοφόρι» παϊς τών κτιστών δύναται εύχερώς καί άσφαλώς νά διακρίνη τό « λασποτοΐχι » τής
«ξερολιθιάς», ήτις καί «ξεροτοΐχι» καλείται' είναι δέ άπλαϊ ξηρολιθίαι οί τοίχοι καί οί θόλοτ τών τάφων τούτων ώς πρός τούτο
υπήρξαν ευτυχέστεροι βεβαίως ό Wolters καί Lolling γράψαντες περί τής κτιστικής τοΰ έτέρου μεγάλου θολωτού τάφου
Διμηνίου έν Athen. Mitteil. 1888 σελ. 435 δτι οί λίθοι έκτίσθησαν ohne jedes Bindemittel aufeinander.
'Ότι δέ καί είς λογικά σφάλματα δύναται νά άγάγη ή τοι-
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κύτη έμμονή περί τήν εξαγωγήν μεγάλων συμπερασμάτων έκ
μικροτάτων αιτίων, άποδεικνύει τό φερόμενον υπό τοΰ X. Τσούντα
ως μέγιστον των επιχειρημάτων αυτοΰ κατά τής περί καύσεως
των νεκρών θεωρίας’ καταπολεμών δήλον δτι αυτήν έ. ά. σελ.
129-130 λέγει «άλλα ϋειικώτερα τεκμήρια εναντίον τής καύ
σεως παρέχουσι τά κτερίσματα' πρώτον άνεκαλύφθησαν είς τούς
τάφους τής Σύρου πλείονες καρφίδες, αΐτινες έχρησίμευον αντί
πορπών προς σνγκράτησιν τοϋ Ιματίου επί τών ώμων' επί τεσσά
ρων δέ έξ αυτών έσώζοντο κατά τήν άνακάλυψίν των λείψανα
κλωστής (ταΰτα υπογραμμίζονται υπό τοΰ X. Τσούντα), ήτις ως

φαίνεται έχρησίμευεν, δπως μετά τήν έμπόρπησιν συνδέωνται τά
δύο άκρα τής καρφίδος καί κωλύηται οΰτω το Ιμάτιον νά έξολισθήση. Προφανώς λοιπόν οί νεκροί, επί τών όποιων άνεκα
λύφθησαν αί καρφίδες αΰται, έτάφησαν φορονντες Ιμάτια' τά
λείψανα δμως τών κλωστών αποδεικνύουσιν, δτι τά [μάτια αυ
τών δεν έκάησαν ».
Άλλ’ άφ’ ου οί νεκροί έτάφησαν φοροΰντες [μάτια, πώς τά
μέν [μάτια πάντα «έλειωσαν», ώς νΰν λέγομεν, ήτοι άποσυνετέθησαν δλως ύπό τοΰ χρόνου, καί ούόέν άφήκαν ίχνος, διετηρήθησαν δέ λείψανα άσθενοΰς κλωστής, συγκρατούσης τά δύο άκρα
τής καρφίδος, τής συνδεούσης τά άκρα τοΰ ίματίου; τό πράγμα
είναι λογικώς, ήτοι ούσιαστικώς, άδύνατον' διότι ή κλωστή μό
νον άν ήτο έκ χρυσού ήδύνατο νά σωθή' καί έκ νήματος χαλκού
άν ήτο, θά κατιοΰτο’ βεβαίως ή κλωστή ήτο νήμα άπλοΰν, έξ
ού ποιοΰνται τά [μάτια, φυτικής τίνος ή ζωικής ούσίας, λίνου,
έρίου, βάμβακος ή όμοιου’ τουλάχιστον ό X. Τσούντας ούτω νοεί
αύτήν' διά τίνος θαυμασίας έπιδράσεως ή μέν κλωστή διέφυγε
τήν άποσύνθεσιν, τά δέ [μάτια, υπέκυψαν τελείως 6π’ αύτήν;
διότι καί άραχνοϋφή άν είχον ποιηθή, θά ήσαν πάντως ισχυρό
τερα τής κλωστής. Φαίνεται δτι τριχοειδή τινα βιζίδια έξέλαβεν
ό X. Τσούντας ώς κλωστάς.
Καί ταΰτα μέν είναι παραδείγματα τινα έκ πολλών, άτινα
ήδύνατό τις νά συγκομίση έκ βιβλίων καί έκθέσεων λίαν σημαν
τικών άρχαιολόγων, οίτινες, πολλά καί γενναία κατορθώσαντες,
είναι συγγνωστοί, άν άνθρωπίνως περιέπεσον είς τινα άστοχή-
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ματα έξ ύπερβάλλοντος ζήλου και θάρρους, άκολουθούντες συστήματί τινι, ή ίδιον προσπαθοΰντες νά δημιουργήσωσι, τής τοιαύτης φιλοτιμίας συνεπαγόμενης φύσει καί περίπτωσιν εις σφάλ
ματα, οΐα καί εγώ ήρίθμ·ησα έμαυτώ’ άλλ’ εάν βώμεν περαι
τέρω περί την έξέτασιν γνωμών ετέρων αρχαιολόγων, περί τά
προϊστορικά άσχοληθέντων, θά ίδωμεν παράδοξα' αρκεί προς
τοΰτο εν παράδειγμα: ό Γ. Σωτηριάδης, έξέθηκεν έν δημοσία
διαλέξει άπό τοΰ βήματος τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τώ
1908, δτι έν Βοιωτία που, άποκαλύψας τάφον νεολιθικού νε
κρού, εϋρε διατηρούμενον ετι το κρέας, ήτοι την σάρκα, έπί τί
νος δστοΰ αυτού καί σκώληκα έπικαθήμενον' δλίγα ετη πρότερον ό αυτός Γ. Σωτηριάδης, εύρών έπί τίνος λόφου κατά τήν
Χαιρώνειαν νεκρούς τεθαμμένους, έκόμισεν αύτούς έν θριάμβω
είς ’Αθήνας, καί διεκήρυξεν αύτούς ώς όντας τούς ιερολοχίτας
τοΰ 338 π. Χρ.' άλλ’ ό X. Τσούντας έςήγαγεν αύτόν έκ τής
πλάνης, είπών ότι ήσαν νεκροί νττερόισχίλια έτη άπέχοντες των
ιερολοχιτών έκείνων.
Τούτων άρα ένεκα νομίζω ότι πρώτιστα μέν πρέπει νά έρευνηθώσιν έν Θεσσαλία τόποι σπουδαίοι, περί ών ή άρχαία παράδοσις άφήκεν ήμΐν άναμνήσεις σημαντικάς, οίοι είναι ή Ίωλκός (1), α£ Φεραί, ή Κραννών, ή Αάρισα, α£ Θήβαι, ή "Αλος,
ή Φάρσαλος, ήτις φαίνεται ούσα ή πόλις Ελλάς τού Όμήρου,
και άλλαι όμοιαι, ή δ’ ερευνά αυτών νά γένηται γενικωτέρα, εί1

(1) Ό Fr. Staehlin έν Pauly2 R. Ε. έν λέξει Ίωλχος αποδίδει τφ
X. Τσούντςι τήν πρώτην ιδέαν περί τοΰ δτι «5 τη έκειτο έπί τοΰ νΰν κα
λούμενου Κάστρου τοΰ Βόλου ή «Παλαιό»· καί όντως μέν ό X. Τσούντας
ένωρίτερον παντός άλλου, καθ’ δσον γινώσκω, προέτεινε τοιαύτην γνώ
μην· άλλ’ ού μόνον δέν άπέδειξεν αυτήν, άλλ’ ούδέν χωρίον άρχαίου συγγραφέως προσεκόμισε πλήν τοΰ υπό τοΰ Leake κομισθέντος Στράβω
νος· τό δέ μέγιστον κατέστησεν αυτήν λίαν άνίσχυρον ό ίδιος, γράψας
έ. ά. σελ. 400 σημ. 2 «πιθανόν όμως είναι έξ άλλου, ότι όταν ή πόλις
παρήκμασε καί άπώλεσε τήν δύναμίν της, οί κάτοικοι έγκατέλειψαν τόν
πανάρχαιον συνοικισμόν καί εκτιοαν νέον υψηλότερα, πρός τούς πρόποδας τοΰ Πηλίου». Άλλ’ αί είκασίαι αύται οί) μόνον πι&αναί δέν είναι,
άλλ’ άπεδείχθησαν ύπ’ έμοΰ καί έσφαλμέναι’ βλ. Πρακτικά 1909 σελ.
155-158.
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δυνατόν, ούχί μονομερής’ δεύτερον δέ πρέπει ή έξέτασις των ευ
ρημάτων νά τελήται λεπτομερέστατη, άλλ’ αύτοτελής, άνευ όήλον δτι των άπειρων εκείνων πρός μεμακρυσμένους τόπους παρ
αλληλισμών, ών τάς όμοιότητας δύναταί τις εφάπαξ νά θεώρηση
τό πλεϊστον τυχαίας καί συμπτωματικάς και τη φύσει τοΰ άνθρώπου έν γένει όφειλομένας' διότι, εάν μή πρώτον πρός τά εγ
γύτατα βεβαιωθή ή διά παραλληλισμών συγγένεια έκάστων και
αί βαθμίδες αύτής, είναι ματαιοπονία ή πρός τά λίαν μεμακρυσμένα παραβολή’ τρίτον πρέπει νά έρευνώνται άριστα αί άρχαΐαι
παραδόσεις καί μύθοι, νά βασανίζωνται δέ άπασαι αί γνώμαι τών
παλαιών συγγραφέων, οίτινες καί εγγύτερον πρός τά εξεταζό
μενα πράγματα ή ήμεΐς ήσαν, καί ισχυρότεροι την κρίσιν καί
τόν νοΰν έν γένεί’ ουτω δεν πρέπει νά ύπερφρονώμεν, διότι έχομεν μέσα Ιρεύνης τελειότερα εκείνων, στερούμεθα δέ τής πνευ
ματικής αύτών διαύγειας, ής ένεκα καί πάντα τά μέσα καθίσταν
ται άτελή' τελευταΐον δέ πρέπει μετά μεγίστης έπιμελείας νά
έξετασθη ή τοσοΰτον ίσχυρώς υπό τών αρχαίων καί έμμόνως έκφερομένη ιδέα τοΰ αυτοχθονισμού, ήν προετείναμεν καί υπεστηρίςαμεν δι’ όλίγων έν τοΐς Πρακτικοΐς τοΰ 1908 σελ. 187-193,
δι’ ής πλεΐσται άπορίαι δύνανται νά έπιλυθώσιν’ οΰτω πως προτιθέμεθα νά συνεξετάσωμεν εύθέτως τά τής προϊστορικής περι
όδου.
β ) Εν Παγασαΐς, Δημητριάδί, Μαγνησία καί Μητροηόλει.
Τά τείχη Δημητριάδος-Παγασών εκδοαις τοΰ περί τών γραπτών
στηλών συγγράμματος' επιγραφικά ευρήματα Βοίβης, Ση πιάδος, Όλιζώνος' άγαλμα εκ Μητροπόλεως.

Περί τά τέρμα τοΰ έ'τους τούτου, μή κατασταθείσης δυνατής
τής συνεχίσεως τών έν Δημητριάδι-ΓΙαγασαΐς άνασκαφών, περιωρίσθην εις έξερεύνησιν τών τειχών τών δύο τούτων πόλεων, ών
τήν θέσιν ήδη καθώρισα έν Πρακτ. 1912 σελ. 213-218’ λεπτο
μέρειας τής έρεύνης ταύτης κρίνω περιττόν νά παραθέσω ένταΰθα’ διότι, άρξαμένης άπό τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου τοΰδε τοΰ
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έτους (1913) της έκτυπώσεως, φροντίδι της ’Αρχαιολογικής
Εταιρείας, τοΰ περί των γραπτών στηλών Δημητριάδος-Παγασών
έργου μου, έν τη γενική είσαγωγή περί της θέσεως καί της ιστο
ρίας των δύο τούτων πόλεων καί των εκεί άνασκαφών παρατί
θενται αί λεπτομέρειαι αύται άρμοδίως.
Συνεκομίσαμεν δέ είς τδ Μουσεϊον Βόλου κατά τό έτος τοΰτο
καί τινας έπιγραφάς έκ Κάπου ρν ας-Καναλίο.)ν (άρχαίας Βοίβης),
έκ Παλαιοκάστρου Λανκου (άρχαίας Όλιζώνος), έκ Σηπιάδος
καί έξ ’Ιωλκον, ένθα, κτιζόμενης οικίας, εύρέθησαν μικρά τινα
τμήματα χαλκωμάτων, θραύσματα μυκηναίων άγγείων, ών πλού
σιος έμφαίνεται ό λόφος ούτος καί τα περί αύτάν έγγύς, καί
άγαλμα μαρμάρινον καθημένης γυναικός (’Αφροδίτης πιθανώς),
ευρεθέν έπί τών έρειπίων τοΰ ναοΰ της Καστνίας ’Αφροδίτης έν
τη παρά τό Παλαιόκαστρον Καρδίτσης αρχαία Μητροπόλει, περί
ής βλ. ΙΙρακτικά 1912 σελ. 178. Τών έπιγραφών τούτων τινές
είσίν έκδεδομέναι- τών άνεκδότων ή δημοσίευσις θά τελεσθη έν
τη άκολουθία τών έμών Θεσσαλικών επιγραφών, τών έκτυπουμένων έν τη Άρχ. ’Εφημερίδι άπό τοΰ έτους 1910.
1913 — Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ
α'.)

’Ονοματοθεσία νομών καί έπαρχιών τών νέων χωρών.

1) Ή ορθή μέθοδος τών ονοματοθεσιών δήμων, κοινοτήτων,
επαρχιών, νομών

σύστημα γενικής ονοματοθεσίας

τοΰ νυν 'Ελληνικού Βασιλείου.

Ευθύς μετά την είς την Νοτίαν Ελλάδα ένωρίς άρξαμένην
προσάρτησιν τών διά τών εδτυχών πολέμων τοΰ 1912 καί 1913
άπελευθερωθεισών χωρών, ήσχολήθη ή ’Αρχαιολογική Εται
ρεία δι’ ειδικής έπιτροπείας είς τήν έξεύρεσιν τών καταλλήλων
δνομάτων, δΤ ών δρθώς καί επωφελώς τη ιστορία τοΰ τόπου καί
τή νΰν χρήσει θά κατωνομάζοντο οί νομοί καί αί έπαρχίαι καί
οί δήμοι τής Νέας Ελλάδος καί θά μετωνυμοΰντο αί πόλεις καί
τά χωρία, τά έχοντα ξενικά ή ακαλαίσθητα ονόματα. Πρός τό
10
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έργον τοΰτο έκλήθην νά άποστείλω κάγώ τήν έμήν συμβολήν
μή άποτελών δμως μέλος τής συσταθείσης επιτροπείας, ώς μα
κράν των ’Αθηνών διαμένων, λόγω τής στρατιωτικής καί πολι
τικής υπηρεσίας μου, είργάσθην άνεξαρτήτως αυτής καί άνεκοίνωσά τινα τμηματικώς άποτελέσματα τής έμής Ιργασίας δημο
σία μέν διά τοΰ ήμερησίου τύπου, ιδία δέ δι’ υπομνημάτων πρός
τε τό 'Γπουργεΐον των Εσωτερικών καί πρός τήν ’Αρχαιολογι
κήν Εταιρείαν. Ταΰτα πάντα άναθεωρήσας, δημοσιεύω συντόμως ενθάδε, ώς άποτελοΰντα ίδιαν μελέτην καί δντα άποτελέ
σματα ερευνών μου, καίπερ προχείρων, κατά τόδε τό έτος.
Καί πρώτον μέν δέον νά κατανοηθή δτι τοιαΟτα έργα είναι
ανάγκη νά τελώνται κατά σύστημα έπιστημονικόν καί μετά με
λέτην, γινομένην ύπδ πάντων των όντως δυναμένων νά συμβάλλωνται εις τό εργον, ούχί δέ άπλώς καί τών φιλοτιμουμένων μέν
πρός τοΰτο, μή σχόντων δέ τήν εύκαιρίαν νά άσχοληθώσιν είς
περιηγήσεις καί έρεύνας έν τή αρχαία τοπογραφία, μόνον δ’ έκ τών
βιβλίων προσπαθούντων νά άντλήσωσι τάς κυριώδεις πηγάς πρός
τοιαΟτα ζητήματα" τό πάντων άριστον θά ήτο νά άνατεθή έκάστω άρμοδίφ άνδρί τμήμά τι τής Ελλάδος, δπερ νά περιέλθη
αύτός καί δι’ δψεως τών τόπων νά έξακριβώση τά πράγματα,
συλλέγων καί τάς παρά τώ νΰν Έλληνικώ λαφ τοπωνυμίας καί
διηγήσεις, ών πλεϊσταί είσιν εξαίρετοι καί χρησιμώταται πρός
τήν εργασίαν ταύτην" τό πόρισμα δέ τών ερευνών τούτων εύλο
γον είναι νά όποβάλληται δι’ ύπομνήματος καί νά συζητήται
υπό τών τοιούτων εργατών μετά τών άρμοδίων γεραιτέρων συμ
βούλων.
’Έπειτα δέ είναι άπαραίτητον νά καθορισθώσιν αί γενικαί
βάσεις τοΰ δλου έργου" κατ’ έμήν γνώμην αύται είναι αί έξής :
α') Αί όπό πολλών φιληδούμεναι ξενικαί καί μεσαιωνικαί
όνομασίαι πρέπει ή νά μή λαμβάνωνται μηδόλως ύπ’ δψιν, ή
έλάχισται καί έν άπολύτιρ άνάγκη, έάν έκτακτόν τι ιστορικόν
γεγονός, έτι δέ τό εύηχον καί ώραΐον καί οπωσδήποτε έλληνίζον ή έξελληνιζόμενον τοΰ όνόματος έπιβάλλωσι τήν προτίμησιν
αύτοΰ από παντός έτέρου.
β') Τά μή δντα καθαρώς Ελληνικά όνόματα, ήτοι τής γνη-
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σίας Ελληνικής γλώσσης, νά μή λαμβάνωνται ύπ’ όψιν" εάν δέ
τι όνομα υπό τών νΰν κατοίκων ύπάρχη έν χρήσει καί παρηχή
πρός τι σαφές Ελληνικόν, νά προτιμάται τό δεύτερον π. χ.
υπάρχει θέσις έν τη Θεσσαλική Μαγνησία καλουμένη τά Μολυ
βιά, ένθα διακρίνονται ερείπια άρχαίας πόλεως, της Μελιβοίας

πιθανώτατα- πρός επωνυμίαν τοΰ πέριξ δήμου, ή τής κοινότητος,
ή τίνος εγγύς χωρίου, έχοντος ξενικόν όνομα, είναι βεβαίως εύ
λογον νά προτιμηθή ή αρχαία σαφής λέξις.
γ') Πρός καθορισμόν των νομών και έπαρχιών δέον νά λαμβάνηται όνομα άρχαΐον Ελληνικόν χώρας ή περιοχής, άνταποκρινόμενον, κατά πάσαν δυνατήν προσέγγισιν, πρός τά όρια τής
νΰν έν χρήσει έκτάσεως' προκειμενων δέ πλειόνων τοΰ ενός, νά
προτιμάται τό σπουδαιότερον καί εύηχότερον π. χ. καλείται
νΰν νομός ’Αττικοβοιωτίας, Άργολιδοκορινΰίας, Αιτωλοακαρνα
νίας, Φ&ιωτιδοφωκίδος κτλ., ή κεχωρισμένως Αττικής και Βοιω
τίας κττ., άτινα ούδένα νοΰν εχουσιν, είναι δέ μακροσκελή καί

ώς πρός τήν σύνθεσιν ήχοΰσι κακώς- εύλογον θά ήτο νά καθορισθή κατά προτίμησιν νομός Αττικής (έπαρχία Βοιαηίας), ’Αρ
γολίδας (έπαρχία Κορινϋίας), Αιτωλίας (έπ. ’Ακαρνανίας), Φ9ιώτιδος (έπ. Φωκίδος) κτλ.. "Αν λάβη τις υπ’ δψιν ότι έν έκάστιρ

νομω τελείται υπό τών δημοσίων άρχών γραπτή χρήσις τοΰ ονό
ματος αύτοΰ κατ’ έτος δεκακισμυριάκις τούλάχιστον, θά οΕκονομήσωσιν αί άρχαί αύται ύπέρ τάν ήμισυν τοΰ χρόνου πρός
γραφήν καί ύπέρ τό ήμισυ τής ύλης, έφ’ ής γράφουσι ταΰτα.
δ') Διά τήν κατονομασίαν τών δήμων καί κοινοτήτων δρθόν
είναι νά λαμβάνηται ή πληθυντική γενική τοΰ έθνικοΰ τής πλησιεστέρας άρχαίας πόλεως ή κώμης, π. χ. δήμος Άϋηναίων,
Πειραιέων (ούχί Πειραιώς), Λαρισαίων (ούχί Λαρίσης),
τριέων (ούχί Βόλου), κοινότης

Φαρααλίων

Αημη-

(ούχί Φαρσάλων),

Κιεριέων (ούχί Σοφάδων), Φαλανναίων (ούχί Τυρνάβου), Όλοοοονίων (ούχί Έλασσόνος) κτλ., έν άπορία δέ ονόματος σαφοΰς,

αίρετώτερον είναι νά σχηματίζηταί τι δμοιον έθνικόν έξ δνόματος παρακείμενης άρχαίας θέσεως, ποταμοΰ, όρους, νεωτέρας έλληνικής τοπωνυμίας καλής, ή νά άφίνηται ξενικόν καί κακόηχον όνομα, άκατανόητον καί πολλάκις όμωνυμοΰν έτέρω καί παρέ-
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χον άλλας τε δυσχερείας καί τη τηλεγραφική καί ταχυδρομική
υπηρεσία πλείστας καί έπιβλαβεΐς τοίς κατοίκοις.
ε') Αί πρωτεύουσαι των δήμων καί κοινοτήτων δέον νά όνομάζωνται διά τοΰ αύτοΰ ονόματος της άρχαίας πόλεως ή κώμης
κτλ., ών τά εθνικά έλήφθησαν πρός δήλωσιν των έν § δ' έκτεθέντων, τά δε λοιπά, συντελοϋντα τώ δήμω ή τη κοινότητι χω
ρία, δι’ ετέρων όνομάτων καταλλήλων, ών τινα έν πάση απο
ρία Ελληνικών άρμοζουσών λέξεων και νεωτέρων τοπωνυμιών,
δύνανται νά μεταφράζωνται ή παραφράζωνται έκ της σημασίας
τής ξένης λέξεως, ή νά σχηματίζονται έξ όνομάτων σπουδαίων
άνδρών έκ τής ιστορίας του τόπου.
Εύνόητον καθίσταται ότι πρός εϋρεσιν τών ώς εϊρηται όνο
μάτων τά μέγιστα συμβάλλονται αί άρχαΐαι έπιγραφαί, αί'τινες
άποτελοϋσι τήν άρίστην πηγήν πρός τε τοιοΰτον σκοπόν καί
πρός βεβαίωσιν τών έν έρειπίοις σφζομένων, άλλ’ άγνοουμένων
όνομαστί, τετειχισμένων πόλεων, ή ύπό μέν τών άρχαίων άναφερομένων, νυν όέ μή δυναμένων σαφώς νά καθορισθώσι. Τού
του ένεκα πανταχοΰ έν ταΐς έρεύναις μου προσεπάθησα διά πρό
χειρόν άνασκαφών είς σημεία τών προειρημένων έρειπίων, μηνόοντα υπαρξιν ναοΰ, καί καθιστώντα πιθανήν τήν έν αότοίς άνάθεσιν ψηφισμάτων, νά άνεύρω τοιαύτας έπιγραφάς, ών μία μό
νον θά ήρκει πρός διαφώτισιν πολλών ζητημάτων, έν οίς καί
ιστορικά σημαντικά.
Άλλ’ άτυχώς ή γνώμη μου αυτή ούχί μόνον δεν δπεστηρίχθη όπό τοΰ ’Αρχαιολογικού Συμβουλίου, άλλά τουναντίον κατεδιώχθη, θεσπισθείσης υπ’ αυτοΰ διατάξεως, μή περιλαμβανομένης έν τοΐς κειμένοις νόμοις, μηδε πήγαζούσης έξ αότών όπωσδήποτε, δι’ ής μόνον είς όνο σημεία κατ’ έτος δύναται νά τελέση άνασκαφάς έκαστος έφορος άρχαιοτήτων τής έπιβολής
τοιαύτης άπαγορεύσεως δεν εύρίσκω σπουδαίον λόγον ούτε έγώ,
ούτε άλλοι ομότεχνοι' διό ευελπιστώ ότι θά άναθεωρηθή, άφ’ ού
πολλάκις άπόλυτος άνάγκη, έξ άνευρέσεως ακινήτων άρχαίων
κατά τύχην υπό γεωργών καί άλλων πολλαχοΰ, έπιβάλλει τήν
έντός τοΰ αυτοΰ έτους πρόχειρον σκαφικήν έρευναν πλέον ή δε
κάκις υπό τοΰ αότοϋ έφορου.
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Ώς μόνην όμως δικαιολογίαν πρός τήν ώς άνω αντίθετον τή
έμή γνώμην τοΰ είρημένου Συμβουλίου όύναταί τις νά έκλάβη
τήν πληθωρικήν Ανεύρεσιν κινητών τε καί ακινήτων αρχαίων,
ών τά μέν Απαιτοΰσιν εργώδη μεταφοράν, συγκέντρωσιν καί Ανίορυσιν έν Μουσείοις, τά δέ φύλαξή διηνεκή καί Αποζημιώσεις
δαπανηράς’ άλλ’, αγαθή τύχη, τό ήμέτερον Κράτος έπεδείξατο
εσχάτως (δώμην πολεμικήν καί ύγιά εντασιν πρδς ποικίλην πρό
οδον, έξ ών προκύπτει καί ή οικονομική άντοχή, χαίρων δέ πρέ
πει τις νά βλέπη καί τήν έκ τών σπλάγχνων τής μητρδς γης εις
τό φως τοΰ ελληνικού ήλιου επαναγωγήν ωραίων καί σημαντι
κών καί πολυτρόπως διδακτικών ευρημάτων του ενδόξου Ελλη
νικού κόσμου, άτινα διά νοΰν έχούσης καί σώφρονος διοικήσεως
έλαχίστας θά είχον Απαιτήσεις.
2) Κατονομασία τών νομών καί επαρχιών
της Μακεδονίας καί Ήπειρον.

θεωρήσας δ’ έπείγουσαν τήν δι’ Ελληνικών ονομάτων κατά
τό προμνημονευθέν σύστημα μετονομασίαν τών « σαντζακίων »
καί « καζάδων » τής Μακεδονίας καί ’Ηπείρου, διότι ευθύς Από
τών Αρχών του έτους 1913ου ήρξατο φιλοτίμως τό ήμέτερον Κρά
τος νά διοική διά τών Αρμοδίων Αρχών παντός πολιτειακού κλά
δου τάς νέας έπαρχίας, έφοδιάζον αύτάς διά σφραγίδων καί εν
τύπων μετ’ έπιγεγραμμένου έπισήμως έκάστου όνόματος αύτών,
δπερ προχείρως έξελέγετο, καί ήδύνατο διά τής χρήσεως νά έπικρατήση, καίπερ μή όρθώς έχον, έδημοσίευσα διά τής έφημερίδος.«’Αθήναι» τής 27'29'31 Μαρτίου καί 10 ’Απριλίου τοΰ
1913 καί τής «Εστίας» τής 22 ’Απριλίου 1913 τάς εξής μετονομασίας :

Τής Μακεδονίας· Σαντζάκιον Θεσσαλονίκης-"-νομός Πιερίας
»

»

Μοναστηριού =

»

»

»

Κοζάνης

=

» Έλιμειώτιδος

Κορυτσάς

=

» ’ Ορεοτίδος.

Έλασσόνος

=έπαρχία Περραιβίας

»

»

»

Καζάς

.

Λνγκηατίδος
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Τής Μακεδονίας-

Σερβίων

=

»

Τιταρίον(ϊ\ Φνλάκης)

Γρεβενών

—

»

Τνμψαίας

»

Άνασελίτσης =

»

Πελαογίδος

»

Κοζάνης

=

»

* Ελιμείας

»

Καϊλαρίων

=

»

’ Εορδαίας

»

Καστοριάς

=

»

Όρεστικ ης

»

Κορυτσάς

=

»

Δ αοοαρητίας

»

Κολωνίας

=:

»

*Ιλλνρίδος

»

Μοναστή ρ ίου =

»

Πελαγονίας

Φλωρίνης

=

»

Λνγκηστικής

Καζας

»

»

»
»

»

»
»

*

Κατερίνης

=

»

’ Ολν μπικής

»

»

Καραφέροια =

»

’Ημαθίας

»

»

Βοδενών

=

»

Αλμωπίας

Γιαννιτσών

=

»

Βοττιαιας

»
»

»

Λαγκαδά

—

»

Μνγδονίας

»

»

Γευγελής

=

»

Ειδομένης

»

»

Άβρέτ-'Ισσάρ =

»

»

»

»
»

»

»

»

Δοηράνης

=

. »

Κρηοτωνίας
Σιντικής

Στρωμνίτσης =

»

Παιονίας

Τίκφες

»

3Αμφαζίτιδος

=

Θεσσαλονίκης=

»

Κροσίδος(Ύ\Θερμαίας)

Κασσάνδρας —

»

Παλλήνης

»

»

Αγίου "Ορους—

»

Ά&ωνίδος

»

»

Σερρών

*

Βισαλτίας

»

Δεμιρ-Ίσσάρ =

»

* Οδομαντίας

»

»

Μελενίκου

=

»

’ Ορβηλίας

»

=

Ζίχνης

=

»

»

>

Πετριτσίου

=

»

Μαιδικής

»

»

Δράμας

=

»

Δραβήοκον

»

»

Καβάλλας

—

■»

Φιλίππων

ΙΊραβίου

=

»

Περγάμου

Σαρί-Σαμπάν=

»

Σαπαίων.

•
Τής ‘Ηπείρου-

Σαντζάκιον Πρεβέζης
»

»
»

»
Καζάς
»

Ιωαννίνων

Ηδωνίδος

= νομός Θεοπροηίδος
=

»

Μολοοοίας

’Αργυρόκαστρου =

»

Χαονίας.

Πρεβέζης

=επαρχία' Ανακτορίας

Λούρου

= .

»

Κασσωπαίας
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Τής ’Ηπείρου·

Ιίαζάς

Μαργαριτίου _

»

Θεοπρωτικής

»

»

Παραμυθίας—

»

Έλεάτιδος

»

»

Φιλιατών

=;

»

Βον&ρωτον

»

«

Ίωαννίνων =

»

Μολοοσίδος

«

»

Λεσκοβικίου—

»

ΓΙαραναίας

»

»

Κονίισης

—

»

Παρωραίας

*

»

Μετσόβου

=

»

Α^αμανίας

»

'>

=

»

Φοινίκης

»

»

Ά ργυροκάστρου=

>>

Χαονίδος

Δελβίνου

»

Πρεμετής

=

»

' Ατ ιν τ ανίας

»

Τεπελενίου —

»

Δ αμαοτίας

»

»

Χειμάρρας =

»

Αβαντίδος

Αΰλώνος

»

y Απολλωνιάτιδος.

=
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Δεκαέξ δέ μήνας μετά τά ώς άνω έμά δημοσιεύματα, είδον
έν τη έφημερίδι «Άθήναις» της 9 ’Ιουνίου 1914 το αποτέλε
σμα των έργασιών της μνημονευθείσης έπιτροπείας, δημοσία έκπεφρασμένον, δι’ οΰ κατωνομάζοντο οκτώ νομοί και τριάκοντα
έννέα έπαρχίαι των νέων χωρών, έν οίς περιελήφθησαν τά μετά
τον έτερον εδτυχη ημών πόλεμον τοΰ

1913 τοπικά τμήματα-

εύχαρίστως δέ είδον δτι ύπέρ τά τρία τέταρτα τών ύπό της έπι
τροπείας προταθέντων όνομάτων συνέπιπτον τοϊς υπ’ έμοΰ δημοσιευθεΐσιν, δτερ άπετέλει σαφή Ινδειξιν της καλής υπ’ άμφοτέρων έκλογης καί εύλογον αιτίαν έπισήμου κυρώσεως πρός γενικήν χρήσιν, καθ’ ά έν τη Παλαια Έλλάδι συνέβη προ ήμίσεος
καί πλέον αίώνος.
Άτυχώς δμως δέν έγένοντο άποόεκταί, καθ’ δσον γινώσκω,
ούτε αί έμαί δνομασίαι, οδδ’ αί της είρημένης έπιτροπείας, καίτοι αύτη ήτο έγκεκριμένη ύπό τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερι
κών, έμοΰ απλώς ύποβαλόντος αύτφ ύπόμνημα, ώς όρισθέντος
έτη τινά πρότερον, ύπό τοΰ αύτοϋ 'Υπουργείου, μέλους έπιτρο
πείας μετονομασίας τών ξενικών όνομάτων τών έν τη Παλαια
Έλλάδι κωμών καί χωρίων. Την αίτίαν της μη παραδοχής άγνοώίσως έπηρέασαν τούς αρμοδίους άντιρρήσεις τινές, ύπό δημοσιο
γράφων γενόμεναι, δΥ ών έχαρακτηρίζοντο τά προταθέντα ονό
ματα μή δντα τοσοΰτον έκφραστικά καί γνώριμα, ώς ήσαν τά
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τών καζάδων τέως κοινώς παραδεδεγμένα, καίτοι έν τοίς τελευ
ταίας τούτοις δέν ύπήρχεν οδδέν σύστημα, ούδέ άντεπροσωπεύετο
μόνη ή Ελληνική γλώσσα, εί μη έν σμικρω μορίω.
Φαίνεται δέ δτι ούκ ολίγον συνεβάλλετο εις την μή παραδο
χήν καθαρώς Ελληνικών δνομάτων έν τοΐς τοιούτοις ή γνώμη
έτέρας έπιτροπείας υπό τόν κ. Ν. Γ. Πολίτην διότι τό δπ’ αυ
τής έφαρμοσθέν και έφαρμοζόμενον, διότι ώρίσθη διαρκής, σύ
στημα, ανοίγει τάς πύλας εις πάσαν πλειστάκις ακατάλληλον
ονοματοθεσίαν' προέτεινε π. χ. αυτή τήν μετονομασίαν τοΰ χω
ρίου ΠιαλΙ Τεγέας εις Νίκλι, παρά τό ξενικόν καί άκλιτον καί
άβέβαιον τοΰ ονόματος, καθ’ S έγραψα έν ταΐς έφημερίσιν «Άθήναι» τής 12 ’Απριλίου 1914 καί «Νέον ”Αστυ» τής 18 ίδιου
μηνός καί έτους, έν φ οι έκεΐ ’Αρκάδες, έζήτησαν να μετονομασθή τό εαυτών χωρίον Άλέα, ώς κείμενον περίτ όν περίφημον ναόν τοΰ Σκόπα τής ’Αθήνας Άλέας, καί κατέχον έκτασιν
τής έν έπιγραφαις άπαντώσης Τεγεατικής φυλής επ' 'Αλέαν.
’Επίσης δέ ή αυτή έπιτροπεία φιληδεΐ μεγάλως ταΐς σημεριναϊς τοπωνυμίαις, ας άλλως όμολογεΐ δτι δέν συλλέγει ή ιδία
διά τίνος των μελών αυτής, άλλα ζητεί παρά ποικίλων υπαλλή
λων τοΰ Κράτους καί ιδιωτών, καί προτείνει, υπό τήν έαυτής
έπίσημον ιδιότητα, ώς συνέβη διά τήν Μηυλήνην, δι’ ήν δέν έλήφθη υπό τής έπιτροπείας ταύτης σχεδόν ούδεμία άρχαία παράδοσις καί ιστορία, οόδ’ έπιγραφή δπ’ δψιν, καθ’ ά έγραψα έν
ταΐς έφημερίσιν «Άθήναι» τής 24 ’Απριλίου 1914, «Έθνος»
τής 25 καί 27 ίδιου μηνός καί έτους καί «Νέον "Αστυ» τής 25
καί 26 τών αύτών καί δπερ άποδεικνύει έπίσημον άνακοινωθέν, δημοσιευθέν ύπ’αυτής έν τή έφημερίδι «Εστία» τής 28 (ή
τίνος ολίγον πρά αυτής ήμέρας) τοΰ ’Απριλίου 1914 : « Αί τοπωνυμίαι εις τάς νήσους. — Τό Ύπουργεΐον τών Ναυτικών παρέπεμψεν εις τήν Επιτροπείαν τών τοπωνυμιών τής Ελλάδος έγ
γραφα τοΰ Αιμενάρχου τής Αέσβου καί τοΰ κυβερνήτου τής «Δόξης», σχετικώς προς ονομασίας χωρίων τής νήσου, προκειμένου
νά κατασκευασθώσι σφραγίδες λιμενικών άρχών. Συνελθοΰσα δέ
ή Έπιτροπεία υπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Ν. Γ. ΙΙολίτου, συνεζήτησε τά περί τών τοπωνυμιών τούτων καί τάς προτεινομένας
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γνώμας τοΰ κ. Κρίτσα, παρεδέχθη διά τινα τάς παρατηρήσεις
αύτοΰ και άπέστειλε πρός τό ύπουργεϊον των Ναυτικών τάς έξης
προτάσεις αύτής: Αί έπόμεναι τοπωνυμίαι νά διατηρηθούν ώς
αναγράφονται έν τή άναφορα τής λιμενικής αρχής Λέσβου: 11αναγιούδας, Άσπροποτάμου, ΙΙέτρας, Συγρίου, Γαβαθά, Καλλο
νής, Πλωμαρίου, Γέρας. Νά διατηρηθούν έπίσης αί έξής τοπωνυμίαι μέ τινας διαφοράς γραφής: Παμφίλων, Μτστιγνών καί
θερμής,

Συκαμινέας,

Έρισσοΰ,

Πολιχνίτου, ’Αποθηκών

καί

ΙΙαρακοίλων. ΙΙάσαι αί άνωτέρω τοπωνυμίαι προτείνει ή Επι
τροπεία νά διατηρηθώσιν ώς 'Ελληνικά! και εϋφωνοι. ΙΙροτείνει
δέ την άλλαγήν τριών μόνον τοπωνυμιών, αί όποΐαι είναι είλημμέναι έκ τής Τουρκικής γλώσσης καί ούδείς ιστορικός λόγος
συνηγορεί υπέρ τής διατηρήσεως αύτών. Ουτω προτείνει τήν άλ
λαγήν τοΰ Γενί-Λιμάνι εις Αιμιώνας, τοΰ Μολίβου (ούχί Μολύ6ου, άλλ’ έκ Τουρκικής ρίζης) εις Μέϋυμναν. Διά νά άποφανθή
δέ περί τής Τουρκικής τοπωνυμίας Ντίπ, ανάγκη νά γνωρίση
τάς ονομασίας των περί αυτό θέσεων, διά νά έκλέξη τινά έξ
αύτών ».
1914 — ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κατά δέ τό έτος 1914 έξετέλεσα άνασκαφάς, έρευνας καί
μουσειακάς έργασίας έν Θεσσαλία εις τά έξής σημεία :
α.) Έν Διμηνίω και Σέσκλω.

1) Στερέωσις θολωτού τάφον κανσις μνκηναίων νεκρών
γεωμετρικός τάφος Διμηνίον.

Οί γνωστοί δύο θολωτοί τάφοι έν Διμηνίω έκινδύνευσαν νά
καταπέσωσιν, ώς έπί μακρά έτη από τής άνασκαφής άφεθέντες
υπό τήν έπήρειαν τών βροχών διό έκαθαρίσαμεν καί έστερεώσαμεν άμφοτέρους· έκ τοΰ γενομένου καθαρμοΰ άπεδείχθη δτι οί
έν τώ τελείως διατηρηθέντι τάφω νεκροί είχον άσφαλώς καή
κατά χώραν διότι εΰρομεν συμπεπηγότας έκ καύσεως λίθους
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μονήρεις, ώς καί αυτόν τον βράχον, έκ «σαπόπετρας» όντα, υπο
λείμματα τέφρας άφθονα, μή προερχόμενα έκ πυρών μεταγενε
στέρων, οί'ας εις τοιαΰτα καταφύγια ποιοϋσι ποιμένες καί κυνη
γοί, καί μικρούς βόθρους πολλαχοΰ μετ’ ιχνών σαφών κεκαυμένων όστών καί τέφρας μετ’ άνθράκων. Ούτως άποόεικνύεται ότι
καί κατά τήν μυκηναίαν περίοδον έν τοιούτοις μεγάλοις θολωτοΐς κοινοταφίοις έκαίοντο οί νεκροί, ώς παρέδωκεν ήμΐν ό "Ομη
ρος- διότι τό παράδειγμα τούτο είναι τό τρίτον ασφαλές έν Θεσ
σαλία, άποδειχθέντος ήδη ότι οί έν τώ θολωτφ τής μυκηναίας
περιόδου τάφω τής Δρανίστας Δολόπων καί οί έν τώ όμοίω τών
Ίωλκίων παρά τον Βόλον, περί ών βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 353

καί 1912 σελ. 229-232, νεκροί είχον καή κατά χώραν, άφ’ου
έκτερίσθησαν πρό τής καύσεως, διότι καί τών ευρημάτων πολλά
όιετήρησαν τήν έπήρειαν καί τά ίχνη τής πυράς σαφή. Εΰρομεν
δέ τρία ψήγματα χρυσού καί βομβοειδή ψηφίδα στεατίτου.
Περί δέ τού έτέρου θολωτού τάφου όέν ήδυνήθην νά βεβαιώσω,
άν έκάησαν νεκροί έν αύτώ- διότι τό στρώμα αύτοΰ κατωτάτω
έχει έξισωθή τελείως διά λαςεύσεως τού βράχου, έκ σκληροτέρας «σαπόπετρας» έσχηματισμένου, ένεκα δέ τής πτώσεως τής
θόλου κατά τό άνω ήμισυ είχον άπό αιώνων εισχωρήσει ΰδατα,
έ: ών θά έςηφανίσθη παν ίχνος καύσεως, άν υπήρξε- μόνον ό
πρώτος άνασκάψας τόν τάφον τούτον ήόύνατο νά βεβαιώση τήν
καΰσιν, ή τήν άνευ αύτής ταφήν, δι’ έπιμελοΰς παρατηρήσεως
τών χωμάτων, τού βράχου, τών όστών καί τών εύρημάτων- φαί
νεται όμως ότι ούχί μόνον δέν κατεβλήθη τοιαύτη φροντίς, άλλ’
ουδέ ύπό ειδικού έπιστήμονος έκαθάρθη τό πρώτον ό τάφος ούτος, ίσως δέ ό συμπληρώσας τήν άνασκαφήν δέν έσχε τά άπαιτούμενα στοιχεία τούτου ένεκα, ίνα έξακριβώση τι.
Διότι άμφότεροι οί τάφοι ούτοι είχον πρό πολλού συληθή,
όντες έμφανεΐς έκ τών έπικειμένων έπίτηδες χωμάτων προς σχη
ματισμόν τύμβων, ών ό τού αρτίου τάφου διατηρείται έτι- οί τύμδοι ούτοι εδωκαν ένωρίς υπόνοιαν τοΐς άρχαίοις τυμβωρύχοις
περί τών ύποκειμένων θησαυρών, οίτινες διέγνωσαν καί έσύλησαν αύτούς- υπό δέ τών νεωτέρων άνεκαλύφθησαν ούτος μέν έκ
γενομένης σύν τώ χρόνψ καταπτώσεως τής κορυφής τού τύμ
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βου, διαχυνομένων έκ τών βροχών καί της καλλιεργίας των χω
μάτων, έως ού διεσείσθη ή μεγάλη πλάξ τοΰ οπαίου καί παρέπιπτον η ένερρίπτοντο επίτηδες είς τά ένδον τοΰ τάφου ζφα, έτι
δέ καί άνθρωποι, ών ενός εύρέθη δ σκελετός και τό χαλκοΰν
«τάσι» μετά χρονολογίας, άπεχούσης περί τά εκατόν έτη από
της άνασκαφής, εκείνος δ’ έξ έμπτώσεως άγελάδος εντός των
κούφων καί ασταθών πλακών καί χωμάτων τοΰ πάλαι καταπεσόντος άνω ήμίσεος της θόλου, ής ένεκα οί χωρικοί άνέσκαψαν
ικανόν καί, ως λέγεται, έσύλησάν τινα τών άπομεινάντων κτερισμάτων έκ της παλαιοτέρας συλήσεως.
Έκτίσθη δέ ο δεύτερος ούτος τάφος περί την μίαν χιλιάδα
ετών μετά την έγκατάλειψιν τοΰ όπερκειμένου νεολιθικοΰ συνοι
κισμού, ούτινος διέρρηξε πολλαχοΰ τά τοιχάρια τοΰ περιβόλου
καί τών οίκίσκων καί ές ού θραύσματα πίθων καί χονδρών αγ
γείων έχουσιν έντεθή έν τοϊς άντιμετώποις

τοίχοις τοΰ δρόμου.

Είναι δέ πιθανώς καί ό τάφος ούτός κοινός πολλών νεκρών, τών
συγχρόνων αύτοΐς τάφων της πολυχρονίου καί πολυμελούς βα
σιλικής οικογένειας τών Μινυών Ίωλκίων μήπω άνευρεθέντων
διότι ούτοι θά έποιήθησαν αφανέστεροι καί μετά μείζονος τέχνης
καί ύπολογισμοΰ ούτως, ώστε νά μη άφήσωσιν ένδεικτικάς υπό
νοιας τοΐς μεταγενεστέροις πρός άνεύρεσιν καί σύλησιν. Διό είναι
άναγκαΐον νά έκτελεσθώσιν έν τοΐς έγγύς δοκιμαστικαί ζητήσεις
πρός άνεύρεσιν αυτών, λαμβανομένου ύπ’ δψιν καί τοΰ γεγονό
τος δτι δυνατόν ήτο νά έξαφανισθώσι σύν τώ χρόνφ καί πολλοί
ένδεικτικοί υποκειμένων θολωτών τάφων τύμβοι.
Διότι ήμεΐς μικράς μόνον πρός τοιοΰτον σκοπόν έξετελέσαμεν έρευνας, μη όπαρχούσης πρός τοΰτο έγκεκριμένης δαπάνης,
καί εύρομεν παρά τον άρτιον τάφον έτερον τετράγωνον, κτιστόν
διά μικρών λιθαρίων μετά ψευδοθολώσεως είς τάς μακράς πλευ
ράς, κεκαλυμμένον δέ διά τριών μεγάλων, άκατεργάστων πλα
κών,

ών έκάστη είχε μήκος 2 ι/2 μέτρων' ό δέ τάφος, έν τοΐς

έσω μετρηθείς, είχε μήκος 2 μ., πλάτος 1'80, βάθος 0'80, καί
ήτο πλήρης χωμάτων, είσρευσάντων έκ τών διακένων τών πλα
κών τοΰ πώματος' ένεΐχε δέ δστά δύο ώριμου ήλικίας τεθαμμένων νεκρών, γεωμετρικά τινα άγγεΐα

πήλινα μικράς σημασίας
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καί δύο εξαίρετα χαλκά μαχαίρια βραχέα, ών αί ξύλιναι βεβαίως
λαβαί δεν έσώθησαν φυσικώ τφ λόγω- ή θέσις αύτών είναι ευ
διάκριτος έκ των ύπολειφθέντων ήλων.
'Ως προς δέ τάς δοκιμάς προς άνεόρεσιν ετέρων θολωτών
τάφων ληπτέον ύπ’ δψιν τάς πληροφορίας, άς μετέπειτα ήρύσθημεν παρ’ άγροφυλάκων, λεγόντων δτι έν μέν τή έν Διμηνίφ οι
κία Ίω. Καραγκούνη ύπάρχει μεγάλη στρογγύλη πλάξ έξ δπαίου,
έν δέ τφ άγρφ Δημητρ. Τσακανίκα εδρηται όμοια εν τινι τυμβοειδεΐ έπάρματι, οδ μακράν τού αρτίου θολωτού τάφου κειμένω'
επίσης είναι άνάγκη να δοκιμασθώσι και τινα τυμβοειδή έπάρματα, επί των χωματωδών πλευρών τού βουνού από τού χωρίου
Διμηνίου μέχρι των πηγών τής Μπουμπλήθρας ευρισκομένων,
ένθα οί τε Ίώλκιοι κατά την μυκηναίαν περίοδον δυνάμεθα νά
εικάσωμεν δτι έθαψαν, καί οί Δημητριεΐς ασφαλώς' διότι βάθρα
στηλών είναι όρατά παρά τον έκεϊ υπό τού Leake δφθέντα καί
υπό τού Στάη άνασκαφέντα τύμβον.
2) Τάφοι εν Σέσκλο/ τετειχισμένη αρχαϊκή πολίχνη παρ' αυτό·
νεολιθικός συνοικισμός μεταξύ αύτοΰ και Φερών.

Κατά μήνα Μάϊον εςετελέσαμέν τινας άνασκαφάς παρά τό
Σέσκλον επί θέσεων, άς υπέδειξε καί νομίμφ άδεια έξηρεύνησεν
ίδίαις αυτού δαπάναις ό έν Βόλφ φιλάρχαιος κ. Άλέξ. Σαμαράς'
άλλ’ εις τά ύποδειχθέντα σημεία ύπήρχεν ασήμαντος τάφος παι
διού καί περιέργως εγγύς αυτού εύρέθησαν τέσσαρα χαλκά νο
μίσματα βωμαίων αύτοκρατόρων ασήμαντα μεθ’ ένός κλειδιού,
άτινα θά εϊχέ τις κρύψει έπίτηδες πρός έξαπάτησιν άπλουστέρου
τινάς δτι ύπόκειται δήθεν θησαυρός. Έτερον ύποδειχθέν σημεΐον
εδρέθη δτι ένεΐχε τετράγωνον οίκίσκον, οίοι πάμπολλοι ύπάρχουσιν έπί τού παρακειμένου νεολιθικού συνοικισμού.
’Επί τή ευκαιρία ταύτη έξηρεύνησα τό μεταξύ Σέσκλου καί
Πιλάφ-Τεπέ έπί τίνος βουνού δπάρχον καί καλούμενον νύν «Παλαιόκαστρον»' τούτο άποτελείται έκ μεγάλης άκροπόλεως καί
μικράς κάτω πόλεως, ήτοι έκ δευτέρου περιβόλου, άναλόγου τφ
τών Άμφανών, περί ών βλ. Πρακτικά 1909 σελ. 166' άμφό-
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τεροι οί περίβολοι έποιήθησαν εκ μικρών λίθων καϊ είναι κατακεχωμένοι, μόλις δέ διακρίνονταί' ούτως ό βυθμός αύτών δεν δύναται μέν άνευ σκαφής νόο έξακριβωθή, φαίνεται δμως ών της
αρχαϊκής περιόδου, καθ’ α ό των Άμφανών νεολιθικών τινων
άγγείων τμήματα ειδομεν ενιαχού, έπϊ δέ της κορυφής τής άκροπόλεως ερείπια δύο ορθογωνίων αρχαϊκών οικοδομημάτων έν τώ
μείζονι τούτων υπάρχει πλάξ μετά μεγάλου τόρμου άβαθοΰς,
οιον έποίουν οί άρμόττοντες κούρους μαρμάρινους. "Οτι δ’ επ’
ολίγον χρόνον κατφκήθη ή πολίχνη αύτη, άποδεικνύει ή σπάνις
κεράμων καί άγγείων.
Ού μακράν τούτου και παρά τό φυλακεΐον τής στάσεως Λα
τομείου τοΰ έκ Βόλου εις Φεράς σιδηροδρόμου, εύρε κατόπιν ο
φύλαξ κνήμην άνβριάντος κούρου μαρμάρινου, μεγέθους τελείου
άνθρώπου, και μέγα βάθρον μετά δύο κυκλικών τόρμων, έν οις
έμφανώς ειχόν ποτέ άρμοσθή δύο κούροι- άνεσκάψαμεν δ’ έπί
μίαν ήμέραν έκεϊ καί ευρομεν πολλά τμήματα άγγείων τής Ζ'Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος- έκ πάντων τούτων είκάζομεν ότι
έκεϊ που όπήρχεν άρχαϊκόν ιερόν, ού τήν ζήτησιν άνεβάλομεν
ένεκα τών έσπαρμένων άγρών.
Περαιτέρω δέ βαδίζων τις προς τάς Φεράς, ολίγον μετά, τήν
έξοδον εις τήν πεδιάδα βλέπει πρός δεξιάν υψούμενον βουνόν,
έφ’ ου διακρίνεται μόλις ώς ζώνη περίβολος, κεκαλυμμένος υπό
χωμάτων' τά έντός αύτοΰ καί τά κάτω πρός τήν πεδιάδα εύθύς
ύπ’ αυτόν βρίθουσι νεολιθικών άγγείων, έξ ών καθίσταται βέβαιον
ότι καί ένθάδε ύπήρξεν άρκούντως σημαντικός νεολιθικός συνοι
κισμός, δστις μετά τών παρακειμένων έν τή Φεραϊκή πεδιάδι,
οϋς άνεγράψαμεν έν τοΐς Πρακτικοΐς 1910 σελ. 229-232, άποδεικνύει οτι κατά τήν περίοδον ταύτην καί τήν εύθΰς μετ’ αύτήν χαλκήν λεγομένην ήτο πυκνότατα κατωκημένη ή πεδιάς
αΰτη, ώς καϊ ή λοιπή Θεσσαλία.
β) Έν Ιωλκώ,
Τάφος ΰολωτος τής αρχαϊκής περιόδου.

Δυσμικώς τής άρχαίας Ίωλκοΰ, ήτις κατέχει τόν νύν «Κά
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στρο» ή

Παλαιά» καλούμενου χωματώδη λόφον τοϋ Βόλου, καί

έν θέσει «Πασπαλια», περί ής βλ. Πρακτικά 1909 σελ. L59162, έξακολουθήσαντες τάς έκτοτε διακοπείσας άνασκαφάς, εδ
ρομεν πολλούς όρθογωνίους τάφους επαλλήλους ποικιλωτάτων
χρόνων, άπό τής γεωμετρικής περιόδου μέχρι που τής Β' μ. Χρ.
έκατονταετηρίδος διήκοντας, ών τινες ένεΐχον πωρίνας σορούςτά έξ αυτών δμως εόρήματα υπήρξαν μικράς σημασίας- εύρέθησαν δμως τμήματα λευκών ληκύθων, μηνύοντα ανατροπήν τά
φων τής Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, Ιτι δέ τμήματα πορπών
έκ τάφων τής ζ' καί Ζ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, καί τούτων
πολλαχοΰ άνατραπέντων έν γένει δ’ εν τώ νεκροταφεία» τούτω
πολλοί μέν παλαιότεροι τάφοι είχον διαταραχθή καί έν μέρει
συληθή ύπό των σκαψάντων βόθρους πρός ένθεσιν ύστέρων νε
κρών, έτεροι δ’ έσυλήθησαν νεωστί ύπό καλλιεργητών, καί πλεΐστοι, συληθέντες. έξηφανίσθησαν τά πολλά διά γενομένων πρό
τινων δεκάδων ετών μεγάλων έκχωματώσεων πρός ποίησιν τής
εις Φεράς δημοσίας όδοΰ καί έκτέλεσιν όμοιων δημοσίων έργων.
Παρά πάντα ταύτα δμως

εγγύτατα τής έκχωματώσειυς ευ

ρομεν δύο άντιμετώπους τοίχους, ών τό κατά μήκος πρόσθιον
ήμισυ είχε καταστραφή κατά την προσημειω θεΐσαν άποφοράν
χωμάτων ύπονοήσαντες δέ τούτο ώς δρόμον θολωτού τάφου,
άνεσκάψαμεν εκεί καί εδρομεν δντως ύπάρχοντα τοιούτον τά
φον αί καλύπτουσαι την είσοδον μεγάλαι πλάκες είχον άφαιρεθή υπό θαψάντων παραπλεύρως ύστερους νεκρούς- διότι μίαν
πλάκα κυανολίθου, όρυσσομένου καί νΰν έν Παγασαΐς, μήκους
2-40!-*·· εδρομεν έγγύς τού δρόμου ώς πλάγιον λίθον τάφου σεσυλημένου- ένεΐχε δέ τό τε περισωθέν τμήμα τού δρόμου καί ή
είσοδος μέχρι τής θύρας πληθύν δστών άτάκτων, έν οίς καί τινες χαλκαι πόρπαι καί μικρά άγγεΐα αρχαϊκά" πιθανώς έθαψαν
έκεϊ μεταγενέστεροι, εύρόντες έτοιμον κτιστόν βόθρον καί ένθέντες κεκαυμένα όστά νεκρών μετά μικρών κτερισμάτων.
’Έξω τής θόλου καί είς μικρόν βάθος ευρομεν τρεις έτέρους
όρθογωνίους

τάφους διά κοινών πλακών, περιέχοντας πόρπην,

άγγεΐα πήλινα άσήμαντα καί τινας κοινάς ψηφίδας άρχαϊκής
περιόδου- είχε δέ καταπέσει ή θόλος ένωρίς, παρασυρθεϊσα έκ
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τίνος μεγάλης πλημμύρας τοΰ εγγύς ποτέ

159

εντεύθεν διερχομένου

Άναύρου, καί μόλις υπελείφθησαν δύο ή τρεις δόμοι κατωτάτω,
έκ μεγάλων άξεστων λίθων άτέχνως έκτισμένοι, ου ένεκα και τδ
λοιπόν τοΰ υψους δυσχερως ήδύνατο νά άντίσχη εις τήν επή
ρειαν τοΰ χρόνου, ώς επί άμελώς καί έσπευσμένως πεποιημένης
βάσεως έρειδόμενον.
Περιείχε δέ ό τάφος οΰτος έβδομήκοντα νεκρούς καί πληθύν πήλινων αγγείων, ών ήδη συνεκολλήσαμεν άρτια περί τά
τετρακόσια' πάντες οι νεκροί είχον καή κατά χώραν' δτι ήσαν
πολεμισταί, άποδεικνύουσιν εύρεθέντα ξίφη, όμφαλοΐ άσπίδων,
μάχαιραι, τμήματα κρανών, ήλοι τινες χρυσοί, δηλοΰντες χρνοόηλα (παρά τά Όμηρικά άργνρόηλα φάσγανα) ξίφη, δακτύλιοι

χαλκοί άπλοι καί τινες χρυσοί, ώς κρίκοι, πόρπαι ενδυμάτων,
βελών τινων άκωκαί κττ., περί ών εσεται λεπτομερέστερος ό λό
γος έν τή έκδόσει τών κατ’ αυτόν, ένθα καί τά εξαγόμενα έξ αύτοΰ σημαντικά ιστορικά συμπεράσματα θά καταγραφώσιν.
γ')

Εν Δημητριάδι.

1) "Ηρας αρχαϊκόν ιερόν ναός 'Αρποκράτους· ιό Οέατρον
τό ατάδιον άρχαϊκαι και Φεραϊκαι Παγασαί.

Υπέρ τάς πηγάς τής Μπουρμπλήθρας πρός Νότον, καί είς
άπόστασιν άπ’ αυτών 100 περίπου μέτρων, ύπάρχουσιν οί πρόποδες τοΰ βουνοΰ τών λατομιών, ένθα διακρίνονται βαθμίδες καί
δωμάτια, έσκαμμένα επί τοΰ βράχου' τούτων ύπέρκειται έπίπεδος έκτασις μικρά, ένθα δι’ άνασκαφών έβεβαιώσαμεν τήν δπαρξιν περιβόλου ίεροΰ τίνος άρχαϊκοϋ' διότι οί λίθοι αύτοΰ είναι
πολυγωνικώς λελαξευμένοι, καίτοι μόλις ενιαχού είς ένα μόνον
δόμον διετηρήθησαν' εντός τού περιβόλου τούτου ευρομεν επι
γραφήν επί άξέστου κοινού μεγάλου λίθου, λέγουσαν δι’ άρχαϊκών γραμμάτων - - ερας δαμό/[ο]ιο[ς], ήτοι Ήρας δημόσιος
(ένν. δ δε ό τόπος έστίν).
Έκ τούτου έμφαίνεται δτι πρό τής κτίσεως της Δημητριάδος καί πρό τής κτίσεως τών Φεραϊκών Παγασών, περί τό 400
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π. Χρ. γενομένης, δ τόπος ούτος κατωκείτο, καί κατείχετο {Βε
βαίως υπό τών αρχαϊκών ΙΙαγασών, ώς πρότερον ούτος τε καί
τά πέριξ φκεΐτο κατά τε τήν γεωμετρικήν καί τήν μυκηναίαν
καί τήν χαλκήν καί τήν νεολιθικήν περίοδον, ώς έκτίθεμεν λε
πτομερώς καί διά μαρτυρίων αρχαίων συγγραφέων έν τή εισα
γωγή τοΰ έκτυπουμένου είδικοΰ συγγράμματος ημών «Γραπταί
Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών». Σημειωτέον δμως δτι δεν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν εφέτος άπασαν τήν εκτασιν τοΰ περι
βόλου τούτου ένεκα των έσπαρμένων αγρών εδρομεν δμως αρ
χιτεκτονικούς τινας λίθους καί τμήματα στηλών καί θεμέλια οι
κοδομημάτων ιστορικών χρόνων τμήμα επιγραφής επί λαξευτού
βάθρου μελανολίθου - - - Ν Ο Σ δηλοΐ πιθανώς [ενξάμε/νος,
ήτοι άνάθεσιν τή Ήρα έν τοΐς περί τό 800 π. Χρ. χρόνοις,
καθ’ ους διετηρείτο, ώς φαίνεται, τό ιερόν τοΰτο.
Περαιτέρω, βαδίζων τις τήν εις 'Αλμυρόν αμαξιτόν, καί διερχόμενος τήν θέσιν «Δόντια», ήτοι τό δδραγωγεϊον τών βωμαϊκών όψιμων αύτοκρατορικών χρόνων, συναντά αριστερά τής
όδοΰ εις τά κράσπεδα τοΰ βουνοΰ τοΰ 'Αγίου Ήλία, εσω τών τει
χών τής άρχαίας πόλεως, τυμβοειδές έ'παρμα, ένθα, άνασκάψαντες, εδρομεν τοίχους επαλλήλων οικοδομημάτων τά τελευταία
ύπερκείμενα ένεΐχον μικρά τινα βάθρα στηλών καί πωρολίθους
λαξευτούς, ίσως έκ τίνος μικροΰ ίεροΰ, κατά χώραν υποκειμέ
νου, προερχομένους' εύρέθη καί τμήμα πώρινου κιονοκράνου ίωνικοΰ ρυθμοΰ καί πηλίνη λεοντοκεφαλή, ετι δέ άγαλμάτιον μαρμάρινον δρθής θεάς, κρατούσης παιδίον έν τή αγκάλη, καί μικρά
τμήματα στηλών τά λοιπά μέλη τοΰ ναοΰ τούτου θά άπεκομίσθησαν εις «Κάστρον» Βόλου κατά τούς μέσους αίώνας.
"Οτι δέ ό ναΐσκος ούτος έτιμάτο επ’ όνόματι τοΰ Άρποκράτους, καθίσταται πιθανόν έξ ευρεθέντος αετώματος στήλης μετ’

έπιγραφής - - ΡΟΚΡΑΤ--------, έξ ής καί τό μνημονευθέν αγαλ
μάτων έμφαίνεται ώς όηλοΰν τήν Ησιν, κρατοΰσαν τάν 'Αρπο
κράτη τούτον ή τον ΤΩρον. Έκτίσθη δέ ό ναός ούτος, ώς ό τοΰ
Σαράπιοος, περί τό 290 π. Χρ., δλίγον μετά τήν ί'δρυσιν τής Δημητριάδος. Φέρει δέ καί περίβολον ό ναός δι’ ασθενούς τοιχαρίου- δι’ εύρυτέρων κατ’ αυτόν άνασκαφών δύνανται νά άνευρε-
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θώσιν Εκανα αναθήματα, καίτοι τά εύθετον αύτοΰ παρά τήν αμα
ξιτόν παρεΐχεν ευκολίαν τοΐς μεταγενεστέροις πρός άποφοράν
τών λίθων είς Βόλον.
Έν δέ τώ ϋεάτρφ, έξακολουθήσαντες τάς άνασκαφάς, εΰρομεν σωζομένην κατά χώραν τήν πρώτην τάξιν τών εδωλίων, τήν
μόνην ύπολειφθεϊσαν έκ τής γενομένης υπό τών μεταγενεστέρων,
ιδίως τών Βυζαντινών, απηνούς συλήσεως' δτι κατ’ αυτήν ύπήρχον θρόνοι μαρμάρινοι τών έπισήμων, άποδεικνόει ευρεθέν κό
σμημα άνθεμωτόν ερείσματος τών νώτων εύρέθησαν δέ καί πολλά
τμήματα μαρμάρινων ανδριάντων καί τεμαχίδια όλίγων επιγρα
φών, ών μία φαίνεται αγωνιστική' επειδή δέ καί αναθέσεις υπό
τών συνέδρων τοΰ κοινού τών Μαγνήτων εΰρομεν πρότερον εκεί,
είκάζομεν δτι παρά τάς γενομένας συλήσεις καί καταστροφάς
διατηρούνται Ιτι εν τφ θεάτρω τούτφ λίαν διαφέροντα εύρήματα,
ών ένεκα επιβάλλεται ή πλήρης αύτοΰ άνασκαφή, καίπερ εργώ
δης καί δαπανηρά, τό μέν ως υπαρχόντων κατά τό προσκήνιον
άσβεστο κτιστών μεγάλων οικοδομημάτων Ρωμαϊκών ή βυζαντιακών χρόνων, τό δέ ώς κεκαλυμμένης τής κονίστρας υπό βαθέος
καί εύρυτάτου όγκου χωμάτων, ών καί ή άπόρριψις είναι δυσχε
ρής, παρακειμένης τής αμαξιτού, ήν πρέπει νά διάσχιση τις, ί'να
περαιτέρω άποθέση τά χώματα ταΰτα.
'Υπάρχει δέ Βορείως τοΰ θεάτρου καί εγγύς αύτοΰ εμφανής
ό έσκαμμένος έν σχήματι πετάλου μέγας χώρος του σταδίου, ούτινος μόλις ύπελείφθησαν έρείσματά τινα τών έδωλίων, ώς άφαιρεθέντων πάντων τών τελευταίων τούτων ύπό τών μεταγενεστέ
ρων, από τών χρόνων του ’Ιουστινιανού μέχρι τών άρχών τής
ΙΘ' έκατονταετηρίδος, όπότε ό Leake είδεν όμοίως γυμνόν τον
χώρον τούτον τοΰ σταδίου" κατά τό ’Ανατολικόν τέρμα αύτοΰ
εΰρομεν τοίχον λαξευτών όγκολίθων έπ’ αύτοΰ τοΰ αύλακος τής
αμαξιτού, δι’ ού κλείεται ό χώρος τοΰ σταδίου' τοΰ δέ τοίχου
τούτου έσώθη τό μέσον εις μήκος 5-6 μέτρων ό μεσαίος λίθος
φέρει λαξευτήν έκροήν τών ύδάτων' εσω αύτοΰ ευρομεν φρέαρ
ούχί κτιστόν, άλλ’ έπί τοΰ σκληροΰ χώματος όρυχθέν, ούτινος ό
καθαρμός θά άποδώση πιθανώς εύρήματά τινα.
Διότι παρ’ αυτά εΰρομεν τμήματα καλλίστων άγγείων πηλί-

11
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νων της Δ'-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, τεμάχια πήλινων άγαλματίων, κεράμους στέγης καί τμήμα πώρινου κιονοκράνου' φαί
νεται λοιπόν πιθανόν δτι ύπήρχεν ενταύθα στοά τις καί ίσως μι
κρόν Ιερόν, σχετικόν πρός τό στάδιον, ’ίσως τοΰ Ήρακλέους,
δστις ένταΰθά που φέρεται υπό των άρχαίων παραδόσεων ως
διαγωνισθείς πρός τόν Κύκνον, τον βασιλέα των ού μακράν εν
τεύθεν κειμένων Άμφανών, καί ως νικήσας καί φονεύσας αυτόν.
ΙΙαράκεινται δέ κατά τό ενθάδε τέρμα τού σταδίου κτιστοί με
ταγενέστεροι τάφοι, δεικνόοντες δτι κατά τούς μέσους αιώνας
είχε περιορισθή ή πόλις της Δημητριάδος τοσοΰτον, ώστε ό χώ
ρος ούτος νά θεωρηται ως εξω της περιοχής της οικουμένης πόλεως κείμενος- εκτείνονται δ’ έντεΰθεν Βορείως οί άσβεστόκτιστοι οΰτοι καί μηδέν σχεδόν ένέχοντες τάφοι μέχρι τών πηγών
της Μπουρμπλήθρας καί είναι πλεΐστοι όρατοί κατά τήν διανοιχθείσαν άμαξιτόν" φαίνεται δέ πιθανόν δτι ενταύθα είχον θάψει
καί οί κάτοικοι τών Παγασών της γεωμετρικής καί αρχαϊκής
περιόδου, άτειχίστου ούσης, η κατά διαστήματα άσθενώς τετειχισμένης της πόλεως, ήν περί τό 400 π. Χρ. μετέθεσαν οί Φεραΐοι έντεΰθεν είς τά Νότια υψώματα, τειχίσαντες καί ίδρύσαντες τάς Φεραϊκάς Παγασάς, ώς είπομεν έν τοις Πρακτικοΐς 1912
σελ. 216-218.
2) 'Ιερόν Παοιχράιας' τύμβοι και σνοτάδες τάφων παρ’ αυτό·
ό τάφος τον βασιλέως Δημψρίον.

Έςηκολουθήσαμεν δέ τάς άνασκαφάς καί κατά τό ιερόν τής
Πασικράτας, οδτινος τήν δπαρξιν μαρτυροΰσιν άλλα τε ποικίλα

ευρήματα καί βωμίσκοι καί στηλαι άναθηματικαί έπιγεγραμμέναι,
περί ών λεπτομερώς διέλαβον έν τώ ’Αρχαιολογικά) Δελτίω τοΰ
Υπουργείου τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Έκπαιδεύ-

σεως. ’Αλλά τοΰ ίεροΰ αύτοΰ κατά χώραν ίχνη δέν εΰρομεν
οδδ’ έφέτος" διότι μεγίστη ενθάδε υπάρχει ανατροπή ένεκα τής
συνεχοΰς ταφής από τής Εδρύσεως τής Δημητριάδος, ίσως καί
πρό αύτής, μέχρι τών εσχάτων χρόνων- ταύτης ένεκα οί υποκεί
μενοι τάφοι οιεταράσσοντο καί άνετρέποντο πολλαχοΰ- φαίνεται
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δε δτι έτελέσθη ποτέ καί τις έπιχωμχτισμός, έξ ου έσχηματίσθησαν δύο ή τρεις τύμβοι, δ μέν έπί τοΰ είκαζομένου ίεροΰ τής
ΙΙχσικράτας, οί δέ συνεχώς προς Άνατολάς μέχρι που των νΰν
σωζομένων «Καλυβιών 'Αλυκών». Τούτων ένεκα άπαιτειται νά
τελεσθή ένταΰθα εκτεταμένη καί έπιμονωτέρα εργασία.
’Αλλά κατωρθώσαμεν εφέτος νά καθορίσωμεν τούς εις συ
στάδας τάφους, οΐτινες έποιήθησαν εντός τετραγώνων δωματίων,

κτιστών διά μικρών λίθων, καί περιωρίσθησαν Βορείως διά κρη
πιδώματος συνεχούς μεγάλων λαξευτών πλακών, έν αις εδρομεν
καί τμήματα προγενεστέρων στηλών καί δλας στήλας έντετειχισμένας’ πολλαχοΰ δμως έξηφανίσθη τό κρηπίδωμα έκ διχνοιχθείσης βδοϋ επί Τουρκοκρατίας πρός τάς 'Αλυκάς καί τά δωμάτια
έκ τής καλλιεργία; διεταράχθησαν αλλά τό πλεΐστον αυτών
έπανεύρομεν καί διετηρήσαμεν, ήρευνήσαμεν δέ καί τούς έν αύτοις τάφου:, ών τά ευρήματα υπήρξαν ίκανώς πλούσια’ τά άρι
στα τούτων είναι δύο χαλκά κάτοπτρα άρτια, φέροντα αναγλύ
φου; παραστάσεις, πολυάριθμα πήλινα άγαλμάτια, ών ικανά διατηροΰσι νωποτάτας βαφάς, χρυσά τινα συνήθη κοσμήματα, καί
άγγεϊα, ών υδρία άλαβάστρου μεγάλη, καί τινες σκύφοι μεγαρικοί, φέροντες άξιολογωτάτας έκτύπους παραστάσεις. Περί τού
των διέλαβον μετά πλειόνων λεπτομερειών έν τώ προειρημένο)
’Αρχαιολογική} Δελτίφ.

ΙΙρός δέ τούτοις περί πάντων τούτων διαλαμβάνομεν έκτενώς
έν τώ έκτυπουμένω ετι, άλλά μετά πολλής δυσχερείας καί βραδύτητος, ενεκεν έλλείψεως χάρτου, ίδιαιτέρω συγγράμματι ημών
« Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών ». Σημειωτέον δέ δτι
ή εδρεσις μαρμάρινων κεραμίδων λίαν μεγάλων, εν τινι παρακειμένφ μεσαιωνικώ κτίσματι, δηλοΐ τήν δπαρξιν ή σπουδαίου
τινός ναού, τής Πασικράτας έν τοταύτη περιπτώσει, ή μεγάλου
έππιαφίου μνημείου, ιδρυμένου έν είδει Μαυσσωλλείου έπί τοΰ
τάφου σπουδαίου τινός νεκρού- άναμένομεν δ’ έν Δημητριάδι
άκριβώς τον τάφον τοΰ ίδρυτοΰ καί κτίστου αυτής βαοιλέως Δη
μητρών τοΰ Πολιορκητοΰ, ούτινος, καέντος τοΰ νεκρού, τά όστά

έκόμισεν δ εύσεβής υιός βασιλεύς ’Αντίγονος ό Γονατάς είς Δημητριάδα, καί εθαψεν έν αύτή, κατά τήν βητήν μαρτυρίαν τοΰ
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Πλουτάρχου. Διό είναι άναγκαΐον νά έξερευνηθη ευρέως καί
έπιμελώς άπας ό χώρος ούτος.

6Έν Φεραΐς.
Οί περί τάς Φεράς τύμβοι' επιγραφικά ευρήματα' ναός Εκάτης
ή Δ ιός Θαυλίον σημαντικόν νεκροταφείου.

Έξερχόμενός τις έκ των βουνών τοΰ μετά το Λατομεΐον,
δπερ άποτελεΐ τήν πρώτην στάσιν τοΰ έκ Βόλου εις Φεράς σι
δηροδρόμου, γνωστοΰ τύμβου τοΰ Πιλάφ-Τεπέ, συναντά έν τη
πεδιάδι προ τής είς τόν σταθμόν Βελεστίνου άφίξεως, τρεις κω
νικούς χωματώδεις τύμβους, ών τούς δύο άνεσκάψαμεν δοκιμαστικώς τφ 1907, μ ή δυνηθέντες νά άγάγωμεν είς πέρας τήν
άνασκαφήν διά τούς έν τοίς Πρακτικοϊς 1907 σελ. 153-158 έκτεθέντας λόγους· δτι άμφότεροι οί τύμβοι ούτοι ένέχουσι τάφους,
καί δή τής βασιλικής οικογένειας τοΰ Ίάσονος καί τών διαδό
χων αύτοΰ, ήτοι τής περί τό 400-350 π. Χρ. περιόδου, καθ’ ήν
έξίκοντο είς μεγίστην ακμήν αί Φεραί, θεωρώ άναμφισβήτητον
έκ τής ευρεθείσης έν τοΐς χώμασιν αυτών λατύπης, έκ τοΰ παρά
τόν μέγαν τύμβον άποκαλυφθέντος ήρφου καί έκ τοΰ κτίστου
άξονος τοΰ έλάσσονος τύμβου, περί ών διέλαβον έν τοΐς Πρακτικοΐς έ. ά.
Άλλ’ ή περάτωσις τής άνασκαφής καί έξερευνήσεως αύτών
δεν κατωρθώθη άτυχώς όόχρι τοΰδε, παρά πάσας τάς προσπά
θειας μου- τουναντίον δέ τόν μεταξύ τών δύο τούτων εύρισκόμενον τρίτον τύμβον, κοινώς « 'Αγιωργίτικη Μαγοΰλα » καλούμενον, ως κείμενον παρά τό χωρίον « "Αγιος Γεώργιος », άνεσκά
ψαμεν έφέτος δαπάναις τοΰ έν Βόλψ φιλάρχαιου κ. ’Αλεξίου
Σαμαρά, λαβόντος τήν πρός τοΰτο άδειαν' τομή τετράγωνος από
τής κορυφής ήχθη είς βάθος εξ περίπου μέτρων, καθ’ δ άνευρίσκοντο έν τοΐς χώμασι κεραμίδων καί άγγείων τμήματα' άλλ’ ό
είρημένος, θεωρών δτι δεν θά εύρεθή τι έν τώ τύμβφ, παρήτησε
τήν περαιτέρω έρευναν παρά τήν συμβουλήν μου τοΰ νά έξαντλήση τό ζήτημα μέχρι τής εύρέσεως τουλάχιστον τοΰ φυσικοΰ
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καί παρθένου έδάφους, οπότε θά έσχηματίζετο σχεδόν βεβαιότης δτι δεν ύπάρχει τάφος.
Έξηρευνήσαμεν δέ καί τινα κατά τήν πεδιάδα μεταξύ των
προειρημένων τριών τύμβων, παρά τήν βατήν οδόν σημεία, καί
εΰρομεν πολλούς τάφους πτωχούς μεταγενεστέρων χρόνων, ών
εις εΐχεν ως πώμα πλάκα μεγάλην, πλήρη άπελευθερωηκών
πράξεων έν θεσσαλική διαλέκτω' ού μακράν αύτής ευρέθη στήλη
ακέραιος μεγίστη, λήγουσα άνω είς άνθέμιον καί φέρουσα έπιγραφήν Διονύσιος ΙΙαμφίλου Λαριοαϊος, καί έτέρα έλάσσων είς
τμήματα, έχουσα επιγραφήν Μαχάτας Γασάνδρειος· είς τών ευρεθέντων κοινών τάφων ήτο άσβεστόκτιστος καί ένείχεν ύάλινά
τινα αγγεία ασήμαντα' έκειτο δέ είς μέγα βάθος, έξ ού είκάζομεν δτι κατά τήν πρός τά σημεία ταϋτα Φεραϊκήν πεδιάδα έτελέσθη φύσει έν τή παρόδιο τού χρόνου λίαν βαθεία γενική έπίχωσις, υπερβαίνουσα τά δύο μέτρα έν διαστήματι χιλιετηρίδος*
τήν δέ υπαρξιν νεκροταφείου ένταΰθα βεβαιοΰσι ταΰτά τε τά εύρεθέντα καί οι τύμβοι καί ή διερχομένη άσφαλώς έντεΰθεν πε
δινή άρχαία λεωφόρος, ή άγουσα έκ Φερών, έπί τι διάστημα
κοινή, είς Βοίβην καί Δημητριάδα' διό έπιβάλλεται ή κατά τάς
θέσεις ταύτας έξερεύνησις.
Άνεσκάψαμεν δέ δαπάναις τού προειρημένου καί τήν καλουμένην «Σουβλιρήν Μαγοΰλαν», ήτις κεΐται κατά τό μέσον
που τής έκ Βελεστίνου είς Γκερλί όδοΰ' έν τοίς χώμασιν αύτής
εύρέθησαν θραύσματα άγγείων τής νεολιθικής περιόδου, βεβαιοΰντα τήν έκεί που πλησίον υπαρξιν νεολιθικού συνοικισμού'
ήχθη δέ τάφρος επ’ αυτού κατά μήκος άκτϊνος καί είς βάθος,
λαμβανόμενον κατά τόν άξονα, εξ καί ήμίσεος μέτρων αλλά
καί έν αύτή ό λαβών τήν άδειαν άπήλπισε καί παρήτησε τήν
έργασίαν, καθ’ ά έπί τής «'Αγιωργίτικης Μαγούλας», καίτοι τά
μέν χώματα διήκουσιν ετι δντα φορητά, λόγον δέ άλλον, εί μή
τάφου έπισήμου, δεν δύναται νά έχη ό τύμβος ουτος, κείμενος
έπί τής άρχαίας όδοΰ, τής άγούσης έκ Φερών είς Λάρισαν παρά
τά κράσπεδα τού ορούς.
Έξηρεύνησα δέ διά μικρών σκαφών τά κατά τήν Δυσμικήν
έξοδον άπό τού τείχους τών άρχαίων Φερών σημεία, έκατέρω-
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θεν τής νϋν άγούσης έκ Βελεστίνου εις ΓκερλΙ βατής όδοΰ και
κατά τον νΟν καλούμενον χείμαρρον

« Μαχαλόρρεμα », είς ου

τήν δεξιάν όχθην άνευρίσκονται πλεΐστα χαλκώματα, ιδίως άρχαϊκα'ι πόρπαι, ψηφίδες, ζφάρια χαλκά κττ., προερχόμενα εκ
χωμάτων άπερριμμένων κατά τήν Δ' π. Χρ. εκατονταετηρίδα,
οπότε βεβαίως θά έπεσκευάσθη ή άνιδρύθη παλαιότερος ναός τοΰ
Διός Θαυλίου ή τής Εκάτης’ διότι έκει που εϊχομεν εΰρει στή
λην, φέρουσαν τήν άνάθεσιν ταύτην και μεγάλους πώρινους σπον
δύλους, ηύλακωμένους, φέροντας καί έπένδυσιν λεπτού σκληροτάτου μαρμαροκονιάματος, περί ών βλ. Πρακτικά 1907 σελ.
160-161.
'Γπεράνω δέ τοΰ έκεϊ μνημονευθέντος σημείου εΰρομεν παρερριμμένους υπό τό νυν έδαφος εις μικρόν βάθος καί ετέρους με
γάλους σπονδύλους, τμήματα γεισωμάτων και άλλων άρχιτεκτονικών μελών, τμήμα αναγλύφου έξ αναθήματος ή ζφοφόρου ναοΰ
κα'ιτεμάχιον μικρού ένδεδυμένου μαρμάρινου άνδριάντος’έκ τούτων
είκάζομεν δτι έπΐ τούτου τοΰ χώρου κεϊται μέγας καί σπουδαιό
τατος ναός, οίος ύπήρχε και άναφέρεται τής 'Εκάτης έν Φεραΐς,
ούτινος ή άνασκαφή επιβάλλεται ταχεία’ διότι καί τό κοίτασμα
των αρχαϊκών χαλκωμάτων ένταΰθα παράκειται κα'ι έπίχωσις
μεγάλη έχει τελεσθή έκ τής καθόδου των χωμάτων των ύπερκειμένων γηλόφων, ής ένεκα καθίσταται βέβαιον δτι δέν έξηφανίσθη έντελώς υπό των νεωτέρων ό ναός, ούδέ άπεκομίσθησαν
τά βαθέως κείμενα μέλη αύτοΰ καί λοιπά αναθήματα. Προς τούτοις πρόκειται νά ταμή ό χώρος ούτος, ϊνα διέλθη ή εις Τρίκκαλα - ’Ιωάννινα γραμμή τοΰ σιδηροδρόμου, ώς έβεβαιώθημεν,
ίδόντες τό διάγραμμα τής επισήμου μελέτης.
’Ολίγον δέ περαιτέρω τοΰ ναοΰ τούτου ύπάρχουσι κατεσπαρμένα βάθρα καί τμήματα επιτύμβιων στηλών καί πλάκες τάφων,
έξ ών έμφαίνεται δτι μέγα νεκροταφεϊον ύπόκειται ένταΰθα, όν"
των πρός ταφήν λίαν ευθέτων τών σκληρού χώματος γηλόφων
τούτων έάν δέ τις λάβη πρό όφθαλμών τήν άρχαίαν παράδοσιν,

καθ’ ήν έν τοΐς χρόνοις τής ήγεμονίας τών Φερών έθάπτοντο
πολυτελώς καί οί στρατιώται lu, θά θεωρήση λίαν αξίαν τοΰ
κόπου τήν κατά τό σημεϊον τνΰτο έξερεύνησιν πρός εδρεσιν συ-
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στάδος τάφων κατά τό σύστημα των προμνημονευθέντων παρά
τό ιερόν τής Πασικράτας εν Δημητριάδι. Άναγράφομεν δέ τάς
θέσεις ταύτας χάριν των νεωτέρων αρχαιολόγων, ί'να έξερευνήσωσιν αύτάς, ούχί διότι ήμεΐς δεν έσχομεν τήν προς τοΰτο θέλησιν καί δύναμιν ή τον άπαιτούμενον χρόνον, αλλά διότι ευρο
μεν άντιγνωμίαν παρά τω ’Αρχαιολογική* Συμβουλίιρ, περί ής
προείπομεν ανωτέρω. Σημειωτέον δέ δτι οί γεωργοί διαγιγνώσκουσι διά τοΰ αρότρου τάς πλάκας των πωμάτων των κατά τήν
θέσιν ταύτην τάφων, σημειοΰσιν αύτάς, καί νύκτωρ κρύφα διανοίγουσιν δσους δύνανται, καί συλώσιν αύτούς.
Εΐδομεν δ’ εκεί ένα των καλών όρθογωνίων τάφων, άρτι
σεσυλημένον, κατά τήν άπουσίαν ήμών εννοείται' έφερε μεγάλην πλάκα ως ύπόστρωμα καί τέσσαρας όρθάς πλάκας μαρμαρίνας έπιμελώς λελαξευμένας, φερούσας εγχαράκτους κίονας μετά
κιονοκράνων κατά τήν εσωτερικήν δψιν, πλουσιώτατα βεβαμμένους· άλλ’ αί βαφαί έγένοντο εκ των βροχών τοΰ χειμώνος τά
πολλά εξίτηλοι καί μόλις ίχνη αότών ευρομεν, μεταβάντες έν
καιρφ καί έξαγαγόντες αύτάς' νΰν δ’ εύρηνται αυται έν τω Μουσείψ Βόλου. Άνεσκάψαμεν δ’ εγγύς μετά τοΰ γυμνασιάρχου Βό
λου κ. Ίω. Γιαννικάκη, λαβόντος πίστωσιν όλίγων δεκαδράχ
μων, καί ευρομεν πολλούς σεσυλημένους τάφους, ών εις είχε
ποιηθή διά πηλίνης μεγάλης σοροΰ, έτεροι δέ διά πωρίνων είχον δέ οϋτοι πώματα μονόλιθκ έπιμελώς λελαξευμένα' έκ τού
των κατέστη έμφανές δτι άπό πολλών δεκάδων, ίσως καί εκατον
τάδων έτών, έσυλώντο ένταΰθα οί διά τοΰ αρότρου συναντώμενοι τάφοι, γυμνωθέντες σύν τώ χρόνω έκ των πολλών έπικειμένων χωμάτων ένεκα τοΰ πρανοΰς τοΰ έδάφους' εύνόητον όμως
είναι δτι βαθύτερον όπόκεινται έτεροι άσύλητοι.
ε'.) Έν ΣκοτούσαΎ), Τρίκκη, Κραννώνι.

1) Πι&ανη &έαις τοΰ επιγραφικοί) αρχείου Σκοτονσσης'
το 'Ασκληπιείου Τρίκκης.

Μεταδαίνοντες είς Φάρσαλον, καί διελθόντες παρά τήν Σκο ■
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τονοσαν, άνεσκάψαμεν επί τινας ώρας δΤ ένός έργάτου επί τίνος

σημείου της άκροπόλεως χύτης, ένθα υπενοήσαμεν ότι θά ύπήρχε
τό ίερόν της πολιούχου θεότητος, δπου βεβαίως άνετίθεντο τά
ψηφίσματα τής πόλεως, καθ’ ά έν τω των Γόννων, Φθιωτίδων
Θηβών, Χυρετιών και λοιπών πόλεων της Θεσσαλίας έν γένειόντως δ’ εΰρομεν εντός ολίγης ώρας τμήμα ψηφίσματος των αρ
χών της Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, τμήματα πήλινου άγαλματίου θεάς και δύο χαλκά νομίσματα- έλπίζομεν λοιπόν ότι μετ’
ου πολύν χρόνον θά άποφασίση ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία νά
ένεργήσωμεν άνασκαφάς έν τη σπουδαιότατη ταύτη πόλει, μετά
βεβαιότητος εύρέσεως σημαντικών αρχαίων, μάλιστα τοΰ έπιγρα.
φικοΰ αύτής αρχείου, όπερ ασφαλώς θά ύπάρχη κατά χώραν
εντός ευρισκομένων έκεϊ μεταγενεστέρων πτωχών κτισμάτων έκ

ξηροτοίχων- διότι δέν άπεκομίσθησαν έκειθεν πολλοί λαξευτοί
λίθοι, μη κειμένης εγγύς πόλεώς τίνος ή κώμης τών υστέρων
χρόνων σπουδαίας, μηδέ ύπαρχούσης σπάνιος λίθων, τών δέ κα
τοίκων

τών πέριξ χωρίων περιορισθέντων εις την από μακρών

έτών διάνοιαν τάφων μόνον.
Τά δέ παρά την άρχαίαν Σκοτοϋσσαν νεώτερα καί σημερινά
χωρία Άϊβαλί, Άλχανί, Άρναουτλί, Δουβλατάν, Καραμπαϊράμ,
Σουπλί κττ. ένέχουσυ/ έν ταΐς έπιστασίαις καί ταΐς οίκίαις ίκανάς έπιγραφάς, ως έμάθομεν, καί δή έν μέν Άϊβαλί, οικία Τσεπερλη λέγεται υπάρχουσα ως βαθμίς στήλη, έφ’ ής διακρίνονται
γράμματα

ΚΡΑΝΝΟΥΝ------ ,

ίσως ψήφισμα, σχετικόν πρός

την Κραννώνα- έν τη έπιστασία Άλχανί άναφέρονται ύπάρχουσαι έπιγραφαί, συναχθεϊσαι υπό τοΰ έπιστάτου Φιλίππου- έν
Δουβλατάν,

οικία Νικ.

Άγγελούσου, πλάξ μετά γραμμάτων

ΣΑΤΥΡΟΣ Α Μ φ I Ω - - -, έν Σουπλί κορμός άνδριάντος
. μαρμάρινου, έντετειχισμένος είς τον σταΰλον τής έπιστασίας, με
ταξύ δέ αύτοΰ καί Άρναουτλί ότι όπάρχει ερείπιών, ένθα ανευ
ρίσκονται πήλινα άγαλμάτια, τμήματα χαλκωμάτων, νομίσματα
κττ., βεβαίως σπουδαίου τίνος ίεροΰ αναθήματα- διό μάλιστα έκεϊ
δέον νά έρευνηθη ό τόπος. Επίσης μνημονεύουσιν οί ποιμένες
ότι παρά τό άρχαΐον τείχος ύπάρχει κρύπτη κτιστή, είς ήν εισέρ
χεται τις διά μαρμάρινης κλίμακος δυσεξιχνιάστου,
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Εις δέ την Τρίκκαν μετέβημεν, ί'να ίδωμεν κατ’ άνωτέραν
διαταγήν τόπον, εγγύς τού Πηνειού και τού χωρίου «Μισδάνι»
κείμενον, ένθα ό Ν. Κοντός έδήλου ϋπαρξιν καί δι’ αύτοψίας
γνώσιν κατακεχωμένου θολωτού κτίσματος. Ή θέσις καλείται
νΰν «Μαρμαράς» καί διαφαίνεται κατ’ αδτήν έκτεταμένος τα
πεινός λόφος, ήτοι «μαγούλα», έν ή εϊδομεν τμήματα αγγείων
τής νεολιθικής περιόδου, μετ’ αύτών δ’ έτερα τής ιστορικής περιό
δου καί μικρούς λίθους πτωχών κτισμάτων παλαιοτέρου χωρίου»
ών τινα άσβεστόκτιστα- υπήρχον δμως καί τμήματα πώρων καί
κονιαμάτων, οία δύναταί τις νά άναμένη έκ τάφων θαλαμοειδών
Μακεδονικών, ήτοι «καμαρωτών»- εγγύτατα τούτων λέγεται ύπό
τών εκεί γερόντων ύπάρχουσα πρό γενεάς κρήνη, ήτις δμως
κατεχώθη ύπό τού χρόνου- εί'δομεν καί σκαφήν έπί τής κορυφής
πρός άνεύρεσιν λαξευτής μεγάλης πλακός- ό δέ προειρημένος
βέβαιοί δτι ό πατήρ αυτού εύρε πρό 50ετίας περίπου είς βάθος
δύο μέτρων «θολογυριστόν» οικοδόμημα μετά θύρας κεκλεισμένης, άτινα έπέδειςε τφ υίφ. Κατά ταϋτα θεωρώ εύλογον νά ένεργηθή ενταύθα δοκιμαστική τις μικρά έ'ρευνα- διότι καί άλλοι γέ
ροντες τού Μισδανίου διηγούνται δτι εύρέθη εκεί πρό πολλοΰ
πλάξ μαρμάρινη πλήρης γραμμάτων, ήτις καί έκτίσθη που έν
τφ τοίχω τής έκκλησίας τής 'Αγίας Παρασκευής.
Έν αύτή δέ τή Τρίκκη έμάθομεν δτι ύπήρχέ τις παλαιός
«Τεκές», ήτοι Τουρκικόν μοναστήριον, δν κατέχει νΰν ή οικία
Βεικογλου- έκεί λέγουσιν οί γέροντες δτι είδον πολλάς μαρμαρίνας πλάκας πλήρεις ελληνικών γραμμάτων «κεφαλαίων»- όν
τως δ’ έν τή θέσει έκείνη είχον ευρεθή αί άπελευθερωτικαί έπιγραφαί καί τό έπιτύμβιον έπίγραμμα, άτινα τφ 1906 έκομίσαμεν είς Βόλον. Μελετήσαντες δέ καί τάς θέσεις τής αρχαίας πόλεως καί περιελθόντες τά κατ’ αύτήν καί τήν άκρόπολιν, κατελήξαμεν είς τήν υπόνοιαν τού δτι τό περίφημον Άσκληπιεϊον δέν
εκειτο έπί τής θέσεως, έν ή εσκαψεν ό κ. Π. Καστριώτης, καί
δπου ευρεν άρχαίόν τι άνάλημμα, δπερ πιθανώτατα είναι μέρος
τού άρχαίου τείχους ή τίνος πύργου αύτοΰ, άλλά μακράν έκείθεν καί ύψηλότερον είς τά πρός τόν Αηθαίον κράσπεδα τής άκροπόλεως, παρά τήν έκεί κτιζομένην τότε έκκλησίαν- διότι είδο-
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μεν εντός αύτής της κοίτης τοΰ Αηθαίου καί παρά την Αριστεράν όχθην αύτοΰ, ένθα καί πηγή τις παλαιάς χρήσεως υπάρχει,
τμήματα κιόνων καί Αρχιτεκτονικών μελών καί έν γένει εύθετον
σημεΐον προς ποίησιν ναοΰ, ξενώνων, θεραπευτηρίων καί όμοιων
κτημάτων κατ’ αναλογίαν των έν Έπιδαύρφ. Διό θεωροϋμεν
άναγκαιοτάτην την έκεϊ έκτέλεσιν δοκιμαστικών άνασκαφών μετά
πλείστων ελπίδων επιτυχίας.
3) Τύμβος ήμίσκαπτος παρά την Λάρισαν' ναός

"Απόλλαινος

Τεμπείτου παρά την Κραννώνα' ή σημασία τής επωνυμίας
αυτόν' ναός Ασκληπιόν και δικαστικόν ψήφισμα

Κραννω-

νος· τά ερείπια αυτής' τό ϋέατρον ιερόν Ήλιον τό άνάκτορον και οι τάφοι των Σκοπαδών.

Την δέ άγλαόκαρπον πατρίδα τών Σκοπαδών Κραννώνα τό
τρίτον έπεσκέφθημεν εφέτος, άφορμήν λαβόντες παρά'τοΰ έν Ααρίση άμαςοπηγοΰ Γιαννακοπούλλου, ύποδείξαντος προς ιδιωτι
κήν άνασκαφήν λόφον τινά παρά τό νΰν χωρίον Ταουσάνην, τής
περιοχής τής αρχαίας Κραννώνος, καί λαβόντος τήν προς τοΰτο
υπουργικήν άδειαν, ί’να έπιδείξη ήμΐν τούτον καί άνασκάψωμεν
δαπάναις αύτοΰ- Αλλ’ δντος τοΰ λόφου φυσικοΰ, ήμποδίσαμεν
τήν ματαιοπονίαν, Αφ’ ου μετέβημεν έκεΐσε. Έξερχόμενός τις
τής Λαρίσης καί βαδίζων έπί τής εις Καρδίτσαν ημιτελούς άμαξιτοΰ, συναντά είς δέκα περίπου λεπτών τής ώρας άπόστασιν.
έγγύτατα καί Αριστερά τής όδοϋ ταύτης, τύμβον, ου τό ήμισυ
άνέσκαψαν πρδ έτών οι έργολάβοι, ί’να ρίψωσι τά χώματα προς
σχηματισμόν τής αμαξιτού- κατά πάσαν πιθανότητα υπάρχει έν
αύτψ σπουδαίος ορθογώνιος τάφος, δν δεν ήδυνήθησαν νά Ανεύρωσιν οί προειρημένοι, ώς βαθύτεροι/ τής γενομένης έκχωματώσεως κείμενον.
Περαιτέρω βαδίζει τις έφ’ ίκανάς ώρας έπί παναθλίας όδοΰ,
σχεδόν Αδιαβάτου μετά βροχήν, ένεκα τοΰ σχηματιζομένου μέλανος πηλοΰ, λίαν μέν όλισθηροΰ, Αλλ’ ένδεικτικοΰ τής εύφορίας
τοΰ τόπου- φθάσαντες δ’ έν Ταουσάνη, χωρίω κειμένφ μεταξύ
Κραννώνος καί ’Άτραγος, έγγύτερον πρός τήν πρώτην Αρχαίαν
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πόλιν, εϋρομεν σπόνδυλον έν τή εκκλησία αυτής καί πολλάς πλά
κας αρχαίας έντετειχισμένας, εν xtvt δέ οίκία πλάκα φέρουσαν
απελευθερωτικήν επιγραφήν, άποτριβείσαν τά πολλά, ής πέντε
στίχοι δύνανται νά άναγνωσθώσιν έκομίσθη δέ αυτή, ώς λέγουσιν, έκ τής όπερκειμένης τοϋ χωρίου κρήνης, έν ή πολλοί υπάρχουσιν αρχαίοι λίθοι, ώς καί έν τφ καέντι οίκήματι τοΰ έπιστάτου, κοινώς «έπιστασία» ή «κονακίφ» καλουμενφ' άπαντα τά
αρχαία ταΰτα έκομίσθησαν προ έτών έκ τής περιοχής τής Κραννώνος, έξ ής πάντα τά έγγύς πεδινά χωρία έξεφόρουν λίθους, ών
πολλούς μετεκόμιζον καί μέχρι Λαρίσης πρδς πώλησιν διότι καί
εις άλλα χωρία εδρομεν όμοιους λίθους, έμάθομεν δέ δτι έν «Τσουρμακλί» ύπάρχει καί μαρμάρινη κεφαλή, έντετειχισμένη έν τή
οικία τοΰ Ζαρκινοΰ.
'Γπέρκειται δέ τής Ταουσάνης θέσις, καλουμένη «Μαννεροΰ»
ή «Μάννα Νεροΰ», ήτοι πηγή ΰδατος, κειμένη έπί τοΰ μέσου
τής εις έτερον χωρίον, τήν « Καρλίγκαν» όδοΰ" παρά τήν πη
γήν υπάρχει λόφος, φέρων θραύσματα γεωμετρικών άγγείων,
κεραμίδας καί ύπόλοιπα Βυζαντιακών άσβεστοκτίστων οικημά
των- ευρομεν δ’ έκεϊ καί τινα γεισώματα αρχαίου Έλληνικοΰ
ναοΰ, ή κατά χώραν κειμένου, ή ούχί- μακράν προς τήν Κραννώνα- δτι δέ ό ναός ούτος ανήκε τφ Άηόλλωνι Τεμπείιγ], μαρ
τυρεί στήλη αναθηματική, ένταΰθα μέν εύρεθείσα, είς Ταουσάνην δέ κομισθεϊσα υπό τίνος χωρικού προς χρήσιν έν τή οικία
αύτοΰ- τά γράμματα αύτής, ήν έκομίσαμεν είς Λάρισαν, είναι
ένιαχοΰ έφθαρμένα, άλλ’ έξάγεται σαφώς έξ αύτών ή άνάθεσις τώ ’Αηλοννι Τεμπείια υπό τίνος γυναικός ώς ελευθέρια.
Έρμηνευτέον δέ τήν λέξιν «έλευθέρια» ούχί ώς δηλοΰσαν
Απελευθέρωσή δούλης, άλλ’ ώς άνάθεσιν εύτυχώς τεκούσης άστήςέξ αύτής φαίνεται τής παλαιάς χρήσεως μετεδόθη καί υπάρ
χει νΰν παρά τώ Έλληνικφ λαφ ή εύχή πρός έγκύους γυναίκας
«καλή λευτεριά» καί αί δμοιαι, ώς καί τό (δήμα «έλευτερώθηκε»,
ήτοι έτεκεν εύτυχώς, καί ή υπό τοιαύτην έννοιαν λατρεία τοΰ
«'Αγίου Ελευθερίου». 'Υπάρχει δέ καί έτέρα έπιγραφή όμοια,
άνήκουσα τή Φαλάννη (ούχί τή Γυρτώνη, ώς έν IG IX2 1034
έκτίθεται), καί λέγουσα «Άπλουνι Τεμπείτα | Αίσχυλίς Σατύ-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 01:34:43 EET - 3.84.73.217

172

Πρακτικά τον liJl.5

ροι I ελευθέρια», οι’ ής δηλοΰται δτι και έν άλλαις Θεσσαλικαΐς
πόλεσιν έλατρεύετο ό Απόλλων Τεμπειτης ύπό ιδιότητα μαιευ
τικήν, 6φ’ ήν καί άντικατεστάθη νΰν διά τοΰ 'Αγίου Ελευθερίου.
Ή δ’ επωνυμία Τεμπειτης προέκυψεν έμφανώς έκ τοΰ συμβεβηκότος τής διά ρήξεως των Τεμπων εξόδου εις τήν θάλασσαν τοΰ
ΙΙηνειοΰ καί έλευθερώσεως ούτως έκ των πλημμυρούντων υδάτων
τής θεσσαλικής πεδιάδος, άνακουφίσεως δέ των κατοίκων- οΰτω
λοιπόν οι Θεσσαλοί ού μόνον διετήρησαν έκ παλαιτάτων χρόνων
τήν άνάμνησιν τοΰ μεγάλου τούτου κα'ι σπουδαίου φαινομένου,
δπερ κα'ι γεωλογικώς είναι άληθές, άλλά καί προσφυές παρωμοίωσαν πρός τήν άνθρωπίνην ερύσιν, εικονίσαντες τό γεγονός κα'ι
τό σχήμα των Τεμπων πρός τάς τικτούσας γυναίκας.
Έμάθομεν δέ δτι περαιτέρω πρός τήν Κραννώνα, κα'ι δή έν
θέσει « Χατζηασμάκι » νΰν καλουμένη, επί των συνόρων Ταουσάνης και Χατζηλάρ, υπάρχει ύψωμά τι πλήρες λαξευτών μαρ
μάρων καί τμημάτων αρχιτεκτονικών άρχαίου Έλληνικοΰ ναοΰμή δυνηθέντες δμως τότε ημείς, λόγφ τής ώρας τοΰ έτους, νά
διαβώμεν τήν τελματώδη πεδιάδα έκεΐθεν, άπεστειλαμεν κατό
πιν άνθρώπους, οΐτινες ού μόνον έβεβαίωσαν ταΰτα, άλλά καί
μοί έκόμισαν πλάκα, περιεχουσαν σπουδάιότατον δικαστικόν ψή
φισμα, 22 στίχων σωζομένων, τοΰ τύπου των έν Γόννοις, δπερ
κατέθηκα έν τή ’Αρχαιολογική Συλλογή Ααρίσης, καί δπερ άναφέρει ναόν ’Ασκληπιόν, ένθα είχεν άνατεθή τό ψήφισμα- έκ των
γνωστών επιγραφών τής Κραννώνος μανθάνομεν δτι άνετίθεντο
ψηφίσματα « έν τό ιερόν τάς Άθάνας » καί « έν το Άσκλαπιεΐον » καί «άκρουν έν τοίς ίαρουτοΐς » IG IX2 460- 461 a. b.
Προκύπτει δμως τό έρώτημα, αν τό ιερόν, ένθα ευρέθη τό
περί ου ό λόγος ψήφισμα, είναι τοΰ Άσκληπιοΰ, ή μήπως μετα
γενέστερόν τι, είς ου τήν κτίσιν έγένετο χρήσις άρχαιοτέρων λα
ξευτών καί έπιγεγραμμένων λίθων, ών καί πολλοί έλήφθησαν έκ
τοΰ ίεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ" τό ζήτημα δύναται νά λύση μικρά
τις σκαφή. Έ άνά τά έρείπια δμως τής Κραννώνος περιήγησίς
μου, μοί παρέσχε τήν έντύπωσιν δτι τά «Άσκλαπιειον » αυτής
έκειτο είς τά πρός τό Χατζηλάρ κράσπεδα τής άκροπόλεως,
ένθα ύπάρχουσιν έγγύς πηγαί ΰδατος, περί ών έσται ό λόγος,
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καί εκκλησία μετά περιβόλου της Ζωοόόχου Πηγής, ποιηθείσα
ές υλικοΰ άρχαίου Ελληνικού ναοΰ- έπί τοΰ προστώου αύτής
υπάρχει έντετειχισμένη ή γνωστή άνάθεσις τω Ήλίω έν IG IX2
464, εξ ής θά ύπέθετέ τις δτι υπήρχεν εκεί ναός τοΰ θεοϋ τού
του- αλλά μόνον βωμόν τινα ή μικρόν Ιερόν ύπονοητέον" διότι
όπισθεν τής εκκλησίας ταύτης ύπάρχει θέσις κοίλη, οί’αν θά άνέμενέ τις έκ κατακεχωμένου άρχαίου ϋεάτρου, οπερ φαίνεται
μετά τοΰ επισήμου ιερού τοΰ ’Ασκληπιού έν συνεχεία κείμενον.
Ή οέ όλη άρχαία πόλις Κραννών έχει προσόμοιον σχημα
τισμόν καί έκφρασιν, οία αί Φεραί- διακρίνεται δήλα δή υπέρ
τήν μνημονευθεισαν εκκλησίαν « μαγούλα », ήτοι μέγας λόφος
ύψηλός τής χαλκής περιόδου, μεμονωμένος καί αυτοτελής, ού
ύπέρκειται έτερος ύψηλότερος καί μείζων, συνδεόμενος Νοτοουσμικώς μεθ’ ύψώματος άκανονίστου,

άπερ άποτελοΰσι τά μέν

τήν άκρόπολιν, τό δε τήν κάτω πόλιν τής μυκηναίας καί γεω
μετρικής περιόδου" άπαντα ταΰτα κατά τήν ιστορικήν περίοδον
φαίνεται πιθανόν ότι άπετέλεσαν τήν άκρόπολιν τής Κραννώνος,
έκταθείσης τής κάτω πόλεως ταπεινότερο'/ έν τή πεδιάδι, όπόθεν μάλιστα έπί αίώνας μέχρι σήμερον έξάγουσι λίθους τοΰ τεί
χους οί χωρικοί καί είδικοί λατόμοι" έπί τής κορυφής τής ύψίστης άκροπόλεως υπάρχει γεωδαιτικόν σημεΐον τής Ελληνικής
στρατιωτικής χαρτογραφίας καί μεγάλη τάφρος παρ’ αυτό, νεωστί άνοιχθεΐσα προς άποφοράν λίθων, ώς φαίνεται, καί « στρεμματισμόν » τοΰ χώρου πρός καλλιεργίαν- ένταΰθα διακρίνονται
καί λίθοι οικοδομήματος σπουδαίου, οΐον άναμένομεν κατά τήν
κορυφήν ταύτην τό περίφημον άνάκτορον των Σκοπαδών ση
μαντικόν έπίσης άρχαιον κτίσμα έκειτο καί έπί τής άρχαϊκής
κάτω πόλεως, ήτοι έπί τοΰ δευτέρου ύψώματος τής ιστορικής
άκροπόλεως, δπερ ίσως ήτο ό ναός τής Αΰηνας.
’Όπισθεν δέ τής άρχαϊκής ταύτης άκροπόλεως ύπάρχουσι
πέντε τύμβοι, ών ό μέγιστος φέρει τάφρον νεωτέρων τυμβωρύ
χων, άσθενή δμως καί μή τυχοΰσαν τοΰ ύποκειμένου τάφου- έτε
ροι τέσσαρες τύμβοι διακρίνονται Νοτανατολικώς τής άκροπό
λεως ταύτης, περαιτέρω δέ πρός τό χωρίον «Δοξαρά» άλλοι διε
σπαρμένοι- άπαντες ούτοι καί τινες μόλις διαφαινόμενοι θεωρώ
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άναμφισβήτητον δτι περιέχουσι τάφους, τούς πλείστους των με
λών τής ήγεμονικής οικογένειας των φιλοτέχνων Σκοπαδών' είναι
δέ απαραίτητον νά άνασκαφώσιν ούτοι, πριν προλάβωσιν οί τυμ
βωρύχοι καί άνατρέψωσιν αυτούς, δντος δυσφυλάκτου καί ερή
μου τοΰ μέρους εκείνου' προς τοιοΰτον σκοπόν άπαλλοτριώσεως
τοΰ χώρου οι’ έκτέλεσιν άνασκαφών μετέβημεν έκείσε κατά Σε
πτέμβριον τοΰ 1907 μετά τής νομίμου επιτροπείας, άποτελουμένης έκ των Π. Καββαδίου, Ν. Γ. Πολίτου, X. Τσούντα, του
νομομηχανικοΰ καί τοΰ γραμματέως τοΰ έν Λαρίση νομάρχου,
οϊτινες ένέκριναν την έκτέλεσιν' έοημοσιεύθη μάλιστα καί ή νό
μιμος προς τοΰτο προκήρυξις' έλπίζόμεν δτι ή Αρχαιολογική
Εταιρεία, ή τό Ύπουργείον τής Παιδείας, θά έπισπεύσωσι την
έκτέλεσιν τοΰ προταθέντος έργου, δντος των σπουδαιοτάτων έν
Θεσσαλία. Διότι έσχάτως έμάθομεν δτι έκεϊ που εύρον οί έκ τοΰ
χωρίου Τσουρμακλί Γκολιέμης καί Γάτσιος άποθήκην μεγάλων
πίθων καί «θολογυριστόν» οικοδόμημα υπόγειον, άπερ κατέχω
σαν πρός έξίσωσιν τοΰ έδάφους.
Υπάρχει δέ Δυσμικώς τής άκροπόλεως δαψιλεστάτη πηγή,
έφ’ ής εχουσι κτισθή αρχαίοι λαξευτοί δγκόλιθοι καί λεία έξειργασμένα μάρμαρα' ταύτης υπέρκειται δευτέρα πηγή έλάσσων'
τούτων Δυσμικώτερον εΰρηται τρίτη πηγή, ήν σήμερον καλοΰσιν οί κάτοικοι «Διμονέρι», ήτοι «Δαιμονέρι», δ έστι «Δαιμονονέρι», ύδωρ δαιμόνιον, θαυμάσιον διότι νομίζουσιν δτι ό οπωσ
δήποτε πυρέσσων, εάν βρέξη τήν έαυτοΰ κεφαλήν διά τοΰ υδατος τούτου,

θεραπεύεται' αυτή λοιπόν θά είναι ή έν Κραννώνι

πηγή, ήν άναφέρει ό Πλίνιος, ώς εχουσαν περιέργους ιδιότητας'
τό χωρίον τοΰ Πλινίου δεν έχομεν πρόχειρον, ώς από μνήμης
γράφοντες περί αυτοΰ.
Περί άρχαίων αγαλμάτων καί λίθων έπιγεγραμμένων εμαθον δτι έν μέν τφ χωρίφ Χατζηλάρ, έν τή έπιστασία ή « κονακίω», άπεκρύβη πίθος καί έν αύτφ άγαλμάτιον εύμέγεθες, δτι
έν τή οικία τοΰ γεωργοΰ Ήλιου έχει έπιστρωθή που έπιγεγραμμένη πλάξ, έν δέ Τσουρμακλί δτι έν τφ φρέατι τοΰ Χαραλ. Θουμαγιώτου ύπάρχει «πέτρα μέ πατημασιές καί γράμματα», ήτοι
βάθρον χαλκοΰ άγάλματος έπιγεγραμμένον. — Βαδίζων δέ τις
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έκ Χατζηλάρ είς Λάρισαν, συναντά μετά τό χωρίον τοΟτο πο
λυάριθμα κατεσπαρμένα μέλη άρχαίου οικοδομήματος, έν οίς
σπόνδυλοι καί τμήματα έπιστυλίου, οΐα συχνάκις συναντώμεν επί
παλαιών Τουρκικών νεκροταφείων, ειλημμένα έξ άρχαίων Ελ
ληνικών έρειπίων' ή θέσις αυτή είναι αξία έρεύνης, ώς καί έτέρα
περαιτέρω παρά τδ χωρίον Χασάν-Τατάρ, ένθα διακρίνεται τε
χνητός λοφίσκος επί τής λοφοσειρδς τοϋ χωρίου- πλησιάζοντεξ
δ’ εγγύς τής Λαρίσης παρά τήν θέσιν «Σι'ίτη», ή Παλαιοχώρα,
διεκρίναμεν έγγύς τής σιδηροδρομικής γραμμής άνεωγμένους άρχαίους τάφους, έξ ών είκάζομεν δτι έκεϊ που υπάρχει έκτεταμένον νεκροταφεΐον τών άρχαίων Λαρισαίων.
ς'.) Εν Μητροηόλει Θεσσαλιώτιδος (1).
Τά τείχη τής αρχαίας πόλετυς' οι κατ' αυτά τάφοι:
ό ναός τής

Αφροδίτης Καστνίας.

Περί δέ τό τέρμα τοΰ έτους τούτου μετέβημεν εις τό παρά
τήν πόλιν Καρδίτσαν χωρίον ΓΙαλαιόκαστρον, προσκλήσει τοΰ
αστυνόμου, ϊνα ίδωμεν εύρεθέντα τάφον’ έκειτο δέ ούτος είς άπόστασιν δλίγων μέτρων έξω τοΰ τείχους τής πεδιάδος έν θέσει
«Τρόχαλο» κοινώς καλουμένη, μεταξύ τοΰ είρημένου καί τοΰ
χωρίου «Φράγκου»’ τό δνομα τής θέσεως προήλθεν έξ αύτών
τών άρχαίων τειχών, ών οί λίθοι διασειόμενοι καί θραυόμενοι άπό
πολλών έτών έσχημάτισαν μικρόν τι ύψωμα' ό δέ τάφος είχε
ποιηθή διά πλακών λαξευτών, ήρμοσμένων έπιμελώς καί συγκρατουμένων διά σιδηρών γόμφων, καί ένεΐχε λίθους καί τμή
ματα κεραμίδων τοΰ τείχους, ήτο δέ πλήρης χωμάτων καί έν
άταξία' είχεν άρα συληθή πρό πολλοΰ’ πρόχειροι δοκιμαί, διά
λοστών γενόμεναι ύπό τών χωρικών, άπέδειξαν τήν ύπαρξιν καί1

(1) "Ενεκα τών δύο έν Θεσσαλία Μητροπόλεων, ών και ή έτέρα άνεγνωρίοΑη ήδη (βλ. Πρακτικά 1914 σελ. 177-179), πρέκυψε σύγχυσις τοΰ
τίνι τετραρχίςι άνήκεν έκατέρα· έπειδή ή έλάσσων ανήκε τή Περραιβία
ή τή Έοτιαιώτιδι, ή μείζων αϋτη δύναται ασφαλώς νά όριοδή ώς άνήκουσα τή Θεοοαλιώτιδι.
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άλλων τάφων εν τοΐς άγροΐς τοΰ ΙΙέτρου Καρκαλέτση καί Νικο
λάου ίίαγώνη, ών ή ερευνά δεν ήχο δυνατή έν μέσω χειμώνι.
Έξηκριβώθη δμως ή κατεύθυνσις τοΰ άρχαίου τείχους έν τή
πεδιάδι, δπερ, καίτοι πολλαχοϋ έξηφανίσθη προς άποφοράν των
λίθων, καί είναι πανταχοΰ κατακεχωμένον, διακρίνεται έπΐ μα
κράν διάστημα πρός τε την διεύθυνσιν ταύτην καί παρά τον διερχόμενον ποταμόν κατά την άντίθετον καί παρά τούς άγρούς τοΰ
ίερέως θεοδώρου Πουλίου, ένθα κάμπτεται κυκλοτερώς καί περι
κλείει τον χώρον τής πόλεως" ούτως άρα οί πολύτιμοι εύρεθέντες έν τφ τελευταίφ τούτω σημείω τάφοι, περί ών εϊπομεν έν
τοΐς Πρακτίκοΐς 1909 σελ. 171 καί 1911 σελ. 337-343, οίτινες εχουσι καί κτιστήν περιοχήν κατά δωμάτια, οι'αν οί προμνημονευθέντες τής Δημητριάδος παρά τό ίεράν τής Πασικράτας,
εύρηνται έπίσης ευθύς έξω των τειχών καί νΰν δύνανται νά διαγνωσθώσι διά τών δωματίων.
Άνήρχετο δ’ έκ τής πεδιάδος, ής ίκανώς εύρύν χώρον κατελάμβανεν ή άρχαία πόλις, τό τείχος εις τά όπερκείμενα όρη
λίαν υψηλά, καθ’ α τό τής Δημητριάδος- ή άκρόπολις άρα τής
Μητροπόλεως έκειτο ούχί έν τφ ύπερκειμένψ τοΰ νΰν χωρίου
ύψώματι, ένθα ό μύλος, αλλά λίαν όψηλότερον κατά τήν θέσιν
«Στεφάνι», ήτις μάλιστα πασών πρέπει νά έξερευνηθή πρός άνεύρεσιν τοΰ αρχείου τής πόλεως" ήμεϊς δεν έσχομεν τήν ευκαιρίαν
νά άνέλθωμεν έως έκει. Οόχ ήττον δέ καί ό ήδη πρότερον καθορισθείς ύπ’ έμοΰ περίφημος ναός τής ’Αφροδίτης Καστνίας, περί
ού προείπομεν, δέον νά έξερευνηθή έν τοΐς μάλιστα πάντων άρχαίοις μνημείοις τής Θεσσαλίας" διότι παρά πάσαν τήν από
αιώνων τελεσθεισαν άποφοράν λίθων έξ αύτοΰ ύπάρχει έτι ίκανή
έπίχωσις καί σημεία σαφή τοΰ διαγράμματος αύτοΰ, έτι δέ
πολλά βεβαίως αναθήματα, άφ’ οδ καί δλον άγαλμα μαρμάρινον τής θεάς εύρέθη έκεί καί χαλκοΰ άνδριάντος κεφαλή, υπερτέρα τοΰ τελείου άνδρικοΰ μεγέθους, καί άλλα μικρότερα άρχαία,
καί ταΰτα άνευ άνασκαφής, άλλά δι’ άπλής άναξέσεως τοΰ έδάφους, δπερ κατέχεται υπό « καπνοτοπείων » καί είναι εύθετον
πρός σκαφήν νΰν, οπότε μόλις ήρξαντο κτιζόμενοι οίκίσκοι καλ
λιεργητών.
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ζ )

Εν τώ Μουσείω Βόλου.

Άνίδρυσις στηλών εν τη Β’ αιθούση καί εν τώ προδόμω.

Κατά οέ τού; δύο τελευταίου; μήνας τοϋδε τοΰ έτους ήσχολήθημεν εις τήν άνίδρυσιν των γραπτών στηλών εν τώ Μουσείο)
Βόλου' τάς τέω; ιδρυμένα; εν τη Β’ αιθούση στήλα; συνεπληρώσαμεν, άποκαθηλώσαντες, καί έπανιδρύσαμεν διά περιαιρετών
κοχλιών, κατά τά έν τοΐ; Πρακτικοϊς 1912 σελ. 228 έκτεθέν
σύστημα ούτως, ώστε νά καθίσταται ευχερή; ή άφαίρεσις αυτών
πρό; καθαρμόν, αντιγραφήν καί συντήρησιν μετηλλάςαμεν δέ
καί τήν θέσιν πολλών κατ’άναλογίαν τή; διατηρήσεω; τών χρω
μάτων καί ώ; πρό; το πληρέστερον ή άτελέστερον προσπίπτον
φώς. Υπολείπεται δμω; πρό; περάτωσιν τοΰ έργου ό προσήκων
καθαρμό; τών στηλών τούτων άπό τών επικειμένων χωμάτων
καί ή δέουσα βαφή τών τοίχων τή; αιθούσης.
Έν δέ τώ προδόμφ ίδρύσαμεν πολλά; τών μεγάλων στη
λών καί μαρμάρινων όρόφων, καί άναπαρεστήσαμεν δλον επιτά
φιον μνημεΐον τής Δημητριάδο;' περί τών εργασιών τούτων άνεκοινώσαμεν ήδη τά δέοντα έν τώ Αρχαιολογικά) Δελτίω τοΰ
1915, έγράψαμεν δέ λεπτομερώς καί έν τώ υπό τή; ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας έκτυπουμένω ίδιαιτέρω ήμών συγγράμματι υπό
τήν έπιγραφήν «Γραπταί Στήλαι Δημητριάδος-Παγασών»' τού
του ένεκα παραλείπομεν τήν ένθάδε εκθεσιν περί τούτων' σημειωτέον όμως δτι τάς στήλας, ας άνιδρύσαμεν έν τώ προδόμω
τούτω, έκαθαρίσαμεν καί εστερεοχρωμήσαμεν, πρός περάτωσιν
δέ καί τοΰ κατ’ αυτόν έργου υπελείφθη ή ποίησις ύαλοφράκτων
θηκών καί ή προσήκουσα βαφή τών τοίχων.
Κατά δέ τό έτος 1915 έξηκολουθήσαμεν τάς έν Θεσσαλία
άνασκαφάς, έρεύνας καί όμοιας έργασίας μέχρι τών μέσων τοΰ
μηνό; Σεπτεμβρίου, όπότε, κηρυχθείση; έπιστρατεύσεως, μετέβημεν εις Ναύπλιον, ένθα εσχομεν τήν ευκαιρίαν νά άσχοληθώμεν επί τινα χρόνον καί εις άρχαιολογικάς έργασίας παρά τά
κυριώδη στρατιωτικά ήμών έργα' τά αποτελέσματα τών άνασκαφών καί έρευνών τούτων εχουσι συντόμω; ώδε :

12
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1915.— Α'. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
a ) Έν Δημητριάδι.

1) Νεκροταφείου και

τύμβοι λατυπών παρά τον Γ' πύργον

αξιόλογα ευρήματα εξ αΰτοϋ· τά κατά τήν πεδιάδα τείχη
των Φεραϊκών Παγασών παλαιοί κλοπαί κτερισμάτων καί
δεϊκται τάφων.

Άναζητοΰντες εφέτος τό επίσημον νεκροταφεΐον των Δημητριέων, έν φ θά άνευρίσκομεν πλουσίους τάφους, οί'ους ένδεικνύουσι πολλαί των εύρεθεισών γραπτών έπιτυμβίων στηλών
καί πολλά τών επιταφίων μνημείων, άνεσκάψαμεν άριστερά της
εις 'Αλμυρόν αμαξιτού, έπΐ τών Δυσμικών κρασπέδων τοΰ βουνοΰ τοΰ 'Αγίου Ήλία, έγγύτατα τοΰ Γ' πύργου, τοΰ ένέχοντος
γραπτάς στήλας, περί οδ βλ. Πρακτικά 1912 σελ. 175-189.
Τά έντεΰθεν εδρήματα δπηρξαν μέν ίκανώς σημαντικά, δέν έπλήρουν δμως τάς προσδοκίας τοΰ αναμενομένου, ως έλέχθη, νε
κροταφείου. Διότι δλιγοι μόνον τάφοι εύρέθησαν, καί οδτοι ούχί
κατά τινα σαφή συστάδα, άλλά μάλλον μονήρεις καί κατεσπαρμένοι, πολλαχοΰ δε τεταραγμένοι δπό μεσαιωνικών κτισμάτων
καί τάφων, ευτελών άμφοτέρων.
Τά τοιχάρια δηλα δή δωματίων τινών, δι’ ών περιωρίζοντο
τάφοι, διεσταύρωσαν έτερα μεταγενεστέρων οικιακών, έξ ών καί
τάφοι τινές άνετράπησαν διότι εΰρομεν εις μικρόν βάθος τμή
ματα πήλινων άγαλματίων, έν οίς ’Έρως, έποχούμενος έπί τρά
γου. Άδιατάρακτον όμως μείναντα κατά τύχην, ευρομεν τάφον
εντός δωματίου εΰτελοΰς τοιχαρίου δύο δόμων τό πώμα αύτοΰ,
έκ πλακός κυανολίθου, εκειτο εις βάθος 0'50-l'00 μ. από τοΰ
νΰν έπικλινοΰς έδάφους- ενείχε δέ οστά δύο τεθαμμένων γυναι
κών, νεαράς καί ώριμου' ή νεάνις φαίνεται βέβαιον δτι έτάφη
πρώτη' διότι τά όστά χύτης παρέκειντο σεσωρευμένα παρά τούς
πόδας της έν τάξει τεθαμμένης ώριμου, της μητρός χυτής εύλόγως' ένεΐχε δέ ό τάφος ώραΐον πήλινον άγαλμάτιον γυναικός
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ακέραιον, έτερον εις τμήματα, δύο χρυσά ενώτια, ένα χρυσοΰν
δακτύλιον μετά σφενδόνης λίθου άγλύφου ήμιπολυτίμου, έν χρυ
σοΰν ένώτιον είς σχήμα περιστεράς καί τινα φυλλάρια χρυσά.
ΙΙεραιτέρω εύρομεν μαρμαρίνην κυλινδρικήν θήκην, ένέχουσαν δστά καέντος νεκροΰ, καί βόθρον μικρόν, έστεγασμένον διά
πλακός κυανολίθου, ένέχοντα δστά παιδιού καέντος, και μικρόν
στέφανον χρυσοΰν, κατά μίμησιν κλαδίσκου καί φύλλων πεποιημένον, μετά παρακειμένης σιδηράς στλεγγίδος. 'Ή τε θήκη καί
ό βόθρος είχον ποιηθή εντός των παχύτατων τοίχων όρθογωνίου μεγάλου οικοδομήματος, δπερ έξηκρίβωσα διά σκαφής δτι
ήτο πύργος των Φεραϊκών ΙΙαγασών, γέρων προβολήν πρός
Βορράν, δστις είχε καταρριφθή μετά τοΰ άνερχομένου πρός τόν
βουνόν τοΰ 'Αγίου Ήλία καί τοΰ πρός την πεδιάδα κατά το νΰν
«Αιγαρόρρεμα» έκτεινομένου τείχους, ίνα οί λίθοι χρησιμεύσωσιν ως γόμωσις τοΰ τείχους καί των πύργων τής Δημητριάδος,
ή κατά τήν πρώτην αύτών κατασκευήν υπό τοΰ ίδρυτοΰ βασιλέως Δημητρίου, ή κατά τήν έπαύξησιν τοΰ Γ' πύργου, γενομένην κατά τό 169 π. X. δπό των άνθρώπων τοΰ βασιλέως
Περσέως, ή κατ’ άμφοτέρας.
Παρά δέ τόν τάφον των δύο γυναικών, περί ού προείπομεν,
ευρομεν εξω τοΰ δωματίου δύο τάφους γυμνούς, ήτοι άνευ πλα
γίων πλακών καί άνευ υποστρώματος, άλλ’ άπ’ εύθείας έπί τοΰ
σκληρού εδάφους ποιηθέντας, ών ό εις μόνον έφερεν ώς πώμα
πολλάς πλάκας εδτελοΰς κυανολίθου' Ικειντο δ’ επάλληλοι, ήτοι
τό πώμα τοΰ ενός Ιχρησίμευσεν ώς δπόστρωμα τοΰ έτέρου, καί
άνήκον έμφανώς είς συζύγους, ών ό άνήρ άπέθανε πρώτος'
διότι έν τώ τάφφ αύτοΰ ευρέθησαν δύο μολύβδιναι πυξίδες καί
τινα άσήμαντα πήλινα άγγεϊα, έν δέ τώ ύπερκειμένω εύρέθη
ζεΰγος χρυσών ενωτίων, καταληγόντων είς λεοντοκεφαλάς, καί
τι πλακοειδές χρυσοΰν έλασμα μετ’ έκτύπου πτηνοΰ.
Βορειότερον δέ καί είς μικράν άπό τούτων άπόστασιν εύ
ρομεν είς βάθος 2 μ. πώμα τάφου, λίαν έπιμελώς ήρμοσμένων
τεσσάρων μαρμάρινων πλακών καί πέμπτης ώς υποστρώματος'
ό τέλειος πωματισμός ήμπόδισε τήν εισροήν ύδάτων καί χωμά
των είς τά έσω τοΰ τάφου' καί δμως κτέρισμα όέν ενειχεν ού-
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δεν λόγου άςιον δ τάφος ούτος, πλήν ευτελών πήλινων λύχνων,
χαλκών τινων βελονών καί ένδς περιέργου στεφανοειδοΰς πλέγ
ματος έκ ξύλου καλαμοειδούς λεπτού' υπήρχον δ’ έν αύτώ δύο
νεκροί ωρίμου ήλικίας, ών τού ένδς τα δστά είχον σωρευθή
παρά τούς πόδας τού ετέρου. Επειδή δμως ή κατασκευή δποδηλοϊ ανθρώπους εύπορους, δυνάμεθκ νά είκάσωμεν δτι οί έκτελέσαντες τήν ταφήν τού δευτέρου νεκρού άνθρωποι ύπεξήρεσαν
τά πολυτιμότερα τών κτερισμάτων τού προτέρου ή άμφοτέρων,
διαφυγόντες τήν προσοχήν τών οικείων.
"Οτι δέ τοιαΰται κλοπαί έτελούντο 6πό τών νεκροθαπτών
αύτών, θεωρώ αναμφίβολον' διότι πολλάκις έν άρίστοις τάφοις
καί δλως άδιαταράκτοις εύρίσκομεν ελλιπή κτερίσματα, ήτοι έν
μόνον ένώτιον, ή φύλλα χρυσού ελασσόνα τών επί τού ξυλίνου
ή μεταλλικού σκελετού τού στεφάνου ύπαρχουσών μικρών δπών,
ή δακτυλίους άνευ σφενδόνης ή τάνάπαλιν, πολλάκις δέ δλως
έλλείποντα τά έκ χρυσού ή άργύρου αναμενόμενα κτερίσματα,
καί αυτά τά νομίσματα συχνότατα μή υπάρχοντα.

"Οτι τούτο

δέν είναι τυχαίοι συμβεδηκός, βέβαιοί ή έπιμελεστάτη ήμών
ερευνά, μάλιστα δέ ή ελλειψις χωμάτων έκ τάφων καλλίστων,
έν οίς τά εύρήματά είσιν έμφανή.
"Οτι δέ άνθρωπίνως συνέβαινον τοιαΰται ΰπεξαιρέσεις ύπό
τών νεκροθαπτών κατ’ αυτήν τήν ταφήν, βέβαιοί τό νΰν τελούμενον, δπερ καί αυτός είδον έν παιδική ήλικία, παρακολουθών
τώ έμώ άοιδίμω πάππω Νικολάω, ίερεί δντι, κατά τάς ιεροτε
λεστίας- πολλάκις δήλον δτι μετά τήν ένθεσιν τού νεκρού έν τώ
βόθρ^σ καί τήν επιτάφιον εύχήν τού ίερέως καί τήν ρΐψιν δρά
κος χώματος έπ’ αυτού, άποσυρομένων έν κοπετοΐς τών οικείων,
κατερχόμενοι οί νεκροθάπται πρός διευθέτησιν τής σοροΰ, ύφήρουν, ύπεγείροντες τό πώμα αύτής, τά ύποδήματα ή δ τι έτερον
ήδύναντο έν τάχει, πολλάκις μετατοπίζοντες τό πτώμα πρός
άφαίρεσιν ένδύματος ούτως, ώστε καί ή σιαγών, ύπολυομένου
τού δεσμού, κατήρχετο, καί οί όφθαλμοί έκ τού ταραγμοΰ διηνοίγοντο' συνέβη δέ καί τόδε : νεκρόν τινα, καλώς ένδεδυμένον,
καί δψέ τήν δείλην ταφέντα, έκάλυψαν οί νεκροθάπται επίτηδες
λίαν άτελώς, ί'να τήν έπομένην άφαιρέσωσι τά καινουργή ένδύ-
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ματα αύτοΰ' προλαβών δμως τήν νύκτα χοίρος, γνωστού παρθι
κού, έφαγε πολύ τού σώματος καί κατερράκωσε τά ενδύματα.
Έκ τούτων καί των όμοιων καταφαίνεται δτι οί πολλά καί πο
λύτιμα έντιθέντες μετά των νεκρών έν τοϊς τάφοις αρχαίοι "Ελ
ληνες, προσείχον τον νοΰν κατά τήν ταφήν, καί έπεμελοΰντο
τής άσφαλείας, οί δέ μή πράττοντες τούτο μετά πάσης όςύτητος, έςηπατώντο ύπδ των νεκροθαπτών, όφαιρουμένων τινών ή
πάντων των λόγου άςίων κτερισμάτων.
Σημειωτέον δέ δτι έβεβαιώσαμεν τήν δπαρξιν δεικτών καθ’
άπαντας σχεδόν τούς αρχαίους τάφους τής Αημητριάδος' είναι
δέ ούτοι διττοί' τό μέν μικρά πλάς κυανολίθου, έμπεπηγμένη
στερρώς καί διά λιθαρίων συγκρατουμένη ολίγον υπό τό νΰν έδα
φος άνωτάτω, ή τό ήμισυ ύπέρ αύτό πολλάκις, καί έτέρα ύπ’ αυ
τήν ομοίως βαθύτερον, τό δέ ολίγον ύπέρ τά πώμα, ή ύπέρ τό
καλύπτον τόν νεκρόν χώμα, έν τοϊς άνευ πώματος τάφοις, στάμνος ευτελής, κεχωμένη πλαγίως, καί μικρόν δμοιον άγγεΐον,
έπίτηδες τεθραυσμένον, δπερ πολλάκις εύρίσκεται ολίγον υπό τό
νΰν έδαφος επί τού μέσου τού τάφου' τά δύο τελευταία, μάλι
στα τό τεθραυσμένον άγγεΐον, δεν έλλείπουσιν ές ούδενός τά
φου ούτως, ώστε οί έμπειροι τών έργατών, καθοδηγηθέντες διά
τής παρατηρήσεως καί μελέτης τών φαινομένων, άμα τή έμφανίσει τών τμημάτων αυτού βεβαιοΰσιν δτι ού μακράν ύπόκειται
ό τάφος.
Ήσαν δέ χρήσιμοι οί δεΐκται ούτοι τοϊς οίκε’οις, ίνα εύχερώς ανευρίσκω σι τούς τάφους καί θάπτω σι καί ετέρους νεκρούς
έν αύτοΐς, μάλιστα οί ούχί πλούσιοι, άλλ’ ουδέ πτωχοί' διότι
άμφότεραι αί τάςεις αύται εθαπτον έφάπας έκαστον οίκεΐον, οί
μέν βαθύτατα διανοίγοντες βόθρον, ιδιαίτερον δι’ έκαστον μέλος
καί έγγύς άλλήλων, οί δέ πτωχοί ούχί βαθέως, άλλ’ έντός κε
ραμίδων μεγάλων, ένθα δέν ήτο δυνατόν νά έντεθώσιν έτεροι,
τών λοιπών μελών θαπτομένων όμοίως, ή άνευ κεραμίδων έν
γυμνοίς τάφοις, ήτοι έν άπλοΐς βόθροις, ώς σήμερον γενικώς σχε
δόν συμβαίνει, έγγύς τών λοιπών προγενεστέρων νεκρών, ση~
μειουμένων πάντων διά τών δύο ή τής μιας τών Γμπεπηγμένων
πλακών, περί ών προείπομεν. ί’να γινώσκηται άκριβώς ή θέσις
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καί τελώνται τά μετά τήν ταφήν νόμιμα, ήτοι σπονδαί κττ., επί
των τάφων.
'Γπάρχουσι ο’ εσω των τειχών και εγγύς τού μνημονευθέντος Γ' πύργου τρεις τύμβοι, ών ό μέσος μέγιστος, κωνικοί οξείς,
παρακείμενοι ταϊς μεγάλαις άρχαίαις λατομίαις, επί τοΰ μέσου
τοΰ βουνού τοΰ 'Αγίου Ήλία τής Βορείου πλευράς, ών χρήσις
έγένετο καί είς μεταγενεστέρους χρόνους μέχρι των σημερινών.
"Οτι οί τύμβοι ούτοι ήσαν άπορρίμματα λατύπης τών εξαγομέ
νων καί κατά χώραν έξεργαζομένων λίθων, εόηλοΰτο έμφανώς"
ήμεΐς όμως, καίπερ είχομεν τοιαύτην βεβαιότητα, έσχηματίσαμεν τήν ύποψίαν, μήπως έν αύτοΐς, επίτηδες ποιηθεΐσιν, ίνα
άποπλανήσωσι τούς τυμβωρύχους, έτέθησαν σημαίνοντες νεκροί,
έξαιρετικώς εντός τής άρχαίας πόλεως ταφέντες, καί δή αύτός
ό ιδρυτής καί κτίστης αύτής βασιλεύς Δημήτριος, καί μετέπειτά

τινες τών οίκείων αύτοΰ" ούτως άνεσκάψαμεν οοκιμαστικώς τον
μέσον καί τον Νότιον τών τύμβων τούτων. Άλλ’ ενωρίς είδομεν
ότι ή ύποψία ήμών δέν έφαίνετο εύστοχος- διότι, καί άν επίτηδες
έκ λατύπης έσχηματίζοντο οί τύμβοι προς κάλυψιν τάφων σπου
δαίων νεκρών, θά έξηντλεΐτο πρώτον τό παρακείμενον χώμα,
μάλιστα δέ θά υπήρχε λατύπη ετέρων λίθων, μή όρυσσομένων
έκ τών λατομιών τούτων,

καί δή πώρου καί λευκοΰ μαρμάρου

λατύπη. Άλλ’ ούδέν ίχνος αύτής εΰρομεν φαίνεται δέ καί άλ
λως ότι τά άπορρίμματα ταϋτα έξεφοροΰντο κατά καιρούς, ούχΐ
εφάπαξ, ως θά άπητεΐτο πρός κάλυψιν τάφων διά τύμβων. Διό
έθεωρήσαμεν ως ματαίαν τήν πλήρη έξερεύνησιν αύτών.
2) Τό Βορροδναμικόν νεκροταφεΐον Αημητριάδος· τύμβοι
έν αύτφ' λαξεύσεις όδον και επιταφίων μνημείων
επι τών βράχων.

Δυσμικώς τών λατομιών τής Μπουρμπλήθρας εύθύς έξω τών
τειχών τής Δημητριάοος ύπάρχουσιν ίχνη λαξευτής έπί τοΰ βρά
χου λεωφόρου, άγούσης είς Φεράς διά Διμηνίου-Αατομείου-Πιλάφ Τεπέ- ολίγον μετά τήν λάξευσιν ταύτην διακρίνονται άριστερά τής όδοΰ τόρμοι επί τών βράχων πρός γόμφωσιν βάθρων
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και ϊδρυσιν στηλών, έτι δέ μέγα λαξευτόν ημικύκλιον έν εϊδει
εξέδρας- ταΰτα δύνανται να έρμηνευθώσιν ώς φέροντα ή επιτά
φια μνημεία ή στήλας επιτύμβιους, ή αναθήματα είς ένοδίαν
ή προπυλαίαν θεότητα, ής μόνον βωμός τις θά ήτο ιδρυμένος,
δντος βραχώδους και πρανούς τού εδάφους- άλλα καί άμφοτέρων τούτων ή δπαρξις δέν αποκλείεται" δτι δμως υπήρχον εν
ταύθα τάφοι, έβεβαιώσαμεν οι’ άνασκαφής ολίγον ύπό τάς λα
ξεύσεις, έ'νθα δντως ευρομεν επικειμένους άλλήλων γυμνούς και
κεραμοστεγεΐς τάφους, μηδέν λόγου άξιον ένέχόντας.
Υπάρχει δμως ολίγον περαιτέρω έπαρμα, έν ε’ίδει άναλήμματος τής όδοΰ, οΰ Νοτίως είναι πιθανώτατον δτι έθαψαν εύρέως οί Δημητριεϊς, δντος εύθέτου τού χώρου καί καταλλήλου
τού χώματος- δντων δμως έσπαρμένων των αγρών, δέν έδοκιμάσαμεν έκεϊ, άλλα Βορείως τού έπάρματος έπί τού υποκειμένου
αύτφ χώρου, ένθα εδρομεν καί βάθρα στηλών καί τάφους τινάς
πτωχούς' εύρύτεραι έ'ρευναι θά άποδώσωσι βεβαίως πλουσιωτέρους τάφους, διήκοντας έν συνεχεία έκατέρωθεν τής άρχαίας
λεωφόρου μέχρι τού γνωστού τύμβου καί περαιτέρω πρός τό
χωρίον Διμήνι.
'Ο δέ τύμβος ούτος είναι ό μόνος έμφανής έν νεκροταφείφ
καθ’ δλην την περιοχήν τής άρχαίας Δημητριάδος’ τούτον, ώς
προείπομεν, άναφέρει μέν ό Leake, άνέσκαψε δέ ό Β. Στάης
(βλ. Πρακτικά 1902) καί εύρε τινά άλαβάστινα άγγεΐα- μόνον
διά τό μοναδικόν αδτοΰ έκρίναμεν άξιον έπιμελεστέρας έρεύνης, καί άνεσκάψαμεν εύρύτερον τά παρ’ αύτόν μέχρι τού φυ
σικού βράχου, δντος έκ «σαπόπετρας», ήτοι έξ εύθρύπτου κυανολίθου. Έξηκριβώσαμεν δέ δτι έποιήθη δι’ ωμών πλίνθων μέγα
τετράγωνον κτίσμα λίαν υψηλόν, διασωθέν εις ύψος 5 περίπου
μέτρων, καί έχον άναβαθμούς πρός τά εξω έξ όμοιων πλίνθων,
οίαι τού κτίσματος· τής πλίνθου έκάστης τό μήκος είναι 0'55,
τό πλάτος 0-40, τό πάχ. 0Ό9' ένεΐχον άχυρον καί έπλάσθησαν έπιμελώς- κατά δέ την Βόρειον πλευράν τού κτίσματος, ήν
ήμεΐς έξηρευνήσαμεν, ευρομεν τρεις άναβαθμούς, ών ό κατωτάτω έποιήθη έπ’ αυτού τού βράχου" εύλογον εί'/at νά είκάσωμεν δτι οί αυτοί άναβαθμοί διήκουσι καί κατά τάς λοιπάς πλευ
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ράς- ύπαρχε δέ κατά την Λυσμικήν θύρα τις, ώς βέβαιοί ό πρώ
τος άνασκάψας, ής τό σχήμα καί τάς λεπτομέρειας δέν ανα
γράφει, καθ’ όσον ενθυμούμαι.
Τα έσω του τετραγώνου κτίσματος άνεσκάψαμεν, και εϊδομεν αύτά έπί διάστημα μόνον ενός μέτρου, καθ’ δ οί βράχοι είναι
ανώμαλοι, δηλοΰντες ότι δέν έξισώθησαν, ουδέ έσκάφη εν αύτοΐς
βόθρος προς ύποδοχήν σοροΰ μαρμάρινης ή τάφου ορθογωνίουδιό κατελήςαμεν ημείς είς τό συμπέρασμα ότι εντός τοΰ κτίσματος
07

έν. ένετέθη νεκρός τις έν ξυλίνη σορώ ή άλλως προς ταφήν

07

τούτου δέν ύπήρςεν ούδ’ εποιήθη τάφος ούδείς, πιθανώτατα δέ
ιότι ή ανωμαλία των βράχων απαγορεύει πάσαν ύπόθεσιν περί

έ/θέσεως νεκρού καθ’ οίονόήποτε τρόπον. Ήλείφθη δέ ή εξω
τερική επιφάνεια τοΰ κτίσματος τούιου, ώς καί οί αναβαθμοί καί
οί έξω αυτών βράχοι, διά κίτρινου πηλού πάχους 0"02ίΑ· περίπου.
’ίόντός τοΰ πλινθίνου τοίχου ε’ίδομεν τετραγώνους όπάς- έν μια
τούτων εύρομεν σαφή ίχνη άπηνθρακωμένου ξύλου, έξ ού βεβαιούται ότι αί όπαί δέν ή σαν τά καλούμενα κοινώς « αυτιά »,
ήτοι ώτα κλιβάνων προς έξοδον τοΰ καπνοΰ, άλλά μεγάλαι ξύλιναι δοκοί, κοινώς «ξυλοδεσιά», πρός συγκράτησιν στεγάσματος
τίνος, οι’ ού έκλείετο άνω τό τετράγωνον κτίσμα καί άφίνετό
τις άνωτάτω εν μέσω οπή, ώς επί των καμίνων.
ΙΤέριξ δέ τοΰ πλινθίνου τούτου κτίσματος εποιήθη πανταχόθεν κυκλικός τοίχος δύο δόμων πάχους 0-8Ο·, προχείρως καί
άμελώς κτισθείς έκ λίθων άξέστων, καί τινων άμελώς διά τής
σφύρας λελαξευμένων, πολλών μεγάλων καί ολίγων μικρών" ή
από τοΰ τοίχου τούτου άπόστασις μέχρι τής εξωτερικής επιφά
νειας τοΰ πλινθίνου κτίσματος είναι 2-15-2-50ί/· , ήτοι επαρκής
πρός υποδοχήν τάφου- σημειωτέου δέ ότι τό λίθινον τοΰτο περι
τείχισμα ήλείφθη δι’ όμοιου κίτρινου πηλού, δΤ ού τό κτίσμα
καί οί βράχοι, καί ότι δ ύπολειφθείς κενός χώρος μεταξύ τοΰ
τοίχου καί τοΰ κτίσματος έπληρώθη κοινών λίθων μεγάλων τε
καί μικρών, ριφθέντων πρός γόμωσιν άφ’ ύψηλοΰ- διότι τινές
διέρρηξαν τούς πλινθίνους αναβαθμούς- πολλοί δέ τούτων είσίν
αποκόμματα λαξευθέντων ογκολίθων-

οί ούτω βιφθέντες λίθοι

πρός γόμωσιν τών διακένων τούτων διήκουσιν $ίς ύψος 1-50-2ίΑ·,
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τό ok περαιτέρω έπληρώθη χωμάτων πολλών, καί το παν έκαλύφθη επί τι διάστημα καί έξω τού λίθινου τοίχου, οστις προσ
τατεύει έμφανώς το πλίνθινον κτίσμα καί τόν δλον τύμβον, ί’να
μή, διολισθανόντων σύν τφ γρόνφ των χωμάτων, έξαφανισθή'
έρρίφθησαν δ’ ενιαχού καί έξω τού λίθινου τούτου τοίχου μεγάλοι
ογκόλιθοι προς τον αύτόν βεβαίως σκοπόν.
Και οΰτω μεν άπετελέσθη ό τύμβος καί τα έν αύτφ' περί
δέ τού σκοπού της ποϋήσεως αυτού εύλόγως άπορεΐ ό Β. Στάης
καί εγώ μετ’ αυτού' τδ δτι δέν ένείχέ ποτέ τάφον ή νεκρόν ταφέντα οπωσδήποτε, θεωρώ βέβαιον' τό δτι δέν έχρησίμευσεν ώς
διαρκές νεκροκαυτήριον, δηλοΰσιν αί πλίνθοι, αιτινες, αν ύφίσταντο έπανειλημμένας ύψηλάς θερμοκρασίας, θά καθίσταντο
οπτόπλινθοι' άλλά τά έν ταΐς όπαΐς κεκαυμένα ξύλα δηλοΰσιν
δτι.άπας τούλάχιστον έκάη τι έν αύτώ, βεβαίως ό νεκρός, δι’ δν
έποιήθη ό τύμβος, ού περισυνελέγησαν τά δστά, καί έτάφησαν
ούχΐ έντός τού πλινθίνου κτίσματος, άλλ’ ή έξω, είς τό μεταξύ
αυτού και τού κυκλικού ξηροτοίχου διάστημα, δν έπαρκές πρός
ενθεσιν θήκης ή σοροΰ μαρμάρινης, ή καί τού λίθινου τοίχου ή
καί τού δλου ίσως τύμβου έξω.
Ακριβώς δ’ έπρεπε νά ληφθή τοιαύτη πρόνοια υπό τών θαψάντων τον καέντα νεκρόν καί πλουσίως βεβαίως κτερισάντων
αυτόν διότι ό τύμβος, δ>ν έμφανής, θά παρεϊχεν εύλογον υπο
ψίαν ήδη τοϊς άρχαίοις τυμβωρύχοις, οϊτινες θά έπειρώντο νά
συλήσωσιν αύτόν πρός τοιοΰτον δέ σκοπόν θά έξηρεύνων τόν
τύμβον κατά τόν άξονα φυσική) τφ λόγω, θά εύρισκον τό πλίνθινον κτίσμα, καί θά ήρκοΰντο τοϊς έν τφ έσω τέρματι αδτοΰ έντεθεΐσι πρός παραπλάνησιν όλίγοις κτερίσμασιν, οία και ό Β.
Στάης ευρέ τινα, ως προείπομεν' διότι και άλλοι πρό αύτοΰ
πολλάκις είσήλθον είς τά έσω δι’ όπής, από τής κορυφής άνοιχθείσης, ώς βέβαιοι ό κτήτωρ τού αγρού, παροικών αύτφ, Άνδρέας όνόματι, δστις ούχΐ άπαξ έξεδίωξε νυκτερινούς έπισκέπτας.
πειρωμένους διείσδυσιν είς τόν τύμβον διά τής κορυφής.
Κατά ταύτα λοιπόν πρέπει νά έξερευνηθώσιν έπιμελώς τά
έξω τού πλινθίνου κτίσματος, καί έάν δέν εύρεθή ό τάφος, τά
έξω τού προστατευτικού λίθινου τοίχου, ήτις έργασία απαιτεί
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ικανήν δαπάνην καί πολλήν προσοχήν καί έπιμονήν διότι είναι
βέβαιον δτι υπάρχει που ό τάφος, όποδηλούντων τούτον σαφώς
πολλών μικρών σχιζών τό μέν έρυθροΰ εύθρυπτου πώρου, τό δέ
ωχροκίτρινου σκληρού, τό δέ λευκοΰ καλλίστου μαρμάρου, άς
συνηντήσαμεν έν τή κατά μίαν ακτίνα τομή από τής Βορείου
πλευράς, καίπερ ούχί λίαν άφθονους' διήκον δ’ οά έκ λατύπης
αύται σχίζαι καθ’ δλον τό μήκος τής ύφ’ ημών άνοιχθείσης
άκτίνος καί μέχρι τών φυσικών βράχων, όηλοΰσαι δτι εγγύς που
έγένετο κατεργασία πώρου καλού και λευκοΰ μαρμάρου τού
Τισαίου ορούς, τής νΰν «Τζάστενης», ένθα καί σήμερον ορύσ
σεται.
Εΰρομεν δέ κατά τήν ερευνάν τούτων εντός τού λίθινου τοί
χου καί τών διακένων τμήματα πήλινων μελανοβαφών αγγείων
τής Δ-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, τμήμα λίθινης σφαίρας λιθοβόλου μηχανής, οίας έπί τών ένεχόντων στήλας πύργων, τμή
ματα νεολιθικών αγγείων, τεμάχιον ληκύθου, λαιμόν μεγάλου
άμφορέως, λατύπην

ποικίλων πώρων καί λευκοΰ μαρμάρου,

περί ών προείπομεν, σχίζας μελανολίθου επιχωρίου, καί άποκόμματα λελαςευμένων εντοπίων λίθων έκ τούτων συμπεραίνομεν
δτι ό τύμβος έποιήθη μετά τήν κτίσιν τής Δημητριάδος, περί τό
250-200 π.Χρ. πιθανώς, καί δτι δέν Αποκλείεται ή εγγύς που
ΰπαρξις θαλαμοειδούς, ήτοι καμαρωτού, τάφου, οί'ους έποίουν
μάλιστα κατά τήν περίοδον εκείνην, ό)ς εϊπομεν έν τή Άρχ.
Έφημ. 1909 έν τοΐς περί τού έν Ααρίση όμοιου τάφου.

Άνασκάψαντες δ’ έςω τού δλου τύμβου δοκιμαστικώς εις
άπόστασιν 2-3 !'-■ άπ’ αυτού Βορρανατολικώς, εύρομεν εις βάθος
1 '50V τμήματα πήλινων άγαλματίων τής Γ' π.Χρ. έκατονταε
τηρίδος, λίαν έφθαρμένα καί συμπεπιεσμένα μετά λιθαρίων ύπ’
αυτά άνεφάνη βόθρος, καί μετ’ ου πολύ τάφος κεραμοστεγής,
ένέχων λύχνον καί πήλινον άγαλμάτιον ό βόθρος είχε σκάφη
έπί τού μαλακού έκ «σαπόπετρας» βράχου" έγγύς αύτοΰ περαι
τέρω εΰρομεν καί άλλον τάφον, βαθύτατα οιήκοντα από τού νΰν
έδάφους, είς βάθος 2' 10

κείμενον δ’ έςω τού τύμβου είς άπό-

στασιν 3 V από τού τέρματος αυτού- ό τάφος έφερεν υπόστρωμα
έκ κεραμίδων καί είχε ποιηθή γυμνός, ήτοι άνευ πλακών καί
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άνευ πώματος- ένεϊχεν ένα νεκρόν και χαλκήν βελόνην. Έκ
τούτων Υποδεικνύεται δτι επί τοΟ χώρου τούτου έτάφησαν άν
θρωποι κοινότατοι, διανοιχθέντων βόθρων έν τω μαλακώ βράχοι
είς βάθος 3 (*· από του αναλογικού τέρματος τοϋ τύμβου’ ό επί
σημος άρα νεκρός οέν ήτο δυνατόν νά τεθή έπΐ τοΰ τότε εδά
φους καί νά καλυφθή διά τύμβου- θά έσκάφη καί οι’ αυτόν έτι
βαθύτερος βόθρος, καί θά έποιήθη έν αύτφ τάφος τις, ού ή άναζήτησις εις τάς προμνημονευθείσας θέσεις είναι αξία τοΰ κόπου.
Το παρά το ιερόν τής Πασικράτας Νοτανατολικόν
νεκροταφεΐον τάφοι και ευρήματα εν αντφ.

Παρά δέ τό Εερόν της Πασικράτας, μήπω άνευρεθέν, ήρευνήσαμεν τόν τύμβον, ένθα εΐχον εύρεθή αί είς την θεάν άναθέσεις, έσω των έν ίδίοις δωματίοις τάφων' εΰρομεν δ’ έκεΐ έτέρους, έν διασπορα κειμένους, ών σημαντικώτατος ύπήρξε βα
θύς, γυμνός τάφος, ήτοι άνευ πλακών καί άνευ πώματος, άνήκων ώρίμω κόρη τεθαμμένη, κείμενος είς βάθος 4 μ. άπό τοΰ
νΰν έδάφους· τό διάστημα τοΰτο αποτελεί καί τόν άξονα τοΰ
τύμβου, δστις άπεδείχθη δτι δεν έποιήθη έπίτηδες, άλλ’ έσχηματίσθη έξ έπαλλήλων τάφων καί έκ συσσωρεύσεως έν νεωτέροις χρόνοις των έν τοΐς πέριξ άγροΐς άχρηστων λίθων τής δέ
κόρης ό τάφος υπήρξεν άρκούντως πλούσιος, ώς άποδούς δεκά
δας πήλινων άγαλματίων, ών τινα διατηροΰσι νωπάς τάς βαφάς, ούκ ολίγα δέ, έν έκείνω τω βάθει κείμενα άκάλυπτα, συνετρίβησαν έκ τοΰ βάρους των χωμάτων καί έφθάρησαν εύρέθη
καί μικρός, λεπτός, χρυσοΰς στέφανος τής κόρης ταύτης, καί
πλεΐστοι άστράγαλοΐ’ τινά των πήλινων άγαλματίων φέρουσιν
έντυπον διά σφραγΐδος έπιγραφήν τοΰ ποιήσαντος κοροπλάστου.
Υπολείπονται δ’ ένθάδε πρός έξερεύνησιν τά κατά τά Νό
τια κράσπεδα τοΰ τύμβου τούτου σημεία, ένθα όπάρχει τό με
σαιωνικόν άσβεστόκτιστον μέγα οίκοδόμημα, έφ’ ού καί μεγά
λου πώματος ήμισυ εύρέθη καί μαρμάριναι κεραμίδες, έν παρακειμένοις δέ άνωτάτω κτιστοΐς μεταγενεστέροις τάφοις εύρέθησαν ώς πώματα ή έρείσματα καί τμήματα στηλών, ών μία
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φέρει επιγραφήν ΡΟΛΥ^ΕΝ Ο Σ κτλ., έτέρα ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΔΑΜΟΞΕΝΟΥ κτλ., άλλη ΚΑΛΛΙφΑΝΗΣ ΤΑΧΙΣΤΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΕΥΣ. άλλη ΖΗΝΩΝ ΖΗΝΟΒΙΟΥ ΤΥΡΙ Ο Σ"
άλλων τμημάτων διετηρήθησαν όλιγώτερα γράμματα ή όλων
στηλώ.ν λίαν έφθαρμένα.
Έξηκριδώσαμεν δέ δτι οί έν δωματίοις καί κατά συστάδας
τάφοι διήκουσιν επί μήκος συνεχώς ύπερδιακοσίων μέτρων, ήτοι
άπό τοϋ σημειωθέντος τύμβου τοΰ ίεροΰ ΙΙασικράτας καί τοΰ Ε'
πύργου μέχρι των Καλυβιών 'Αλυκών, ήτοι μέχρι των κρασπέ
δων τοΰ βουνοΰ, έφ’ οΰ τής κορυφής υπάρχει & Α' ανασκαφείς
μέγας πύργος μετά στηλών διάγραμμα τοΰ χώρου τούτου έποιήσαμεν ήδη, άλλ’, έπισπευδομένης τής δημοσιεύσεως τής έκθέσεως ταύτης, καί ήμών διαμενόντων μακράν των ’Αθηνών, άναβάλλομεν τήν έκδοσιν είκόνος αύτοΰ, διότι δεν έςηρευνήσαμεν
άπαντας τούς εν συνεχεία κατά τό διάστημα τοΰτο υπάρχοντας
τάφους, άλλά μόνον δέκα καί έπτά, μή όπολογιζομένων τών
πολυπληθών ΰπερκειμένων καί παρακειμένων, ών ύπερτριπλάσιος ό αριθμός.
Διότι καί άντιμετώπως πρός τήν μεγάλην ταύτην συστάδα
ύπήρχεν έτέρα, τοΰ μεταςύ διαστήματος χρησιμεύοντος ως δρό
μου βεβαίως" ταύτης δμως ολίγους τάφους ήρευνήσαμεν άχρι
τοΰδε" υπήρχε δέ καί έτέρα συστάς, παράλληλος τή προειρη
μένη, ή; έίηκριβώσαμεν τήν ϋπαρςιν Νοτίως καί όπίσω τής
πρώτης οιακοσιομέτρου συστάδος" οΰτω καθίσταται άπαραίτητος ή εις εύρυτέραν κλίμακα άνασκαφή τοΰ χώρου τούτου, ήτις
θά άποδώση δύο τούλάχιστον μεγάλας λεωφόρους σαφοΰς νεκροπόλεως μετά τεσσάρων λίαν μακρών συστάδων, μή άποκλειομένης τής ύπάρςεως δύο έτι παραλλήλων λεωφόρων μεθ’ ετέ
ρων τεσσάρων όμοιων συστάδων" αν υπήρχον κάθετοι πρός ταύτας πάροδοι, δεν δυνάμεθα έν τώ παρόντι νά βεβαιώσωμεν διότ1
δεν έπερατώσαμεν τήν έρευναν τής πρώτης μεγάλης συστάδος"
άλλ’ είναι εύλογον νά είκάσωμεν δτι θά υπήρχον.
Συνήθως δέ υπέρκεινται έκάστου τών έν τοΐς δωματίοις κυ
ριωδών τάφων έτεροι, ή έτέρων μελών τών έκασταχοΰ οικογε
νειών, καί ούτοι είναι οι ευθύς ύπερκείμενοι, ή παρακείμενοι, ή
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έτέρων περιόδων ouxot δέ είναι οί μεταγενέστεροι, οί άγνοοΰντες τά δωμάτια, ών πολλά μέν διέρρηςαν ένιαχοΰ, πολλών δέ
υποκειμένων τάφων κτερίσματα, μάλιστα πήλινα άγαλμάτια δεέσπειραν τήδε κάκεΐσε- διότι οι μεταγενέστεροι ούτοι άνθρωποι,
καί δή οί άπό τής Β'-Δ' μ. X. έκατονταετηρίδος, διανοίγοντες βόθρους πρδς Ινθεσιν νεκρών, και άγν&οΰντες τά υποκεί
μενα, συνήντων πολλάκις μέν τάφους, ών εν τινι μέρει ή καθό
λου διετάρασσον τά τε χώματα καί τά κτερίσματα καί τά όστά,
έφ’ δσον διάστημα ήτο χρήσιμον αύτοΐς, συχνάκις δέ καί τά
τοιχάρια των δωματίων, άτινα επίσης διερρήγνυον κατά τό άπαιτούμενον διάστημα. Ποιήσαντες δ’ έτεροι κατόπιν άπό τής Ε' I' μ. Χρ. έκατονταετηρίδος τάφους, Ιπραςαν τά αύτά επί τε
των αμέσως ύποκειμένων καί ένίοτε των βαθύτερον έτι, καί έπ’
αυτών των τοιχαρίων
Διό ήναγκάσθημεν, μετά τήν πλήρη έςακρίβωσιν καί άνασκαφήν των δωματίων, νά έπισκευάσωμεν τούς τοίχους αύτών,
και πράς συγκράτησιν νά έπιχωματώσωμεν κατά τό ήμισυ τούς
βόθρους' διότι άλλως, άφινομένων καθ’ δλον τό βάθος, ύπερβαίνον πολλάκις τά 3 'χ·, τών βόθρων τούτων,

θά κατέρρεον οί

τοίχοι τών δωματίων, δντες ασταθείς καί αδύνατοι, ώς έςικνούμενοι είς δλίγον βάθος άπό τής σημερινής επιφάνειας τοΰ εδά
φους, ενός μέτρου κατά μέσον δρον. "Οθεν οί έπισκεπτόμενοι τήν
συστάδα ταύτην δέον νά ύπονοώσιν υπάρχοντας τάφους είς δύο
τουλάχιστον μέτρων βάθος άπό τοΰ νυν φαινομένου' τούς δ’ έπί
τής νΰν είς 'Αλυκάς βατής όδοΰ τάφους έν δωματίοις άνασκάψαντες, κατεχώσαμεν δλως, ίνα μή έμποδίζηται ή δίοδος.
Προς τούτοις εύρομεν καί έτέραν συστάδα, διήκουσαν έκ
Βορρά άπό τοΰ Ε' πύργου,

πρός Νότον κατά τήν πεδιάδα, έν

φ ή μεγάλη συστάς έχει κατεύθυνσιν έκ Δυσμών άπό τοΰ Ε'
πύργου επίσης, πρός Άνατολάς" τό σημεΐον τής γωνιώσεως τών
δύο τούτων συστάδων δέν καθωρίσαμεν ετι δι’ άνασκαφών, ούδ’
έσκάψαμεν άρκούντως τήν νέαν ταύτην συστάδα, ής τά δωμά
τια ύπέστησαν μεγίστας βλάβας έκ τε τών είς μετέπειτα χρό
νους θαψάντων καί εκ τής άποφοράς λίθων υπό τών μεταγενε
στέρων, καί έκ τής μακροχρονίου καλλιεργίας, ών ένεκα, πρα-
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νους δντος το0 εδάφους, διωλίσθησαν τά χώματα συν τώ χρόνω,
τά δέ τοιχάρια των δωματίων, γυμνωθέντα, κατέπεσον και έξηφανίσθησαν κατά τδ πλεϊστον.
Ύπέρκειται δέ τής δευτέρας ταύτης συστάδας, επί τοΰ μέ
σου τής Ανατολικής πλευράς τοΰ βουνοΰ τοΰ 'Αγίου Ήλία,
χώρος ευρύς, επικλινής μέν, αλλά χωματώδης, ώς ένέχων εύθρυπτον «σαπόπετραν»- δ χώρος ουτος περιέχει πολυαρίθμους
τάφους έν διασπορα μέν, κατά τινα δμως κανονικότητα καί άνευ
διασταυρώσεων" οί πλεΐστοι τών τάφων τούτων είναι κεραμοστεγεΐς, περιέργως δέ Εκανώς πλούσιοι εις ευρήματα, ιδίως πή
λινα άγαλμάτια, σκύφους μεγαρικούς, αγγεία πήλινα καί τινα
χρυσά κοσμήματα γυναικών ούτοι είναι εύδιάκριτοι δι’ έμπεπηγμένης πλακάς ώς δείγματος, περί ού εΐπομεν έν τοΐς άνω
έν σελ. 181" άνήκουσι δέ μια χρονική περιόδω, τή Γ'-Β' π. X.
έκατονταετηρίδι, καί πιθανώς μια τάξει άνθρώπων, πολιτική ή
φυλετική, ή άλλως συγγενεΐ καί καθωρισμένης διακρίσεως, άν
θρώπων μήτε πτωχών,

μήτε πλουσίων. Τών

τάφων

τούτων

ήρευνήσαμεν μόνον περί τήν μίαν δεκάδα" εικάζομεν δμως δτι
δύνανται νά ευρεθώσι περί τούς εκατόν, έρευνωμένου καλώς τοΰ
χώρου, έφ’ ού ολίγοι τών μεταγενεστέρων έτάφησαν, καί τούτου
ένεκα οΕ θάψαντες δέν έβλαψαν Εσχυρώς τήν τάξιν ταύτην, δσον
τάς λοιπάς μνημονευθείσας συστάδας.
Άναγράφομεν δέ συντόμως καί γενικώς τά έκ τής έφετεινής
άνασκαφής άξιολογώτατα τών ευρημάτων έκ πάντων τών προ
ειρημένων τάφων : σκύφος μεγαρικός, φέρων παράοτασιν μονο
μαχίας Μενελάου και Πάριδος μετ’ έπιγραφών" εύρέθη έν κέ

ραμο στεγεί τάφιρ, όπερκειμένω έτέρου έν κτιστφ δωματίω μετά
πώρινης σοροΰ, ένέχοντος μικρόν χρυοοΰν δακτύλιον καί ενώτιον καί δίσκον χαλκοϋν κατόπτρου" έτερον δμοιον ευρομεν έν

παρακειμένφ τάφω έν δωματίω" δύο σκύφοι μεγαρικοί, εύρεθέντες έν κεραμοστεγεϊ τάφψ τών έν διασπορα" δ εις φέρει ηαράστασιν τών

απο&ηριω'&έντων

ύττδ της Κίρκης εταίρων τον

’ Οδυσσεως, ών πολλοί κατονομάζονται δι’ επιγραφών" ό έτερος

φερει τταρασταοίν τινα, δυσδιάγνωοτον προχείρως" άγαλμάτια
πήλινα πάμπολλα, ών περίεργος "Ερως, έποχούμενος έπ’ άλεκ-
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τρυόνος, καί Σιληνός. έν όμοίω τώ προηγουμένω τάφψ ευρεθέντες" δύο μικρά άγγεία, δμοια προς άργυρά, φέροντα έκτυπα
κοσμήματα" ζενγος χρυσών ενωτίων καί χαλκοΟν δισκάριον καί
πήλινα άγαλμάτια, πάντα συγκεκαυμένα μετ’ δστών παιδίσκης,

τεθαμμένων έν χύτρα. Περί δε των έν τοΐς πέρυσιν άνασκαφεΐσι
τάφοις τής συστάδος ταύτης εύρεθέντων δύο χαλκών κατόπτρων,
φερόντων άναγλύφους παραστάσεις έςαιρέτου τέχνης, καί άλλων
γενομένων εκεί ευρημάτων, διελάβομεν μέν έν τώ Άρχαιολ. Δελτίω τοΰ 1915, θά άνατυπώσωμεν όμως την περί αυτών έκθεσιν

μετά προσθηκών μετά τό πέρας τής άνά χεΐρας.
Οΰτω δ’ έςερευνηθέντος τοΰ παρά τό Ιερόν τής ΙΙασικράτας
τύμβου, ήρξάμεθα δοκιμάζοντες έτερον μέγαν, κείμενον κατά τό
μεταξύ τοΰ μνημονευθέντος καί των Καλυβιών 'Αλυκών διάστημα,
καί μόλις διαφαινόμενον τό σχήμα ένεκα τών μεταβολών υπό
τής καλλιεργίας καί τοΰ χρόνου" δτι ένέχει χώμα φορητόν, είναι
άναμφισβήτητον" συνέβη μάλιστα τόδε: οί σωρεύσαντες έκεΐ έκ
τών πέριξ χώμα πρός άπαρτισμόν μεγάλου τύμβου, συνήντησαν
πολλούς προγενεστέρους γυμνούς τάφους, ένέχοντας άγαλμάτια
πήλινα καί άλλα μικρά κτερίσματα, άτινα έρρίφθησαν επίσης
άδιακρίτως μετά τών χωμάτων πρός σχηματισμόν τοΰ τύμβου.
Μετά δέ την ποίησιν τοΰ τύμβου τούτου έθαψαν πολλοί έπαλλήλως σύν τώ χρόνω, καί διέστρεψαν τά πάντα, διαταράξαντες
τά τε σωρευθέντα χώματα μετά τών έν αύτοΐς καί τά κτερί
σματα τάφων, ποιηθέντων έπϊ τοΰ τύμβου. Διό ή έργασία πρός
πλήρη έξερεύνησιν τοΰ τύμβου τούτου καθίστατο ουσχερεστάτη,
συναντωμένων ευρημάτων, άτινα όπεχρεούμεθα νά περισυλλέγωμεν, καί τάφων, οϋς ήτο άνάγκη νά διερευνώμεν" έλπίζομεν
δμως έν τώ έπομένω έτει νά άνασκάψωμεν τον τύμβον τοΰτον,
εξ ού προσδοκώμεν πολλά.
4) Ναός ΓΙλούτωνος, Δήμητρος καί Κόρης' θεσμοφόριον
επιγραφικά καί αίλα ευρήματα έν αν τώ.

Κατά δέ τήν ’Ανατολικήν πλευράν τής Δημητριάδος, ΰπέρ
τόν νΰν Φανόν καί ολίγον έσωτέρω τών τειχών, έπί όμαλοΰ έπάρ-
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ματος, έξ ου είναι τερπνότατη ή προς πάσαν κατεύθυνσιν θέα,
εϊδομεν επί τοΟ έδάφους πολλά τμήματα στηλών καλού λευκοΰ
μαρμάρου καί άσβεστόκτιστον οικοδόμημα επί παρακειμένου
όψώματος, παρ’ δ κατέκειντο τμήματα μεγάλων έξειργασμένων
πωρόλιθων- θεωρήσαντες λόγου άξίαν την θέσιν ταύτην, έν ή
είχομεν εΰρει προ ετών κεφαλήν μαρμάρινου άγαλματίου πωγωνοφόρου θεού (Διός, Ποσειδώνος, ’Ασκληπιού κττ.), άνεσκάψαμεν
δοκιμαστικώς, καί εΰρομεν υπό τό μεσαιωνικόν κτίσμα σαφή
σημεία Ελληνικού ναοΟ, κατά χώραν κειμένου.
Άπεκαλύψαμεν λοιπόν τήν Νοτίαν πλευράν αδτοΰ, διατηρο υμένην είς δύο καί που εις τρεις δπέρ τό άρχαΐον έδαφος δό
μους έκ πώρων κίτρινων, άριστα έξειργασμένων τής Δυσμικής
διετηρήθησαν ενιαχού δύο δόμοι, τής ’Ανατολικής μόλις είς, τής
δέ Βόρειας δεν διευκρινήθη ή κατάστασις' τά εσω τού ναού
κατέχει τό μεσαιωνικόν οικοδόμημα, οπερ

δεν άνεσκάψαμεν

εφέτος. [Ιαράκειται δ’ εςω, ού μακράν τής Νοτιάς πλευράς,
μεταγενέστερον

κτίσμα δρθογώνιον,

ξηρολιθικώς έκτισμένον,

έφ’ οδ είχον έντειχισθή μεγάλα τμήματα πωρίνων σπονδύλων
ηύλακωμένων, ιωνικού βυθμοΰ, τμήματα κιονοκράνων, δύο μεγάλαι πλάκες βάσεως θυρών, μετά των συνήθων τόρμων καί
λαξεύσεων πράς αρμογήν των ξύλινων θυρωμάτων τής κυρίας
εισόδου καί τού δπισθοδόμου τού ναού βεβαίως, καί άλλα τινά
τμήματα άρχιτεκτονικών μελών.
Πρός τούτοις ευρομεν παρερριμμένα, καί τά πολλά συντε
τριμμένα, εντός καί πέριξ τού κτίσμχτος τούτου, δπέρ τά δέκα
βάθρα μαρμάρινων αγαλμάτων, μικροτέρων τού μεγέθους τελείου
ανθρώπου, καί τμήματα αδτών, ών τινα διατηροΰσιν έπιγεγραμμένας αναθέσεις τή

ΚΟΡΗ! καί ονόματα άναθέντων εν μέγα

βάθρον φέρει άνάθεσιν τή ΔΗΜΗΤΡ1, έτερον δμοιον άνάθεσιν
τού Λέοντος υπέρ τή: έαυτοϋ ϋυγατρος τή Δ Η Μ Η Τ Ρ I έπίσης'
τούτο έχει λαζευθή έςαιρέτως έπιμελώς. Έπίσης εύρέθησαν τμή
ματα μεγαρικών σκύφων, πήλινων άγαλματίων, έν οίς κεφαλή
ΓΓλούτωνος, όμοιοτάτη τή προμνημονευθείση μαρμαρίνη, τόν αυ
τόν βεβαίως θεόν άποδιδούση, έπιγεγραμμέναι κεραμίδες κττ..
Ίκανώς δε περίεργοι είναι λίαν μικραί κομψόταται τρίγλυφοι
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μελανολίθου, μαρμάρου, κυανής όαλομάζης επίχρυσου, ομοιώ
ματα

ριπιδίων. καί πλακίδια, φέροντα εγχαράκτους κύκλους'

ταΰτα άναφέρονται βεβαίως τή μυστική λατρεία των προειρη
μένων θεοτήτων, τής Δήμητρος μάλιστα καί τής Κόρης, είς ήν
ομοίως άνάγονται καί τινα ύάλινα μικρά αντικείμενα καί μικρός
χρυσούς ϋύοανος. Εύρέθησαν δε καί τινα τμήματα μαρμάρινων
άγαλματίων, έν οίς κεφαλή Κόρης, καί ικανά τού αγάλματος λα
τρείας τής Δήμητρος, ΙΙαρίου μαρμάρου καί μεγέθους υπέρτερου

τού τελείου άνθρωπίνου' είς τούτο άνακτέον τμήμα ποδός θρό
νου, έφ’ ού παρίστάτο ή θεά καθημένη, πολλά τεμάχια ενδυ
μάτων αυτής, ώς καί τής χετρός καί τού μεγάλου δακτύλου τού
δεξιού ποδός τής θεάς' τινα διατηρούσιν έρυθράς βαφάς,

μά

λιστα ό πούς τού θρόνου.
"Οτι δέ ό ναός, καί ίσως παρακείμενα τινα μικρά οικήματα,
μήπω καθορισθέντα σαφώς οι’ άνασκαφής, ήσαν έστεγασμένα,
άποδεικνύουσι τμήματα μεγάλων κεραμίδων στέγης, ών τινα
φέρουσιν ένσφραγίστους έπιγραφάς, καί άνθεμωταί τινες κερα
μίδες. "Οτι δ’ έγίνετο άφθονος χρήσις οίνου καί ελαίου κατά
τήν λατρείαν ταύτην, ύποδηλούσιν ίκανά τμήματα μεγάλων
όξέων αμφορέων καί λαβαί αυτών, φέρουσαι διά σφραγίδος επί
μαλακού τού πηλού έπιγραφάς δύο ή τριών στίχων, έξ ών προχείρως συνεκομίσαμεν κύριά τινα όνόματα καί πολλάκις τήν λέξιν ΚΝΙΔΙοΝ, δπερ έρμηνευτέον ώς Κνίδιον πώμα ή κραμα,
ήτοι άγγείον, περιέχον οίνον έκ Κνίδου.
Πάντα τά εύρήματα ταΰτα διασαφεΐ εύρεθέν εγγύς τού ναού
ψήφισμα έπί κυβολίθου λαξευτού, ήτοι επί τίνος μεγάλου τοίχου
τού ναού αυτού πιθανώς έπιγεγραμμένον, έκ πυρός δέ συντετριμμένον τούτου έσώθησαν έπτά στίχοι από τής άρχής, σχεδόν
άρτιοι' άρχεται διά τού «οι άοοτννόμοι είπαν»' διατάξεις αυτού
άναγράφονται περί στήλης άνατεθεισης ποτέ «τω Πλούτωνι καί
tfj Δήμψρι», άλλά συντριβείσης, καί δεομένης άντικαταστάσεως,

ής βρίζεται ή θέσις, οδσα έκεϊ, ένθα «εν άρχή ήν τδ Θεσμοφόριον»· άναφέρεται καί «τέμενος» τής Δήμητρος καί «έξηγηταί»,

άναγραφή «είς λεύκωμα», έκθεσις έν τή «βουλή» καί άποπώληοις νπδ τών πωλητών.

13
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Ζητητέον άρα έν πρώτοις τό Θεομοφόριον, ήτοι τό Ιερόν
τής Δήμητρας καί Κόρης, «το»’ ι^εοΐν θεσμοφόροιν». πρός ας
άνεφέρετο ό γνωστός των γυναικών δρκος νη (μό) τώ Θεώ καί
τά πολλά παρ’ Άριστοφάνει περί τής μυστικής λατρείας των
Θεσμοφοριαζουσών. Επειδή δέ τό ψήφισμα των αστυνόμων λέ
γει δτι εν άρχϊ], ήτοι προ τής έκδόσεως αύτοΰ, ήν που τό Θεσμοφόριον, δηλοΰται δτι τοΰτο ή μετετέθη είς έτερον σημειον, ή
άντικατεστάθη’ πιθανόν φαίνεται δτι ό εδρεθείς ναός, ή μέρος
αότοΰ, ’ίσως ύπόγαιον μάλιστα, άπετέλει τό θεσμοφόριον. Τό δέ
τέμενος θά ήτο παρά τόν ναόν τούτον'

όντως δέ, άναζητήσαν-

τες τόν περίβολον, δι’ οΰ εύλόγως ύπεθέτομεν δτι περιωρίζετο,
εδρομεν αύτόν έξω καί βορείως τοΰ ναοΰ, έπι μακρόν διάστημα
έκτεινόμενον, πεποιημένον δι’ ίσχυροΟ ξηροτοίχου, οδτινος τρεις
ή τέσσαρες δόμοι διετηρήθησαν ένιαχοϋ' δεν παρηκολουθήσαμεν
δμως αύτόν, έφ’ δσον βαίνει περαιτέρω, οόδέ πρός τά λοιπά ση
μεία άνεζητήσαμεν έφέτος.
Διότι ή προειρημένη δοκιμαστική άνασκαφή διήρκεσεν έν
συνόλφ ϊς μόνον ημέρας' και άπεφασίσθη μέν κατ’ άρχήν υπό
τής Αρχαιολογικής Εταιρείας ή έκτέλεσις εύρυτέρας εκεί έρεύνης, <δς μοι είχεν άναγγείλει ό αείμνηστος άντιπρόεδρος αότής
Γ. Μιστριώτης, άλλ’ ή έπελθοΰσα μετ’ ού πολύ διαταραχή έν
τοϊς κοινοΐς πράγμασι

και ή έπιστράτευσις εύθύς

μετέπειτα,

κατέστησαν άδύνατον την συνέχειαν τοΰ έργου, δπερ έλπίζομεν
δτι προσεχώς θά άγάγωμεν είς πέρας (1).1

(1) Τελουμένων των διορθιόσεων τήσδε τής έκδέσεως, έπισκεφθέντες τό Θεσμοφόριον τοΰτο, ειδομεν ότι οΐ καλλιεργηταί, κατά τήν
απουσίαν ημών, άνέτρεψαν καί κατέχωσαν τόν τε ναόν καί τάς δοκι
μαστικός τάφρους, άτινα άτυχώς δέν εϊχομεν προλάβει έν καιρφ νά φωτογραφήσιομεν απαιτείται άρα έξ ΰπαρχής νά άνασκαφώσι ταϋτα καί
νά έπανορδωθώσιν αί ζημίαι.
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β ) Έν Ίωλκώ. Φαρσάλω. Χνρετίαις καί ”Ορ·&Τ).

Ψήφισμα

Ίωλκίων'

μέγα

χτίσμα έν Φαρσάλφ' ή 'Ομηρική

Ελλάς και το βααίλειον τον Άχιλλέως' <5 "Ομηρος ώς βα
σιλικός ποιητής' έρενναι έν Δομενίκφ και Τοαριταάνη.

Ασχολούμενοι, ώς συνήθως, καϊ κατά τό έτος τοΰτο εις πε
ρισυλλογήν των κινητών άνά την Θεσσαλίαν καί κατά τύχην
άνευρισκομένων αρχαίων, μάλιστα επιγραφών, εδρομεν έν τώ
δπερκειμένψ τοΰ νΟν Βόλου χωρίω 'Αγίω Όνουφρίω, υπό τήν
νΰν Μακρυνίτσαν, έκτισμένην έπΐ τής αύλής οίκίας τίνος στήλην
μαρμαρίνην, λήγουσαν άνω είς όριζόντιον γεϊσον, καί φέρουσαν
έπ’ άμφοτέρων των πλατειών εδρών ψηφίσματα, ών διετηρήθησαν πέντε σχεδόν στίχοι άπό τής άρχής’ επί τής κυρίας δψεως
άναγράφεται σαφώς δτι «έδοξε τφ δήμφ τφ Ίωλκίων», έξ ού
έμφαίνεται δτι καί μετά τον εις τήν Δημητριάδα συνοικισμόν τών
κατά τήν Μαγνησίαν πόλεων, αύται δέν ήρημώθησαν, άλλ’ έξηκολούθησαν ύπάρχουσαι ώς κώμαι, κατά (δητήν μαρτυρίαν τών
άρχαίων, αί’ τε άλλαι συνοικισθείσαι πόλεις καί ή Ίωλκός αύτή,
ήν ό Στράβων θά εύρεν έρημον σχεδόν κατά τούς όλίγον μ. Χρ.
χρόνους, ίνα όνομάζη αύτήν Ίωλκον τόπον. Τό δέ ψήφισμα
άναγράφει τιμάς προς τόν βασιλέα ’Αντίγονον, πιθανώτατα τόν
Γονατάν, τόν υιόν τοΰ Δημητρίου. Περί τούτων θά είπωμεν τά
δέοντα έν τή άκολουθία τής δημοσιεύσεως τών ήμετέρων θεσσαλικών έπιγραφών έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι.
Είς δέ τήν Φάρσαλον μετέβημεν έπΐ μίαν μέν μόνον ήμέραν, άλλ’ ύπερδεκάκις έν συνόλω, μαθόντες δτι, άνεγείρων τις
παρά τό νΰν Δημαρχεΐον οίκημα άτμομύλου, εύρε τοίχον λα
ξευτών δγκολίθων εϊδομεν δέ δντως μεγάλους όγκολίθους, άδρώς
λελαξευμένους καί κατά στίχους τεθειμένους, άλλ’ ούχΐ κατά
χώραν’ διότι ύπέκειντο πολλά φορητά χώματα’ ή λάξευσις αυ
τών είναι τοξοειδής, Ενα σχηματίσωσι μεγάλην έξέδραν’ φέρουσι
δέ βαθέως γεγλυμμένα διακριτικά μεγάλα γράμματα, έν έκα
στος, ών διεκρίναμεν Β Ε Η Θ’ εύρέθησαν δ’ έγγύς τούτων
καί τινες μονόλιθοι κίονες άνευ αύλάκων καί έτεροι λαξευτοί έκ
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τίνος στερεοβάτου. ΙΙάντες ουτοι άνήκουσι παλαιοτέρα τινί εκ
κλησία των Χριστιανών ή των ’Οθωμανών, ή άμφοτέρων, δι’ ήν
έγένετο κατά το σύνηθες χρήσις λίθων άρχαίου Ελληνικού οι
κοδομήματος, πιθανώς ναοϋ αρχαϊκοί' διότι προ ετών ειχομεν
ευρει εγγύς τής θέσεως ταύτης δώριον κιονόκρανον, πώρινον,
άρχαϊκόν, περί οδ βλ. Πρακτικά 1910 σελ. 181 στιχ. ιγ\
"Ισως δ’ έκομίσθησαν οί τοξοειδείς δγκόλιθοι έκ τού δπερκειμένου θεάτρου, οδ την θέσιν βλ. έν τφ έν ίδια έξαιρέτψ πραγμα
τεία τοΰ Fr. Stahlin, Pharsalos, δημοσιευόμενα) διαγράμματι.
Δυστυχώς έν τή σπουδαιότατη ταύτη Θεσσαλική πόλει δεν
ήδυνήθημεν άχρι τοΰδε νά ένεργήσωμεν συστηματικήν τινα καί
εύρείαν άνασκαφήν προς καθορισμόν μάλιστα τής σημασίας αυ
τής έν τή Μυκηναία λεγομένη περιόδω, καθ’ ήν είκάζομεν δτι ή
πόλις αυτή υπήρξε κέντρον έν τή Θεσσαλία, -οίον αί Μυκήναι έν
τή Άργολίδι καί τή Ιίελοποννήσψ έν γένει' διότι καθ’ άπασαν
την πεδινήν Θεσσαλίαν μόνον έν Φαρσάλψ εΐδομεν ισχυρά πο
λυγωνικά τείχη, καταφανώς διατηρούμενα, παρά τάς μετέπειτα
έπεκτάσεις καί μετατροπάς τής πόλεως- περιωρίζετο δέ διά τών
πολυγωνικών τούτων τειχών τό Βόρειον ήμισυ τοΰ βραχώδους καί
στρατηγικώς ίσχυροτάτου καί δυσπρόσιτου έκ τών λοιπών τριών
πλευρών βουνού, δπερ υπέρκειται τής νΰν κωμοπόλεως, καί έφ’
ου τής κορυφής υπάρχει διάσχισμα φυσικόν τών βράχων.
Διά τοΰ πολυγωνικού λοιπόν τούτου τείχους, διατηρουμένου
μέν σαφώς έπί τών βορρανατολικών μάλιστα πλευρών τοΰ βου
νού, άλλ’ έξαφανιζομένου άπό τινων έτών προς άποφοράν λί
θων, διεχωρίζετο μεγάλη τετειχισμένη πόλις, διπλασία τής τών
Μυκηνών, έχουσα κατά τό ΰψιστον σημεΐον ιδιαιτέραν έσωτερικήν άκρόπολιν, ής στεροΰνται αί Μυκήναι- ή δέ λαϊκή πόλις
τότε έκειτο βεβαίως εξω τοΰ τείχους τούτου κατά τό δπόλοιπον
κάτω ήμισυ ευβατον τμήμα τοΰ βουνοΰ, ούσα πιθανώς ατείχι
στος, ή κατά τινα σημεία σποράδην τετειχισμένη. Κατά τήν
ιστορικήν περίοδον, ήτοι κατά τήν Ε' π. Χρ. εκατονταετηρίδα,
έπεξετάθη ή πόλις πρός τήν πεδιάδα καί έτειχίσθη εδρέως, τής
Μυκηναίας πόλεως λαβούσης τόπον άκροπόλεως, καί μή τειχι
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σθείσης δι’ Εδίου εσωτερικού τείχους, βεβαίως διότι έθεωρήθη
έπαρκές τό τότε κάλλιστα άναμφιβόλως σφζόμενον ετι πολυγω
νικόν, δπερ άφείθη, ώς δυνάμενον να χρησιμεύη καί περαιτέρω
πρός διάκρισιν καί άμυναν της άκροπόλεως.
Τούτων ούτως έχόντων διερωτάται τίς ή πόλις αΰτη, ή έμφανώς λίαν άκμαία, λόγω τού τειχισμοΟ, κατά την Μυκηναίαν
περίοδον- έν τφ Καταλογή» τοΰ Όμηρου δεν κατονομάζεται, ώς
γνωστόν, Φάρσαλος, εξ οϋ έμφαίνεται δτι τό όνομα τοΰτο υπήρξε
μεταγενέστερον της συντάξεως τοϋ Καταλόγου καί πασών των
μεταβολών και προσθηκών έν αύτφ, αί'τινες εικάζονται γενόμεναι έπΐ Πεισιστράτου" η λοιπόν τά πολυγωνικά ταΟτα τείχη
έποιήθησαν μετά τούς χρόνους τοΰ Καταλόγου, περί τά μέσα
της ζ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος, η εσχε πρότερον έτερον όνομα
ή πόλις" τό δεύτερον τοΰτο καθίσταται εύλογον νά θεωρήσωμεν
άληθές καί πιθανώτατον, λαμβάνοντες υπ’ δψιν τό άριστον της
θέσεως, ώς πρός τήν κυριότητα της ευφορωτάτης ύποκειμένης
πεδιάδος, καί τά δαψιλή υπόλοιπα θραυσμάτων άγγείων τών
προγενεστέρων της ζ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος περιόδων. Της
δέ άλλαγης τοΰ ονόματος ύπάρχουσι πολλά άνάλογα, λ. χ. τό
παρά Παυσανία έν Δ' 35, 1 « Μο&ώνη δέ, πρίν η τήν στρατιάν
εις Τροίαν άθροισθηναι καί έπΐ τοΰ πρός Τλίω πολέμου καλουμένη Πήδασος, μεταβέβληκεν ύστερον τό όνομα κτλ. ».
Ato δυνάμεθα νά είκάσωμεν ότι ή Φάρσαλος οΰ μόνον φέ
ρεται ύπό τι έτερον όνομα έν τω Καταλόγφ, άλλά καί ύπήρξε
κέντρον μεγάλου βασιλείου τών κατά τά Τρωικά χρόνων- έπειδή
δέ κατόπιν άναφέρεται ώς πρωτεύουσα της τετραρχίας Φ&ιώτιδος, της αύτονόμου δηλον ότι, μιας τών τεσσάρων, είς άς από

τοΰ Άλεύα διήρητο ή πεδινή Θεσσαλία, καί δι’ ών ομοίως καθωρίσθη από τοΰ βασιλέως Φιλίππου τοΰ Β', εύλόγως είκάζομεν
ότι πρότερον θά ήτο πρωτεύουσα της Φιλίας τοΰ Όμηρου- κατά
πάσαν άρα πιθανότητα, έρειδομένην έπί τών φυσικών καί πραγ
ματικών γεγονότων, ή Φάρσαλος αύτη είναι ή ’Ελλάς τοΰ Όμη
ρου, ή έδρα τοΰ βασιλείου τοΰ Άχιλλέως, ού είκόνα εφερον τά
νομίσματα της Φαρσάλου, πρός έπιπίστωσιν τοΰ ότι καί υπό τών
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αρχαίων εθεωρεΐτο, από τής Ε' ήδη π. Χρ. έκατονταετηρίοος, ώς
άνήκουσα τφ βασιλείφ αύτοΰ.
Οΰτω λοιπόν καθίσταται άναγκαϊον νά έρευνηθή ή άκρόπολις μάλιστα τής πόλεως ταύτης καί νά καθορισθή δι’ εργασίας
όξυδερκών καί εμπείρων έπιστημόνων ή κατάστασις χύτης ώς
πρός τόν Μυκηναΐον πολιτισμόν- δυστυχώς δεν έγένετο ετι ή σπου
δαιότατη καί απαραίτητος εργασία αδτη, άντ’ χύτης δέ κατεδαπανήθησαν ίσχυραί δυνάμεις σημαινόντων άνδρών, ήμετέρων
τε καί ξένων, έν οίς ό X. Τσούντας, ό A. Wace κλ., είς έξερεύνησιν νεολιθικών συνοικισμών, καί τούτων δλως άνωνύμων
καί άσημάντων, άφείθη δ’ άνεξερεύνητον δλως τό μέγιστον τών
'Ομηρικών βασιλείων, τό τοϋ Άχιλλέως, ού χάριν βεβαίως έποιήθη τό θειον έπος ή Ίλιάς, πιθανώτατα τή χορηγία καί φροντίδι αύτών τών άμέσων άπογόνων τοΰ ήρωος τούτου, οί’τινες, φιλοτιμούμενοι καί δλβον έχοντες έκ τε τής άρίστης ταύτης πεδιάδος, δίς την Άργολικήν ύπερβαινούσης, καί έκ τών παρακειμέ
νων βουνών, πλουσιωτάτων είς βοσκήματα, δσα δεν δύναται ούδέ
ή σύμπασα σχεδόν δρεινή Πελοπόννησος νά θρέψη, έσχον την τε
θέλησιν καί την δύναμιν νά ένισχύσωσι μεγάλους ποιητάς καί
καλλιτέχνας, ώς μετέπειτα οί Σκοπάδαι τής Κραννώνος καί αυ
τοί οί Φαρσάλιοι.
Διότι τό άνάθημα τοΰ Δαόχου έν Φαρσάλιρ καί έν Δελφοΐς,
περιέχον τοσούτους χαλκούς άνδριάντας, έργα τοϋ Αυσίππου,
καί μαρμάρινα άντίγραφα αύτών, άπαντα άπαιτοΰντα μεγίστας
δαπάνας, παρέχει σπουοαΐον τεκμήριον τοΰ τί δύνανται νά ποιώσ1
μέγα οί Θεσσαλοί, έάν όρμηθώσιν άπό φιλοτέχνων καί γενναίων
ίδεών. Ούχ ήττον τοϋ Δαόχου όλβιον δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν
προγενέστερόν τινα, τών άπογόνων τοΰ Άχιλλέως, δστις περί
τάς τρεις γενεάς ανθρώπων μετά τά Τρωικά τυχών ειρήνης άγλαοκάρπου καί έςαιρετικής συνεχοΰς εύφορίας, οία συχνότερον ή έν
άλλω τόπω έμφανίζεται κατά την εύτυχή ταύτην έριβώλακα πε
διάδα, συνεκέντρωσεν έκεΐ (δαψφδούς καί ποιητάς, ών τόν άριστον ένίσχυσε πρός ποίησιν τής Ίλιάόος, τόν "Ομηρον, παρασχών
αύτώ πάντα τά άπαιτούμενα έφόδια, καί όρίσας μετά τιμών ώς
«αύλικόν» ποιητήν, ώς νϋν λέγομεν.
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Πράγματι δέ ή φύσις ιών ανθρωπίνων πραγμάτων δηλοΐ δτι
οί μεγαλοφυείς τοΰ πνεύματος έργάται μόνον εάν τύχωσι μεγαλοοώρων καί γενναίων καί φιλότιμων χορηγών, εύγενών τήν ψυ
χήν, ί’να μή τάξωσιν αύτούς έν μοίρα κολάκων καί παρασίτων
φωνασκών, έκδηλοΰσιν άριστα τήν θείαν αυτών έμπνευσιν και
τοΰ πνεύματος τήν υπέροχον ίσχύν άλλως, καί περί τήν επάρ
κειαν των τού βίου αυτών ήναγκασμένοι νά μεριμνώσι, φθείρουσι
κατ’ άνάγκην, καθόλου ή έν μεγάλω μορίφ, τα έξαίρετα φυσικά
δωρήματα, καί παραμένουσιν έν τώ βίψ υπογραμματείς, οίος θά
διεβίου καί ό Όράτιος, εί μή έτύγχανε χορηγού τοΰ Μαικήνα.
Ούτω νομίζομεν δτι ή τε Ίλιάς καί ή ’Οδύσσεια ήδύναντο
νά ποιηθώσιν ύπό τοΰ μεγαλοφυούς 'Ομήρου ουχί διά τεμαχιδίων άρτου καί κερματίων αργύρου, άτινα θά συνεκόμιζε καί ό
μέγιστος τών βαψφδών, ό φύσει άμελών τών ασχολιών περί τον
πορισμόν καί τήν δαψίλειαν τών άναγκών τοΰ βίου, εί μή έσχεν
αύτά έτοιμα πατρόθεν καί διετήρησεν, δπερ άμφίβολον, διότι
έν τοιαύτη περιπτώσει δεν θά έγίνετο βαψωδός, αλλά διά γεν
ναίας καί εύγενοΰς χορηγίας φιλότιμου ήγεμόνος, δστις, τήν φυ
σικήν διάθεσιν τοΰ ποιητοΰ άνευ ούδεμιάς έπιβολής καί δι’ εύφυοΰς λεπτότητας ένισχύσας δαψιλέστατα, κατώρθωσε νά παράσχη κοινήν τφ κόσμφ τήν έκδήλωσιν έκτάκτου ποιητικής δυνάμεως. Έν τή αυλή άρα τίνος τών άπογόνων τοΰ Άχιλλέως είναι
εύλογον νά είκάσωμεν δτι ήδύναντο νά ποιηθώσιν ή’ τε Ίλιάς
καί ή ’Οδύσσεια, ή μέν ως αύτόβουλον καί έλεύθερον οίονεί τί
μημα καί δείγμα φιλίας καί ξενίας, χάριν μεν τοΰ ανωνύμου
παραμείναντος χορηγοΰ, προς τιμήν δέ τοΰ πανελληνίου ή'ρωος
μάλιστα, ούχ ήττον δέ καί τών Πανελλήνιον τοΰ μεγάλου έκείνου άγώνος, ποιηθέν, ή δέ ώς ένδιάθετον άποτέλεσμα έμπνεύσεως καί ατομικής έκλογής καί συμπάθειας αύτοΰ τοΰ ποιητοΰ,
έλευθέρου έπίσης καί άνευ φθόνου άφεθέντος νά έκδηλώση κατά
πάσαν βούλησιν τήν διέξοδον τής έαυτοΰ μεγαλοφυΐας" τής έλευθερίας ταύτης άρίστην εικόνα παρέχουσιν ήμίν ποιήματα τοΰ
Όρατίου, ών τινα άναφέρονται προς τοΰ χορηγοΰ Μαικήνα τήν
διάπειραν έπιβολής, ήτις δυσηρέστησε καιρίως τόν ποιητήν.
Ίσως δέ τήν άντίληψιν τής έν Φαρσάλφ παραμονής τοΰ
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Πρακτικά τον 1915

Όμηρου, διά της συνεχοϋς λαϊκής παραδόσεως διασωθεϊσαν μέ
χρι των περί τό 350 π.Χρ. χρόνων, εκφράζει εδρεθέν εκεί, καί
διατηρούμενον νΰν έν τη ’Αρχαιολογική Συλλογή Ααρίσης (δπ’
άριθ. 47 = IG ΙΧ2 246) τμήμα ωραίου βάθρου, φέρον ποτέ χαλκοΰν ανδριάντα τελείου άνδρικοΰ μεγέθους τοϋ Όμηρου, ώς δηλοΐ ή έπιγραφή ["Ο]μηρόν Φαρσαλίων [η πόλις] (υπονοείται
άνέΰηκεν)' δέν είναι δέ άπίθανον νά δπολάβωμεν δτι ό αδτός φι

λότεχνος Δάοχος έμερίμνησε περί της ποιήσεως καί άναθέσεως
καί τοΰ άνδριάντος τοΰ Όμηρου έν Φαρσάλφ, δστις καί τους
προειρημένους χαλκούς ανδριάντας, τά αρχέτυπα τοΰ Αυσίππου,
έκει άνέθηκεν, Εδρύσας έν Δελφοϊς μαρμάρινα αντίγραφα αδτών.
Επίσης έξετελέσαμεν κατά τό έ'τος τούτο μικράς τινας άνασκαφάς καί έρευνας έν ταΐς άρχαίαις Χνρετίαις, παρά τό νΰν
χωρίον Δομένικον της Έλασσόνος, περί ών βλ. Πρακτικά 1914
σελ. 168-173, καί έν τη ’Όρϋη-Κορσέα, περί ης βλ. αντ. σελ.
160-167, δπέρ την σημερινήν κωμόπολιν Τσαριτσάνην" άλλ’ αί
έργασίαι αδται έτελέσθησαν δπό λίαν δυσμενείς συνθήκας καί
δέν έσχον τούτου ένεκα ούόέν λόγου άςιον άποτέλεσμα- κατέ
λαβε δήλα δή ημάς ό χρόνος των κυνικών καυμάτων τοΰ ’Ιου
λίου, τοσοΰτον έντεταμένων και συνεχών, ώστε οι μέν έργάται
δέν καθίστατο δυνατόν νά άποδώσι γενναίαν τινά έργασίαν, ημείς
δέ παρά τάς και δπό τοιαύτας συνθήκας πορείας, δέν ήδυνήθημεν νά άγάγωμεν εις πέρας άπάσας τάς έρευνας, ϊνα καταλήξωμεν εις τι σαφές συμπέρασμα, θετικόν ή αρνητικόν διό άνεβάλομεν τήν συμπλήρωσιν αδτών εις εύθετώτερον χρόνον.
Α, 2. ΑΡΒΑΝΙΪ0Π0ΥΛΛ02
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