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δέ των θυσιαζομένων βοών κατενέρ.οντο τοΐς θεοΐς, τοΐς ίε- 
ρομνήμοσι, τοΐς άοιδοΐς και τοΐς φρουροΐς, οίς έδίδοντοπρός 
τούτοις και τα έντόσθια. Σημειωτέου δέ οτι έν τώ αΰτφ 
λίθψ εΐνε κεχαραγμένη και άλλη λίαν ένδιαφέρουσα έπι- 
γραφή ύστερωτέρα κατά τι, έν η πρόκειται περί άποδό- 
σεως χρηματικοΟ ποσοΟ, ό οΐ Έπιδαύριοι ώφειλον τοΐς έν 
’Αρκαδική τινι κώμη παρά την Μαντίνειαν οίκοΟσιν Έλι- 
σφασίοις. Έν ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ.
7,363.

'Υπολείπεται εισέτι νά είπωμεν βραχέα τινά περί των έν 
Θερρω άνασκαφών, περί των σπουδαιότατων των κατά τό 
λήξαν έτος άνασκαφών της Εταιρείας. Κατά τά έν τη έκ- 
θέσει του ένεργοΟντος τάς άνασκαφάς ταύτας έφορου αρ
χαιοτήτων παρά τη Εταιρεία Γεωργίου Σωτηριάδου άνα- 
κοινοϋμεν ύμΐν τά έξης :

Διά των άνασκαφών τοΟ λήξαντος έτους όχι μόνον έβε- 
βαιώθη οτι τό άνασκαπτόμενον άπο τοΟ 1897 ιερόν ήτο τά 
του Θερμίου ’Απόλλωνος, ώς ειχεν έκτοτε προιδει ό κ. Σω- 
τηριάδης, αλλά καί άνεκαλυφθη αυτός οδτος ό ναός του 
Απόλλωνος, ναός έκ ξυλου κατεσκευασμένος, πρωτοφα

νής έν Ελλάδι, περίεργος καί διδακτικώτατος. Οδτος εΐνε 
ναός δωρικός περίπτερος, ό'στις είχε δεκαπέντε κίονας κατά 
τάς μακράς πλευράς καί πέντε κατά τάς μικράς. Είχε δέ 
ό σηκός κατά τό μέσον καί έσωτερικήν κιόνων στοάν, ών αί 
βάσεις πάσαι, δέκα τον αριθμόν, σώζονται- πρόναον δεν είχε, 
είμή μόνον οπισθόδομον έχοντα έν τφ μέσψ βάσιν κίονος. 
Ήτο δέ ωκοδομημένος ό ναός έν μέρει έπί μεγάλου έκ χώ
ματος βωμού έν ω τέφρα καί πλήθος κεκαυμένων οστών. 
'Υπό το δαπεδον δ αύτοΟ άπεκαλύφθησαν καί παντοΐα τοι
χώματα τά όποια άνήκον ίσως εις σηκόν καί οπισθόδομον 
παλαιοτερου ναοΟ περιβαλλομένου ύπό περιστάσεως έλλει- 
ψοειδοΟς, ής σώζονται αί βάσεις τών κιόνων πιθανώτατα 
ξύλινων. Καί άλλα δέ τοιχώματα έν τώ αύτφ στρώματι
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φέρουσιν εξω του ναού προς βορράν άποτελοΟντα έλλειψο- 
ειδή περίβολον μήκους δώδεκα περίπου μέτρων, έντός τοΟ 
οποίου εύρέθησάν μέχρι τοϋδε τάφοι κεκαυμένων νεκρών. 
Μόνον δε τά θεμέλια καί οί κίονες τού ναού, ών εύρέθησάν 
τινες σπόνδυλοι, ήσαν λίθινοι. 'Ο θριγκός ήτο ξύλινος. 
Τούτου δε αί μετόπαι ήσαν έπενδεδυμέναι διά πήλινων ζω
γραφιστών πλακών, ών τινες εύρέθησάν έν τή άνασκαφή. 
Τούτων ή μεν είκονίζει κυνηγόν, ή δέ τον Περσέα, ή δέ 
δύο γυναίκας, έπί μιας τών δποίων σώζεται γεγραμμένη 
κορινθιακοΐς γράμμασι έκ δεξιών ποός τ’αριστερά αρχαϊκή 
έπιγραφή XEAIAFON, ή δέ Γοργόνειον τού άρχαιοτέρου 
τρόπου, ή δέ τρεις μορφάς πολυτελώς ένδεδυμένας καί έπί 
θρόνου καθημένας. Κατά τον τρόπον δέ τής εργασίας τών 
εύρημάτων τούτων δ ναός άποδεικνύεται ούχί νεώτερος τής 
Ζ ή τών άρχών τής ΣΤ’ έκατονταετηρίδος π. X. πυρ- 
ποληθείς πιθανώς ύπό Φιλίππου του Ε' τό 218 ή 206 
π. X.

Έξ ίσου σπουδαία εινε τά έκ τής στέγης τού ναού πή
λινα εύρήματα καί ιδίως αί ήγεμόνες κεραμίδες, ών πλεΐ- 
σται εύρέθησάν. Τούτων αί μέν εινε ήγεμόνες λεοντοκέφα- 
λοι, αί δέ εχουσι μορφήν κεφαλών κορών ή άνδρών ή Σει- 
ληνών.

Καί έκ τού διακόσμου δέ τού παλαιοτέρου ναού τού 
άνάγοντος ήμας ίσως μέχρι τής πρώτης χιλιετηρίδος π. 
X. εύρέθησάν λείψανά τινα καί ιδίως όρθοκέραμοι βαρύτα
τοι καί μέγιστοι μορφάς φέροντες αίγυπτιαζούσας.

«Διά τών εύρημάτων τούτων γίνεται αναμφίβολον πλέον 
δτι προ τών μέσων ήδη τής Ζ' π. X έκατονταετηρίδος, 
δ'τε μετήνεγκε τήν κορινθιακήν τέχνην είς τήν Έτρουρίαν 
δ Βακχιάδης Δαμάρετος μετά τών Κορινθίων καλλιτεχνών 
Εύ'χειρος καί Εύγράμμου, τά λαμπρά τότε τής τέχνης 
ταύτης προϊόντα έκόσμησαν τούς ελληνικούς πρώτον έν τή 
μητροπόλει ναούς, οί ένδοξοι δέ τεχνϊται τής κυριαρχού-
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σης των Θαλασσών Κορίνθου, μεταξύ των όποιων ώς πρώ
τος έπινοητής νέων τρόπων φέρεται έν τη παραδόσει ό 
Βουτάδης, είργάσθησαν καί πλησιέστερον της γενετείρας 
αύτών πόλεως έντός της εύρυτάτης περιφερείας της έμπο- 
ρικής αύτής επιρροής. Εις τούς απώτατους δε εκείνους 
ιστορικούς χρόνους της αρχαίας τέχνης άνέλπιστον φώς 
έπιχέει νΟν ό θέρμος».

Σημειωτέον δέ ό'τι έν ταϊς άνασκαφαϊς ταύταις εύρέθη- 
σαν παρά τον ναόν καί έπιγραφαί έπί λίθων ύστερώτεραι 
της Γ' έκατονταετηρίδος καί χαλκή στήλη έντός τοΟ ναού 
φέρουσα έπί μέν τής μιας έπιφανείας έπιγραφήν συνθήκης 
καί συμμαχίας Αίτωλών καί Άκαρνάνων, έπί δέ τής έτέ- 
ρας έπιγραφήν διαιτησίας περί τών αμοιβαίων ορίων τών 
άκαρνανικών πόλεων Οίνιαδών καί Μητροπόλεως. Καί ή 
χαλκή δ’ αύτη στήλη καί πάντα τά έκ τοΟ ναοΰ εύρή- 
ματα έκομίσθησαν εις το ένταύθα Εθνικόν Μουσεϊον, οδ- 
τινος, άφ’ οδ συναρμολογηθώσι, συγκολληθώσι καί έκτε- 
θώσι καταλλήλως, λαμπρόν κόσμον θά άποτελώσιν. Έν 
ταϊς άνασκαφαΐς ταύταις έδαπανήθησαν δρ. 8,308.

Καί ταΟτα μέν τά άνασκαφικά έργα τής Εταιρείας 
κατά τό λήξαν έτος. Μεταβαίνομεν νυν εις τά προς ύπο- 
στήριξιν καί συντήρησιν τών μνημείων έργα καί έν πρώ- 
τοις εις τάς έργασίας προς ύποστήριξιν τοΟ Παρθενωνος.

Κατά τό λήξαν έτος κατωρθώθη ή ύπό τής άγγλικής 
Εταιρείας έξόρυξις τών άναγκαίων κατά τε τό μέγεθος καί 
τήν ποιότητα μαρμάρων προς άντικατάστασιν τών βε- 
βλαμμένων μελών τοΟ οικοδομήματος, κατωρθώθη προς 
τούτοις καί ή μεταφορά τών μαρμάρων τούτων εις ’Αθή
νας καί άναβίβασις αύτών έπί τής Άκροπόλεως, ό'περ ού 
μικράς δυσχερείας παρείχε, καί ούτως ήρξαντο πλέον 
αί έργασίαι τής ύποστηρίξεως. Διά τάς μέχρι τέλους του 
έτους έργασίας ταύτας έδαπανήθησαν, συμπεριλαμβανομέ-
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έν τη δεξιοί καί δακτύλιον χρυσοΰν έν τη αριστερά έ'χοντα έπιγε- 

γραμμένον το δνορια αυτής έκτος άλλων ποικίλων κτερισμάτων.

Έν Μυκονω τη Ι9ϋ Δεκεμβρίου 1898.

Δ. Στατροποτλλος

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ

Ή έλπίς ήν πέρυσιν έξέφρασα έν τη πρός τά συμβούλιον ετή

σια εκθέσει μου (Ι'δε πρακτικών του 1897 σελ. 21), δτι ή σκάφη 

έ'φερε πλέον έπί τά ’ίχνη τοΰ ύπδ τοΰ Πολυβίου μ,αρτυρουμ,ένου 

ναού τοΰ Θερμίου ’Απόλλωνος, έπραγματώθη εφέτος.

Καί οΐ μέν δύο έκ πώρου σπόνδυλοι δωρίων κιόνων καί οί ογ

κωδέστατοι καλυπτήρες κέραμ.οι, έξ ών ε’ικασα τότε εγγύς που 

κείμενον τό ζητούμενον ιερόν, άπεδείχθησαν κατόπιν άνήκοντες 

εις άλλο τι κτίριον, όπερ είσέ-rt δεν άνευρέθη. Άλλ’ άπό τοΰ 

παρεκκλησίου της 'Αγίας Τριάδος όρμώμενος καί ευθύ πρός βορ- 

ραν σκαπτών ύπ’ αυτήν την ρίζαν τοΰ βουνού Μέγα-Λάκκου, 

άνεΰρον τά λείψανα του ναοΰ έπί ΰψηλοτέρου πως επιπέδου, όπερ 

ώς όχθος πλήρης συντριμμ,άτων λίθων είργασμένων διεκρίνετο καί 

πριν, χωριζόμενος πάσης τής λοιπής πρός δυσμάς μ-έχρι τοΰ δυ

τικού τείχους τοΰ περιβόλου όμ,αλής τού τεμένους έκτάσεως. 

’Ανάλημμα ευτελές καί ύψους μόλις ενός μέτρου άπεκάλυψα 

στηρίζον άλλοτε τόν όχθον τούτον, όστις πρός άνατ-ολάς ήρεμα 

ανέρχεται μέχρι των βράχων τοΰ βουνοΰ καί άποτελεϊται, ώς 

καφόπιν φανερόν έγινε, ε’κ συσσωρευθέντων κατά μικρόν χωμάτων 

καί συντριμ-μ.άτων λίθων έκ τών πλευρών τοΰ βουνοΰ.

Τά πρώτα λείψανα τοΰ ναοΰ μοί παρουσιάσθησαν έν τώ νοτίω 

καί άνατολικώ στυλοβάτη τής περιστάσεως αύτοΰ. 'Ο στυλοβά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:53 EEST - 18.237.180.167



ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898 105

της ουτος ώς καί ό των λοιπών πλευρών δεν στηρίζεται έπί Θε

μελίων αλλ’ έπί μ.ιάς στρώσεως λίθων, ήτις αποτελεί την εύθυν- 

τηρίαν, αί δέ βάσεις τών κιόνων οΰδ’ έπ’ αυτής στηρίζονται, 

αλλά κεϊνται απλώς έπί του έδάφους. 'Ομοίως δέ καί οί τοίχοι 

του σηκοΰ, εις τό αυτό ύψος πανταχοΰ ολίγον άπό τοΰ έδάφους 

ανέχοντες, στερούνται κυρίως είπεΐν θεμελιώσεως.

Ό ναός είνε δωρικός περίπτερος, κίονας έ'χων δεκαπέντε κατά 

τας μακράς πλευράς καί πέντε κατά τάς στενάς. Καί τό μέν 

μήκος αυτού είνε μέτρων τριάκοντα οκτώ περίπου, τό δέ πλά

τος δώδεκα περίπου. Τοΰ δέ σηκοΰ τό μέν έσωτερικόν μήκος είνε 

μέτρων είκοσιπέντε περίπου, τό δέ έσωτερικόν πλάτος μέτρων 

τεσσάρων καί εξήκοντα ένέα εκατοστών. Ό σηκός είχε καί έσω- 

τερικήν κιόνων σειράν, ών αί βάσεις πάσαι, δέκα τόν άριθμόν, 

σώζονται. Ό σηκός άρα άπετελεΐτο εκ δυο έσωναρθήκων. Πρό

ναος δεν υπάρχει πρό τής εισόδου τοΰ σηκοΰ, ίσως δέ μέρος τού

του χωριζόμενον διά κιγκλιδωτοϋ άπετέλει τόν πρόναον. Δια- 

κρίνεται όμως καλώς ό οπισθόδομος βάθους μέτρων τεσσάρων 

περίπου, έ'χων βάσιν κίονος έν τφ μέσω, ανοικτός μέν ών κατά 

μέτωπον πρός την περίστασιν, διά τοίχου δε χωριζόμενος άπό 

τοΰ σηκοΰ. ’Οκτώ κιόνων σώζονται οί πρώτοι έπί τών βά

σεων στηοιζόμενοι σπόνδυλοι’ τινές δέ μ.όνον τούτων έ'χουσι ρα

βδώσεις λίαν άβαθεϊς καί ταύτας έπί μέρους μόνον τής περιφέ

ρειας. Ό λίθος πανταχοΰ είνε ό έπιχώριος ασβεστόλιθος.

Ό ναός ούτος ώκοδομήθη έπί στρώματος γής άποτελεσθέντος 

τό πλεϊστον έκ τών ύπό τοΰ αίματος μελανθέντων και 
πλήρων τέφρας καχ άπεχρων κεκαυμένων οστών χωμά
των μεγάλου βωμοΰ. 'Υπό τό δάπεδον δέ τοΰ ναοΰ άπεκαλύ- 

φθησαν καί παντοϊα τοιχώμ,ατα, τά όποια Ισως άνήκον εις τόν 

σηκόν καί τόν οπισθόδομον παλαιοτέρου προϋπάρξαντος ναοΰ, 

περιβαλλομένου ύπό περιστάσεως έλλειψοειδοΰς, ής σώζονται αί 

βάσεις τών κιόνων, πιθανώτατα ξύλινων. Έν τφ αΰτφ στρώμ,ατι 

τοΰ παλαιοτέρου ναοΰ εύρίσκονται καί πολλοί πίθοι μεγάλοι, ών 

εις μέν εύρέθη κενός παντάπασιν κεκαλυμμένος ύπό πλακός, οί 

δέ άλλοι πάντες πλήρεις χωμάτων μεμιγμένων μετ’ ανθράκων 

καί τεμαχίων οστών. Έν τφ κέντριρ τοΰ βωμοΰ, όπου ή τέφρα
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αποτελεί πάχος ήμίσεος μέτρου, εύρέθησαν χαλκά ζώα ώς τά 

άργαϊκά της ’Ολυμπίας.

Καί άλλα δε τοιχώματα έν τω αύ-ιώ στρώματι άποτελοΰντα 

τετράγωνα διαμερίσματα κατά την βορειοδυτικήν γωνίαν τοΰ 

ναοΰ φέρουσιν έξω αύτοϋ πρός βοοράν άποτελοϋντα ελλειψοειδή 

περίβολον μήκους δώδεκα περίπου με'τρων.Ό ελλειψοειδής ούτος 

τοίχος έχει μέτωπον έσωθεν και έξωθεν- εντός δέ αύτοϋ εύρηκα 

τάφους κεκαυμε'νων νεκρών- εις ένα έξ αυτών εύρέθη καί γρυ- 

«οΰς τέτιξ, πιθανώς έκ τών βοστρύχων κόμης γυναικός- παντα- 

χοϋ δέ έν τω αύτώ στρώματι εύρέθησαν τινά μέν θραύσματα 

αγγείων τοΰ γεωμετρικού τρόπου, πολύ δέ πλείονα άλλα τών 

ευτελών, προσομοίων δέ τοϊς «λυδικοΐς» ποτέ έπικληθεϊσι. Άλλ’ ή 

σκαφή έν τω έλλειψοειδεϊ τούτω έξωθεν τοΰ ναοΰ κτιρίω προε- 

χώρησε μόνον μέχρι τής άποκαλύψεως δύο τάφων.

Ό ναός διευθυνσιν έχει άπό βορρά πρός νότον" ή έκ τοΰ νότου 

διπλή εις τόν σηκόν είσοδος εκατέρωθεν τοΰ έν τφ μέσψ τής 

προσόψεως κίονος διακρίνεται έκ τοΰ ούδοΰ.

Ούδέν ’ίχνος λίθινου άρχιτεκτονικοΰ μέλους τοΰ ναοΰ εύρέθη 

πλήν τών μνημονευθέντων σπονδύλων, πλήθος όμως μέγα ήμι- 

καύστων καί άπηνθρακωμένων ξύλων έκάλυπτε τό δάπεδον αύ- 

τοΰ καί έπ’ αύτοϋ ολίγη φυτική γή άροτριουμένη. Μεταξύ τών 

ανθράκων εύρέθησαν και ικανοί μεγάλοι ήλοι, έτι δέ πλήν τοΰ 

μεγάλου πλήθους τών στρωτήρων καί καλυπτήρων κεράμων τής 

οροφής καί δύο τεμάχια σιμών έξ οπτής γής μετά ζωγραφιστών 

ανθεμίων καί λωτοΰ καί ομοίως άνθέμια πήλινα τής κορυφαίας. 

Τά άνθέμια ταΰτα είνε εντελώς όμ.οια πρός τά τοΰ θησαυροΰ 

τών Γελωων τοΰ έν ’Ολυμπία, αί δέ σιμαί εντελώς όμοιαι πρός 

τάς τοΰ Σελινοΰντος. Ό ναός λοιπόν ητο βεβαιότατα ξύ

λινος μετ' έπενδύσεως έξ οπτής γης.
Αλλά τά σπουδαιότερα τοΰ ναοΰ εύρήματα είνε αί τών όρ- 

θοκεράμ,ων μορφαί καί αί πήλιναι ζωγραφισταί αύτής μετόπαι.

Ακριβώς παρά τόν ανατολικόν στυλοβάτην καί πάντοτε έξω

θεν αύτοϋ, έτι δέ παρά τόν βόρειον και έν μέρει παρά τόν δυτι- 

τικάν άμέσως ύπό τήν έλαχίστου βάθους φυτικήν γήν, μεταξύ δέ 

ανθράκων καί κεράμων άλλων τής οροφής εύρέθησαν πλεΐσται
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■ηγεμόνες κεραμίδες, αί μέν ήγεμόνες λεοντοκέφαλοι, αί δε φέρου- 

σαι κορών η άνδρών η Σιληνών κεφαλάς Πασαι αΰται εφερον 

χρώματα, ώς έκ τών πολλών ιχνών δήλον, καί ανάγονται εις 

την άρχαϊκήν καί την μέχρι τοϋ τετάρτου καί τοΰ τρίτου ίσως 

αΐώνος προ Χρίστου τέχνην. Καί σφίγγες πήλινοι εύρέθησαν έκ 

τών άκρωτηρίων.

Όμοίως δέ άναμίξ- μετά τών αυτών κεράμων εύρέθησαν καί 

πολλά πήλινων ζωγραφιστών μετοπών τεμάχια. Τινά τούτων 

συναρμολογηθέντα άπετέλεσαν πλήρεις σχεδόν τάς πλάκας, αΐ- 

τινες ήσαν ενός περίπου μέτρου τό πλάτος καί τό ύψος, πάχους 

δέ πέντε έως οκτώ εκατοστών. Αί παραστάσεις αύται πλαισίού- 

μεναι ύπό παχείας μελανής γραμμής καί ροδάκων εΐκονίζουσιν ή 

μέν κυνηγόν, ή δέ τόν Περσέα, ή δέ γυναίκας δύο έπί μιας τών 

όποιων κεϊται ή επιγραφή έκ δεξιών πρός τάριστερά άρχαϊκοΐς 

κορινθιακοΐς γράμμασι ΝΟΗΔΙΛΒΧ, ή δέ Γοργόνειον του αρ

χαιότερου τρόπου, ή δέ τρεις μορφάς πολυτελώς ένδεδυμένας καί 

έπί θρόνων καθημένας. Πόνον ή τελευταία αϋτη πλάξ φαίνεται 

έπιδιορθωθεΐσα οΰχί πρά τοΰ τρίτου αΐώνος, άλλ’ αί λοιπαί πά- 

oat δεικνύουσι τεχνοτροπίαν τής ανεπτυγμένης αρχαϊκής τέχνης.

Κατά ταυτα ό ναός άποδεικνύεται ούχί νεώτερος τοΰ εβδόμου 

ή τών άρχών τοΰ έκτου πρά Χοιστοΰ αΐώνος, πυρποληθείς πιθα

νώς ΰπό τοΰ Φιλίππου Ε' τό 218 ή 206 πρό Χριστού, διότι 

οΰδέν εύρημα νεώτερον τοΰ τρίτου π. X. αΐώνος παρετηρήθη.

’Αλλά καί έκ τοΰ παλαιοτέρου, ώς προεϊπον, ναοΰ ή ίσως έκ 

τοΰ αΰτοΰ μέν, παλαιοτέρου όμως αύτοΰ διακόσμου εύρέθησαν 

έντετειχισμένοι παρά τόν ναόν δύο όρθοκέραμοι βαρύτατοι καί 

μέγιστοι μορφάς φέροντες αίγυπτιαζούσας,

Έξ άλλου δε τίνος παρακειμένου κτιρίου εύρέθησαν καί όμοιοι 

όρθοκέραμοι καί πήλινον τρίγλυφον καί λεοντοκεφαλή έκ τής γω

νίας τής οροφής μετά παχυτάτης τής γωνιαίας κεράμου φερούσης 
ζωγραφιστά κυμάτια.

Εύρέθησαν καί έπιγραφαί έπί λίθων παρά τόν ναόν, νεώτεραι 

τοΰ τρίτου αΐώνος, καί 2ζαλκη στήλη εντός τοΰ ναοΰ φέρουσα 

κατά τά πλεϊστον σωζομένην μακράν επιγραφήν «συνθήκης καί 

συμμ,αχίας Αΐτωλών καί Άκαρνάνων » καί έτέραν διαιτησίας περί
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τών αμοιβαίων ορίων των άκαρνανικών πόλεων Οίνιαδών και 

Μητροπόλεως. Έν άμφοτέραις φέρεται ό ορισμός της άναθέσεως 

αυτών «έν Θέρμω έν τφ ίερώ του ’Απόλλωνος», άνάγοντα: δε 

άμ,φότεραι είς τό πρώτον ημισυ του τρίτου πρό Χρίστου αιώνος. 

Και νεωτέρα μέν είνε ή δευτέρα, χαραχθεΐσα έπί Χαριξένου 

στρατηγοΰντος τό τέταρτον, πάντως τοϋ αύτοΰ εκείνου, όστις έν 

έπιγραφικοίς μ.νημείοις τό πρώτον ώς στρατηγός τοΰ κοινού τών 

Αίτωλών άναφέρεται έν έτει 277/6 (CIA II 323) καί άλλως 

δέ μνημονεύεται έν έπιγραφή τοΰ 287/6 καί υπό τοΰ Πολυ

βίου έν Δ' 34. Διό καί ό χρόνος αύτης δεν δύναται νά τεθη 

προγενέστερον τοΰ έ'τους 250 περίπου πρό Χριστοΰ. Έν τη επι

γραφή ταύτη, προχειρότερον άλλως χαραχθείση καί ούχί βαθέως 

έγκολαφθείση, άναφέρεται τό πρώτον ώς άποτελούσα ιδιαίτερον 

στρατιωτικόν διαμέρισμα ή περί τόν Στρατόν χώρα, αΣτρατι- 

κόν τέλος» όνομαζομένη, ώς έν άλλη έπιγραφή παρά Dittenber- 
ger έν Inscr. Gr. sept. Ill 1, 369 ή τών Όζολών Λοκρών 

χώρα φέρεται ώς Λοκρικόν τέλος' ετι δέ μνημονεύονται οι έκ 

τών πολιτών τοΰ Θυρρείου ώς διαιτηταί ταχθέντες ΰπά την ονο

μασίαν «γαοδίκαι». Παλαιοτέρα δέ είνε ή πρώτη, επιμελέστατα 

καί βαθέως Ιγκεκολαμμένοις γράμμασι χαραχθεΐσα, καί νεωτέρα 

μέν πάντως τοΰ έτοι^ζ 280 πρό Χριστοΰ, παλαιοτέρα όμως της 

μικρόν μετά τό 272 έπί ’Αλεξάνδρου Β’, βασιλέως της Ηπεί

ρου, υίοΰ καί διαδόχου τοΰ Πύρρου, διανομής της ’Ακαρνανίας 

μ.εταςύ αύτοΰ τε καί τοΰ κοινοΰ τών Αίτωλών. Διότι άναφέρε- 

ται μέν έν αύτη ηδη ή έν Αίτωλίγ πόλις Λυσιμάχεια, κτίσμα 

τοΰ έν τοϊς έτεσι 287-281 βασιλεύσαντος τών Μακεδόνων Λυ

σιμάχου, μνημονεύεται δέ ώς είς τών ταμιευόντων έν τφ κοινφ 

τών Αίτωλών ό Δωρίμαχος, όστις πιθανώτατα ούδείς άλλος εινε 

η ό πάππος του έν έ'τει 219/218 στρατηγησαντος τών Αίτωλών 

Δωριμάχου, πατήρ τοΰ Νικοστράτου καί ώς ίερομνημων τών 

Αίτωλών έν Δελφοΐς φερόμενος έν επιγραφή ολίγον νεωτέρα τοΰ 

έ'τους 279 (CIA II 551), καταλέγονται δέ ώς συγκροτοΰσαι τό. 

κοινόν τών Άκαρνάνων ού μόνον αί βόρειαι της ’Ακαρνανίας πό

λεις, ή Λεύκάς μετά τοΰ’Ανακτορίου, τοΰ Θυρρείου καί της Φυ- 

τίας, άλλά καί αί μεσημβριναί, ό Στράτος καί οί Οίνιάδαι, περί
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ών άμφοτέρων γνωρίζομεν ότι από της ρηθείσης διανομής της 

’Ακαρνανίας κατείχοντο ύπό των Αίτωλών.

Αί έργασίαι της έν Θε'ρμω ταύτης άνασκαφής διήρκεσαν άπά 

τού ’Απριλίου μέχρι μεσοΰντος του Σεπτεμβρίου μετά μικράς μό

νον κατά Ιούλιον διακοπής.Περιωρίσθησαν δέ κυρίως εις την άπο- 

κάλυψιν του μοναδικού τούτου ένΈλλάδι άρχαίου δωρικού ναού, 

διά των ευρημάτων τού οποίου διαφωτίζεται το ζήτημα περί τής 

πρώτης πατρίδος τής σικελικής καί έτρουσκικής όμοιοτρόπου άρ- 

χιτεκτονικής διακοσμήσεως των ναών. Ευθύς κατά τό τέλος των 

άνασκαψών κατά Νοε'μβριον του παρελθόντος έτους 1897, ότε 

άπεκαλύπτετο ή επιγραφή ή άναθηματική τφ Θερμίφ Άπόλ- 

λωνι, έξέφραζον την ελπίδα ότι πλήν των λειψάνων των έν τή 

άκμή τής αίτωλικής ομοσπονδίας άνεγερθεντων ιερών θά άνεύρι- 

σκον καί τά ίχνη τής παλαιοτάτης έν τφ έθνικφ κέντρω τών 

Αίτωλών λατρείας του Θερμίου ή μάλλον ίσως Θεσμίου ’Απόλ

λωνος. Καί τά μέν νεώτερα κτίρια δεν εΰρον εΐσέτι, άν καί δεν 

άμφιβάλλω ότι ύπάρχουσι τοιαΰτα καί ότι έν τή προσέχει σκαφή 

θ’ άνευρεθώσιν" άλλ’ ό παλαιότερος ναός, ό άνάγων ημάς σχεδόν 

που μέχρι τών αρχών τής πρώτης πρό Χριστού χιλιετήρίδος καί 

εις αυτούς τούς χρόνους τής έγκαταστάσεως τών Αίτωλών έν τή 

χώρα, άνευρέθη περισώζων πολύ σπουδαιότερον καί λαμπρότε

ρου τον εαυτού διάκοσμον ή όσον ήδυνάμεθα νά έλπίσωμεν. Είνε 

αναμφίβολον πλέον, ότι πρό τών μέσων ήδη τού έβδομου πρό 

Χριστού αϊώνος, ότε μετέφερε την κορινθιακήν τέχνην εις τήν 

Έτρουρίαν ό Βακχιάδης Δαμάρετος μετοικών εις τούς Ταρκυ- 

νίους μετά τών Κορινθίων καλλιτεχνών Εύχειρος καί Εύγράμμου, 

τά λαμπρά τότε τής τέχνης ταύτης προϊόντα έκόσμησαν τους 

ελληνικούς πρώτον έν τή μητροπόλει ναούς, οί ένδοξοι δέ τεχνϊ- 

ται τής κυριαρχούσης τών θαλασσών Κορίνθου, μεταξύ τών 

οποίων ώς. πρώτος έπινοητής νέων τρόπων φέρεται έν τή παρα- 

δόσει ό Βουτάδης, είργάσθησαν καί πλησιέστερον τής γενετείρας 

αυτών πόλεως έντός τής εύρυτάτης περιφέρειας τής έμπορικής 

αυτής έπιρροής. Εις τούς άπωτάτους δέ έκείνους ιστορικούς χρό

νους τής αρχαίας τέχνης άνέλπιστον φώς έπιχέει νΰν ό Θέρμος.

Ή έντός τού ναού καί περί αυτόν σκαφή δεν έφθασεν έτι εις

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:53 EEST - 18.237.180.167



HO ΠΡΑΚΤΙΚΑ TOT 1898

το πέρας της. Προς άνατολάς ιδίως αύτοΰ ΐκανώς ευρύς χώρος 

υπολείπεται ανεξερεύνητος έτι, εις δν φέρουσι τά ίχνη κτιρίων 

των πρό της οικοδομής τοΰ ναοΰ εποχών. 'Υπάρχει δέ ενταύθα 

πρό πάντων ελπίς ευρημάτων, διότι τό παλαιόν έδαφος καλύ

πτεται υπό των έκ τοΰ όρους κατελθόντων χωμάτων καί λίθων 

εις ύψος τριών μέχρι πέντε μέτρων.

Άλλα καί ό χώρος οΰτος εΐνε ελάχιστος έν συγκρίσει προς τόν 

λοιπόν άνερεύνητον έτι τοΰ τεμ.ένους. Ή μακρά πέρυσιν έτι γνω- 

σθεϊσα στοά άπεκαλύφθη μόνον κατά τό κρηπίδωμα ούχί δέ εν 

τω έσωτερικώ αύτης, όπερ έχει βάθος δεκατριών μέτρων. ’Αλλά 

καί τό πρό του κρηπιδώματος έδαφος, ώς δύναμαι έκ τινων τεκ

μηρίων νά εικάσω, εινε φαίνεται έν μέρει τό καλύψαν τά κατά 

τόν τρίτον αιώνα υπό τοΰ Φιλίππου καταστραφέντα κτίρια, άπερ 

έν τοϊς ύπολειπομένοις πιθανώς αυτών ϊχνεσιν ανάγκη νά έξερευ- 

νηθώσι. Διότι καί ή άνακαινισθεΐσα στοά καί τινα τών πρό αύτης 

ένεπιγράφων βάθρων δεν είνε παλαιότερα τών αρχών τοΰ πρώτου 

πρό Χριστού αίώνος, αν όρθώς τοΰτο συνάγω έξ έπιγραφής μνη

μείου τών Πτολεμαίων. Ούδέν δ’ άπολύτως έτι ήρευνήθη έκεΐ 

όπου συντρίμματα στηλών καί λίθων είργασμένων άτάκτως εις 

την γην κεχωσμένων μαρτυροΰσι την ύπαρξιν καί άλλων κτιρίων 

της άκμης της ομοσπονδίας.

Τοιουτοτρόπως ό Θέρμος καί έν τοϊς τέως εύρήμασιν αντάξιος 

της προσοχής της αρχαιολογικής εταιρείας έκφαίνεται καί ουχ 

ηττον έν τοϊς κατακεκρυμμένοις έτι ΰπά την γην κειμ.ηλίοις.

Γεώργιος Σωτηριαδης
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