
14 Πρακτικά τοϋ 1899

γενομένων εύρημάτων μνημονευτέον μαργαρίνην αρχαϊκής 
τέχνης κεφαλήν έκ μετόπης ναοί», ώς φαίνεται, προερχο- 
μένην. Διά των σκαφικών τούτων έργασιών έδείχθη προς 
τούτοις, ό'τι έν τή περιοχή των Πλαταιών ύπήρχε και συν- 
οικισμόςτιςπροϊστορικός, καί έξηκριβώθησαν τα τής ιστορίας 
τής οικοδομής του περιβάλλοντος τήν πόλιν τείχους.

Καί έν Θερμοπύλαις ένήργησεν ή Εταιρεία διά τοί» έφο
ρου αρχαιοτήτων Π. Καστριώτου δοκιμαστικήν τινα σκα- 
φήν προς έξακρίβωσιν των κατά τον τάφον των Οπό τον 
Λεωνίδαν έκεϊ πεσόντων Σπαρτιατών. Έγένετο σκαφή έπί 
του λεγομένου Κοίωνον έπί είϋόόω, κατά τήν θέσιν Κα
λύβια Δρακοσπηλιάς καί κατά τον νομιζόμενον Μελάμπυ- 
γον λίθον, άλλ’ ούδαμου εύρέθη τι δυνάμενον εις τούς αρ
χαίους έκείνους τής μάχης των Θερμοπυλών χρόνους νά 
άναχθή, έξ οδ συμπεραίνει ό τάς σκαφάς ταύτας ένεργήσας 
«ό'τι τά έν θερμοπύλαις ιδρυμένα πολυάνδρών τε καί ό 
«λέων του Λεωνίδα καί αϊ ένεπίγραφοι πλάκες ήσαν απλά 
«κενοτάφια τών ήρωϊκώς πεσόντων καί ούδέν πλέον, άτινα 
«συν τώ χρόνω έξηφανίσθησαν, ό τάφος δέ τών ηρώων 
«τούτων δέον νά ζητηθή άλλαχοΟ, έν τή πεδιάδι του 
« Σπερχειού ».

Έν Θερμω δέ έξηκολούθησαν αί άπό τού 1897 ένεργού- 
μεναι οιά τού έφορου Γ. Σωτηριάδου άνασκαφαί, αίτινες 
ύπο τής αότής εύμενοΟς τύχης παρακολουθούμεναι πολλά 
ήνεγκον καί κατά τό λήξαν έτος εις φώς εύρήματα, ων 
άλλα μεν, οίον πήλινα έκ τοΰ παλαιοί» ναού γλυπτά , 
προστιθέμενα εις τά τών προτέρων χρόνων εύρήματα συντε- 
λούσιν εις πληρεστεραν τών περί τον ναόν έρμηνείαν, άλλα 
οι, οίον οιαφορα κτίσματα, δεξαμενή κρήνης αξιόλογος καί 
έπιγραφαι, πολλά νέα διδάσκουσιν ημάς. Έγένετο δέ καί 
ερευνά τις έν τώ προ τών άνασκαφών νομιζομένψ θέρμω, 
ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει του ΒλοχοΟ, δι’ ής καί άλλα 
τινα εύρήματα άνεφανησαν καί,τό σπουδαιότατον,έπιγραφή
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διδάσκουσα δτι ή άμφισβητουμένη αΰτη κατά τον Βλοχον 
πόλις ήτο ή πόλις των θεστιέων.

Έν δέ τή Πελοποννήσψ έξηκολούθησαν δι’ δλου τοΟ 
έτους αί έν Έτηάανρω άνασκαφαι μετά μεγάλης έπιτά- 
σεως,καί ούτω κατωρθώθη ώστε έπερατώθη έντελώς ή άνα- 
σκαφή του τε Σταδίου καί τοΟ Γυμνασίου. Άνασκαφέν έν
τελώς τό Γυμνάσιον έφάνη σπουδαιότατον ον οικοδόμημα 
παρέγον ήμΐν πληρεστάτην καί σαφεστάτην έννοιαν τοΟ 
κατά Βιτρούβιον έλληνικοΟ Γυμνασίου. Ώκοδομήθη δέ καί 
ίκανώς εύρύχωρον Μουσεϊον, μήκους 60 μέτρων, δυνάμενον 
νά περιλάβη τάς έν Οπαίθρεο κειμένας έπιγραφάς καί άλλα 
άρχαΐα, έπηυξήθη διά προσθήκης νέων κτισμάτων ό ξένων 
καί έξωραΐσθη κατά τό ένον ό παρά το Οέατρον καί μεταξύ 
των δύο Μουσείων καί τοΟ ξενώνος χώρος. Ήρξατο δέ άπό 
τοΟ παρελθόντος έτους καί ή σύνταξις τών σχεδίων τών 
άποκαλυφθέντων οικοδομημάτων 6πό τοΟ άρχιτέκτονος τής 
Εταιρείας Άλ. Αυκάκη, άτινα δημοσιευθήσονται έν τοΐς 
Πρακτικοϊς.

Έν Μνκήγαι,ς μικρά μόνον ένηργήθη έργασία κατά τό 
λήξαν έτος διά το0 άπό έτών διεξάγοντος τό έκεΐ έργον έφο
ρου άρχαιοτήτων καί μέλους τοΟ Συμβουλίου Χρ.Τσούντα. 
Πρού'κειτο κυρίως περί έπισκευής τοίχου τινάς νεωτέρου 
κτισθέντος έν τή άκροπόλει προς συγκράτησιν τών χωμά
των. Έπί τή ευκαιρία δέ ταύτη άνεσκάφησαν καί δύο 
θαλαμοειδείς τάφοι άνακαλυφθέντες πλησίον του καλου- 
μένου θησαυροΰ τοΟ Άτρέως, έν οίς αξιόλογα έγένοντο 
μικρά εύρήματα.

Διά τοΟ αύτοΟ έφορου X. Τσούντα έγένοντο κατά τό 
λήξαν έτος καί άνασκαφαι έν Θεββαΐία παρά τό χωρίον 
Μαρμάριανι, τέσσαρας ώρας άνατολικώς τής Ααρίσσης. 
Ενταύθα άνεκαλύφθησαν καί έξηρευνήθησαν πέντε θολω
τοί τάφοι τοΟ Μυκηναίου τρόπου, κτιστοί έκ μικρών άπε- 
λεκήτων λίθων. Εύρέθησαν δέ έν αύτοϊς άλλα τε καί ίκα-
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ΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Έν Θέρμω εϊργάσθην εφέτος κατά τους μήνας ’Ιούλιον, Αύ
γουστον καί Σεπτέμβριον , συγκεντρώσας την προσοχήν μου 
πάσαν εις την έξεοεύνησιν του περί τον ναόν χώρου καί σμικροϋ 
τίνος μόνον προς νότον αΰτοΰ μέρους.

Καθήρεσα κατά τό πλεϊστον τό παράλληλον πρός τον ανατο
λικόν του ναού στυλοβάτην χαμηλόν άνάλημμα, τοποθετήσας 
κατά την αυτήν πάλιν τάξιν τούς λίθους, εξ ών συνέκειτο. Οι 
λίθοι εϊνε πάντες αρχιτεκτονικά μέλη στοάς, ήτοι σπόνδυλοι, τρί
γλυφα καί επιστύλια, πάντα συντετριμμένα, χρησιμοποιηθέντα 
ήδη έν άρχαίοις χρόνοις πρός άνέγερσιν του τειχίου τούτου. ‘Έν 
έκ των τεμαχίων των επιστυλίων, λίθου επιχωρίου, έφερεν επιγρα
φήν ήκρωτηριασμένην, έξ ής συνάγεται ότι πάντα τά έν λόγω αρχι
τεκτονικά μέλη προέρχονται έκ στοάς κτισθείσης κατά τό πρώτον 
ημισυ του τρίτου πρό Χριστού αϊώνος καί καταστραφείσης πιθα
νώς μετά πάντων τών λοιπών μνημείων τού Θέρμου κατά την 
πρώτην η δευτέραν τού Φιλίππου Ε' εισβολήν (218 ή 206 πρό 
Χριστού). Οι σπόνδυλοι είνε πώρινοι δώριοι, σώζοντες έ'τι πολ- 
λαχού τό λευκόν έπίχρισμα. Ή στοά ήγείρετο πιθανώς έγγύς καί 
ύπεράνω τού ναού, διότι έν τη πλησμονή τού ύπάρχοντος λίθινου 
υλικού δύσκολον είνε νά ύποτεθή ότι μακρόθεν πως έκ τού τεμ.έ- 
νους μετεφερθησαν τά αρχιτεκτονικά αυτής μέλη, ΐνα κτισθή τά 
έν λόγω άνάλημμα. ’Αλλά βέβαια αυτής ’ίχνη ει’σέτι δέν εύρον.

Τουναντίον έβεβαιώθην ότι πάντα τά όπισθεν τού άναλήμματος 
τοιχώματα είνε νεώτατα, κτισθέντα κατά την άνέγερσιν νερό— 
τριβείου εις τόν χώρον τούτου καί δή παρ’ αυτόν τόν άνατολι- 
κόν τού ναού στυλοβάτην. Τό ύδωρ κατέπιπτεν εις αυτό έκ τής 
αύλακος, δι’ ής καί σήμερον διέρχεται ύπεράνω τού ναού τό πο
τιστικόν τών άγρών ύδωρ έκ τής μεγάλης τού Κεοαλοβρύσου 
πηγής.

Ύπό τούς λίθους τού άναλήμματος, οΰς ώς προεΐπον μετεκί-
5
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νησα, ερευνών το ύπ’ αυτούς έδαφος εύρον ικανά τεμάχια πή
λινων αρχιτεκτονικών [Αελών έκ της έπενδύσεως του ξυλίνου ναοΰ 
καί τέσσαρας μήτρας πήλινων ριορφών αύτοΰ.

Αυτός δέ ό (ανατολικός του ναού στυλοβάτης άπεδείχθη ών 
κτίσμα τών μετά την επί Φιλίππου Ε' καταστροφήν χρόνων,ότε 
οί Αίτωλοί ήνώρθωσαν η έπεσκεύασαν,ώς φαίνεται,τινά τών πυρ- 
ποληθέντων καί άλλως άνατραπέντων μνημείων. Τοΰτο εϊκαζον 
καί πρότερον, διότι μεταξύ τών πλακών του στυλοβάτου κατά 
τε την νοτίαν πλευράν καί την βορείαν είχον παρατηρήσγι δύο, 
προερχομένας προδήλως έκ μνημείων ούχί παλαιοτερων τοΰ τρί
του πρά Χρίστου αΐώνος. ’Αλλά νΰν μεταξύ τών συντριμμάτων 
τών λίθων, άτινα άποτελοΰσι την πρώτην στρώσιν του άνατο- 
λικοΰ στυλοβάτου εύρον εν φερον επιγραφήν ήκρωτηριασμένην 
τοΰ αύτοΰ τρίτου προ Χριστοΰ αΐώνος.

ΙΊαρά δέ τόν δυτικόν στυλοβάτην άπεκάλυψα πλήθος ικανόν 
μεγάλων πίθων, πληρών χωμάτων, ανθράκων καί οστών κεκαυ- 
μένων. Καί τά άμε'σως δέ έπικείμενον έπί τών πίθων στρώμα γης 
άποτελεΐται εις πάχος εκατοστών τινων τοΰ μέτρου έκ τέφρας 
καί απειραρίθμων κεκαυμένων οστών. Τό στρώμα τοΰτο εϊνε έξ- 
ακολούθησις τοΰ κατά την σκαφην τοΰ παρελθόντος έτους παρα- 
τηρηθέντος αμέσως ΰπό τούς τοίχους τοΰ ναοΰ στρώματος τέφρας 
ομοίως καί κεκαυμένων οστών. Τοιουτοτρόπως καθίσταται νΰν έτι 
μάλλον πρόδηλον, ότι ό ναός έκτίσθη έπί βωμοΰ, τοΰ όποιου τά 
χώματα μετά τέφρας καί οστών, η κατά την κτίσιν αύτοΰ η 
καί πρότερον ήδη είχον έξαπλωθή έπί έκτάσεως μεγαλητέρας 
έκείνης, ήν ό ναός νΰν κατέχει. Τά οστά είνε πάντα ζώων κατ
οικίδιων, η άγριων καί πτηνών, ούχί δέ άνθρώπων.Έν τφ αύτώ 
στρώματι εύρέθησαν καί ξίφη σιδηρά καί χαλκά, δακτύλιοι χαλκοί 
καί τεμάχια γεωμετρικών αγγείων, άλλ’ ελάχιστα ταΰτα καί 
τοιαΰτα, ώστε νά μη διακρίνηται έξ αύτών τό σχήμα τών εις ά 
άνηκον άγγείων. Εις έκ τών πίθων φέρει έκτυπα σχήματα ώς 
κλάδων δένδρων. ΤΗσαν άρα ούτοι έξ ΰπαρχης όστεοδόχοι κάλ- 
πεις. Τό δέ κέντρον τοΰ βωμοΰ ήτο κατά τό μέσον περίπου τοΰ 
άνατολικοΰ στυλοβάτου, διακρινόμενον έκ τοϋ μεγάλου ένταΰθα 
πάχους της τέφρας καί της πεπυρακτωμένης γης. Έν αύτφ πέ-
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ρυσιν εύρον και τα χαλκά άγαλμάτια και ζωιδια , ποοσόμοια 
πρός τα έν Όλυμπίγ εις παρεμφερή στρώματα εύρεθέντα.

Προς άνατολάς του στυλοβάτου τοϋ ναοΰ σκαπτών, εις έδαφος 
ένταΰθα κατά πέντε μέτρα ύψηλότερον αύτοΰ, διαρρεόμ-ενον ύπό 
της μνησθείσης αΰλακος, εύρηκα τά ίχνη τετραπλεύρου οικοδομή
ματος, ού οί τρεις τοίχοι καί ή διπλή είσοδος σώζονται καλώς. 
Οί τοίχοι είνε αρχαίοι ελληνικοί,όμοιοι π.χ. μέ τούς τοίχους του 
έλλειψοειδοϋς πρός βορράν τοϋ ναοΰ οικοδομήματος,όπερ προχεί- 
ρως ονομάζω βουλευτήριον. Τά τετράπλευρον τούτο οικοδόμημα 
Ιχει μήκος μ.έτρων 17,50 καί πλάτος 6,70. Οι τοίχοι έχουσι 
πάχος 0,80 μ. Έν τώ έσωτερικώ οϋδείς έγκάρσιος ή παράλληλος 
τοίχος ύπήρχεν, εΰρέθησαν όμως διεσκορπισμένοι πολλοί πώρινοι 
σπόνδυλοι δώριοι καί τρίγλυφα πώρινα, έτι δέ δύο κλίβανοι κε- 
ραμέως. Ό ανατολικός καί βόρειος τοίχος σώζονται εις ύψος μ. 
1,40. Έπ’ αυτών άκριβώς εΰρέθησαν αρχαίοι τάφοι. Έπί δέ 
τοϋ δαπέδου τοϋ οικοδομήματος μέγα πλήθος κεράμων τής ορο
φής, πήλινων σιμών καί γείσων καί τεμάχιά τινα μετοπών πή
λινων ομοίως ζωγραφιστών. At μετόπαι αύται — ή πλάκες ζωο
φόρου — είνε λεπτότεραι τών τοϋ ναοΰ. Έπί τών παραστάσεων 
τών μορφών, αιτινες δεν έκαθαρίσθησαν έ'τι καλώς άπο τοϋ στε- 
ρεοποα)θέντος ρύπου (πουρί), άναγινώσκονται αί έπιγραφαί άρ- 
χαϊκοΐς γράμμασι ΊΆΓά Τ^Μ (Χάριτες) καί ζ'^Ρ’άΜ (Ειρις, 
*Ιρις). Σημειώ ότι τά I δεν είνε τοιοΰτον: ά, άλλα οφιοειδής 
γραμμή. Γείσα καί σιμαί φέρουσι κυμάτια ζωηροϊς χρώμασι 
(έρυθρώ καί μελάνι), πλείστα δέ άλλα τεμάχια πήλινα έπενδύ- 
σεως φέρουσι ζωηροϊς χρώμ,ασι ποικίλα σχήματα γεωμετρικά. 
Καί οί καλυπτήρες κέραμοι φέρουσι χρώμα έπί τοϋ λεπτού επι
στρώματος, όπερ έπίκειται εις τά σώμα τοϋ κεράμου. Αί ΰδρορ- 
ρόαι τών σιμ.ών είνε σωλήνες άπλοι. "Ομοίως εΰρέθησαν ικανά 
τεμάχια πήλινων αγαλμάτων καί άναγλύφων καί τά ήμισυ Γορ- 
γονείου αρχαϊκού. 'Έτι δέ επιγραφή οϋχί κατά χώραν έπί λίθου 
’Απόλλωνος Atrθείου. Ό δυτικός τοϋ οικοδομήματος τοίχος 
είνε κατεστραμμένος, διότι έπ’ αύτοΰ διέρχεται ή αύλαξ τοϋ πο
τιστικού νερού. 'Η είσοδος ήτο έκ νότου. Οί τοίχοι έχουσι πρό- 
σωπον καί έξωθεν τού οικοδομήματος, όπου όμως είσέτι δεν
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ήρεύνησα."Αδηλον έτι πόθεν προέρχονται καί οί έν αυτή εΰρεθέν- 
τες σπόνδυλοι κιόνων καί τα τρίγλυφα. ’Αλλά τό οικοδόμ.ημα 
βεβαίως ανήκει εις τά ξύλινα τοΰ Θέρριου, τά φέροντα πήλινους 
επενδύσεις, ών ή ηλικία δέν δύναται να είνε νεωτέρα τοΰ έκτου 
ή των αρχών τοΰ πέμπτου πρό Χριστοΰ αίώνος. Υποθέτω ότι 
μ,ετά την καταστροφήν, την έπί Φιλίππου πάντως, ούτε ανωκο- 
δομήθη ούτ’ έπεσκευάσθη τό κτίριον τοΰτο, τό όποιον ίσως είνε 
σηκός ναοΰ, άλλ’ εις χρόνους υστέρους έπί τοΰ έπιχωσθέντος δα
πέδου αύτοΰ κεραμείς έκτισαν τούς κλιβάνους αυτών έκ τών 
συντριμμάτων τών κεράμων τής οροφής. Ότε δέ καί τό στρώμα 
τοΰτο έπεχώσθη, τάφοι τών προχριστιανικών έτι χρόνων κατέ- 
λαβον τόν χώρον. Οΐ τάφοι ούτοι είνε έστραμμένοι καί πράς νότον 
καί πρός βορράν, εντός δέ ενός μόνου εύρέθη Ινώτιον χαλκοΰν. 
Ύποπτεύω μάλιστα μήπως καί οί σωζόμενοι τοίχοι δέν άνή- 
κουσιν εις τούς πρό τοΰ δευτέρου αίώνος πρό Χριστοΰ χρόνους, 
άν καί εινε βεβαίως ελληνικοί, διότι σχεδόν εις τό θεμέλιον αυ
τών εΰρίσκονται έντετειχισμένοι κέραμοι τής οροφής. ’Εντελώς 
δέ όμοιοι είνε κατά την κατασκευήν καί οί νεώτεροι τοΰ τρίτου 
πρό Χριστοΰ αίώνος τοίχοι, διότι εις έ'να έξ αυτών εγγύς τής 
βορειοανατολικής γωνίας τοΰ τεμένους εύρήκα έντετειχισμένην 
ένεπίγραφον πλάκα, περιέχουσαν ψήφισμα προξενείας οΰχί πολύ 
παλαιότερον τής έπί Φιλίππου Ε’ καταστροφής. Μόνον ή διπλή 
είσοδος τοΰ έν λόγω οικοδομήματος φαίνεται ότι άνήκει εις τούς 
πρό τής καταστροφής ταύτης χρόνους, διότι σύγκειται έκ λίθων 
πωρίνων, έπιμ,ελώς είργασμένων καί ήτο πάντως προωρισμένη 
δι’ οικοδόμημα πολύ σεμνότερον ή τό νΰν σωζόμενον.

ΓΙολύν χρόνον είργάσθην πράς έξασφάλισιν τών άποκαλυφθέν- 
των ερειπίων καί πράς σχετικήν άποκατάστασιν τοΰ άνασκαφέν- 
τος παρά τόν ναόν χώρου, πρός άποκάλυψιν τοΰ κατά τήν νοτιο
δυτικήν γωνίαν κυρίου πυλώνος τοΰ τεμ.ένους καί μ.έρους τινός τοΰ 
περιβόλου. Ή δαπανηρά αύτη έργασία είνε άναγκαιοτάτη καί 
έν πάσγι άλλη άνασκαφή καί έν Θέρμω ιδίως. Τά ορύγματα 
τάντα ανάγκη ήτο νά πληρωθώσι καί τό έδαφος ίσοπεδωθή, διότι 
τοΰ ναοΰ ιδίως τά τοιχώματα ένεκα τοΰ διαβεβρωμένου υπό τής 
πολυκαιρίας ΰλικοΰ καί τής έλλείψεως πάσης θεμελιώσεως θά
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έκινδύνευον άλλως τάχιστα νά έκλείψωσιν. Τάφροι δέ ανάγκη 
ομοίως ήτο νά διορυχθώσι ποός έκροήν τών άφθονων ενταύθα 
όμβριων ύδάτων έπί εδάφους ελώδους καί ξηρότοιχοι κατά πάσαν 
διεύθυνσή νά κτισθώσι πρός περίφραξιν τών μνημείων, υποκει
μένων δυστυχώς εις φθοράς καί βλάβας παντοίας έξ ανθρώπων 
καί κτηνών. Έν τή έργασίμ ταύτγι, άκάρπω βεβαίως άρχαιο- 
λογικώς, αλλά χρησιμωτάτγι καί άπαραιτήτφ πρός διάσωσιν τών 
άποκαλυπτομένων μνημείων, ένησχόλησα έπί εβδομάδας εικο
σάδα έργατών.

Έν τώ μεταξύ του ναού καί της μεγάλης στοάς χώρφ καί 
πρός τό μέρος αυτής κεΐται ή τελευταία εκ τών εξεδρών, αί'τινες 
μετά πολλών βάθρων άγαλμάτων παρετείνοντο έ'μπροσθεν της 
στοάς ιδίως. Έπί της έξέδρας ταύτης ήγείρετο τό ήρειπωμένον 
παρεκκλήσιον τής άγιας Τριάδος καί περί αυτήν υπήρχε νεώτερον 
νεκροταφεΐον. ’Ακριβώς παρά την έξέδραν ταύτην, στηριζομένην 
ήδη εις τάν βράχον τού ύπερκειμένου όρους Μέγα-Λάκκου, καί 
δη παρά τήν βορείαν αυτής πλευράν εύρήκα μέγα πλήθος βά
σεων στηλών καί στήλας ίκανάς λιθίνας περιεχούσας πάσας ψη
φίσματα προξενιάς, πλήν ενός βάθρου περιέχοντας οκτάστιχον 
έπιτύμβιον επίγραμμα.Τεμάχιά τινα τών στηλών είνε έ'τι ένεσφη- 
νωμένα εις τάς βάσεις, συγκρατούμενα διά τής άρχήθεν μολυ- 
βδώσεως. Μία τών στηλών έχει ύψος δύο μ;έτρων καί πλάτος 
0,75 περιέχουσα πάμπολλα ψηφίσματα, ών ικανά κατέστησαν 
εξίτηλα. Τά ψηφίσματα πασών τών στηλών είνε του τρίτου καί 
τών άρχών του δευτέρου πρό Χριστού αίώνος, μνημονεύονται δ’ 
έν αύτοϊς γνωστοί καί άγνωστοι τών Αιτωλών στρατηγοί. Τού 
Σκόπα άναφέρεται τρίτη στρατηγία, τού Δωριμάχου τετάρτη.

Έκ τών τυχαίως έν τοϊς χώμασιν εύρεθεισών έπιγραφών μνη
μονεύω μίαν γεγραμμένην έπί τεμαχίου τού λαιμού πίθου- τα 
γράμματα είνε άρχαϊκά κορινθιακά: . . . ΙΑΜΧΠΔΧ. . .

Δυστυχώς τά ολίγα ταΰτα γράμματα, άναγινωσκόμενα ίσως 
οΰτωσί : . . . έδΐΐές aF. . ., δεν με βοηθοΰσιν εις ικανοποιητικήν 
τινα εικασίαν περί τής έπιγραφής.

’Εγγύς καί ολίγον νοτιώτερον τής μ-νημονευθείσης έξέδρας άπ- 
εκάλυψα δεξαμενήν, ήτις ανήκει βεβαίως εις τήν κρήνην τού
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τεμένους. “Υδωρ άνέβλυζε πάντοτε ένταΰθα, άνεπήδα δε τοΰτο 
άφθονώτερον καθόσον προσεπάθουν διά βαθείας τάφρου νά διοχε
τεύσω αυτό άπωτέρω, όπως δυνηθώ νά ερευνήσω τόν χώρον 
τούτον. Άργήθεν άνεβλυζε τοΰτο έντός τής δεξαμενής, ώς και 
νυν πλε'ον, άφ’ ότου έκαθάρισα αυτήν. Μήκος έχουσα έζ μέτρων 
καί πλάτος τεσσάρων περίπου, βάθος δέ σωζόμενον ενός μέχρι 
δύο μέτρων, άποτελεΐται έζ ογκολίθων όδοντωτώς πρός άλλή- 
λους προσηρμοσμ,ένων. “Ινα άναβλύζη, τό ύδωρ έλευθέοως, ή κα- 
τωτάτη στρώσις των όγκολίθων δέν κατάκειται καθ’ όλην τήν 
επιφάνειαν των λίθων επί τού εδάφους, άλλ’ οΰτοι στηρίζονται 
έπί μικροτέρων λίθων κατά διαστήματα, ώστε έκ τών μεταξύ 
κενών έλευθέρως νά είσρέη εις τήν δεξαμενήν τό ύδωρ έκ τών 
πόρων τής πηγής. Ή νοτιά πλευρά τής δεξαμενής είνε κατε
στραμμένη ίν μέρει. Ίσως άνερχόμενον τό ύδωρ εις ύψος έ'έρ- 
ρεεν έπειτα έξωθεν διά κρουνών. Άλλ’ ό πέριξ χώρος κατέχεται 
έτι ϋπό μεγάλων σωρών άμ.μου, λίθων καί χωμάτων καί δέν επι
τρέπει βεβαίαν εικασίαν. Τόσον μόνον είνε βέβαιον, ότι ό χώρος 
ούτος είνε πλακόστρωτος καί ή πλακόστρωσις αύτη εκτείνεται 
νοτιώτερον, όπου έν αυλή πλακοστρώτω εύρίσκεται είδος τι ΐΙΤΠ- 
pluvium. Άλλ’ οπήν πρός εκροήν ύδατος οΰδαμοϋ έν αυτή εΰ- 
ρήκα. ’Ενταύθα όμως ή σκάφη έν γένει ολίγιστον μόνον προΰ- 
χώρησε , διότι τό έδαφος κατακλύζεται είσέτι υπό τών ύδά- 
των τής πηγής. ’Εγγύς όμως τής πλακόστρωτου (( αύλής )) υπο
θέτω ότι κεϊνται κτίρια τού τρίτου αίώνος, ώς δύναμαι νά εικάσω 
έκ τών πολλών μεγάλων λαξευτών λίθων, οΐτινες φαίνονται έν
ταΰθα έν τω άδιεξιτήτω βορβόρω. Καί έν τούτω τω χώρω ή 
έργασία παρέσχε πολλάς δυσκολίας, διότι ολίγον ύπό τήν έπιφά- 
νειαν ευρίσκω άφθονον τό υπόγειον ύδωρ.

Ταύτα είνε τά ουσιωδέστατα έξαγόμενα τής έν Θέρμω άνα- 
σκαφής. Συμπλήρωμα δέ τής κατά τήν έφετεινήν περίοδον έκτε- 
λεσθείσης ένταΰθα έργασίας αποτελεί ή προκαταρκτική έρευνα, 
ήν επεχειρησα προχείρως όλως διόλου έν τω πρώην νομιζομένω 
Θέομψ, ήτοι έν τή μεγάλη άκροπόλει τού Βλογού. έγγύς τού 
Αγρίνιου καί εις τά πρόβουνα τού Παναιτωλικοΰ όρους. “Ηδη 
έκ τής άναγνώσεως τού Πολυβίου, περιγράφοντος μ.ετά πάσης
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της άπαιτουμένης τοπογραφικής ακρίβειας την έπί τόν Θέρμον 
έν έτει 218 πρά Χρίστου πορείαν τοΰ Φιλίππου Ε’, έπείσθην ότι 
ή άκρόπολις αύτη, ή περιφανέστατη καί μεγίστη πασών των αί- 
τωλικών πόλεων, ήτο ή πόλις τών Θεστιέων. Διότι άλλα μέν 
ερείπια αρχαίας πόλεως δεν ύπάρχουσι κατά την βορείαν όχθην 
της Τριχωνίδος λίμνης, πλήν μικρότερων τινών οχυρωμάτων, ή 
δέ Παραβολα, ήτις σώζει έ'τι σπουδαία ερείπια όχυρας άρχαίας 
πόλεως παρ’ αυτήν σχεδόν την λίμνην, φαίνεται μάλλον ότι ήτο 
χωρίον οχυρόν κατά την είσοδον εις την περαιτέρω στενήν πε
διάδα ή πόλις τις άξια λόγου. Ένφ ό περίβολος του Βλοχοΰ 
άποτελούμενος έκ τειχών τριών μέτρων πλάτους έχει περίμε
τρον τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων. Καί ή πόλις "Ακραι , ήν 
ύπέθεσεν ό Φερδινάνδος Νόακ ένταΰθα κειμένην, οΰδένα λόγον 
έχει έν τή βόρεια τής Τριχωνίδος όχθη, διότι ταύτην άπαντα 
ό Φίλιππος Ε' έπαναστρέφων έκ Θέρμου πρός μεσημβρίαν τής 
λίμνης, καθά σαφέστατα εξάγεται έκ τοΰ ΙΙολυβίου. Πρόχειρος 
σκαφή παρά τό έκκλησίδιον τοΰ χωρίου Βλοχοΰ «Παναγία» 
έφερεν εις φώς έπιγραφήν τής άκμής προφανώς τής αΐτωλικής 
όμ.οσπονδίας, έξ ής άριδήλως συνάγεται ότι ή άμφισβητουμένη 
τέως πόλις ήτο ή τών Θεστιέων. ’Ολίγον άνωτέρω τοΰ χωρίου, 
μεταξύ αύτοΰ καί τής υψηλής πυραμιδοειδοΰς κορυφής, ΰπό τήν 
όποιαν έκειτο ή άκρόπολις τής πόλεως, σώζουσα έτι και τόν 
προσόμοιον πρός τήν είσοδον τής Τίρυνθος καί τής Τρωάδος πυ
λώνα, εΰρήκα τάφους τών χρόνων πιθανώς τής αΐτωλικής συμ
πολιτείας. ’Αποτελούνται έξ ισχυρών τοίχων, ή δέ οροφή άπο- 
τελεϊται έκ λίθων έπιμήκων. Καί ψηφιδωτόν μικρόν έγγΰς άπε- 
κάλυψα καί παρά τό έκκλησίδιον τής Παναγίας μεγάλα μ.άρ- 
μαρα όμ.οιάζοντα πολύ πρός τό Πεντελήσιον. Σημειωτέον ότι έν 
Θέρμω ουδέ τό έλάχιστον μαρμάρου σύντριμμα εύρον. Τήν άκρι- 
βεστέραν έρευναν έν τή πόλει τών Θεστιέων άνέβαλα εις τήν 
προσεχή περίοδον τών έν Θέρμω άνασκαφών.

Ερευνών καί άλλαχοΰ τής Αιτωλίας προχείρως τά σωζόμενα 
έρείπια εΰρον έν τφ ναφ τής Λαφρίας Άρτέμιδος, ώς υποθέτω, 
έν Καλυδώνι, τεμάχιον κεράμου ζωγραφιστής ούχί διαφόρου τών 
έν Θέρμφ άνακαλυπτομένων. "Ισως ή χρήσις τοΰ πήλινου δια-
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κόσμου η καί ή έπένδυσις ξύλινων ναών δια πήλινων άρχιτεκτο- 

νικών μελών ήτο συνήθη; καί άλλαχοΰ τή; Αιτωλίας. Καί έν 

τή πόλει Τριχωνίψ εύρήκα άρχαίαν νεκρόπολιν μετά τινων επι

τύμβιων αναγλύφων ρωμαϊκών χρόνων καί μέρος απεκαλύφθη 

ισχυρού πύργου τού περιβόλου αυτής, έτι δέ οικοδόμημα ου οί 

στρωτήρες τής οροφής κέραμοι είνε εντελώς όμοιοι πρός τους τού 

εν θέομφ ναού.
Καί πάλιν δε έν τή περιχώρψ τής πόλεως τών Θεστιε'ων, 

ώρας τινάς βορείως αυτής έν τή κοιλάδι τού ποταμίου Έρμί- 

τσας καί ολίγον πέραν τής θέσεως «Φούρνος τής γργιας», άνέ- 
γνωσα άκριβέστερον έπιγραφήν τινα έπί βράχου, ήτις κατά τι 

ελληνικόν δημοσίευμα παριστάνεται ώς όροθέσιον διορίζον τήν 

χώραν τών θεστιέων δήθεν καί τήν τών Εύρυτάνων. Άλλ’ ή 

επιγραφή αΰτη, ήν καί ό liazin έν Mcmoires scientifiquee 
τόμψ δευτέρψ Essai 811Γ l’Aetolie άτελώς έδημοσίευσε, ουδέ 

τών Θεστιέων ουδέ τών Εύρυτάνων μνημονεύει, άλλ’ έχει ώς 

εξής :

ΤΕΡΜΩ Ν'
ΕΙΤΕΑΙΩΚ 
ΕΟ I Τ A Ν Ω[Κ 
ΔΑΕΣΤΗΡΕΩ[Κ 
ΕΥΑΡΧΟΣ; ; Ε Ο I [Τ A Υ

ήτοι: Τέρμων Είτεαίων, Έοιτάνων, Δαεστηρέων. Εύαρχος 
Έοιτάν.

Τών έν Θέρμψ πήλινων εϋρημ.άτων τά κυριώτατα μετηνέχθη- 
σαν ηδη εις τό έν Άθήναις έθνικόν άρχαιολογικόν μουσεϊον. ’Αλλά 

πλήθος μέγα αυτών μένει έτι κατατεθειμένων έντός τού οίκίσκου 

τού εφόρου, έν δωματίψ καί έν τώ ΰπογείφ καταλλήλως τοπο
θετημένων, ώσαύτως δε καί αΐ μικρότεραι ένεπίγραφοι στήλαι ή 

τά τεμάχια αυτών. Ταΰτα πάντα θά κατατεθώσιν έν τώ μου- 

σείφ, όπερ κατά την ληφθεΐσαν υπό τής αρχαιολογικής εταιρείας 
άπόφασιν θά ανεγερθή έν τώ χώρω τών άνασκαφών κατά τήν 

προσεχή έπανάληψιν αυτών. ΙΊράς περιφρούρησιν τών μνημείων 

τού θερμού έγκατεστάθη καί τακτικός φύλαξ, υπέρ τού όποιου
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άπό τοϋ παρελθόντος ήδη έτους έκτίσθη κατάλληλον φυλακείον.

Προς διευχόλυνσιν τής συγκοινωνίας, ήτις ένεκα τών έν τφ 

τεμένει άνασκαφών σπουδαίως παρεκωλύθη — ή τρίβος διήρχετο 

άλλοτε παρά τόν ναόν καί έπΐ τοϋ κρηπιδώματος τής μεγάλης 

στοάς — ήναγκάσθην νά ανοίξω νι'αν οδόν διά τοΰ βράχου τοΰ 

Μέγα-Λάκκου, δι’ής συγκοινωνοϋσιν οί Κεφαλοβρυσΐται πρός 

τούς αμπελώνας αυτών τούς νοτίως τοϋ τεμένους. Καί αΰτη ή 
έργασία άπήτησε δαπάνην τινά καί θ’ άπαιτήση προσεχώς καί 

άλλην έτι, διότι μόνον άν παντελώς διακοπή ή διά τοϋ τεμένους 

συγκοινωνία, θά έξασφαλισθώσι τά εν αύτφ μνημεία από τής 

αναπόφευκτου ύπό τών διερχομένων κτηνών καί ανθρώπων φθο

ράς. Καί ή διά σωλήνων διοχέτευσις τών άφθονων τής πηγής 

ϋδάτων επιβάλλεται ομοίως υπό τής ανάγκης, τοϋτο μέν ϊνα 

δυνηθή νά χωρήση εύκολώτερον ή έργασία έν τφ ϋπ’ αυτών κατα

κλύζόμενη έδάφει, τοΰτο δε ϊνα έκλειψη ή μόνη αφορμή τής εις 

τό τέμενος εισαγωγής τών ποιμνίων τών αιγών, άτινα εις τήν 

πηγήν ταύτην ποτίζονται.
Ή έν Θέρμψ έργασία, ήν έσχεδίασα μεσοϋντος Φεβρουάριου 

τοΰ έτους 1897, ήρχισα δε τελευτώντος τοΰ Ιουνίου τοΰ αύ.τοΰ 

έτους καί εκτοτε κατά τους θερινούς μήνας τού 1898 καί έφέτος 

πάλιν μέχρι μέσων Σεπτεμβρίου έξηκολούθησα, προϋχώρησε βε
βαίως ίκανώς. Άλλ’ έν σχέσει πρός τήν ύπολειπομένην δέν εινε 

ίσως ουδέ τό ήμισυ τοΰ όλου. Ή στοά κυρίως δέν ήρευνήθη είσέτι 

έν τφ έσωτερικφ αυτής, ουδέ τό μακρότατον έκεϊνο παραλλη
λόγραμμον κτίριον, τά « παλαιοπάζαρο» λεγόμενον, όπερ πιθα- 

νώτατα ήτο ή σκευοθήκη , έξ ής ό Φίλιππος διήρπασε δεκα- 
πεντάκις χιλίας πανοπλίας. Ώς βέβαιον πρέπει νά θεωρηθή, ότι 

έν τφ τεμένει εΰρίσκετο καί τό βουλευτήριον καί τά λοιπά τής 

συμπολιτείας άρχεϊα, έτι δέ ναοί άλλοι καί είς τουλάχιστον σύγ
χρονος τών μεγάλων έν Θέρμω χτισμάτων, τά όποια μετά θετι- 

κότητος δυνάμεθα νά εϊκάσωμεν ότι άνηγέρθησαν εις τούς άπό 

τοΰ 277 πρό Χριστού χρόνους μέχρι τού λεγομένου συμμαχικού 

πολέμου. Καί έξ επιγραφών πλήν τών επί τής χαλκής στήλης 

τοΰ ναού καί μιΛς παρά τήν στοάν δέν εύρον έτι άλλας ή ψηφί

σματα προξενιάς πάντα έν τφ αύτφ χώριρ. "Ισως άλλου περιε
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χομένου έπιγοαφαί ήσαν παρά τά μήπω άνακαλυφθέντα αρχεία 

καί τόν ναόν τοΰ τρίτου αΐώνος, τοϋ όποιου τά ίχνη ανέκαθεν 

νομίζω ότι μοί ΰποδηλοΰσιν οί μεγάλοι παρά την αγίαν Τριάδα 

πώρινοι δώριοι σπόνδυλοι. Επειδή δέ κυρίως μέχρι σήμερον άνά 

παν βήμα ή σκαπάνη έφερεν εις φως άξιόλογόν τι εύρημα, δι

καιολογείται ή ελπίς τής εύρέσεως καί άλλων όμοιων έν τφ μή 

έρευνηθέντι έτι χώριμ τοϋ τεμένους, όστις έν μέρει τουλάχιστον 

πρέπει νά ύποτεθή καί σπουδαιότερος τοΰ τέως άνασκαφέντος, 

αν έν αΰτφ πράγματι έτι κρύπτονται όσα προεϊπον μνημεία. 

’Αλλά καί ολίγον έζω τού τεμένους υπάρχει ικανός χώρος, έν ω 

πληθύς συντριμμάτων κεράμων υποδεικνύει την αύτοΰ ύπαρξιν 

άρχαίων κτιρίων.

’Επί ταΰτα πάντα θά χωρήσ·/) ε’ν τω μέλλοντι ή σκάφη, ήτις 

ώς άπαραίτητος έζακολούθησις τής άρξαμένης ούδεμιάς προσθέ

του δικαιολογίας χργιζει.

Έν Νεαπόλει της 'Ιταλία; τήν 21 Δεκεμβρίου 1899.

Γεώργιος Σωτηριαδης

Πρακτικά τοϋ 1899

ΕΚΘΕΣ1Σ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΡΗΝΕ ΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ 

("Ορα Ιΐρακτικά 1898 σελ. 100-104)

*0 καθαρισμός καί ή συναρμογή τών πέρυσιν έν 'Ρηνεία εύρε- 

θέντων κτερισμ-άτων τών έκ Δήλου κατά τήν κάθαρσιν τοϋ 426/5 

π. X. έκεΐ διαπεραιωθεισών παλαιών ταφών μετά μικρόν ευθύς 

κατέδειξεν ότι ταΰτα άνήρχοντο μ,όνον μέχρι τών χρόνων τής γε

ωμετρικής τών άγγείων διακοσμ.ήσεως. Τά όστα λοιπόν καί κτε- 

ρίσματα τά έκ τών παλαιοτέρων τάφων τής Δήλου, τών προελ- 

ληνικών χρόνων, έξορυχθέντα έδει νά άναζητηθώσιν έν άλλω τής 

ακτής τής 'Ρηνείας τόπω, άποτεθέντα έν αΰτώ χωρίς ή διά τήν 

διαφοράν τοϋ φύλου, έκληφθέντα ώς Καρικά, ή καί απλώς διά 

τήν ευκολίαν, υποτιθεμένου ότι οί τάφοι, έξ ών μετεφέροντο, 

έκειντο έν άλλω τής Δήλου τόπφ’ έκτος άν δεν εΰρέθησαν κατά 

τήν κάθαρσιν οί πανάρχαιοι έκείνοι τάφοι—πράγμα άλλως φυ-
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