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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-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:10 EEST - 18.237.180.167



16

νώς διδακτικά πήλινα αγγεία ιδιορρύθμου γεωμετρικού 
τρόπου. Έν τώ λόφω δέ, έν ω οι περί ών 6 λόγος τάφοι, εύ
ρέθησαν λίθινα τινα έργαλεια και διάφορα κτίσματα άνή- 
κοντα εις συνοικισμόν προφανώς πολύ παλαιόν.Έκ τούτων 
φαίνεται ότι έζακολουθοΰσαι και έπεκτεινόμεναι αί έν Θεσ
σαλία άνασκαφαί σπουδαία διά τε τήν αρχαιολογίαν και 
τήν ιστορίαν θά φέρωσιν εις φως. Έγένετο δέ ώσαυτως έν 
Θεσσαλία ύπό του ύπουργείου διά του έφορου αρχαιοτήτων 
Δ. Φιλιού, χορηγούσης τήν δαπάνην τής Εταιρείας, καί 
άλλη τις μικρά άνασκαφή προς έξακρίβωσιν άνακαλυφθέν - 
τος τίνος οικοδομήματος καί ιδίως έργασίαι προς περισυλ
λογήν των αρχαίων καί κατάθεσιν έν συλλογαϊς.

Έν ’Ερέτρια έζηκολούθησαν καί κατά τό λήξαν έτος αί 
διάτοΟ έφορου Κ. Κουρουνιώτου ένεργούμεναι σκαφαί.’Απε- 
καλυφθη διά τούτων μέγα οικοδόμημα, όπερ ανήκει πιθα
νώς εις τήν άγοράν τής πόλεως καί εύρέθησαν παρ’ αύτό 
τρεις ένεπίγραφοι στήλαι περιέχουσαι τιμητικά είς Μακε- 
δόνας ψηφίσματα καί άλλη πλάζ, έν ή είνε άναγεγραμμέ- 
νος κανονισμός τής ύπό τών Εύβοέων τελέσεως τών αγώ
νων τών Διονυσίων καί Δημητριείων. Έγένετο δέ καί άνα
σκαφή τάφων τινών, έν οίς εύρέθησαν τρεις λευκαί λήκυθοι 
μετά τής γνωστής έπιγραφής «Δίφιλος καλός ό Μελανω
πού» καί άνεκαλύφθησαν καί τάφοι τινές κεκαυμένοι, έν 
οις εύρέθησαν τά συνήθη αγγεία γεωμετρικού ρυθμού καί 
τρία χρυσά διαδήματα έχοντα τά μέν δύο γεωμετρικά μό
νον κοσμήματα, τό δέ τρίτον παραστάσεις ανθρώπων καί 
ζώων.

Έξηκολούθησαν δ’ ωσαύτως καί αί έν Ρηνεία διά τού 
έφορου αρχαιοτήτων Κ. Σταυροπούλου ένεργούμεναι από 
τού προπαρελθόντος έτους άνασκαφαί. Ενταύθα άπεκαλύ- 
φθησαν τάφοι τινές ρωμαϊκών χρόνων, έν οίς εύρέθησαν 
τεσσαρα χρυσά ζεύγη ένωτίων ζΐυδιομόρφων καί άλλα τινά 
κτερισματα. Συνελεγησαν δέ προς τούτοις έκ τών τάφων

Πρακτικά τοϋ 1899
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ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Αί έν Θεσσαλία έργασίαι διήρκεσαν δύο περίπου μήνας, έσκαψα 

δέ καθ όλον τούτο τό διάστημα επί λόφου κειμ.ένου εις μικράν 

αποστασιν απο τού χωρίου Μαρμάοιανη, τέσσαρας ώρας άνα- 

τολικώς τής Λαρίσης. ’Ενταύθα είχεν ανακαλύψει προ ολίγων 

ετών ό συνάδελφός μου κ. Λεονάρδος δυο θολωτούς τάφους, 

άνεΰρον δέ καί εγώ άλλους πε'ντε καί υποθέτω, ότι ύπάρχουσιν 

άκόμη τρεις ή τέσσαρες. Πάντες οί τάφοι ουτοι είναι κτιστοί έκ 

μικρών άπελεκήτων λίθων καί έχουσι δρόιχον βραχύν μετ’ εισόδου 

κεκαλυμμένης διά πλακών’ ή διάμετρος τών θόλων είναι τριών 

μέχρις εξ ριέτρων. Έν αΰτοις ήσαν τεθαμμένοι πλείονες νεκροί, 

δυστυχώς όμως, έπειδή αί θόλοι είχον καταρρεύσει, τά οστά 

εύρίσκοντο εις κακίστην κατάστασιν καί ουδέ έν κρανίον ήδυνήθη 

νά σωθή. Διά τόν αυτόν λόγον καί τά κτερίσματα, τά όποια 

συνέκειντο κατά τό πλεϊστον Ικ πήλινων αγγείων, εΰρέθησαν 

συντετριμμένα εις πλεϊστα τεμάχια’ συνελέχθησαν όμως πάντα 

καί έξ αυτών συνεκολλήθησαν ήδη αγγεία τινά σχεδόν άρτια, 

θά συγκολληθώσι δέ καί άλλα ακόμη. Τά άγγεϊα ταΰτα είναι 

ιδιορρύθμου γεωμετρικού τρόπου, σχήματα δ’ έ'χουσιν ώς έπί τό 

πολύ μ.εγάλων κρατήρων, πρόχων καί σκύφων διώτων. Ιπάρ- 

χουσιν όμως καί άλλα άλλοίων σχημάτων. Ιίλην τών πήλινων 

αγγείων άνεκαλόφθησαν δύο σιδηρά κοσμήματα, ών τά έν σώζει 

ίχνη έπιχρυσώσεως, τεμάχια σιδηρού ξίφους καί μαχαιριού ή 

μ.αχαιρίων, άπλοι τινες σίδηροί δακτύλιοι (κρίκοι), μία χαλκή 

πόρπη άνευ τής περόνης, πολλαί ψήφοι όρμου έξ ΰελώδους μά- 

ζης καί τέσσαρα μικρά χρυσά έλικοειδή κοσμήματα τής κόμης.

Ό λόφος, έν τώ όποίω είναι έκτισμένοι οί τάφοι ουτοι, έχει 

περίμετρον 450 μέτρων, άπεδείχθη δ’ ότι ολόκληρος ή τό πλεΐ- 

στον αυτού άποτελεΐται- έξ έπιχώσεων άπά αρχαιότερων συνοι

κισμών’ διότι εις τάς δοκιμαστικάς σκαφάς, ας ένήργησα είς 

τινα μέρη καί καθ’ ας έφθασα μέχρι βάθους επτά μέτρων περί

που, πανταχοΰ άπήντησα ούχί βράχον, αλλά τοίχους, πλίνθους
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ώμάς καί χώματα ξένα, έν οίς εΰρίσκοντο πλήθος τεμαχίων πή

λινων άγγείων καί οστών ζώων. Πολλά τών οστών τούτων είναι 

έξειργασμένα καί έχρησίμευον ώς εργαλεία, ριεταξύ δ’ αυτών 

ύπάρχουσι καί τρεις σφΰραι. 'Ωσαύτως εΰρέθησαν λίθινα τινα 

εργαλεία, άλλα τά πλεΐστα έξ αυτών είναι κολοβά καί προ

φανώς είχον άπορριφθή ώς άχρηστα. Άνεκαλύφθη δμως καί 

μία άρτια λίθινη σφύρα έχουσα τρήμα διά τον στειλεόν, πρό 

ετών δ’ εύρέθη εις τό αυτό μέρος πε'λεκυς λίθινος έχων όμοιον 

τρήμα- καί οΰτος ήγοράσθη καί κατετέθη εις το Μουσεϊον.Τέλος 

εις δύο μέρη τού λόφου εύρον σίτον άπηνθρακωμένον καί βαλά

νους δρυός.

Ή εποχή, εί; ήν άνήκουσιν οί συνοικισμοί ούτοι, δεν δύναται 

νά όρισθή επί τού παρόντος μετά τίνος άκριβείας- φαίνεται όμως 

ότι είναι πολύ παλαιά. ’Εάν δέ γείνωσιν εύρύτεραι άνασκαφαί, 

δεν άμφιβάλλω ότι θά προέλθωσιν εις φώς πολλά πράγματα δια- 

φωτίζοντα την άρχαιοτάτην περίοδον τού πολιτισμού τής Θεσ

σαλίας. Πόσον δέ σπουδαϊον είναι τούτο καί διά την ιστορίαν 

τού όλου ελληνικού έθνους, γνωρίζουσι πάντες.

Προσθέτω ότι καί εις τρία άλλα μέρη τής Θεσσαλίας παρε- 

τήρησα λείψανα τής αυτής άρχαιοτάτης έποχής.

Χρ. Τςοτντας

Πρακτικά τοϋ 1899

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑ1Σ

Περί τό τέλος ’Ιουλίου παρελθόντος έτους άπεστάλην εις Μυ- 

κήνας, όπως φροντίσω περί επισκευής τοίχου τινός νεωτέρου κτι- 

σθέντος έν τή άκροπόλει πρός συγκράτησιν χωμάτων, διέμεινα 

δ’ έκεϊ πρός τούτο δύο εβδομάδας. Κατά τό διάστημα αυτό 

άνέσκαψα καί δύο θαλαμοειδείς τάφους άνακαλυφθέντας πρός 

μεσημβρίαν τού λεγομένου θησαυρού τού Άτρέως, έκ δέ τών 

κτερισμάτων, τά όποια άνεκαλύφθησαν έν αΰτοϊς, τά κυριώτερα 

είναι τά άκόλουθα : πέντε λίθινα άγγεια, έξ ών τά δύο έξ αλα

βάστρου- δύο λίθινοι λαμπτήρες- μία σχεδόν άρτια λαβή ξίφους
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