
ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΓΝΑΙ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1913 ΚΑΙ 1914

1913—A'. ΙΙΕΡΡΑΙΒΙΑ* 1)

Όρισθείς έν Θεσσαλονίκη δύο ημέρας προ της αρχής τοΰ 
έτους 1913ου ύπό τοΰ τέως αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως 
και Γενικού Διοικητοΰ Μακεδονίας εις τήν διοίκησιν των άπε- 
λευθερωθεισών χωρών, έγκρίσει τοΰ Γενικοΰ Στρατηγείου καί 
της Μεραρχίας μου, παρέλαβον τήν εφορείαν των αρχαιοτή
των τής Μέσης καί Δυσμικής Μακεδονίας, είδικώτερον δέ τοΰ 
νομοΰ Έλιμείας (= Κοζάνης) τή 7Γι Ίανουαρίου 1913, εχων 
έδραν τήν Ελασσόνα, καί διφκησα τά κατ’ αύτήν μέχρι τής 
άπολύσεώς μου έκ τοΰ στρατεύματος, ήτοι μέχρι Σεπτεμβρίου 
τοΰ αύτοϋ έτους' έςηκολούθησα δέ οΰτω τάς άρχαιολογικάς ερ
γασίας, καθ’ & καί κατά τά προηγούμενα έτη 1906-1912 2), 
είς τά έξης σημεία:

*) Παραταθείσης επί μακρόν της δημ,οσιεύσεω; έκθεσεοιν έτερών, μάλιστα της 

τοΰ Ζησίου, εν τοις ΓΙρακτικοίς τοΰ 1913, ή έμή άνεβλήθη, δπως ενθάδε δημο- 
σιευθή.

2) Έν τοις Πρακτικοΐς τοΰ 1910 σελ. 168 σημ. 1, 1911 σελ. 280 σημ.

1 καί 1912 σελ. 154 σημ. 1 ανέγραψα τά είς τήν Θεσσαλίαν τέως άναφερδ- 
μένα δημοσιεύματά μου- τούτοις ποοσθετέον τά μετέπειτα:

Ι'Τ) Τά έν Πρακτ. 1912 σελ. 154-246: άνασκαφαί κα\ ερευναι έν ΙΙα- 
γασαίς—Δημητριάδι, έογασίαι έν τω Μουσείο) Βδλου, έν *Ιωλκω, έν τοις με

ταξύ Άμφανών - Πυράσου, έν Σακαλάρ Λαοίσης, Έστιαιοίτιδι, Έλιμειώτιδι, 

Έορδαία, Λυγκηστίδι, Όρεστικω "Αργεί, Μακεδονική Ίλλυρίδι, Πιερία καί 
ΙΙεοραιβία.

1Ζ’) Θεσσαλικαί έηιγραφαί (ανέκδοτοι). Εηιγραφαί Γόννων Περραιβίας 
άριθ. 165-181 έν τή Αρχ. Έφημ. 1913 σελ. 25-52' καί 101-102.

ΙΗ) Είς Θεσσαλίας έηιγραφάς (έπανδρθωσις καί συμπλη'ρωσις των έν 

IG IX 2 δεδημοσιευμένων) έν τή Αρχ. ’Εφημ. 1913 σελ. 143-182' κοά 232' 

καί 237.

ΙΘ) Θεσσαλικαί έηιγραφαί (ανέκδοτοι). Έηιγραφαί Γόννων Περραι
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150 Πρακτικά τοϋ 1914

α') Έν Όλοοσσόνι.

1) 'Η ΊΙέαις και τά ερείπια της αρχαίας πόλεως.

Ή σημερινή Έλασσών, Ιδίως ή συνοικία των Ελλήνων, 
«Βαροΰσι» καλούμενη, κεΐται έντός τής κάτω πόλεως τής αρ
χαίας Όλοοσσόνος- υπόλοιπα τοΰ αρχαίου τείχους ελάχιστα 
οιακρίνονται, καί ταΰτα ούχί πανταχοΰ κατά χώραν ήκολούθει 
δέ τδ τείχος αύτής τή δεξιά δχθη τοΰ ποταμού «Έλασσονί- 
τικου», δστις είναι άείρους- τούτο συμπεραίνομεν έκ τής ύπάρ- 
ξεως τάφων, διακρινομένων καί νΰν επαλλήλων, άναλόγως των 
χρονικών περιόδων, επί τοΰ ψήγματος τής άριστεράς όχθης 
αύτοΰ- τό γεγονός τούτο δηλοΐ ότι ή σημερινή κοίτη ή παρε- 
στράφη ίκανώς, ή έπεξετάθη διά τοΰ χρόνου καί παρέσυρε 
μέρος τοΰ έξω των τειχών βεβαίως κειμένου άρχαίου τούτου 
νεκροταφείου.

Ύπέρκειται δέ ή άκρόπολις επί ίκανώς ύψηλοΰ χωματώδους 
βουνοΰ, έπιμήκους, είς πέντε λοφίσκους διηρημένου φύσει, 
ίκανώς δχυροΰ, ως περιβαλλομένου πανταχόθεν δπό τε τοΰ 
«Έλασσονίτικου» ποταμοΰ καί ύπό τοΰ χειμάρρου, όστις νΰν 
καλείται «Κουραδιάρης»· τό κακέμφατον τής έπωνυμίας ταύτης 
υποδηλοΐ πιθανώς παρετυμολογίαν έκ τίνος αρχαίας λέξεως 
(Κονράλιος;), δι’ ής ποτέ άπεκαλεΐτο ούτος ή ό έτερος- άμφο- 
τέρων αί πρός τήν άκρόπολιν όχθαι είναι λίαν υψηλαΐ καί 
ίκανώς άπότομοι.

Ίχνη ϊσοδομικών μόνων τειχών, έκ φαιών λαξευτών κυβο
λίθων, τής Δ' π. X. έκατονταετηρίδος, καί ταΰτα ελάχιστα

βίας άοιθ. 182-231 χαί 232-242 εν τη Αρχ. Έφημ.191Αοιλ. 4-23 χαί 167-184. 
Κ ) Δημητριάς—Παγασαί (τοπογραφιχή μελέτη) έν τη ‘Αρχ. Έφημ.

1914 οελ. 264-272.

ΚΑ ) Inscriptions inedites de Thessalie έν τη Revue Epi- 
graphique 1914 αελ. 24-38' της πραγματείας ταύτης παρεσχεύασα κολ
λώ βελτίονα έκδοσιν, δημοσιευβησομένην έν τη ‘Αρχ. ‘Εφημ. 1915 η 1916.
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Αναακαφαί και ερενναι έν Θεσσαλία και Μακεδονία. 151

επίσης, καί κατακεχωμένα τά πολλά, διετηρήθησαν κατά τό 
βορειότατον τέρμα της άκροπόλεως' τά λοιπά κατέπεσον συν 
τώ χρόνψ μετά χωμάτων καί παρεσύρθησαν δπό των εκατέ
ρωθεν ποταμίων' πολλών λίθων τοΰ αρχαίου τείχους της νο
τιάς πλευράς αυτής έγένετο χρησις έν τη οίκοδομία της μονής 
Παναγίας Όλυμπιωτίσσης, κειμένης δλίγον έξω των άρχαίων 
τειχών της πλευράς ταύτης της άκροπόλεως' υπέρκειται δε 
της μονής ύψωμα στρογγυλόν, εύρύ καί έπίπεδον άνωτάτω, 
εντός της άρχαίας άκροπόλεως καί επί τοΰ άρίστου τών λοφί
σκων χύτης κείμενον, έφ’ οΰ υπάρχουσιν ερείπια άσβεστοκτίστου 
σημαντικού οικοδομήματος, ίσως της παλαιοτέρας της νΰν μο
νής' ύπ’ αυτά υπάρχει πιθανώς άρχαΐος ναός Ελληνικών χρό
νων, τής Πολιούχου Θεότητος, ένθα άνετίθεντο τά ψηφίσματα, 
ως έν τφ ίερώ τής Άθηνάς ΙΙολιάδος τών Γόννων καί πλεί- 
στων άλλων θεσσαλικών πόλεων, καί αί άπελευθερώσεις' τού
των έγένετο χρήσις εις τε τής παλαιάς μονής καί τής νΰν 
σψζομένης τήνκτίσιν (πρβ. Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 169)' διατη
ρείται δ’ έτι έν χύτη έντετειχισμένον ψήφισμα καί τινες άπε- 
λευθερωτικαί έπιγραφαί' οί δέ όλίγοι επιτύμβιοι λίθοι, έπίσης 
έντετειχισμένοι έν αυτή, θά έκομίσθησαν έκ τών ύποκειμένων 
κρασπέδων τής άκροπόλεως καί τής κάτω πόλεως, ής έξω 
ήσαν βεβαίως οί προμνημονευθέντες τάφοι.

Παράκειται δ’ ένδοτέρω τοΰ άρχαίου τούτου ναοΰ ταπεινό
τερος έπίπεδος χώρος, άνήκων τώ ίερώ βεβαίως, βρίθων συν
τριμμάτων άγγείων μελανοβαφών, λαμπρών Ελληνικών χρό
νων, καί άξιος άνασκαφής αύτός τε καί ό τοΰ ναοΰ' διότι, 
προχείρως έρευνών ένταΰθα ό κ. Ζαγλάρης, φιλάρχαιος έκ Τσα- 
ριτσάνης, εδρε καί παρέδωκέ μοι τμήμα σκύφου Μεγαρικοΰ, 
φέρον άνάγλυφον παράστασιν τής έξόδου τοΰ Όδυσσέως έκ 
τοΰ σπηλαίου τοΰ Κύκλωπας καί έπιγραφήν ΚΥΚΛΩΫ' εδρο
μεν δέ τινα καί ήμεϊς μετά κοσμημάτων. Ένταΰθα ομοίως 
εΰρομεν τμήματα νεολιθικών άγγείων καί τινας λίθινους πελέ- 
κεις, άπερ είναι δείγματα τοΰ δτι ή θέσις παλαίτατα κατφ-
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152 Πρακτικά τον 1914

κήθη’ ένταΰθα λοιπόν θά ήτο και ή 'Ομηρική πόλις, ή έν τώ 
Καταλόγω μετ’ άλλων άριθμουμένη Β 738 κ. έ.

οι δ’ ”Αργισσαν εχον καί Γυρτώνην ένέμοντο,
“Ορθήν Ήλώνην τε πόλιν τ’ ’ Ολοοσσόνα λευκήν 

των αδθ’ ήγεμόνευε μενεπτόλεμος Πολυποίτης, 
υιός Πειριθόοιο, τόν αθάνατος τέκετο Ζευς·

τό έπίθετον λευκή είναι χαρακτηριστικόν των λόφων, των τε 
πρός τήν Τσαριτσάνην μάλιστα, ολίγον έξω Άνατολικώς τής 
Όλοοσσόνος, καί των πρός τήν Δυσμικήν πλευράν αύτής εξω 
τής άκροπόλεως κειμένων' προσπίπτει δέ τό λευκόν τοΰτο, νυν 
«άσπρόη» (=άσπρη γη) καλούμενον, εύθύς από τής κορυφής 
τής «Μελούνας» τψ βαδίζοντι έκ Φαλάννης, τοΰ νυν «Τυρ- 
νάβου», πρός τήν ’Ολοοσσόνα.

Ή δέ μνημονευθεΐσα μονή είναι ίκανώς πλούσια, έχουσα 
περαιτέρω χωρία τινά Ιδια κτήματα καί μετόχιον έν «Βαροΰσι» 
καί άλλαχοϋ- έν τή έκκλησία διατηρούνται καλώς συνήθεις 
άγιογραφίαι, ούχί πολύ άρχαΐαι- ταύτας, ίνα δώσωσι φως τοΐς 
Ινδόν, ήσαν έτοιμοι νά έπιχρίσωσι δι’ ασβέστου οί μοναχοί, 
οπότε παρατυχόντες οί έφεδροι αξιωματικοί 'Ραζής καί Κλά- 
δης ιατροί καί Κωλοντοΰρος φαρμακοποιός, ήμπόδισαν τό 
εργον καί άπηγόρευσαν, ως καί ήμεϊς, μαθόντες τούτο μετ’ ού 
πολύ, νά ποιηθή τι δμοιον έγχείρημα περαιτέρω.

Διατηρούνται δέ κατά τήν βορρανατολικήν πλευράν τής 
άκροπόλεως ικανά Ιχνη μεσαιωνικού άσβεστοκτίστου τείχους, 
έν φ έγένετο χρήσις καί λίθων τού αρχαίου Ελληνικού περι
βόλου, καί Ιχνη τινά γέφυρας καί δρόμου, άρκούντως παλαιά' 
ταΰτα θά έποιήθησαν πιθανώτατα υπό τού αύτοκράτορος ’Ιου
στινιανού, καθ’ ά άναφέρει ό Προκόπιος περί κτισμ. Δ' 4 
«άνενεώθη καί έπί Θεσσαλίας φρούρια τάδε" ’Αλκών Λόσσο- 

νος κτλ.»· ή λέξις ένταΰθα έκφέρεται βεβαίως κατά γενικήν, 
καί δέον νά γραφή Λοσσόνος, έξ ής προήλθε τό κοινόν παρά 
τώ λαφ Αοσσόνα-Αασσόνα-ΆλασσόναΕλασσόνα^ έξ ού τό
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λογιώτερον Έλασσών- Ελασσόνος, έν χρήσει δν έν τή έπισήμω 
τοΰ Κράτους γλώσση.

'Ησαν δέ άνά την Ελασσόνα κατεσπαρμένα και έντετειχι- 
σμένα ποικίλα άρχαΐα λίθινα άντικείμενα, έπιτύμβιοι μάλιστα 
καί άπελευθερωτικαί έπιγραφαί, ατινα άπετειχίσαμεν καί συν- 
ηγάγομεν τό μέν πρώτον είς τό Φρουραρχεΐον ή Διοικητήριον, 
κατόπιν δέ είς ίδιον Μουσεΐον. περί ού βλ. τό έδάφ. β’. Άντε- 
γράψαμεν δέ καί ήτοιμάσαμεν πρός έκδοσιν αύτάς τε καί τάς 
άλλοθεν εκεί συγκομισθείσας πάσας' άπεστείλαμεν δέ ήδη κατά 
Μάϊον τοΰδε τοΟ έτους 1913ου Εκανάς ανεκδότους έπιγραφάς 
έντεΰθεν τω A. Reinach πρός δημοσίευσιν έν τή Revue 
fipigraphique.

Άνασκαφήν δέ δέν έξετελέσαμεν, διότι προεκρίθη υπό της 
Γενικής Διοικήσεως ή συναγωγή των κατεσπαρμένων αρχαίων' 
έν καιρφ δέον να άνασκαφή πλήν των άνω μνημονευθέντων 
καί άγρός τις, κείμενος έν δεςια καί είς 200 περίπου μέτρων 
άπόστασιν από τής έκ τής πόλεως έςόδου τω βαδίζοντι έπί 
τής έξ Έλασσόνος είς Τύρναβον άμαξιτοϋ' ένταΟθα, έγγύτατα 
τής όδοΰ, λέγουσι πολλοί καί ό έν Έλασσόνι αύτόπτης Άχιλ. 
Βαρνάς, δτι ευρέθη πρό τινων έτών μέγα άνάγλυφον καί λί
θοι λαξευτοί κτίσματος άρχαίου έν εϊδει κρήνης (έπιτάφιον 
μνημεΐον πιθανώς), δπερ ένεκα τοΰ μεγάλου βάρους άφήκαν 
κατά χώραν οί ευρόντες καί κατεχώθη εκτοτε' ό άγρός άνήκει 
τινί των παρά τό Μουσεΐον οίκούντων Τούρκων.

Τή ΌλοοσσιΆί άνήκουσιτών έν έδαφ. 2 καταριθμουμένων άρ- 
χαίων τά ύπ’άριθ. 1. 2. 4. 5 + 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 
15 16 17 18. 1ί) 20 21 22. 23. 24 26 102 103 
132 133

2) Τό εν ' Ολοοοοόνι Μουσεΐον Περραιβίας, πρώτον ίδρυχίεν 

εν ταΐς άπ,ελευί)εροεϋείσιης χώραις.

Κατά τήν έξοδον τής σημερινής πόλεως πρός τόν Τύρναβον 
υπάρχει τελευταΐον, μικρόν τι άλλ’ αρκούντως κομψόν οίκημα
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μετά περιβόλου, όλίγον προ τοΰ πολέμου κτισθέν υπό των 
Τούρκων και χρησιμεΰον τέως ως τελωνεΐον' τούτο επί τινας 
μήνας μετά την άπελευθέρωσιν τής Έλασσόνος και των πέριξ 
μετεχειρίζοντο ώς σταθμόν διερχόμεναι έφοδιοπομπαΐ και συζυ- 
γαρχίαι, τούτου δ’ ένεκα έφθείρετο σημαντικώς' ϊνα μή δλως 
καταστραφή, μετέτρεψα αυτό εις Μονοέϊον κατά μήνα ’Ια
νουάριον ήδη, καί συνεκόμιζον εις αύτό πάντα τά έκ των πέριξ 
μέχρι Κεφαλοβρύσου, Σαρανταπόρου, Λιβαδιού και Κοκκινο- 
πλοΰ συλλεγόμενα αρχαία' ετίθεντο δέ ταΰτα προχείρως έν 
αύτφ, διότι ή εν Θεσσαλονίκη ’Εφορεία ’Αρχαιοτήτων, ήτις 
κατελόγιζεν έαυτή προστασίαν πασών των έν Μακεδονία αρ
χαιολογικών υπηρεσιών, έκρινεν ούχΐ άναγκαΐον τόν πλήρη 
καταρτισμόν τοΰ μικρού τούτου Μουσείου, καίτοι ούχΐ μεγάλη 
προς τούτο εργασία άπητεΐτο.

'Οπωσδήποτε συνεκόμισα διά στρατιωτών τής εκεί φρουράς 
ούκ δλίγα καί ίκανώς σημαντικά αρχαία λίθινα άντικείμενα, 
έπιγράψας έφ’ έκάστου αριθμόν καί συντάξας πλήρες Εύρετή- 
ριον, ού άντίτυπον άπέστειλα είς την κεντρικήν έκείνην υπη
ρεσίαν Θεσσαλονίκης’ έν τφ Μουσείφ τούτφ κατέθηκα καί τινα 
στρατιωτικά άνασκαφικάέργαλεΐα, λοστούς, σκαπάνας, πτύα, πελέ- 
κεις, χειραμάξας κττ., δοθέντα μοι ύπό τής υπηρεσίας των Μετόπι
σθεν έκτων ένχρήσειπρόςποίησινκαΐέπισκευήν στρατιωτικών όδων.

’Έχουσι δέ συντόμως τά έν τω Μουσείφ τούτφ άρχαΐα ώς εξής:
1 όρθοστάτης κυβικός' έπΐ τριών εδρών άπελευθερωτικαι έπι- 

γραφαί καί έπίτοΰ μετώπου άνάθεσις=ΑΕ 1913 σελ. 169-172*
2 βάθρον έπΐ δύο εδρών άπελευθερώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 175- 

176*
3 δμοιον, όμοιας φέρον = ΑΕ 1913 σελ. 173-174 (διορ- 

θωτέον έν σελ. 173 τόν άρ. Εΰρ. είς 3α, ούχ'ι 9α)'
4 δμοιον' έπΐ μιας έδρας άπελευθερώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 174- 

175.
5 + 6 δύο τμήματα όμοίου=ΑΕ 1913 σελ. 178-179'
7 δμοιον έπΐ τριών Ιδρών άπελευθερώσεις'
8 τμήμα έπιτυμβίου στήλης'έπιγραφή=ΑΕ 1913 σελ. 179'
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9 δμοιον'
10 στήλη έπ ιτύμβιος' έλεγεΐον αρχαϊκών γραμμάτων=ΑΕ 

1913 σελ. 180-181*
11 τμήμα στήλης επιτύμβιου' επιγραφή'
12 κορμός αγάλματος γυναικός'
13 έπιτύμβιον άνάγλυφον ιππεως'
11 δμοιον δύο μορφών έν είδει ναΐσκου'
15 άγαλμάτιον έκ δύο τμημάτων ζώου άρπακτικοΰ'
10 τμήμα στήλης επιτύμβιου' ίχνη επιγραφής'
[1# τμήμα βάθρου' απελευθερώσεις' καταστάσης επικινδύνου 

τής άποτειχίσεως, άφείθη, ως είχεν, επί τής θύρας του μιναρέ 
τοΰ τζαμιού Ίμαρέτ]'

18 στήλη επιτύμβιος' επιγραφή'
19 μεγάλη εξέδρα' επί δύο εδρών απελευθερώσεις'
20 τμήμα στήλης επιτύμβιου' ανάγλυφοι μορφαί'
21 δμοιον Ανθέμιον'
22 βάθρον επί μιας έδρας Απελευθερώσεις'
23 βάθρον άνοριάντος'επιγραφή άναθέσεως αυτού =ΑΕ 1913 

σελ. 179'
24 τμήμα βάθρου' επί δύο εδρών απελευθερώσεις'
25 στήλη αναθηματική τώ Δι'ΐ' άνάγλυφον αύτοϋ=ΑΕ 

1913 σελ. 162·
26 τμήμα στήλης έπιτυμβίου' ανάγλυφος ίππεύς καί επι- 

γραφή=ΑΕ 1913 σελ. 179-180 καί 237'
27 τμήμα στήλης αναθηματικής τφ Άσκληπιώ = ΑΕ 1913 

σελ. 163-164'
28 τμήμα βάθρου' επί δύο εδρών απελευθερώσεις'
29 δμοιον' επιγραφή όμοια επί μιας έδρας=ΑΕ 1913 

σελ. 159-160'
30 τμήμα στήλης επιτύμβιου' έλεγεΐον=ΑΕ 1913 σελ. 162'
31 δμοιον' ίχνη έπιγραφής=ΑΕ 1913 σελ. 163'
32 + 38 δύο τμήματα στήλης έπιτυμβίου' άνάγλυφον καί 

επιγραφή'
33 στήλη Αναθηματική ταϊς Χάρισιν (;)=ΑΕ 1913 σελ. 163'
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34 τμήμα άνθεμίου στήλης επιτύμβιου'
35 στήλη έν εΐοει ναΐσκου· έπιγραφή'
36 στήλη αναθηματική τη Έννοδία=ΑΕ 1913 σελ. 166-167'
37 όμοια' τη Αφροδίτη =ΑΕ 1913 σελ. 166'
38=32
39 βάθρον έκ δύο τμημάτων έπΐ δύο εδρών άπελευθερώ- 

σεις=ΑΕ 1913 σελ. 158-159 καί 160-162'
40 δμοιον εις πολλά τμήματα' έπΐ δύο εδρών δμοιαι=ΑΕ 

1913 σελ. 154-157*
41 βάθρον' επί τριών εδρών δμοιαι=ΑΕ 1913 σελ. 167-168'
42 δμοιον' δμοιαι=ΑΕ 1913 σελ. 157-158'
43 στήλη αναθηματική τώ Ποσειδώνι'
44 βάθρον έπΐ μιας Ιδρας άπελευθερώσεις'
45 στήλη' ίχνη έπιγραφής'
46 όμοια' έπιγραφή μονόστιχος'
47 τμήμα όμοιας' άνάγλυφον καί έλεγεϊον'
48 τμήμα υποβάθρου' άνάθεσις τφ Σεβαστω=ΑΕ 1913 σελ. 

167.
49 στήλη έπιτύμβιος' άνάγλυφος ίππεύς καί έπιγραφή=ΑΕ 

1913 σελ. 167*
50 στήλη εΕς πλεΐστα τμήματα' έπΐ τεσσάρων εδρών απε

λευθερώσεις'
51 στήλη άναθηματική τφ ΉρακλεΓ
52 στήλη επιτύμβιος' άνάγλυφον καί έπιγραφή =ΑΕ 1913 

σελ. 162-163*
53 τμήμα βάθρου' έπΐ τριών έδρών άπελευθερώσεις'
54 στήλη έπιτύμβιος' άνάγλυφος ίππεύς καί έπιγραφή =ΑΕ 

1913 σελ' 182*
55 κιονόκρανον παραστάδος' άπελευθερώσεις έπΐ τριών εδρών 

=ΑΕ 1913 σελ. 166'
56 βάθρον άνοριάντος 'άνάθεσις αύτοϋ==ΑΕ 1913 σελ.168- 

169*
57 τμήμα στήλης έπιτυμβίου' έπιγραφή'=ΑΕ 1913 σελ. 167'
58 δμοιον'
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59 δμοιον
60 βάθρον' έπΐ δύο εδρών απελευθερώσεις'
61 στήλη έπιτύμβιος' ανάγλυφος ίππεύς καί ίχνη έπιγραφής' 
(52 τμήμα όμοιας' άνθέμιον
63 κιονόκρανον παραστάδος' επί τριών έδρών άπελευθε- 

ρώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 165-166'
64 τμήμα στήλης' ίχνη αναθηματικής έπιγραφής'
65 τμήμα βάθρου' έπί δύο έδρών άπελευθερώσεις=ΑΕ 

1913 σελ. 160'
66 δμοιον' ίχνη άναθέσεως άνδριάντος’
67 τμήμα στήλης' ίχνη άρχαϊκής άναθηματικής έπιγραφής'
68 στήλη επιτύμβιος' ανάγλυφοι μορφαί καί έπιγραφή —A Ε 

1913 σελ. 179'
69 όμο ία' έπιγραφή μόνον'
70 όμοια-
71 όμοία=ΑΕ 1913 σελ. 179'
72 όμοια' ανάγλυφοι μορφαί καί έπιγραφή=ΑΕ 1913 σελ. 

179'
73 τμήμα όμοιας άνευ επιγραφής'
74 στήλη' έπιγραφή λατινιστί περί δρων'
75 τμήμα έπιτυμβίου στήλης' ίχνη έπιγραφής (έλεγείου;)'
76 δμοιον'
77 στήλη έπιτύμβιος' έπιγραφή'
78 όμοια'
79 κιονόκρανον παραστάδος' απελευθερώσεις έπΐ δύο έδρών 

=ΑΕ 1913 σελ. 176-178'
80 στήλη έπιτύμβιος' έπιγραφή'
81 βάθρον' απελευθερώσεις έπΐ μιας έδρας=ΑΕ 1913 σελ. 146'
82 στήλη έπιτύμβιος' έπιγραφή'
83 τμήμα στήλης έπιτυμβίου' άνάγλυφος προτομή'
84 δύο τμήματα όμοίας' καί έπιγραφή'
85 τμήμα βάθρου' αρμένική πιθανώς έπιγραφή'
86 τμήμα πλακάς' άνάγλυφος σταυρός'
87 δμοιον’
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88 τμήμα στήλης έν εΐδει ναΐσκου' αναθηματική επιγραφή' 
81) στήλη επιτύμβιος' ανάγλυφοι μορφαί'
90 βάθροV έπί τεσσάρων έδρών Απελευθερώσεις = ΑΕ 1913 

σελ. 151 καί 237'
91 δμοιον' επί δύο έδρών ομοιαι=ΑΕ 1913 σελ. 181 —182*
92 στήλη επιτύμβιος' Αρχαϊκόν άνάγλυφον και δευτέρας χρή- 

σεως επιγραφή = ΑΕ 1913 σελ. 154.
93 δύο τμήματα όμοιας' επιγραφή'
94+106 δύο τμήματα βάθρου' επί μιας έδρας άνάθεσις άν- 

οριάντος καί άπελευθέρωσις=ΑΕ 1913 σελ. 147—148'
95 τμήμα όμοιου' άπελευθέρωσις.
96 στήλη επιτύμβιος' έπιγραφή=ΑΕ 1913 σελ. 153'
97 βάθρον' επί δύο έδρών άνάθεσις άνδριάντος καί απελευ

θερώσεις'
98 τέσσαρα τμήματα βάθρου' μετεξειργασμένον' επιγραφή'
99 τμήμα όμοιου' Απελευθέρωσις'
100 στήλη άναθηματική(;)' άνάγλυφοι μορφαί'
101 κεφαλής άνδρός τμήμα'
102 στήλη επιτύμβιος' ίχνη επιγραφής'
103 βάθρον' άπελευθέρωσις'
104 στήλη επιτύμβιος' έπιγραφή’
105 όμοια' καί Ανάγλυφοι μορφαί==ΑΕ 1913 σελ. 154. 
106=94
107 τμήμα βάθρου'άπελευθέρωσις =ΑΕ 1913 σελ. 148-149'
108 στήλη επιτύμβιος' έπιγραφή = ΑΕ 1913 σελ. 154.
109 τμήμα βάθρου' μετεξειργασμένον' απελευθερώσεις'
110 στήλη επιτύμβιος' ανάγλυφος μορφή'
111 βάσις κίονος' μετεξειργασμένη' ψήφισμα'
112 κυβόλιθος παραστάδος' επί δύο έδρών ψηφίσματα, επί 

τρίτης άπελευθερώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 145'
113 βάθρον έκ τριών τμημάτων επί τριών έδρών Απελευ

θερώσεις'
114 πλάξ στερεοβάτου' απελευθερώσεις'
1.15 βάθρον επί τεσσάρων έδρών άνάθεσις καί απελευθερώσεις'
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116 δμοιον έκ δύο τμημάτων έπΐ τριών εδρών απελευθε
ρώσεις"

117 τμήμα βάθρου" μετεξειργασμένον" άπελευθερώσεις=ΑΕ 
1913 σελ. 148"

118+126 βάθρον έκ δύο τμημάτων επί τριών εδρών απε
λευθερώσεις"

119 κιονόκρανον" έπΐ τριών έδρών άνάθεσις καί άπελευθε- 
ρώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 151 — 153"

120 βάθρον" έπί τεσσάρων έδρών ψήφισμα καί άπελευθε- 
ρώσεις"

121 βάσις έκ τριών τμημάτων άπελευθερώσεις"
122 βάσις κίονος έκ δύο τμημάτων" έπ'ι τεσσάρων έδρών άνά- 

θεσις άνδριάντος καί άπελευθερώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 149"
123 βάθρον" άπελευθερώσεις=ΑΕ 1913 σελ. 150"
124 βάσις" έπιγραφή έφθαρμένη"
125 βάσις" τρίστιχος έπιγραφή (έλεγεΤον) αρχαϊκών γραμ

μάτων
126=118
127 βάθρον" επί δύο έδρών άπελευθερώσεις =ΑΕ 1913 σελ. 

146-147"
128 στήλη έπιτύμβιος" ίχνη αναγλύφου" έπιγραφή ==ΑΕ 

1913 σελ. 153"
129 όμοια" δμοια=ΑΕ 1913 σελ. 153"
130 μέγας πήλινος πίθος άκέραιος" επί του χείλους έπιγραφή 

αιροΐστορικών πιθανώς τεσσάρων γραμμάτων
131 δμοιος, έλλιπής τό χείλος"
132 τμήμα βάθρου" ίχνη άπελευθερώσεως"
133 τμήμα στήλης έπιτυμβίου" έπιγραφή.
Tiatv άνήκουσι πόλεσιν έκαστα τούτων, άναγράφομεν μέν εί- 

δικώς έν τοΐς περί των πόλεων αύτών λεγομένοις ένθάδε κατω
τέρω, παρατίθεμεν δέ γενικώς τήν κατανομήν κατά τάς άρ- 
χαίας πόλεις έκάστας τών αντικειμένων τούτων, ήτις έχει ως

έξής:
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’ Ολοοσσόνος (νυν Έλασσόνος)

1* 2 4 5 6 :· 8· 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 10 20 21 22 23 24 26 102 103 132 133.

Όρϋ“ης (νΰν Τααριτοάνης)

130 131 (τά 101 110 λέγεται, δτι έκομίσθησαν έκ
Χυρετιών).

Χυρετιών (νυν Δομίνικον)

80 81 82 89 90 92 94 95 96 97 98 99 100 
(101) 104 105 106 107 108 109 (110) 111 112 
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123
124 125 126 127 128 129.

Μονδαίας (νυν Παλαιοκάστ ρον Συκιάς)

83· 84- 8δ· 86' 87' 93.
’Αζώρον (νυν Παλαικάοτρον Βονβάλας)

3 9 68 69 70 71 72 73 76 77 78 79 88.
Δολίχης (νΰν Καστρίον Δούχλιστας)

28 29 30 31 32 33 34 38 39 40 42 43 44 
52 54 58 62 65 66 74 75 91.

Πν&ίου (νΰν Σέλονς)

25 27 35 36 37 41 45 46 47 48 49 50 51 
(53) 55 56 57 59 (60) 61 63 64 67.
’Αγνώστου αρχαίας πόλεως (παρά το νυν Μπαϊρακλί-ΓΙαζαρλί) 

53 60 (ίσως μάλλον τώ ΠυίΗω άνήκουσιν).

β') Έν ”Ορϋ'Ύ] — Κοραέα.

’Ερείπια μυκηναίας καί αρχαϊκής πόλεως' προϊστορικά γράμ

ματα' τάφοι ϋολωτοί' Ώτόλοβος· οροί Διεων καί Ολοσαονίων.

Ή νΰν κωμόπολις Τσαριτσάνη, 6πό άμιγοΰς Έλληνικοΰ πλη
θυσμού οικουμένη, άπετέλεσεν άπό μακρών χρόνων, κατά τήν 
5πό τούς Τούρκους δουλείαν, σημαντικόν κέντρον φιλογενοϋς
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δράσεως καί έλληνοπρεποΟς παιδείας, διατηρεί δ’ ετι άξιόλογον 
σχολήν, την Οικονόμειον, υπό τοΰ εντεύθεν καταγόμενου Κων
σταντίνου Οικονόμου ίορυθεΐσαν και προικισθεΐσαν' οί δέ φιλό
τιμοι κάτοικοι άνήγειραν εσχάτως νέον αύτής οικοδόμημα, περα- 
τώσαντες αυτό όλίγον πρό τοΰ τελευταίου πολέμου, διότι ήμπό- 
διζον έκάστοτε την έςακολούθησιν τής οίκοδομίας οί Τούρκοι, 
λέγοντες δτι ούχΐ σχολήν άνιόρύουσιν εκεί οί κάτοικοι, αλλά πυ
ροβολεία, έπανάστασιν μελετώντες.

Διατηρούνται ό έν τή σχολή ταύτη χειρόγραφά τινα, κοινοΟ 
καί ούχί ίδιάζοντος περιεχομένου, ώς μοι είπε τουλάχιστον ό 
διευθυντής τής σχολής κ. Θεοφίλου, διότι εγώ δεν είδον αύτά, ετι 
δέ σκεύη τινά καί κοσμήματα αργυρά εκκλησιαστικά, ούχΐ λίαν 
παλαιά, νομίσματα τινα χαλκά, 'Ρωμαϊκά τά πολλά. καί τμή
ματα άγγείων νεολιθικών, έγχαράκτων καί γραπτών, μυκηναίων 
τινών καί αρχαϊκών τοΰ έρυθρομόρφου λεγομένου ρυθμοΰ, συλ- 
λεγέντα έκ χωματώδους λόφου, έγγύτατα τοΰ χωρίου ύπερκει- 
μένου, δστις καλείται κοινώς «Μικρός 'Αϊλιάς»' είδον καί τινα 
τμήματα κεραμίδος, φερούσης γράμματα, άτινα δέν άντέγραψα' 
ταΰτα φαίνονται Βυζαντιακά καί λέγεται δτι έκομίσθησαν εκ 
τοΰ δπερκειμένου μοναστηριού Βαλέτσικου.

'Γπέρκειται δέ ό λόφος «Μικρός 'Αϊλιάς» τοΰ τε χωρίου καί 
τής συμβολής δύο ποταμίων, ών τό μέν είναι χείμαρρος καί 
καλείται «'Ρέμα», τό δέ Δυσμικώτερον άείρρουν τά πολλά, εχον 
καί πηγήν, ού μακράν τοΰ χωρίου κειμένην, έξ ής υδρεύονται 
οί κάτοικοι καί πολλοί έξ Έλασσόνος πόσιμον ύδωρ άριστον 
καλείται δέ τό ποτάμιον «Ξεριάς», ώς μή διατηροΰν πλήν τής 
πηγής έπΐ μακρόν χρόνον το ύδωρ, καί εχει βραχώδεις καί λίαν 
αποτόμους όχθας' τής άριστεράς αύτοΰ ύπέρκειται άποτομώ- 
τατος βουνός, καλούμενος «'Αϊλιάς», λίαν όλισθηρός καί δυσα- 
νάβατος- καί επί μέν τοΰ λόφου «Μικρός 'Αϊλιάς,» εϊδομεν σπά
νιά τινα θραύσματα νεολιθικών άγγείων, σημαίνοντα δπαρξιν 
νεολιθικού τίνος μικρού συνοικισμοΰ, έτι δέ μελανοβαφών άρ- 
χαϊκών παρά τον Ξεριάν, άτινα φαίνεται δτι διωλίσθησαν έκ 
τοΰ ύπερκειμένου βουνοΰ, ή προήλθον έκ παρακειμένων τάφων,

11
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διανοιχθέντων κατά τινας εκχωματώσεις, ας είδομεν εκεί' ίεροΰ 
τίνος ίχνος δεν διεφάνη που, είναι δέ καί ολίγος ό χώρος πρός 
τοιοΰτόν τι.

Άναβάντες δέ καί τον κωνικόν βουνόν «'Αϊλιάν», παρε- 
τηρήσαμεν δτι διετηροΰντο ίχνη τείχους, ελάχιστα σωζομένου 
καί δυσχερώς διαγιγνωσκόμενου' διότι, ώς κατέπεσε σύν τφ 
χρόνψ τό τείχος, συνανεμίγησαν οί λίθοι αιιτοΰ ,μετά των τοΰ 
βουνοΰ καί άπετέλεσαν εν σόνολον, δυσδιάκριτον ένεκα τοΟ κρη
μνώδους καί όλισθηροΰ τοΟ εδάφους' είναι δμως πανταχοΰ εμ
φανής ή διεύθυνσις τοΰ τείχους, πλήν των κατωτάτω τοΰ βου
νοΰ, ένθα δλως ήφανίσθη' ύπάρχει δέ καί διάμεσον τείχος, δια- 
χωρίζον τον δλον περίβολον περί τό μέσον είς κάτω πόλιν καί 
είς άκρόπολιν είς τινα σημεία, ένθα δόμοι τινές μόλις διετη- 
ρήθησαν, είδομεν δτι έποιήθη κατά τον πρώιμον καί λίαν Αρ
χαϊκόν ίσοδομικόν βυθμόν, καθ’ά τό των Άμφανών (βλ. Πρα
κτικά 1909 σελ. 162 κ. έ. καί είκ. 8' 11' 12' 13) καί άλλων 
όμοιων πόλεων' ή ίσοδομία έτελέσθη κατ’ ανάγκην ένεκα τοΰ 
είδους των λίθων τοΰ βουνοΰ, οϊτινες είναι πλακοειδείς κυανοί 
σχιστόλιθοι' έπειδή δ’ έκλέγονται πρός τειχοδομίαν μεγάλοι 
τοιοΰτοι λίθοι ένταΰθα, κατά την άκρόπολιν μάλιστα εμφανέ
στεροι, δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι ό τειχισμός έγένετο μάλλον 
κατά την μυκηναίαν, ήττον δέ κατά την πρώιμον αρχαϊκήν 
περίοδον.

Υπάρχει δ’ επί τής κορυφής τής άκροπόλεως κτίσμα τι έκ 
λίθων τοΰ τείχους, νεώτερον καί εις ερείπια κείμενον νΰν, δπερ 
λέγεται δτι ήτό ποτέ έκκλησίδιον τοΰ 'Αγίου Ήλία’ κατά δέ τήν 
άκρόπολιν καί τήν κάτω πόλιν διακρίνει τις πολλά θραύσματα 
άβαφων άγγείων τροχηλάτων, μάλιστα πίθων, ών οδδέν νεολι
θικόν είδομεν' πρόκειται άρα περί πόλεως μυκηναίας ή αρχαϊκής, 
ή άμφοτέρων, διατηρησάσης ίσως καί κατά τήν λαμπράν περί
οδον κατοίκους τινάς μέχρι που τής Δ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος.

Τό δέ σημαντικώτατον είναι δτι δλίγον έξω τής άκροπόλεως 
πρός τά Βορρανατολικά αύτής ύπάρχει χώρος δλίγον επικλινής 
καί χωματώδης, ένθα διέκρινα μικράς δπάς, έν αίς βαραθροΰνται
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τά φύσει έκ των ύπερκειμένων πέριξ τόπων συναγόμενα δδατα' 
έξετάσας τινάς λεπτομερέστερον προχείρως, είδον δτι έδήλουν 
κτίσιν τινά άνευ πηλού, καί ταύτην προς θόλωσιν άποκλίνουσαν 
ύπώπτευσα λοιπόν ύπαρξιν θολωτών τάφων' ενισχύει δέ την γνώ
μην ταύτην ή ύπαρξις επί τού νύν έδάφους μεγάλων, έπιμήκων 
πλακών, έκτισμένων τινών, αίτινες φαίνεται δτι άποτελοΰσι πώ
ματα δρόμων καί ύπέρθυρα είσόδων προς θολωτούς τάφους, άφ’ 
ών διωλίσθησαν τά έπικείμενά ποτέ χώματα, διατηρούμενους ετι 
καλώς τά πολλά, ως είκάζομεν.

Διότι τό χωματώδες καί έπικλινές της θέσεως είναι προσφο- 
ρώτατον προς άσφαλή καί ευχερή διάνοιςιν λίαν μεγάλων βόθρων, 
ή δέ άφθονία μεγάλων έπίσης πλακών έγγύτατα άποτελεΐ υλικόν 
πολυτιμότατον τοΐς κτίσταις προς ποίησιν σπουδαίων θολωτών 
τάφων αί ύποψίαι δέ αύται ένισχύονται εκ τε της παρακεί
μενης άκροπόλεως καί έκ τών μνημονευθέντων θραυσμάτων αγ
γείων, μάλιστα δ’ εκ τών μεγίστων πίθων, οϋς εύρον έν ϊσαρι- 
τσάνη παρά χωρικοϊς' δ εις είναι ακέραιος, όξύς τά κάτω, επι
μελέστατα ποιηθείς έκ πηλού έρυθρομέλανος μετά γαλαζιών' 
έχει ύψος ί'57 μ., πλάτος 1Ό4, διάμετρον στόματος 0'425 άνευ 
της έξοχης τών χειλέων, μετ’ αυτής δέ 0'575' έπί τού χείλους 
φέρει τέσσαρα μεγάλα προϊστορικά γράμματα η σύμβολα, 
δμοια τοΐς έν Κρήτη καί άλλαχού, λίαν βαθέως καί έπιμελέ- 
στατα ποιηθέντα έπί τού πηλού, ήδη μαλακού δντος' λέγει δέ ό 
εύρών άξιοπίστως, έπιμαρτυρούντων έτέρων, δτι εύρεν αυτόν πε
ρί τό μέσον της μνημονευθείσης κάτω πόλεως' τινές δμω,ς λέ- 
γουσιν δτι εύρέθη Άνατολικώς της Τσαριτσάνης έν τη πε- 
διάδι ού μακράν δ δ’ έτερος είναι πηλού έρυθροΰ, πλή
ρους μεγάλων γαλαζιών, ένταΰθά που έπίσης ευρεθείς, ό
μοιος τώ άνω, άλλ’ οόχί τοσοΰτον έπιμελώς πεποιημένος, ύψους 
1'34μ", πλάτους θ'70, διαμέτρου στόματος 0'33, μετά δέ τών 
χειλέων 0'42' τούτου έλλείπει τό τέταρτον περίπου τού χείλους 
μόνον λέγουσι δέ τινες δτι πρό τινων έτών άπέκοψε τούτο ό 
κτήτωρ κατά προτροπήν Εύρωπαίου τινός περιηγητοΰ καί έπώ- 
λησεν αύτφ τό τμήμα, εχον όμοίως τετυπωμένα προϊστορικά
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γράμματα ή σύμβολα' άμφοτέρους έκόμισα εις το Μουσεΐον Έλασ- 
σόνος καί κατέγραψα όπ’ άριθ. 130 καί 131 (βλ. άνω σελ. 159).

Είναι λοιπόν λίαν σημαντικόν τοιοΟτον εύρημα, τό μόνον καθ’ 
άπασαν τήν άρχαίαν Θεσσαλίαν ευρεθέν μετ’ αναμφισβήτητων1) 
προϊστορικών γραμμάτων, της μυκηναίας δήλον δτι λεγομένης 
περιόδου καϊ γραφής' τούτου ένεκα και οί ύποπτευθέντες τάφοι εί- 
κάζομεν δτι θά περιέχωσι λίαν σημαντικά ευρήματα" διότι πάντως 
οί κάτοικοι, καί τότε νεμόμενοι τήν ευφορωτάτην εις δημητριακά 
κοιλάδα τής Τσαριτσάνης καί τά άπέραντα δάση τοΰ ενταύθα 
Όλύμπου, ήδύναντο νά ώσιν ου μόνον αυτάρκεις, αλλά καί πλου- 
σιώτατοι- οί δέ ηγεμόνες αύτών, έχοντες έτι καί λαόν φύσει 
άρήιον, ώς δρεινόν καί έν υγιεινή καί άπόπτφ θέσει ζώντα, έγ- 
γύς άφθονων καί άριστων ύδάτων πηγαίων, ήδύναντο καί διά πολε
μικών επιχειρήσεων νά αύξάνωσι τον εαυτών πλούτον καί πολυ- 
τελώς τούτων ένεκα πάντων νά θάπτωνται, καί ώς προς τοΰτο 
φιλοτιμούμενοι κατά τό έθος τών παλαιών.

Διό θεωρώ τά μάλιστα έπιβεβλημένην τήν άνασκαφήν καί έξε- 
ρεύνησιν τής μνημονευθείσης μάλιστα θέσεως τών εικαζόμενων 
λίαν εύλόγως θολωτών τάφων' έζήτησα δέ τήν έκτέλεσιν τοΰ 
έργου τούτου έπιμόνως καί έπανειλημμένως παρά τε τής έν 
Θεσσαλονίκη προϊσταμένης άρχής καί παρά τοΰ Υπουργείου τής 
ΙΙαιδείας καί παρά τής Άχαιολογικής Εταιρείας. Καί προ μέν 
τής περατώσεως τών απελευθερωτικών ήμών πολέμων δεν ήτο 
εύλογον νά συγχωρηθή τοιούτου Ιργου έκτέλεσις έμοί μάλιστα, 
ύπαγομένω ετι υπό τήν στρατιωτικήν εξουσίαν μετά δέ τήν δπο- 
γραφήν τής ειρήνης άπεφάσισε μέν νά ένεργήση τήν άνασκα
φήν ταύτην ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία κατ' αρχήν, άλλ’ άτυχώς 
δέν έπραγμάτωσεν αυτήν' έλπίζομεν βμως δτι τάχιστα θά Ικτε- 
λέσωμεν τό Ιργον τοΰτο, καίτοι δοκιμασίαι τινές μικραί, παρ’ 
ήμετέρων στρατιωτών γενόμεναι προχείρως, δέν άπέδοσαν άμε- *)

164 Πρακτικά τον 1914

*) Ινν τινι βιβλίο) τοΰ Ν. Γιαννοπούλλου περί της έν Θεσσαλία ποοιστο- 
ρικης γραφής ούδέν τών αναγραφόμενων δήθεν γραμμάτων η συμβόλων είναι 
άναμφισβη'τητον η βέβαιον πάντα φαίνονται απίθανα καί απλώς συμπτωαατιχά.
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σόν τι άποτέλεσμα' διό απαιτείται έπιμονωτέρα ερευνά των πέ- 
ριξ πρός τούτο.

Τις δέ θά ήτο ή νυν άναγνωρισθεΐσα πόλις αΰτη; πρός τούτο 
μόνον εικασίας δύναταί τις νά προτείνη' δτι θά υπήρξεν όπωσδή- 
ποτε λίαν σημαντική κατά την μυκηναίαν περίοδον, συμπεραί- 
νομεν έκ των περιγραφέντων εύρημάτων οΰτως άρα δυνάμεθα 
νά άναζητήσωμεν αυτήν εν τφ Όμηρικφ Καταλόγφ, βεβαίως 
μετά τής ού μακράν κειμένης Όλοοσσόνος άναφερομένην, και έλ- 
λογουμένην άναμφιβόλως έν τφ βασιλείφ τού Πολυποίτου διότι 
τούτο περιελάμβανε τά άπό τής Ααρίσης πρός τόν Τύρναβον 
πεδινά μέρη καί έκεϊθεν τά πρός τό Καρατσόλ-Μελούναν-Τσαρι- 
τσάνην-Έλασσόνα ορεινότερα, άτινα πάντα οΰτω και σήμερον 
φύσει έπικοινωνοΰσι.

Τουναντίον ή έλλόγησις αυτής έν τφ βασιλείφ τού Γοννέως 

καθίσταται λίαν δυσχερής και δλως άπίθανος' διότι τούτο περι- 
ελάμβανε τάς άνά τήν σήμερον καλουμένην «Ποταμιάν» κειμέ- 
νας πόλεις και τάς περαιτέρω Βορείως περί τόν Τιταρήσιον πο
ταμόν μέχρι των στενών τού Σαρανταπόρου καί τά πρός τά νΰν 
Χάσια, ήτοι τά Καμβούνια δρη, ως συμπεραίνομεν έκ τού Κα
ταλόγου Β 748 κ. έ. :

Γουνεύς δ’ έκ Κύφου ήγε δύω καί είκοσι νήας' 
τφ δ’ Ένιήνες εποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοί, 
οϊ περί Δωδώνην δυσχείμερον οίκΓ εθεντο, 
οί τ’ άμφ' ϊμεοτόν Τιταρήοιον έργα νέμοντο.

“Οντως δ’ έχοντες ώρισμένον όρμητήριον τόν Τιταρήσιον, 
τόν νΰν Σαραντάπορον ασφαλώς (βλ. κάτω κεφ. γ' καί ε'), δντα 
πράγματι έξόχως Ιμερτον κατά τε τήν κοιλάδα τής Ποταμιάς, 
καί ύψηλότερον περί τήν νΰν «Βουβάλαν», δυνάμεθα νά όρίσω- 
μεν ως Δωδώνην αύτά τά κατά τόν βοΰν τού ποταμού Καμβού
νια δρη, δντα συχνότατα νεφελώδη καί βροχερά, λίαν δε δα
σώδη καί άπότομα καί άποκρουστικά, δνσχείμερα έν μια λέςει, 
)προ. μικράν περιγραφήν αυτών έν Πρακτ. 1912 σελ. 234-237), 
άντιθέτως πρός τόν “Ολυμπον, καθαρόν καί διαυγή καί άπείρως
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έλκυστικώτερον, καίπερ λίαν δψηλόν καί δασώδη' δέν ήτο άρα 
δυνατόν νά περιλάμβανε τό βασίλειον τοΰ Γουνέως χώραν πολύ 
Άνατολικώτερον τοΰ νΰν Κεφαλοβρύσου κειμένην, πολλω δέ 
ήττον την Τσαριτσάνην, άφ’ ου μεταξύ κεΐται ή Όλοοσσών, τοΰ 
Πολυποίτου ούσα καί ασφαλώς καθορισθεΐσα άνω έν σελ. 152.

Κατά ταΰτα νομίζω δτι εδαρμοστότερον δνομα είς την περί 
ής ό λόγος πόλιν οδδέν άλλο θά ήτο τοΰ της ’Όρΐΐης, δυναμένης 
καί άπό τοΰ συμβεβηκότος, άφ’ ου είναι τοσοΰτον απότομος καί 
όλισθηρά καί όρ#ή έν ένί λόγφ, ως άνω περιεγράφη, νά δνο- 
μασθη οδτως. Είς δέ την πληροφορίαν τοΰ Στράβωνος έν θ' 
440 19 λέγοντος «"Ορθήν δέ τινες την άκρόπολιν τών (γρ. τήκ) 
Φαλανναίων είρήκασιν», ούδεμίαν άποδίδομεν πίστιν, άλλως τε 
καί επειδή ό γεωγράφος ουδέ της Φαλάννης έχει σαφή γνώσιν, 
λέγων δτι κεΐται «πρός τφ Πηνειώ πλησίον τών Τεμπών», έν φ 
κεΐται λίαν μακράν αύτών, σχεδόν δσον καί ή Χάρισα' διότι 
μεταξύ αδτής καί τών Τεμπών έπιπροσθεΐ σημαντικόν τμήμα τοΰ 
Κάτω Όλύμπου καί τά όρος Καρακόπετρα.

Τη γνώμη ταύτη συνηγοροΰσιν όπωσδήποτε καί τάδε : παρά 
Στεφ. τφ Βυζαντίφ έν λέξει Βοένίΐη άναφέρεται καί ή Ορϋη. 

ένθα ό Meineke, συμφώνως τφ Εύσταθίφ έν Παρεκβ. είς "Ομη
ρον 338,28 λέγοντι «ή δέ "Ορθή βαρύνεται. . . . πόλις δέ φασι 
καί αΰτη Περραιβίας ή Θεσσαλίας, καλουμένη, φασί, καί Κορσέα, 

παρά δέ την κόρσηνισως, ώς οΐα κεφαλή τις (βλ. καί Σχόλ. Yen. 
είς Β 739)» εγραψεν «["Ορθή· πόλις Περραιβίας ή Θεσσαλίας, 
καλουμένη καί Κορσέα κτλ.]». Ή λέξις αυτή Κοοσέα άρμόττει 
υπερκειμένη τής Τσαρ,ιτσάνης λίαν ύψηλά κορυφή δρους άπο- 
τομωτάτη, ήτις μακρόθεν φαίνεται ώς κεκαλυμμένη κεφαλή ή 
λοβός ώτός" είναι δ’ έμφανής καί ελκυστική τοΰ όφθαλμοΰ διά 
τό περίεργον ή κορυφή αΰτη άπό λίαν μακρών αποστάσεων, 
ήδη άπό τών στενών τοΰ Σαρανταπόρου Βορείως καί άπό της 
Μελούνας Νοτίως καί τών Χυρετιών Δυσμικώς, καί καλείται 
νΰν κοινώς «Κουκούλα», ή «Κουκούλι», ήτοι καλύπτρα κεφαλής.

Όμοίως παρά τοίς άρχαίοις τής ιστορικής περιόδου έκαλεΐτο 
ή κορυφή αΰτη, άπό τοΰ συμβεβηκότος επίσης, Ώτόλοβος, κατά
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τινας δέ γραφάς, έσφαλμένας, Όρ&όλοφος, οίονεί όρίλός λόφος, ή 
μάλλον τής ’Όρΰης λόφος· οΰτως αναγράφεται επί του χάρτου 
της Ελληνικής χαρτογραφικής ύπηρεσίας" υπάρχει και γραφή 
Όκτώλοφος, ανόητος και μηδέν λέγουσα προς τούτο τό πράγμα' 
τά Ώτόλοβος προτιμητέον τού ' Ορϋόλοφος καί γραπτέον παρά 
Λιβίφ Otolobus, ούχΐ Ottolobus, ώς γράφεται συνήθως, τού 

διπλού tt μηδένα λόγον έχοντος- χαρακτηρίζεται δέ ύπό τοΟ 
Λιβίου (44,3) ή κατά τάς θέσεις ταύτας πορεία, ήτοι ή διά τοϋ 
νΰν στενού τής Διάβας πρός τήν Καρυάν, ώς περιεγράφη άνω, 
ήτοι ardua et aspera et confragosa via· σημειωτέον δτι 
υπήρχε καί έτερος Ώτόλοβος κατά τήν Λύγκον (Λίβ. 31, 36. 
καί 40), δν πρέπει νά διακρίνωμεν τού άνω, άν όντως έκαλεΐτο 
όμωνύμως καί αύτός, δπερ φαίνεται λίαν άμφίβολον. Μνημο
νεύεται δέ ύπό τινων καί Κάστρον τι Βορείως τού Ώτολόβου 
τής Τσαριτσάνης, έφ’ ού ύπάρχει τό νΰν χωρίον Μι,τσουνί 

(έσφαλμένως Micon καί Μήκων επί τοΰ Αυστριακού καί Ελ
ληνικού χάρτου άναγραφόμενον, ώς καί τό ύπερκείμενον Κα- 

rakot Καοακόλι, δπερ γραπτέον Καραούλι), Ιτερον δέ 6πέρ 
τήν Καρυάν, καλούμενον κοινώς Ντιτνατα.

Εδρομεν δ’ επί τίνος κρήνης τής Τσαριτσάνης μικράν πλάκα 
μετ’ άναγλύφου μορφής, ήν έκομίσαμεν είς τά Μουσεΐον Ελασ
σόνας καί κατεγράψαμεν όπ’ άριθ. 110' άνήκει τοϊς όλίγον 
π. Χρ. χρόνοις" αδτη φαίνεται δτι έκομίσθη έκ Δομενίκου (βλ. 
κάτω κεφ. γ'), διότι ή ’Ορθή είναι έμφανές, έκ τής έλλείψεως 
ευρημάτων των λαμπράς περιόδου Ιστορικών χρόνων, δτι είχεν 
έγκαταλειφθή ήδη άπά τού τέλους τής Ε' π. X. έκατονταετη- 
ρίδος, εί μή πρότερον τούτο διαδηλοϊ καί ή έν GIL III’ σελ. 
115 άριθ. 591 Λατινική έπιγραφή τού έτους 101 μ. X., νΰν 
παρά τήν Καρυάν εύρισκομένη, ένθα ώρίζοντο τά σύνορα Διέων 

καί Όλοασονίων [θχ auctoritate] | [i]mp. Aug. | [fi]nes 
dere[cti] | [int]er Dien[ses] | [et Olo]ssoni[os] | [ex 
c]onvention[e] | ipsorunr ] [im]p.Nerva[T]ra[ia] | [n]o 
Ca[es] ar[e] [ Aug. German[ico] | llllcos. ’Άν διετηρεΐτο 
ή Όρθη, αί παρά τήν Καρυάν θέσεις θά άνήκον αυτή βεβαίως.
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Επίσης έκ Δομενίκου, συμπεραίνει ό έν Τσαριτσάνη φιλάρχαιος 
κ. Ζαγλάρης, οτι προέρχεται μαρμάρινη κεφαλή, ήν είχεν έν 
τή οικία αύτοΰ καί παρέδωκέ μοι, άνδρός, ίσως Έρμου, καλής 
τέχνης καί χρόνων, άλλ’ ελλιπής καί οίκτρώς έφθαρμένη, μεγέ
θους μείζονός τι τού τελείου ανδρικού' έτέθη δέ και αυτή έν τώ 
Μουσείω Έλασσόνος ύπ’ άριθ. 101 (βλ. άνω σελ. 158).

γ ) ’Εν Χυρετίαις.

Τάφοι έν τύμβοις' ' Ερικίνιον' τοπωνυμίαι· η αρχαία πόλις 

επιγραφικά ευρήματα· Εύρωπός' Πηνειός' Ενρύοπα Ζευς.

Ύπερβαίνοντες τό Νοτίως τής Έλασσόνος κείμενον χωρίον 
«Ταδοσίβια» έπΐ των πλευρών τοΰ δρους, και βαδίζοντες έπΐ τής 
νΰν ατραπού, συναντώμεν μετ’ οδ πολύ δημοσίαν οδόν, άρτι 
ποιηθεΐσαν καί ήμιτελή' βαδίζοντες έπ’ αύτής έπΐ ήμίσειαν όδραν, 
συναντώμεν δεξιά καί έγγύτατα αύτής τύμβον χειροποίητον, 
χωματώδη, άνεσκαμμένον προχείρως πρό όλίγων έτών διά τής 
άνασκαφής διεφάνησαν τέσσαρες ή πέντε μικροί θολωτοί τάφοι, 
γεωμετρικής ίσως περιόδου' δ έστεγασμένος διά πλακών δρόμος 
ένός τούτων διακρίνεται σαφώς' φαίνεται δέ δτι οί οιανοίξαντες 
αύτούς τυμβωρύχοι δεν έσύλησαν αύτούς, μή διαγνόντες τούς 
δρόμους καί κατά την συνήθη παρά τοΐς χωρικοις άντίληψιν 
τών τοιούτων ύπολαβόντες αύτούς ώς κρυφίους τινάς όχετούς 
ΰδατος.

Περαιτέρω μετ’ ού πολύ διακρίνομεν άριστερά τής όδοΰ δύο 
λόφους, ών δ εις, εγγύτερον κείμενος, είναι μικρότερος, ό δ’ έτε
ρος. άπωτέρω παρά τό χωρίδιον Σκόμπα, φαίνεται μακρόθεν 
διά τείχους τινός σημαντικού, έξ ογκολίθων ίσως τετειχισμέ- 
νος, καί Ιχων έπί τής κορυφής ίδια τετειχισμένην άκρόπολιν' 
οΰτος είναι ίσως τό Έρικίνιον, πολίχνη άρχαία, περί ής βλ. 
Άρχ. Έφημ. 1912 σελ. 65 καί 1913 σελ. 34' εικάζω δέ ώς 
άνω περί τού τειχισμοϋ, αύτού τε καί τού προτέρου λόφου, διότι 
δέν προυχώρησα έπ’ αύτών πρός λεπτομερή έξέτασιν. Εντεύθεν
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διακρίνεται από τής όδοΰ τό χωρίον Δομένικον, κα! κατερχόμενός 
τις καί διαβαίνων χείμαρρόν τινα ανέρχεται πρός αυτό’ οικοΰσι 
δ’ Έλληνες ενταύθα καί τινες Τουρκικά! οίκογένειαι* είχον δέ 
οι κάτοικοι έν τφ κοινώ τοΰ χωρίου καφείω εις τινα γωνίαν 
υψηλά άνηρτημένον «κανδήλιον», διατηρούμενου τοΰ πυρός αυ- 
τοΰ ήμέρας κα! νυκτός κοινή εισφορά' άντ! δμως τής συνήθους 
είκόνος τής τιμωμένης θεότητος, είχον τεθειμένην μικράν εικόνα 
τοΰ ήμετέρου Διαδόχου Κωνσταντίνου' εις έρώτησίν μου διά τί 
δεν έθεσαν κατά τό σύνηθες εικόνα τοΰ πολιούχου ή άλλου 
άγίου, έλαβον όμόφωνον άπάντησιν δτι «αυτός είναι ό "Αγιός 
μας»' όντως δ’ έποίουν ενώπιον αυτής πρωίας κα! δεόλης, ώς 
μοι έλεγον, τό σημεΐον τοΰ σταυροΰ. Οΰτω διαφαίνεται πώς κα! 
έν τή άρχαιότητι συν τώ χρόνω άφηρωΐζοντο ή έθεοποιοΰντο οί 
έξαιρέτως εύεργετήσαντες διά μεγάλων, πολεμικών μάλιστα, κα
τορθωμάτων τήν πατρίδα θνητοί.

Καλοΰνται δέ νΰν ο£ πέριξ τόποι ύπό των κατοίκων ώδε: 
Γιοφύρι, ένθα πηγή υδατος, Φαρδόλακκα (ή· λάκκος —ποτά
μιον) ρεΰμα, Μποντζόχωμα (μπόντζα λέγεται πηλίνη λοπάς με
γάλη, ήν ποιοΰσιν αί γυναίκες έκ χώματος εκλεκτού, άναμιγνυ- 
ομένου μετά τραγιού έρίου κα! πλαττομένου), Άϊχίλλης (="Α
γιος ’Αχίλλειος' έρείπια έκκλησίας κα! πηγή δδατος καλλίστου), 
Καραονλάνα, Κάστρο (ένθα ή άρχαία πόλις), Πουρνάρ, Πλα

τάνια, Σταμλάκη Πέτρα, Γκνλιμένο Μάρμαρο, Παππούς, Κα- 
μέν' Πέτρα, Ζνάρ Πέτρες, Μπομπαλάκκα, Τσιάφ Λάκκα, Ζονρ- 

μπάν Πέτρα, Παλιοχώρι, Παλιοκκλήσι, ς’ τήν Κλαδωνα, Γατ- 

ζίνα πηγή, υπέρ ήν τό Καατρί Σκόμπας, ίσως τό άρχαΐον Έρι- 
κίνιον, Καρόάρα, Βουρκολάκκια, Τρόχαλο, Σαμάρ, Άσπρόδρο- 

μος, ΓΙαππαλίβαδο, Ψηλόρραχες, ς’ τό Μονράρο, Καραγάτα ι 

Αακκόπετρες, 'Αγροοκά (Άγρια συκή), Χάρ τη Βρύαι (τοΰ 
Χάρου ή βρύσι), Γκόλνο (προσηγορικώς /κόλ«ο=γυμνόν), Μαν 

ρόα (τά), Άράπσσα, ’Αμπέλια, Τραγάνες, Αουτρός, 'Αρμύρες, 
Αωνίσματα, Ξυλογέφνρο, Τράφος, ’ς τοΰ Ζιώγα, Μανρίτσα, Βρυ- 

ζόοτη, Μονιάς ΓΙηάδ , Βαρβαγγέλη, Κακόσκαλα, Μελιτσιά, ’ς 
τήν Ονγκρια.
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Ψάλλουσι δέ οί κάτοικοι καί τι επιχώριον άσμα, την Πέρ
δικα, διηγούμενοι δτι κόρη τις Χριστιανή καί τις Τούρκος Σελίμ 
όνόματι ήράσθησαν άλλήλων:

Μαρή Περδίκ’ά τό γιαλό (=έκ τού γιαλού) καί χήν’
από τούς κάμπους

(έπφδός: πέρδικα μου γραμμένη
Σαλή μ’ γραμματισμένι)

δεν ήταν βρύσι ’ς τά χωριό, δεν ήταν καί ποτάμια, 
μόν πας καί πλένεις ς’ τό Λουτρόν, ανάμεσα ς’ τάμπέλια; 
νά κι’ ό Σαλής όπ’ έρχιτι ’ς τό μαΰρον καββελάρης'
Σαλή μ’ Σαλή μην κάνης το, γιατ’ είμαστε γειτόνοί' 
γιατ’ είν’ τά σπίτια μας σιμά καί τά σεράγι’ άγνάντια.

Περί δέ τής κτίσεως τού χωρίου Δομενίκου διηγούνται οί 
έπιχώριοι τάδε: «ή Δομένκους ήταν ’ς τούν κάμπ’ κι’ έδώ δά
σους' μά ’ς τούν κάμπ’ ήταν βάτσκας (=είδος δηλητηριώδους 
σκορπίου ό ράτοικας)· ζοΰδ’, πού χτύπαϊ τά μικρά" κι’ ήρθαν 
δυό νά κυνηγήσουν, ό ένας Δήμους, ή άλλους Νίκους' κοιμήθη- 
κάνι κι’ άνευρεύτηκάνι νά χτίσουν ίδώ χουργιό, γιατ’ έκεΐ δέ θά 
φελέψ’ν τά μικρά πού τά χτόπα’ ό ράτσκας" κι’ εδκειασάνι τού 
χωριό τού Δη μ' Νίκου».

'Γπάρχουσι δ’ έν τφ χωρίφ πολλαχοΰ κατεσπαρμένοι λίθοι 
λαξευτοί ές αρχαίων Ελληνικών οικοδομημάτων, έν τε ταΐς οί- 
κίαις καί μάλιστα έν τζαμίψ καίέντή εκκλησία «'Αϊγιωργούλης» 
έντετειχισμέναι, καί έπί τής άφθονώτατον προρρεούσης ύδωρ 
πηγής, κειμένης υψηλά εις τό άκρον τού χωρίου, ήν καλοΰσι νΰν 
«Τρανήν βρύσιν»" πολλαί τούτων φέρουσιν έπιγραφάς" άπετει- 
χίσαμεν δέ τρ/ας λίθους σημαντικούς καί έξ αύτής έτι τής 'Αγίας 
Τραπέζης καί τού ιερού τής έκκλησίας ταύτης, είπόντες τοις χωρι· 
κοίς ότι οί πρόγονοι αότών επίτηδες έκτισαν έν τοΐς άγιωτάτοις των 
εκκλησιών τούς φέροντας τά Ελληνικά γράμματα, τά άναμφω 
σβήτητα ταΰτα δείγματα τής εαυτών καταγωγής, λίθους, ι’να έλευ- 
θερούμενοι έπιδείξωσιν αυτούς ως μαρτύρια" τούτου ένεκα ού μό
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νον έπέτρεψαν, άλλα καί παρεβοήθουν οί ένταΰθα φιλοτιμόταtot 
καί ευγενών αισθημάτων κάτοικοι.

Ή δέ αρχαία πόλις, μικράς έκτάσεως ούσα, κεϊται ολίγον 
έξω περί την ήμίσειαν ώραν Βορρανατολικως τοΰ χωρίου επί 
της πλευράς τοΟ όρους, άποτόμως δψουμένου δπέρ αότήν και 
οίονεί έπισκιάζοντος αότήν" διακρίνεται δέ πανταχοΰ, πλήν που 
των κατωτάτω προς τδν χείμαρρον, ό περίβολος έξ υποκειμένων 
λαξευτών όγκολίθων ίσοδομικοΰ ρυθμοΰ της Λ' π. X. έκατοντα- 
ετηριδος, έφ’ ών έπίκειται, έφ’ ικανόν ύψος διατηρούμενον, τεί
χος ισχυρόν άσβεστόκτιστον της ’Ιουστινιάνειου πιθανώς περιό
δου' δι’ ιδιαιτέρου τείχους χωρίζεται εις κάτω πόλιν και εις την 
επί τοΟ υψίστου επιπέδου κειμένην άκρόπολιν, διότι ή όλη πό
λις είναι ούτως έσχηματισμένη κλιμακηδάν είς μικρά επίπεδα" 
βρίθει δέ πανταχοΰ θραυσμάτων αγγείων καί λίθων είργασμένων.

ΈπΙ της άκροπόλεως είναι έκτισμένον καί διατηρείται ετι, 
καίπερ μόλις, μέγα οικοδόμημα μετά περιβόλου και εκκλησίας, 
δπερ λέγεται ότι ήτο μονή καί καλείται «'Αϊγΐώργης», λειτουρ- 
γουμένης πανηγυρικώς της εκκλησίας αότής άπαξ ή δίς τοΰ έτους" 
πρός διάκρισιν άρα αύτοΰ άπεκλήθη όποκοριστικώς, ως οδσα 
λίαν μικροτέρα, ή έν τφ χωρίφ εκκλησία «'Αϊγίωργούλης»" 
έποιήθη δέ άπασα ή μονή αυτή έκ λίθων της άκροπόλεως, μά
λιστα τοΰ υποκειμένου είς έρείπια άρχαίου Έλληνικοΰ ίεροΰ 
της πολιούχου θεότητος, πιθανώτατα τοΰ Ασκληπιού, ως συν· 
ηγάγομεν έξ εύρεθέντος ψηφίσματος, είς δν άνετίθεντο τά ψη
φίσματα καί αί άπελευθερώσεις, κατά τήν έν Θεσσαλία καί άλ- 
λαχοΰ συνήθειαν (πρβ. άνω σελ. 151)" διό πολυάριθμοι έπιγραφαί 
είναι έντετειχισμέναι πανταχοΰ έπί τοΰ οικοδομήματος όλου, 
έμφανεις μέν πολλαί, πλεΐσται δέ άφανεΐς" τούτου ένεκα επι
βάλλεται ή πλήρης έξερεύνησις τής θέσεως, ως διατηρούσης πι
θανότατα δλον σχεδόν τό άρχεΐον της πόλεως, ως έν Γόννοις. 
Σημειωτέον δέ δτι, καθ’ ά λέγεται, υπάρχει έν τφ ίερφ τής έκ- 
κλησίας κρύπτη υπόγειος κτιστή, άγουσα διά τριών ή πλειόνων 
άναβαθμών είς μέγα οίκημα, δπερ κατά τάς περιγραφάς των χω
ρικών, διότι δέν είναι πλέον έμφανής ή κρύπτη, όμοιάζει θολωτφ
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τάφφ' μετέπειτα δμως, άνασκάψαντες ενταύθα, εΐδομεν ότι 
ύπάρχει μικρός ορθογώνιος τάφος κτιστός διά λιθαρίων, δπ’ 
αυτόν δέ χώμα καί κατόπιν ό φυσικός βράχος, είς άπόστασιν 
τριών περίπου μέτρων βάθους από της άρχης τοΰ λίαν μετα
γενεστέρου, ίσως ίερομονάχου τινός, μνημονευθέντος τάφου.

Όντως δέ διά μικρών ερευνών καί άνευ άνασκαφών άπετει- 
χίσαμεν εντεύθεν καί μετεκομίσαμεν είς τό Μουσεΐον Ελασσόνας 
(βλ. άνω σελ. 157 κέ.) πολυαρίθμους και λίαν σημαντικάς έπι- 

γραφάς, καταγεγραμμένας εκεί ύπ’ άριθ. 80' 81' 82' 89' 90 
(αυτή έξ «Άϊγίωργούλη»)' 92' 94' 95' 90 (αϋτη όπόθεν ή 
90)' 97 (αυτή έκ της κρήνης Δομενίκου)' 98' 99' (101) 100 
(αυτή όπόθεν ή 90)' 104' 105' 106' 107' 108' 109' (110) 
111-129 αί πλεϊσται τούτων είσίν ανέκδοτοι καί ήτοιμάσα- 
μεν ήδη την προσήκουσαν έκδοσιν αότών έν τη Άρχ. ’Εφημ. 

έν συνεχεία μετά των ανεκδότων έκ Θεσσαλίας επιγραφών ήμών.
"Οτι ή πόλις αδτη είναι αί Χυρετίαι, καθίσταται άναμφι- 

σβήτητον έκ τών εύρεθεισών έπιγραφών, έν αίς πολλάκις άνα- 
γράφεται ούτως, ούχί Κνρετίαι (βλ. Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 145)' 
διό παρά Αιβίιρ γραπτέον μάλλον Chyretiae, ήττον Cyretiae, 
καίτοι εις μεταγενεστέρους χρόνους θά προεφέροντο Κνρετίαι, 

έξ οδ ίσως, παρά τό Κύριος έτυμολογηθείσης της λέξεως, προ
ήλθε κατά μετάφρασιν τό νΰν όνομα Δομίνικον. "Οτι δέ κα- 
τηριθμοΰντο αί Χυρετίαι ούχί τη Έστιαιώτιδι, ώς θεωρούνται κοι
νώς, άλλά τη Περραιξία, τοδλάχιστον κατά τούς περί τό 200 
π. X. χρόνους, άποδεικνύουσιν ευρεθέντα ψηφίσματα τής πόλεως 
έν οΐς άναγράφεται στρατηγός τών Περραιβών έν αύτοΐς μνη
μονεύεται ιερόν πολιούχου θεού τοΰ Ασκληπιού, οίον υπήρχε καί 
παρ’ όόλλοις Περραιβοΐς, δπερ κατέλαβεν ό μνημονευθείς Άγιος 
Γεώργιος, ήτοι τό έπί άκροπόλεως μέγα μοναστήριον.

Έκ Δομενίκου είναι άποπτον τό πλεϊστον τής ώραιοτάτης 
κοιλάδος «Ποταμιάς», διαρρεομένης υπό τοΰ Τιταρησίου, ουτινος 
τό ΰδωρ έξαντλοΰσιν ένταΰθα τό θέρος οί κάτοικοι, παροχετεύον- 
τες προς ποτισμόν τών εύφοροπάτων άγρών διό, έξερχόμενος τοΰ 
χωρίου «Δαμάσι» ό ποταμός, καί δή τοΰ «Μπουγαζιού» τοΰ
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Τυρνάβου, ούδέν ή έλάχιστον φέρει τότε ύδωρ πρός τήν πε
διάδα ταύτην μέχρι της εις τό «Μάτι» και μετ’ αύτοΰ είς τόν 
Πηνειόν συμβολής, εί μή ενίοτε μετά πολλήν βροχήν' τούτου 
δ’ ένεκα καλείται δρθώς, ώς ών χείμαρρος πλέον, διά τοΰ ονό
ματος «Ξεριάς» εντεύθεν.

Ούτως ερμηνεύονται πλήρως τα άμφισβητηθέντα ώς πρός τήν 
τοπικήν καί πραγματικήν ακρίβειαν, καί άλλως παρανοηθέντα, 
υπό τοΰ Όμήρου λεγάμενα περί τοΰ Τιταρησίου. έν Β 752 κ. έ.

δς β’ ές Πηνειόν προϊεΐ καλλίροον ύδωρ, 
ούδ’ δ γε Πηνειώ συμμίσγεται άργυροδίνη, 
άλλα τέ μιν καθύπερθεν έπιρρέει ήύτ’ έλαιον' 
δρκου γάρ δεινοΰ Στυγός ΰδατός έστιν άπορρώξ.

Ό μέν δήλα δή Τιταρήσιος δεν εκβάλλει όντως είς τόν 
Πηνειόν, αλλά τό νΰν λεγόμενον «Μάτι» όμοΰ μετά τοΰ χειμάρ
ρου πλέον Τιταρησίου' τοΰτο τό «Μάτι» ό "Ομηρος θεωρεί άνή- 
κον έπίσης τώ ποταμω Τιταρησίιρ, διότι έξέρχεται έξ άπορρωγος 
γυμνοΰ βράχου, έκβάλλον άφθονώτατον ύδωρ' κεΐται δετό «Μάτι» 
επί τής έκ Τυρνάβου είς Μελούναν δημοσίας όδοϋ κατά τό μέσον 
που τής δλης άποστάσεως' τό ύδωρ δέ τοΰτο χωρεΐ βραδέως επί 
τής πεδιάδος, μή ύπάρχοντος ύψους, καί φαίνεται στάσιμον' 
τούτου ένεκα, καί έκ των παρόχθιων ίτεών καί βρύων, καθιστά- 
μενον δλίγον μετά τήν πηγήν έλώδες, λαμβάνει χρώμα υπόμελαν 
βαθύ ώς έλαιον, έκβάλλον δέ είς τόν Πηνειόν, διαφέρει τοΰ τεφροΰ 
χρώματος τοΰ ΰδατος αύτοΰ καί έπί τι διάστημα ποιεί αυτό υπό
μελαν ελαιώδες, ώς τρόπον τινά έπικαθήμενον έπάνωθεν αύτοΰ.

Κατά ταΰτα ό δντως προϊείς καλλίρροον ϋδωρ νΰν Σαραν- 
τάπορος διά τής άνω Περραιβίας καί τής «Ποταμιάς», έξαφανι- 
ζόμενος παρά τό «Μπουγάζι», έκ τοΰ συμβεβηκότος δτι καθί
σταται χείμαρρος καί σπανίως ώς φέρων ύδωρ, θεωρείται ύπό 
τοΰ Όμήρου ό αύτός, ή τούλάχιστον ό είς βραχίων αύτοΰ, έξερ- 
χόμενος έκ τοΰ «Μάτι»' ή αιφνίδια καί οίονεί θαμασία έκ γυ- 
μνοΰ βράχου έκροή τοσοΰτον άφθονου ΰδατος άποτόμως, πα- 
ρωμοιώθη δικαίως υπό τοΰ ποιητοΰ πρός τό ύδωρ τής Στυ-
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γός, τοΰ δεινού όρκου τών θεών, καί αδτοΰ τούτου άπορρώξ 
έθεωρήθη' μή ών δέ γεωλόγος ό "Ομηρος, δεν ήθέλησε νά 
σπουδάση μετά λεπτομέρειας, άν δντως & Τιταρήσιος αύτός, έξα- 
φανιζόμενος σχεδόν παρά τό «Μπουγάζι», διεξήρχετο διά των 
δρέων ύπογείως καί ένεφανίζετο εις τό «Μάτι», πράγματι ό αύτός 
ποταμός, ούτε νά διακρίνη ως δύο ποταμούς τούτους, ίσως διότι 
ή μέν τοπική παράδοσις εθεώρει τόν εκ «Μάτι» αίφνιδίως έξερ- 
χόμενον ποταμόν ώς συνέχειαν τοΰ Τιταρησίου, ό δέ ποιητής Ιτι 
μάλλον ώς όντα αύτής τής Στυγός συνέχειαν. ΙΙρός ταΰτα δύ- 
ναταί τις νά παραβάλη τούς ένβαράθροις τής Αρκαδίας έξα- 
φανιζομένους ποταμούς καί μακράν περαιτέρω είς τήν ’Αργο
λίδα καί Μεσσηνίαν έμφανιζομένους έκ νέου, τόν ’Αλφειόν π. χ., 
τόν Έρααΐνον κττ..

Σχηματίζει δέ τό «Μάτι», όλίγον μετά τήν εκροήν, εύρύν καί 
βαθύτατον βόθρον, έφ’ ού, αντανακλώμενος ό ούρανός, άποδίδει 
εντός χρώμα γλαυκόν' τούτο, περιβαλλόμενον υπό τού ύπομέλα- 
νος χρώματος τοΰ ΰδατος, καί ύπο των βρύων καί αγρίων καλά
μων καί ύψηλών περαιτέρω ίτεών ένισχυόμενον, χορηγεί συνο
λικήν τινα εμφασιν τεραστίου οφ-άαλμον' Ιντεΰθεν προέκυψεν ή 
νύν επωνυμία Μάτι, ήτοι δφϋαλμός, εν χρήσει ούσα πανταχοΰ 
τής Ελλάδος έπί δμοίων άβυσσοειδών βόθρων, εύρισκομένων 
έντός λιμνών, ελών, ποταμών καί τής θαλάσσης αύτής ένίοτε, 
άτινά είσιν έπίφοβα, καί έφ’ ών τή θέα προκύπτει δέος' διό 
άποδίδεται αύτοΐς υπό τού λαού υπερφυσική τις μυστηριώδης 
δύναμις, ιδίως τό ότι παρέλκεται ό παραπλέων ή παρακολυμ- 
βών, ή απλώς παρακαθήμενος, δπό ένεόρευουσών ώραιοτάτων 
γυναικών καί άγεται είς κρυστάλλινους θαλάμους, «γυάλινα 
παλάτια», ένθα περιποιούνται μέν αύτόν, δέν έπιτρέπουσιν όμως 
τήν έξοδον, κ.τ.λ.. Σημειωτέον δέ προς τούτοις ότι άπό τών ύπερ- 
κειμένων όρέων διακρίνεται ύπέρλαμπρον καί άπαστράπτον τό 
«Μάτι» τούτο μόνον, καίτοι ή πεδιάς έχει καί άλλα υδατα.

Έκ τοΰ αύτού δέ συμβεβηκότος θά έπωνομάσθη αύτό τούτο τό 
νύν «Μάτι» ύπά τών μετά τόν "Ομηρον άρχαίων Ενρωπός· διότι 
όμοίως υπόκειται έν τή λέξει ταύτη ού μόνον ή αύτή λέξις τοΰ
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νΰν «Μάτι»,άλλά καί έμφανώς ή αύτή παρομοίωσις' ούτω δ’ ερ
μηνεύεται διά τί ύπήρχε και άλλο δνομα τοΰ Τιταρησίου, κα- 
λουμένου καί Ευρωποΰ' βεβαίως πρόκειται περί δύο ποταμών, 
ληφθέντων υφ’ εν υπό τοΰ Όμηρου, τοΰ μακροΰ και μεγάλου 
Τιταρησίου, νΰν Σαρανταπόρου1) καί τοΰ βραχυτέρου μέν τούτου, 
άλλα λίαν βαθέος καί άείρρου Εύρωποΰ, συμβάλλοντος πράγ
ματι τψ Πηνειω σχεδόν εις τό αυτό σημεΐον, ένθα καί ό κυρίως 
ΤΥταρήσιος, ώς χείμαρρος δμως από τοΰ «Μπουγαζιού».

Ούτως άρα οί άποδόντες τω Όμήρω άνακρίβειαν έν τή περι
γραφή των άνω, άποόεικνύονται σφαλλόμενος ώς καί οί λέγοντες 
δτι μόνον τον Εύρωπόν τοΰτον καλεΐ ό "Ομηρος Τιταρήσιον, έν φ 
δντως καλεΐ ούτως όμοΰ αυτόν τε καί τόν Σαραντάπορον, έτι δέ 
μάλλον οί θεωροΰντες άκατάλληλον τό έπώνυμον τοΰ ΙΙηνειοΰ ώς 
άργνροδίνον, άφ’ ού τό ύδωρ αύτοΰ είναι, λέγουσι, θολόν' άλλα 
τοΰτο διατείνονται οί μόνον παρά την Λάρισαν καί τά Τέμπη 
ίδόντες τόν ποταμόν' τουναντίον δμως είναι άληθές, δτι τό έπι- 
κρατοΰν κατά τόν έν γενει μακρότατον βοΰν τοΰ ΙΙηνειοΰ χρώμα 
ύδατος είναι τό τεφρόν, άργυρώδες' λογιζόμεθα δέ χρόνον δψεως 
αύτοΰ τό θέρος μέν μάλιστα, ετι δέ τούς πρώτους μήνας τοΰ φθι
νοπώρου καί τούς τελευταίους τής άνοίξεως, ένίοτε καί τούς υπο
λοίπους τοΰ έτους, άλλ’ ούχΐ μετά μεγάλας καί διαρκείς βροχάς, 
όπότε φυσικωτό λόγω θολοΰνται τά πάντα έν Θεσσαλία' άλλ’ αύ- 
ται είναι σπάνιαι' συμπεραίνομεν δέ τοΰτο ίδόντες πολλάκις άπαντα 
σχεδόν τόν βουν τοΰ ποταμοΰ, ούχί δέ δλιγάκις διελθόντες διά 
μέσου τοΰ ρεύματος αύτοΰ έφιπποι, ή δι’ άμάξης, ή επί άκατίου, 
κατά πολλούς καί διαφόρους «πόρους» αύτοΰ, πλειστάκις δέ 
καί πιόντες έκ τοΰ ροΰ αύτοΰ τό άριστον ύδωρ.

Σημειωτέον δ’ έν τέλει δτι ούδένα είδομεν τοις άνθρώποις τοΰ

') Λια χί ώνθ[»άσθη Συ,ρανιάπορϋς, εΓποαεν έν Πρακτ. 1912 σελ. 237* Οπόκει- 
ται δ’ένταυθαή αύ;ή παρομοίωσις, οία παρά τοΐς άρχαίοις, οϊτινες έκάλουν ομοίως 

ποταμόν Έπτάπορον, 1Ιολνπορον κ. ό., έκ των «πόρων» επίσης, ήτοι έκ των 
άβαθών διαβάσεων υπό πεζών, έφιππων, οχημάτων, ους εΤχον, ένίοτε καί πεν- 

τήκοντα καί εκατόν τινες.
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Εύρωποΰ τούτου εύεργετικώτερον ποταμόν διότι καθ’ άπασαν 
τήν από Έλασσόνος μέχρι Τυρνάβου τά μάλιστα πολυσύχναστον 
όδόν, ήν πορεύονται οί πλεϊστοι έκ Μακεδονίας εις Θεσσαλίαν και 
τάνάπαλιν, ούδαμοΰ όπάρχει ύδωρ πόσιμον, πλήν ένός ελεεινού 
καί λίαν ακαθάρτου φρέατος, μεταξύ Έλασσόνος καί Μελούνας 
κατά τό τέρμα της πεοιάδος κειμένου, καί ετέρου χείρονος μα
κράν όλίγον από της όδοΰ παρά τήν «Λυγαριάν»- διό καί δ 
στρατός καί οί όδοιπόροι, μάλιστα οί έφιπποι ή όι’ δποζυγίων 
καί άμαξών μεταφέροντες διάφορα είδη, μετ’ άνακουφίσεως στα- 
θμεύουσι παρά τήν εύεργετικήν ταύτην πηγήν, προς ήν μετά 
πόθου πορεύονται, μακρόθεν ήδη άναμιμνησκόμενοι, καί διανα- 
παύονται, εύλογοϋντες αύτήν ίδιαίτατα κατά τούς άπό ’Απριλίου 
μέχρι Σεπτεμβρίου μήνας- αί δέ δμάδες των κατερχομένων έκ 
Μακεδονίας καί Περραιβίας καί έπανερχομένων οίκαδε θεριστών, 
καί θεοποιούσι τόν Εύρωπόν τούτον, ώς ε’ίδομεν αύτοί, διελθόντες 
καί παραμείναντες ενταύθα πλέον ή τριακοντάκις ήμέρας καί 
νυκτός.

Καί καθ’ δλην βεβαίως τήν άρχαιότητα, όμοιας ούσης φύσει 
τής επικοινωνίας των κατοίκων διά των διόδων τούτων, έπίσης 
εύεργετικώτατος διετέλει ών ό Εύρωπός ούτος- εντεύθεν ίσως 
καί ώς δρκον έλάμβανον αυτόν. ’Επειδή δέ πολλάκις παρά τώ 
νΰν Έλληνικω λαώ τοιαϋτα ποταμών, λιμνών, θαλασσών «Μά
τια», άποκαλοΰνται καί έκλαμβάνονται ώς τοΰ «Θεόν μάτια», 
δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι καί ύπό τών άρχαίων Ελλήνων, ύπό 
τοΰ λαού δήλα δή, έθεωροΰντο τά αύτά ώς τοΰ άιός δφϋαλμοί- 
εντεύθεν μάλλον δύναται νά θεωρηθή εύλόγως προελθούσα ή τε 
έπωνυμία τού Διός ώς Ενρνοπα καί ή εις αυτόν άπόδοσις καί τής 
βασιλείας τοΰ "Αδου- διότι οί παραφιλοσοφούντες καί έξ άλλων 
υψηλών φυσικών λόγων, ους φέρουσι, οί'τινες δμως είναι υπέρτε
ροι τής άντιλήψεως καί τών γνώσεων τον λαόν, νομίζοντες δτι 
προήλθον τά τοιαΰτα, σφάλλονται- άνθρωπινώτερον καί εύλογώ- 
τερον δύνανται νά έρμηνευθώσι ταΰτα διά τής έξετάσεως τών 
λαϊκών άντιλήψεων- διότι & λαός έχει τά μεγάλα συναισθήματα 
τής ζωής, ούτος δέ δημιουργεί τούς θεούς, οΰς δντως καί πι-
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στεύει καί αγαπά καί επικαλείται καί φοβείται, ούχί οι ύπερ- 
τέρας τυχόντες σπουδής καί φιλοσοφοΰντες, τούτου δ’ ένεκα 
δυσπιστοΰντες προς πάντα και μηδέν υπερφυσικόν φοβούμενοι.

δ'). Έν Μητροηόλει. Μνλαις. Μονδαία.

Τοπογραφικαι ερευναι' επιγραφικά ευρήματα■ Μάλλοια' 

Έρικίνιον Δωδώνη4 Κνφος· Αίνιανες.

Περί των έν τη μνημονευθείση κοιλάδι της «Ποτάμιας» άρ- 
χαίων πόλεων έγράψαμέν τινα έν τοΐς Πρακτ. 1912 σελ. 234-237 
έκ σημειώσεων, άς έκρατήσαμεν κατά τήν έπισπευδομένην άλλως 
πορείαν ήμών μετά της Ε' Μεραρχίας έν τφ πολέμιο τοΟ 1912’ 
δυστυχώς δεν έξηρευνήσαμεν κατόπιν, ώς εδει, καί ώς έπεθυμοΰ- 
μεν, τά κατά τήν χώραν ταύτην άρχαΐα έρείπια, διότι μάλιστα 
ή μεταφορά άρχαίων άντικειμένων είς τό Μουσεΐον Έλασσόνος 
άπό των νΰν χωρίων «Μολόγουστας», «Βλαχογιάννη», «Δαμα- 
σίου» καί των κατ’ αυτά ήτο λίαν δυσχερής, ή δ’ έκ τών αύτών 
τόπων είς τό τοΟ Τυρνάβου, καίπερ εύχερεστάτη, άπεκλείετο 
υπό της έν Θεσσαλονίκη λόγοις προστατούσης ’Εφορείας τών 
’Αρχαιοτήτων.

’Ήδη όμως πρό της τοιαύτης άπαγορεύσεως εΐχομεν φρον
τίσει διά τοΰ λοχίου Ήλιοπούλλου, έπικουροΰντος καί τοΰ Δη
μάρχου Τυρνάβου κ. Δημητριάδου, νά μετακομίσωμεν τό έν τω 
χωρίφ «ΔαμασοΟλι» μνημονευθέν έν τοΐς Πρακτ. 1912 σελ. 235 
σημ. 1 ψήφισμα, τήν γνωστήν έκ τών IG IX2 332—Άρχ. Έφημ. 

1913 σελ. 144-145 άνάθεσιν τφ Άπόλλωνι Άγρει, καί άνέκ- 
όοτόν τινα έπιτύμβιον έπιγραφήν, τάς δ’ έκεΐ λεγομένας έτέρας, 
ώς έντετειχισμένας έν έκκλησίαις και οικίαις, άφήκαμεν διά 
μέλλουσαν φροντίδα.

Σπουδαΐον δμως τοπογραφικόν συμπέρασμα προκύπτει έκ τοΰ 
άνω μνημονευθέντος ψηφίσματος, δπερ είναι μεν τών Φαλαν- 

ναίων, τιμά δέ δικαστάς Μητροπολίτης, καί άνετέθη, κατά τό 
σύνηθες, ώς δεύτερον άντίτυπον, έν τη πατρίδι τών τιμωμένων.

12
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επειδή δέ τοΰτο ευρέθη κατά τήν άρχαίαν πόλιν, παρά τά χωρία 
«Δαμάσι» καί «Δαμασοΰλι», ουδέ μετεκομίσθη άλλοθεν, διότι 
τά μέν ερείπια άλλης αρχαίας πόλεως κεϊνται λίαν μακράν εν
τεύθεν, τό οέ είδος τοΰτο τοΰ λίθου οδδέν έχει τό ίδιάζον προς 
έξαιρετικήν χρήσιν, δικαιολογούσαν τήν μακρόθεν μεταφοράν, 
συμπεραίνομεν δτι τά υπέρ τό «Λαμάσι» σημαντικά ερείπια αρ
χαίας πόλεως είναι ή Μητρόπολις.

’Όντως δέ άναφέρει Στέφανος δ Βυζάντιος δύο Μητροπόλεις 
έν Θεσσαλία, λέγων «Μψρόπολις,. . . τετάρτη Θεσσαλίας. . . 
δεκάτη τής δίνω θετταλίας»’ ή δεύτερα τούτων είναι έμφανώς 
ή νΰν άναγνωρισθεϊσα’ έξ αυτής πιθανώτατα ήτο ό γυμνασιαρχή- 
σας έν Φαλάννη Πετραιος Φιλόξενα5ον Μητροπολίτης έν IG IX2 
1238' τούναντίον οί έν τω ψηφίσματι τής αότής πόλεως I. ά_ 
1231 τιμώμενοι δικασταί Μητροπολϊται είναι τής μείζονος Μη- 
τροπόλεως, τής παρά τό Κιέριον, διότι μνημονεύεται έν αύτώ 
ναός τής ’Αφροδίτης, οίος όπήρχεν έκεϊ καί εύρέθη ύφ’ ήμών, 
περίφημος ών, τής Καστνίας ‘)· επίσης εντεύθεν ήτο ό έν 568 
Μητροπολίτης, τής πόλεως ταύτης ούσης των θεσσαλών, έν ω ή 
έλάσσων Μητρόπολις, περί ής ό λόγος, ήτο των Περραιβών, 
ούχί των Έστιαιωτών, ή τουλάχιστον ουχί πάντοτε τούτων, άνη- 
κόντων τω κοινψ των Θεσσαλών (βλ. άνω σελ. 172)- επίσης 
πάντες οί μέχρι τοΰ 30 π.Χ. στρατηγοί των Θεσσαλών, ή γραμ
ματείς τοΰ συνεδρίου αύτών, αναγραφόμενοι ώς Μητροπολϊται τήν 
πατρίδα, είναι βεβαίως τής μείζονος έκείνης Μητροπόλεως.

Βεβαιωθείσης οΰτω τής ύπέρ τό «Δαμάσι» πόλεως, ήτις άχρι 
τοΰδε έθεωρείτο οδσα αί Μύλαι, ώς Μητροπόλεως, οι’ ής διήλθε 
τω 171 π.Χ. ό βασιλεύς ΙΙερσεύς χωρίς νά βλάψη αυτήν (ό Αί- 
βιος έν 42, 54 δεν άναφέρει αύτήν ούδόλως, καίπερ έν τή προς 
Φάλανναν όδώ συναντηθεΐσαν φυσικώ τώ λόγω υπό τοΰ βασιλέως, 1

1) Ανεσκάψααεν έν μέρει -ά ερείπια αύτοΰ* βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 
342 343* ευρεθη εκεί αγαλρ,α ραρριάρινον καΘηρ,ένηζ γυναίκας, περί ου βλ. 
κάτω τό ενταύθα τιχη^α Β' κεφάλαιον β'.
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διότι θά έφρόνει τά τοΰ Περσέως), ούσης δέ βεβαίας της θέσεως 
των Χνρεηών (βλ. άνω σελ. 172), δυνάμεθα περαιτέρω νά καθο- 
ρίσωμεν τάς λοιπάς έν τη περιοχή ταύτη άρχαίας πόλεις.

Καί πρώτον μέν ή παρά τήν «Μολόγουσταν» κα'ι υπέρ τό χω- 
ρίον «Βλαχογιάννη» Βορείιυς κείμενη αρχαία πόλις, είναι βεβαίως 
αί Μύλαι' διότι δ Λίβιος εν 42, 54 λέγων περί των μνημονευθει- 
σών πολεμικών επιχειρήσεων τοΰ ΙΙερσέως, καί άναφέρων τάς 
Χυρετίας, χαρακτηρίζει τάς Μύλας, ώς προς τάς Χυρετίας ταύτας, 
proximum oppidum, ita munitum. ut inexpugnabilis 
munimenti spes incolas ferociores faceret· έπειδή δέ ό βα
σιλεύς προελαύνει έκ Βορρά πρός Νότον, ουδεμία αρχαία πόλις 
υπάρχει μετά τάς Χυρετίας δεύτερα, άλλη της μνημονευθείσης, 
ήτις όντως κατέχει θέσιν δχυράν, καθ’ & περιεγράψαμεν έν 
ΙΙρακτ. 1912 σελ. 236" κατεστράφη δέ τότε τά πολλά ή πόλις 
Μύλαι οίκτρώς υπό τοΰ ΙΙερσέως, diruto magna ex parte el. 
incenso oppido, καίοί κάτοικοι αυτής έφονεύθησαν ή έξηνδρα- 
πόδίσθησαν, capta urbs ac direpta est. libera quoque 
corpora, quae caedibus superfuerunt, venum data.

’Αναφέρει δέ τάς Μύλας καί Στέφανος ό Βυζάντιος: «Μυλαί' 
πόλις Σικελίας . . . είσί δh Μυλαί καί Θετταλίας, ής τό έθνικόν 
Μυλαΐος»- παρηχεΐ δέ πως καί ή νϋν λέξις Μολόγουατα πρός τό 
Μύλαι· ή δέ παραγωγή αυτής παρά τό μύλη είνat έμφανής' 
όντως ό διερχόμενος Τιταρήσιος χορηγεί άφθονον ύδωρ πρός 
ποιησιν μύλων, ή δέ πέριξ κοΛάς παράγει δαψιλή δημητριακά, 
ών καί ημείς εύρομεν διερχόμενοι έν τω πολέμω πλεΐστα καί 
χρησιμώτατα έν «Άμούρ Όμπα», δλίγον περαιτέρω κειμένω 
χωρίφ έν τη πεδιάδι. ’Αρχαία δέ άντικείμενα έκ των Μυλών τού
των δέν ευρέθησαν έντετειχισμένα έν τοΐς μνημονευθεϊσι χωρίοις, 
εί μή κίων έπιγεγραμμένος, miliarium πιθανώς, δπερ ούτε ήμείς 
εϊδομεν, ούτε οί στρατιώται ήμών ήδυνήθησαν νά μετακομίσωσΐ' 
κεΐται δ’ έν τώ χωρίω «Βλαχογιάννη»' φαίνεται ότι πάντα τά 
αρχαία κεινται έτι έπί τών έρειπίων τής πόλεως ταύτης.

Σημειωτέον δέ δτι τήν άρχαίαν ταύτην πόλιν θεωροΰσί τινες ώς 
ούσαν τήν Μάλλοιαν, άνέγραψαν δ’ αυτήν, ώς ένταΰθα κειμένην,
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έπ'ι τοΰ έαυτών γεωγραφικού πίνακος οί Αυστριακοί στρατιωτικοί 
τοπογράφοι" άλλ’ έκ των περιγραφών τοΰ Αιβίου, δστις πολλάκις 
άναφέρει αυτήν, τό πιθανώτατον συμπέρασμα, δπερ προκύπτει 
περί τής θέσεως αυτής, είναι δτι ή Μάλλοια Ικειτο έπΐ τοΰ 
ισχυρότατου, άρχαίου, μικράς έκτάσεως φρουρίου, έκ λαξευτών 
παραλληλεπιπέδων όγκολίθων πεποιημένου, δπερ, έπισκεφθείς 
καί έξετάσας, άνεκοίνωσεν ήμΐν ό έν Έλασσόνι φιλάρχαιος διερ
μηνείς τοΰ Ειρηνοδικείου κ. Ίω. Ζαγλάρης, ως ευρισκόμενον 
παρά τό μοναστήριον τής Άναλήψεως, Νοτίως μέν αύτοΰ, Δυ- 
σμικώς δέ τοΰ νΰν χωρίου Συκιάς, ένθα ούδέν σημείον αρχαίων 
ερειπίων δηλοΰσιν οί ΑύστριακοΙ τοπογράφοι" περί τοΰ δτι εν
ταύθα κεΐται ή Μάλλοια, βεβαιούμεθα, λαμβάνοντες υπ’ δψιν δτι 
ό Αίβιος έν 31, 41 αναφέρει δτι οί ΑίτωλοΙ μετά τών Άθαμάνων 
διηυθύνθησαν τώ 200 π. X. έκ Βοίβης είς Χυρετίας καί κα
τόπιν είς Μάλλοιαν άλλ’ ούτως έντεΰθεν πορευόμενοι, θά συνήν- 
των πρώτον τήν Μάλλοιαν, άν δντως Ικειτο [έκεΐ, ένθα οί Αύ- 
στριακοί σημειοΰσιν αύτήν, καί κατόπιν τάς Χυρετίας" άδύνα- 
τον είναι άρα νά ύποστηριχθή έκ τοΰ χωρίου τούτου ή Μάλ- 
λοια, ώς κειμένη ύπέρ τήν Μολόγουσταν, κατά τήν γνώμην τών 
Αυστριακών, άριστα δέ τό ύπ’ έμοΰ προτεινόμενον, δτι κεΐται 
παρά τήν Άνάληψιν.

Όμοίως έκ τοΰ Αιβίου 36, 13 προκύπτει βεβαιότης περί τοΰ 
δτι ή Μάλλοια δεν Ικειτο έκεΐ, ένθα τίθεται ύπό τών Αδστριακών 
καί άλλων" διότι ό Μάρκος Βαίβιος καί ό βασιλεύς Φίλιππος, έν 
τώ Άντιοχικώ πολέμω τώ 191 π. X., έβησαν διά δύο στρατιών 
έκ Μακεδονίας είς Θεσσαλίαν ταύτη προσεγγίζοντες, συνήντη- 
σαν πρώτον τήν Μάλλοιαν τής Περραιβίας" ένταΰθα διεχωρί- 
σθησαν καί ό μέν Φίλιππος παρέμεινε πολιορκών αύτήν, ό δέ 
Βαίβιος προσέβαλε τό Φάκιον" καταλαβών δέ τούτο καί τήν 
Φαιστόν *) (βεβαίως τήν Φάνττον υπέρ τον νΰν Ζάρκον), μετέβη

‘) Τό έν τώ κειμένω toO Λιδίου Phaestum ολίγον απέχει τοΰ Phayttunr 
τό τελευταΐον τούτο ήτο λίαν αηθες, εν ω τό πρώτον ολίγον άπε/ει του γνωρι- 
αωτάτου τοΐς βιβλωγράΦοις Paestlim.
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εις Άτραγα, τό νΰν «Άλήφακα»- έντεΟθεν λοιπόν, ήτοι έξ 
Άτραγος, έκκινήσας. καί καταλαβών τάς Χνρετίας και τό ΈρΓ 

κίνιον, ήνώθη μετά τοΰ πολιορκοΰντος ετι τήν Μάλλοιαν Φιλίπ
που- πώς ήτο άρα δυνατόν, μεταβαίνων ό Βαίβιος έκ τοΰ νΰν 
Άλήφακα εις Δομένικον διά της αυτής βεβαίως, της μόνης διά 
των όρεινών τούτων τόπων, πλήρους πυκνότατων παλιούρων φα
ραγγώδους όδοΰ, δι’ ής έβημεν και ημείς μετά στρατοΰ δωδε- 
κακισχιλίων άνδρών έν τψ πολέμιρ (βλ. Πρακτ. 1912 σελ. 
234-235), νά μή συνάντηση τον Φίλιππον, πριν φΰάοΐ] έν Χυ. 
ρετίαις, πολιορκοΰντα τήν Μάλλοιαν, άν αΰτη εκειτο εϊς «Βλα- 
χογιάννην»; Δεν εκειτο άρα έκεΐ.

Επίσης έν 39, 25 άναφέρει τήν Μάλλοιαν ό Αίβιος μετά τοΰ 
Έρικινίου, δπερ προηγουμένως έχαρακτήρισε, καθ’ & εΐπομεν 
εόθύς άνω, δμορον ταΐς Χυρετίαις, κείμενον περαιτέρω αύτών 
προς Βορράν, Άνατολάς ή Δυσμάς, άλλ’ ουχί προς Νότον αυτών· 

Μετά τών Χυρετιών έπίσης συνάπτει τήν Μάλλοιαν έν 36, 10 
κατά τον Άντιοχικόν πόλεμον τοΰ 191 π. X., όλίγον προ τής 
ύπό τοΰ Φιλίππου και Βαιβίου πολιορκίας αύτής, περί ής προεί- 
πομεν- τότε ό Άμύνανδρος, άγων τήν νεολαίαν τών Άθαμάνων, 
καί ό Μένιππος τούς Αίτωλούς, διέτριβον έν Φεραΐς μετά τοΰ 
Άντιόχου- έντεΟθεν ό βασιλεύς άναφέρεται ένεργών cum toto 
exercitu, ήτοι καί μετά τούτων, έν Κραννώνι, ήν και κατα
λαμβάνει" κατόπιν διαχωρίζονται αί τρεις στρατιαί- καί ό μέν 
Άντίοχος ένεργεϊ κατά τό Κιέριον και τήν Μητρόπολιν, τήν 
μείζονα δήλον δτι, b δέ Άμύνανδρος καταλαμβάνει τό Πελιν- 

ναΐον δ δέ Μένιππος in Perrhaebiam profectus Malloeam 
et Chyretias vi cepit et depopulatus est agrum Tripoli- 
tanum. his raptim peractis Larisam ad regem redeunt 

ΙΙοίαν λοιπόν όδόν έβη ό Μένιππος; βεβαίως τήν έκ Κραν- 
νώνος διά τοΰ ετέρου τών στενών τής νΰν «Γούνιτσας» ή «Μπου
γαζιού» βραχυτέραν, ή τήν μακροτέραν εις Τύρναβον, διότι πρός 
« Κουτσόχερον-Κλωκοτόν-Κριτσίνι» εβη ό Άμύνανδρος- άν πε
ραιτέρω έκ τίνος τών μνημονευθέντων σημείων έβαινε διά τής 
Ποταμιάς εις Χυρετίας, θά συνήντα προ αυτών τήν Μάλλοιαν-
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ούτως οί Αυστριακοί καί οι άλλοι θά είχον επιχείρημα ύπέρ της 
εαυτών γνώμης' άλλ’ έν τοιαύτη περατώσει ό Αίβιος θά άντέ- 
φασκε πρός εαυτόν, άφ’ ου έν τοΐς παρατεθεΐσιν άνω ύφ’ ημών 
χωρίοις αύτοΰ αναφέρει κατά την δόόν ταύτην πρώτον τάς Χυ- 
ρετίας καί επειτα την Μάλλοιαν, και δηλοΐ έμφανώς δτι ή Μάλ- 
λοια δεν κεΐται Νοτίως των Χυρετιών' ίνα λοιπόν μή περιαχθή 
υπό των νεωτέρων εις άντίφασιν αδίκως ό συγγραφεύς οϋτος, 
όποχρεούμεθα νά ύπολάβωμεν ή δτι ή πορεία τοΰ Μενίππου 
έγένετο οδχί διά Ποταμιάς, άλλά πρός την «Μελούναν» και 
’Ελασσόνα, έξ αδτης δέ διά δύο τμημάτων στρατού εις Δομένι- 
κον, καί διά της νΰν «Κονιατσης» εις Άνάληψιν, ένθα τίθεμεν 
την Μάλλοιαν, έκεΐθεν δέ πάλιν 6t’ Έλασσόνος εις την πεδιάδα 
της νΰν «Δούχλιστας, η δτι ό Αίβιος πρωθυστέρως έγραψεν ως 
άνω τάς δύο πόλεις' πάντως δ’ έκτης «Δούχλιστας» έπιστρέψας 
πάλιν ό Μενιππος καί δι’ Έλασσόνος-Μελούνας-Τυρνάβου βα- 
δίσας, έφθασεπαρά τήν Αάρισαν καί ήνώθη μετά τοΰ Άντιόχου.1)

Κατά ταΰτα η τε Μάλλοια καί τό Έρικίνιον περιορίζονται, ώς 
κείμεναι εντός τοΰ τριγώνου, δπερ σχηματίζει τις, ένών δι’ ευ
θειών τό νΰν Δομένικον, τό ΙΙαλαιόκαστρον Συκιάς καί τό υπέρ 
τό «Μάτι» Καρατζόλ. ’Ακριβώς είς τό αύτό συμπέρασμα άγό- 
μεθα έκ της μελέτης τών υπό τοΰ Αιβίου έν 42, 67 λεγομένων 
περί τών κατά τοΰ βασιλέως Περσέως πολεμικών έπιχειρήσεων 
τοΰ ύπάτου Αικινίου Κράσσου τφ 171 π. Χρ., εις τό δτι δηλα 
δή ή Μάλλοια καί τό Έρικίνιον πρέπει νά ζητηθώσιν επί τής 
έκ Γόννων καί Φαλάννης όδοΰ κατά τήν Περραιβικήν Τρίπολιν 
έγγύς αυτής, καί δή κατά τό Βορειότερον ήμισυ τής κοιλάδος 
τής Ποταμιάς.

Διότι ή πορεία τοΰ ύπάτου τούτου λογίζεται έκ Γόννων in

') "Αν ό Λίβιο; εγραφε profectus Chyretias et Malloeam, θά έδηλου 
τήν «Μπουγαζιού» ή «Γούνιτσας» εισβολήν του Μενίππου* είπών δ’ άντιθέτως, 
νοεί δι’ άλλου σημείου γενομένην τήν πορείαν εις ΓΙεοραιβίαν, ή υποδηλοϊ ταυ

τόχρονον τήν κατά τών Χυρετιών καί τής Μαλλοίας πολεμικήν ενέργειαν τό 

τελενταιον τούτο, συμβιβάζον τά πράγματα, «ραίνεται τό πάντων πιθανοίτατον.
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Perrhaebiam flexis itineribus1) Malloea primo impetu 
capta et direpta, Tripoli aliaque Perrhaebia recepta, 
Larisam rediit- έκ τοΰ χωρίου τούτου καθίσταται δλως άπί- 
θανον τό δτι ό Κράσσος έδάδισεν έκ τοΰ νΰν Δερελί προς Τύρ- 
ναδον-Μπουγάζι-Ποταμιάν, ϊνα φθάση εις Τρίπολιν, παρούσης 
όοοΰ επιπόνου μεν επίσης, άλλα κατά τό ήμισυ καί πλέον συντο- 
μωτέρας, της έκ Δερελί διά Δελερίων-Καρατζόλ-Μελούνας-Έλασ- 
σόνος-Κονιατσης-Άναλήψεως-Κεφαλοβρύσου εις την κατά την 
Δούχλισταν πεδιάδα της ΙΙερραιβικης Τριπόλεως- έπέστρεψε δέ 
διά της συνήθους όδοΰ (βλ. άνω σελ. 176), ήτοι όι’ Έλασσόνος- 
Μελούνας-Μάτι-Τυρνάβου, εις Λάρισαν ή Μάλλοια άρα πρέπει 
νά ζητηθή κατά τήν μνημονευθεΐσαν συντομωτέραν οδόν καί 
έντός του περιγραφέντος τριγώνου, ένθα περιλαμβάνεται καί τό 
Έρικίνιον.

Ούτως άγόμεθα εις τό νά ύποπτεύσωμεν δτι ή όλίγον υπέρ τό 
Καρατζόλ άρχαία πόλις, ής συχνότατα μέν έβλέπομεν τήν διεύ- 
θυνσιν των τειχών, πορευόμενοι τήν έκ Τυρνάδου είς Ελασσόνα 
καί τάνάπαλιν όδόν, ούοόλως δέ ήδυνάμεθα νά έξερευνήσωμεν, 
ώς κειμένην πέρα των συνόρων έν τή Παλαια Έλλάδι, έν φ ή 
έργασία ήμών τότε ήτο περιωρισμένη άποκλειστικώς είς τά της 
Νέας Ελλάδος έπελευθερωθέντα μέρη, είναι ίσως ή τό Έυικίνιον 

ή ή Μάλλοια· έμάθομεν δέ δτι πολλαί έπιγραφαί εδρέθησαν έν Κα
ρατζόλ, κτιζομένης έκκλησίας τινός, προ ικανών έτών, χαί δτι 
αδται ένετειχίσθησαν έν αυτή' μία τούτων, ψήφισμα ουσα, καί 
εύκρινώς διασφζουσα τό δνομα τής έκδούσης αδτό πόλεως, ήδύ- 
νατο πλεΐστα νά διαφώτιση καί τάς άνω εικασίας νά μετριάση, 
μεταβάλλουσα είς βεβαιότητα πολλάς υποθέσεις, άναιροΰσα δ’

') l lexa itinera είναι ό κοινώς νυν καλούυ-ενος jj « περικοπές δρόμος», 
ί|τοι δύσβατος μέν καί ανώμαλος, συντομώτερος δέ τοΰ αμαξιτού 5) εύβάτου, η 
«τσακιστός», ήτοι ιπικαμπης διά λίαν δύσβατων ατραπών, αί'τινες καί «γιδό
στρατες» καλούνται· άμφοτέρας τάς ιδιότητας έχει ή νΰν οδός εκ Δερελί διά τοΰ 

Στενού Μουσαλάρ εις Δελέρια η Καρατζόλ· διότι πολλάκις ανέρχεται τις καί 

κατέρχεται δι’ ατραπών.
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έτέρας πλείστας. Πάντως ή Μάλλοια φαίνεται ούσα περιμάχητός 
τις πόλις, έκ των άνω παρατεθέντων χωρίων, καί είναι πολύ άξι'α 
τοΰ κόπου ή άναζήτησις αύτής, ώς και τοΰ Έρικινίου, έξ ου 
κατήγετο ό στρατηγός των ΙΙερραιβών Όρθαγόρας (βλ. Άρχ. 
Έφημ. 1912 σελ. 64-65). Έν τφ παρόντι θεωροΰμεν πιθανώ- 
τατον, έκ των προεκτεθέντων συμπεραίνοντες, ότι Έρικίνιον μεν 
είναι ή εν Καοτρι Σκόμπας αρχαία τετειχισμένη πόλις, Μάλ- 

λοια όέ ή παρά τήν Άνάληψιν Συκιάς κατά τό Βορειότατον 
τέρμα τής κοιλάδας τής Ποταμιάς όχυροτάτη άρχαία πόλις- διότι 
τά πλείονα καί τοπογραφικής σημασίας χωρία τοΰ Λιβίου, όντα 
βεβαίως περίληψίς τις των τοΰ Πολυβίου, αύτόπτου κατά τά 
πλεΐστα των μερών τούτων (βλ. κατωτέρω κεφ. ε') γενομένου, 
συνηγοροΰσιν υπέρ τοιαύτης γνώμνης. Ή δ’ έν Καρατζόλ άρ- 
κούντως σημαντική άρχαία πόλις είναι άλλη τις, ήν έν καιρώ 
θά προσδιορίσωμεν.

"Οτι δέ δεν δύναται ούτε τό νΰν Παλαιόκαστρον παρά τήν 
Συκιάν, Βορείως των αρχαίων Μυλών καί τής νΰν Άναλήψεως 
κείμενον, νά έκληφθή ώς Μάλλοια, άποδεικνύεται έκ των ευθύς 
έν τοΐς κάτω λεγομένων, οι1 ών βεβαιοΰται ότι έκεΐ έκειτο ή 
Μονδαία' καί περί μέν τής θέσεως αυτοΰ έγράψαμεν έν τοΐς 
Πρακτ. 1912 σελ. 237" λεπτομερείς δ’ έρευνας δέν έξετελέ- 
σαμεν οδό’ ένταΰθα, άπασχοληθέντες είς άλλα σημεία- μόνον 
έπιγραφάς τινας καί άρχαία μικράς σημασίας συνηγάγομεν καί 
μετεκομίσαμεν εις τό Μουσείον Έλασσόνος 5π’ άριθ. 83’ 84- 
8δ- 8ί>- 87- 93, περί ών βλ. άνω σελ. 160.

Τήν Μονδαίαν ταύτην παρ’ ούδενί των συγγραφέων εύρομεν 
άναφερομένην τό περίεργον τούτο γεγονός, άν δέν υπήρχε τό 
παρά τήν Άνάληψιν τής Συκιάς Κάστρον, ήδύνατο νά φέρη τήν 
υποψίαν, μήπως παρεφθάρητό όνομα α'ύτής ύπότών βιβλιογράφων 
έν τοΐς συγγράμμασι των παλαιών, μάλιστα τοΰ Λιβίου- διότι πε
ρίεργον έπίσης είναι τό ότι έν ούδεμιά έπιγραφή τής Θεσσαλίας 
εύρέθη άναφερομένη ή Μάλλοια, οδό’ έν ψηφίσματι των Γον
νέων μάλιστα, τοδναντίον δ’· έν πολλαίς ή Μονδαία· ήδύνατο λοι
πόν τις, λαμβάνων ύπ’ όψιν ότι ή Μάλλοια μόνον Νοτίως των
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Χυρετιών δεν δύναται νά κήται (πρβ. άνω σβλ. 182), νά ύπο- 
θέση αυτήν ή εύρισκομένην μεταξύ που Δομενίκου καί Παλαιοκά
στρου Συκιάς, ή οΰσαν τήν αυτήν πόλιν Μονδαίαν και Μάλλοιαν 
τοιαύτη δμως έμμονος παραφθορά δυσχερώς θά ύπεστηρίζετο, 
προκειμένων ετέρων έρμηνειών, μάλιστα τοΰ Κάστρου Άναλή- 
ψεως, λίαν εύθέτως προσαρμοζομένου προς παραδοχήν τής Μαλ- 
λοίας έν αύτφ· πάντως απαιτούνται ερευναί τινες έν τοϊς έρειπίοις 
τοΰ Καρατζόλ, έτι δέ παρά τδ νΰν «Γκριτζόβαλι» και τήν 
«Κονιατσήν», ένθα λέγονται ύπό χωρικών, άλλ’ ούχΐ μετά 
πλήρους βεβαιότητος καί άξιοπιστίας, υπάρχοντά τινα Παλαιό- 
καστρα, μάλιστα δ’ έπΐ των τής Μολόγουστας-Βλαχογιάννη- 
Άναλήψεως καί τοΰ ΙΙαλαιοκάστρου Συκιάς, ί’να πάντα ταΰτα 
έξακριβωθώσι δι’ αναμφισβήτητων επιγραφικών ευρημάτων' τοΰτο 
δέ ακριβώς προτιθέμεθα νά έκτελέσωμεν διά μικρών άνασκαφι- 
κών ερευνών λίαν προσεχώς.

"Οτι δμως φέρεται ή Μονδαία έπί τοΰ τελευταίου τούτου χω
ρίου, ήτοι τοΰ ΙΙαλαιοκάστρου Συκιάς, κειμένη, άποδεικνύεται έκ 
ψηφίσματος, εύρεθέντος έν Κερκύρα (Dittenb. Syll.2453=IG 
IX1 689) καί άνήκοντος τφ ετει 193-192 π. Χρ.1)' έν αύτφ λέ
γεται «[έπιτρο | πάν] δόντων Μονδαιέων καί Άζωρι | [αστά]ν 
κτλ.», «.έκρίναμε | [ν έλθ]όντες έπί τάν χώραν περιαγησα | [μέ- 
νων] έκατέρων ορούς είμεν Μον | [δαιεΰσι]ν καί Άζωριασταΐς 
από τ . . . κτλ.»' ούτως άναφέρεται κρίσις διαιτητική ξένων δι
καστών περί δρων Μονδαιέων καί Άζωριαστών άλλ’ ή *Αζω- 
ρος κείται έπί τοΰ νΰν λεγομένου «Παλαικάστρου Βουβάλας», 
περί οδ λέγομεν κάτω έν κεφ. ε'.

Γνωστής λοιπόν οδσης της Άζώρου καί έκ τών προς τήν Δολί- 
χην δρων αύτής έξ άλλης, νεωστί εύρεθείσης έπιγραφής, περί ής 
βλ. κάτω σελ. 195, προσέτι δέ βεβαίας οδσης τής θέσεως τής 
Όλοοσσόνος καί τών Χυρετιών. δεν δύνανται οι Άζωριασταί νά 
άμφισβητώσι περί δρων πρός άλλην τινά πόλιν, εί μή πρός τά

1) Δεν ανήκει τοϊς ολίγον μετά το 178 π. Χρ. -/_ρονοις, ώς έγοάψαμεν έν τοϊς

Πρακτ. 1910 σελ. 263, -ειθόμενοι τω Dittenbei’ger.
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Βορροδυσμικά, Δυσμικά ή Νότια χύτης καί ο όχι μακράν κειμέ- 
νην, οόσαν δέ Περραιβικήν (καίπερ οόχί πάντοτε' διότι τό μνη- 
μονευθέν εκ Κέρκυρας ψήφισμα φέρει αυτήν κατά τούς χρόνους 
εκείνους οόσαν Θεσσαλικήν, ένεκα τής αναγραφής του τε 
στρατηγού των Περραιβών και τού των Θεσσαλίαν άλλ’ ίσως 
τό τελευταϊον τούτο δυναται καί άλλως νά έρμηνευθή, ώς θά 
ε’ίπωμεν αλλαχού) καί μή άνήκουσαν τή ομοσπονδία τής Τρι
πόλε ως' άλλ’ έρευνήσαντες τά πρώτα σημεία, οόδέν Παλαιό- 
καστρον ούτε εΰρομεν, οόδ’ έμάθομεν ύπαρχον' καί τά μέρη 
δ’ εκείνα είναι δασώδη, δύσβατα καί άπρόσφορα πρός άρχαίαν 
'Ελληνικήν πόλιν, πλήν των παρά τό Κεφαλόβρυσον καί τήν 
Βελανίδαν(βλ. Πρακτ. 1912 σελ. 237), ένθα όμως δεν άναφέ- 
ρεται Παλαιόκαστρον, ούτε ήμεΐς εϊδομεν εμφανές τι, καίπερ δι- 
ελθόντες έν ευδία καί έν καιρφ ημέρας έκείθεν.

Μόνον άρα λεπτομερέστατη έρευνα καί άνασκαφαί μεθ’ ευρη
μάτων επιγραφικών άριδήλων δύνανται νά άναιρέσωσι τήν έν τφ 
παρόντι πιθανωτάτην θέσιν τής Μονδαίας έν Παλαιοκάστρφ Συ
κιάς' άναφέρεται δ’ ετι σαφώς ή Μονδαία, ώς έχουσα σπουδαΐον 
ιερόν τής Θέμιδος έν έπιγραφή τής ’Ηπειρωτικής Δωδώνης, 
ένθα ύπάρχει εηικοίνωαις ή ερώτηοις πρός λήψιν χρησμού, ή 
εξής, ώς κεΐται παρά Dittenb. Syll.3 793:

Δί Νάωι καί Διώναΐ'
έπικοινάται Μον[δ]αιατάν τό κοινόν πέρ το(ί)[άρ- 
γύρροι τάς Θέμιστο(ς), αί ά(ν)εκτ[ό]ν έστι τάι θέμι- 
σ]τι καί βέλτιον έ(σ)κιχρέμεν.1)

Επίσης δ’ έν άνεκδότφ ψηφίσματι τών Γοννέων τιμώσιν οί Γον- 
νεΐς δικαστάς Μονδαιεΐς καί άναφέρουσιν άνάθεσιν τού ψηφί
σματος καί έν τφ ίερφ τής Θέμιδος έν Μονδαία' έν δέ Bull, 
de Corr. Hell. VII σελ. 185 κ. έ. (καί Athen. Mitteil. 
VIII σελ. 381) δεν εόκρινείται υπό τών έκδοτών, έάν πρέπη νά *)

*) Τινά της επιγεαφης ταύτης δέονται έτέρων άναπληρώσειυν καί διάφορου 
έρμιηνείας.
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γραφή πιθανώτερον «έν [Μ]ονδαίαι» ή έν [Κ]ονδαίαι», περί 
ής βλ. Πρακτ. 1910 σελ. 260-261 καί Άρχ. Έφημ. 1212 
σελ. 80.

Σημειωτέον δ’ έν τέλει δτι ή Δωδώνη μετά τής πρωτευούσης 
τοΰ βασιλείου τοΰ Γουνέως Κύψου πρέπει να ζητηθώσι κατά τά 
σημεία ταΰτα, υπεράνω τής Ποταμιάς μέχρι των στενών Σαραν- 
ταπόρου κατά τό Δυσμικόν τμήμα τής Περραιβικής Τριπόλεως- 
καί περί μέν τής δυσχειμέρου Δωδώνης, ήτις φαίνεται νοουμένη 
εν τφ Καταλόγφ ως δρος μάλλον, ήττον δέ ως πόλις, είπομεν έν 
τοΐς άνω σελ. 165. Περί δέ τής Κύψου, λέγομεν δτι τά δέοντα 
κάτω έν κεφ. ε .

Νοούνται δ’ έν τώ βασιλείφ τοΰ Γουνέως δύο έθνη οίκοΰντα, 
οι Αίνιάνες και οι ΙΙερραιδοί, ών ή θέαις δεν δύναται άσφαλώς 
νά καθορισθή, άν δήλον δτι οί μέν Αίνιάνες κατφκουν τά περί 
τήν Ποταμιάν, οί δέ Περραιβοί τά προς Βορράν αυτής, ή δλως 
άναμείζ" άλλ’ έπειδή των μέν Περραιβών αί οικήσεις παραμέ- 
νουσι σταθεραί καί διαρκείς έν τή κοιλάδι τοΰ άνω Σαραντα- 
πόρου, των δ’ έν τή Ποταμιά άσταθέστεραι, διότι κατόπιν ένταΰθα 
καί Θεσσαλοίτινες, οί κάτοικοι τήςΜονδαίας (βλ. άνω σελ. 186), 
χαρακτηρίζονται καί Έστιαιώται καί Περραιδοί, δήλον δτι οί έν 
Χυρετίαις (βλ. άνω σελ. 17 2), δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι οί Αί
νιάνες θά κατφκουν τότε τήν περί τήν Ποταμιάν μάλλον χώραν, 
μετά δέ τά Τρωικά κατήλθον εις τήν ΑΕνίδα καί ΟΕταίαν- καί 
σήμερον οί κάτοικοι τής Ποταμιάς, από Κεφαλοβρύσου μέχρι 
Δαμασίου, δεν έχουσι τό πνεύμα τής έν ταΐς οικήσεσιν έμμονής 
καί σταθερότητος, ούδέ τόν πόθον τής άπαλλοτριώσεως των «τσι- 
φλικίων», όνπερ ειδομεν ύπάρχοντα παρά τοΐς Βορειοτέροις, ών 
μάλιστα οί έν Βουβάλα καί Βούρμπα παρεκάλεσαν ήμάς εύθύς 
μετά την άπελευθέρωσιν νά συντάξωμεν αιτήσεις αυτών πρός τήν 
Κυβέρνησιν περί έξαγοράς των άγρών από των κτητόρων ύπ’ 
αύτών των γεωργών- είναι δέ πρός τούτοις οί τελευταίοι ουτοι 
μάλλον άρήιοι καί τολμηρότατοι, όμοιάζοντες τοΐς ευζώνοις τής 
ΙΙαλαιάς Ελλάδος, έν φ οί τής Ποταμιάς άνθρωποι φαίνοντα1 
λίαν φΰήσυχοι καί αδρανέστεροι- διό έκεΐνοι μέν μάλλον θά
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ήσαν οί μενεπτόλεμοι Περραιβοί τοΰ Όμηρου, ούτοι δέ οί απλώς 
υπό τοΰ ποιητοΰ άνευ χαρακτηριστικού επιθέτου έκφερόμενοι 
Αίνιάνες.

ε ). Έν Άζώρω, Δολίχη και Πυθίω της Τριπόλεως.

Τα τείχη της Άζώρον “Αζώριον τάφος θαλαμοειδής' νεο
λιθικοί συνοικισμοί επιγραφικά ευρήματα' Κυφός' άρχαΐαι 
τοπωννμίαι περί τα στενά τοΰ Σαρανταπόρον σύγκρισις των 
μαχών Περαέως - Μαρκίον προς τάς τον ‘Ελληνοτουρκικού 
πολέμου τον 1912' αί εις Μακεδονίαν δίοδοι' επιγραφαί 
Δολίχης καί Πυθίου' ή πολιτική σνσταοις τής Περραιβικής 

Τριπόλεως.

Έξ Έλασσόνος μεταβαίνει τις διά τής αμαξιτού Βορροδυ- 
σμικώς μέχρι τής παρά τό χωρίον Αακκοΰδι γέφυρας. Έκεϊθεν 
υπάρχει άτραπός εύβατος εις Βουβάλαν, έφ’ ής δύναται, μεθ’ Εκα- 
νής δμως δυσχερείας, νά όδευση φορτηγίς άμαξα. Τό χωρίον 
Αακκοΰδι θά έπωνομάσθη ίσιος έκ τοΰ συμβεβηκότος' διότι είναι 
έκτισμένον εντός περικεκλεισμένου χώρου, όμοιάζοντος λάκκφ· 
παράκειται δέ καί ποτάμιον, δπερ προσηγορικής καλοΰσιν οί 
κάτοικοι λάκκον. Οί ένταΰθα κατοικοΰντες γεωργοί είχον άρτι 
εξαγοράσει τούς αγρούς παρά τοΰ κυρίου τοΰ χωρίου αύτων, 
ίνα δέ άποπληρώσωσι τό τίμημα, είχον μεταβή οί νεώτεροι καί 
άλκιμώτεροι εις την ’Αμερικήν καί πλεΐστοι έπέστρεψαν εύθύς 
μετά τον πόλεμον' βλέπει δέ τις εκεί πολλούς φέροντας την έν- 
δυμασίαν των ’Αμερικανών εργατών καί άκούει όμιλοΰντας την 
’Αγγλικήν γλώσσαν' λίθοι τινές έξ άρχαίων οικοδομημάτων είναι 
έντετειχισμένοι έν τή εκκλησία, ίκανώς μεγάλη παρά τήν σμι- 
κρότητα τοΰ χωρίου, άλλ’ ούδείς φέρει επιγραφήν' έκομίσθησαν 
δ’ έκτου «Παλαικάστρου», δπερ κεϊται μεταξύ Αακκοΰδι καί 
Βουβάλας, εγγύτερον πρός τήν δευτέραν άρχαϊον φρούριον ούδέν 
φαίνεται παρά τό Αακκοΰδι, ουδέ μνημονεύεται υπό τών χω
ρικών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:57:36 EEST - 18.237.180.167



’Ανασκαφαϊ καί ερευναι έν Θεσσαλία καί Μακεδονία 189

Περαιτέρω, βαδίζων τις επί γηλόφων ηπίων, διακρίνει μετ’ 
ου πολύ έμπροσθεν αυτού ύψούμενον σημαντικόν βουνόν καί 
σαφή έπιφαινόμενον περίβολον αρχαίων Ελληνικών τειχών επ’ 
αυτού ίκανώς μέγαν, τόν τής ' Αζώρου, ώς άποδεικνύεται έκ τών 
έν τέλει τοΰδε τού κεφαλαίου λεγομένων λευκάζουσι δέ οί 
επ’ αυτού λίθοι, διότι όρύσσονται έπΐ τού βουνού καί εντός τής 
αρχαίας πόλεως μάρμαρα λευκά σχιστοειδή, ούχ'ι πολύ καλά' 
επειδή δμως ούτως έβλάπτοντο τά αρχαία τείχη, ήμποδίσαμεν τήν 
περαιτέρω λατόμησιν, έπιτρέψαντες αυτήν εςω καί μακράν τής 
αρχαίας πόλεως, ένθα δεν είναι καί πολύ πρόσφορον πρός τοι- 
αύτας εργασίας τό έδαφος.

Σχηματίζει δέ ό παραρρέων τήν άρχαίαν ταύτην πόλιν Σα- 
ραντάπορος τρία τέταρτα σχεδόν κύκλου, περιβάλλων τόν βουνόν, 
καί ποιών ούτω φυσικόν οχύρωμα άριστον, δπερ ένισχύεται ύπό 
τού άποκρημνού τής θέσεως' διότι Βορρείως μέν καί τι Δυσμικώς 
είνε άβατος ό βουνός ούτος, Άνατολικώς δέ λίαν άπότομος, μό
νον δ’ έκ Νότου κατέρχεται όμαλώτερόν πως πρός τόν έπανερχό- 
μενον έκ τής μεγάλης αυτού καμπής ποταμόν, όστις είναι μέν 
πλατύς, άλλ’ ούχί βαθύς' διά δύναταί τις εύκόλως νά διαβή αυ
τόν έφιππος καί κατά Μάρτιον έτι μήνα, πεζός δέ μόλις μέχρι 
τών γονάτων βρέχόμενος, πλήν κατά τήν καμπήν, ένθα είναι 
αδιάβατος" έχει δέ ύδωρ καθαρόν καί ροΰν τά πολλά ήπιον καί 
χαρίεντα ώς φλοισβίζοντος βυακίου ήδη από τών στενών Βο- 
ρείιυς υπέρ τά νύν «Χάνι Χατζηζώγα».

ΓΙεριελθόντες τήν άρχαίαν πόλιν, είδομεν δτι διατηρεί κα
λώς τό διάγραμμα τών τειχών, ένιαχοΰ εις ύψος τεσσάρων μέ
τρων σωζομένων, καί δή κατά τά ’Ανατολικά τής άκροπόλεως' 
διότι τά άνώτατον σημεΐον τού σχεδόν κωνικού βουνού περιλαμ
βάνει τήν άκρόπολιν, ισχυρότατα τετειχισμένην δι’ ίδιου τά πολλά 
τείχους μετά μεγάλων τετραγώνων πύργων ίσως καί όνομα 
ίδιον είχεν αΰτη, καλουμένν) Άζώριον, ήτοι μικρά ’Άζωρος, καί 
έφρουρείτο ύπό ιδίας έντοπίου φρουράς τών καλουμένων οπλο
φόρων (βλ. Άρχ Έφημ. 1911 σελ. 125 καί σημ. 1 καί 1913 
σελ. 34-35), εί μή ’Αζώριον ώνομάζετό τι έτερον μικρόν φρού-
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ριον περαιτέρω πρός τά Καμβούνια, δπερ δμως δεν φαίνεται πι
θανόν' ή κατασκευή των τειχών έκ λαξευτών όγκολίθων, δρθο- 
γωνίων ή τραπεζοειδών, είναι ισχυρότατη καί επιμελέστατη' 
ρυθμός τής τειχοδομίας είναι ό πρώιμος ίσοδομικός, καί φαίνεται 
λίαν πιθανόν δτι τα τείχη ταΰτα έποιήθησαν περί τό τέρμα τής 
Ε' π. Χρ. έκατονταετηρίόος' διότι ένδεικνύουσι την χαρακτηρι
στικήν ευσυνειδησίαν καί επιμέλειαν τής εργασίας, ας ιδιότητας 
παρατηροΰμεν μάλιστα εν τοϊς εργοις τών χρόνων εκείνων διότι 
καί τά συμπληρωτικά μικρών κενών βύσματα έλλείπουσι, καί αί 
βαθείαι πλαισιοειδείς γωνιώσεις' οι πύργοι είναι βραχύτατα προ
βεβλημένοι, κατά Ιν καί ήμισυ μόλις ή δύο μέτρα' οί δέ λίθοι 
έξωρύχθησαν έκ τοϋ βουνοΰ αύτοϋ παρά τά τείχη έκαστα' δτι 
ήτο άριστα ώχυρωμένη ήδη τώ 316 π. Χρ., άποδεικνύεται έκ 
τοϋ γεγονότος δτι ό ΓΙολυπέρχων έπολιορκήθϊ| έν αύτή τότε, 
καθ’ ά λέγει ό Διόδωρος έν ΙΘ' 52.

Εντός τής άκροπόλεως πρός τά πλάγια αυτής, ύπάρχουσιν 
έρείπια όρθογωνίου άσβεστοκτίστου οικοδομήματος, βεβαίως έκ- 
κλησίας χριστιανικής, ήτις φέρεται έτι έν μνήμη παρά τοϊς χω- 
ρικοΐς, ως ούσα τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου- έποιήθη δ’ έξ ύλικοΰ 
αρχαίου Ελληνικού ναοΰ, ού έτι πολλοί λαξευτοί κυβόλιθοι καί 
τρεις κίονες άνευ. αύλάκων διακρίνονται- έπειδή ένταΰθα εύρέθη 
βάσις ή κιονόκρανον παραστάδος μετ’ Απελευθερωτικών έπιγρα- 
φών, ήν έκομίσαμεν εις τό Μουσεΐον Έλασσόνος υπ’ άριθ. 79, 
είκάζομεν δτι υπό τήν έκκλησίαν υπάρχει ό αρχαίος Ελληνικός 
ναός τής πολιούχου θεότητος τής πόλεως, ένθα άνετίθεντο τά 
ψηφίσματα καί αί Απελευθερώσεις, καθ’ α συμβαίνει έν πλείσταις 
πόλεσι τής Περραιβίας καί Θεσσαλίας' απαιτείται άρα άνα- 
σκαφή αύτοϋ πρός εύρεσιν τοϋ αρχείου τής πόλεως, δπερ θά 
είναι έπίσης πλούσιον, ώς τό έν τώ ίερώ τής Άθηνάς ΙΙολιάδος 
τών Γόννων.

Κατά τά Απόκρημνα σημεία τοϋ βουνοΰ τό τείχος τής Ακρο- 
πόλεως έλάχιστα ή ουδόλως διατηρείται, διότι θά έκρημνίσθη 
συν τώ χρόνω πρός τόν Σαραντάπορον, έπειδή έκόπησαν αί πλεΐ- 
σται τών μεγαλοπρεπών έπί τής άκροπόλεως δρυών, ών τινες
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μόλις και νΰν διετηρήθησαν- ήτο όέ τό τείχος τοΰτο κοινόν πρός 
τό της κάτω πόλεως, ήτις ιδιαιτέρως έτειχίσθη από τοΰ τέρμα
τος των άποκρήμνων σημείων, διά δύο βραχιόνων πρός Νότον 
εκατέρωθεν. Έποιήθη δε τό τείχος τούτο δι’ όγκωδεστέρων ετι 
λίθων, ομοίως μέν τω τής άκροπόλεως, άλλ’ ίσως όλίγας δεκά
δας ετών ύστερώτερον δεν διετηρήθη δμως, εί μή καθ’ & σημεία 
υπάρχουσι δασύτεροι πρίνοι, συγκρατήσαντες βεβαίως τούς λίθους" 
κατά τό άκρον αύτής πρός Νότον καί παρά τον έπιστρεφόμενον 
ποταμόν, ένθα είναι τό μόνον όμαλώτερον σημειον αυτής, ώς 
εΐπομεν, θά ύπήρχεν ή αγορά καί τά δμοια δημόσια οικοδο
μήματα.

Έτειχίσθη δέ ή πόλις αΰτη καί είς μεταγενεστέρους 'Ρωμαϊ
κούς ή Βυζαντιακούς χρόνους, ίσως υπό τού ’Ιουστινιανού, κα
θ’ & ή Όλοοσσών καί αί Χυρετίαι (βλ. άνω σελ. 152 καϊ 1 71 )- 
διότι διατηρείται άσβεστόκτιστος περίβολος, ϊσχυράς καϊ λίαν 
παλαιός, ενιαχού είς ύψος δύο μέτρων σωζόμενος, περιλαμβά
νουν κάτω πόλιν επίσης, περιωρισμένην κατά τό ήμισυ από της 
Ελληνικής, καϊ άκρόπολιν έλλειψοειδή, εντελώς δι’ ιδιαιτέρου 
περιβόλου τειχισθεϊσαν, κατά την κορυφήν τοΰ βουνού, καϊ πε- 
ριλαβοΰσαν τό ήμισυ επίσης της άρχαίας- έν τώ μέσφ της με
σαιωνικής ταύτης άκροπόλεως ύπάρχει μικρόν τετράγωνον άσβε- 
στόκτιστον οικοδόμημα, μή διατηρούν πολλούς μηδέ σπουδαίους 
λίθους παλαιοτέρων Ελληνικών κτισμάτων- έγγύς αυτού λέγεται 
δτι τό μεσαιωνικόν τείχος έχει κρύπτας καϊ εϊσόδους, ών ημείς 
μόλις ίχνη άβέβαια εϊδομεν, διότι είχε καταπέσει τό τείχος τούτο, 
καϊ έβύσθησαν τά παλαιότερον ύπό των χωρικών δφθέντα, ώς 
λέγουσι, τοιαΰτα ίχνη, άτινα όντως φαίνονται ώς λίαν πιθαναϊ 
κρύπται, ένεκα τοΰ πάχους καϊ τής σοβαρότητος των τειχών.

’Εξαίρετος δέ είναι ή θέα έντεΰθεν πρός τε τήν γηλοφικήν 
πεδιάδα τής Δούχλιστας Άνατολικώς καϊ τόν άνυψούμενον 
ήπίως καί μετά μεγαλοπρεπείας Όλυμπον, ετι δέ πρός τά φα
ραγγώδη καί βαθέα Καμβούνια Λυσμικώς, ών ή έντεΰθεν μά
λιστα θέα δικαιολογεί πληρέστατα τήν ύπό τού Όμηρου δοθεΐ- 
σαν επωνυμίαν τής δνσχειμέρον Δωδώνης, περί ής εΐπομεν άνω 
σελ. 165-166 και 187.
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Υπάρχει δέ δλίγον έξω των τειχών της ’Ανατολικής πλευ
ράς της κάτω πόλεως καί εγγύς τοΰ ποταμού τύμβος χωματώ- 
δης χειροποίητος, ίκανώς όψηλός. έφ’ ού ολίγον πρό τοΰ πολέ
μου είχον ποιήσει δύο σκαφάς τυμβωρύχοι έκ Τσαριστάνης υπό 
την όδηγίαν τινός Κατσαπρόκα παρονομαζομένου, την μέν κατά 
τό μέσον της Νοτανατολικής πλευράς, τήν δέ κατά την βάσιν 
της Δυσμικης προς τήν άρχαίαν πόλιν κατά ταύτην είχον εΰρεt 
θύραν μαρμαρίνην δίφυλλον μεθ’ ομοιωμάτων άναγεγλυμμένων 
λεπτομερειών πραγματικής θύρας, ήτοι φατνωμάτων, ρόπτρου 
καί τών τοιούτων, ής τό άνω ήμισυ είχον θραύσει οίκτρώς, τού 
έτέρου κειμένου ετι κατά χώραν βαθύτερον έν τή γή· προχωρή- 
σαντες δ’ ένδοτέρω, διέρρηξαν τό άνω ήμισυ τών παραστάδων 
καί πολλούς λίθους άψΐδος θολουμένης, πλήρους χωμάτων τά 
ένδον' διερευνήσαντες δέ τι βαθύτερον, δλίγον έσω τών παρα
στάδων, είχον συναντήσει μαρμαρίνην σορόν, ής διέρρηξαν τό 
πώμα καί έσύλησαν τά έν αυτή' έτέρας σοροΰ μόλις διαφαινόμενα 
ίχνη, διεκρίναμεν ήμεις διά προχείρου έρεύνης.

Τοιαύτη κατάστασις τοΰ εύχερώς άναγνωρισθέντος οδτω 
σπουδαίου καμαρωτού τάφου, ένέχοντος σορούς μαρμαρίνας 
οικογενειακού λίαν σημαντικού νεκροταφείου, άπήτει τήν άμε
σον έξερεύνησιν, ής ήρξάμην ευθύς τότε, ζητήσας άρμοδίως δι’ 
άποσταλέντος άγροφύλακος τήν άπαιτουμένην μικράν πίστωσιν 
άλλ’ 6 άγγελιαφόρος, έπανελθών έξ Έλασσόνος, έκόμισέ μοι 
εντολήν της έν Θεσσαλονίκη θεωρούσης έαυτήν προϊσταμένην 
τών αρχαιοτήτων Μακεδονίας Εφορείας, νά βεβαιώσω πρώτον 
διά δαπάνης πεντήκοντα (!) δραχμών, άν είχε συληθή ό τάφος' 
άπήντησα δτι τά ένδον είναι πλήρη χωμάτων, τής θόλου κατα- 
πεσούσης από λίαν παλαιών χρόνων, ή δέ βεβαίωσις τής συλή- 
σεως ή άσυλησίας έσήμαινεν δ τι καί ή πλήρης άνασκαφή' διότι 
φυσικψ τφ λόγφ έπρεπε νά καθαρισθώσι τά ένδον άπό τών χω
μάτων, ΐνα άποκαλυφθώσιν αί σοροί καί άλλα ίσως τοιαΰτα έν- 
τός κείμενα αρχαία, π. χ. κλΐναι κττ..

Άτυχώς ή Εφορεία έκείνη, υπό τοΰ τότε στρατιώτου Γ. 
Οίκονόμου, έφορου άρχαιοτήτων, διοικουμένη, ής καί τό τελευ-

Πρακτικά τον 1914
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ταΐον ήδη μνημονεύω, έν δφειλομένη πιστή εκθέσει των πεπρα
γμένων, έκ καθήκοντος καί κατ’ ανάγκην, ϊνα έν τφ μέλλοντι 
άποφεύγωνται αι έπιδειχθεϊσαι έν τή διοικήσει τής ύπηρεσίας 
ταύτης μεγάλαι άτέλειαι, αγνοούσα καί αύτήν τήν σημασίαν τού 
καμαρωτού ή θαλαμοειδούς τάφου, διαπνεομένη δ’ υπό τίνος 
πνεύματος παραδόξου δλως άντιδράσεως, μηδένα ές έμού τουλά
χιστον λόγον έχοντος *), άπηγόρευσε δι’ αποτόμου διαταγής τήν 
έρευναν ταύτης δ’ ένεκα τής άπαγορεύσεως έζήτησα τήν 
πλήρη άπομάκρυνσίν μου έκ τής ύπηρεσίας ταύτης καί τήν εις 
άλλο σημεΐον των άπελευθερωθεισών χωρών ή τής ΙΙαλαιας 
Ελλάδος μετάθεσίν μου, ή τήν έπάνοδον εις τό στρατιωτικόν 
σώμα, ω άνήκον άλλ’ ό αντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως και 
Γενικός διοικητής τής Μακεδονίας κ. 'Ρακτιβάν έπεμβάς, διηυ- 
θέτησε προχείρως τά τής διαφοράς, άναδαλών και τήν άνασκα- 
φήν αυτήν τούτου ένεκα ώρισα έκεΐ διαρκή φρουράν έξ αγρο
φυλάκων μετ’ αυστηρών διαταγών πρός φύλαξιν τού μνημείου, 
ου τήν τύχην αγνοώ άχρι τοΰδε.

Αέγουσι δέ οί χωρικοί άξιοπίστως δτι πολλοί τών λίθων τού 
τάφου τούτου έκομίσθησαν όλίγον πρό τού πολέμου είς Βουβά- 
λαν, καί δτι είχον μακράς έπιγραφάς, ας οί κτίσται άπέξεσαν, 
ί'να ποιήσωσι καινουργείς τούς λίθους καί οίκοδομήσωσιν αύτούς 
ούτως έν τφ κωδωνοστασίω τής έκεΐ έκκλησίας· εΐδομεν δέ όν
τως αύτό νεωστί ίδρυμένον καί τοιούτους λίθους έχον ή ύπαρ- 
ξις τών έπιγραφών πρό τής θύρας τού τάφου, ή παρ’ αύτήν είναι 
λίαν πιθανή, έκ τής εύρέσεως ύπ’ έμού όμοιων, παρά τήν θύραν 
έπίσης τού έν Γοννοκονδύλω-Όλυμπιάδι ήμισκάπτου έτι καμα
ρωτού, λίαν όμοιου τάφου, περ’ι ού βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 
323-329’ θά άνεφέροντο δε αύται, ως έκεΐναι, είς τούς ένδον 
τεθαμμένους έπισήμους καί σπουδαΐόν τι υπέρ πατρίδος έκτελέ- 
σαντας άνθρώπους.

') ’Ίσως οί ριηδέν, η σχεδόν μηδέν πράττοντες ’έν τινι κ.οινώ έργω, βλέπον- 
τες άλλους δρωντάς πως, φύσει έμποδίζουσι παντί σθενει αύτούς, ί’να καί ουτοι 
άπρακτώσιν.

13
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Ού μακράν τού τύμβου τούτου, διαβαίνοντες τόν Σαραντά- 
πορον, συναντώμεν επί της δεξιάς όχθης ίδρυμένον μύλον, καί 
εύθύς δπερκείμενον αύτοΰ γήλοφον επίπεδον, ούχΐ υψηλόν, έφ’ ού 
διακρίνονται πολλά θραύσματα νεολιθικών αγγείων περαιτέρω, 
Άνατολικώτερον αύτοΰ παρ’ έτερον μύλον, δπάρχουσι τάφοι, κε- 
ραμοστεγεΐς μάλιστα- εντεύθεν μετά εν τέταρτον ώρας φθάνομεν 
είς τό χωρίον Βουβάλαν, ίδρυμένον καί τούτο επί όμοιου μικρού 
νεολιθικού συνοικισμού" ήσαν δ’ εν τε τώ χωρίω καί επί τίνος 
κρήνης έξω αύτοΰ κατά τούς αμπελώνας, πολλαχοΰ έντετειχι- 
σμένοι λίθοι έπιγεγραμμένοη ους άπετειχίσαμεν καί μετεκομίσα- 
μεν είς τό Μουσεΐον Έλασσόνος ύπ’ άριθ. 68' 69' 70" 71' 72- 
η 78· άφήσαμεν δ’ έκεΐ ώς δυσμετακόμιστον τμήμα κίονος 
μετ’ επιγραφής, ίσως miliarium, καί στήλην, ήν άργά κατόπιν 
έμάθομεν δτι άπέκρυψέ τις χωρικός, Καραγκιόζης όνόματι.

’Ανήκει δέ τό χωρίόν Βουβάλα μετά τών πέριξ εύφορων άγ- 
ρών τη έν Έλασσό'/Ί μονή τής Όλυμπιωτίσσης, ήτις έχει εκεί 
μέγα μετόχιον, καί διορίζει έκάστοτε τόν συνήθη έπιστάτην, λυ- 
μαινόμενον τούς χωρικούς καί πλουτοΰντα είς βάρος αύτών- 
διό οί κάτοικοι, εύθύς μετά την έαυτών έκ τοΰ Τουρκικοΰ ζυγοΰ 
άπελευθέρωσιν, έζήτησαν τήν έξαγοράν τών οικιών καί γαιών, 
ϊνα άπαρτίσωσιν ίδιους κλήρους- είσί δέ φιλότιμοι καί φιλόξενοι 
οί χωρικοί ούτοι, όιατηροΰντες κοινή δαπάνη ξενώνα, ένθα δια- 
τρίβουσιν οί διερχόμενοι, πρός ούς έκαστος οίκος προσφέρει τρο- 
φήν καί οίνον, τοΰ παρακειμένου μετοχιού άρνουμένου πάσαν 
ξενίαν, εκτός αν τις βιαίως άπαιτήση αύτήν, πλήρη δέ πτωχίαν 
αύτοΰ οίκτροχοοΰντος τοΰ έν αύτώ έπιστάτου ψευδώς, ώς διά 
στρατιωτών έρευνησάντων έβεβαιώθημεν.

Θέσεις δέ όνομάζονται νΰν έν τοΐς πέριξ αί έξης: Παλαίκα- 
οτρο, ένθα ή αρχαία πόλις, 'Αϊ&ανάσης. ένθα έρείπια εκκλησίας, 
έπ’ αύτοΰ, Παλιοκκλήοι, έν τη κάτω άρχαία πόλει, Χράπα, ένθα 
είναι «μπηάι» ( = πηγάδι), Σκοχίνα, σύνορον πρός Αακκοΰδι, 
ένθα είναι «μνημούρια», Στένωιια, 'Ρεβενΐκος, ένθα είναι «πουρ
νάρια» πυκνά, Νεραντζιά, Άγριλιά, Παλιοχώρι, Λιμάτι, Βονρ- 
κολάκκια, (=βαρκά λάκκια), Άμάρμπεη, «βουνό», V 'Ράχες
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(=’ς τοίς 'Ράχες), 'ς τδ Κορί, 'ς Λάκκες, Κερασίνα 'Ράχη, ’ς την 
Άμαντ ζιονκα, ΙΙονρνάρ, Ιΐλακόπιτρες, Παλιό μέτοχο, Βαϋΰλακκο, 
σύνορον προς Βούρμπαν, Βονζα Δέντρα, Γκουμπάσα, ένθα πηγή, 
ήτοι «βρύσι», ' Αϊνικόλας, Άϊλιας.

Βορείως τής Βουβάλας μεταβαίνει τις επί γηλόφων μετά μίαν 
περίπου ώραν είς τό χωρίον Βούρμπαν, κείμενον επί κωνοειδούς 
υψώματος' επί τής κορυφής αύτοΰ υπάρχει μεγάλη εκκλησία, πρό 
όλίγων ετών κτισθεΐσα, τοΟ 'Αγίου ’Αθανασίου' επί του δαπέδου 
τής μεσαίας θύρας τοΰ ίεροΰ είναι έστρωμένη μεγάλη στήλη μετ’ 
αετώματος, ής ή επιγραφή έκ τών συνεχών πατημάτων κατέστη 
τελείως εξίτηλος' έτέρας παρακειμένης τμήμα, έφ’ ής έσφζοντο 
έτι γράμματά τινα άπετειχίσαμεν καί έκομίσαμεν, είς τό Μουσεΐον 
Έλασσόνος' εκεί είχεν άχθή πρό όλίγων ετών υπό φιλομούσων 
μοναχών τής μονής Όλυμπιωτίσσης, ώς λέγεται, βάσις Αρχιτε
κτονική, φέρουσα επί δύο εδρών μακράς άπελευθερωτικάς έπι- 
γραφάς, καί άέτωμα επιτύμβιου στήλης, φέρον επιγραφήν καί 
άνάγλυφον Μακεδονικήν άσπίδα, άτινα εΐχον ευρεθή, ώς λέγε
ται, κατά τήν άνοικοδόμησιν τής εκκλησίας ταύτης' ταΰτα μετά 
τών ευθύς κάτω άναφερομένων, α εδρομεν ημείς, άνεγράψαμεν έν 
τώ Μουσείω Έλασσόνος ύπ’ άριθ. 3' 9' 76' 77' 88' (βλ. άνω 
σελ. 160).

’Ολίγον ύπά τήν έκκλησίαν ταύτην υπάρχει έτέρα μικρά, 
μόλις συγκρατουμένη από τής είς ερείπια πτώσεως, ή τών 'Αγίων 
’Αποστόλων έκτίσθη τώ 1744, ώς λέγει έντετειχισμένη επι
γραφή, φέρει δέ άξιολόγους τοιχογραφίας, παραδόξως μετά τίνος 
Ασυνήθους έν τοίς χρόνοις έκείνοις τέχνης πεποιημένας" άλλά τό 
κονίαμα έξωγκώθη πολλαχοΰ έκ τών βροχών καί ύπάρχει κίνδυ
νος ταχείας πτώσεως αδτών" διό συνεστήσαμεν τήν έξαγωγήν 
αυτών άρμοόίως δι’ εμπείρων τεχνιτών έπί τών τοίχων διακρίνον- 
ταί τινες λίθοι είργασμένοι, ών τινες ύποπτεύομεν ότι φέρουσιν 
έπιγραφάς- δύο τούτων, εμφανείς όντας, άπετειχίσαμεν καί κατε- 
γράψαμεν ώς άνω. μετακομίσαντες είς τό Μουσεΐον Έλασσόνος,

ύπ’ άριθ. 77’ 78.
Πόθεν έκομίσθησαν οί λίθοι ούτοι, ούδείς τών κατοίκων ένθυ-
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μεϊταί" εΤς λέγει, μ ή συμμαρτυρούντων ετέρων, δτι έν ΰεαειΓκάια 
(ή) διέκρινεν ερείπια άρχαίας πόλεως, μή άποτελούσης δμως 
«Κάστρον» σημαντικόν, οΐον τό Παλαίκαστρον. καί δτι εκεί ύπάρ- 
χουσιν έρείπια εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου, έξ ών μά
λιστα βέβαιοί δτι έκομίσθη ή επιγραφή δπ’ άριθ. 3' άλλ’ ούτε 
τοΰτο διακρίνεται εντεύθεν, ούτε άλλο τι φρούριον άρχαΐον ή με
σαιωνικόν ούδέν κατά τούς εγγύς τόπους, Βορείως καί Δυσμικώς 
μέχρι «Γκλικόβου», «Μόκρου» καί «Βεσαρίτσας», μνημονεύεται 
υπό των άλλως λίαν δύσνων χωρικών τούτων, ουδέ ήμεΐς εί'δο- 
μεν. Επειδή δέ ή έκ Δούχλιστας καί των παρά το Χάνι Χατζη- 
ζώγα άρχαίων ερειπίων μεταφορά λίθων είναι λίαν δυσχερής, ένε- 
κά τε τοΰ μεταξύ παραρρέοντος ποταμού Τιταρησίου καί πολλών 
χείμαρρων, έτερον δ’ εύθετώτερον προς τό χωρίον φρούριον δεν 
υπάρχει, πλήν τοΰ ΙΙαλαικάστρου Βουβάλας, είκάζομεν δτι έκεί- 
θεν έκομίσθησαν ταΰτα" δύνανται άρα νά άποδίδωνται μετά πλεί- 
στης πιθανότητος τή εκεί άρχαία πόλει.

Είς άπόστασιν τετάρτου τής ώρας Άνατολικώς τής Βούρ- 
μπας δψοΰται μεταξύ χειμάρρων παρά τήν δεξιάν όχθην τοΰ Τι- 
ταρησίου μέγας λόφος, εχων εμφασιν όμοιοτάτην τώ τής Άργίσ- 
σης παρά τήν Λάρισαν φλ. κάτω κεφ £'), έφ' ού μακρόθεν οια- 
κρίνεται κατακεχωμένος, άλλ’ έμφανής, τριπλοΰς περίβολος τεί
χους, είς μέν σχηματίζων κωνικήν δψίστην άκρόπολιν, δεύτερος, 
συγκεντρικός μείζων, ποιών έτέραν μείζονα φυσικώ τώ λόγω, καί 
τρίτος, όμόκεντρος επίσης, δηλών πεπλατυσμένην κάτω πόλιν 
δυστυχώς δεν εσχον τον άπαιτούμενον χρόνον νά μεταβώ Ικεΐσε' 
διέκρινα δμως δτι σχηματίζεται αρχαϊκή τις ή μυκηναία, καί 
περαιτέρω τής χαλκής καί νεολιθικής περιόδου πόλις αξιόλογος, 
ένεκα τε τής φύσει όχυράς θέσεως καί διά τόν πλησιασμόν τοΰ 
ποταμοΰ- στερείται δέ λίθων ό τόπος εκεί, άποτελούμενος έκ 
χωματωδών γηλόφων οί τοΰ τείχους άρα θά έκομίσθησαν έκ 
τών δπερκειμένων περαιτέρω βουνών καλείται δέ σήμερον ή θέ- 
σιν αύτη άιάργος' οί έν Βουβάλα δμως είπόν μοι δτι διάργος 
είναι προσηγορικόν δνομα, δηλοΰν γήλοφον πεπλατυσμένο'/, ή έν 
γένει χωματώδες ύψωμα πλήρες χόρτων προς βοσκήν προβάτων"
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όντως δέ τοιοΰτος γήλοφος είναι δ τής περιγραφείσης αρχαϊκής 
πόλεως.

"Οτι ή αρχαία αΰτη πόλις ευαρμοστεΐ, ί'να θεωρηθή ούσα ή 
Κυφός, προκύπτει εκ τε τής άνω περιγραφής καί έκ τής θέσεως 
αυτής εντός γηλόφων σχεδόν κεκρυμμένης- ίσως δ’ έκ τοΰ κυ- 
πτειν προέρχεται και τό όνομα αυτής- έκ τοΰ σύμβεβηκότος άρα 
θά έπωνομάσθη ούτω, καθ’ & ή Ορϋη, Κορσέα, Ώτόλοβος κττ. 
(βλ. άνω σελ. 166-167)' οί Αυστριακοί τοπογράφοι σημειοϋσιν 
ώς Κύφον έν τω πίνακι αυτών τόν έν Βουβάλα άσήμαντον νεο
λιθικόν συνοικισμόν, όλως άπιθάνως.

Περαιτέρω ετι Άνατολικώτερον τής έκεΐ μετά πιθανότητος 
ώς άνω άναγνωρισθείσης Κύφου, υπέρ τήν άριστεράν όχθην τοΰ 
ποταμού καί κατά τό «Χάνι Χατζηζώγα», Βορείως καί ού μα
κράν αύτοΰ, διακρίνεται μικρόν τι φρούριον, προσόμοιον τψ προ- 
ηγουμένφ, περί οϋ δεν ήδυνήθημεν ούτε νά μάθωμεν, ούτε νά 
διακρίνωμεν σαφώς, εάν φέρη τειχισμόν τινα- λέγουσι μόνον ότι 
εγγύς έκεΐ κατά τήν δεξιάν όχθην ύπάρχει έν έρειπίοις έκκλη- 
σία τις τής'Αγίας ϊριάδος, έφ’ ής εύρέθη ή έν Πρακτ. 1912 
σελ. 245 μνημονευομένη Αατινική έπιγραφή, ήν, άποστείλαντες 
στρατιώτας, μετεκομίσαμεν καί κατεγράψαμεν έν τφ Μουσείψ 
Έλασσόνος 6π’ άριθ. 74' έν φ δέ ήτοιμάζομεν αυτήν πράς εκ- 
δοσιν, εΐδομεν αυτήν πολύ καλώς *) δημοσιευθεΐσαν καί ύπομνη-

Αναακαφαί καί έ'ρευναι έν Θεσσαλία καί Μακεδονία. 197

ι) Μικράς μόνον παρατηρήσεις έχω όις στρός τήν έκδοσιν: έν στίχ. 22 
αντέγραψα Ono(d)reas αντί του υπό των έκδοτων Ono(a)re«S* ό χαράκτης 
έπειοάθη όντως νά γράψη Α. άλλ’ έμφανώς έγραψε Δ, όπερ παρετήρησαν μέν οί 

εκδόται, ήρμήνευσαν δέ άντιΟέτως έμοΰ' φαίνεται δέ τό Όνοδρέαι διαλεκτική λέ- 
ξις, έχουσα πρώτον συνθετικόν τήν άνά πρόθεσιν (ποο. Όνΰνριον κττ.), όν δέ 
άσχετον πρός τό νΟνου πεδών, μεταφρασθέν δήθεν εις OltOCireCLS λατινιστί* 
τελείως άδύ.ατον είναι επίσης τό νά υποθεσωμεν ότι διεστράφη τό Μονδαία εις 
Ono(d)rea, ώς είκάζουσιν οί εκδόται* διότι ή Μονδαία κείται λίαν μακράν εν

τεύθεν (βλ. άνω σελ. 183 κ. έ.)* υπό τόν στίχ. 27 υπάρχουσιν Ιχνη τινα γραμ
μάτων 28ου στίχου, μή δηλωθεντα υπό των έκδοτων Ή συμπλήροισις του 

στίχ. 21-22 καί ή ερμηνεία των πτοίσεων υπό των εκδοτών φαίνεται μοι τελείως 

απίθανος* κάλλιον είναι νά άναγνώμεν απλώς inter Azzoris Ono(d)reas et 
Petraeas Dolichis, καί να Οπολάβωμεν γενικής πτο^σεως έκ του ΑΖΖΟΓ, όπερ
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198 Πρακτικά τον 1914

ματισθεΐσαν υπό τοΰ Wace κα! Thompson, έπικουροΰντος τοΰ 
Premerstein, έν Annual of the British School at Athens 
XVII 1910/11 σελ. 193-204.

Έν αυτή άναφέροντat τοπωνυμίαι χαρακτηριστικά! των τό
πων, &ς όύναταί τις νά προσαρμόση μετά πολλής πιθανότητος 
προς τά εκεί' διότι καθορίζονται τά δρια των Αολιχηνών ΙΙερ- 
ραιβών κα! των Μακεδόνων Έλιμειωτών υπό τοΰ αδτοκράτορος 
Τραϊανού, έπανάγοντος εις ίσχύν τον υπό τοΰ βασιλέως Άμύν- 
του, τοΰ πατρός τοΰ Φιλίππου (390-371 π. Χρ.), γενόμενον καθο
ρισμόν αύτών, κα! οηλούμενον διά λίθινης στήλης, ιδρυμένης έν 
τή αγορά τής Δολίχης- λέγει λοιπόν piacet x) finem esse a 
termino, qui est in via supra Geranas inter Azzoris 
Ono(d)reas et Petraeas Dolichis, per summa juga [a]t 
canpum, qui Pronom[ae] vocatur, ita ut canpus in 
[pa]rte sit Elemiotarum.

Ό. κύριος άρα δρος ήτο ιδρυμένος έν τή νπερ τάς Γεράνας 
όδω" ή όδός αυτή είναι, φυσικφ τφ λόγω, ή μόνη κα! νΰν κατά 
τά στενά τοΰ Σαρανταπόρου' ή δέ νπερ νοείται ώς προς τον 
Άμύνταν βεβαίως, ήτοι έκ Βορρά πρός Νότον, ουχ! άντιθέτως" 
έπειδή δέ ή θέσις αΰτη κεΐται πρός την Άζωρον, δύναταί τις 
νά όνομάση Γεράνας το υπέρ τό νΰν χωρίον «Γκλίκοβον» δασω" 
δες δρος τής δεξιάς όχθης τοΰ Σαρανταπόρου" Όνοδρέαι άρα 
είναι τοπωνυμία κατά τήν δεξιάν όχθην τοΰ ποταμοΰ, κατά τό 
Γκλίκοβον-Βούρμπαν, Πετραΐαι δέ τό κατά τήν άριστεράν όχθην 
δρος, ή νΰν «Βίγλα» καλουμένη, κείμενον πρός τήν Δολίχην

λατινικώτερον, καί Doliche ήτοι inter Ono(d)reas Azzoris et Petraeas 
Dolich(e)s, ελληνιστί «Αζώρον ' Ονο(δ)ρεών καί Πετραιών ΔοΜχης μεταξύ»· 
ότι δέ Ελληνική τις επιγραφή ρ,ετεφράσθη, ΰποδηλοΰσι τά λεγορ,ενα έπ’ αΰτοΒ 
τοΰ λίθου, οτι ό Άρόντας πρώτος, ό τοΰ Φιλίππου πατήρ (τοΰ Β'), καθώρισε 
τους ορούς.

') Έπί τοΰ λίθου υπάρχει ή γραφή αυτή piacet, γενορ,ένη κατά τήν τότε 
κοινήν προφοράν τοΰ I έν τοιαύτη θέσει, έπικρατήσασαν έν τή νυν Ιταλική γλιύσση" 
τόν λόγον τοΰτον δεν έσημείωσαν οί έκδόται, άτε όντα καταφανή βεβαίως.
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καί έμφανώς έκ του συμβεβηκότος όνομασθέν ούτως, ώς έχον 
ολισθηρούς βράχους καί δν μάλλον γυμνόν ή οέ πεδιάς, ή διά 
των κορυφών των όρέων τούτων όριζομένη, είναι η Νοτιώτερον 
αύτών κειμένη μέχρι που της νυν θέσεως Χάνι Χατζηζώγα' αυτή 
δέ καλείται Προνομα'ι καί έόίδετο τοϊς Έλιμειώταις, μερολη- 
πτοΰντος βεβαίως τού Άμύντου υπέρ αύτών, διότι φυσικόν δριον 
των τόπων τούτων είναι τό μέσον των στενών ούτως, ώστε τά 
μεν Βόρεια να άνήκωσι τοϊς Έλιμειώταις, τά δέ Νότια τοϊς Περ- 
ραιβοΐς.

Αύτά δέ τά νΰν Στενά τού Σαρανταπόρου είναι τά υπό τού 
Αιβίου καλούμενα Βολούατανα 1), περί ού άμφιβάλλουσιν οι μνη- 
μονευθέντες έκδόται της Λατινικής έπιγραφής, οί'τινες πάλιν 
ούχϊ όρθώς νομίζουσιν δτι ό Σαραντάπορος είναι ό άρχαΐος Εν- 
ρωπός· διότι ό νΰν Σαραντάπορος είναι βεβαίως ό Τααρήσιος 
των αρχαίων, έτερος δέ ό Εύρωπός, ώς ειπομεν έν τοϊς άνω σελ. 
173-176. Περί δέ τών θέσεων· τούτων καί τής στρατηγικής ση
μασίας αύτών πρός εισβολήν στρατού έκ Θεσσαλίας είς Μακε
δονίαν καί τάνάπαλιν, εύρίσκομεν διήγησιν παρά Αιβίφ έν βιβλ. 
44 κεφ. 2 κ. έ., θαυμασίως όμοιάζουσαν πρός τά κατά τόν ήμέ- 
τερον πρώτον πόλεμον, τόν κατά τών Τούρκων, συμβάντα κατά 
μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 1912.

"Οπως δήλα δη κατά τάς πρώτας ήμέρας του ’Οκτωβρίου 
οί ήμέτεροι έπιτελεΐς ύπό την ηγεσίαν τοΰ τότε Διαδόχου Κων
σταντίνου, νΰν δέ βασιλέως ημών, κατεστρώννυον έν Ααρίση καί 
Τυρνάβω καί συνεζήτουν τελικώς τόν τρόπον τής είς Περραιβίαν 
καί Μακεδονίαν εισβολής, συγκεντροΰντες καί τούς σχετικούς 
οδηγούς τών οδών, ομοίως έν άρχή τοΰ θέρους τοΰ 169 π. Χρ. 
ό ύπατος Κόιντος Μάρκιος Φίλιππος, συγκαλέσας δδηγούς τών 
οδών, καί έξετάσας περί αύτών τά δέοντα, συνεζήτησεν έν τώ 
έαυτώ έπιτελείφ περί τής συμφορωτέρας είς Μακεδονίαν είσβο-

Άναακαφαι καί ερενναι έν Θεσσαλία και Μακεδονία. 199

‘) 'Η λεξις φαίνεται οΰσα διαλεκτική τής Μακεδονικής ή Περραιβικής (ήτοι 

βεσσαλικής) διαλέκτου· δεύτερον συνθετικόν φαίνεται οτι ΰτδκειται όντως ή λέξις 

στενά, ή δέ άρχή τοΰ πρώτου θά ήτο δίγαμμα (πρβ. π,γ,Βοίτύλος = Οϊτυλος).
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λής ι)' έν αύτώ έξετέθησαν τρεις όδοί εισβολής : ή πρώτη διά 
Πυθίου, παρά τό νΰν Σέλος, διά των στενών βεβαίως τής Πέ
τρας, ή δευτέρα διά τών Καμβουνίων, ήτοι διά των νΰν Στενών 
τοΰ Σαρανταπόρου, ή τρίτη διά τής Άσκουρίδος λίμνης, του νΰν 
Νεζεροΰ διά τών στενών τής Ζηλιάνας πρδς την Λεπτοκαρυάν 2)' 
ύπαρχούσης ουτω διχογνωμίας πρό τής τελικής άποφάσεως, καί 
ύπολειπομένου τμήματος κοινής πρδς πάσας ταότας, μάλιστά τάς 
δύο πρώτας, δδοΰ, προυχώρησεν ό Μάρκιος και έστρατοπέδευ- 
σεν εις τά μεταξύ Δολίχης και Άζώρου, ήτοι ολίγον Νοτιώτε- 
ρον τοΰ νΰν Χανιού Χατζηζώγα, ί'να ώριμιότερον σκεφθή 3), ως 
έπραξαν καί οί ήμέτεροι μετά την προκαταρκτικήν τοΰ δλου έρ
γου μάχην τής Έλασσόνος, μή οΰσαν ταύτην αποφασιστικήν τοΰ 
συνόλου, άλλ’ ευτυχή έναρξιν πολυπόνου καί μεγάλου έργου.

Έν τω αυτω χρόνω ό βασιλεύς ΙΙερσεύς, έπέχων στρατηγι- 
κώς τήν θέσιν, ήν είχον οί Τοΰρκοι κατά τον ήμέτερον πόλεμον,

‘) Consul · convocatis itinerum ducibus, cum exponerent 
in consilio iussisset, qua quisque ducturus esset, sunnnotis iis 
quam potissimum peteret, rettulit ad consilium Λίβ. 44,2.

?) Allis per Pythium placebat via, aliis per Cambunios mon- 
tee, qua priore anno duxerat Hostilius consul, aliis praeter Ascu- 
ridem paludem Λίβ. 44, 2.

a) Restabat aliquantum viae communis: itaque in id tempus, 
quo prope divortium itinerum castra posituri erant - - in Per- 
rhaebiam inde ducit, et inter Azorum et Dolichen stativa habuit 
ad consulendum rursus quam potissimum capesseret viam Λίβ. 
44, 2. 'Ενταύθα ποοσήλθεν έπί κεφαλής πρεσβείας τών έν Πελοποννη'σω 'Α/αιών 
ό ιστοριογράφος Πολύβιος, και παρηκ.ολούθησε τήν έν τοί; κάτω άναφεοομενην 
εισβολήν τοΰ υπάτου Μαρκίου εις Μακεδονίαν άλλ' οΰδέν πλήν τοϋ αποτελέ

σματος λέγεται περί αυτής έν Κ1Γ 13 «οί δέ περί τόν Πολύβιον, καταλαβο'ν- 

τες τούς 'Ρωμαίους έκ μέν τής ©ετταλίας κεχινηκοτας, τής δέ Περραιβίας στρα- 
τοπεδεύοντας Αζωρίου μεταξύ και Λολί/ης, τήν μεν έντευξιν ίιπεοέθεντο διά τους 
περιεστώτας καιρούς, τών δέ κατά την εΐοοδον την εις Μακεδονίαν κινδύνων 
μετεΐχον επεί δέ του στρατεύματος κατάραντος έπί τούς καθ’ Ηράκλειον το - 

πους(=τόν νυν Πλαταμώνα), έδοξε κ,αιρός είναι πρός έντευξιν, άτε τοΰ στρα

τηγού δοκονντος ηννοίϊαι το μεγιοτον τών προκειμενων, κ.τλ.ϊ). Ταΰτα είναι 
βεβαίως επιτομή τών τυΰ Πολυβίου, καί τούτου ένεκα παραλείπονται αί λεπτο- 

έρειαι, ,
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καί αμυντικήν επίσης στάσιν χηρών, διότι ήγνόει τίνι όδώ θά 
ήκολούθει δ εχθρός ύπό τόν ύπατον, κατέλαβε πάσας τάς διό
δους διά στρατευμάτων ι) ώς εξής: κατά μέν τόν ζυγόν των Καμ- 
βουνίων, δν έκάλουν Βολούοτανα, άπέστειλε τόν Άσκληπιόδοτον 
μετά δέκα χιλιάδων νεαρών εύζώνων * 2)’ κατέλαβε δήλα δή τήν 
μεταξύ τών νΟν Σερβίων καί των Βορείων στενών τού Σαραντα- 
πόρου κατά τάς Νοτοδυσμικάς υπώρειας τής νϋν «Βίγλας» θέσιν, 
ήν ακριβώς καί λίαν σοφώς είχον καταλάβει οί Τούρκοι, και 
ένθα συνήφθη ή ήμετέρα σπουδαιοτάτη μάχη τού Σαρανταπό- 
ρου, παραβοηθούντων δμοίως τών ήμετέρων εύζώνων, έκ τών 
από τού νΰν Λιβαδιού όρέων όρμησάντων Βορροδυσμικώς προς 
ύπερφαλάγγισιν τού εχθρού’ δεν υπάρχει άρα αμφιβολία δτι τά 
στενά ταΰτα είναι τά Βολονστανα 3)’ τήν Νοτίαν δ’ εξοδον τών 
στενών της Ζηλιάνας, μεταξύ τής νύν Καρυάς καί τού Νεζερού, 
κατέλαβεν ό Ιππίας διά δώδεκα χιλιάδων Μακεδόνων 4)’ οί Τούρ
κοι ενταύθα ούδεμίαν στρατιάν είχον, είτε λόγω έλλείψεως έπαρ- 
κών δυνάμεων, είτε ένεκα στρατηγικής άπρονοησίας’ άλλα καί 
οί ήμέτεροι ούδεμίαν δύναμιν άπέστειλαν ούτε διά τού νύν «Δε-

') Per eosdem dies Perseus, cum appropinquare hostem sci- 
ret, quod iter petiturus esset ignarus, omnes saltus insidere prae- 
sidiis statuit Λίβ 44, 2.

2) In iugum Cambuniorum montium — Volustana ipsi vo- 
cant — decern milia levis armaturae iuvenum cum duce Ascle- 
piodoto mittit Λίβ. 44, 2.

3) Πεοΐ τής ol ’ αυτών διόδου λέγει ό Λίβιος έν 42, 53 deinde saltu an- 

gusto superatis montibus, quos Cambunios vocant, descendit ad 
Azorum Pythiuin et Dolichen· οόδειχίαν <3-/_έσιν ενταύθα έχει ή λεγοαένη 
Οπό τών Wace-Thompson ατραπός έκ Λιβαδιού εις Βελβενδο'ν ορθότατα ό 
Λιβιος λέγει ότι ό ΙΙερσεύς ύτερβάς τά ορη Καμβούνια διά ατενής εισόδου 
κατέβη εις Τρίπολιν· φαίνεται δτι δ'εν κατενόησαν αυτόν οί άνω, λέγοντα δι ’ 
αφαιρετικής παθητικής αετο'/ής νπερβαΰέντων τών όρέων διά ατενής φάραγ- 

γος, ο έατιν νπερβάς τά ορη διά κτλ..
ι) Ad castellum quod super Ascuridem paludem erat — Lapa- 

thus vocatur locus (βλ. περί αϋτοϋ κάτω τό κεφ F') — Hippias tenere 
saltum cum duodecim milium Macedonum praesidio iussus Λίβ. 

44, 2.
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ρελί», δπερ τουναντίον διέταξαν νά έκκενωθή των κατοίκων, 
ούτε διά των Τεμπών, ήτις ήδύνατο ένωρίτερον και εύκολώτερον 
νά φθάση διά της ’Ανατολικής παραλίας είς Θεσσαλονίκην, άφ’ 
ού ήτο βεβαία δτι οδδένα από θαλάσσης θά διέτρεχε κίνδυνον 
τήν δέ υπόλοιπον στρατιάν έκράτησεν αδτός ό βασιλεύς ΙΙερσεύς 
παρά τό Δΐον, ήτοι κατά τήν εξοδον των στενών τής Πέτρας 
παρά τον νΰν Μαλαθριάν, έπιτηρών διηνεκως διά τμημάτων και 
τήν εξοδον τής Ζηλιάνας καί τήν των Τεμπών μέχρι τού νϋν 
Πλαταμώνος και τού Πυργετοΰ 1). Ή διανομή άρα των στρατευ
μάτων του Περσέως ήτο στρατηγικωτάτη καί άσυγκρίτως ύπερ- 
τέρα τής υπό των Τούρκων τώ 1912 γενομένης.

Τά περ'ι των τόπων τής εισβολής του υπάτου Μαρκίου, καθ’ 
δσον γινώσκω, δεν έχουσιν έρμηνευθή καλώς υπό των νεωτέρων' 
δτι δμως προυτίμησε τήν διά τοΰ νΰν καλουμένου στενού τής 
Διάβας, καί περαιτέρω διά Καρυάς καί Ζηλιάνας εισβολήν, προ
κύπτει σαφώς έκ τοΰ Αιβίου, καθ’ α εΐπομεν καί έν τοΐς άνω 
σελ. 167, καθορίσαντες τόν Ήτόλοβον τήν διά των στενών τοΰ 
Σαρανταπόρου είσβολήν άπέφυγε σοφώς ό ύπατος οΰτος, άλλως 
τε καί διότι είχεν ήδη νωπήν τήν εκεί ήτταν τοΰ ύπάτου Όστι- 
λίου, πρό ενός μόλις έτους γενομένην (170 π. Χρ.)· τήν δέ διά 
των στενών τής ΙΊέτρας είσβολήν ετι σοφώτερον άπέφυγεν ό Μάρ- 
κιος, οδσαν λίαν κινδυνώδη καί δυσχερεστέραν φύσει τής διά 
Βολουστάνων' τούτο δέ άπέδειξεν ή τε ολίγον μετέπειτα, τώ 
168 π. Χρ., ύπό τοΰ Νασικά διάβασις αυτών, καί ή εσχάτως 
έν τώ ήμετέρω πολέμψ γενομένη διά μιας μεραρχίας, ής πολλοί 
έφονεύθησαν παρά τό νΰν «Κωλοκοΰρι», καίτοι έλάχιστοι μέν, 
ώς έμάθομεν, Τούρκοι άντέστησαν, πλήρης δ’ έκ τών όπισθεν 
καί τών πλαγίων άσφάλεια υπήρξε διά τήν είσελθοΰσαν ταύτην

') Ipse cum reliquis copiis primo circa Dium stativa habuit, 
deinde ... cum equitibus expeditis litore nunc Heracleum nunc 
Philam percurrebat, eodein iude cursu Dium repetens Λίβ. 44, 2 
έν τέλει.
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μεραρχίαν, δντος ήδη έκεϊθεν κεκαθαρμένου τοΰ εδάφους όπό 
τοΰ κυρίου σώματος τοΰ έλληνικοΰ στρατοΰ.

Ή δε οιά των στενών τής Διάβας καί Ζηλιάνας πορεία τοΰ 
Μαρκίου υπήρξε λίαν επίπονος, επικίνδυνος και εκτάκτως τολ
μηρά, άλλ’ ή μόνη προς τάς τότε περιστάσεις έπιβεβλημένη' καίπερ 
δέ μετά μεγίστων δυσχερείων πορευόμενος καί μαχόμενος προς 
τόν Ιππίαν, μη λαμβάνοντα ενισχύσεις άλλως, εφθασεν δμως είς 
Ηράκλειον, τόν νΰν Πλαταμώνα, ένθα πάλιν εύρέθη μεταξύ «δύο 
πυρών», ώς λέγομεν νΰν, ήτοι τών φρουρουμένων δπό τοΰ Περσέως 
Τεμπών καί τών πρός τό Δΐον κατά τον Βάφυρον ποταμόν στε
νών, όπόθεν έξετείνετο ή παράταξις καί ή ιδιαιτέρα χώρα τοΰ 
βασιλέως' δέν θά άπέμενεν άρα οόδέ εις στρατιώτης τοΰ Μαρκίου, 
άν έπετίθετο εγκαίρως 6 ΙΙερσεύς, ούδέ ήτο δυνατόν νά σωθή ό 
ύπατος, nisi dii mentem regi ademissent, ώς λέγει ό Αί- 
βιος, έρμηνεύων μέν ώς πρός τόν Μάρκιον τό συμβάν, άφίνων δέ 
άδηλον ώς πρός τόν Περσέα, δστις θά είχε βεβαίως δικαιολογίας 
τίνάς 1)’ ούδέ έξηγείται τό πράγμα διά τών υπό τοΰ Αιβίου έπι- 
φερομένων δτι ό μεν Περσεύς φόβφ τυφλωθείς υπεχώρησεν 
άνευ μάχης, caecata mens subito terrore, ό δέ Μάρκιος 
τότε δή cernens in stultitia et segnitia hostis, προυχώ 
ρήσε Βορείως, κατέλαβε τό Διον καί τά περαιτέρω Βορείως, καί 
έπεκοινώνησε μετά τοΰ 'Ρωμαϊκοΰ στόλου' άλλ’ ή άνασύνταξις 
τοΰ στρατοΰ τοΰ Περσέως εφόβισε τόν ύπατον, καί ήνάγκασεν 
αύτόν νά ύποχωρήση άνευ μάχης' ό δέ στόλος, μόνος παρα- 
πλέων, εφθασεν είς Θεσσαλονίκην, δηών τήν χώραν δι’ αγημάτων.

Άφ’ ου λοιπόν ό Μάρκιος, καί σφάλματα στρατηγικά δια-

*) Ταύτας ύποδηλοι αυτός ό Λίοιος εν 44, 7 λε'γων ότι ό Perseus, COactlS 
in unum omnibus copiis ducibusque, increpare praefectos prae- 
sidiorum, ante omnes Asclepiodotum atque Hippiam; ab his di- 
cere claustra Macedoniae tradita Romanis esse. ’Όντως ή διαγιυγή 
τοΰ *Ασκληπιοδότου, μη έπιτεθεντός έκ τών όπισθεν, καί του 'Ιππίου, μή κανο- 
νίσαντος τήν άμυνάν δραστηριο3τερον, καίτοι ήδύνατο, υπήρξαν μέγιστα σφάλ

ματα* ου-/ ήττον καί ό ΙΙερσεύς έσφαλε, μή προσδραμιύν είς βοη'θειαν του Ίπ- 
πίου, ίσιος φόοω τοΰ στόλου τών 'Ρωμαίων καί άγνοια τών διαθέσεων αύτοΰ.
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πράξας, ί'να φθάση εις Αεπτοκαρυάν, καί είς επαφήν προς πάσας 
τάς έχθρικάς δυνάμεις ευρισκόμενος, έφθασεν είς την νΰν Αικα
τερίνην ίκανως ταχέως και σχεδόν αμαχητί, εύλογον είναι να 
είκάσωμεν δτι, αν μετέβαινεν άμα τή κηρύξει τοΰ πολέμου μία 
μόνον ήμετέρα μεραρχία διά των Τεμπών-Πλαταμώνος-Δίου είς 
Αικατερίνην, μηδενός ή άσημάντου εχθρού εύρισκομένου τότε 
κατά τούς τόπους τούτους, ήδύνατο μετ’ ου πολύ καί την Θεσ
σαλονίκην νά άπειλήση' πλείονες δέ πορευόμεναι ούτω, θά κατε- 
λάμβανον βεβαίως αύτήν εντός δέκα πιθανώς, άφ’ ού ήσαν ασφα
λείς από τής θαλάσσης, ήμερων. Φαίνεται άρα κοινόν στρατηγι
κόν σφάλμα τελεσθέν ενταύθα, ύπό μέν των Τούρκων μή διαφυ- 
λαςάντων τά στενά ταΰτα, ί'να καί είσβάλωσιν έν εύκαιρία, ύπό 
δέ των ήμετέρων μή είσβαλόντων έντεΰθέν τε, ήτοι διά των Τεμ- 
πων, καί διά Νεζεροΰ-Ζηλιάνας, όπόθεν καί άλλοι πολλοί αρ
χαίοι στρατηγοί είσήλθον είς Μακεδονίαν καί κατέλαβον αύ
τήν, ή κατήλθον είς Θεσσαλίαν καί επίσης ταύτην κατέλαβον· 

Σημειωτέον δμως δτι, αν ό Μάρκιος έβαινε διά τίνος των 
δύο ετέρων εισόδων, πιθανώτατα θά κατεστρέφετο τελείως υπό 
τού Άσκληπιοδότου ή τοΰ Περσέως- ίσως δ’ άπέφυγε τήν εν
τεύθεν είσοδον μετά σώφρονος φόβου, λόγω καί τοΰ νωπού πα~ 
θήματος τοΰ Όστιλίου, περί ού προείπομεν' κατά τοΰτο άρα 
υπερέβησαν τούς 'Ρωμαίους είς τόλμην οι ήμέτεροι κατά τον 
πόλεμον τοΰ 1912" Εδόντες δήλα δή δτι ή κυρία δύναμις τού 
έχθροΰ ήτο υπέρ τά Βολούστανα, ήτοι τά στενά τού Σαραντα- 
πόρου, έσκέφθησαν νά διακυβεύσωσιν εκεί αμέσως καί διά μιας 
τήν κρίσιν τοΰ δλου πολέμου, καίτοι ώς προς τάς θέσεις ήτο ό 
στρατός αύτων είς λίαν κατωτέραν μοίραν τής των Τούρκων? 
κατεχόντων όχυρότατα καί σχεδόν άπόρθητα σημεία- άν λοιπόν 
ένίκων καί έξετόπιζον τάν εχθρόν, θά έσκέφθησαν οί ήμέτεροι 
στρατηγοί, είχον εύθέτους δι’ εαυτούς καί τάς άλλας εισόδους 
είς τήν Μακεδονίαν, ές ών άλλως δέν ήπειλοΰντο δι’ εισβολής 
τού έχθροΰ, τηροΰντος άμυντικήν θέσιν πανταχοΰ- ή μάχη άρα 
τοΰ Σαρανταπόρου έκρινε τήν συνολικήν τύχην τής νΰν Ελλά
δος, καί ή έν Σαρανταπόρφ νίκη άνέωξεν είς τούς Νοτίους Έλ
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ληνας τάς πύλας της δλης Μακεδονίας καί μέρους της Θράκης' 
διότι α£ λοιπα'ι μάχαι, καίπερ τινές λίαν σπουδαΐαι, ήσαν συμ
πληρώματα καί άποτελέσματα εκείνης.

Διά των είρημένων ένισχύεται ή περί της θέσεως της Άζώ- 
ρου και Δολίχης γνώμη τοΰ Leake (Travels in Ν. G. Ill 
344), καθ’ ήν Άζωρος μέν είναι ή έν ΙΙαλαικάοτρφ Βουβάλας 
περιγραφεΐσα έν τοϊς άνω αρχαία πόλις, Δολίχη δε ή επί της 
θέσεως Καπτρί παρά τό χωρίον Δούχλιστα, ου τό όνομα φαίνε
ται ον τό της Δολίχης αυτής παρεφθαρμένον' την γνώμην ταύ- 
την, ήν πάντες σχεδόν οί νεώτεροι γεωγράφοι άπεδέχθησαν, πλήν 
των Αυστριακών στρατιωτικών τοπογράφων, οί’τινες έσημείωσαν 
τάς θέσεις αυτών άντιθέτως, ένισχύουσι καί έπιγραφικά ευρή
ματα, μάλιστα ή έν Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 173 άναγνωσθεΐσα 
καί συμπληρωθείσα ύπ’ έμοΰ έπιγραφή τών 1G IX2 1296 στίχ. 
20' περί του έκ ταυτης συμπεράσματος είπον έκεϊ Ιν τε σελ. 
154 σημ. 1 καί έν σελ. 174 τά δέοντα, καθορίσας άσφαλέστατα 
τάς θέσεις της Άζώρου, Μονδαίας, Δολίχης' άνεξαρτήτως έμοΰ, 
καί ένωρίτερον μάλιστα έμοΰ, κατέληξαν έπί τη βάσει της Λα
τινικής έπιγραφης εις τό αύτό συμπέρασμα ό Wace καί Thom
pson, αλλά μόνον ώς πρός τήν άπό τοΰ Leake ήδη γνωστήν 
καί μή άμφισβητηθεϊσαν σπουδαίως θέσιν τής Άζιθρου καί Δο- 
λίχης.

Τά δ’ έρείπια της Δολίχης δέν εσχον δυστυχώς τον άπαιτού- 
μενον χρόνον νά έξερευνήσω, μάλιστα ένεκα τοΰ χειμώνος' συνή 
θρρισα δμως πολλάς εκεί καί άνά τά παρακείμενα χωρία κατε- 
σπαρμένας έπιγραφάς, καί κομίσας είς τά Μουσεΐον Έλασσόνος, 
κατέγραψα ύπ’ άριθ. 28' 29' 30' 31' 32' 33' 34' 38" 39' 
40 42 43 44 52 54 58 02 65 66 74 75 91.

ΙΙερί δέ της θέσεως τοΰ Πνδίον ούόεμία προέκυψεν άχρι 
τοΰδε άμφιβολία, δτι κεΐται έπί τών παρά τό χωρίον τοΰ Όλυμ
που Σέλος έρειπίων αρχαίας πόλεως' τό κέντρον αότής, ένθα 
εθρίσκονται τά σημαντικώτερα έρείπια καί αί πλείονες έπιγρα- 
φαί, κεΐται έπί τίνος δασώδους έκ καρυών θέσεως, καλουμένης 
νΰν «Τοπόλιανης», ένθα υπάρχουσιν έρείπια χριστιανικής έκ-
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κλησίας μεθ’ υπολειμμάτων τοιχογραφιών' επί των τοίχων αυ
τής και τοΰ κωδωνοστασίου εχουσι κτισθή πολυάριθμοι αρχαίοι 
λίθοι παρα/.ειμένου Ελληνικού ναοϋ, και έπιγραφαί άναθηματι- 
καΐ καί άπελευθερωτικαί, ών τινας άπετειχίσαμεν' εντεύθεν μά
λιστα είχον κομίσει οί χωρικοί έξειργασμένους καί έπιγεγραμ- 
μένους λίθους προς κτίσιν επί οικιών καί έκκλησιών εις τό εγ
γύς χωρίον Σέλος' λέγεται δέ δτι καί έν Κοκκινοπλώ υπάρχει 
μεγάλη έπιγεγραμμένη πλάξ' έφέρετο δ’ άνά τά στόματα του 
λαού πάντων τών πέριξ χωρίων έκ παλαιών χρόνων, καί διεκοι- 
νώθη τοϊς διερχομένοις ήμετέροις άξιωματικοϊς έν τφ πολέμιο του 
1912, ή δπαρξις μεγάλης στήλης, περιεχούσης επιστολήν τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου' πιθανώτατα πρόκειται περί τής έν IG 
IX2 1268= Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 154 κ. έ. επιγραφής, έφ’ 
ής αρχή εδδιάκριτος τοΰ στίχ. 45 είναι ’Αλεξάνδρου.

Επίσης λέγουσιν δτι κατά τά μεταξύ τών χωρίων Μπαϊρα- 
κλί καί ΙΙαζαρλί (ή Μπαϊρακλάδες καί ΙΙαζαρλάδες) ύπάρχει 
Κάστρον μικρόν, λίαν κατεστραμμένον άποστείλαντες έκείσε 
στρατιώτας, εδρομεν βάθρον καί στήλην, φέροντα μακράς άπε- 
λευθερωτικάς έπιγραφάς' επί τίνος τούτων αναγράφεται εθνικόν 
Δολιχαία- έκομίσαμεν δέ αύτάς είς τό Μουσειον Έλασσόνος καί 
κατεγράψαμεν ύπ’ άριθ. 53 καί 60' περί ύπάρξεως Κάστρου 
βεβαιοΰσιν οί στρατιώται δτι είδον §ν μικρόν άνευ πολλών λίθων 
ή διάγνωσις τοΰ προειρημένου έθνικοΰ δηλοΐ δτι ή άρχαία αυτή 
κώμη δεν ανήκει τή Δολίχη, άλλ’ ή τώ Πυθίω ή έτέρα τινί τής 
Τριπολιτικής όμοσπονδίας.

Τφ Πυθίω άνήκουσι τά έξης άρχαία, εν τφ Μουσείφ Έλασ
σόνος συγκεντρωθέντα, ύπ’ άριθ. 25 (IG IX3 1275=Άρχ. 
Έφημ. 1913 σελ. 162 κ. έ.· δ κάτοχος έβεβαίωσέ με δτι εδρεν 
αυτό έν τοΐς έρειπίοις τής έκκλησίας Τοπόλιανης)' 27' 35' 36'
37 41 45 46 47 4Η 49 50 51 (53) 55 56 57 
59 (60) 61 63 64 67.

Άπετέλουν δ’ αί τρεις αύται πόλεις, ίσως καί τινες μικρό- 
τεραι πολίχναι, π. χ. ή "Ερκεια, ήτις άναγράφεται έν έπιγραφή 
τών Γόννων (Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 34), ιδίαν όμοσπονδίαν,
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καλουμένην Τρίπολην τό όνομα τοϋτο διετηρήθη, λεγάμενης 
σήμερον Τριπολιάνας τής περί τό Σέλος χώρας, δπου ήτο ή πρω
τεύουσα τής ομοσπονδίας ΙΙύθιον υπάρχει, δέ καί χωρίον Πολιάνα 
έν αυτή καί ή μνημονευθεΐσα άκρόπολις του Πυθίου Τοπόλιανη, 
ονόματα παρηχοΰντα πρός την λέςιν Τρίπολιν διό οί κάτοικοι 
οδτοι έν τή ξένη έκάλουν έαυτούς διά τε του δνόματος τής ιδίας 
πόλεως καί τοΰ τής όμοσπονόίας Τριπολίτας, ένίοτε δέ άπλώς 
Τριπολίτας, ώς έπί στήλης έπιτυμβίου, έν Δημητριάδι εύρεθείσης.

'Ητο δ’ ηνωμένη ή Τρίπολις μετά τής λοιπής Περραιβίας 
πολιτικώς, ήτοι άπετέλουν καί αί πόλεις αυτής μέρος τοΰ Κοινού 
των Περραιβών ή γνώμη τοΰ Wace καί Thompson δτι The 
Perrhaebian Tripolis does not seem to have always 
been united with the rest of Perrhaebia . . . and may 
at one time have formed part of Elemiotis δεν φαίνεται 
ακριβής' διότι έν τώ μνημονευθέντι εκ Κέρκυρας ψηφίσματι έν 
τοίς άνω σελ. 183, αναγράφεται, περί τής Άζώρου προκειμένου, 
στρατηγός των Περραιβών, καί οή Γοννεύς τήν πατρίδα' τό δε 
φερόμενον υπ’ αύτών χωρίον τοΰ Αιβίου 42, 67 περί τοΰ υπά
του Κράσσου Tripoli aliaque Perrhaebia recepta άποδει- 
κνύει τούναντίον, δτι δήλα δή ή Τρίπολις άπετέλει όντως μέρος 
τής λοιπής ΙΙερραιβίας τω 171 π. Χρ.' διότι, αν ήθελε νά δη- 
λώση ό Αίβιος τό υπό των μνημονευθέντων συγγραφέων έξαχθέν, 
θά ελεγεν απλώς Tripoli et Perrhaebia, ή Perrhaebiaque 
recepta, ώς περί χωριζομένων έθνών λέγει Thessalia et Per
rhaebia κττ.' άλλ’ ούδέ ή έκ Σαμοθράκης έπιγραφή, έν ή 
άναγράφεται στρατηγός Τριπολιτών, λέγει τι περί πολιτικοΰ χω- 
ρισμοΰ τής Τριπόλεως άπό τής λοιπής ΙΙερραιβίας' διότι ώς όμό- 
σπονδοι οί Τριπολΐται ήδύναντο νά εχωσιν ίδιον στρατηγόν, 
ώς έκάστη πόλις είχεν ίδιους άρχοντας, ταγούς ή στρατηγούς ή 
υποστρατήγους (παρά Μαγνητικαΐς πόλεσι) καλουμένους. Ή δέ 
προξενιά έκ Δελφών έν Bull, de Corr. ITell. 1897 112, ήν 
φέρουσι πρός έπικουρίαν τής εαυτών γνώμης οί προειρημένοι, δέν 
μοι είναι δυστυχώς εύθετος πρός άνάγνωσιν καί έκφοράν γνώμης
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εκ ταύτης' τούτου ένεκα έπέχω ώς πρός τά εξ αύτής δυνάμενα 
νά έξαχθώσι συμπεράσματα.

Ούτε δέ τά περαιτέρω έπιφερόμενα ύπδ τού Wace καί 
Thompson, δτι ό Άμύντας had authority over Elemiotis 
and Tripolis καί δτι the ruler of Elemiotis would 
have had authority over Tripolis, ή δτι at this time 
the Perrhaebian Tripolis was part of Elemiotis είναι 
πιθανά' ό Άμύντας έκλήθη καί καθώρισε τά δρια Έλιμειωτών 
και Δολιχαίων ώς διαιτητής, δπως ό βασιλεύς Φίλιππος ό Ε' των 
Γοννέων και Ηρακλειωτών (πρβ. Άρχ. Έφημ. 1913 σελ. 43 
κ. έ.) καί άλλοι τοιοΰτοι άλλων πόλεων, ασχέτως τής έπ’ αυτών 
Ισως ουσιαστικής επικυριαρχίας- δρθώς άρα οι προειρημένοι 
ήπίωσαν τάς τοιαύτας εικασίας αυτών διά πολλών περιοριστικών 
εκφράσεων καί των έν τέλει τής πραγματείας αυτών λεγομένων, 
οίς πληρέστατα συμφωνοΰμεν δτι these conjectures must be 
tested by further research.

ς’). Εν Γόννοις και ’Άτραγι.

To μονσεΐον Γόννων τάφοι καϊ ναός ’Ασκληπιόν (;)'
Ροννοκόνόνλον - ’Ολυμπίάς' Λ απαθούς - Χάραξ'

'Αοκύριον επιγραφικά ευρήματα' 'νεολιθικός 
συνοικισμός' δύο ναοί και επιγραφαι 

παρά τον ’Άτραγα.

Κατά μήνα Αύγουστον, περατωθείσης ύπό τάς σημειω- 
θείσας συνθήκας τής εις τό άνω καθορισθέν τμήμα τών άπελευ- 
θερωθεισών χωρών άποστολής μου, επανήλθον εις τήν προτέραν 
έν Θεσσαλία υπηρεσίαν μου- καί πρώτον μέν κατήρτισα τό Μου- 
αεΐον Γόννων, μετακομίσας πάντα τά έν ΔερελΙ τέως συγκεν- 
τρωθέντα άρχαΐα είς τόν υπερκείμενον τοΰ χωρίου τούτου καί 
ε1ς άπόστασιν όλίγων λεπτών τής ώρας λόφον, καλούμενον 
«Πόρτα Δερελί», έφ’ ού ήτο ιδρυμένος αξιόλογος στρατιωτικός 
σταθμός τών τέως συνόρων Ελλάδος καί Τουρκίας- τούτων
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αγαθοί τύχη μετατεθέντων, διά της άνδρείας καί φρονήσεως των 
Νοτίων Ελλήνων, είς λίαν μακράν έντεΰθεν άπόστασιν, ό σταθμός 
δέν θά είχεν δμοιον προορισμόν άντί δέ του νά κρημνισθή, καί 
πωληθή τό ύλικόν αύτοΟ, έκρίθη όρθόν άρμοδίως νά μετατραπή 
είς Μουσεΐον- περιέλαβε 224 αντικείμενα, λίθινα τά πλεΐστα, 
ήτοι τά γνωστά ψηφίσματα, άναθηματικάς καί επιτύμβιους έπι- 
γραφάς, άτινα έξακολουθοΰμεν δημοσιεύοντες έν τή Άρχ.Έφημ., 
έν ή καί συγκριτικόν πίνακα ευρετήριον θά παραθέσωμεν.

Είχε δ’ εύρεθή κατά τήν άπουσίαν ήμών έγγύτατα τοϋ χω
ρίου Δερελί, κατά τήν είς τούς άρχαίους Γόννους όδόν, έν τψ 
άγριό τής χήρας ΚυρατσοΟς τάφος, διά τεσσάρων μαρμαρίνων, 
καλώς λελαξευμένων καί ήρμοσμένων πλακών ποιηθείς, πέμπτης 
ώς υποστρώματος καί έκτης ώς πώματος, εύρεθέντος τούτου είς 
βάθος 0-30-0"40 μ. άπό τού νύν έδάφους, καί άνεγερθέντος πρός 
έμφύτευσιν καπνών, ήν ήμπόδιζεν έχει δέ ό τάφος μήκος 2’10 
μ., πλάτος 0"60, βάθος 0-80- έν αύτφ λέγουσιν δτι ούδέν 
υπήρχε, πλήν όλίγων χωμάτων καί ίχνών όστών πιθανώτατα 
δμως ψεύδονται- διότι τοιοΟτοι τάφοι ένέχουσιν άξιόλογα κτερί- 
σματα" ευρομεν δ’ έγγύς τμήματα μικρά μαρμάρου έξαιρέτου 
καί λευκοτάτου, ούχί εγχωρίου, μηνύοντα δτι ήσαν έπί τού τάφου 
τούτου, καί έτέρων βεβαίως παρακειμένων, ίδρυμέναι στήλαι έπι- 
τύμβιοι,.άνάγλυφοι, ώς είκάζομεν έκτων τμηματίων, λίαν Αξιό
λογοι* άπαιτεΐται άρα ένταΰθα έρευνα δι’ άνασκαφών' εικάζεται 
δέ άσφαλώς έκ τούτου υπαρςις όδοΰ έκ Γόννων διά τοΰ νΰν 
Δερελί πρός τά Τσιούρβα-Μαντριά καί Νεζερόν, ής ευρομεν πρό 
δύο ετών ίχνη έκεΐ (βλ. Πρακτικά 1911 σελ. 320).

Όμοίως είχεν εύρεθή έπί τής παρά τούς Γόννους πρός τόν 
Πηνειόν πεδιάδας, ένθα ήκασα (έν τοϊς Πρακτ. 1910 σελ. 245 
είκ. 14 σημεΐον ΝΑΣ) ΰπαρξιν άρχαίου ναού, τμήμα μεγάλης 
προμόχθου τεφρού λευκάζοντος πώρου, λίαν έπιμελώς έξειρ- 
γασμένης- άνασκάψας έπί μίαν μόνον ήμέραν ένταύθα, ευρον 
τέσσαρας μεγάλας προμόχθους καί τόν στερεοβάτην ναόν, ένια- 
χοΰ δέ αύτού λεύκάς πλάκας τού άνωτάτω έπιστρώματος- τά 
θεμέλια διήκουσιν είς βάθος δύο καί πλέον μέτρων, έποιήθησαν

14
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δ’ έκ μεγάλων κυανολίθων- τό διάγραμμα τοΰ ναοΰ δεν ήτο δυ
νατόν διά τοιαύτης προχείρου έργασίας νά καθορισθη' ή δέ θέσις 
της εύρέσεως των μεγάλων προμόχθων κατά τά έσω τοΰ ναοΰ, 
καί τό σχετικώς άλώβητον αδτών, δποδηλοϊ ότι δπό σεισμοΰ 
είχέ ποτέ καταπέσει' εδρέθησαν καί τμήματα χονδρών κερα
μίδων τής στέγης καί τινα μικρά γεισωμάτων, αναθήματος δέ 
οδδέ ίχνος· θά παρέκειντο άρα ταΰτα έξω καί τι μακράν τοΰ 
ναοΰ. Εδνόητον είναι δτι ένταΰθα άπαιτεΐται νά τελεσθη 
πλήρης άνασκαφή.

Πρός τούτοις έξηρεύνησα πληρέστερον την παρά τά Τσιούρβα 
Μαντριά άρχαίαν πόλιν, ήν είχον εδρει προ δύο έτών (βλ. Πρακτ. 
1911 σελ. 321 κ. έ. είκ. 8), καί ήν δεν ήδυνάμην τότε νά καθο
ρίσω, παρακειμένης της όροθετικης γραμμής, καί κατεχομένου 
τοΰ κατά τήν δεξιάν όχθην τοΰ χειμάρρου των «Δύο Δένδρων» 
έδάφους δπό των Τούρκων τοσαύτην δέ λύπην προυξένει μοι 
κατά τάς έν Γόννοις πολυμήνους έργασίας μου έν έτει 1910-1911 
ή δπό των βαρβάρων κατοχή των μερών εκείνων, καί μάλιστα 
όλου τοΰ θείου Όλύμπου, ώστε κατά τινα δίωξιν πληγωθέντος 
δφ’ ήμών άγριοχοίρου καί είσελθόντος είς τό Τουρκικόν έδαφος, 
έπεισα τούς ταύτά ΙμοΙ φρονοΰντας εδζώνους νά είσέλθωσι μετά 
τινων εργατών μου είς αύτό- τούτου γενομένου, καί τοΰ θηρά
ματος συλληφθέντος βαθέως είς τό έδαφος εκείνο, οί Τοΰρκοί 
εδθύς μέν τότε οδδέν έπραξαν, διότι καί άλλως έπέτρεπον τοιαΰ- 
τα κυνηγέσια- κατόπιν όμως, έχοντες έτέρας άσημάντους άφορ- 
μάς, καί φύσει βέποντες πρός τό κακόν, παραφυλάξαντες εδζωνον, 
μεταβαίνοντα είς Τύρναβον έγκρίσει μάλιστα αδτών, μετά συμφω
νίαν καί δοθείσαν δπ’ αδτών άδειαν, καί διαβαίνοντα διά Τουρκικοΰ 
έδάφους, έδολοφόνησαν αδτόν τότε οί ήμέτεροι δικαίως τιμω- 
ροΰντες τον φόνον, έπετέθησαν τη όδηγία τοΰ γενναίου υπολο- 
χαγοΰ, συμμαθητοΰ καί συμπολίτου μου Π. Γαρδίκα κατ’ αδτών 
παρεβοήθουν δέ καί πολλοί τών άνδρείων κατοίκων Δερελί- 
μάχης δέ οδτω γενομένης είς διάφορα σημεία τών ένταΰθα συν
όρων, έφονεύθησαν καί έπληγώθησαν τών μέν δπεναντίων είκοσι 
καί δκτώ, τών δέ ήμετέρων οδδείς' οδτω προεπονοΰντο τότε οί
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άνδρες ήμών προς τόν μετ’ ού πολύ άρξάμενον μέγαν άγώνα.
Χαίρων λοιπόν διέβην τόν ποταμόν προς έξερεύνησιν τού 

έλευθερωθέντος εδάφους- ευρον δέ περίβολον τειχών βέβαιον, 
καίπερ δυσχερώς διακρινόμενον, ώς είς πλήρη έρείπια κατακεί- 
μενον- σχηματίζεται δέ δι’ αύτοΟ μικρά πόλις όχυροτάτη, διότι 
εκ τριών μεν πλευρών περιβάλλεται υπό δύο απόκρημνων χεί
μαρρων καί τού ποταμού τών «Δύο Δένδρων», κατά δέ τήν 
Δυσμικήν έχει όρος απότομον" κατά τήν Νοτίαν πλευράν υπάρ
χει σειρά βράχων ύπέρ τόν χείμαρρον τής νύν καλουμένης 
«Ζεστής Βρύσης», έφ’ ών έβαινε τό τείχος, μή διασωθέν, εί μή 
είς Ιχνη έλάχιστα" ή δέ «Ζεστή Βρύση» είναι εξαίρετος πηγή 
παρά τά τείχη, έλάχιστα έξω αύτών, επί τής έκ Δερελί είς 
Καρυάν άτραπού- τό ύδωρ αύτής ήτο τότε ψυχρότατον καί μάτην 
έζητούμεν δικαιολογίαν τής νύν έπωνυμίας- χωρικός τις έλεγεν 
δτι τόν χειμώνα έκπέμπονται έξ αύτής άτμοί- ίσως διά τούτο 
έπωνομάσθη ούτω, καίτοι καί έπί άλλων πηγών παρετηρήσαμεν 
δτι κατά τόν χειμώνα, ιδίως όσάκις είναι ύπό χιόνων κεκαλυμ- 
μένα τά πέριξ, έξέρχεταί τις νοτίς.

Επίσης άπότομος είναι ή Βόρεια πλευρά, έφ’ ής δμως διε- 
τηρήθησαν πλείονα ίχνη τών τειχών, έκτισμένων έπί τής δεξιάς 
δχθης τού χειμάρρου, δστις καλείται νύν «'Ρέμα τού Λαμπουρ- 
νοΰ»- όνομάζεται δέ «Λαμπουρνοΰ» δρος, υπερκείμενον Βορείως, 
έχον έμφασιν βινός- διό λέγουσιν δτι άπεκλήθη Άλλάχ-Μπουρνοΰ, 
ήτοι 'Ρίς τού θεού- δμοιον δρος παρ’ ήμΐν έν ’Αρκαδία καλείται 
«Μύτικας» καθ’ όμοίαν παρομοίωσιν παρεφθάρη δέ ή λέξις είς 
«Ααμπουρνοΰ-Αάμπουρνο-Λάμπρουνο-Λάμπρου», καταντήσασα 
Ελληνική παρά τό κοινόν δνομα Λάμπρος- έπί τού πίνακος 
τής ήμετέρας χαρτογραφικής στρατιωτικής υπηρεσίας άναγρά- 
φεται «Αάμπρουνο», ούχί «Λάμπρου», ώς άλλαχοϋ έγραψα.

Κατά τήν πρός τό ποτάμιον τών «Δύο Δένδρων» πλευράν 
διακρίνεται άριστα πασών ό περίβολος, σχηματίζων πύλην έμ- 
φανή- προ αύτής, άποκλείων τήν πύλην έσω, ύπάρχει δεύτερος 
έξωτερικός περίβολος, έτι κάλλιον διατηρούμενος. Ό βυθμός τής 
τειχοδομίας είναι δυσπροσδιόριστος- ήμΐν έφάνη ίσοδομικός
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πρώιμος, ήτοι κατά τάς άρχάς που της Δ' π. Χρ. έκατονταετη- 
ρίδος ποιηθείς' άλλ’ απαιτείται άποκάλυψις δύο η τριών δόμων 
από των επικειμένων χωμάτων καί θάμνων, ί'να τις Ιδη σαφώς 
τήν τειχοδομίαν καί όρίση άσφαλέστερον τόν ρυθμόν αυτής.

Όνομάζουσι δέ νΰν οί κάτοικοι τοΰ Δερελί τήν Νοτανατο
λικήν γωνίαν τού τείχους «ΆρκοΟδα» (ς’τήν ’Αρκούδα), λέγον- 
τες δτι έπ’ αυτής δπήρχεν επί βάθρου καί έν τφ έμφανει επί 
μακρά έτη μαρμάρινη άρκτος, σπαράττουσα ταύρον τό μνημεΐον 
τούτο όντως μετεκομίσθη πρό πολλών ετών είς Αάρισαν καί 
υπάρχει, άλλ’ άνευ βάθρου, είς τμήματά τινα συντετριμμένον, 
παριστα δέ λέοντα, εχοντα μεταξύ τών ποδών πρός βοράν κεφα
λήν ταύρου- φαίνεται δτι τούτον παρωμοίωσαν πρός άρκτον οί 
χωρικοί- εντεύθεν επίσης, εύρόντες ποτέ οί κάτοικοι Δερελί δύο 
στήλας, τήν μέν πανταχόθεν, τήν δ’ έκ τριών πλευρών έπιγε- 
γραμμένην, έκόμισαν είς Δερελί καί έκεΐθεν είς Αάρισαν, ένθα 
όντως ύπάρχουσι νύν λέγεται ότι καί ετεραί τινες μετεκομί- 
σθησαν τότε έντεΰθεν, περί ών ούδεμίαν σαφή περιγραφήν διη
γούνται οί ίδόντες.

Έρευνήσαντες τά έσω τής πόλεως ταύτης, πλήρη όντα πρί
νων, θάμνων καί σωρών λίθων, εδρομεν πολυάριθμα θραύσματα 
κοινών άγγείων, ών έν μέν έφερεν έπιγεγραμμένα σύμβολα Αρι
θμών, έτερον δέ προήρχετο έκ σκύφου μεγαρικοΰ- πρός τούτοις 
εδρομεν κυβικόν βάθρον μετ’ έπιγραφής άποτετριμμένης, έσω- 
τέρω δέ καί έναντι τής πύλης έπί ύψώματος εδρομεν έρείπια 
άσβεστοκτίστου οικοδομήματος, εκκλησίας τών Χριστιανών βε
βαίως, J) έφ’ ής είχον έντειχισθή άρχαϊαι στήλαι- τούτων δύο 
τμήματα Ιφερον άναθηματικάς έπιγραφάς- έπί τού ενός γράφεται 
δτι άνέθηκε τήν στήλην Πολυκράτης ’ Αί)η να, ής καί καλήν άνά- 
γλυφον παράστασιν έχει, τής Δ'-Γ' π. Χρ. έκατονταετηρίδος- *)

*) Οί κάτοικοι τών χωρίων Δερελί καί Νεζεροΰ διηγούνται δτι κατά τήν 
νύκτα τής ’Αναστάσεως εν έκάστω ετει εξεπέρ,πετο αυτομάτως έκ τής εκκλησίας 

ταύτης λαμποο'τατον φως, δπεο ήρμήνευον ώς θειον προμήνυμα έλπίδος περί 
ταχείας άπελευθερώσεως τοΰ Όλύμπου από τοΰ ζυγοΰ τών Τούρκων.
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φέρει δέ τό τμήμα τοΰτο, καί άλλα εκεί εόρεθέντα, άπελευθερω- 
τικάς έπιγραφάς, &ς πάσας θά δημοσιεύσωμεν προσεχώς έν τή 
Άρχ. Έφημερίδι.

Καθίσταται λοιπόν έκ τούτων έμφανές δτι ένταΰθά που δπ- 
ήρχε ναός της ’Αθήνας' παράκεινται δέ όντως ερείπια στερεο
βάτου Ελληνικού οικοδομήματος έκ πλακών κυανολίθου, προσ
ομοίων ταΐς μνημονευθείσαις έν τφπαρά τούς Γόννους ναφ· αλλά, 
μή λαβόντες αίτηθεΐσαν πίστωσιν πρός έκτέλεσιν δοκιμαστικής 
άνασκαφής, άνεβάλομεν διά τό προσεχές έτος τήν περαιτέρω 
έρευναν' σημειωτέον δέ ότι ό άναθείς Πολυκράτης είναι πιθανώ- 
τατα ό αυτός τφ έπΐ στήλης, έν Νεζερφ ευρεθείσης, άναγεγραμ- 
μένος- ή στήλη έξεδόθη έν IG IX2 1044, άλλ’έσφαλμένως άνε- 
γνώσθη Πολυκράτης | 'Ηρακλεί (δον vel του)' άναγνωστέον 
Πολυκράτης—'Ηρακλεί καί νοητέον ώς άναθηματικήν τφ ήρωί' 
καί έπ’ αότής άνεγράφησαν κατόπιν άπελευθερωτικαί έπιγραφαί, 
ώς έπΐ τής δφ’ ήμών ευρεθείσης.

Ούτως έρμηνεύεται διά τής εύρεθείσης πόλεως τό όιώνυμόν 
Γοννοκόνδυλον—'Ολυμπίάς' δπήρχον δήλον ότι τής αύτής πόλεως 
δύο κεχωρισμένα καί ιδιαιτέρως τετειχισμένα τμήματα, τό μέν 
κατά τήν άριστεράν όχθην τού ποταμού «Δύο Δένδρων», ούτινος 
πρόχειρον διάγραμμα έδημοσιεύσαμεν έν Πρακτ. 1911 σελ. 321 
είκ. 8, τό δέ κατά τήν δεξιάν αύτού, δπερκείμενον δλίγον' τό 
δεύτερον τοΰτο θά έπωνομάσθη όπό τού Φιλίππου ’Ολυμπίάς, 
ώς άναφέρει ό Αίβιος έν 39, 25 λέγων Perrhaebi Gonnocon- 
dylum. quod Philippus Olympiadem appellaverat, 
Perrhaebiae fuisse, et ut sibi restitueretur (τφ 185 
π. Xp.), agebant' έκ τής σημειωθείσης επιγραφής καί τού είκα- 
ζομένου £υθμοΰ τής τειχοδομίας, προκύπτει ότι Φίλιππος ενταύθα 
νοείται ό Β', ό πατήρ ’Αλεξάνδρου τού Μεγάλου, υφ’ οΰ βεβαίως 
δικαιολογείται ή χάριν τής έαυτοΰ γυναικός Όλυμπιάδος γενο- 
μένη μετωνυμία, ή μάλλον ή διάκρισις τών δύο τούτων τμημάτων 
τής αύτής πόλεως, ήν Ισως αότός έπεςέτεινεν, ή διά τειχών ένί- 
σχυσεν' ό λόγος όμως παρά Αιβίφ έν τφ παρατεθέντι χωρίφ 
τελείται περί Φιλίππου τού Ε'.
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Ίψκάσαμεν δ’ έν τοΐς Πρακτ. 1910 σελ. 243 κ. έ. ότι πε- 
πλανημένη όπήρξεν ή γνώμη τοϋ Leake, Heuzey καί πάντων 
τών μετ’ αύτούς γεωγράφων δτι τά υπό τοϋ Αιβίου άναφερόμενα 
κατά τούς τόπους τούτους φρούρια τών Περραιβών, προς τάς εις 
Μακεδονίαν είσοδους, έκειντο κατά την έκ Γόννων είς Μπαλα
μούτι, καί έκεΐθεν είς 'Ραψάνην δδόν' νϋν βεβαιοΰται, ως νομί- 
ζομεν, ή γνώμη ήμών διότι ό νΑίβιος περιγράφων την είς Μακε
δονίαν είσβολήν τοΰ ύπατου Μαρκίου, περί ής έγράψαμεν έν 
τοΐς άνω σελ. 194 κέ. λέγει περί τών Τεμπών έν 44, 6 καί τής 
φρουρήσεως αύτών ύπό τοΰ Περσέως: hie locus tam suapte 
natura infestus per quattuor distantia loea praesi- 
diis regiis fuit insessus. unum in primo aditu ad 
Gonnum erat, alterum Condulo, castello inexpugna- 
bili, tertium circa Lapathunta, quem Oharaea appel
lant, quartum viae ipsi, qua et, media et angustis- 
sima vallis est, impositum, quem vel decern armatis 
tueri facile est.

Κατά ταϋτα τό πρώτον καί τέταρτον φρούριον ήσαν τό μέν 
παρά την είσοδον τών Τεμπών, τό δέ έν μέσφ αύτών όντως, 
έρευνήσαντες τά έκ τοΰ νΰν χωρίου Μπαμπά προς τά Τέμπη 
μέρη μέχρι τής είσόδου αύτών, εύρομεν παρ’ αύτήν μέν καί κατά 
την άριστεράν όχθην τοΰ Πηνειού', έναντι τοΰ νΰν καλουμένου 
«Χάνι Κοκώνας», μικρόν ύψωμα καί πηγήν παρ’ αύτό καί τινα 
μικράν έκκλησίαν τών Χριστιανών έπ’ αύτής καί περί αύτήν 
όπάρχουσι λίθοι λαξευτοί ίκανώς μεγάλοι, άρχαίου Ελληνικού 
βυθμοΰ, μηνύοντες ΰπαρξιν σταθμοΰ στρατιωτικού, ή ίεροΰ τίνος 
("Απλονν Τεμπείτας;), ή άμφοτέρων, καί ίσως διαμονήν φρουρών, 
φυλασσόντων έπί τινων ύπερκειμένων έγγυτάτω βράχων' ούδαμοΰ 
δέ περί τήν είσοδον τών Τεμπών άλλαχοΰ εύρομεν μέρος εύθε- 
τώτερον πρός φύλαξιν τών στενών κατ’ έχθροΰ, έκ «Πυργετοΰ», 
τής άρχαίας Φίλας, είσερχομένου' έπίσης εύχερής έντεϋθεν είναι 
ή πρός τούς Γόννους έπικοινωνία, διακρίνεται δέ σαφώς τό μέρος 
έκ τής άκροπόλεως αύτής (πρβ. τήν έν Πρακτ. 1910 σελ. 255
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είκ. 21)· ή θέσις άρα άνταποκρίνεται πλήρως προς τήν περι
γραφήν τοΰ Αιβίου.

Τοΰ δέ τετάρτου φρουρίου ή θέσις είναι βέβαια, τβ μέσον 
δήλα δή τών Τεμπών, ένθα έπΐ τής δεξιάς μέν δχθης τοΰ ποτα
μού υπάρχει ή γνωστή επιγραφή τοΰ Λογγίνου, επί βράχου κε- 
χαραγμένη, νΰν «Γραμμένο "Αλας» καλουμένη, δι’ ής μάλιστα 
δηλοΰται καί τελεσθεΐσα όχύρωσις, επί δέ τής άριστεράς ή θέσις 
«Βαθότρουπα», ήν περίεγράψαμεν προχείρως έν τοΐς Πρακτ. 
1910 σελ. 194-196' ένδοτέρω τοΰ λίθου τοΰ Αογγίνου ύπάρ- 
χουσι πολλά υπόλοιπα μεσαιωνικού φρουρίου, δπερ νΰν καλείται 
«Κάστρο τής 'Ωραίας», ήτοι ισότιμον τω τής Κωνσταντινουπό
λεως, ής είδικως τα τείχη καλεϊ ό λαός «Κάστρο τής Ώραιάς»- 
και ή θέσις αΰτη άνταποκρίνεται πληρέστατα προς τήν περι
γραφήν τοΰ Αιβίου· διότι ή άρχαία όβός διά τίδν Τεμπών, ώς καί 
ή σημερινή, κεΐται υπέρ τήν δεξιάν όχθην τοΰ ποταμοΰ, τήν 
λίαν εύβατωτέραν τής άριστεράς.

Τό δεύτερον καί τρίτον φρούριον δέν καθορίζει λεπτομερώς 
ό Αίβιος, λέγων απλώς ότι άφίσταντο άπ’ άλλήλων" διαλαβών 
άλλως ό συγγραφεύς καί πρότερον περί τούτων, δέν ύπεχρεοΰτο 
νά έπαναλάβη τάς λεπτομέρειας' διότι προσδιώρισεν ήδη τόν μέν 
Λαπα&οΰντα λεπτομερώς έν 44, 2 είπών ad castellum quod 
super Ascuridem paludem erat-Lapathus vocatur 
locus-Hippias tonere saltum . . iussus, τόν δέ Γοννοκόν- 
δυλον όπωσδήποτε καθώρισεν έν 39, 25.

Ό Ααπαθοΰς άρα έκειτο υπέρ τήν Άσκουρίόα λίμνην" τό 
super τοΰτο δέν νοείται βεβαίως τοσοΰτον μακράν μέχρι τής 
'Ραψάνης, ής τόν "Αγιον Ήλίαν, 8ν καί ήμεΐς ήρευνήσαμεν 
(πρβ. Πρακτ. 1911 σελ. 291-292), ώρισεν ό Leake καίπάντες 
οί μετ’ αύτόν ώς Ααπαθοΰντα- κεΐται έγγύς τής λίμνης βεβαίως· 
είναι δέ όντως πόλισμα τετειχισμένον, δπερκείμενον τοΰ νΰν 
χωρίου Νεζεροΰ, ένθα καί λίθοι λαξευτοί τειχών, καί έπιγεγραμ- 
μενοι ύπάρχουσιν, ώς πολλοί των χωρικών ειπον μοι' όντως ο 
ένταΰθα εύρέθη ή έν IG IX2 1044 δημοσιευθεΐσα έπιγραφή· 
καί τινα άλλα άρχαία καλής Ελληνικής περιόδου είδεν έν Νε-
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ζερώ καί δ Pringsheim έν Athen. Mitt. 1909 σβλ. 89. To 
δέ σπουδαιότατου είναι τόδε, δτι καί σήμερον μέν ύπδ των πρε
σβυτέρων, πρό τινων δ’ έτων παρά πάντων, τδ χωρίον Νεζερός 
καλείται Λαπατας καί ό κάτοικος αύτοΰ Λαπαθιώτης, μόνον δ’ 
ή λίμνη ώνομάζετο Νεζερός' μετέπειτα έπικρατεΐ τδ Νεζερδς 
πρδς επωνυμίαν καί τοΰ χωρίου.

Είναι άρα βέβαιον καί έκ τής περιγραφής τοϋ AtSiou καί 
έκ των πραγμάτων δτι ό Ααπαθοΰς κείται παρά τδ νΰν χωρίον 
Νεζερόν' τδ δέ φρούριον ό Χάραξ εκειτο circa Lapathunta, 
ήτοι είς μικράν άπ’ αύτοΰ άπόστασιν, ούχί βεβαίως περί τήν ίκα- 
νώς μακράν έντεϋθεν κειμένην 'Ραψάνην, ήν περιβάλλουσιν δρη 
άποτομώτατα, καί είς στρατεύματα σχεδόν άβατα, καί ής τά κατά 
τδ λεγόμενον Παλαιόκαστρον, τδν "Αγιον Ήλίαν καί τδ Σολιό 
αρχαία ίχνη είναι μεσαιωνικά' λεπτομερείς άρα ερευναι θά άπο- 
καλύψωσι καί τδν Χάρακα τούτον κατά τι ύψωμα τής λίμνης' 
άκριβως δέ τά φρούρια ταΰτα, ώς κεΐνται οδτω, διαφυλάττουσι 
τήν τε διά Αεπτοκαρυας-Καλλιπεύκης-Ζηλιά/ας πρδς τούς Γόν- 
νους καί τήν λοιπήν Θεσσαλίαν είσοδον, καί τήν άπόπειραν τής 
ύπέρ τά Τέμπη κατά τήν 'Ραψάνην άπηλπισμένης τίνος διαβά- 
σεως, ήν δμως φυλάττει έπαρκώς τδ πρώτον δνομασθέν ύπδ τοΰ 
Αιβίου φρούριον.

Ούτω λοιπόν προσδιορισθέντος καί τοΰ τρίτου φρουρίου, τοΰ 
Ααπαθοΰντος, όπολείπεται τδ δεύτερον, δ Κόνδυλος, ή τδ Κόν
δυλον, δπερ φαίνεται δν ταδτό τφ Γοννοκονδύλψ-Όλυμπιάδι, καί 
είναι τδ έν τοΐς άνω περιγραφέν' καί τοΰτο μέν μετά τοΰ Ααπα
θοΰντος καί Χάρακος διαφυλάττουσι κυρίως τήν διά Αεπτοκα- 
ρυάς-Ζηλιάνας-Άσκουρίδος πρδς τούς Γόννους εισβολήν, τδ δέ 
κατά τήν είσοδον καί τδ μέσον των Τεμπών τήν δι’ εκείνων είδι- 
κώτερον. Σημειωτέου δέ δτι ό Αίβιος αγνοεί πόλισμά τι Άσκν- 
ριον, δπερ ύπάρχει έν έπιγραφαίς (βλ. IG IX2 521' εΰρηται 
καί έν άνεκδότφ έπιγραφή τής Όλοοσσόνος), καί ούτινος ή θέσις 
ένεκα τής πρδς τήν λίμνην ομωνυμίας υπονοείται περί αύτήν 
που κειμένη.

Διά των προειρημένων συμπληροΰνται καί ένιαχοΰ έπανορ-
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θοΰνται αΕ έν τοΐς Πρακτ. 1910 σελ. 243-245 δι’ δλίγων έκτε- 
θεισαι γνώμαί μου περί της τοπογραφίας των μερών τούτων 
υπάρχουσι δ’ εκεί καί αΕ παραπομπαί περί στρατευμάτων, άνα- 
φερομένων υπό των αρχαίων δτο εβησαν διά των εισόδων τούτων 
καί διά τού στενού της Πέτρας πρός τό άρχαίον Δϊον καί την 
νΰν Αικατερίνην.—Προσθετέον δέ τούτοις δτι, καθ’ & λέγουσιν 
οί ποιμένες, ύψηλά επί τού όρους «Άργυροποΰλλι» παρά την 
εκκλησίαν 'Αγίου Νικολάου ύπάρχει σπουοαϊον «Κάστρον» άνευ 
άσβέστου δι’ όγκολίθων, καί ερείπια μεγάλων οικοδομημάτων' 
έπίσης παρά την «Μαγούλα Μουσαλάρ», εγγύς της είς τον Πη
νειόν συμβολής τού Εδρωποΰ καί Τιταρησίου (πρβ. άνω σελ. 173)» 
λέγουσιν δτι υπάρχει «Κάστρον» δμοιον, έπισκευασθέν ενιαχού 
δι’ άσβέστου κατά τούς μέσους αίώνας" αύτή δέ ή «Μαγούλα» 
είναι των συνήθων έν Θεσσαλία τύμβων.

Είς δέ τόν ' Ατραγα μετέβημεν, άναγγελθείσης υπό της αστυ
νομίας ευρέσεως τάφου κατά τά μεταξύ των νΰν χωρίων «Άλή- 
φακα» καί «Κουτσοχέρου»' καί ό μέν τάφος ήτο κοινός τις καί 
δλως πτωχός' τό δέ έγκαταλειφθέν υπό των κατοίκων, λόγιρ 
διαφωνίας πρός αύτούς τού κυριάρχου, κατά τό έτος τούτο χω- 
ρίον «Κουτσόχερον», κεΐται έπί χωματώδους λόφου νεολιθικού 
συνοικισμού, έμφανοΰς έκ πολυαρίθμων θραυσμάτων άγγείων 
κατά την ιστορικήν περίοδον θά φκοδομήθη ένταΰθα ιερόν τφ 
Ποσειδώνι ύπό των Άτραγίων διότι τά έπί της νΰν μικράς καί 
πτωχής έκκλησίας τού 'Αγίου Νικολάου άρχαια, ίδίως τά λίαν 
όγκώδη, δέν είναι πιθανόν δτι μακρόθεν μετεκομίσθησαν, ένεκα 
τής μικρότητος άκριβώς τής έκκλησίας ταύτης' θά άνετίθεντο 
άρα ένταΰθα καί άπελευθερώσεις' αΕ πλεΐσται δέ των άχρι τοΰοε 
γνωστών έπιγραφών τού “Ατραγος ένταΰθα ευρέθησαν.

Υπάρχουσι δ’ έν τφ έμφανεϊ έπί τής έκκλησίας ταύτης τά 
έξής άρχαϊα, άτινα θά αύξηθώσι πολύ, έάν άνασκαφή ό χώρος: 
α') ή μεγάλη, άποτριβεΐσα νΰν τά πολλά, άπελευθερωτική έπι- 
γραφή έν IG IX 474' πιθανώς είναι ό λίθος έπιγεγραμμένος 
καί έπί τής δεξιάς έδρας, ένθα δμως υπάρχει παχεΐα άλοιφή δι’ 
άσβεστοκονιάματος' β') ή ύπ’ άριθ. 477 στήλη τής Κυναγίας'
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γ') ή υπ’ άριθ. 483' αί συμπληρώσεις τοΰ Lolling και Kern 
δεν δύνανταινά έξελεγχθώσιν, όποτέρα κρείσσων δ') ή δπ’ άριθ. 
478, ήν εγώ άνέγνων ΑΛΕΞ 4 ήτοι Άλεξ[ίω]ν, ό δε 
Lolling Άλεξ[ις]· ε') εξέδρα μαρμάρινη" ϊσως υποκάτω φέρει 
έπιγραφήν" ς') βάθρον στήλης" ζ') βάθρον άγάλματος μαρμά
ρινου" η') στήλη δπδ την δ', εχουσα πλαγίως τρίστιχον έπιγρα
φήν δυσδιάκριτον" δυσχερώς άντέγραψα

5.10 Σ.................. Σ[ω]σ[ . . .
ΤΟΙΠΟ............... τοΐ"Πο[τ-
ΕΙΔΟ................... ειδο[0νι.

θ') βάθρον έν τή εκκλησία" ι'-ια'-ιβ') μικρά βάθρα ή βωμίσκοΡ 
επί δέ τοΰ κωδωνοστασίου πάμπολλοι άρχαΐοι λαξευτοί λίθοι 
είσιν έντετειχισμένοι.

Λέγει δέ τις ποιμήν, και έξηκρίβωσα την άλήθειαν, δτι δύο 
ώρας Βορείως εντεύθεν επί τίνος ερήμου δψώματος, άνήκοντος 
τή περιφερεία τοΰ νΰν χωρίου «Ζάρκου», ·κειμένου παρά την 
άρχαίαν Φάνττον, διά εύρεθέντος έκεΐ ψηφίσματος βεβαιουμένην 
ούτως, οδχι δέ Φαιστόν (βλ. άνω σελ. 180 καί σημ. 1 καί IG 
IX2 489), ύπάρχει έκκλησίδιον των 'Αγίων Ταξιαρχών και έν 
αύτφ μέγα λαξευτόν βάθρον, δπερβαΐνον τό άνδρικόν ανάστημα, 
φέρον έπΐ μιας πλευράς έπιγραφήν 24 στίχων" άνάγκη άρα νά 
έρευνηθή ή θέσις" έπίσης απαιτείται ή έξερεύνησις έρειπίων ναοΰ 
άτινα εϋρομεν έν έτει 1906 όλίγον έξω τοΰ χωρίου Άλήφακα 
πρός τόν Πηνειόν, ένθα δπήρχον τρία βάθρα πλήρη απελευθερω
τικών έπιγραφών" τά δύο μετεκόμισα είς τό Μουσεϊον Λαρίσης 
μετ’ άλλων τινών στηλών ανεκδότων είχεν όμως άντιγράψει, πρό 
τής μεταφοράς, τινάς τών επιγραφών τών βάθρων ό Hatzfeld, 
καί έδημοσίευσεν έν Bull, de Gorr. Hell. 1911 σελ. 231-234.

Περί δέ τής θέσεως τοΰ "Ατραγος βλ. καί τοΰ έπομένου 
τμήματος Β' τό κεφ. α'.

(Έκτελουμένων τώνδε τών διορθώσεων, έπιστρατευθείς, άναγ- 
κάζομαι νά διακόψω τήν περαιτέρω έκτύπωσιν τήσδε τής έκθέ- 
σεως" σκοπώ δέ νά δημοσιεύσω σύν θεώ τήν συνέχειαν χύτης έν 
τοϊς Πρακτικοΐς τοΰ 1915).

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΛΟΣ
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