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ΠΙΜΠΛΕΙΑ,

ΠΑΤΡΙΣ
ΥΠΟ

ΤΟΥ

άτραπός καί ή μέχρι τής παραλίας κοιλάς κα

ΠΙΕΡΙΣ

ΟΡΦΕΩΣ

λούνται κοινώ δνόματι «Κανάλια»

NIK. X. ΚΟΤΖΙΑ

ενός τών

Ό από Θεσσαλίας δδεύων προς Μακεδονίαν

δρέων μονή

καί ή επί

«μονή τών Καναλίων»,

Οί δε χείμαρροι από τής κοινής αυτών συμβο

μετά τον Πλαταμώνα συναντά τήν σιδηροδρο

λής μέχρι

μικήν στάσιν Σκοτίνας καί δλίγον περαιτέρω

«Ζυλιάνας», οστις είναι δ κινδυνωδέστερος καί.

τον

κυριώτερος.

μικρόν

ποταμόν Ζυλιάναν,

εντεύθεν

δε

μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού Λεπτοκα-

τής εκβολής φέρονται υπό τό δνομα

Ό δε Ζυλιάνας φέρεται καί κατά θηλυκόν γέ-

Είκ. 1. Γενική άποψις τών Καναλίων.
ρυάς καί έτι περαιτέρω βαίνει επί έκτάσεως, ήτις
από τής παραλίας τοΰ Θερμαϊκού
προς δυσμάς υψουμένων

δρέων

μέχρι τών
τού

νοτίου

νος «ή Ζυλιάνα», κατά δέ τον DeSDEVISES dtt
Dezert Geographie ancienne de la Mace

doine σελ. 46 «Sanglier» ένεκα τών καταστρο

Όλυμπου φέρει τό όνομα Κανάλια (ορ. χάρτην

φών, τάς δποίας οΰτος καί σήμερον έ'τι

είκ. 8). Κυρίως όμως Κανάλια καλούνται οί

φέρει.

επι

τέσσαρες χείμαρροι τοΰ νοτίου Όλυμπου, οΐτινες

Τό δ'νομα «Κανάλια» είναι ταυτόσημον προς

συμβάλλοντες περί τό αυτό κάτωθεν τοΰ δ'ρους

τήν άρχαίαν τοπωνυμίαν «Λείβηθρα» καί περι

σημεϊον

σχηματίζουσι κοινήν εντεύθεν κοίτην

λαμβάνει τήν αυτήν έ'κτασιν' διότι τό τε «Κα

(είκ. 1), ήτις διακρίνεται αριστερά τής είκόνος

νάλια καί τό «Λείβηθρον» σημαίνουσιν δχετόν ή

ώς μικρά, άδενδρος λευκή πλατεία. Τούτων ό μέν

χείμαρρον, κατά δέ τον ΗςϊΧΙΟΝ (έν λ.) Λείβη

από ΝΔ προς ΒΑ διευθυνόμενος δνομάζεται

θρον = ρεΐθρον, δχετός κρουνός καί τόπος έν

Καραβίδα, ό δέ από Δ προς Α καλείται Ζυλιά-

Μακεδονία . .». Ή κατά πληθυντικόν δέ έκφορά

νας, δ δέ από ΒΔ προς ΝΑ Καβουρόλακκας καί

άμφοτέρων τών τοπωνυμίων ευνόητος.

δ από Β προς Ν Γρίβας.

Έν τή είκόνι 2, δ

Λείβηθρα επομένως είναι τόπος, δι° συ έκ-

μέν Καβουρόλακκας κεϊται αριστερά τού υψώ

χέονται πηγαία ή ύέτια ύδατα, τόπος πλήρης

ματος, δ δέ Γρίβας δεξιά αυτού καί είναι κεκα-

χαραδρών καί πηγών.

λυμμένος υπό δένδρων. Εντεύθεν συνεκδοχικώς

Τοιαύτην τινά

έννοιαν

έχει καί τό δ'νομα

τά εν τφ συμπλέγματι τών τεσσάρων χειμάρρων

«Πίμπλεια», διότι τούτο παραγόμενον έκ τοΰ

ύπερκείμενα δ'ρη, ή δι’ ενός τούτων διερχομένη

ρήματος «πίμπλημι» πρέπει νά σημαίνη τόπον

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:16:03 EEST - 2.85.0.15

26

Νικολάου X. Κοτζιά

ΑΕ 1948-1949

ή έκτασιν πιμπλαμένην ύδάτων προερχόμενων

θέντα, ομώνυμα λατρευτικοΐςχάίροις ό'ντα, έγνώ-

έξ ΰετών ή πηγών, τόπον βαθύν και χαραδρώδη.

σθησαν ώς συνδεδεμένα μετ’αυτής τής λατρείας.

Τούτου δέ

ένεκεν οί νεώτεροι ώνόμασαν τον

αυτόν χώρον «Μπάρα».

Ή έκδίωξις τέλος τών ξένων Θρακών καί ή έν
τή αυτή

Έκ δέ τής εκεί ενεπίγραφου ρωμαϊκής σαρ

έκτάσει

έγκατάστασις τών Ιθαγενών

Μακεδόνων περιήγαγε τά ονόματα τών πολι-

κοφάγου, ήτις δέχεται τα ύδατα τής μοναδικής

σμάτων είς άφάνειαν, έν φ ή ’Ορφική λατρεία

εις τάς ανατολικός υπώρειας τοΰ Όλυμπου πη

διετηρήθη καί διεδίδετο πρός πάσαν διεύθυνσιν.

γής, καλείται κα'ι « Καζάνια » (πρβ. HEUZEY

“Ενεκα τούτων οί κυριώτεροι θρακικοί συνοικι

Le mont Olympe σελ. 128. ΔημΙΤΣΑΣ Μακε

σμοί τής νοτίας Πιερίας, ή Πίμπλεια καί ή Πιε

δονία σ. 139). “Ενεκα δέ τής έπί τοΰ αΰτοΰ χώ

ρία ή Πιερίς, μόλις που αναφαίνονται παρά τοΐς

ρου ίδρύσεως κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους

συγγραφεΰσι, διά δέ τά Λείβηθρα δέν άναφέρε-

τοΰ συνοικισμού τής Μαλαθριάς φέρει και τό

ται παρ’ αΰτοΐς σαφώς, αν πρόκειται περί πό-

δ'νομα «Παλιά Μαλαθριά», εν άντιθέσει προς

λεως, όρους ή χώρας.

την νεωτέραν κα'ι παρά τόν Βαφΰραν κειμένην

Ούτως ό Άρριανός δλως άορίστως αναφέρει:

σημερινήν Μαλαθριάν εκ δέ τής ήρειπωμένης

«Ταΰτα διαπραξάμενος (’Αλέξανδρος) έπανήλθεν

έκκλησίας τής Παλιάς Μαλαθριάς λέγεται και

είς Μακεδονίαν καί τώ Διί τφ Όλυμπίφ

«'Αγία Παρασκευή». Ούτως ή καταλαμβάνουσα

θυσίαν τήν άπ’ ’Αρχελάου έτι καθεστώσαν έθυσε

την άρχαίαν Πίμπλειαν έκτασις φέρει σήμερον

καί τόν αγώνα έν Αίγαϊς διέθηκε τά ’Ολύμπια

τά ονόματα

οί δέ καί ταΐς

«Μπάρα, Καζάνια, Παλιά Μαλα-

θριά, 'Αγία Παρασκευή»
Ή

πολυωνυμία

αύιη

(δρ. χάρτην είκ. 8).
τών

Μούσαις

τήν

λέγουσιν, ότι αγώνα

έποίησεν» (Άνάβ. 1,11,2 έκδοσις G. Sintenis

αυτών χώρων

Leipzig 1849). ’Εκ τοΰ χωρίου τούτου δηλοΰ-

κατά τούς νεωτέρους χρόνους δέν ή το ή μόνη

ται, δτι ό Μ. ’Αλέξανδρος έκτος τοΰ έν Αίγαϊς

αιτία τής άμαυρώσεως τών ονομάτων τών αρ

άγώνος έθυσε καί Διί τφ Όλυμπίφ, ή θυσία

χαίων πόλεων τής Πιερίας, αλλά καί λόγοι γένι,

όμως

κώτεροι, πολιτικοί καί ίσως καί θρησκευτικά αί

θεΐσα έν Δίφ καί έν τφ ναώ τοΰ ομωνύμου

τια, ώς ή πρωϊμωτάτη εισβολή καί έγκατάστα-

θεοΰ, έξ οΰ καί τό όνομα τής πόλεως. Έν τή

σις τών Θρακών εν τή περί τόν ΝΑ Όλυμπον

αΰτή δέ ωσαύτως πόλει, τώ Δίφ, έτελεΐτο καί ό

αύτη έτελεΐτο άπ’ ’Αρχελάου καθιερω-

έκτάσει καί ή ΰπ’ αυτών εκεί ιδρυσις τής ορφι

αγών τών

κής λατρείας, ή συνδεσις ταΰτης μετά χαραδρών

ών, άπέβη έννεαήμερος κατά τά ονόματα τών

ύδάτων καί πηγών, ή άοριστία τοΰ τόπου τής

έννέα Μουσών (Γ. Σ2ΤΗΡΙΑΔΗΣ Πρακτ. Άκαδ,

Μουσών, δσπερ τριήμερος πρότερον

γεννήσεως τοΰ Όρφέως καί τοΰ τάφου αΰτοΰ,

’Αθηνών 1931 σελ. 4. Διοδ. XVII, 16). “Οθεν

ή παράστασις τών αυτών νυμφών ως Μουσών

ό ’Αλέξανδρος φαίνεται, δτι

καί Μαινάδών «λέγονται δέ καί Μοΰσαι τροφοί

έπεσκέφθη

καί τό Δΐον,

μετά

τάς

Αίγας

ένθα έτέλεσε θυσίαν

Νύμφαι τινές οΰσαι καί αύται (ΤΖΕΤΖΗΣ έξηγ.

Διί τφ Όλυμπίφ καί αγώνα ταΐς Μούσαις' διό

Όμηρ. Όδ. XVI 913), τό ποικιλώνυμον

τών

έπιφέρει «καί έν τούτφ αγγέλλεται τό Όρφέως

Μουσών, αΐτινες έκλήθησαν έκ τών ονομάτων

τοΰ Οίάγρου τοΰ Θρακός άγαλμα τό έν Πιερίδι

τών

ίδρώσαι συνεχώς καί άλλοι άλλα επεθείαζον τών

πολισμάτων

«Λειβηθριάδες, Πιμπλειάδες.

Πιερίδες»· ή δέ έν τοΐς αΰτοΐς τόποις άνάπτυξις

μάντεων, Άρίστανδρος δέ άνήρ Τελμισσεύς, μάν-

τής λατρείας τοΰ Διονύσου «Μάκαρ, ώ Πιερία,

τις, θαρρεΐν έκέλευσεν ’Αλέξανδρον» (ΑΡΡΙΑΝ.

σέβεται σε Εύ'ος» (ΕΐΡίΠ. Βάκχ. 565) καί ή λαμ-

αΰτ.). ’Ενταύθα δέν

είναι

σαφές, άν τό τοΰ

πρότης, ήν σύν τώ χρόνφ άπέκτησεν ή λατρεία

Όρφέως άγαλμα έκειτο έν Πιερίδι τή χώρα ή

αύτη, κατέστησαν ένδοξον καί περιφανή ολόκλη

έν Πιερίδι τή πόλει' φαίνεται δέ, δτι υπήρχε πό

ρον τήν χώραν.

λις Πιερίς καί ταύτην έννοεΐ ό

Άντιθέτως οί πρωΐμως εκεί

έγκατασταθέντες Θράκες, ό'ντες πρωτόγονοι, βάρ

συγγραφεύς,

άλλως θά έλεγεν «έν Πιερία» καί δτι ή πόλις

βαροι καί λαός ποιμενικός, δέν ήτο δυνατόν νά

Πιερίς είχε μαντεΐον Όρφέως τοΰ Οίάγρου, φ

έ'χωσιν ούτω σπουδαίας καί μονίμους εγκατα

ήτο καθιερωμένου άγαλμα' ή δέ Πιερίς αύτη

στάσεις, ώστε νά άποτελέσωσι πολίσματα αξιο

έδει νά έκειτο έγγύς τοΰ Δίου, διότι, έν φ «άλλοι

μνημόνευτα, τά δέ καθ’ οίονδήποτε τρόπον ίδρυ-

άλλα έπεθείαζον τών μάντεων, Άρίστανδρος ό
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Τελμισσεύς θαρρεΐν έκέλευσεν’Αλέξανδρον» δστις

πόλιν, διαφέρουσι δέ τών έν Ήροδότφ «δ μέν

έδει νά διέμενεν εκεί που πλησίον. Ότι δέ ή

δη

περί

Πιερίαν

διέτριβεν ημέρας συχνάς»

Πιερίς είναι πόλισμα, διείδε καί αύτός 6 εκδό

(7,131) καί «ως δ’ έπείθοντο (οί "Ελληνες) τον

της τοΰ Άρριανοΰ, δστις σχολιάζουν τό χωρίον

Πέρσην έόντα έν Πιερία» (αύτ. 7,173), διότι έν

ύποσημειοΐ, δτι τό Μακεδονικόν χωρίον Πιερίδες

άμφοτέροις τοις χωρίοις δηλοΰται σαφώς ή χώρα

παρά τον Όλυμπον είναι πατρίς τοΰ Όρφέως.

Πιερία, έν ή έ'κειτο καί ή πόλις Πιερία ή Πιε-

Ταΰτα δέ ενισχύει καί ό Πλούταρχος

λέγων

ρίς. Ό αυτός δέ συγγραφεύς διαδηλοϊ καί την

«έπεί δέ "Αλέξανδρος ώρμησε πρός την στρατείαν

διαφοράν τών λαών «Πίερες καί Μακεδόνες καί

ά'λλα τε

δοκεΐ σημεία

παρά

τοΰ δαιμόνιου

Περραιβοί καί Έορδοί καί Βοττιαΐοι φΰλα διά

γενέσθαι καί τό περί τά Λείβηθρα τοΰ Όρφέως

φορα έν τοΐς Πέρσαις καταλέγονται» (αύτ. 7,185).

ξόανον (ήν δέ κυπαρίττινον) ίδρωτα πολΰν τάς

Πίερες λοιπόν καί Μακεδόνες είναι λαοί διάφο

ημέρας

(ΠλοϊΤ. Άλέξ. 14.

ροι. Τάς δέ πρός άλλήλους σχέσεις αναφέρει δ

Otto Kern Collect. Orphicorum σ. 44,

Στράβων άνιοτέρω «έκλιπόντων δέ έκείνων νΰν

έκείνας άφήκεν»

144). Έκ τούτων δμως άναντίρρητον καθίστα

Μακεδόνες έχουσιν».

ται, δτι ό Άρριανός καί ό

τών Μακεδόνων τής χώρας τά έν αυτή πολί-

Πλούταρχος δμι-

Έπικρατησάντων δμως

λοΰσι περί δύο μαντείων, κειμένων εις δύο δια

σματα έκείνων περιπίπτουσι συν τώ χρόνφ εις

φόρους καί απ’ άλλήλων απέχοντας τόπους, την

άφάνειαν ή Πίμπλεια παρέμεινε τοπωνύμιον,

Πιερίδα καί τά Λείβηθρα καί δτι έν τώ μαν

άγνωστον ποΰ κείμενον ή Πιερία - Πιερίς, έξα-

τείου τών Λειβήθρων καθιερωμένος ήν Όρφεΰς

πλωθέντος πιθανόν προγενεστέρους τοΰ ονόμα

ό Οίάγρου παριστάμενος διά «ξοάνου κυπαριτ-

τος αυτής, άτε κυριωτέρας ή μεγαλυτέρας πό

τίνου», έν δέ τώ τής Πιερίδος διά αγάλματος

λεως εις δλην την νοτίως τοΰ Άλιάκμονος χώ

μαρμάρινου. Άλλ’ ή διάφορος έν έκατέρφ μαν

ραν, περιέρχεται εις παντελή άγνοιαν καί έξαφα-

τεία) ΰλη τοΰ αγάλματος τοΰ θεοΰ σημαίνει καί

νίζεταΓ τά δέ Λείβηθρα μακρότερον άντιστάντα

διάφορον έποχήν τό μέν δηλαδή ξόανον ήτο

περιεσώθησαν

άρχαιότερον καί βαρβαρώτερον, τό δέ άγαλμα

δ Άποστόλιος γράφει

νεώτερον καί τέχνης προηγμένης, έ'τι δέ δτι τό

θρίων, έπί άπαιδεύτων - Λείβηθρον γάρ δρος

δεύτερον έκειτο έν

μαντείφ σημαντικά),

έν φ

τό Πιερικόν »

ως τοπωνύμιον

ορούς.

Ούτως

«άμουσότερον

Λειβη-

(πρβ. LeutSCH Corp. Paroe-

πολλοί μάντεις, έν οίς καί ξένοι, ών εις καί

migr. Graec. Gottingen 1851 τόμ. I σ. 119

ό

καί II 500). Καί παρ’ Εύσταθίφ (εις ΟΜΗΡ.

Άρίστανδρος.

Πλουτάρχφ,

Μένει

δμως

έκειτο πλησίον τής πόλεως
τών ομωνύμων δρέων.
ό Στράβων

ασαφές

παρά

αν τό έν φ τό ξόανον μαντεΐον

λέγων

Λείβηθρα ή

έπί

Ταΰτα δέ διευκρινίζει

Ίλιάδ.

Φ

259)

« καί

οΰτω

γράφουσι

Μακεδονικά Λείβηθρα, τό δρος,

οΰ

τά

τοπικόν

οί βάρβαροι Λειβήθριοι, οίς ένδιατριψαί ποτέ

ΟΡΦΕΩΣ Άργο-

« Πιερία γάρ καί "Όλυμ

ό Όρφεύς λέγεται».

Καί έν

πος καί Πίμπλα καί Λείβηθρον τό παλαιόν ήν

ναυτ. (κατά έκδοσιν

Tauchnitz

Θράκια χωρία καί δρη, νΰν δέ Μακεδόνες έ'χου-

ποτέ Πιερίων Λειβήθρων καί

1829)

«ώς

άκρα κάρηνα».

σιν» (10.471). Ένταΰθα δέν άναφέρεται, άν τό

Ωσαύτως δ ΤΖΕΤΖΗΣ εις Λυκόφρ. 275 «Λειβη-

Λείβηοθρον

τοΰ πληθυντικοΰ

θρίων σκοπιήν». Όλως αορίστους αναφέρει δ Λΐ-

δμως «δρη» συνάγεται, δτι δ Στράβων δρη μέν

ΒΙΟΣ ΧΧΧ1ΙΙΙ 5 « Quarto inde die ... de-

έννοεΐ τον Όλυμπον καί τό Λείβηθρον, πόλεις

gressi in campos inter Heracleum et Libe-

δέ την

Πιερίαν, την Πίμπλαν καί τό Λείβη

thrum posuerunt castra» "Ενταύθα δμως, ως

θρον. Ότι δέ τοΰτο ούτως έχει, αναφέρει ό αυ

τό Ηράκλειον, οΰτω καί τό Λείβηθρον νοείται

τός Στράβων (9,410) «τεκμαίροιτ’άν τις Θράκας

αναμφισβήτητους πόλις.

είναι πόλις, έκ

είναι τους τον Έλικώνα ταΐς Μούσαις καθιε-

Τά ανωτέρω πολίσματοχ καί δρη τής Πιερίας

ρώσαντας, οΐ καί την Πιερίδα καί τό Λείβηθρον

αγνοεί τελείως ό Πλίνιος (Hist. Natur. X 17)

καί την Πίμπλειαν ταΐς αύταΐς θεαΐς άνέδειξαν,

λέγων «et in regione, quae Pieria appellatur

έκαλοΰντο δέ Πίερες». Έντεΰθεν πρόδηλον, δτι

a nemore Aiginium, in ora Heraclea, flu.

έν άμφοτέροις τοΐς χωρίοις τοΰ Στράβωνος Πιε

men Apilas, oppida Pydna Oloros, amnis

ρία καί Πιερίς είναι ταυτόσημα καί δηλοΰσι

Haliacmon», προσθέτων δέ (αύτ. Ill 9 (16) τό
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«Thessaliae adnexa Magnesia est,

δε περί τον ’Όλυμπον χείμαρρων καί ό Σΰς

cujus fons Libethra» επιφέρει τελείαν σύγ-

εστι)' τότε ουν οΰτος ό ποταμός κατέβαλε μεν

χυσιν.

τά τείχη Λιβηθρίοις, θεών δε ιερά καί οίκους

Κατά τά ανωτέρω έκτεθέντα εν τη κάτω Πιε

άνέτρεψεν ανθρώπων, άπέπνιξε δε τους τε άν-

ρία ΰπήρχον αρχαιότατα δυο δ'ρη, ό ’Όλυμπος

θρόίπους καί τά έν τή πόλει ζφα ομοίως τά πάντα.

καί τά Λείβηθρα και τρεις πόλεις ή Πιερίς, ή

Άπολλυμένων δέ ήδη Λιβηθρίων, ούτως οί εν

Πίμπλεια καί τά Λείβηθρα ίδρυθεΐσαι υπό Θρα

Δίφ Μακεδόνες, κατά γε τόν λόγον τοΰ Λαρι-

κών καί καθιερωθεΐσαι ύπ’ αυτών τη ’Ορφική

σαίου ξένου, εις την εαυτών τά οστά κομίζουσι

λατρεία Όρφέως, Μουσών καί Διονύσου.

τοΰ Όρφέως». Ό Παυσανίας διά τών ολίγων

Ποϋ έκειντο τά Λείβηθρα, αναφέρει ό Παγ2ΑΝΙΑ2 (9.30)

ούτως: «’Ήκουσα δε καί άλλον

τούτων στίχων ιστορεί την ακριβή θέσιν τών
Λειβήθρων καί τάς τύχας τούτων δτι δηλ. ή πό-

Είκ. 2. ’Άποψις τών χείμαρρων Καβουρόλακκα καί Γρίβα εκατέρωθεν τής άκροπόλεως.

εν Λαρίση λόγον, ως εν τώ Όλύμπφ πόλις

λις Λείβηθρα έκειτο εις τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ

οικοΐτο Λίβηθρα, ή επί Μακεδονίας τέτραπται

Συός,

τό ό'ρος καί είναι ού πόρρω τής πόλεως τό τοΰ

δρέων, καί ήτο διά τειχών οχυρωμένη· δτι έξω

Όρφέως μνήμα' άφικέσθαι δέ Λιβηθρίοις παρά

θεν τής πόλεως καί εις μέρος ύψηλότερον καί

τοΰ Διονύσου μάντευμα εκ Θράκης, έπειδάν ιδη

καταφανές έκειτο δ τοΰ Όρφέως τάφος, ου σήμα

επί τών δμωνύμων αυτή

Λειβηθρίων

τά οστά τοΰ]Όρφέως ήλιος, τηνικαΰτα υπό συός

άπλοΰς τις λίθινος κίων, έφ’ού θήκη περιέχουσα

άπολεϊσθαι

τά οστά' δτι ή καταστροφή έγένετο κατά τό μάν

Λιβηθρίοις

την πόλιν...

ΙΙοιμήν

περί μεσοΰσαν μάλιστα την ημέραν επικλινών

τευμα τοΰ Διονύσου καί δτι τά οστά τοΰ Όρ

αυτόν περί τοΰ Όρφέως τόν τάφον, ό μέν έκά-

φέως, έπελθούσης τής καταστροφής ετάφησαν

θευδεν ό ποιμήν, έπήει δέ οί καί καθεύδοντι

εν Δίω υπό Μακεδόνων. Κατά ταΰτα τά Λεί

έπη τε οίδειν τοΰ Όρφέως καί μέγα καί ήδΰ

βηθρα κεϊνται επί μιας τών οχθών τοΰ Συός

φωνεΐν. Οί ουν εγγύτατα νέμοντες ... καί ωθοΰν-

καί έν χώρφ δριζομένω υπό τών Λειβηθρίων

τες άλλήλους καί έρίζοντες δστις εγγύτατα έσται

δρέων καί τών νΰνχειμάρρων Γρίβα καί Συός ή

τφ ποιμένι άνατρέπουσι τόν κίονα, καί κατεάγη

Ζυλιάνα (είκ. 2) ή δέον νά κεϊνται εκεί που

τε άπ’ αύτοΰ πεσοΰσα ή θήκη καί είδεν δ ήλιος

περί την συμβολήν τών τεσσάρων χειμάρρων

ο,τι ήν τών οστών τοΰ Όρφέως λοιπόν. Αύτίκα

τών Λειβήθρων, οϊτινες καλοΰνται νΰν Κανάλια

δέ έν τή έπερχομένη νυκτί δ τε θεός κατέχει πολύ

καί εις έκτασιν υψηλήν καί δχυράν ή κατάλλη

εκ τοΰ οΰρανοΰ ΰδωρ καί ό ποταμός δ Σΰς (τών

λον προς δχύρωσιν (δρα χάρτην καί είκ. 1 - 2).
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Λείβηθρα, Πίμπλεια, Πιερίς, ή πατρίς τοΰ Όρφέως

-AE 1948-1949

Τοιαύτη δέ θέσις αντιστοιχούσα πρός τα είρη-

υπωρειών τοΰ Όλύμπου πηγαία ύδατα καί πο

μένα είναι μόνον το εν τή είκόνι 1 μεμονωμέ-

ταμοί ούδαμοΰ αλλαχού ύπάρχουσιν έκτος τοΰ

νον μεταξύ τών όρέων καί από βορρά πρός νό

χώρου τοΰ «Πιμπλείας άγχι» κειμένου- οΰτος

τον βαΐνον ύψωμα. Ή πρός τον υποκείμενον

δέ είναι ό νοτίως τοΰ Δίου καί παρά τον Βα-

Σΰν νοτία πλευρά τούτου φαίνεται καλώς εν τή

φύραν ποταμόν,

εϊκ. 2.

Ενταύθα μία μέν πηγή άφθονου ύδατος κεΐται

τον νΰν ΓΙοτόκι καλούμενον.

Έκ τών ιδίων πηγών πληροφορούμενα καί

προ τών νοτίων πυλών καί έξω τοΰ περιβόλου

τήν ακριβή θέσιν τής Πιμπλείας. Ούτως ό Στρά

τοΰ Δίου. Έκ τής πηγής ταύτης ύδρεύοντό ποτέ

βων (7 330 άπόσπ. 18) αναφέρει, « δτι τό Δΐον

καί οί έντός τοΰ περιβόλου τής τοΰ Διός πό-

ούκ έν τώ αίγιαλώ τοΰ Θερμαϊκού κόλπου έστί...

λεως οικοΰντες- καλείται δ’ αύτη σήμερον έκ μι-

έχει δε ή πόλις τό Δΐον κώμην πλησίον Πίμ-

κράς πηγής παρακειμένης καί περιβληθείσης διά

πλειαν, ένθα Όρφεύς διέτριβεν». Έτι δέ άκρι-

ναΐσκου «άγιονέρι»

βέστερον ό Τζέτζης (Λυκόφρ. 27δ), δστις σχο

όμοια περί τό χιλιόμετρον νοτίως τής προηγου-

λιάζουν τον στ. 401

«Λειβηθρίων θ’ ύπερθε

Πιμπληΐδος σκοπιήν»

επιφέρει «τήν εξοχήν

ή

«άγιασμα». Έτέρα δέ

μένης, καλούμενη σήμερον «Κλεφτόβρυσι», άτε
λίαν χαμηλή, ή «Μάρμαρα», έκ τών πέριξ μαρ

τοΰ Λειβήθρου, ό'ρους τής Μακεδονίας». Ή

μάρων άρχαίων οικοδομών, κεΐται περί τά τρια

σκοπιή δέ αύτη είναι τα «Λειβήθρων ά'κρα κά-

κόσια μέτρα νοτίως τοΰ ήρειπωμένου θεάτρου

ρηνα» (βλ. σ. 27). Όθεν ή ύπερθε ΓΙιμπληίδος

καί παρά τον Βαφύραν, ώς ή πρώτη. Περί τον

κορυφή καί τά Λειβήθρων άκρα κάρηνα είναι

χώρον τούτον, τον έκτος τοΰ περιβόλου τοΰ Δίου,

τό αυτό μέρος καί άντιστοιχοΰσι πρός τήν κο-

έκειτο ή Θρακική πόλις Πιερίς- ένταΰθα καί ή

ρυφήν τοΰ ύπερκειμένου τής Λεπτοκαρυάς ό'ρους,

λατρεία τοΰ Θρακός Διονύσου (ΠαϊΣΑΝ. Βοιωτ.

ής ύψόμετρον 1731 μ. (βλ. χάρτην ε’ικ. 8). Ή αυτή

IX 307. Στραβ. 330 c. 11, 18). Εις τον παρα

κορυφή έχει μορφήν πραγματικής σκοπιάς ή

κείμενον ποταμόν Βαφύραν έλούοντο αί Πιερί-

κωνοειδούς σκηνής. Εις τήν αυτήν θέσιν τοπο

δες, αϊτινες κατά Desdevises

θετεί τήν Πίμπλειαν καί ή παρ’ Otto Kern

Geographie anc. de la Macedoine «avaient

αύτ. σελ. 8 άπόσπ. 23 καί έν λέξει «Οΐαγρος»

voulu s’y laver du sang d’Orphee». Ό γεω

φράσις

Κεΐται

γράφος όμως οΰτος, καίτοι δρθώς άντελήφθη,

λοιπόν ή Πίμπλεια εγγύς τοΰ Δίου, παρά τον

δτι τήν έκτασιν ταύτην καταλαμβάνει μία τών

κυρίως ’Όλυμπον καί

κωνικής

τριών θρακικών τής Πιερίας πόλεων, άσχετος

κορυφής ή σκοπιάς τών Λειβηθρίων όρέων ήτοι

πρός τό Δΐον, έν τούτοις μή λαβών ύπ’ όψιν τάς

νοτιοδυτικούς τοΰ Δίου καί εις τό βάθος τών

είρημένας πηγάς τοποθετεί ένταΰθα τήν Πίμ-

χαραδρών ήτοι εις τήν θέσιν, ήν καταλαμβάνει

πλειαν έκεΐ που « έρρηξαν Μοΰσαι δάκρυα Πιε-

σήμερον ή Παλιά Μαλαθριά ή Μπάρα ή Κα

ρίδες μυρόμεναι άοιδόν»

«σκοπιής

Πιμπληΐδος άγχι».
κάτωθεν

τής

ζάνια ή ’Αγία Παρασκευή.
Εις παρεμφερή τινα χώρον πρέπει νά κεΐται
■καί ή Πιερίς, εις θέσιν κατάλληλον διά τήν έκ τής

άπόσπ.

du

Dezert

(ΑΝΘΟΑ. Παλ. VII

128)- παρά τον χώρον τούτον ήτο τό

νεώτερον

μαντεΐον, έν ω τό Όρφέως τοΰ Οίά-

γρου άγαλμα (Αρριαν. Άνάβ. αύτ.)- περί τον

’Ορφικής προκύψασαν λατρείαν τοΰ Διονύσου.

αυτόν χώρον κατά τον λόγον τοΰ Λαρισαίου ξέ

Διότι ό Διόνυσος συνοδεύεται μέν υπό τών

νου τά οστά τοΰ Όρφέως είσεκόμισαν οι Μακε-

αυτών νυμφών, μή ών όμως θεός ποιμενικός,

δόνες (Παιγς. αύτ.)- ένεκα τών λόγων τούτων ίδρυ

δεν έχει ανάγκην χαραδρώδους χώρου, άλλ’ όμα-

σαν οι Μακεδόνες έκεΐ πλησίον καί τό θέατρον.

λωτέρου εδάφους, κειμένου πλησίον πηγών καί

Κατά ταΰτα τών τριών έν τή κάτω ή νοτίμ Πιε

ποταμών. Έκτος δέ τούτου τήν μέν μέχρι τοΰ

ρία θρακικών πόλεων τά μέν Λείβηθρα κατέ-

Ζηλιάνα πέραν τοΰ Λιτοχώρου έκτασιν κατέ-

χουσι τήν παρά τήν συμβολήν τών χειμάρρων

χουσι τά Λείβηθρα, τήν δέ εντεύθεν ή έν ταΐς

Γρίβα καί Ζυλιάνα έκτασιν, έν ή τό μεταξύ τών

χαράδραις

χειμάρρων ύψωμα άπετέλει τήν άκρόπολιν αύ-

τοΰ Μεγάλου Όλυμπου Πίμπλεια,

ομαλός δέ χώρος διά τήν Πιερίδα ζητητέος αλ

τών, ή δέ Πίμπλεια τον τής Παλιάς Μαλαθριάς

λαχού καί ένθα οΰτος είναι ταΐς Νύμφαις προσ-

ή Μπάρας ή 'Αγ. Παρασκευής ή Καζάνια χα-

• φορώτερος. ’Αλλά κατά μήκος τών ανατολικών

ραδρώδη τόπον, ή δέ Πιερίς τον νοτίως τοΰ πε
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ριβόλου χοΰ Δίου, πέραν τοΰ θεάτρου καί την

τόν χρόνον τής γεννήσεως τοΰ Όρφέως τό χω-

πηγήν Μάρμαρα χώρον.

ρίον «δ δέ Ηρακλής μιφ τών Τρωικών πέφηνε

ΓΙερ'ι τάς τρεις ταύτας θρακικάς πόλεις περι

γενεά" τοΰτο δ’ έστι φανερόν άπό παιδός Τλη-

στρέφονται και τα κατά την γέννησιν τοΰ Όρ-

πτολέμου τοΰ στρατεύσαντος έπί "Ιλιον. Όρφεύς

φέως άναφερόμενα. Οΰτω «πρώτα νΰν Όρφέως

δέ κατά τόν αυτόν χρόνον Ήρακλεΐ γέγονεν»

μνησύμεθα, όν ρά ποτ’ αυτή Καλλιόπη Θρήικι

(Ο. Kern αύτ. σελ. 5, άπόσπ. 15). Τρεις άρα

φατίζεται εύνηθεΐσα Οίάγρφ σκοπιής Πιμπληΐ-

γενεάς προ τοΰ Τρωικού πολέμου ΓΙίερος ό Λί

δος άγχι τεκέσθαι» (Ο. Kern αΰτ. 8, άπόσπ.

νου, Θράξ, μετά τοΰ υίοΰ του Οϊάγρου, όρμη-

23,

Κατά τό απόσπασμα

θεϊς πιθανόν έκ τής έναντι Χαλκιδικής, ιδρυσεν

τούτο ό Θρφξ ΟΥαγρος όρμώμενος πιθανώς έκ

έν τή κάτωθεν τοΰ Όλύμπου χώρα τήν Πιερίδα,

Πιμπλείας συνήντησε τήν Καλλιόπην περί τήν

έκ ταύτης δέ όρμώμενος κατέλαβε τήν έξ αυτού

ΰπερθεν σκοπιήν· αυτή όμως οΰσα Λειβηθρίων

κληθεΐσαν Πιερίαν, έν ή έγεννήθη μίαν γενεάν

άκρα κάρηνα ανήκει εις τήν περιοχήν τών Λει-

προ τών Τρωικών δ Όρφεύς, σύγχρονος τοΰ

βήθρων. Έκεΐ δέ οΰτος εΰνηθεις Καλλιόπη έγέν-

Ήρακλέους.

έν λέξει ΟΥαγρος).

νησεν Όρφέα Πιμπληΐδος άγχι, ένθα, ώς έλέχθη,

Ός δέ δ τόπος τής γεννήσεως τοΰ Όρφέως,

κεΐται ή Πιερίς, τό μετέπειτα Δΐον. Κα'ι άλλως

ούτω καί δ τόπος τής ταφής αύτοΰ περί τάς

δέ αν έρμηνευθή τό απόσπασμα τοΰτο, βεβαιοΰ-

αύτάς τρεις Πιερικάς πόλεις περιστρέφεται. Ού

ται, ότι τόπος τής γεννήσεως τοΰ Όρφέως δεν

τως"

είναι τά Λείβηθρα ούτε ή Πίμπλεια, αλλά μία

Όλύμπου τύμβος έχει» (Kern σελ. 38, άπόσπ.

τών χαραδρών ή

«Όρφέα

Θρηκίησι

παρά

προμολήσιν

πηγών τής περιοχής. Έκτος

126. Ανθ. Παλ. VII 9). Έν τώ άποσπάσματι

τούτου τό αυτό απόσπασμα τόν μέν Οιαγρον

τούτω δ τάφος τοΰ Όρφέως τοποθετείται εις

καλεΐ ρητώς Θράκα, οΰχ'ι δέ κα'ι τήν Καλλιόπην,

τούς υπό Θρακών κατεχομένους πρόποδας τοΰ

διότι ή Καλλιόπη δέν είναι Θρασσα· δέν είναι

Όλύμπου όλως άορίστως, πιθανόν όμως παρά

δέ δυνατόν νά ή τοιαύτη, διότι είναι Μούσα,

τήν Πίμπλειαν, διότι μόνον ή πόλις αύτη κεΐται

Νύμφη συνδεομένη άρρήκτως μέ τάς πηγάς κα'ι

εις τάς υπώρειας τοΰ κυρίως Όλύμπου. ’Άλλο-

τάς χαράδρας τής χώρας, επιχώριος, ιθαγενής,

θεν όμως μανθάνομεν άλλα: «Έφοίτα μέν ούν

Μακεδνή· διό «Όρφεύς δ Οϊάγρου κα'ι Καλλιό

(Όρφεΐ) τακταΐς ήμέραις ώπλισμένον πλήθος

πης, μιας τών Μουσών, έβασίλευσε Μακεδόνων»

Θρακών καί Μακεδόνων αί δέ γυναίκες δπλοις

(Ο. Kern αύτ. σελ. 12, άπόσπ. 39). Έάν δέ

κατειργάσαντο καί τόν Όρφέα καί τά μέλη έρ-

καί ή Καλλιόπη ήτο Θρασσα, δ Όρφεύς, καθ' α

ριψαν εις τήν θάλασσαν σποράδην .... μόλις

ξένος, άτε έκ ξένων γονέων γεννηθείς, δέν είχε

δέ τήν κεφαλήν αύτοΰ περί τάς έκβολάς τοΰ Μέ-

δικαίωμα νά βασιλεύση τών Μακεδόνων, αλλά

λητος ποταμού δι’ άλιέως εύρον.

μόνον τών ομοφύλων του Πιέρων ή Πιέρων

υπό σήματι μεγάλφ θάπτουσι τέμενος αύτώ πε-

Θρακών, άφ’ ου Θρφκες ή σαν οί Πίερες, φύλον

ριείρξαντες, δ τέως μέν ήρφον ήν, ύστερον δέ

διάφορον

τών Μακεδόνων

(ΗΡΟΔΟΤΟΝ έ. ά.),

έξενίκησεν ιερόν είναι.

’Έστι δέ γυναιξί παν

Υνα δέ τούτων άρξη, έδει νά είχε δικαίωμά τι

τελώς

καί τοιούτον είχεν αποκτήσει έκ τής μητρός του

Κατά τήν έκδοχήν ταύτην ή κεφαλή τοΰ Όρ

Καλλιόπης,

ήτις,

ώς

έλέχθη,

ήτο

Μακεδνή

Μούσα.

(Kern

άπόσπ.

115-118).

φέως ριφθεΐσα εις τήν θάλασσαν εύρέθη παρά
τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ Μέλητος. Τεθέντος δέ

Τόν δέ χρόνον τής γεννήσεως Όρφέως τού
Οϊάγρου πληροφορούμεθα

άβατον»

Λαβόντες ούν

έξ ετέρου

χωρίου

ότι ό Όρφεύς έγεννήθη καί άπέθανεν έν Πιερία
τή περί τόν ’Όλυμπον, έπεται, ότι τήν κεφαλήν

έχοντος ούτως: «έστι δέ ή τοΰ γένους τάξις...

αύτοΰ έπεβάλλετο νά εύρη δ αλιεύς

αυτή' Αιθούσης Θράσσης Λίνος, τοΰ δέ Πίερος

έκβολάς ενός τών ποταμών τής χώρας ταύτης"

περί τάς

τοΰ δ’ ΟΥαγρος, τού δ’ Όρφεύς... τοΰ δέ Μαΐων,

τοιοΰτοι δέ ποταμοί εϊσι μόνον δύο δ Σΰς κα'ι

ός ... γήμας Εΰμητιν τήν Εύέπους τοΰ Μελησι-

οί κοινάς έχοντες έκβολάς ποταμοί Ένιπεύς άπό

γένους έποίησεν "Ομηρον» (άπόσπ. ΧαρακΟΣ

Λιτοχώρου καί Βαφύρας (Ποτόκι) άπό Δίου. Οί

παρά Σουΐδα έν λέξει Όμηρος. Ο. Kern αύτ.

δύο ούτοι ποταμοί χυνόμενοι εις τήν λίμνην τοΰ

σελ. 3, άπόσπ. 9). Έτι δέ άκριβέστερον δρίζει

Μαυρολόγγου έκβάλλουσι κοινή κοίτη
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Λείβηθρα, Πίμπλεια, Πιερίς, ή πατρίς τοΰ Ορφέως

παρά την γέφυραν Παππά θάλασσαν (βλ. χάρτ.).

αυτού. 1 "Αλλως τε δ περί τόν τάφον χώρος, ών

Τούτον τον ποταμόν καλεΐ Μέλητα και τάς έκ-

τέως μεν ήρώον, ύστερον δέ ιερόν, ήτο ταϊς γυ-

βολάς αυτού φαίνεται εννοούν τό χωρίον. Εν

ναιξί παντελώς ά'βατος' τοιούτος δέ τόπος δεν

ταύθα δέ εύρόντες την κεφαλήν, έθαψαν υπό

ήρμοζεν εντός τής πόλεως. "Οθεν οί Μακεδόνες

σήματι μεγάλω ούχί βεβαίως εϊς την παραλίαν,

εϊσεκόμισαν τά οστά είς τήν έξω τοΰ περιβόλου

ουδέ είς τά τέλματα τής λίμνης Μαυρολόγγου,

χώραν, ένθεν έξεώσθησαν πρότερον οί Θράκες

•αλλ’ είς χώρον κατάλληλον

διά τέμενος, δπερ

καί έθαψαν αυτά εκεί που παρά τάς πηγάς, ένθα

άπέβη ιερόν, είς μέρος πεδινόν καί πλησίον ύδά-

ή ΙΙιερίς καί δ Διόνυσος μετά τής ακολουθίας

των. Επειδή δέ ή περιοχή Λιτόχωρου στερείται

του καί τών ιερών του. Ότι

ύδάτων, αναντίρρητου γίνεται, διι ή κεφαλή τού

έχει, βέβαιοί δ αυτός Παυσανίας (αύτ.) «Τόντι

δέ τούτο

ούτως

Όρφέως έτάφη είς τούς ταπεινοτέρους πρόπο-

δέ έκ Δίου τήν επί τό δρος καί στάδια προελη-

δας τοΰ Όλυμπου καί παρά τον ποταμόν Βα-

λυθότι είκοσι κίων τέ έστιν έν δεξιά καί επί

φΰραν ήτοι παρά τήν έτέραν πόλιν, τήν Πιε-

θημα επί τώ κίονι υδρία λίθου· έχει δέ τά οστά

ρίδα τήν παρά τό Δΐον. Ότι τούτο ούτως έχει,

τοΰ Όρφέως ή υδρία, καθά οί επιχώριοι λέγου-

δηλοΐ τό χωρίον «έρρηξαν Μούσαι δάκρυα ΙΙιερίδες μυρόμεναι άοιδόν»·

άν

δμως έθάπτετο

αύτη είς χώρον άνήκοντα τη Πιμπλεία ή τοΐς
Λειβήθροις άλλαι Μούσαι θά έκλαιον τόν άοιΠρος ταύτα δεν άντιτίθεται καί ο Παυσανίας
λέγων «εν Λιβήθροις είναι ου πόρρω τής πόλεως τό τού Όρφέως μνήμα καί σήμα κίων»,
συμφωνών προς τά ανωτέρω

είρημένα

προσθέτει «άπολλυμένων ήδη Λιβηθρίων, ού
τως οϊ ενΔίω Μακεδόνες (ήδη καί ούχί Πίερες,
Θράκες) εϊς τήν εαυτών τά οστά κομίζουσι τοΰ
Όρφέως». Τό χωρίον δέ τούτο νομίζω, δτι έχει
τήν έννοιαν, δτι οί Μακεδόνες έκόμισαν τά οστά
«ίς τήν εαυτών χώραν καί ούχί εις τήν εαυτών
πόλιν, τό Δΐον έθαψαν δηλαδή αυτά εκτός τοΰ
περιβόλου τής πόλεως τέμενος περιείρξαντες, διότι
τό Δΐον πόλις ούσακαθαρώς Μακεδονική ίδρΰθη
προς τιμήν τούΔιός,ήτο ιερά τού Διός πόλις, Διόσπολις. Άντιθέτως δ Οϊάγρου υιός ήτο Θράξ, θεός
ποιμενικός, μειξοβάρβαρος· ζήσας καί λατρευόμενος περί τόν "Ολυμπον έκράτει τήςκλειδός τών
’Ολυμπίων

δωμάτων, άτινα δμως

τούτων σαφέστερου, δτι τό περιέ-

ύστερον δέ ιερόν, έκειτο περί τά 3 - 4 χιλιό
μετρα

έξω

τής πόλεως

νοτιοδυτικώς

ταύτης

και προς τό δρος, ήτοι μεταξύ ΙΙιμπλείας καί

δόν, αί Λειβηθρίδες ή αί Πιμπληΐδες.

διότι

σιν». Ουδέν

χον τά οστά τέμενος, δπερ τέως μέν ήτο ήρώον,

άνήκον τώ

Διί. Όθεν δ Όρφεύς ήτο αντίπαλος, εχθρός τοΰ

ΙΙιερίδος ή ά'λλως μεταξύ Παλιάς Μαλαθριάς ή
'Αγίας Παρασκευής καί Δίου, ύπερθεν δέ τοΰ
Θεάτρου.

Ό χώρος οΰτος σημειοΰται έν

τώ

χάρτη εϊκ. 8 διά τοΰ στοιχείου Τ.
Παραιτούμενος τών λοιπών

πηγών έρχομαι

εις τούς νεωτέρους έρευνητάς. Ούτοιέχοντες προ
οφθαλμών τάς αύτάς πΐ]γάς δέν ήδυνήθησαν νά
άνεύρωσι τήν Πίμπλειαν καί τά Λείβηθρα, κηρύττουσι δέ εϊς άγνοιαν τήν Πιερίδα. Ούτως ό
Maas μή δυνηθείς νά προσδιορίση τά Πιερικά
Λείβηθρα δημιουργεί έτέραν δμώνυμον πόλιν,
ήν αναζητεί έν Παγγαίφ (Ορφ. 68). Τόν Maas
άντικρούει ό Perdrizet, δστις βέβαιοί μέν, δτι
τά Λείβηθρα κεϊνται υπό

τό δρος Όλυμπον,

ένθα καί ό τάφος τού Όρφέως, ούδέν δμως
αναφέρει περί τής θέσεως, έν ή ταύτα κεϊνται
(Cultes et Mythes du Pangee, Paris - Nimes
1910, σ. 30). Ό

δέ

Desdevises du Dezert

έχων ύπ5 δψει τόν Leake καί TOvHeuzey έπαναλαμβάνει τά ύπ* εκείνων λεγάμενα άνευ ούδε-

Διός· διό «τό ένΔίψτής Μακεδονίας επίγραμμα

μιάς νεωτέρας πληροφορίας (Geogr. ancienne

κεραυνωθήναι αυτόν (τόν Όρφέα) λέγει . . .»

de la Macedoine σελ.

(Ο. Kern αύτ. σελ. 38 άπόσπ. 125. Διογ. Λαερτ.

κ. !.)· νομίζω δέ έτι, δτι ούτος δέν έπεσκέφθη

21,46,87,287 κ. έ., 292

Παροιμ. 1,4). Κατόπιν τούτων δεν ήτο επιτετραμ
μένου τοΐς Μακεδόσι νά εϊσκομίσωσι τά οστά
τού κεραυνωθέντος καί έπιγράμματι στιγματισθέντος Όρφέως εντός τής ίεράς πόλεως, ούτε

1 Ό X. Μακαρόνας στηριζόμενος είς τόν Λίβιον
μόνον τοποθετεί τόν ναόν τοΰ Διός έξω τοΰ περιβόλου
καί παρά τό Θέατρον. Κατόπιν δμως τοΰ ανωτέρω

ήτο δυνατόν νά θέσωσι ταύτα εν ϊση καί όμοίςι

νομίζω, οτι ή γνώμη αύτη δέν εΰσταθεϊ, ΑΕ 1937 Β’

τφ κεραυνώσαντι τιμή καί ύπό τήν προστασίαν

σελ. 527 - 533.
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Νικολάου X. Κοτζιά

προσωπικώς την

ΑΕ 1948-1949

χώραν ταύτην. 'Ο δέ Δήμι-

βηθρα καί ή Πίμπλεια' μή ευρών δέ ούδαμοΰ,

τσας τά τε Ιν τή γεωγραφίφ αύτοΰ (σελ. 156)

ώς ισχυρίζεται, ούδέν ίχνος τών πόλεων τούτων

και τά

έν Μακεδονία (σελ. 133 -139 και 152)

καί πιστεύων, δτι άμφότεραι κατεποντίσθησαν

εκτιθέμενα παραλαμβάνει έν μεταφράσει παρά

ή έξηφανίσθησαν υπό κατακλυσμοΰ αναγράφει

τοΰ Heuzey, δ δέ Kiepert έν

μέν τφ χάρτη

«Mais ni les temoignages des anciens, ni

Graecia et Macedonia και έν τφ πίν. XV

l’etat des lieux

τά μέν Λείβηθρα τοποθετεί είς τον παρά τδ Λι-

miner

τόχωρον χείμαρρον, την δέ Πίμπλειαν βορείως

σελ. 98—Δημιτςα Μακεδ. σελ. 152).

τοΰ Ένιπέως κα'ι νοτίως τοΰ Δίου—άλλ’ έν τφ
πίν. XVI τοποθετεί τά Λείβηθρα άνευ σχολίου
έκεΐ που, έ’νθα ό Παυσανίας ορίζει (Kiepert

ses

ne

permettent de deter

emplacements

(Heuzey

αύτ.

Τά τών νεωτέρων συνοψίζει καί δ Geyer
RE2 IV, σελ. 649 έν λ. Makedonia.
Ούτως έ'χουσιν έκ τών συγγραφέων τά κατά
Πιερίαν, δτε κατά τό έ'τος 1937 άγγελθέντος εις

Formae orbis antiqui).
Ό δέ J. Kromayer θέτει τά Λείβηθρα έν

τό έπί τής Έθν. Παιδείας Ύπουργεΐον, δτι έπί

μέν τφ ύπ’ άριθ. 7 χάρτη, ώς και δ Heuzey,

τοΰ Λειβηθρίου δ'ρους άνεκαλΰφθη δ τάφος τοΰ

έπί τοΰ δμωνύμου τη Μονή τών Καναλίων ό·

Όρφέως, διαταχθείς μετέβην έπί τόπου, κειμέ

ρους ή κάλλιον μεταξύ Μονής καί Καρύων έν

νου ήμίσειαν ώραν νοτιοδυτικώς τής Λεπτοκα-

δέ τφ ύπ’ άριθ. 8β' χάρτη παραλλήλως προς

ρυάς, έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ χειμάρρου Γρίβα.

τον Ζυλιάναν άορίστως και κάτωθεν τής Μονής

Ένταΰθά

Καναλίων (J. Kromayer Antike Schlacht-

κοινόν τάφον καλώς διακρινόμενον, δστις δμως

felder σελ. 275 κ.έ.). Έκ τής άοριστίας

άπετέλει μέρος νεκροταφείου, δπερ σημειώ έν τφ

δμως

οί

ένδιαφερόμενοι

μοι

ταΰτης διαφαίνεται, δτι δ Kromayer δέν γνω

χάρτη

ρίζει καλώς

ουδέ τά

χώρου προσδιωρίσθησαν ύπερδεκαπέντε δμοιοι

ονόματα τών χειμάρρων, άλλως δέν θά έσημείου

καλυπτόμενοι υπό πυκνοτάτου θαμνώδους δά

τά δρια

τών Καναλίων,

διά τοΰ στοιχ. Ν.

έπέδειξάν

’Εντός δέ έλαχίστου

έν τοΐς χάρταις αύτοΰ την πορείαν τοΰ ρωμαϊ-

σους, έ'χοντες

κοΰ στρατοΰ ώς γενομένην δι’ δδοΰ μακράς καί

καί κατεσκευασμένοι πάντες δμοίως διά στενών

κινδυνώδους μέσφ Μονής Καναλίων, ϊνα κατα-

άκατεργάστων πλακών πάχ. 0.10, 0.12 μ." δμοιαι

κατεύθυνσιν έκ ΒΑ προς ΝΔ

λάβη την κοιλάδα τής Σκοτίνας. Μή συμφωνών

πλάκες

προς ταΰτα νομίζω, δτι οί Ρωμαίοι ύπερβάντες

κατά τούς ανωμάλους

έχρησίμευον

ώς

καλύμματα
αρμούς

έκάστου-

είχε χρησιμο-

την Καλλιπεΰκην ήκολούθησαν την συντομωτέ-

ποιηθή ώς συνδετική ύλη άπλοΰς πηλός. Τινές

ραν καί

τούτων εΐχον άνοιχθή παλαιότερον1 άλλοι τινές

άσφαλεστέραν

δδόν,

ήτις

βαίνουσα

παρά την δεξιάν δ'χθην τοΰ χειμάρρου Καραβί

είχον

δας, οδηγεί είς την συμβολήν

τών Καναλίων

υπολοίπων ήρεύνησα δύο τούς μάλλον έλπιδο-

χειμάρρων.

τής Καραβίδας

φόρους. Ό εις περιείχε δύο έκτάδην καί άντι-

Ό

δέ χείμαρρος

παρασυρθή υπό τών ύδάτων, Έκ τών

τής

θέτως κειμένους νεκρούς, έχοντας τήν κεφαλήν

συμβολής δριον τών Καναλίων, άτινα κεΐνται

κεκλιμένην δεξιά κατά τήν αντίστοιχον γωνίαν,

αποτελεί

τό από

τής Καλλιπεΰκης μέχρι

αριστερά τφ κατερχομένα». Καταλαβόντες δέ οί

δ δέ έ'τερος περιεΐχεν ένα μόνον νεκρόν, τήν

Ρωμαίοι διά τής δδοΰ ταΰτης τά περί την συμ

κεφαλήν έχοντα προς ΒΑ καί έν στάσει όμοια

βολήν τών χειμάρρων υψώματα

είσήλθον είς

τη τοΰ προηγουμένου. Έν άμφοτέροις τοΐς τά-

την κοιλάδα τής σημερινής Σκοτίνας, ήτις είναι

φοις οί νεκροί είχον καλυφθή δι’ άργιλλώδους έρυ-

«Modica planities undique saeptus locus

θροΰ πηλοΰ. Εντός δέ τών τάφιον ούδέν έτερον

et cava vallis» (Liv. 44,5,8).

εύρέθη ουδέ διά τον κατά προσέγγισιν προσδιο

Ό Leake τά μέν Λείβηθρα τοποθετεί παρά

ρισμόν τής έποχής, είς ήν άνήκον ούτοι. Επειδή

τό Λιτόχωρον, την δέ Πίμπλειαν παρά τό Δϊον

δέ ή τε κατασκευή τών τάφαιν καί δ τρόπος

μή ποιούμενος μνείαν τής ΙΊιερίδος (Leake

τής ταφής τών νεκρών ήσαν καθ’ δλα δμοιοι

III σ. 422).

τοΐς τάφοις τοΰ Άγ. Παντελεήμονος (Πάτελι)

Ό Heuzey τέλος, καίτοι παραθέτει πολλάς

τής

Έορδαίας

μεταξύ

Καλυβιών

Κουντουριωτίσσης

καί

τοΐς

άργότερον

τών είρημένων πηγών, αδυνατεί νά δρίση άκρι-

Όλύμπου

βέστερόν πως τήν θέσιν, ήν κατεΐχον τά Λεί

έρευνηθεΐσιν, είναι λίαν ένδεχόμενον νά άνά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/07/2016 02:16:03 EEST - 2.85.0.15

καί

33

Λείβηθρα, Πίμπλεια, Πιερίς, ή πατρίς τοΰ Όρφέως

AE 1948-1949

γωνται εις τήν αυτήν έκείνοις εποχήν ήτοι τήν

ύψος ποικίλλον από 0.50 μέχρι 2.30 καί πάχ. 1.50

γεωμετρικήν. Οι τάφοι οΰτοι προήρχοντο, κατά

περίπου μέτρου.Τμήμα τούτου ακάλυπτον παρέχει

τήν παράδοσιν

ή είκ. 3. Κατά τάς λοιπάς πλευράς ήτοι από τού

εκ

συνοικισμοί) αρχαιότατου,

καταστραφέντος υπό χολέρας. Προς πιθανήν δέ

μέσου τήςΓβορείας πρύς άνατολάς, ολοκλήρου τής

άνακάλυψιν των ερειπίων τοΰ συνοικισμού τού

ανατολικής καί τής νοτίας τείχη δεν ύπήρχον,

του άναζητήσας τάς σπανιζούσας περί τόν άνα-

διότι οί εκατέρωθεν χείμαρροι

ΰποσκάψαντες

τάς βάσεις τών πλευρών τούτων παρέσυραν ταύτας τε καί τά επί τοΰ

χείλους αυτών τείχη· διό

παρετηρήθησαν όμοιοι λίθοι
τά άκρα

εν αφθονία

εις

τών χειμάρρων Γρίβα καί Καβουρό-

λακκα. Τά δέ διασωθέντα ερείπια τού τείχους
μετά τών καταρρευσάντων καταλαμβάνοντα τήν
όφρύν τού υψώματος έσχημάτιζον άκρόπολιν,
περιβαλλομένην από νότου υπό τοΰ Ζυλιάνα,
από ανατολών υπό τοΰ Γρίβα,

από δυσμών

υπό τοΰ Καβουρόλακκα (εΐκ. 1 καί 2).
Ή άκρόπολις δέ αύτη κειμένη κατά τήν αρι
στερόν'όχθην τοΰ Ζυλιάνα παρέχει πάντα τά
τοπογραφικά

στοιχεία τά υπό Παυσανίου καί

άλλων παρεχόμενα, ούδεμία δέ γεννάται αμφι
βολία, ότι τά ερείπια ταΰτα άνήκουσιν εις τήν
υπό τοΰ Συός παρασυρθεΐσαν πόλιν, τά Λείβηθρα, τό Όρφέως καί Λειβηθρίδων ένδοξον εν
διαίτημα.

Ό

Παυσανίας καί

ένταΰθα είναι

ακριβής· ή πόλις πάσα κατεστράφη,
καί ή άκρόπολις αυτής. Ή

ούχι όμως

μόνη ανακρίβεια,

προελθοΰσα έκ τοΰ διηγηθέντος τό γεγονός Λαρισαίου ξένου έγκειται εις τόν τρόπον τής κατα
στροφής. Ή πόλις δηλ. δεν κατεστράφη, ούτε ήτο
δυνατόν νά καταστραφή υπό τοΰ Συός άπασα,
διότι, ό ισχυρός Λειβήθριος πρόβουνος σχημα
τίζουν φράγμα, ίσχυρότατον φυσικόν προπύργιον
Είκ. 3. Τμήμα τείχους έκ τής δυτ. πλευράς
τής άκροπόλεως των Λειβήθρων.

προστατεύει τήν άκρόπολιν τών Λειβηθρίων. ’Αλ
λά καί ή ανακρίβεια αύτη αίρεται έν μέρει, διότι ό

τολικόν

"Ολυμπον πηγάς ωδηγήθην υπό τών

μέν Σΰς κατέστρεψε τήν εκατέρωθεν αύτοΰ έκτει-

συνοδών πλησίον τοΰ Ζυλιάνα καί κάτωθεν

νομένην πόλιν, ή δέ τής άκροπόλεως καταστροφή

μεμονωμένου υψώματος, εχοντος διεύθυνσιν έκ

προήλθε κατά μέν τήν άνατολικήν πλευράν έκ

βορρά προς νότον, μήκους 120 μ., πλάτους 40 μ.

τοΰ Γρίβα (είκ. 2 δεξιά), κατά δέ τό πλεΐστον

περίπου καί περιβαλλομένου

τής δυτικής έκ τοΰ Καβουρόλακκα, ή δέ νοτία έξ

κατά τάς

τρεις

πλευράς υπό βαθέων χειμάρρων, έχόντων ό'χθας

άμφοτέρων έκεΐ συμβαλλόντων, διότι οί

καθέτους. Τό ύψωμα τούτο διακρίνεται έν τφ

ούτοι χείμαρροι κατά τάς

δύο

μεγάλας καί διαρκείς

μέσψ τής είκόνος 1. Άνερχόμενος επ’ αυτού από

βροχάς δεχόμενοι τά ύδατα τών νοτίων κλιτύων

τής βόρειας πλευράς, τής μόνης βατής, παρετή-

τοΰ

ρησα επί τοΰ χείλους

ορέων άποβαίνουσι

ταύτης τείχος αρκετού

ύψους, διευθυνόμενον προς

δυσμάς

μεγάλου Όλύμπου

καί τών

Λειβηθρίων

τρομεροί. Κατά τοιαύτας

καί καλυ

δέ πλημμύρας διαβρώσαντες ούτοι κύκλω τάς

πτόμενου υπό θάμνων. Όμοιου τείχους τμή

κλιτΰς τής άκροπόλεως έπέφερον τήν κατάρ-

ματα ήρειπωμένα ειδον καί επί τής δυτικής

ρευσιν τών κατά τά έλλείποντα τμήματα ύπερ-

πλευράς σφζόμενα εις αρκετόν μήκος 12 -15 μ.

κειμένων τειχών. 'Οπωσδήποτε δέ καί άν έχη τό
5
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πράγμα, τά Λείβηθρα διασώζονται και σημει-

ό έκ Λιτοχοόρου έκεΐθεν

οΰνται εν τώ χάρτη διά μεγάλου κΰκλου.

Δημ. I. Κλειστινίκος, δστις

Τούτου βεβαιωθέντος, έγκρίσει τοϋ Υπουρ

διερχομένος

ποιμήν

προθύμως

ώδή-

γησέ με εις τον άναζητούμενον τόπον. ΚεΤται

γείου Έθν. Παιδείας καί προθύμψ παροχή εργα

δέ

ούτος αμέσως

κάτωθεν

καί πρός

νότον

τικών χειρών υπό της Κοινότητος Λεπτοκα-

τής κρήνης· είναι μικρόν ύψωμα, ελαφρώς επι

£υάς,

άποψιλώσας άργότερον την επιφάνειαν

κλινές, σχετικώς ομαλόν, περιβαλλόμενον κατά

τοΰ υψώματος έπεχείρησα άνασκαφικήν ερευ

τάς τρεις πλευράς υπό χειμάρρων έχόντων υψη

νάν κατά τό μέσον τής δυτικής πλευράς, ένθα

λός αποτόμους δχθας’ κατά τήν δυτικήν πλευ

ή μέν έπίχωσις ήτο μικρά, τό δέ τείχος εδεί

ράν τό ύψωμα ένοΰται μετά τοΰ μεγάλου ό'γκου

κνυε

ερεύνης κατε-

τοΰ Όλύμπου’ ή έκτασις τούτου, τριπλάσια πε

δείχθη, δτι 6 χώρος ήτο σχεδόν άδιαιάρακτος

ρίπου τής τών Λειβήθρων, είναι ωσαύτως κεκα-

από τοϋ

λυμμένη υπό πυκνοτάτων θάμνων. Βροχή, θά

μορφήν

πύλης. Έκ τής

χρόνου

τής

καταστροφής.

Άτυχώς

«μα τή παρουσία τών πρώτων σοβαρών αποτε

μνοι καί έλλειψις εργαλείων καθίστων τήν έρευ

λεσμάτων

ναν δυσχερεστάτην παρά τάς δυσχερείας έπε-

ύετός

πολύς καί

μάκρος

έπελθών

επέβαλε την διακοπήν τών εργασιών καί

τήν

τεύχθη ή άποκάλυψις τμήματος τείχους ύψους

μου. Κατά τήν γενομένην μικράν

υπέρ τό μέτρον, έκτισμένου διά μεγάλων άκα-

Ιργασίαν προέκυψαν ολίγα χαλκά νομίσματα εις

τεργάστων λίθων, ως έν Λειβήθροις, στερουμέ-

βάθος 0.30 μ. καί όστρακα αγγείων 'Ελληνιστι

νων συνδετικής ύλης

κών χρόνων συγχρόνως δέ ήρξατο άποκαλυπτό-

δ’ εντεύθεν άπόστασιν, περί τά εκατόν μέτρα

«ναχώρησίν

(εϊκ. 4).

Εις μικράν

μενον οικοδόμημα διευθυνόμενον από νοτιανα-

άνατολικώτερον άπεκαλύφθη έτερον τμήμα τεί

τολικών πρός βορειοδυτικά, ένθα τό τείχος, καί

χους

σαφέστερου,

εις βάθος 0.δ0-0.60μ. Ή τοιχοδομία τούτου

τερου

μήκους,

μήκους έξ περίπου

τινα τμήματα, εδώ) καί εκεί κείμενα, κατά

μέτρων είχε πάχος 0.60 μ.

Πέραν τούτων ούδέν δύναμαι νά προσθέσω.
’Ολίγον μετά ταΰτα άνετέθη μαι ή έποπτεία

μάλλον ή ήττον

όμοιας κατασκευής, μικρό

μεγαλύτερου

ύψους.

διατηρούμενα,

Έτερά

όμοιας

τό

ύλης

καί κατασκευής έκαλύπτοντο υπό θάμνων. ’Αλλά

έξετελοΰντο άδεια τοΰ Υ

προ ανυπερβλήτων δυσχερειών εύρεθείς διέκοψα

πουργείου υπό ιδιωτών. Αί έρευναι έξετελέσθη-

τήν εργασίαν. Τά τείχη δμως ενταύθα ύπέστη-

άνασκαφών, αΐτινες

σαν κατά Σεπτέμβριον καί ευτυχώς περί τάς

σαν πολλάς καταστροφάς καί αλλοιώσεις, διότι τό

άνατολικάς υπώρειας τοΰ

υλικόν τούτων έχρησιμοποιήθη πολυτρόπως διά

μεγάλου Όλύμπου,

ύπερθεν τής σημερινής Μαλαθριάς. Κατά τήν

τήν άνοικοδόμησιν τής μεσαιωνικής Μαλαθριάς.

διάρκειαν τούτων έχων ύπ’ δψει τά περί Λει-

Τήν παρούσαν τοΰ χώρου καί τών τειχών κατά-

βήθρων καί τούς βεβαιωθέντας περί αυτών συλ

στάσιν

λογισμούς μου έπεδόθην εις τοπογραφικήν τής

Πάντως έβεβαιώθη, δτι πρόκειται περί ερει

περιοχής εξέτασιν διά τήν έξακρίβωσιν τοΰ χώ

πίων περιβόλου αρχαίας πόλεως κειμένων κατά

αντιλαμβάνεται τις έκ τής είκόνος 4.

ρου, ένθα έκειτο ή έτέρα τών πόλεων τοΰ Όρ-

χώραν προ τών χαραδρών τοΰ Όλύμπου, παρά

φέως, ή Πίμπλεια. Παρατηρήσεις, τοπογραφικά

τήν πηγήν καί ούχί μακράν τοΰ Δίου. Νομίζω

στοιχεία,

τά τών

συγγραφέων

«Λειβηθρίων

άκρα κάρηνα - Λειβηθρίων σκοπιή

ΓΙιμπλείας

δέ, δτι τά ερείπια ταΰτα άνήκουσιν εις τήν άναζητηθεϊσαν Πίμπλειαν.

ΰπερθεν», ή χαραδρώδης φύσις τοΰ τόπου, ή

Αί άνασκαφικαί περί τήν Μαλαθριάν έρευναι

μοναδική πηγή καί ή από Δίου άπόστασις συ-

έξηκολούθησαν καί μετά τοΰτο έπί μακρόν καί

νέπιπτον πρός τήν θέσιν «Παλιά Μαλαθριά ή

ιδία εις τον εκατόν μέτρα περίπου όπισθεν καί

'Αγ. Παρασκευή ή Μπάρα

ή Καζάνια», ήρκει

νοτίως τοΰ ήρειπωμένου αρχαίου θεάτρου αγρόν

μόνον νά βεβαιωθώσιν. Όθεν μετά δίωρον μια

Ν. Κρεμέτη, διότι ό ιδιοκτήτης άνεΰρεν έν αύτφ

τών ημερών από τής Μαλαθριάς πορείαν άφι-

πολλά αρχαιολογικά μαρμάρινα αντικείμενα, ών

κόμενος εις τήν πλουσίαν ύδάτων πηγήν Κα

τινα παρέδωκεν εις τήν έν Δίφ αρχαιολογικήν

ζάνια (σαρκοφάγον) καί προ τών αγρίων καί

συλλογήν, άλλα δέ κατασχεθέντα εις χεΐρας αυ

δασωδών χαραδρών έστην απορών τίνα τού

τού μετηνέχθησαν εις τό αρχαιολογικόν μουσείου

των νά ερευνήσω. Έκ τής απορίας έξήγαγέ με

Θεσσαλονίκης. Τά ευρήματα ταΰτα προεκάλεσαν
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χήν κατόπιν υπό

τώ αυτώ κτίσματι είχον χρησιμοποιηθή ως οι

τών ιδίων γενομένην τή έποπιεία μου έρευναν,

κοδομικόν επίσης υλικόν τά υπό τοΰ Ιδιοκτήτου

τό ενδιαφέρον ιδιωτών διά

άλλ’ ό Ν. Κρεμέτηςάπό πολλοΰ λάθρα καί ήσύ-

εύρεθέντα ποικίλα εις είδος καί

χως έρευνήσας τον αγρόν είχεν αποκομίσει, δ,τι

σματα επιγραφών, άγαλματίων ένδεδυμένων γυ

μέγεθος θραύ

έν αΰτφ υπήρχε, τά δέ υπό τών ιδιωτών άνευ-

ναικών τΰπου Ήρακλεώτιδος, κεφαλαί άγαλμα

ρεθέντα ήσαν ανάξια λόγου. Ούτως εις βάθος

τίων, άγαλμάτια άνευ χειρών καί κεφαλών, πλίν

0.80- 1.00 μ. άπεκαλύφθη σαθρά επί ά'μμου θε-

θοι άγαλματίων, χεΐρες, πόδες, βωμίσκοι, άκέ-

μελίωσις νεωτέρου κτίσματος, βαίνοντος έκ βορ-

φαλος καί ά'χειρ Ερμαφρόδιτος,

Κυβέλη, Διό-

Είκ. 4. Τμήμα έκ τών τειχών τής Πιμπλείας.

ρά προς νότον, δλως προχείρου κατασκευής. Οί

νυσος, ηλιακόν

ωρολόγιον, επιτύμβιοι
συνδετική

λίθοι,

τοίχοι τούτου, άφαιρεθέντων τών λίθων υπό τοΰ

πάντα άποκεκρουμένα. Ή

ιδιοκτήτου, εύρέθησαν κατά διαστήματα διακε

ύλη ήτο άπλοΰς πηλός μετ’ ελάχιστης άσβέστου.

τούτων

κομμένοι· τό ύψος τούτων έκυμαίνετο άπό 0 40

"Οτι ταΰτα προήρχοντο άλλοθεν καί δη έκ δια

μέχρι 0.60 μ., τό δέ πάχος 0.45 - 0.50 μ., τό οικο

φόρων μικρών οικοδομημάτων ή μικρών ιερών,,

δομικόν υλικόν άπετελεΐτο έκ θραυσμάτων σπον

βεβαιοΰται έκ τοΰ μεγέθους τών είρημένων κιο-

δύλων καί κιονοκράνων δωρικών ελάχιστα θραύ

νοκράνων καί έκ τής έπιμελοΰς έρεύνης. Επειδή

σματα άνήκον εις ιωνικούς κίονας· ά'παντα δέ
έκ πώρου διετήρουν έν μέρει τό έκ μαρμαροκο
νίας έπίχρισμα αυτών πάχους 0.0015 - 0 002 μ.
Τινά τών θραυσμάτων τών κιονοκράνων έδιδον
ύψος 0.20, 0.14, 0.24, 0.18 μ. κατά τό μάλλον
ή ήττον βέβαιον αί λοιπαί διαστάσεις άβέβαιοι.
Πάντως τά κιονόκρανα ήσαν μικρά. Ταΰτα φέρουσιν

άριθ.

καταλόγου

τής συλλογής

Δίου

253/19, 258ι/14, 262/28, 267/84, καί 273/39». Έν1

δέ ό μέν άγρός Κρεμέτη κειται περί τά 250 μέ
τρα ΒΔ τής πηγής

«Μάρμαρα» καί

περί

τά

300 μ. Δ τοΰ ποταμοΰ Βαφύρα, τά δέ πλεΐστα
τών έν τώ άγρώ άποκαλυφθέντων είναι άναθήματα Διονύσου καί Μουσών (διότι αί Ήρακλεώτιδες, Μοΰσαί τινες καί αύταί είσι), φρονώ, δτι
ταΰτα άσφαλώς προέρχονται έκ
άποκαλυφθέντων υπό τοΰ

τών έν μέρει

Σωτηριάδου έπισή-

μων κτισμάτων ή ιερών, ών τό μέν κειται νο1 Ό δεύτερος αριθμός, οσάκις σημειοϋται, δηλοϊ
τόν αριθμόν τών ευρημάτων τών Ιδιωτών.

τιανατολικώς τοΰ θεάτρου, τό δέ ολίγον περαι
τέρω καί έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμοΰ-
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τούτων τό μέν

ΑΕ 1948 1949

παρά τό θέατρον νομίζω, δτι

σιν- ό αριστερός πούς προβεβλημένος- παρ’ αυ

ανήκει εις τον Διόνυσον, τό δέ παρά τον ποτα

τόν κορμός δένδρου, έφ’ ου δέρμα πάνθηρος

μόν και πλησιέστερον προς την
Μούσας.

πηγήν εις τάς

Άπέχουσι δέ ταΰτα από

μετά

τών δύο

προσθίων

ποδών, προφανώς

τοΰ άγροϋ

έ'ρεισμα άγαλματίου Σατύρου- εις τούτον πιθα

διακόσια περίπου μέτρα (Πρβ. Γ. Σωτηριαλοϊ

νώς ανήκει ή τά δ'πισθεν άποκεκρουμένη καί

Πρ. Άκ. Άθ. 1937 σελ. 4, Ελληνικά τόμ. Δ 1931,

κακότεχνος κεφαλή Σατύρου, ήτις ενταύθα κατασχεθεΐσα εις χεΐρας Δ. Μπατζικτόστα άπόκειται εν τώ άρχαιολογικώ μουσείω Θεσσαλονίκηςύψος 0.48 μ., πλίνθου διάμ. 0.26X0.24 μ., ύψ.
0.03 μ. (είκ. 5). ’Αριθ. κατ. 78.
3. Διονύσου άγαλμάτιον μαρμάρινου, άποκεκρουμένον τήν κεφαλήν άπό τής βάσεως τού λαι
μού- τήν δεξιάν χεΐρα άπό τοΰ προωμίου μέχρι
τών επί τής δεξιάς όσφύος έρειδομένων δακτύλων
αυτής- τούς δακτύλους τής επί τοΰ κορμού δένδρου
ίσχυρώς έρειδομένης άριστεράς καί τούς δακτύλους
τών ποδών εκατέρωθεν τού λαιμού, προ τών ώμων
καί επί τού τραχήλου ά'κρα πλούσιας εις βοστρύ
χους κομμώσεως- χλαμύς περιβάλλουσα τούς πόδας
καί τό άπό τής δεξιάς όσφύος προς τον άριστερόν
ώμον μέρος τής ράχεως καταπίπτει εις άπόπτυγμα

άρχαΐζον μέχρι τών ποδών καλύπτουσα

τήν άριστεράν χεΐρα καί τάάπό τού λαιμού μέχρι
τών όσφύων πρόσθια. Ή δεξιά πλευρά καί ή
έλλείπουσα χειρ γυμναί- ΐσταται κατ’ ενώπιον
επί τού δεξιού, έ'χων τον άριστερόν χιαστί επί
τοΰ δεξιού έν άνέσει- ύψ. 026 μ. Άριθ. κατ. 77.
Εύρέτης Ν. Κρεμέτης.
4. Πλίνθου τριγωνικόν άπότμημα- κατά τήν
άνω επιφάνειαν

ελλειψοειδής

εντομή διά τήν

τοποθέτησιν άγαλματίου- ετερον συνανήκον ά
Είκ. 5. Πλίνθος μετ’ ερείσματος άγαλματίου Εατύρου.

πότμημα, παραδοθέν υπό Ν. Κρεμέτη, παρέχει
ολικόν μήκος 0.108 μ., πλάτος 0.08 μ., ύψος

σ. 305, ΠΑΕ 1928 σ. 64 κε.). ’Επειδή δέ ή έξα-

0.037 μ.- μάρμαρον επιχώριον επί τής σφζομένης

κρίβωσις τούτων είναι έ'ργον είδικής έρεύνης

πρόσθιας μακράς πλευράς ή άναθηματική επι

περιορίζομαι ενταύθα εις την αναγραφήν τών

γραφή: (είκ. 6)· Άριθ.'κατ. 244/10. 279.

νεωτέρων εν τώ άγρώ ευρημάτων, άτινα είναι:
1. Μικρά μαρμάρινη κεφαλή γυναικός ελαφρώς
δεξιά άποκλίνουσα' κόμμωσις εις τό μέσον κεχωρισμένη και έγχαράκτφ ταινία άναδεδεμένη καί
άποκεκρουμένη παρά τήν βάσιν τοΰ λαιμού- ρίς,
χείλη καί πώγων άποτετριμμένα- εργασία μέτριαύψ. 0.09 μ. Παρ’αυτήν εύρέθησαν καρποί δεξιάς

Είκ. 6. ’Αναθηματική επιγραφή Πριμίωνος Φουλβίας.

καί άριστεράς χειρός έκ δύο διαφόρου μεγέ
θους γυναικείων άγαλματίων (άριθ. κατ. 235/ή,
240/6, 241/7).
2. Πλίνθος ελλειψοειδής, έφ’ ής δύο πόδες
μέχρι τών σφυρών- τά από τούτων άνω λείπου-
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Όμοια' πλήρης έκ δυο συνανηκόντων τε

μαχίων επί τής άνω έπιφανείας ελλειψοειδής εν

νήκεν εις τήν Παλατίνην φυλήν. Ώνομάσθη δε
συγχρόνως provincia senatoria

ήτοι επαρχία

τομή, παρ’ αυτήν τετράγωνος οπή' πώρος· μή

διοικουμένη υπό συγκλητικού εκάστοτε άποστελ-

κος 0.45 μ., πλάτος 0.24 μ., ύψος 0.10 μ. επί τής

λομένου. Τό πλήρες δε τής αποικίας όνομα Co-

πρόσθιας πλευράς ή Λατινική επιγραφή :

lonia Julia

LIBEROPATPIETTHIASO

επί νομισμάτων των αυτοκρατορικών χρόνων

Libero patri et thiaso

Augusta

Diensis

αναγράφεται

(πρβ. Γ. Π. ΟίΚΟΝΟΜΟΓ αΰτ. σελ. 90, RE IV

L'lVLIVS'HYLA'ET'L'ANINIYS'PYDENS.AED.
L. Julius Hula et. L. Aninius Pudens aedicaverunt.

549 άριθ. 242). "Ενεκα τοΰτου εν τή

jΕΙκ. 7.

ταύτη πόλει διέμενον εκτός τών ρωμαίων εγκα-

Άριθ. καί

73. Εύρέτης Ν. Κρεμέτης.

μικρά

Είκ. 7. Λατινική αναθηματική επιγραφή.

6) Βωμίσκος' εν έκάστη πλευρά τοϋ επικρά

ταστάτων αί διοικητικά! καί θρησκευτικοί άρχαί

νου άνάγλυφον άετωμάτιον' περί τό πεδίον, γιρ-

τής αποικίας, ούτοι δέ έχρησιμοποίουν, ως ήτο

λάνδα εκ καρπών καί φύλλων ταινίαις δεδεμέ

φυσικόν, τήν λατινικήν. Καί αυτός έτι ό εις δν

νων καί βοΰκρανα' άρτιος' μάρμαρον επιχώριον

τα αναθήματα θεός Διόνυσος έλαβε τό ρωμαϊ

ϋψ. 0.35 μ., άνω 0.23X0.185 μ.

κόν δ'νομα Liber. Ή μεταβολή δμως τοϋ ονό

βάσις πλαι-

σιωτή 0.24X0.205 μ. τέχνη μετρία· επί τοϋ γεί

ματος τοϋ θεοΰ νομίζω, δτι δεν είναι τυχαία,

σου ή λατινική επιγραφή:

άλλα σκόπιμος καί επιβεβλημένη υπό αυτής τής

.... VSPOSTVMVSOBEVERVS

____ us Postumus
Obeverus (?)
Aedili Li

μαϊκόν κράτος καί ή κοινότης αυτής άπέκτα τό

bero et thiaso
d[e] S(uis) F(aciendum) D(edit)

δικαίωμα τής εισόδου εις τό ρωμαϊκόν πολιτικόν

[PAjTRIAEDIULIBEROETTHIASO [pa]tri
D. S. F. D

Άριθ. κατ. 74.

ρωμαϊκής νομοθεσίας. Διότι κατά ταύτην πάσα
ξένη πόλις έθεωρεΐτο ύποτεταγμένη εις τό ρω

Εύρέτης Ν. Κρεμέτης.

δίκαιον, εάν καί τά ιερά αυτής έξαρτώμενα έκ
τών εν Ρώμη άπέβαινον, ως εν τή μητροπόλει,

ώρολόγιον επί Ιδροειδοϋς βά-

ιερά τοϋ ρωμαϊκού λαού. Ή έξάρτησις δέ τών

εκ δύο συνανηκόντων τεμαχίων μάρμα-

ιερών τής ύποταγείσης έκ τών τής μητροπόλεως

ρον ϋψ. 0.31 μ., πλ. 0.31 μ., πάχ. 0.155 μ. Έπΐ

ήτο πλασματική καί έπετυγχάνετο διά συσχετί-

τών άνω πλαισίων τής βάσεως ή λατινική επι

σεως τών θεών ταΰτης προς τούς εν Ρώμη αν

7) Ηλιακόν
σεως·

γραφή :

τιστοίχους. Ούτως ό Διόνυσος ών θεότης αγρο

Τ. GRANIVSFETI[VS]

Τ. Granius Feti[us]

τική έσχετίσθη πρός τον αντίστοιχον εν τή μη-

AED. LIB. PATRIET

Aed(ilis) Lib(ero) patri et

τροπόλει Liberum, τον συνήθως έπικαλούμε-

THIASO D. S. F. C.

thiaso d(e)

νον patrem, δστις μετά τής Proserpinae, τής

s(uis)

facien

dum) c(uravit.)

κατόπιν Liberae, αποτελεί τήν τριάδα τών ρωμ.

Άριθ. κατ. 55. Παρεδόθη υπό Γ. Τσακανάκη.

αγροτικών θεών, συννάων εν τώ ναώ τής Ce-

Ή εις τάς έπιγραφας ταύτας (βλ. καί Γ. Π.

reris. Τοιουτοτρόπως ή μεν έ'δρα τής θρησκείας

ΟίΚΟΝΟΜΟΓ Έπιγραφαί τής Μακεδονίας Άθή-

ναι

1915 καί X. ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΑΕ

529 κ.έ.)

1937 σελ.

χρήσις τής λατινικής γλώσσης δεν

είναι παράδοξος- διότι τό Δΐον, ως γνωστόν,

έμενεν έν

τή μητροπόλει, ή

δέ σχέσις έξαρτή-

σεως έδηλοΰτο διά τής ίδρύσεως μιάς sodalitatis
ή

ιερατικής ένώσεως, εις ήν κατελέγετο τό τε

ύπάρχον ίερατεΐον τοϋ ναού καί ανάλογος αρι

μετά τήν υποταγήν τής Μακεδονίας εις τούς

θμός 'Ρωμαίων sodales ως αντιπροσώπων τοϋ

Ρωμαίους Ικηρύχθη Colonia romana, ήτις ά-

κράτους. Τοιαύτη δέ sodalitas υπάρχει ήδη εν
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Δίφ. Ή ϊδρυσις δμως ταύτης δηλοι, δα συγχρό

«πατρι προστάτη καί πνευματικώ άρχηγφ Διο-

νως και ό Ρωμαϊκός Liber άντικατέστησεν έν

νύσφ», οπότε ή σημασία αύτη δεν διαφέρει τής

τι] λατρεία τον Διόνυσον τών Ελλήνων

έν τή θρησκευτική ιεραρχία τών

προς

μυστών τού

έκφρασιν τής υπαγωγής τής ελληνικής λατρείας

Μίθρα άπαντώσης έννοιας τού τίτλου pater.

εις την τοϋ ρωμαϊκού λαού (πρβ. Marouardt

Ενδέχεται ακόμη τό aedilis άναφερόμενον εις

u. Mommsen

τον Liberum νά ύπονοή τούτον ως προστάτην

Romische Staatsverwaltung

III σ. 21,34,361,365 και

σημ. 1. Schur RE

τών

άγώνων Liberalia, οΐτινες δντες άγώνες

σκηνικοί έπρεπε νά τελώνται έν τώ παρακει-

XIII 67 κέ. Γ. Π. ΟίΚΟΝΟΜΟΓ αύτ.).

Ό αυτός Liber λαμβάνει εις τάς δυο τελευ

μένφ θεάτρω υπό τήν προστασίαν τού θεού.

ταίας ενταύθα επιγραφάς την προσωνυμίαν aedi-

Παραλειπομένων τών λοιπών τού Κρεμέτη ευ

μέν τή ύπ’ άριθ. 7 ή προσωνυμία

ρημάτων, ως άσχέτων, παρατηρεΐται, δτι τά άνω-

αύτη δύναται νά άποδοθή τώ Γρανίφ ούτως

τέρω μετά τών παρεμφερούς περιεχομένου κα-

Τ. Granius

τασχεθέντων

lis. Και εν

Fetius aedilis Libero patri...,

ή Ελληνιστί Τ. Γράνιος Φήτιος άγορανόμος ή
άγορανομήσας

τώ πατρι Διονΰσφ, οπότε τό

παρέχουσιν άπόδειξιν, δτι πάντα

προέρχονται έκ τών ιερών Διονύσου καί Μου
σών καί άν δε τά ιερά αυτών δεν κεΐνται εις

aedilis σημαίνει σαφώς την πολιτικήν εξουσίαν,

τάς

ήν ήσκει ό Φήτιος, καθ’ δν

κεΐνται έκεΐ που πλησίον μεταξύ τού ποταμού

χρόνον έποίησεν

άνωτέρω μνημονευθείσας θέσεις,

πάντως

εξ ιδίων τό ανάθημα. Έν τή ΰπ’ άριθ. 6 δμως

Βαφύρα, τής πηγής

επιγραφή «.... patri aedili

Libero et tliiaso»

τρου. Περί τον χώρον τούτον τοποθετώ καί τήν

«Μάρμαρα» καί τού θεά

είναι άναντίρρητον, δτι ή προσωνυμία aedilis

πόλιν Πιερίδα. "Οτι δέ ένταύθα δεν εύρέθησαν

άναφέρεται εις τον Liberum, δστις, καθ’ α θεό-

έρείπια τειχών τής ΙΊιερίδος είναι εύνόητον, διότι

της, δεν δυναται νά άσκή την εξουσίαν τού άγο-

τά θρμκικά πολίσματα, όντα άρχαιότατα

ρανόμου ή την τού φροντιστού τών ιερών και

πρόχειροι ποιμενικοί συνοικισμοί, δεν είχον πε-

καί

έν τή περιπτώσει ταύτη ή σημασία τού aedilis

ριβληθή υπό τειχών τά δέ άποκαλυφθέντα έν

είναι διάφορος. ’Άλλως τε ό τίτλος οΰτος εις

Λειβήθροις καί Πιμπλεία τείχη δεν άνήκουσιν

την πολιτικήν και κοινοτικήν ζωήν τών ρωμαίων

εις τούς άρχαιοτέρους θρακικούς συνοικισμούς(

δεν άφεώρα μόνον τήν εξουσίαν τού άγορανό-

άλλ’ ίδρυθέντα μετέπειτα ύπό τών νικητών Μα-

μου, διότι συναντάται εις τάς θρησκευτικός ιδία

κεδόνων είναι σύγχρονα προς τά τείχη τού Δίον

οργανώσεις τών ποικιλώνυμων θιάσων ως διά.

κτισθέντα έπί ’Αρχελάου λήγοντος τού Ε' αίώ-

φορος αρχή, οΐον

νος ή καί νεώτερα. Καί αυτό δέ τό όνομα τής

αγωνοθέτης aedilis

iuve-

num, aedilis et curator sodalium iuvenum

θρακικής πόλεως Πιερίςδέν φαίνεται νά έξηφα-

aedilis collegii iuvenum, aedilis sacri Vol-

νίσθη άμέσως· είναι δέ άνάγκη νά δεχθώμεν,

cani κ.τ.λ. (βλ. Kubitschek RE I 463-464).

δτι ένταύθα έπεκράτει έπί τι χρονικόν διάστημα

Εις άμφοτέρας

τάς περιπτώσεις ή εξου

διωνυμία Πιερίς - Δΐον καί τούτο δέν είναι

σία τών aediles άπετέλει συναρχίαν καί αυτός

άσύνηθες· ούτω παρά τά αρχαιότερα καί σύν τω-

έ'τι ό aedilis sacris Volcani

χρόνω άμαυρούμενα κεΐνται τά έκνικώντα νεώ

αύτοκράτορος

δμως

και ό από τού
Etruriae,

τερα : Βούνομος - Πέλλα, Αίγαί - ’Έδεσσα, Άλαί

καίτοι μεμονωμένοι, ομοίως νοούνται ως συν-

- Θεσσαλονίκη, Ποτίδαια - Κασσάνδρεια (πόλις)

άρχοντες.

Αύγουστου

aedilis

Ή περιωρισμένη δμως αύτη έννοια

Παλλήνη - Κασσάνδρεια (χώρα). Ή άμαύρωσις

δυναται μέν ευκόλως, τηρουμένων τυπικών τι-

δμως τού ονόματος τής πόλεως Πιερίδος - Πιε

νων δρων, νά άποδοθή εις θνητούς ούχί δμως

ρίας, φαίνεται, δτι έπήλθε ταχύτερον καί ένω-

καί εις θεότητα. Έν τοιαύτη δε περιπτώσει νο

ρίτερον, διότι

μίζω, δτι τό aedilis ενταύθα έχει εύρυτέραν καί

ταχέως έλαβεν έξέχουσαν θέσιν- από τού 4ου

γενικωτέραν σημασίαν καί ένεκα τούτου πρού-

ήδη

αίώνος

τό παρ’ αυτήν
είχεν

άποβή

τό

ίδρυθέν

Δΐον

σπουδαιότερον

τάχθη ίσως τού aedilis τό συνήθως έπιτασσό-

Μακεδονικόν κέντρον,

μενον

Μακεδόνων. Άντιθέτως τό άρχαιότερον όνομα

aedili

τού Liberi κοσμητικόν
Libero»,

διάφορος

έννοια,

ινα
ήτις

ούτως

pater

«patri

έκφρασθή

ισοδύναμε!

ίσως

ήτο ή ιερά πόλις

τών

ή

Πιερία - Πιερίς δηλωτικόν κατ’ άρχάς τού τε

τώ

ονόματος τής πόλεως καί τού τής χώρας, έφ’ ο-
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σον προήγετο εις ακμήν τό Δΐον, επί τοσοΰτον

Πιμπληΐδος άγχι, έξω τής πόλεως καί έπί τής

ύπεχώρει

τής

επί τό δρος “Ολυμπον, μέχρι τοΰ οποίου ήδύ-

χώρας μόνον από τοΰ 6°υ π. X. αίώνος (Ηρολ.

νατο νά έκτείνηται τό τέμενος, άβατον ταΐς γυ-

VII 131,153).

ναιξί λόγω τής θέσεως, ούχί μακράν τοΰ θεά

καί

περιωρίζετο

εις

δήλωσιν

“Οτι πλησίον τών είρημενών ιερών έ'κειτο καί

τρου καί τών ιερών Διονύσου καί Μουσών καί

δ τάφος τοΰ Όρφέως γνωρίζομεν εκ τοΰ Παυσανίου (αύτ.) λέγοντος «Τόντι δε εκ Δίου

την

έπί τό όρος καί στάδια προεληλυθότι είκοσι
κίων εστί δεξιά καί επίθημα επί τφ κίονι υδρία
λίθου- έχει δέ ή υδρία τά οστά τοΰ Όρφέως».
Ταΰτα έχων προ οφθαλμών άνεζήτησα τό λίθινον σήμα κατά την προς τον “Ολυμπον, ΝΔ τής
πηγής
1500 μ.

«Μάρμαρα» καί εις άπόστασιν 1000—
από ταύτης περιοχήν.

Ένταΰθα τών

χωρικών άλλοι άλλα έπεδείκνυον μεταξύ

τών

οποίων καί θεμελίωσιν μεγάλης οίκοδομής λίαν
κατεστραμμένης, ής

οί

χωρικοί είχον προσ-

φάτως άποκαλΰψει μικρόν τμήμα. Τοΰτο άπετελεΐτο εκ δύο επαλλήλων πλίνθων, ών εκάστη
μήκους 1.80 μ., πλάτους 1.10 μ. καί ΰψ. 0.95 μ.
Ή επικείμενη τούτων μόλις εξείχε τής επιφάνειας
τοΰ εδάφους· άμφότεραι δέ ειχον άποκαλυφθή
πανταχόθεν καί έδείκνυον, δτι έστηρίζοντο επί
τοΰ στερεοΰ φυσικού εδάφους. Τό τμήμα τοΰτο
ήδΰνατο νά είναι καί μεμονωμένη βάσις κίονος,
ως ό τοΰ τάφου. 5 Αλλ’ ή άποκάλυψις τούτου δεν
είναι βεβαία άπόδειξις, άλλ’ απλή έ'νδειξις τής
είς τό μέρος τοΰτο ύπάρξεως επισήμου τίνος
οικοδομής· ή μόνη άπόδειξις τοΰ δτι ένταΰθα
πρέπει νά

τοποθετήσω μεν

τό τέμενος, άν μη

-αυτό τό μέγα σήμα, ύφ’ δ τά οστά, δπερ «τέως
μέν ήρώον ήν, ύστερον δέ έξενίκησεν ιερόν είναι»
προέρχεται έκ τής άποστάσεως τών λίθων από
τής παρά τό 'Αγιονέρι πύλης τοΰ περιβόλου τοΰ

Είκ. 8. Τοπογραφικος χάρτης τοΰ ΝΑ Όλυμπου.

Δίου, ήτις μετρηθεΐσα εΰρέθη ακριβώς συμπίπτουσα τή υπό τοΰ Παυσανίου όριζομένη άπο-

μακράν τοΰ ναοΰ τοΰ πολιούχου Διός, έπί ύψη-

στάσει τών είκοσι σταδίων ή 3500 μέτρων είς

λοτέρου, καταφανεστέρου καί δρεινοτέρου έδά.

ευθείαν γραμμήν, άκολουθοΰσαν ίσως την άρ-

φους, πετρώδους, αύχμηροΰ καί άκαταλλήλου

χαίαν από τοΰ Δίου επί τό δρος οδόν, μοναδι

προς καλλιέργειαν. “Αν δέ οί άποκαλυφθέντες

κήν άλλως τε, διότι αριστερά

μέν ταύτης ρέει

λίθοι άποτελώσι τήν βάσιν τοΰ, έφ’ οΰ ή περιέ-

παραλλήλως ό Βαφύρας είς μεγάλην άπόστασιν,

χουσα τά οστά υδρία, εδραζομένου κίονος καί αν

πλέον τών 1500 μ., δεξιά δέ τό στάδιον, τό αμέ

άποτελώσι τμήμα τοΰ περιβόλου τοΰ τεμένους

σως νοτιώτερον παρακείμενον θέατρον καί τά

ή θεμελίωσιν αύτοΰ τοΰ ιεροΰ

εκεί ιερά έμποδίζουσι πάσαν ετέραν δίοδον (δρα

βαιωθώσι δι’ εύρυτέρας άνασκαφικής έρεύνης.

άνωτ. σ. 29 καί χάρτην). Ή άπόδειξις δμως αύτη

Τό μόνον

είναι σημαντικωτάιη, διότι ό χώρος ένταΰθα έκ-

ιερά καί έπίσημα οικοδομήματα τοΰ Δίου, ούτω

πληροΐ πάντας τούς υπό τών πηγών άναφερομέ-

καί ένταΰθα ή έπελθοΰσα καταστροφή είναι με

νους δρους ήτοι κεΐται πλησίον τών πηγών καί

γάλη καί δεν φαίνεται, δτι είναι άσχετος προς
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την υπό τοΰ στρατηγού τών Αίτωλών Σκόπα

βαν καί αριστερά τον Καβουρόλακκον, ή δέ Πίμ-

γενομένην τφ 220 π.Χ. άγρίαν επιδρομήν, δστις

πλεια ή Πίμπλα εν τή Παλιά Μαλαθριά ή 'Αγ.

κατά Πολύβιον (IV 62) ήρήμωσε καί έλεηλά-

Παρασκευή, ή

τησε χήν Πιερίαν πάσαν καί δείνας καταστρο-

Δίου προς νότον αΰτοΰ καί παρά τον Βαφύραν

φάς εις αυτό τό Δΐον έπήνεγκε μή φεισθε'ις ουδέ

ποταμόν ΰπερθεν δέ ταΰτης τό τέμενος, εν ω ό

τών ιερών οΰδενός.

τάφος τοΰ Όρφέως. Περί τάς τρεις ταΰτας πό

δέ Πιερία ή Πιερίς έξωθεν τοΰ

Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων συνάγεται, δτι

λεις περιστρέφονται τά κατά την γέννησιν, δια

τών τριών θρακικών τής Πιερίας πόλεων τα μεν

μονήν καί τον θάνατον τοΰ Όρφέως. Λείβηθρα,

Λείβηθρα ή Λείβηθρον κεϊνται εκατέρωθεν τών

άρα Πίμπλεια καί Πιερίς είναι ή πατρίς τοΰ

οχθών τοΰ Ζυλιάνα καί παρά την συμβολήν τών

Όρφέως.

τεσσάρων χειμάρρων, ή δέ άκρόπολις τούτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ

επί υψώματος έχοντος δεξιά τον χείμαρρον Γρί

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ

ΕΙΣ

ΕΡΕΥΝΑ

τά 3 χμ., άπεκάλυψαν άπλοΰν λακκωτόν τάφον,
εντός τοΰ οποίου άνευρέθη

ΦΑΡΣΑΛΑ

εξαίρετος χαλκή

τεφροδόχος υδρία τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου π. X.
ΥΠΟ

Ν.

Μ.

ΒΕΡΔΕΛΗ

αΐ. μετά πολυτίμου περιεχομένου.

Κατά τό παρελθόν θέρος χωρικοί, καλλιεργοΰντες διά βενζιναρότρου τό κτήμα τοΰ κ. Άλ.

Πρόχειρον σχεδιογράφημα τής άνασκαφείσης παρά
Das hellenische Th<,

τικόν τοΰτο εύρημα,

Τό σημαν

μετακομισθέν ήδη εις τό

Μουσεΐον Βόλου, θέλομεν δημοσιεύσει ίδιαι-

Φάρσαλα θέσεως (τό δεξιόν ήμισυ έκ: F. Stahlin
lien, a. 138, είκ. 93).

Φασοΰλα (ιδιοκτησία αδελφών Φεγγίτη), κεί

τέρως εις έ'να τών προσεχών τόμων τής Άρχ.

μενον περί τά 300 μ. δυτικώς

’Εφημερίδας.

τοΰ υψώματος

τής Σοΰρλας, δπερ άνεγείρεται άνατολικώς τής

Αφορμήν λαβόντες εκ τής ανωτέρω άποκαλΰ-

κωμοπόλεως τών Φαρσάλων, άπέχον αυτής περί

ψεως, έπεχειρήσαμεν διά κρατικής έπιχορηγή-
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