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Αρχαιολογικές Διαδρομές στην Π.Ε. Καρδίτσας 

 

Η ιδέα των αρχαιολογικών διαδρομών προέκυψε μετά από πρόταση 

του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καρδίτσας να γίνει μία παρουσίαση των 

Μνημείων και των Αρχαιοτήτων της Π.Ε. Καρδίτσας  στην εναρκτήρια 

συνεδρίαση του   Ετήσιου Συνεδρίου της Στοματολογικής Εταιρείας της 

Ελλάδος το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα  από  6-9 Σεπτεμβρίου 

2012.  

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Π.Ε. Καρδίτσας είναι πολυάριθμοι και 

εξίσου σημαντικοί με εκείνους στους οποίους θα αναφερθούμε. Το κριτήριο με 

το οποίο επιλέχθηκαν οι χώροι είναι η απόστασή τους από τους  οδικούς 

άξονες που ακολούθησαν οι σύνεδροι για να έρθουν στην Καρδίτσα και 

εκείνοι που θα χρησιμοποιήσουν κατά την διαμονή τους στην πόλη μας για 

να επισκεφτούν τα αξιοθέατα της περιοχής. Πρόκειται δηλαδή  για την ε.ο. 

Αθηνών- Καρδίτσας, την ε.ο Λάρισας-Καρδίτσας, την ε.ο Καρδίτσας- Λίμνης 

Πλαστήρα και τέλος την ε.ο. Καρδίτσα- Μουζάκι- Αργιθέα- Άρτα.  Εν ολίγοις 

χώροι εύκολα προσβάσιμοι τους οποίους μπορούν να επισκεφτούν.   

Ο Χρονολογικός Πίνακας και η ερμηνεία του, στην αρχή της 

παρουσίασης θεωρήθηκε απαραίτητο βοήθημα  στην κατανόηση των 

αρχαιολογικών περιόδων.  Ο Πίνακας είναι χωρισμένος σε δύο βασικά 

τμήματα : τους Προϊστορικούς και τους Ιστορικούς Χρόνους. Ο διαχωρισμός 

αυτός είναι καθαρά συμβατός και έγινε με βάση την χρήση της γραφής. Στους 

Προϊστορικούς χρόνους, σε αντίθεση με τους Ιστορικούς Χρόνους,  ο 

άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί ακόμη την γραφή. Για τα σημερινά δεδομένα 

αυτός ο πίνακας δεν ακριβής, διότι είναι πλέον εξακριβωμένο ότι γραφή 

έχουμε  στην Ύστερη Εποχή Χαλκού (ΥΕΧ), μετά δε από ευρήματα του 

καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη στο Δισπηλιό, είναι σχεδόν βέβαιο ότι γραφή 

υπήρχε και κατά την Νεολιθική Περίοδο. Για τον λόγο αυτό πολλές 

Αρχαιολογικές Σχολές την Νεολιθική Περίοδο (Ν.Π.) καθώς και την Εποχή 

του Χαλκού (Ε.Χ.) τις χαρακτηρίζουν σαν Προτοϊστορική Περίοδο.   

Οι Προϊστορικοί Χρόνοι σύμφωνα με τον συνημμένο Χρονολογικό 

Πίνακα τον οποίο συνήθως χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, χωρίζονται : στην 

Παλαιολιθική Περίοδο, την Νεολιθική Περίοδο και την Εποχή του Χαλκού.  

Η Παλαιολιθική Περίοδος δεν θα μας απασχολήσει πολύ λόγω του ότι 

όσον αφορά  στην Π.Ε. Καρδίτσας ενδείξεις για κατοίκηση κατά την 

παλαιολιθική  Εποχή και ειδικότερα στη Μέση, δεν έχουμε παρά μόνο στο 

οροπέδιο της Νεβρόπολης, δηλαδή στην περιοχή της τεχνητής λίμνης 

Πλαστήρα. 

Κατά την Νεολιθική Περίοδο ο άνθρωπος αρχίζει να έχει μόνιμη 

κατοικία αρχίζει δε να καλλιεργεί την γη και να εκτρέφει ζώα.  
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Την Εποχή του Χαλκού την χαρακτηρίζει η ευρεία χρήση του Χαλκού 

για την κατασκευή εργαλείων και άλλων χρηστικών αντικειμένων. Πρόκειται 

επίσης για την περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται σημαντικά το εμπόριο.  

Οι ιστορικοί χρόνοι αρχίζουν με την εποχή του Σιδήρου όπου ο άνθρωπος 

μαθαίνει πια να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί τον Σίδηρο. 

Η Εφορεία μας είναι αρμόδια για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα 

μνημεία  που χρονολογούνται από την Παλαιολιθική Εποχή   μέχρι το τέλος 

της Ρωμαϊκής Εποχής δηλ. μέχρι το 300 μ.Χ.   Λόγω μη αρμοδιότητας δεν θα 

αναφερθούμε στα πολυάριθμα εκπληκτικά βυζαντινά και μεταβυζαντινά 

μνημεία της Π.Ε. Καρδίτσας.  

 

 
 

Όσοι επισκέπτονται για πρώτη φορά την Π.Ε. Καρδίτσας και την 

Θεσσαλία γενικότερα, προσέχουν αυτούς τους μικρούς λόφους στη μέση του 

Θεσσαλικού κάμπου. Οι λοφίσκοι αυτοί στην πλειονότητά τους είναι τεχνητοί 

και στην Θεσσαλία τους αποκαλούμε « Μαγούλες». Εκτός μικρών εξαιρέσεων 
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όπου πρόκειται για ταφικούς τύμβους οι οποίοι είναι διακριτοί λόγω του 

μεγέθους τους, οι λοφίσκοι αυτοί, δηλαδή οι « Μαγούλες»  είναι προϊστορικοί 

οικισμοί. Συνήθως πρόκειται για οικισμούς οι οποίοι χρονολογούνται στην 

Νεολιθική Εποχή, σε μερικές περιπτώσεις παρατηρείται συνεχής κατοίκηση η 

οποία φθάνει μέχρι την Εποχή του Χαλκού και σπανιότερα αλλά  με 

σημαντικές ασυνέχειες μέχρι και στους ιστορικούς χρόνους.  

 

1. Εθνική Οδός Αθήνας-Καρδίτσας.  

 

 
Γύρω στα 20χλμ από την Καρδίτσα  συναντάμε μία από τις πιο γνωστές 

Μαγούλες. Την Μαγούλα Παζαράκι ή Μαγούλα Αγίου Βησσαρίωνα.  

Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα προϊστορικής Μαγούλας η 

οποία, με μικρές μεν διακοπές, έχει συνεχή κατοίκηση. Η ανασκαφική έρευνα 

που διενεργήθηκε στα τέλη της  δεκαετίας του 1960 από τον καθηγητή του 

ΑΠΘ Γ. Χουρμουζιάδη έφερε στο φως στρώματα κατοίκησης κατά την Μ.Ν.  

Ο οικισμός καταστράφηκε από πυρκαγιά.  Το 2006 έγινε καθαρισμός της 

Μαγούλας και ανασκαφική έρευνα από την ΛΔ΄ ΕΠΚΑ.  Εντοπίσθηκε το 

στρώμα κατοίκησης της ΜΝ αλλά ήρθαν στο φως και η θεμελίωση Ναού της 

Ελληνιστικής Περιόδου. Αρχιτεκτονικό υλικό από τον ελληνιστικό ναό 

χρησιμοποιήθηκε σε δεύτερη χρήση για την ανέγερση Μουσουλμανικού 

Τεμένους. Ο χώρος χρησιμοποιήθηκε και σαν μουσουλμανικό   νεκροταφείο 

κατά την μεταβυζαντινή περίοδο.  

Η εθνική οδός περνάει πάνω από την Μαγούλα την οποία χωρίζει στο 

βόριο και το νότιο τμήμα.  Ο δρόμος αυτός να υπήρχε και κατά την 

μεταβυζαντινή περίοδο η δε χάραξη του 1957 ακολούθησε τον προϋπάρχοντα 

δρόμο.  
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Στο νότιο τμήμα της Μαγούλας σώζεται σε πάρα πολύ καλή 

κατάσταση ένα οθωμανικό λουτρό (Χαμάμ). Είναι δίπλα στο δρόμο και 

εύκολα προσβάσιμο. Δίπλα στο λουτρό εντοπίσθηκε τείχος της ελληνιστικής 

περιόδου ο οποίος είναι πιθανών να ανήκε σε δημόσιο κτίριο.  

Συνεχίζοντας  προς Καρδίτσα έξω από τους Σοφάδες στρίβουμε 

νοτιοδυτικά ακλουθώντας την επαρχιακή οδό η οποία οδηγεί στον Κέδρο. Πρώτη 

στάση στο Ιερό της Ιτωνίας Αθηνάς στην Φίλια. Έναν από τους σημαντικότερους 

αρχαιολογικούς χώρους 

της ΠΕ Καρδίτσας. 

Πρόκειται για 

Πανθεσσαλικό Ιερό της 

Ιτωνίας Αθηνάς. Τα 

παλαιότερα ευρήματα  

χρονολογούνται στην ΥΕ 

περίοδο, η οποία είναι 

γνωστή σαν μυκηναϊκή 

περίοδος. Υπάρχουν 

ενδείξεις λειτουργίας του 

Ιερού και κατά την 

Αρχαϊκή Περίοδο καθώς 

και την κλασσική, ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή. Τους παλαιοχριστιανικούς 

χρόνους ο χώρος αφιερώνεται σε κάποιο Άγιο και κτίζεται με εκπληκτική τρίκλιτη 
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βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα. Για την κατασκευή της βασιλικής 

χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό από τον ελληνιστικό και τον ρωμαϊκό ναό.  

Ένα στρώμα καταστροφής, που ήρθε στο φως κατά την διάρκεια αρχαιολογικής 

έρευνας, το οποίο αποδεικνύει του κατά τον 7ου π.Χ. αι. έλαβε χώρα πυρκαγιά, 

επιβεβαίωσε τις πηγές που αναφέρουν το Ιερό  σαν Ιερό Άλσος. Οι δε προσκυνητές 

που κατέφθαναν στον χώρο όχι μόνο από τον θεσσαλικό χώρο αλλά από όλο τον 

ελλαδικό χώρο, κρέμαγαν τα αφιερώματα στα δένδρα.  

 
Το Ιερό αυτό έχει διπλή αξία σαν χώρος. Πρόκειται για το Ιερό όλων των 

Θεσσαλών αλλά ήταν και ο χώρος λατρείας μιας θεότητας με ρίζες καθαρά 

θεσσαλικές. Πρόκειται για την Ιτωνία, μια θεά του Κάτω Κόσμου. Εκτός από 

το Ιερό της Φίλιας γνωρίζουμε μόνο δύο ακόμη Ιερά της θεάς, ένα στην 

Αμοργό και το δεύτερο στην Βοιωτία. Αλλά εκείνο της Βοιωτίας ιδρύθηκε από 

τους κατοίκους της Θεσσαλίας όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν στο 

τέλος της μυκηναϊκής περιόδου τις εστίες τους διωκόμενοι από τα θεσσαλικά 

φύλλα που ήρθαν από την Ήπειρο. Οι Θεσσαλοί κατακτητές σεβάστηκαν την 

ιερότητα του χώρου, το ιερό της Ιτωνίας εξελίχτηκε σε  Πανθεσσαλικό Ιερό  

και με το πέρασμα του χρόνου, η Ιτωνία από ανεξάρτητη θεότητα κατέληξε 

προσωνύμιο της Αθηνάς και από θεά του κάτω κόσμου έγινε πολεμική θεά 

δηλαδή η Ιτωνία Αθηνά.  Σε απόσταση 100μ περίπου, βόρεια από την κυρίως 

ανασκαφή, αποκαλύφθηκαν λείψανα μεγάλου κτιρίου της ρωμαϊκής 

περιόδου. (3ος αι. μ.Χ.)  Ερευνήθηκαν μόνο δύο χώροι των οποίων τα δάπεδα 

κοσμούνται με ψηφιδωτά με γεωμετρικά θέματα και με μαρμάρινες πλάκες.   
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Σε αγρό που 

βρίσκεται βορειοανατολικά  

του περιφραγμένου χώρου 

ήρθε στο φώς  ένας τοίχο με 

κατεύθυνση  Β-Ν που 

σώθηκε στο ύψος ενός 

δόμου, και αποκαλύφθηκε 

σε  μήκος 13μ. Ο 

ανασκαφέας υποθέτει ότι 

πρόκειται για ενός 

αναλήμματος ή περιβόλου 

που οριοθετούσε από προς τα ανατολικά το χώρο του ιερού κατά την 

ρωμαϊκή περίοδο.  

Μετά την Φίλια ο επισκέπτης μπορεί να συνεχίσει ΝΔ προς τον Κέδρο όπου 

θα συναντήσει την Όρθη.  Το όνομά της αναφέρεται από τον ‘Όμηρο αλλά οι 

αρχαιολογικές ενδείξεις οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι η πόλη 

ιδρύθηκε την κλασσική περίοδο 

ενώ συνεχίζει να υπάρχει και στα 

αυτοκρατορικά χρόνια.  

Η Ακρόπολη  της κλασσικής 

περιόδου βρίσκεται στη θέση 

«Χελωνόκαστρο». Από την 

οχύρωση διακρίνεται η πορεία 

του τείχους που περιέβαλε την 

πόλη και ενός διατει-

χίσματος που διέσχιζε  το 

εσωτερικό της αρχαιότερης 

πόλης περιορίζοντας κατά 

την ελληνιστική περίοδο το 

πεδινό τμήμα της πόλης. 

Μέσα στην αρχαία πόλη 

είναι ορατή μία από τις 

πύλες των τειχών της. Στον 

λόφο του Αγίου Νικολάου 

σώζονται αρχιτεκτονικά λείψανα καθώς και τμήμα του τείχους της πόλης 

κατά την ελληνιστική περίοδο.  
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Β.Α. του λόφου του Αγίου Νικολάου και δίπλα στην επαρχιακή οδό 

Κέδρου- Καρδίτσας τοποθετείται το νεκροταφείο της πόλης. Στον Χώρο του 

νεκροταφείου η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως ένα Ιερό εκτός τειχών. 

Τα ευρήματα οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι πρόκειται για 

Ιερό των χθόνιων θεοτήτων. 

Εκτός των ευρημάτων – 

λατρευτικά αγάλματα-  η ίδια η 

θέση του, δηλαδή μέσα στο 

νεκροταφείο συνηγορεί υπέρ 

της υπόθεσης της λατρείας 

χθονίων θεοτήτων. 

 

 

Επιστρέφουμε στην ε.ο. Αθηνών –Καρδίτσας. Μετά την γέφυρα της 

σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκας-Παλαιοφαρσάλων, βόρεια της 

εθνικής οδού δεσπόζει ο λόφος «Ογλάς» και σε μικρή απόσταση από αυτόν  

βρίσκεται η «Μακρυά Μαγούλα» Στην Μακρυά Μαγούλα εντοπίσθηκαν 

αρχιτεκτονικά λείψανα 

τα οποία χρονολο-

γούνται στην ΥΕΧ 

(μυκηναϊκή). Στον χώρο 

αυτό τοποθετείται η 

μυκηναϊκή Άρνη.   Για 

διάφορους λόγους τους 

οποίους δεν είμαστε σε 

θέση να τεκμηριώσουμε 

ακόμη, ο οικισμός άρχισε 

σταδιακά να εγκαταλεί-

πετε και να μεταφέρεται 

δίπλα στην θέση «Ογλάς»   



8 

 

Στην κορυφή του λόφου Ογλάς είναι ορατά τα τείχη της ακρόπολης του 

Κιερίου τα οποία περιτρέχουν την κορυφή του λόφου. Το μέσο πλάτος του 

τείχους της Ακρόπολης έφθανε τα 2.00μ ενώ στην πεδιάδα τα 3,50μ. Στην ΒΑ 

πλευρά της Ακρόπολης καθώς και στην νότια και δυτική πλευρά της υπήρχαν 

ισχυροί πύργοι. Κατά μήκος και παράλληλα της εσωτερικής παρειάς των 

τειχών, στο εσωτερικό της ακρόπολης διατηρούνται λείψανα οικοδομημάτων. 

Στα τείχη της Ακρόπολης του Κιερίου παρατηρούνται διάφορες οικοδομικές 

φάσεις οι οποίες ξεκινούν από την 

Ύστερη Εποχή Χαλκού, των αρχαϊκών, 

κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών 

χρόνων. Τα τείχη αναπτύσσονταν 

στην πεδιάδα και περιέβαλαν την 

πόλη. Το πεδινό τμήμα του τείχους 

περιέτρεχε τάφρος, μέρος της οποίας 

σώζεται στα ανατολικά και  ΝΑ.  

Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 

μεγάλων οικοδομημάτων 

παρατηρούνται στα ανατολικά και 

νότια πρανή του λόφου. 

Αρχιτεκτονικά λείψανα τα οποία 

χρονολογούνται από την μυκηναϊκή 

μέχρι και τους ρωμαϊκούς χρόνους 

βρίσκονται κατά την διάρκεια 

σωστικών ανασκαφών και μέσα στα όρια του σύγχρονου οικισμού. 

Στο  πρώτο μισό του 4ου π.Χ. αιώνα χαρακτηρίζεται πρωτεύουσα της 

Θεσσαλιώτιδας και κόβονται  τα πρώτα χάλκινα και αργυρά νομίσματα με 

την επιγραφή ΚΙΕΡΙΕΩΝ.  Το Κιέριο συμμετείχε στο δεύτερο Κοινό των 

Θεσσαλών που ανασυστάθηκε από τον Ρωμαίο ύπατο Τίτο Φλαμίνιο  το 

197/196 π.Χ. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της πόλης του Κιερίου συνεχίζεται 

από την ελληνιστική έως την ρωμαϊκή εποχή, ενώ παύει να υπάρχει 

πιθανότατα κατά τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους.   
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Λίγο πριν το Δέλτα της Καρδίτσας ΝΔ της εθνικής οδού στην Κ.Π. 

Αγίων Θεοδώρων  ήρθε στο φως, ένας Γεωμετρικός θολωτός τάφος, ο οποίος 

είναι γνωστός σαν  Θολωτός τάφος των Αγίων Θεοδώρων. 

Ο τάφος καλύπτεται με τύμβο που έχει διάμετρο 27μ και ύψος 5.00μ. Ο τάφος 

σώζεται σε ύψος 4,10μ και έχει διάμετρο στο κατώτερο τμήμα του 5.50μ. Η 

θόλος είχε καταρρεύσει ήδη 

από την αρχαιότητα. Η 

είσοδος στον τάφο γινόταν 

από την νότια πλευρά. Ο 

δρόμος ο οποίος οδηγούσε 

στην είσοδο είναι 

στεγασμένος με μεγάλες 

ασβεστολιθικές πλάκες. Έχει 

δε μήκος 5.05μ και ύψος 

1,50μ τα δε πλευρικά του 

τοιχώματα κλείνουν προς το εσωτερικό. Από την κεραμική χρονολογείται 

από τον 10ο έως τον 8ο αι. π.Χ. 

Κοντά στους Αγίους Θεόδωρους, αλλά ακολουθώντας τον δρόμο προς 

τον Παλαμά, στη θέση ¨Παλιόκαστρο, 3,5 χιλ ΒΔ του Κιερίου, στη πορεία του 

αρχαίου δρόμου που συνέδεε το Κιέριο με το Μεθύλιο (Μυρίνη) , βρίσκεται το 

Ασκληπιείο Κιερίου. Το ιερό χρονολογείται στον 4ο με 3ο αι. π.Χ. ενώ τον 2ο 

αι. π.Χ. ανακαινίζεται και παίρνει μνημειακή μορφή.  
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Πέντε χιλ πριν την Καρδίτσα συναντάμε τον Πρόδρομο, όπου στην 

ευρύτερη περιοχή του είναι γνωστοί αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι που 

ανάγονται χρονολογικά στην νεολιθική περίοδο. Οι πιο γνωστοί χώροι είναι : 

Η Πλατειά Μαγούλα : Χρονολογείται στην Αρχαιότερη Νεολιθική. Το 

σημαντικότερο και αρκετά σπάνιο εύρημα κατά την διάρκεια των 

ανασκαφών της Μαγούλας αυτής ήταν η στέγη κατοικίας κατασκευασμένη 

από κλαδιά δένδρων δεμένα με ξύλινα καρφιά, η οποία έφερε εσωτερικά 

στηρίγματα πασσάλων.  

Η Μαγούλα Αγίου Ιωάννη : Με αφορμή την ανέγερση του Δημοτικού 

Σχολείου Προδρόμου,  η ΛΔ΄ ΕΠΚΑ διεξήγαγε ανασκαφική έρευνα. Ήρθε στο 

φώς οικισμός της Ύστερης Νεολιθικής και Πρώιμης εποχής Χαλκού.  

 

2. Επαρχιακή οδός  Καρδίτσας - Μητρόπολης 

 
Το πρώτο μνημείο που συναντάει ο επισκέπτης και βρίσκεται σε 

απόσταση 1χλμ περίπου δυτικά της εθνικής οδού Καρδίτσας-Μητρόπολης 

είναι ο Θολωτός Μυκηναϊκός τάφος Γεωργικού –Ξινονερίου.  Ο Τάφος 

βρίσκεται στη θέση «Κούφια Ράχη» στα όρια των κτηματικών εκτάσεων των 

Δ.Δ. Γεωργικού και Δ.Δ. Ξινονερίου του Δήμου Καρδίτσας, σε απόσταση 2 χιλ. 

ΒΑ της Μητρόπολης και 5,5 χιλ. ΝΔ της Καρδίτσας. Πρόκειται για  ένα από 

τα καλύτερα διατηρημένα ταφικά μνημεία της Μυκηναϊκής περιόδου στην 

Θεσσαλία και χρονολογείται κατά την ΥΕΙ σύμφωνα με τον Δ. Θεοχάρη ή 

κατά την ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ σύμφωνα με άλλους ερευνητές. Μέχρι την δεκαετία του 

1990 αποτελούσε μία από τις ελάχιστες μαρτυρίες ότι η Δυτική Θεσσαλία δεν 

ανήκε στην περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου.  

 



11 

 

Ο τάφος έχει κατασκευασθεί σε ένα μεμονωμένο απότομο λόφο σε 

πεδινό έδαφος που αποτελείται από μαλακό βράχο με ιζηματογενείς στρώσεις 

και στρώσεις από 

ψαμμίτη.  

Αποτελείται από 

το δρόμο, το 

στόμιο και τη 

θόλο. Ο δρόμος 

έχει κατεύθυνση 

από βορρά προς 

νότο και 

διαστάσεις 10.45μ-

10.60μ Χ 2,74μ.  

Οι τοίχοι 

των παρειών του δρόμου είναι κτισμένοι με ασβεστολιθικές πέτρες μικρών 

διαστάσεων και έχουν σαν συνδετικό υλικό λάσπη από χώμα. Το πλάτος τους 

είναι 0,93 μ-1.15μ το δε σωζόμενο ύψος τους  κυμαίνεται από 0.51μ ως 2.16μ. 

Το δάπεδο του δρόμου αποτελούσε ο λαξευτός μαλακός βράχος που είχε 

μικρή κλίση προς τα κάτω, στα νότια, με διαφορά κλίσης 0,36μ. Το στόμιο, το 

οποίο έχει μήκος 10,35μ, πλάτος 2.10μ-2.40μ και ύψος κοντά στην θόλο 2.60μ., 

καλύπτεται με τεράστια υπέρθυρα σε όλο το μήκος του. Η θόλος διαμέτρου 

8.80μ και ύψους 8.80μ είναι  δομημένη κατά το εκφορικό σύστημα και 

σώζεται ακέραια. 

Αποκαλύφθηκε το 1917 από τον Α. Αρβανιτόπουλου με  αφορμή την 

αφαίρεση λίθων από τον λόφο για οικοδόμηση. Τα αποτελέσματα αυτής της 

πρώτης αρχαιολογικής έρευνας δεν μας είναι γνωστά. Το 1960 με αφορμή 

αρχαιοκαπηλική 

ενέργεια, κατά την οποία 

καταστρέφεται τμήμα 

της τοιχοποιίας του 

θολωτού τάφου, ο Δ.Ρ. 

Θεοχάρης ερευνά μέρος 

της επίχωσης στο 

εσωτερικό του κυκλικού 

θαλάμου και βρίσκει 

ελάχιστα όστρακα 

αμαυρόχρωμων αγγείων 

τα οποία τον οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι  ο 

τάφος χρονολογείται κατά τη ΥΕΙ περίοδο. Την εποχή εκείνη η χρονολόγηση 
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του τάφου στην ΥΕΙ περίοδο θεωρήθηκε σχεδόν αδύνατη διότι δεν υπήρχαν 

ανασκαφικές αποδείξεις ότι στη δυτική Θεσσαλία υπήρχαν οικισμοί οι οποίοι 

είχαν σχέσεις και δεχόταν πολιτισμικές επιρροές από την νότια Ελλάδα. Οι 

ανασκαφικές έρευνες των τελευταίων ετών αποδεικνύουν την ύπαρξη 

οικισμών αυτής της περιόδου καθώς και εμπορικών συναλλαγών.        

Τέλος το 1997 κατά την διάρκεια εργασιών, στα πλαίσια του έργου 

«Συντήρηση- Αξιοποίηση του Θολωτού Τάφου Γεωργικού –Ξινονερίου» το 

οποίο  χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ ΚΠΣ, ο υπεύθυνος του έργου αρχαιολόγος 

της ΙΓ’ ΕΠΚΑ κ. Χ. Ιντζεσίλογλου έφερε στο φώς Ιερό των Προγόνων, το οποίο 

ιδρύθηκε στο τέλος του 7ου αι  π.Χ. και η λειτουργία του συνεχίσθηκε και 

στους επόμενους αιώνες. Το Ιερό ήταν αφιερωμένο στον ΑΙΑΤΟ – σύμφωνα 

με επιγραφή που βρέθηκε στον χώρο. Ο Αίατος είναι ο πατέρας του Θεσσαλού 

και θεωρείται ο γενάρχης του θεσσαλικού έθνους, συνδέεται δε με την άφιξη 

στην Θεσσαλία από την Ήπειρο των τελευταίων προθεσσαλικών φύλλων.  

Στη συνέχεια φθάνουμε στην σύγχρονη Μητρόπολη η οποία είναι 

κτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη της Μητρόπολης 

Η Μητρόπολη υπήρξε μία από τις τρείς πιο σημαντικές  ισχυρές 

τειχισμένες αρχαίες πόλεις όσον αφορά την σύγχρονη ΠΕ Καρδίτσας. (οι 

άλλες δύο ήταν το Κιέριον και οι Γόμφοι (Μουζάκι)) Σύμφωνα με επιγραφή 

από τους Δελφούς (360 π.Χ)  οι Μητροπολίτες συμμετείχαν στη 

χρηματοδότηση της ανακατασκευής του Ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς.  

Την μεγαλύτερη ανάπτυξη η πόλη φαίνεται να την είχε κατά την ελληνιστική 

και ρωμαϊκή εποχή.  Η Μητρόπολη κόβει το δικό της νόμισμα από τις αρχές 

του 4ου αι. π.Χ. Λόγω του ότι η σύγχρονη πόλη της Μητρόπολης είναι 

κτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη, έχουν διενεργηθεί πολλές σωστικές 

ανασκαφές οι οποίες έφεραν στο φώς αρχιτεκτονικά λείψανα δημόσιων και 

ιδρωτικών κτιρίων καθώς και τμήμα της οχύρωσης των κλασσικών χρόνων. 

Δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά έχουν διατηρηθεί με κατάχωση, λόγω του 

ότι δεν είναι δυνατόν να σταματήσει η οικοδομική ανάπτυξη της πόλης,  

οπότε δεν είναι επισκέψιμα.  

Από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα ψηφιδωτά της δάπεδα και 

ειδικότερα εκείνο της Αρπαγής της Ευρώπης, αλλά και οι πολυάριθμοι 

κεραμικοί κλίβανοι που βεβαιώνουν τις βιοτεχνικές δραστηριότητες των 

Μητροπολιτών. Ένας κλίβανος έχει διατηρηθεί και είναι επισκέψιμος σε 

κεντρικό σημείο της πόλης.  

Αφήνοντας την Μητρόπολη και συνεχίζοντας τον δρόμο προς την 

λίμνη Πλαστήρα  φθάνουμε  στον Αρχαϊκός Ναός του Απόλλωνα. 

Ο αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα στην Μητρόπολη είναι ο  καλύτερα  

διατηρημένος αρχαϊκός ναός  στη Θεσσαλία.   Είναι κτισμένος στις όχθες του 
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ποταμού Λαπαρδά στην θέση Λιανοκόκαλα. Την ανασκαφή πραγματοποίησε 

ο αρχαιολόγος της ΙΓ΄ Ε.Π.Κ.Α,  κ Χ. Ιντζεσίλογλου.  

Πρόκειται για εκατόμπεδο περίπτερο ναό, με εσωτερική κιονοστοιχία 

με προσανατολισμό από ανατολικά προς δυτικά και διαστάσεις 31,00μ Χ 

13,75μ ο οποίος κατασκευάστηκε στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία αλλά 

και ο ανάγλυφος 

διάκοσμος του δεν 

ακολουθούν τον 

κανονικό δωρικό 

ρυθμό. Ο σηκός έχει 

διαστάσεις 24,00μ Χ 

8,50μ και ήταν 

κτισμένος με 

ορθοστάτες από τον 

ίδιο μαλακό 

ψαμμόλιθο που 

έχουν κατασκευασθεί και οι κίονες του πτερού. Εσωτερικά ο σηκός διέθετε 

στον άξονά του σειρά από 5 ξύλινους κίονες ή πεσσούς. Μπροστά από τον 

τρίτο κίονα και σε επαφή με αυτόν βρέθηκε βάθρο το οποίο προοριζόταν για 

τα λατρευτικά αγάλματα του ναού. Εκεί βρέθηκε πεσμένο και το χάλκινο 

άγαλμα του Απόλλωνα, με την μορφή οπλίτη, που αν και ύψους μόνο 80 εκ. 

είναι από τα μεγαλύτερα χάλκινα αγάλματα της εποχής του. 

 Το κτίριο έχει πέντε κίονες στις στενές του πλευρές και ένδεκα στις 

μακρές, ενώ το βάρος της σκέπης υποβάσταζε μια εσωτερική ξύλινη 

κιονοστοιχία κατά μήκος του σηκού. Οι τοίχοι του σηκού είχαν κτιστεί με ωμά 

πλιθιά, ενώ από ξύλο ήταν, 

εκτός της εσωτερικής 

κιονοστοιχίας, ο θριγκός 

πάνω από τους λίθινους 

εξωτερικούς κίονες και ο 

σκελετός της δίρριχτης 

στέγης, που δημιουργούσε 

αετώματα στις στενές 

πλευρές του ναού. Τα 

κεραμίδια ήταν πήλινα, 

κορινθιακού τύπου και 

κατέληγαν στις μακρές σε τριγωνικά ακροκέραμα με ανάγλυφη φυτική 

διακόσμηση. Να επισημάνω εδώ ότι όσον αφορά τουλάχιστον την περιοχή 

της Καρδίτσας είναι η μόνη γνωστή περίπτωση όπου έχουμε κεραμίδια 
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κορινθιακού τύπου.  Σίμη υπήρχε μόνο στα αετώματα. Τα μέτωπα της σίμης, 

των γείσων και κορυφαίων κεράμων έφεραν γραπτή διακόσμηση με 

γεωμετρικά μοτίβα. Από τα ακρωτήρια πάνω στη στέγη σώθηκε μόνο μια 

πήλινη προτομή αλόγου που αποτελούσε το κεντρικό ακρωτήριο του 

ανατολικού αετώματος. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του 

ναού είναι η ανάγλυφη διακόσμηση του εχίνου των κιονόκρανων με φυτικά 

κοσμήματα, το σχέδιο των οποίων διαφοροποιείται από κιονόκρανο σε 

κιονόκρανο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αρχικά οι κίονες του ναού ήταν 

ξύλινοι και αντικαταστάθηκαν σταδιακά με λίθινους.  

Σε μία δεύτερη οικοδομική φάση διαμορφώθηκε άδυτο, με την 

προσθήκη ενός εγκάρσιου τοίχου από πλιθιά στη θέση του 5ου από την είσοδο 

εσωτερικό κίονα. 

  Ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά τον 2ου αιώνα π.Χ.  Η δε πτώση 

των κεραμιδιών της στέγης στο εσωτερικό του ναού, προστάτευσε και 

διατήρησε τα αντικείμενα που δεν κάηκαν από την φωτιά. Έτσι βρέθηκε 

χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνα.  

 

3. Καρδίτσα- Μουζάκι-Αργιθέα-Άρτα   

 
Γόμφοι.  Η πόλη των αρχαίων Γόμφων βρίσκεται στη θέση Επισκοπή 

Μουζακίου, στην αριστερή όχθη του Πάμισου ποταμού.  Η αρχαία πόλη 

ιδρύθηκε στο εσωτερικό πλάτωμα που περικλείεται από χαμηλούς λόφους και 

χωρίζουν την πεδινή Θεσσαλία από την οροσειρά της Πίνδου. Οι αρχαίοι 

Γόμφοι ήταν ιδρυμένοι σε στρατηγική θέση καθώς έλεγχαν μεγάλο μέρος της 

δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας και τις εισόδους προς την Ήπειρο. Ήλεγχαν 

δηλαδή τα στενά περάσματα της κοιλάδας του Πορταϊκού.   
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Η πόλη ήταν οχυρωμένη με ισχυρό τείχος κατασκευασμένο από 

πωρόλιθο, το οποίο περιέτρεχε την κορυφογραμμή των λόφων από τα ΝΔ 

προς τα ΝΑ. ενώ κατά διαστήματα ενισχυόταν με πύργους.  

 Η πόλη ιδρύθηκε τον 4ο αι. π.Χ.  από την συνένωση μικρών πόλεων.  Ο 

Φίλιππος Β΄ ο βασιλιάς της Μακεδονίας, με την δικαιολογία της 

επιθετικότητας των Αθαμάνων (κάτοικοι της σημερινής Αργιθέας των 

Αγράφων) εναντίον των Θεσσαλών, ενίσχυσε την πόλη με αποίκους. Για 

μικρό χρονικό διάστημα η πόλη ονομαζόταν Φίλιπποι ή Φιλιππόπολις και 

μάλιστα είχε κόψει και νομίσματα με την επιγραφή «Φιλιππολιτών» Μετά το 

330 π.Χ η πόλη εμφανίζεται και πάλι σαν Γόμφοι. 

Λόγω της στρατηγικής της θέσης  η πόλη υπέστη αρκετές πολιορκίες 

και καταστροφές.  Το 198 π. Χ την πόλη κατέλαβε ο Αμύνανδρος, ο βασιλιάς 

των Αθαμάνων, με την βοήθεια των Ρωμαίων. Τις μεγαλύτερες καταστροφές 

όμως η πόλη τις υπέστη το 48 π.Χ από τον Ιούλιο Καίσαρα λόγω του ότι η 

πόλη υποστήριζε τον αντίπαλό του, τον Πομπήιο και αρνήθηκε να του 

ανοίξουν τις πύλες.  όπως ήταν αυτονόητο ο Ιούλιος Καίσαρας κατέλαβε την 

πόλη με έφοδο και την λεηλάτησε.   

Από το Μουζάκι συνεχίζουμε  προς την Άρτα όπου συναντάμε τον 

αρχαιολογικό χώρο της Αργιθέας ο οποίος βρίσκεται 2χλ. ΝΔ του σημερινού 

χωριού Ελληνικά. Η θέση αυτή ταυτίζεται με  την πρωτεύουσα των 

Αθαμάνων. Ορατά είναι τα ερείπια της πόλης κατά μήκος του σημερινού 

δρόμου Μουζακίου-Άρτας.  Οι Αθαμάνες, απόγονοι του Αθάμα, βασιλιά της 

Βοιωτίας, εμφανίσθηκαν στην περιοχή της Πίνδου κατά την δεύτερη χιλιετία 

αλλά έφθασαν στην πιο μεγάλη ακμή τους κατά την ελληνιστική περίοδο με 

τους βασιλείς τους Θεόδωρο και Αμύνανδρο. Κατά τις ανασκαφικές έρευνες 

έχει αποκαλυφθεί τμήμα του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Ανατολικά της 

πόλης έχει αποκαλυφθεί ένα σημαντικό τμήμα του νεκροταφείου της πόλης, 

ενώ από το δυτικό νεκροταφείο έχουν ερευνηθεί περισσότεροι από 230 τάφοι. 

Στο ανατολικό όριο του οικισμού αποκαλύφθηκε  - αρκετά κατεστραμμένο- 

ένα αξιόλογο για την ταφική αρχιτεκτονική της περιοχής ταφικό μνημείο, το 

οποίο σώζεται σε ύψος 2,30μ, έχει ορθογώνια κάτοψη και είναι κτισμένο στο 

λαξευμένο φυσικό βράχο. 
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Οδικός Άξονας : Καρδίτσα-Λάρισα. 

 
Παλαμάς : 

Κατά την διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην Μαγούλα 

Παπουτσή στην πόλη του Παλαμά, ήρθε στο φώς 

τμήμα τείχους καθώς και δρόμος που  

χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή Χαλκού, 

εποχή  γνωστή στους περισσότερους σαν 

μυκηναϊκή εποχή. Κατά την διάρκεια εκσκαφών 

για τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης 

εντοπίσθηκαν ευρήματα τα οποία 

χρονολογούνται την ίδια περίοδο σε αρκετά 

μεγάλη ακτίνα από την μαγούλα Παπουτσή, 

γεγονός που αποδεικνύει την μεγάλη έκταση και 

σημασία του μυκηναϊκού οικισμού στην θέση 

αυτή. 

Στην θέση «Χωματόκαστρο» δίπλα στην Ε.Ο. Καρδίτσας –Λάρισας κοντά στο 

χωριό Ματαράγκα βρίσκεται ένας μικρός Θολωτός  

Τάφος. Πρόκειται για κτιστό θολωτό τάφο μικρών 

διαστάσεων ο οποίος χρονολογείται στην 

Πρωτογεωμετρική εποχή. Η θόλος έχει διάμετρο 2.00μ 

και σώζεται σε ύψος μόλις 0.86μ. Είναι κατασκευασμένος 

από ακατέργαστες ασβεστολιθικές πέτρες. Ο τάφος αυτός 

έχει μόνο στόμιο και δεν φαίνεται να είχε δρόμο. 
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Βόρεια του χωριού Ερμήτσι κατά μήκος της  εθνικής οδού Καρδίτσας –

Λάρισας και στην διασταύρωση με τον παλιό επαρχιακό δρόμο για Παλαμά, 

η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φώς τρία αψιδωτά κτίρια της Μέσης 

Εποχής Χαλκού. Τα κτίρια έχουν μήκος από 8,40μ έως 9.00μ και πλάτος από 

4,50μ έως 5,10μ.  

Ο τελευταίος αρχαιολογικός χώρος στα όρια της Π.Ε. Καρδίτσας με την 

Π.Ε. Λάρισας είναι ο αρχαιολογικός χώρος Συκεώνας.  

 
Μαγούλα Συκεώνα ή Μαγούλα Ζευγαρολίβαδο  όπου οι ανασκαφές 

έφεραν στο φώς οικισμό με συνεχή κατοίκηση  από την ΝΝ έως και την ΠΕΧ.  

 

Τα Ρωμαϊκά Λουτρά 

των οποίων η 

ανασκαφική έρευνα 

δεν ολοκληρώθηκε. 

Μέχρι τώρα ήρθαν 

στο φως δύο χώροι οι 

οποίοι φέρουν 

ψηφιδωτά δάπεδα με 

γεωμετρικά σχήματα. 

Πιο συγκεκριμένα η            

μία αίθουσα φέρει, σε 

παραλληλόγραμμο πλαίσιο, σύνθεση μαύρων ρόμβων εγγεγραμμένων σε 

λευκά ακόσμητα τετράγωνα που εναλλάσσονται χρωματικά με λευκούς 

ρόμβους, εγγεγραμμένους σε μαύρα τετράγωνα. Στην δεύτερη αίθουσα το 

ψηφιδωτό φέρει σύνθεση συμπλεκόμενων κύκλων που σχηματίζουν υπόλευκα 
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τετράφυλλα. Το μοτίβο πλαισιώνεται από ταινία άσπρων και μαύρων 

τριγώνων.                                                                                                

Ο Τύμβος η δημιουργία του 

οποίου ορίζεται στο τελευταίο 

τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.   

 

 

 

 

 

Το Κάστρο  

Πρόκειται για ακρόπολη η οποία 

ιδρύθηκε την εποχή του Χαλκού 

αλλά η κατοίκηση στον χώρο 

συνεχίζεται  στους Ιστορικούς 

χρόνους. Πρόκειται για σημείο  

στρατηγικής σημασίας, διότι 

ελέγχει ένα μεγάλο τμήμα της δυτικής θεσσαλικής πεδιάδας καθώς και την 

είσοδο σε αυτή. 

 

Με τις θερμές ευχαριστίες μου στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Καρδίτσας 

για την τιμή που έκανε στην Υπηρεσία μου να της δώσει την ευκαιρία να 

κάνει έστω μια μικρή πρώτη παρουσίαση των αρχαιοτήτων της Π.Ε. 

Καρδίτσας.  

 

                                                              Μαρία Ι. Βαϊοπούλου 

                                                                     Αρχαιολόγος 

                                         Προϊσταμένη της ΛΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών   

                                                     & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Δυτικής Θεσσαλίας)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


