
2. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Ή συνέχισις τής άνασκαφής τοΰ από τοϋ 1960 έρευνωμένου κοσμικού 
κτίσματος υπό την άκρόπολιν τής Πυράσου εις τάς Φθιώτιδας Θήβας 
(Νέαν Άγχίαλον) (πίν. 2) εγένετο καί κατά τό έτος 1964 υπό τοΰ ύπο- 
γράφοντος. Εις την διενέργειαν τής άνασκαφής καί την τακτοποίησιν καί 
μελέτην τών ευρημάτων, πολύτιμον βοήθειαν προσέφερεν ή αρχαιολόγος 
Δ'1? Νίκη Μιχάλου.

Διπλούς ύπήρξεν δ σκοπός τών εργασιών. Άφ’ ενός ή έρευνα τών άπο- 
καλυφθέντων ήδη ερειπίων τοΰ κτηρίου, κυρίως, εις τούς Τομείς παρά την 
δυτικήν καί την ανατολικήν στοάν τοΰ αίθριου, άφ’ ετέρου ή άποκάλυψις 
νέων κτηριακών στοιχείων τής προς Άνατολάς καί Δυσμάς καί έν μέρει 
προς Βορράν έπεκτάσεως αυτού.

Έν τή παρατιθεμένη κατόψει (είκ. 1) δηλοΰνται διά μελανού χρώμα
τος τά νέα μέρη τού άνασκαπτομένου κτηρίου, τά όποια ήλθον εις φώς 
κατά τήν εφετινήν έρευναν. ’Ήδη τό μήκος αυτού από ’Ανατολών προς 
Δυσμάς άνήλθεν εις 67.00 μ., είναι δε φανερόν, οτι τούτο συνεχίζεται προς 
δλας τάς κατευθύνσεις, χωρίς νά καθίσταται είσέτι δυνατόν νά καθορισθοΰν 
αί ακριβείς διαστάσεις καί ή μορφή αυτού.

Παραλλήλους προς τήν εργασίαν ταΰτην εγένετο παρακολοΰθησις τών 
διανοιχθέντων θεμελίων προς έπέκτασιν τών κτηριακών εγκαταστάσεων τού 
παρακειμένου οινοποιείου, άναζήτησις νέων στοιχείων εις τον έκτεταμένον 
ερειπιώνα τών Φθιωτίδων Θηβών καί τέλος τοπογραφική άποτΰπωσις τού 
αρχαιολογικού χώρου Ν. Άγχιάλου. Περί τούτων θά γίνη λόγος εις τό τέ
λος τής παρούσης έκθέσεως.

Προς εύχερεστέραν παρακολούθησιν τών εργασιών εκτίθενται κατω
τέρω τά αποτελέσματα τής έρεύνης κατά Τομείς.

Τ ο μ ε ύ ς Β. 'Ο Τομεύς ούτος εύρίσκεται προς Δυσμάς τής δυτικής 
στοάς τού αίθριου, παρά τήν κλίμακα καί τούς Τομείς Α καί Ο (είκ. 1, 
κάτοψις). Άποτελεΐται έξ ενός έπιμήκους παραλληλογράμμου δωματίου, τού 
οποίου πέρυσιν είχον άποκαλυφθή, εις μικρόν ύψος μόνον, οί τέσσαρες τοί
χοι. Εφέτος εγένετο άφαίρεσις τών χωμάτων εις βάθος 0.70 μ. Ούτω, 
λαμβανομένης ΰπ’ όψιν τής γενομένης πέρυσι διά μηχανικού εκσκαφέιος
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άποχωματώσεως υψους 0.60 μ. καθ’ δλην την προς Δυσμάς έκτασιν τής δυ
τικής στοάς (βλ. Τό ’Έργον 1963, σ. 35 - 37. Άνασκαφαί Νέας Άγχιά
λου έν ΠΑΕ 1963), τό συνολικόν βάθος τής έρεΰνης εις τον Τομέα τοΰτον 
είναι 1.30 μ. Άπό τοϋ βάθους 1.10 μ. καί κατωτέρω υπάρχει στρώμα 
άφθονων συντριμμάτων τοιχοδομής καί θραυσμάτων κεράμων στέγης.

Περισυνελέγησαν εννέα τεμάχια άρραβδώτων μαρμάρινων κιόνων, μία 
χάλκινη περόνη, μικρός πήλινος λύχνος καί μία δστεΐνη βελόνη. Εις τό μέ
σον περίπου τοϋ δωματίου άπεκαλΰφθη κατασκευή έκ κοινής τοιχοποιίας, 
διαστάσεων 1.65X0.70 μ., είς σχήμα συμπαγούς κτιστής τραπέζης, ακαθο
ρίστου, προς τό παρόν, προορισμού.

Έξηκριβώθη ή πορεία τοϋ κτιστοΰ άγωγοΰ ϋδατος. Οΰτος, έκκινών 
άπό τοϋ τετραγώνου φρεατίου τοϋ ευρισκομένου παρά την ΝΔ. γωνίαν τοϋ 
αίθριου, διασχίζει λοξώς τήν δυτικήν στοάν είς τον Τομέα Ο, διαπερα τον 
τοίχον Ε καί διακλαδοΰται παρά τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ δωματίου Β. Καί τό 
μεν έν σκέλος αυτοϋ, διά τοϋ μεσοτοίχου τών δωματίων Γ καί Β, καταλή
γει εις τό τετράγωνον φρεάτιον τοϋ Γ, τό δέ έ'τερον σκέλος, διά τοϋ μεσο
τοίχου τών δωματίων Α καί Β, καταλήγει εις τήν κορυφήν τής κόγχης 
τής ήμικυκλικής δεξαμενής Θ. Οϋτω, ή δεξαμενή έτροφοδοτεΐτο δΤ ΰδατος 
έκ τοϋ φρεατίου τοϋ αίθριου.

Το μεϋς Γ. Εΰρίσκεται δυτικώς τοϋ προηγουμένου (είκ. 1, κάτο- 
■ψις), μετά τοϋ οποίου δμως δεν έχει επικοινωνίαν. Εφέτος συνεχίσθη 
ή έρευνα τοϋ πέρυσιν εϋρεθέντος κτιστοΰ δχετοΰ κατά μήκος τοϋ δυτικοΰ 
τοίχου τοϋ Γ. Ουτος επικοινωνεί μετά δυο καθέτων προς αυτόν, παραλλή
λων όμοιων δχετών, πλάτους 0.55- 0.60 μ., ώστε έν κατόψει νά σχηματί
ζεται τό γαλλικόν γράμμα F. Αί έσωτερικαί πλευραί τών δχετών είναι έπι- 
κεχρισμέναι δι= ασβεστοκονιάματος, ή δέ κοίτη αυτών είναι έπεστρωμέιη 
διά πήλινων πλακών, διαστάσεων 0.50 X 0.50 μ.

Εις τά ανατολικά ά'κρα τών δυο τούτων ακαλύπτων δχετών διωχε- 
τεΰετο ΰδωρ, είς μέν τό τοϋ νοτίου δι= ενός άγωγοΰ λαμβάνοντος τό ύδωρ 
έκ τοϋ τετραγώνου φρεατίου τοϋ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ Γ, είς τό όποιον, 
ως έλέχθη, κατέληγεν ό έκ τοϋ φρεατίου τοϋ αίθριου έκκινών αγωγός, είς 
δέ τό τοϋ βορείου δχετοΰ δΤ ετέρου άγωγοΰ ερχομένου έκ τοϋ διαμερίσμα
τος Γα καί διαπερώντος τον μεταξύ τοΰτου καί τοϋ Γ τοίχον. Δέον νά 
σημειωθή, δτι τό σύμπλεγμα τοΰτο τών δχετών έχει ρΰσιν προς Δυσμάς καί 
προς Νότον, ώστε τά είς τά άνατολικά ά'κρα αυτών έκχυνόμενα ΰδατα νά 
παρασύρουν παν δ,τι ύπήρχεν έν αΰτοΐς καί δι° οπής άνοιγομένης είς τό 
νότιον ά'κρον τοϋ δυτικοΰ τοίχου τοϋ Γ νά τό μεταφέρουν είς τον έκτος τοϋ 
κτηρίου δχετόν, δστις έχει κατεΰθυνσιν προς τήν θάλασσαν.

Ή πιθανωτέρα έξήγησις τών δχετών είναι, δτι πρόκειται περί άφο-
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δευτηρίων μέ σύστημα καθαρισμού αυτών δΓ ύδατος. Ταΰτα δεν παρουσιά
ζουν, βεβαίως, την πολυτελή διά τό είδος έμφάνισιν των ρωμαϊκών Βεσπα- 
σιανών ή τών λεγομένων «Νυμφαίων», ούχ ήττον όμως έχουν τό αυτό 
σύστημα λειτουργίας. Έκ τών ευρημάτων εξάγεται, δτι τά άποκαλυφθέντα 
αφοδευτήρια ήσαν εν χρήσει από τοϋ 4ου μ. X. αίώνος μέχρι τού 6ου, έχο- 
μεν, επομένως, εδώ έν καλόν παράδειγμα κατασκευής τοϋ είδους κατά την 
παλαιοχριστιανικήν περίοδον.

Έκ τοϋ χώρου Γ και τών δχετών περισυνελέγησαν: 
α'. Εις παλαιοχριστιανικός λύχνος, ακέραιος, έπιμήκους σχήματος μέ 

διάκοσμον έκ δύο κλάδων φοίνικος εις την στεφάνην καί σταυρού εις τό 
κοΐλον τοϋ δίσκου. Εις τά ά'κρα τών κεραιών τοϋ σταυροΰ σχηματίζονται 
άνά τρεις ομόκεντροι κύκλοι - «έπίμηλα». Τό δλον σχέδιον τοϋ σταυροΰ μετά 
τών έπιμήλων περιβάλλεται υπό έκτύπων στιγμών (πίν. 3α). Αί διαστάσεις 
τοϋ λύχνου είναι: μήκος 0.124 μ., πλάτος 0.067 μ. καί ύψος 0.025 μ. "Ο
μοιοι λύχνοι εΰρέθησαν καί κατά την άνασκαφήν τοϋ έτους 1960 (Τό 
Έργον 1960, σ. 66, είκ. 80).

β'. Τεμάχια λύχνων, έν τών οποίων σωζόμενον εις ικανόν μέγεθος 
(0.075 X 0.06 μ.), είναι ό ά'νω δίσκος παλαιοχριστιανικού λύχνου τοϋ συνή
θους ωοειδούς σχήματος, ως καί ό προηγούμενος. Φέρει καί οΰτος άνάγλυ- 
ψον κόσμησιν, εις μέν την στεφάνην διπλοϋν κλάδον φοίνικος, εις δε τό 
κοΐλον μακρόπουν πτηνόν, ραμφίζον έσχηματοποιημένον φυτόν (πίν. 3β). 

γ'. Μία ύαλίνη χάνδρα καί τεμάχια οστέινων περονών, 
δ'. Εξήκοντα καί έν (61) έν δλω νομίσματα (εντός τών δχετών), έκ 

τών οποίων τά 45 είναι Βανδαλικά, 5 τοϋ ’Ιουστινιανού τοϋ Α', έτους 
κοπής 544/45 μ. X., τών νομισματοκοπείων τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
τής Θεσσαλονίκης (πίν. 4, α), 5 τοϋ 4°ν καί τοϋ 5ου αίώνος μ. X., 1 τοϋ 6°υ 
αίώνος μ. X. καί τά λοιπά έφθαρμένα, μη δυνάμενα νά ταυτισθώσιι.

Τ ο μ ε ύ ς Γα. Ή είσοδος εις τά αφοδευτήρια έγίνετο έκ τοϋ χώρου 
Γα, ευρισκομένου βορείως τοϋ Γ, διά θύρας άνοιγομένης εις τό ανατολικόν 
ά'κρον τοϋ μεταξύ τούτων τοίχου. Ό Τομεύς Γα είναι εις ευρύς χώρος 
συνολικού μήκους 11.35 μ. καί μέσου πλάτους 3.30 μ., χωριζόμενος δΓ ενός 
τοίχου πλάτους 0.43 μ. εις δύο ά'νισα μέρη (είκ. 1, κάτοψις). Ό χώρος 
ούτος άπετέλει είδος προθαλάμου τής δυτικής πλευράς τοϋ έρευνωμένου 
κοσμικού κτίσματος, ή είσοδος εις τον όποιον έγίνετο δΤ εύρείας θύρας 1

1 Ό καθορισμός καί ή ταύτισις τών νομισμάτων, τών άνευρισκομένων κατ’ 
έτος εις τάς άνασκαφάς τής Ν. Άγχιάλου, οφείλεται εις την εύγένειαν καί προ
θυμίαν τής Προϊσταμένης τής Νομισματικής Συλλογής Κας Μάντως Οίκονομίδου,. 
την οποίαν καί άπό τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ θερμώς.
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άνοιγομένης εις τό νότιον ά'κρον τοΰ δυτικοΰ του τοίχου. Διατηρείται είσέτι 
εις τήν θέσιν του, ακέραιον, τό έπίμηκες (μήκος 2.05 μ.) έκ πυριτόλιθου 
κατώφλιον, εις τά ά'κρα τοΰ οποίου σχηματίζονται οί τόρμοι, ένθα προσηρ- 
μόζοντο οι γόμφοι, έπ'ι των οποίων περιεστρέφοντο τά δυο φύλλα τής βα
ρείας θύρας (ε’ικ. 1, κάτοψις και πίν. 5α).

Τά άφαιρεθέντα χώματα έκ τοΰ τομέως τοότου ήσαν ελαφρά, ανάμει
κτα μετ’ άφθονων συντριμμάτων τοιχοποιίας.

ΓΙερισυνελέγησαν τά εξής αντικείμενα : μία χαλκή πόρπη εις δυο τεμά
χια τοΰ τύπου τών τριγωνικών κα'ι καρδιόσχημων μεσοβυζαντινών πορπών 
(ΙΙεπραγμ. τοΰ Θ'. Διεθνοΰς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 
1953, Τόμ. Α', σ. 340-396), έν είκοσανούμμιον τοΰ Ίουστινιανοΰ Α' τοΰ 
νομισματοκοπείου τής Κωνσταντινουπόλεως, κοπής τοΰ έτους 540-541 μ. Χ· 
(B.M.C. I, σ. 36, άριθ. 111, 112) κα'ι έν νόμισμα Βανδάλων.

Τομείς Δ και Δα. Τά δύο ταΰτα διαμερίσματα εύρίσκονται άνατο- 
λικώς τοΰ Γα (εικ. 1). Έξ άμφοτέρων άφηρέθησαν χώματα ύφους 0.60 μ., 
άνευ ενδιαφέροντος. Τό διαμέρισμα Δ χωρίζεται δι’ εγκαρσίου τοίχου, μή 
συνδεομένου όμως δργανικώς μετά τών ά'λλων τοίχων, εις δύο ά'νισα μέρη, 
έκ τών οποίων τό ανατολικόν είναι εύρύτερον (μήκους 5.40 μ.). Είς τό δυ
τικόν εΰρέθη, είς βάθος 0.60 μ., όστρακον χελώνης, ή οποία, ως εικάζεται 
έκ τής θέσεως τοΰ οστράκου, κατεπλακώθη ζώσα υπό τών έρειπίων τοΰ 
καταστραφέντος κτηρίου.

Μεταξύ τών περισυλλεγέντων αντικειμένων είναι: έν Βανδαλικόν νό
μισμα, έν ύστερορρωμαϊκόν καί έν δεκανούμμιον τοΰ Ίουστινιανοΰ Α', έκ 
τοΰ νομισματοκοπείου τής Θεσσαλονίκης (έτους κοπής 540 - 541 μ. X. 
Β M.C. I., πίν. VI, 11).

Τομεύς Ο καί τοίχος Ε. 'Ως χώρος Ο χαρακτηρίζεται τό 
νότιον ήμισυ τής δυτικής στοάς τοΰ αίθριου (είκ. 1). ’Από τής δευτέρας 
βάσεως τής κιονοστοιχίας Κ2 καί προς Βορράν ό χώρος οΰτος δεν είχεν 
έρευνηθή κατά την σκαφήν τών προηγουμένων έτών.

Εφέτος άφηρέθησαν τά χώματα κατά τρεις ζώνας, συνολικοΰ βάθους 
0.65 μ. Τά χώματα δεν παρουσίασαν ιδιαίτερόν τι, ήσαν δέ ανάμεικτα μετά 
συντριμμάτων τοιχοποιίας. Είς τήν α'. ζώνην (βάθους 0-0.25 μ.) περισυνελέ- 
γησαν, μεταξύ ά'λλων, ελάχιστα όστρακα έξ ερυθροΰ πηλοΰ, έν μελαμβαφές 
μετ’ έγχρώμου διακόσμου, τεμάχιον χαλκής περόνης καί έν δεκανούμμιον 
τοΰ Ίουστινιανοΰ Α', έκ τοΰ νομισματοκοπείου τής Θεσσαλονίκης (πίν. 4, γ) 
(B.M.C. I., πίν. VI, II). Είς τήν β'. ζώνην (βάθους 0.25-0.45 μ.) περι- 
συνελέχησαν δύο νομίσματα, έν τών Βανδάλων (Hilderic. βλ. B.M.C. 
Vandals etc., πίν. 11, 17, 18) καί έν έφθαρμένον τοΰ 6ου αίώνος. Τέλος 
είς τήν γ'. ζώνην (βάθους 0.45-0.65 μ.), ένθα τά χώματα είχον μέλαν χρώ
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μα, εΰρέθη νόμισμα των Θεσσαλών, εποχής τοΰ αύτοκράτορος Βαλεριανοΰ 
(253-260 μ. X.) (πίν. 4,/?).

ΈπΙ τοΰ τοίχου Ε, τοΰ άποτελοΰντος την δυτικήν πλευράν τοΰ Ο, 
εύρεση μεταλλική πόρπη, καλής διατηρήσεως. Αυτή έχει τό σχήμα τών 
αρχαίων πορπών, ήτοι άποτελεΐται έκ τής καρψίδος — εδώ ελλείπει — καί 
4κ τής κλειδός. Ή κλείς, μήκους 0.048 μ,, είναι κατά τό ήμισυ ευθεία καί 
κατά τό έτερον ήμισυ κυρτή (πίν. 5β). Τό εύθές τμήμα εις τό άκρον του 
καμπυλοΰται προς τά κάτω, ώστε νά σχηματίση ημικύκλιον καί, συνεχιζό- 
μενον μέχρι τοΰ μέσου τής πόρπης, αύλακοΰται κατά μήκος διά τήν θηλΰ- 
κωσιν τής καρψίδος. Έπί τής εξωτερικής επιφάνειας τής κλειδός (πίν. 5γ) 
εις μέν τό εύθές τμήμα αυτής σχηματίζονται, κατά τήν έννοιαν τοΰ μήκους, 
τρεις αύλακες, εις δέ τό κυρτόν δυο, μεταξύ τών οποίων υπάρχει σειρά έξ 
άβαθών κοιλοτήτων. 3Ανά τρία σφαιρίδια κοσμοΰν τήν ταινίαν τής κλειδός 
εις τρία σημεία αυτής (πίν. 5β.γ).

Ό τύπος, βεβαίως, τής πόρπης τών Φθιωτίδων Θηβών είναι συνήθης 
καί συναντάται μέ τινας παραλλαγάς εις διαφόρους χρονικάς περιόδους τής 
αρχαίας τέχνης καί τής μετά Χριστόν. Λεπτομερειακά, όμως, στοιχεία καί 
ό τρόπος τής λειτουργίας αυτής, τήν συνδέουν περισσότερον προς τάς γνω- 
στάς πόρπας τής Όλυμπίας καί τής Δωδώνης (Συλλογή Καραπάνου) τάς χρο
νολογουμένας κατά τον 3ον μ. X. αιώνα (βλ. Olympia, Die Bronzen, 
von Adolf Furtwangler, Tafelband, Berlin 1890, πίν. DXV, αριθμ. 
1137, 1141, 1140, 1144, καί πίν. BXXI, αριθμ. 1335. Textband, σ. 183 
καί 210. Const. Carapanos, Dodone et ses mines, Texte, σ. 95, πίν. U, 
αριθμ. 8, Paris 1878).

Διαμερίσματα: Ε - K3 - Κ2 - Κ4. Ε - Κ4 - Κ2 - Κ6. Ε - Κ6 - 
Κ2-Κ7 καί Ε1. Βορείως τοΰ Τομέως Ο ήρευνήθησαν τέσσαρα διαμερί
σματα, έχοντα έν κατόψει σχήμα τετραγώνου (κάτοτρις, είκ. 1). Τά τρία τών 
διαμερισμάτων τούτων εΰρίσκονται εντός τοΰ χώρου καί εις τον ά'ξοΐα τής 
δυτικής στοάς τοΰ αίθριου, τό δέ τέταρτον δυτικώς τοΰ βορειοτέρου αυτών. 
Είναι προφανές, οτι τά τρία, τουλάχιστον, πρώτα διαμερίσματα ανήκουν 
είς μίαν τών τελευταίων φάσεων τοΰ άνασκαπτομένου κτηρίου, καθόσον οί 
μεταξύ τούτων διαχωριστικοί τοίχοι (Κ3, Κ4, Κ6) δεν συνδέονται δργανι- 
κώς προς τήν αρχικήν τοιχοδομήν τής κιονοστοιχίας Κ2, αλλά κατεσκευά- 
σθησαν δταν, κατά μίαν επισκευήν ή μετασκευήν τοΰ κτίσματος, είχον άφαι- 
ρεθή οί εννέα κίονες τής κιονοστοιχίας, τήν θέσιν δέ ταύτης κατέλαβε συνε
χής τοίχος, εντός τοΰ οποίου ένεσωματώθησαν αί κατά χώραν παραμεί- 
νασαι ισάριθμοι βάσεις τών κιόνων (βλ. ΙΊΑΕ 1961, σ. 55-57, πίν. 24).

Προς διευκόλυνσιν, κατονομάζομεν τά ανωτέρω τέσσαρα διαμερί
σματα διά τών διακριτικών τών περιβαλλόντων αυτά τοίχων, ήτοι :
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α'. Ε-Κ3-Κ2-Κ4, β'. Ε-Κ4-Κ2-Κ6, γ'. Ε-Κ6-Κ2-Κ7 και δ'. Ε1.
Τά ευρήματα τής άνασκαφής εις τούς Τομείς τούτους δεν είναι, βε

βαίως, εντυπωσιακά, ούχ ήττον δμως αποτελούν στοιχεία χρήσιμα διά την 
ένεργουμένην ερευνάν τού κτηρίου.

Τά αποτελέσματα τής ερεύνης κατά διαμερίσματα έχουν ως εξής :
α'. Διαμέρισμα Ε - Κ3 - Κ2 - Κ4. Ή έρευνα έγένετο εις τρεις 

ζώνας. Εις την α'. ζώνην (0 - 0.30 μ.) τά χώματα προήρχοντο εξ έπιχώ- 
σεων, ήσαν δέ ανάμεικτα μετά πολλών θραυσμάτων κεράμων. Περισυνελέ- 
γησαν: έν τεσσαρακοντανούμμιον ’Ιουστινιανού Α', διαμ. 0.028 μ., κοπέν 
εις τό νομισματοκοπεΐον τής Κωνσταντινουπόλεως προ τού ’Απριλίου τού 
έτους 538 μ. X. (πρβλ. B.M.C. I, σ. 29, άριθμ. 28 κ. έ.) (πίν. 4, (3), καί δύο 
περόναι σιδηραΐ, έξ ών ή μία έχει μήκος 0.125 μ., ή δέ ετέρα 0.053 μ. 
Εις την β'. ζώνην (0.30 - 0.50 μ.) τά χώματα ήσαν τά αυτά, ώς καί εις την 
α'. ζώνην. Μεταξύ των περισυλλεγέντων αντικειμένων ήσαν : Σιδηρούν 
καρφίον, μεγάλου μήκους, δύο δστέϊναι περόναι καί θραύσμα τού ά'νω 
δίσκου παλαιοχριστιανικού λύχνου, διαιρούμενον εις ακτινωτά διάχωρα, 
εντός των οποίων είκονίζονται δελφΐνες με καμπυλούμενα σώματα, είτε 
μόνοι, είτε πλαισιούμενοι δι’ έσχηματοποιουμένου φυτικού διακόσμου 
(πίν. 3β).

Ε’ις την γ'. ζώνην τά χώματα ήσαν ελαφρά, ανάμεικτα μετά οικοδομι
κών υλικών καί πολλών θραυσμάτων κεράμων. ΓΙερισυνελέγησαν : θραύ
σματα άνήκοντα εις υδρίας καί πίθους μεγάλων διαστάσεων, μία σιδηρά 
αιχμή δόρατος (μήκους 0.06 μ.), ετέρα βέλους (μήκους 0.069 μ.) καί δα
κτύλιοι χαλκοί.

β'. Διαμέρισμα Ε - Κ4 - Κ2 - Κ6. Ή σκάφη έπεξετάθη καί εδώ 
εις τρεις ζώνας. Εις την α'. ζώνην (0 - 0.30 μ.) τά χώματα ήσαν μέλανος 
χρώματος. Εις βάθος 0.25 - 30 μ. παρετηρήθη μάζα χαλίκων. Εις την β'. 
ζώνην τά χώματα ήσαν ομοίως μέλανος χρώματος, μετ’ άφθονων οικοδομι
κών υλικών καί κεράμων. Μεταξύ τών περισυλλεγέντων αντικειμένων ήσαν : 
θραύσματα ύαλίνων δοχείων, στόμιον δακρυδόχου, λείψανα δστρακοδέρ- 
μων, έν τεσσαρακοντανούμμιον τού ’Ιουστινιανού Α' (διαμ. 0.038 μ.) έκ τού 
νομισματοκοπείου τής Κωνσταντινουπόλεως, τού έτους 539/40 (πίν. 4, ε), 
(B.M.C. I, σ. 31, άριθμ. 49) καί έν δεκανούμμιον τού αυτού Αύτοκρά- 
τορος έκ τού νομισματοκοπείου τής Θεσσαλονίκης (B.M.C. I, πίν. VI, 11). 
Εις την γ'., τέλος, ζώνην τά χώματα ήσαν ομοίως μέλανος χρώματος, μέ 
ά'φθονα τά κατάλοιπα πυρκαϊάς, ήτις ήτο ή αιτία τής καταστροφής καί τού 
διαμερίσματος τούτου. Μεταξύ τών αντικειμένων ήσαν δύο νομίσματα : έν 
Βανδαλικόν, εφθαρμένον, καί έν Βυζαντινόν, ομοίως έφθαρμένον καί τεμά- 
χιον πόρπης.
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γ'. Διαμέρισμα Ε - Κ6 - Κ2 - Κ7. Καί εις τάς τρεις άνασκαφεί- 
σας ζώνας, συνολικοΰ βάθους 0.65 μ., τα χώματα ήσαν μελανός χρώματος 
μετά καταλοίπων πυρκαϊάς και στρώματος τέφρας, δηλωτικά τής διά πυρός 
καταστροφής. ΙΙερισυνελέγησαν : θραύσματα ΰαλίνων δοχείων, τεμάχια λύ
χνων και θραύσματα έκ μεγάλων πήλινων πίθων καί ά'λλων αγγείων, μέ 
εγχαράκτους οριζόντιας ραβδιοσεις.

δ'. Διαμέρισμα Ε1. Σχήματος δρθογωνίου τετραγώνου (4.60 X 
4 60 μ.), εύρίσκεται δυτικώς τοΰ προηγουμένου. Ή αυτή σΰστασις τών χω
μάτων, ώς καί εις τά έξετασθέντα τρία διαμερίσματα. Σημειοΰται ή άνεύ- 
ρεσις τεμαχίου (μήκους 0.068 μ.) λίθινου πελέκεως, χρώματος βαθέος 
πρασίνου.

Άνατολικώς τής κιονοστοιχίας Κ2 συνεχίσθη ή έρευνα τοΰ τοίχου Κ5 
(βλ. κάτοψιν, είκ. 1) από τοΰ σημείου ένθα διεκόπη πέρυσι καί είς βάθος 
0.35 μ. Μεταξύ τών, ά'νευ σημασίας, αντικειμένων ήτο τό δπίσθιον ή'μισυ 
μαρμάρινου κορμού άμνοΰ, μικρών διαστάσεων. Πρόκειται, πιθανώς, περί 
μέλους μαρμάρινου συμπλέγματος, δυναμένου νά χρονολογηθή έκ τοΰ τρό
που εργασίας του, είς τον 4ον ή τον 5°ν μ. X. αιώνα.

Πρός Βορράν τοΰ τοίχου Κ7 άπεκαλύφθη, είς μήκος 15.00 μ. περίπου, 
ό λοξώς πρός τοΰτον βαίνων τοίχος Κ8 (είκ. 1). Μεταξύ τών δυο τούτων 
τοίχων σχηματίζεται, ως φαίνεται, ικανός αριθμός διαμερισμάτων. Ήρευ- 
νήθη, έν μέρει, έν τούτων, τό όριζόμενον υπό τών τοίχων Κ7, Κ8, Κ9 καί 
Κ10, διαστάσεων 7.55 X 4.25 μ. Τό δωμάτιον τοΰτο έχρησιμοποιείτο, 
πιθανώς, ως αποθήκη - κελλάρι, διότι επί τοΰ δαπέδου του εύρέθησαν κανο- 
νικώς τοποθετημένοι τρεις μεγάλοι πίθοι, ά'νευ βάσεων, έξ ών οί δύο σώ
ζονται κατά τό κάτω μόνον ήμισυ αυτών, ενφ ό τρίτος είναι ακέραιος. 
Ό εις τούτων, διαμέτρου 0.89 μ. καί πάχους τοιχωμάτων 0.03 μ., είχεν 
ΰποστή ρωγμάς δτε έχρησιμοποιείτο, δι5 δ διά την στερέωσιν καί άσφάλισίν 
του είχον τοποθετήσει είς τάς ρωγμάς συνδετήρας έκ μολύβδου είς σχήμα 
τοΰ κεφαλαίου γράμματος Η, ώστε ή μία κεραία νά είναι είς την εσωτερι
κήν πλευράν τοΰ τοιχώματος καί ή έτέρα είς την εξωτερικήν.

Άνατολικώς τοΰ τοίχου Κ9 καί εις μικρόν βάθος (0.30 - 0.40 μ.) 
εύρέθη μέρος τής καταπεσούσης στέγης μέ διατετηρημένας τάς κεράμους είς 
την κανονικήν των διάταξιν καί θέσιν, ως ήσαν προ τής καταπτώσεως. Τό 
μήκος τών κεράμων είναι 0.69 μ., τό δέ πλάτος τών στρωτήρων 0.38 μ. 
(πίν. 6α). Μεταξύ τών κεράμων ήτο πηλίνη πλάξ, τετράγωνος, διαστάσεων 
0.38 X 0.38 μ., φέρουσα είς τό μέσον εύρεΐαν δπήν, εις σχήμα έλλείψεως 
(0.17-0.25 μ ) μέ υπερυψωμένα κατά την μίαν μόνον πλευράν τής πλακός 
τά χείλη τής στεφάνης (πίν. 6α). Πιθανώς, ή πλάξ αύτη, τιθεμένη είς τήν 
στέγην ή εις τι άνοιγμα τών τοίχων, έχρησίμευε δι’ έξαερισμόν.
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Κάτωθεν των κεράμων εΰρέθη μαρμάρινον ίγδίον, ύψους 0.28 μ., δια
μέτρου 0.29 μ. καί στρογγυλή πλίνθος ΰποκαύστου (πίν. 6α).

Ταΰτα μέν, δσον άφορα είς την έρευναν τών δυτικώς τοϋ αίθριου 
διαμερισμάτων. "Ας έλθωμεν, τώρα, είς την έρευναν της ανατολικής στοάς 
καί τών παρ’ αυτήν διαμερισμάτων.

Τ ο μ ε ύ ς Ξ4. Εύρίσκεται είς τό βόρειον άκρον τής ανατολικής στοάς 
(είκ. 1, κάτοψις). Τό ορατόν σήμερον ύψος τοΰ τοίχου Ξ4 είναι 3.00 μ. 
Οΰτος συνδέεται όργανικώς μέ τον τοίχον Λ, ώς προς την κατασκευήν δέ 
καί τήν έμφάνισιν είναι δμοιος προς τον νοτιώτερον κείμενον τοίχον Λ2.

Ή σκάφη εδώ άπέβλεπε, κυρίως, είς τήν προς Άνατολάς παρακολού- 
θησιν τοΰ τοίχου Ξ4 καί δχι είς τήν είς βάθος έρευναν. Οΰτω, ό τοίχος 
οΰτος, δ οποίος έχει πλάτος 0.95 μ., άπεκαλύφθη είς μήκος 12.50., συνε
χίζεται δμως έτι περαιτέρω. Τα χώματα ήσαν ελαφρά, άνευ ενδιαφέρον
τος, περιέχοντα μάζας οικοδομικών υλικών. Παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τών 
τοίχων Ξ4 καί Λ σχηματίζεται μικρόν ορθογώνιον δωμάτιον, διαστάσεων 
2.60 X 3.75 μ., δι" άποκαλυφθέντων ετέρων δυο τοίχων, έξ ών ό Σγ, πλά
τους 0.65 μ., είναι παράλληλος προς τον Ξ4. Οίδΰο οΰτοι νέοι τοίχοι είναι 
αμελούς κατασκευής, είναι δέ καί μεταγενέστεροι τών δυο άλλων μετά τών 
οποίων δεν συνδέονται.

Περισυνελέγησαν: τεμάχιον όψιανοϋ, θραύσματα ύαλίνων δοχείων,
οστρακον έξ ερυθρού πηλού, επί τοΰ οποίου είναι εγχάρακτον τό χρίσμα Ρ

Τ ’
4°υ αίώνος μ. X., πιθανώς, καί τεμάχιον βάσεως μεγαρικοΰ μελαμβαφούς 
σκύφου, ρωμαϊκής εποχής, διαστάσεων 0.06 X 0.05 μ., εύρεθέν νοτίως τοΰ 
τοίχου Ξ4, επί τοΰ οποίου είκονίζονται τρεις ανάγλυφοι μορφαί (πίν. 6β). 
Αί δύο άκραΐαι είναι κατά κρόταφον ή δέ κεντρική κατ’ ενώπιον. Πρό
κειται, πιθανώς, περί τής άπεικονίσεως τοΰ Διονύσου, τής ’Αριάδνης καί 
τοΰ Έρωτος.

Τοίχος Λ. Οΰτος αποτελεί τήν δυτικήν πλευράν τής ανατολικής 
στοάς. Παρηκολουθήθη ή πορεία του καθ’ δλον του τό μήκος από τοΰ τοί
χου Λ1 μέχρι τοΰ Λ4.

Είς άπόστασιν 3.50 μ. προ τοΰ τοίχου Λ4 άπεκαλύφθη είς τήν θέσιν 
αυτής ιωνική μαρμάρινη βάσις, διαστάσεων: πλίνθου 0.60 X 0.60 μ., άνω 
διαμέτρου 0.51 μ. καί ύψους 0.34 μ. (πίν. 6γ). Ή βάσις αύτη είναι ή 
μόνη διασωθεΐσα έκ τής ανατολικής στοάς, ιήτο δέ καί αύτη ενσωματωμένη 
είς την μεταγενεστέραν κατασκευήν τοΰ τοίχου A3, πράγμα τό οποίον, ως 
έλεχθη, είχε συμβή καί είς τάς βάσεις τής κιονοστοιχίας Κ2.

Τοίχοι Σ, Σα, Σβ, Σδ καί Σε. Οί τοίχοι Σ, Σα καί Σβ είναι 
παράλληλοι καί, εκκινοΰντες εκ τής ανατολικής πλευράς τοΰ τοίχου Λ, δια-
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σταυροΰνται μεθ’ ετέρων καί σχηματίζουν ούτω ορθογώνια διαμερίσματα, 
τά οποία αποτελούν την προς Άνατολάς έπέκτασιν τοΰ κοσμικού κτίσμα- 
τος. 'Η έρευνα περιωρίσθη εις επιφανειακός ζώνας προς παρακολούθησιν 
τής πορείας των τοίχων. Περισυνελέγησαν μαρμάρινα μέλη φέροντα εγχά
ρακτον σταυρόν, ως καί τεμάχια μαρμάρινων τραπεζών.

Τοίχοι Ια καί Ιβ. Ό πρώτος τών τοίχων τούτων είναι ή προς 
Άνατολάς συνέχισις τοΰ I. Δεν συνδέεται μέ τον Λ. Ό δεύτερος είναι ή 
προς Νότον συνέχισις τοΰ Λ, κάτωθεν τού I, τού οποίου είναι προγενέ
στερος. Περισυνελέγησαν θραύσματα αγγείων, μεγάλων διαστάσεων, θραύ
σματα ΰαλίνων αγγείων καί ύαλόμαζα.

Τ ο μ ε ύ ς Π. Εΰρίσκεται εις την ΝΑ. γωνίαν τού αίθριου. Ή 
έρευνα άπέβλεψεν εις την ανεύρεσιν παλαιοτέρων στοιχείων. Διεπιστώθη, 
δτι ό εις τον παρακείμενον Τομέα Μ άποκαλυφθείς τοίχος Λ2 συνεχίζεται 
καί δυτικώς τοΰ τοίχου Λ3. Ό Λ2 κατεστράφη, πιθανώς, δτε κατεσκευά- 
ζετο ό Λ3, ό οποίος εις την άνωδομίαν του, υψους 0.45 μ., είναι μεταγε
νέστερος καί «έπάτησέν» επί παλαιοτέρων τοίχων.

Ό Λ2 είναι κατεστραμμένος αμέσως δυτικώς τοΰ Λ3 εις βάθος 1.55μ. 
δΤ άφαιρέσεως τών λίθων του, συνεχίζεται δμως εις τό βάθος αυτό προς 
Δυσμάς εις μήκος 5.55μ., ένθα κάμπτεται κατ’ ορθήν γωνίαν προς Νότον. 
Εις την γωνίαν σχηματίζεται κατακορύφως κυλινδρικόν άνοιγμα, διαμέτρου 
0.28 μ. καί βάθους 0.86 μ., τό οποίον είναι έσωτερικώς επικεχρισμένον. 
Εις τον πυθμένα του σχηματίζεται μία οπή προς Βορράν. Έκ τοΰ εσωτερι
κού τοΰ κυλίνδρου περισυνελέγησαν όστρακα αγγείων έξ ερυθρού πηλού, 
δύο όστρακα μελαμβαφή, έν μέ εφυάλωσιν εις τήν εσωτερικήν πλευράν, 
θραύσμα ύάλου καί τεμάχια ασβεστοκονιάματος. Δυτικώτερον τό έδαφος 
είναι στερεόν. Επ’ αυτού υπήρχε στρώμα καταλοίπων πυρκαϊας, μάζα 
ωμών μεγάλων πλίνθων, πάχους 0.07-0.08 μ., εις στρωτήρ μεγάλων δια
στάσεων, καρψία μεγάλου μήκους καί θραύσμα βάσεως αγγείου, επί τού 
οποίου κοίλη σφραγίς μέ παράστασιν δένδρου.

Βορείως τοΰ Λ2 καί εις βάθος 1.65 μ. από τής αρχικής επιφάνειας τοΰ 
εδάφους εύρέθη δάπεδον έκ πήλινων πλακών επί υποστρώματος υψους 
0.065 μ. έξ ασβέστου, ά'μμου καί θηραϊκής γής. Μέρος τοΰ δαπέδου τού
του, πλάτους 0.40 μ., κατά μήκος τού τοίχου Λ2 κατεστράφη κατά τήν διά- 
λυσιν τοΰ τοίχου τούτου (πίν. 7α).

Αί στρωματολογικαί παρατηρήσεις εις τον Τομέα Π έχουν ως εξής :
1) Νοτίως τού τοίχου Λ2.
α'. ζώνη 0-0.55 μ., χώματα έκ μεταγενεστέρων έπιχώσεων ά'νευ 

οστράκων.
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β'. ζώνη 0.55-1.20 μ., χώματα άνοικτόχροα, ανάμεικτα μετ’ οικοδο
μικών υλικών.

γ\ ζώνη 1.20- 1.85 μ., αμιγές στρώμα χαλίκων θαλάσσης.
2) Βορείως τοΰ τοίχου Λ2.
α'. ζώνη 0-0.75 μ., χώματα σκοτεινόχροα, μετ’ελάχιστων θραυσμά

των κεράμων στέγης.
β'. ζώνη 0.75-1.10 μ., στρώμα θαλασσίου χάλικος μετά χωμάτων.
γ. ζώνη 1.10 μ. -1.50 μ., χώματα άνοικτόχροα, ανάμεικτα μετά χα

λίκων θαλάσσης, κεράμων και ά'λλου οικοδομικού ύλικοΰ.
δ', ζώνη 1.50-1.65 μ. στρώμα πυρκαϊάς, επί τοΰ έκ πλακών δαπέδου.
Τ ο μ ε ΰ ς Μ. Εΰρίσκεται άνατολικώς τοΰ Π καί ορίζεται υπό τών 

τοίχων Λ3, Λ1, Λ κα'ι Λ2 (είκ. 1, κάτοψις). Κατά την άνασκαφήν τών 
προηγουμένων ετών είχεν έρευνηθη στενή μόνον λωρίς, πλάτους 1.00 μ. 
νοτίως τοΰ τοίχου Λ2. Εΰρέθησαν τότε, ως ελέχθη ήδη (Αι άνασκαφαί 
Ν. Άγχιάλου εν ΠΑΕ 1963), υπό τον τοίχον Λ2 καί εις βάθος 3.25 μ. 
δύο τοίχοι, ά'σχετοι καί διαφόρου προσανατολισμού τοΰ ερευνωμένου κτη
ρίου. Έθεωρήθη, λοιπόν, σκόπιμον νά §πεκτα·8ή ή έρευνα εις ολόκληρον 
τον Τομέα Μ. Τά ευρήματα ήσαν λίαν σημαντικά. Εις βάθος 2.18 μ. από 
τοΰ σωζομένου ύψους τοΰ τοίχου A3 εΰρέθη δάπεδον εκ χαλίκων, ασβέστου 
καί θραυσμάτων κεράμων (πίν. 7β). Εις βάθος 2.28 μ. άπεκαλύφθη έτερον 
δάπεδον, ή επιφάνεια τοΰ οποίου φέρει έπάλειψιν έκ «κορασανίου». Ύπό 
τά δάπεδα ταΰτα εΰρέθησαν τοίχοι άνήκοντες εις δύο οίκοδομικάς φάσεις 
(πίν. 7β). Έκ τοΰ τρόπου τής κατασκευής των καί έκ τών ά'λλων ευρημά
των, συνάγεται δτι οί τοίχοι οΰτοι ανάγονται πιθανώς εις την ΰστεροελλη- 
νιστικήν περίοδον. Τά δύο προαναφερθέντα δάπεδα ανήκουν επομένως εις 
τήν τρίτηνκαΐ την τετάρτην οικοδομικήν φάσιν τοΰ ερευνωμένου οικοδομικού 
συγκροτήματος. Είναι δηλαδή νεώτερα τών άποκαλυφθέντων λειψάνων τών 
τοίχων τοΰ κτηρίου τής ΰστεροελληνιστικής περιόδου καί σύγχρονα προς 
τά κάτω μέρη, τά αρχικά, τών τοίχων Λ2, A3, Λ καί τοΰ εις τό βόρειον 
ά'κρον τής ανατολικής στοάς Ξ4 (είκ. 1, κάτοψις).

Έκ τών μέχρι τοΰδε δεδομένων καθορίζονται εις τό τέλος τής παρού- 
σης έκθέσεως αί διαδοχικοί φάσεις τοΰ ερευνωμένου κτίσματος.

Κατωτέρω εκτίθενται τά αποτελέσματα τής έρεύνης τοΰ Τομέως Μ 
κατά ζώνας, εις τον καθορισμόν τοΰ βάθους τών οποίων έλήφθη ως αφε
τηρία τό σωζόμενον ύψος τοΰ τοίχου A3.

α . ζώνη 0.25-0.46 μ. Οΰδέν ά'ξιον σημειώσεως.
β · * 0.46 - 0.62 μ. Χώματα ελαφρά, καστανόχροα μέ μάζας χαλίκων.

Περισυνελέγη τό ήμισυ τοΰ ά'νω δίσκου, μετά λαβής, παλαιό-
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γ\ ζώνη 
δ'. »
ε'. »

στ'. »

ζ'.
η'. »

θ'.

ι'. »

Κι'. »

ιβ'. »

χριστιανικού λΰχνου. Εις την στεφάνην τετραγωνίδια εναλλάσ
σονται μέ ομοκέντρους κύκλους, ώς ρόδακας. Εις τό κοΐλον τοΰ 
δίσκου είκονίζεται αίγαγρος, τρέχων προς τά δεξιά (πίν. 3β). 
0.62 - 0.83 μ. Χώματα ερυθρόχροα μετά μαζών ά'μμου.
0.83 - 0.95 μ. Ή ποσότης της άμμου αυξάνει.
0.95 - 1.10 μ. Παρατηρεϊται διαφορά εις την σύστασιν των χω
μάτων κατά τό ανατολικόν και τό δυτικόν ήμισυ τοΰ Τομέως. 
Εις τό δυτικόν τά χώματα είναι καστανόχροα και μάλλον άδια- 
τάρακτα. Εις τό ανατολικόν είναι τεταραγμένα καί ανάμεικτα 
μετά μαζών ασβέστου καί χαλίκων.
Πιθανώς, εδώ προπαρεσκευάζετο συνδετικόν μείγμα διά την 
κατασκευήν τοιχοποιίας.
Περισυνελέγη έν χαλκοΰν νόμισμα τών Θεσσαλών τής εποχής 
τοΰ αύτοκράτορος Μαξιμίνου (διάμ. 0.024 μ., τύπου Rogers, 
σ. 51, είκ. 47).
1.10 - 1.21 μ. Κατά τό δυτικόν ήμισυ τοΰ Τομέως τά χώματα 
είναι ερυθρόχροα, κατά τό ανατολικόν υπάρχει ά'μμος. ’Όστρακα 
ελάχιστα.
1.21 - 1.34 μ. Αί αύταί παρατηρήσεις περί τών χωμάτων.
1.34 - 1.58 μ. Χώματα ερυθρόχροα, ελαφρά, ανάμεικτα μέ οι
κοδομικά υλικά. Είς τό ανατολικόν ήμισυ έλαττοϋται ή ποσότης 
τών χαλίκων. Έκ τοΰ ανατολικού ήμίσεος περισυνελέγη οστρα- 
κον αγγείου μουσουλμανικής προελεύσεως μέ πρασίνην έφυά- 
λωσιν.
1.58-1.65 μ. Εξακολουθεί ή διαφορά συστάσεως τών χωμάτων 
κατά τό δυτικόν καί τό ανατολικόν ήμισυ τοΰ Τομέως. 
ΙΊερισυνελέγησαν θραύσματα υαλίνων δοχείων, λύχνων, μία 
δστεΐνη περόνη καί όστρακα μελαμβαφοΰς αγγείου.
1.65- 1.76 μ. Σύστασις τών χωμάτων ή αυτή. ’Από τής ζώνης 
ταύτης άρχεται ή θεμελίωσις τοΰ μεταγενεστέρου τοίχου Λ1. 
1.76 - 1.88 μ. Τά χώματα άλλοΰ μέν είναι ερυθρόχροα, αλλού 
δέ κιτρινόχροα. Πολλά θραύσματα κεράμων στέγης.
1.88 - 2.00 μ. Ή αυτή σύστασις τών χωμάτων. Είς την ΝΔ. 
γωνίαν εύρέθη άπηνθρακωμένον ξύλον. Είς την ΝΑ. γωνίαν 
καί χαμηλότερον τής αρχής τής ύποθεμελιώσεως τοΰ μεταγενε
στέρου τοίχου Λ1 εΰρίσκεται τμήμα μαρμάρινου άρραβδώτου 
κίονος, τό οποίον, βεβαίως, δέν ήτο ορατόν δτε έκτίσθη ό Λ1 
(πίν. 8β).
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ιγ'. ζώνη 2.00 - 2.10 μ. Τά χώματα είναι πυκνά. ΙΙαρατηροϋνται άφθονα 
όστρακα κοινών και συνήθων αγγείων, τά παλαιότερα των 
οποίων χρονολογούνται από τού 2ου αίώνος μ. X. καί υπολείμ
ματα πυράς. Περισυνελέγησαν επίσης πέντε τεμάχια οστέινων 
περονών, θραύσματα ύαλίνων αγγείων καί μία πλίνθος ύπο- 
καΰστου.
Τό σωζόμενον ύψος τού τοίχου Λ1 είναι 1.60 μ. (πίν. 8β). 
Ούτος δεν συνδέεται προς τούς τοίχους Λ3 καί Λ, έκτίσθη δέ 
μετά την καταστροφήν τού κτηρίου, εις δ ανήκουν τά κάτω 
μέρη τών τοίχων Λ3, Λ2 καί Λ (πίν. 8β). 

ιδ'. » 2.10-2.36 μ. Πηλοχώματα κιτρινόχροα καί κατά τόπους χρώ
ματος μέλανος εκ πυρκαϊάς, ανάμεικτα μετά τέφρας. Περισυνε- 
λέγησαν τρία τεμάχια οστέινων περονών καί τρία νομίσματα, 
ήτοι: έν Θεσσαλικής πόλεως τού 3ου μ. X. αίώνος, εις ρωμαϊ
κός σηστέρτιος τού 2ου μ. X. αίώνος καί έν τελείως έφθαρμέ- 
νον, μή δυνάμενον νά ταυτισθή.
Εις την ζώνην ταΰτην άπεκαλύφθησαν τά δύο δάπεδα, περί τών 
οποίων έγένετο ήδη λόγος (πίν. 7β). Τό νεώτερον τούτων, εύρε- 
θέν εις βάθος 2.18 μ., σύγκειται έξ ασβέστου ανάμεικτου μετά 
χαλίκων καί τετριμμένων κεράμων, ύψους 0.06 μ. Έχει ύποστή 
ζημίας έκ τής καταστροφής τού κτηρίου, αλλά καί έκ μεταγενε
στέρων κατασκευών έπ’ αυτού. Ή έπκράνειά του, ήτις είχε 
προσλάβει μέλανα άπόχρωσιν έκ τού πυρός, ήτο κεκαλυμμένη 
υπό στρώματος τέφρας.
Κάτωθεν τούτου καί εις βάθος 2.28 μ. υπάρχει τό άρχαιότερον 
δάπεδον, έξ ασβεστοκονιάματος, ύψους 0.04 μ., φέρον έπί τής 
έπιφανείας του επίχρισμα έκ «κορασανίου». Περισυνελέγησαν : 
νόμισμα τού αύτοκράτορος Βαλεριανοϋ - Άντωνιανοϋ (253-260 
μ. X.) (πίν. 4, η), δακρυδόχος φέρουσα εις την κοιλίαν διάκο
σμον έκ λεπτών ζωνών λευκού χρώματος, θραύσματα ύαλίνων 
δοχείων, τεμάχια σιδηρών αντικειμένων, έν τεμάχιον οστέινης 
περόνης καί έλάχιστα όστρακα έκ λεπτού έρυθροΰ πηλού (terra 
sigillata).

ιε'. » 2.36-2.45 μ. Ή εις βάθος έρευνα συνεχίζεται εις τά μέρη
όπου είναι κατεστραμμένα τά δύο δάπεδα καί κυρίως εις την 
δυτικήν καί τήν βορείαν πλευράν τού Τομέως.
Τά χώματα εις τήν ιε'. ζώνην ήσαν τεταραγμένα, ανάμεικτα 
μετ’ άμμου, τεμαχίων τών καταστραφέντων δαπέδων, θραυ
σμάτων κεράμων στέγης καί τέφρας.

2
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Περισυνελέγησαν τά εξής αντικείμενα : 1) Έν δστρακον αγγείου 
ύπομυκηναϊκής περιόδου. 2) "Ετερον, άγγεΐον γεωμετρικής επο
χής. 3) Δυο θραύσματα πίθου έκ πορτοκαλλόχρου πηλοϋ, επί 
τών οποίων είναι κεχαραγμένη, δΤ αιχμηρού εργαλείου, ή επι
γραφή :

Π I Ν\
ύψος γραμμάτων 0.032 μ.

4) Δύο όστρακα Μεγαρικών σκύφων. Τό εν φέρει επί τής βάσεως τά

εγχάρακτα γράμματα και επί τής κοιλίας κόσμησιν εκ μακρών

πετάλων, χωριζομένων διά κοκκίδων, δυνάμενον νά χρονολογηθή από τού 
150 π. X. καί εξής. Τό έτερον φέρει ομοκέντρους κύκλους, διακεκοσμημέ- 
νους υπό σειράς κοκκίδων, περικλείοντας διπλοΰν ρόδακα (πίν. 9β). Τούτο 
δύναται νά χρονολογηθή από τού α' ήμίσεος τού 2°υ π. X. αίώνος.
5) Φύλλον χαλκούν φέρον διακόσμησιν έκτύπων κοκκίδων καί 6) Δύο νο
μίσματα : έν τών ’Αθηνών τού α' ήμίσεος τού 3°τ> μ. X. αίώνος καί έν 
τών Θεσσαλών τού τέλους τού 3ου μ. X. αίώνος.

Ή υπό τά δύο δάπεδα έρευνα συνεχίσθη έτι περαιτέρω, εις δσα σημεία 
ήτο τούτο δυνατόν, μέ σκοπόν την έξακρίβωσιν τής μορφής τών παλαιο- 
τέρων στοιχείων. Οΰτω, διεπιστώθη, ότι οί δύο βραχείς τοίχοι, οί οποίοι 
είχον εύρεθή πέρυσιν υπό τον τοίχον Λ2, συνεχίζονται διαγωνίως εις τον 
χώρον τού Τομέως Μ, υπό τά δάπεδα καί, τεμνόμενοι καθέτως υπό ά'λλων 
τοίχων, αποτελούν ορθογώνια δωμάτια δύο κτηρίων μή συγχρόνων μέ 
δλως διάφορον προσανατολισμόν τού άνασκαπτομένου κοσμικού κτίσματος 
(είκ. 1 καί πίν. 7β).

"Οτι οί παλαιότεροι ούτοι τοίχοι ανήκουν εις δύο κτήρια διάφορα χρο- 
νικώς, άποδεικνύεται, άφ’ ενός από τής διαφοράς τής δομής των, άφ’ ετέ
ρου έκ τού γεγονότος δτι, δτε κατεσκευάζοντο οί τοίχοι οί άνήκοντες εις 
τό νεώτερον κτήριον, κατέστρεψαν τούς ανήκοντας εις τό παλαιότερον (είκ. 1 
καί πίν. 7β). Οί τοίχοι ούτοι είχον κατασκευασθή διά λίθων λευκών, οί 
οποίοι δεν παρουσιάζουν μέν τελείαν κατεργασίαν, ούχ ήττον δμως φέρουν 
εύδιάκριτον καί έντονον την έπέμβασιν τεχνίτου, ώστε νά προσλαμβάνουν 
τάς έκάστοτε άπαιτουμένας μορφάς καί διαστάσεις. Οί λίθοι έχουν μήκος
0.40 - 0.50 μ. καί ύψος 0.12 - 0.15 μ. είναι δέ τοποθετημένοι κατά τό δι- 
πλούν σύστημα, ήτοι «δρομικώς» καί «μπατικώς», τά μεταξύ των δέ κενά
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πληροΰνται διά μικρών λίθων ά'νευ συνδετικοί μείγματος. Σπανιώτατα γί
νεται χρήσις θραυσμάτων κεράμων εις τούς αρμούς.

"Ετερον οικοδομικόν στοιχείου άνήκον εις κατασκευήν ακαθορίστου, 
προς τό παρόν, μορφής είναι ή άνεύρεσις υπό τον τοίχον Λ και παρά την 
ΒΑ. γωνίαν τοΰ Τομέως Μ, μάζης εκ πέντε επαλλήλων σειρών ωμών πλίν
θων. Έκάστη πλίνθος έχει διαστάσεις 0.25 X 0.25 X 0.07 μ. Αί πλίνθοι 
αύται άπετέλουν τοίχον πλάτους 0.52 μ., δστις κατεστράφη κατά την κατα
σκευήν τοΰ αρχικοί τοίχου Λ. Τούτο άποδεικνύεται Ικ του ανωμάλου τρό
που καταστροφής τών πλίνθων προς τήν πλευράν του Λ, καθώς και εκ 
τών τεμαχίων των, τά όποια καταπεσόντα κατά τήν καταστροφήν παρέμει- 
ναν υπό τήν θεμελίωσιν του Λ (πίν. 8α).

Επειδή τά υπό τά δύο δάπεδα άποκαλυφθέντα κτηριακά στοιχεία καί 
τά περισυλλεγέντα αντικείμενα ανάγονται κυρίως εις προγενεστέρους τής 
παλαιοχριστιανικής περιόδου αιώνας καί κατά συνέπειαν ή έρευνα τούτων 
έκφεύγει τής άρμοδιότητος τοΰ άνασκαφέως, διεκόπη ή περαιτέρω σκαφή 
είς τον Τομέα Μ.

Κατωτέρω αναγράφονται τά περισυλλεγέντα αντικείμενα είς μεγαλύτε
ρου τών δύο δαπέδων βάθος με έλαχίστας παρατηρήσεις επί τής διακοσμή- 
σεως, τής ύλης καί τής χρονολογίας αυτών.

1) Νόμισμα άρχαΐον ελληνικόν, λίαν έφθαρμένον.
2) Νόμισμα τοΰ 3ου ή Τοί 2°υ π. X. αίώνος έφθαρμένον.
3) Νόμισμα τελείως έφθαρμένον.
4) Νόμισμα Μαρωνείας (400-350 π. X.) (πίν. 4, $).
5) Νόμισμα άρχαΐον ελληνικόν λίαν έφθαρμένον.
6) Νόμισμα Θεσσαλών έποχής Αύτοκράτορος Άδριανοί (πίν. 4, ζ).
7) Νόμισμα Μαγνήτων (197 - 146 π. X.).
8) Νόμισμα Σικυώνος (400 - 300 π. X.).
9) Νόμισμα τών Περραιβών (Θεσσαλίας, 197 146 π. X.).

10) Νόμισμα, λίαν έφθαρμένον, πιθανώς Θεσσαλικής πόλεως, 3ου ή 
2ου αίώνος π. X.

11) "Οστρακον ύπομυκηναϊκόν μέ ζώνας βαθέος έρυθροΰ χρώματος 
έπί τοΰ φυσικοί χρώματος τοΰ πηλοί.

12) ’Όστρακον γεωμετρικόν.
13) Θραύσμα ελληνιστικοί αγγείου μέ γάνωσιν κοραλλιόχρουν.
14) Θραύσμα βάσεως Μεγαρικοί σκύφου μετά διπλοί δκταφύλλου ρό- 

δακος (250-225 π. X.).
15) Θραύσμα έρυθροβαφοίς μεγαρικοί σκύφου, μέ έκτυπα φύλλα 

(250 - 225 π. X.).
16) Δύο θραύσματα έξ ενός μεγαρικοί σκύφου (200 - 150 π. X.).
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17) Δυο μικρά θραύσματα ελληνιστικών αγγείων.
18) Θραύσμα μεγαρικοΰ σκΰφου, με διάκοσμον μακρών πετάλων (περί 

τό 150 μ. X.).
19) Δακρυδόχη, άνευ στομίου.
20) "Οστρακον γεωμετρικόν.
21) Θραύσμα μονομύξου ελληνιστικού λύχνου.
22) Θραύσμα βάσεως μελαμβαφούς αγγείου (5ου αίώνος π. X.).
23) Δύο θραύσματα σκύφων.
24) Τεμάχιον πήλινου λύχνου μετά τής λαβής.
25) Θραύσμα πλατείας κύλικος μετά λαβής διχαλωτής, τών υστέρων 

ελληνιστικών χρόνων.
26) Δέκα τέσσαρα θραύσματα μεγαρικών αγγείων, μελανού καί ερυ

θρού πηλού, τινά με γάνωσιν καί μεταλλικήν στίλβωσιν, φέροντα έκτυπον 
διάκοσμον, φύλλων, άνθέων, φύλλων λωτοΰ, μορφήν πετώσαν, Νίκην ή 
"Ερωτα, άνήκοντα εις τήν Α' 'Ομάδα (γ' τέταρτον τού 3°υ π. X. αίώνος) 
καί εις τήν Β' Όμάδα (200 - 150 π. X.) τών μεγαρικών σκύφων.

27) "Οστρακον ερυθρόμορφου αγγείου μετά γανώσεως εσωτερικώς καί 
έξωτερικώς (5ου αίώνος π. X.).

28) Δύο θραύσματα εκ τού αυτού μελαμβαφούς αγγείου, εις σχήμα 
ανοικτής φιάλης με κόσμησιν προστύπων ανθεμίων, πλαισιουμένων υπό 
συμπλεκομένων γραμμών (5ου π. X. αίώνος).

29) Ένεπίγραφον θραύσμα έκ τού αυτού πίθου, εις δν ανήκουν καί 
τά ετερα δύο ενεπίγραφα θραύσματα τά εΰρεθέντα εις τήν ιε\ ζώνην. 
Οΰτω ή επιγραφή συμπληροΰται ως εξής :

A LI
Π I Ν

30) Άπηνθρακωμένοι πυρήνες έλαιών καί άφθονα μικρά σφαιρίδια 
έξ απροσδιορίστου ύλης.

31) Τό σημαντικώτερον τών ευρημάτων δύναται νά θεωρηθή μικρά 
κεφαλή άνδρός μετά λαιμού, ύψους 0.015 μ., άρίστης διατηρήσεως, κατε- 
σκευασμένη έξ ύαλομάζης εντός μήτρας. Τά ζωηρά καί διωγκωμένα χαρα
κτηριστικά δεικνύουν, δτι τό είκονιζόμενον πρόσωπον ήτο νέγρος ή άνήκεν 
εις τινα φυλήν τής ’Ανατολής. Εις τήν κορυφήν τής κεφαλής ύπήρχεν οπή 
διά τήν άνάρτησίν του, άνήκεν επομένως εις τήν κατηγορίαν τών περιά- 
πτων (πίν. 9α). 'Ως πιθανή χρονολογία κατασκευής τίθενται οι ύστεροελ- 
ληνιστικοί χρόνοι.
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32) Μυκηναϊκά τινα όστρακα παρά τον άρχαιότερον δυτικόν τοίχον, 
εις βάθος 3.15-3.32 μ.

33) Τεμάχιον μεγαρικοϋ σκύφου, ρωμαϊκής εποχής (διαστ. 0.075 μ. 
X 0.05 μ.), εκ βαθέως τεφρόχρου πηλοϋ, επί τοϋ οποίου εΐκονίζεται προς 
τά δεξιά τό καλλίγραμμον σώμα, ά'νευ κεφαλής, κυνός ή λέοντος (πίν. 9γ).

συμπεράσματα. Έκ τών μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντων οικοδομικών 
στοιχείων είναι δυνατόν νά καθορισθοϋν αί φάσεις τοϋ έρευνωμένου κτη
ριακού συγκροτήματος ως ακολούθως :
Φάσις α'. Λείψανα κτηρίου εΰρεθέντα εις τό βάθος τοϋ Τομέως Μ, υπό 

τά δυο δάπεδα. Ελληνιστικοί ή Ύστεροελληνιστικοί χρόνοι.
» β'. Νέαι κατασκευαί καί μετατροπαί τοϋ αρχικού κτηρίου. Ελλη

νιστικοί καί Ύστεροελληνιστικοί χρόνοι.
» γ\ Κτήριον εις δ ανήκουν τά λείψανα τών τοίχων τά άποκαλυ- 

φθέντα εις τόν Τομέα Ρα, μετά τής εστίας. Ρωμαϊκοί χρόνοι. 
» δ'. Κτήριον εγερθέν επί τών ερειπίων τών κτηρίων, εις α ανήκουν

τοίχοι τών φάσεων α'. καί β'. Εις τό κτήριον τοϋτο ανήκουν τά 
κατώτερα - αρχικά μέρη τών τοίχων Λ, Λ2 καί Λ3, τό κατώ
τερον τών δυο δαπέδων τοϋ Τομέως Μ καί δ τοίχος Ξ4. Ρω
μαϊκοί χρόνοι.

» ε'. Μετασκευή ή καί συμπλήρωσις τοϋ προηγουμένου κτηρίου, κατα
σκευή τοϋ νεωτέρου δαπέδου τοϋ Τομέως Μ. Ρωμαϊκοί ή Ύστε- 
ρορρωμαϊκοί χρόνοι.

» στ’. Άνέγερσις τοϋ τετραστώου αίθριου μετά τών προσηρτημένων 
αυτώ αρχικών διαμερισμάτων. 3°ζ εως 4°ς μ. X. αιών.

» ζ'. Κατασκευή πλακοστρώσεως τής στοάς Ν, προσθήκη τής κλίμα-
κος καί τών τοξοστοιχιών τής προσόψεως. 5°? -6ος μ. X. αιών. 

» η'. Κατάργησις τών κιονοστοιχιών, μερική καταστροφή τής πλακο
στρώσεως τής στοάς Ν διά τήν τοποθέτησιν πήλινων σωλήνων 
άγωγοΰ, διαιρέσεις εις δωμάτια τών στοών κλπ. 6°? αιών 
καί εξής.

ευρήματα έκτος Κατ^ χάς εργασίας έπεκτάσεως τοϋ παρά τόν άρχαιολο-
ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ. \ «< \τ 3 » /λ rvs / c /ο \γικον χώρον Ν. Αγχιάλου Οινοποιείου εύρεση κτιστός 

κιβωτιόσχημος τάφος με επίχρισμα άμμοκονιάματος εις τό εσωτερικόν, καλυ
πτόμενος δι’ άκατεργάστων καί ακανόνιστων λίθινων πλακών, άνήκων εις 
τους υστέρους χρόνους προ τής καταστροφής τής πόλεως (πίν. 10α). Κατά 
τάς αϋτάς εργασίας εύρέθη νόμισμα τοϋ αϋτοκράτορος Μάρκου ’Αντωνίου
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Γορδιανού, κοινού τόπου, εκ τού νομισματοκοπείου τής Ρώμης (πίν. 9δ). 
(243/244 μ. X.) (R.I.C. τόμ. IV, σ. 31, άριθ. 143).

Παρά την θάλασσαν, προς Δυσμάς τής κωμοπόλεως και παρά την άνα- 
σκαφεΐσαν υπό τού Έπιμελητοϋ ’Αρχαιοτήτων κ. Άγγ. Λιάγκουρα έπαυ- 
λιν, εΰρέθησαν κατά την ισοπέδωσιν οδού τίνος τρία τεμάχια άρραβδώτων 
μαρμάρινων κιόνων και εν κορινθιακόν κιονόκρανον (πίν. ΙΟβ), άνήκοντα 
προφανώς εις παλαιοχριστιανικήν βασιλικήν.

Δεν εγένετο περαιτέρω έρευνα.
Έκ τού αρχαιολογικού χώρου περισυνελέγη είκοσανοΰμμιον τού ’Ιου

στινιανού Α' τού νομισματοκοπείου τής Κωνσταντινουπόλεως (540/1 μ. X.).
Τέλος, δι’ ειδικού τοπογραφικού συνεργείου έγένοντο μετρήσεις τού 

αρχαιολογικού χώρου Ν. Άγχιάλου, επί τή βάσει των οποίων κατηρτίσθη 
τό παρατιθέμενον τοπογραφικόν σχέδιον (είκ. 2), εν τφ δποίφ δηλούται ή 
θέσις τού άνασκαπτομένου κοσμικού κτίσματος εν σχέσει προς την άκρό- 
πολιν τής Πυράσου, τον άρχαΐον λιμένα καί τάς δυο μεγάλας παλαιοχρι
στιανικός βασιλικάς Α' καί Β', τάς οποίας προ ετών άνέσκαψεν δ καθη
γητής μου κ. Γ. Σωτήριου.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 2 IIAE 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου
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ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου ΙΙΙΝΑ

α. Παλαιοχριστιανικός λύχνος.

β. Τρία δείγματα παλαιοχριστιανικών λύχνων.
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ΠίΝΑΞ 4 ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου

δ
Νομίσματα.
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ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου ΠίΝΑΞ 5
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ΠίΝΑΞ 6 ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου
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ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου ΙΙΙΧΑΞ 7
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ΠίΝΑΞ 8 ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου

α. Ό τοίχος έκ πλίνθων ΰπό τά δάπεδα 

καί υπό τόν τοίχον Λ.

β. Άρράβδωτος κίων ύπό τόν τοίχον Λ;
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ΠΑΕ 1964.—8. αναςκαφαι νέας αγχιαλου ΙΙΐΝΑΞ 9

α. Κεφαλή νέγρου έξ ΰαλομάζης.

δ. Νόμισμα Γορδιανοϋ.
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ΠιΝΑΗ 10 ΠΑΕ 1964.—2. αναςκαφαι νέας αγχιαλου

β. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον.
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