5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Ή συνέχισις της άνασκαφής εις τάς Φθιώτιδας Θήβας (Νέα Άγχίαλος)
άνετέθη, κατά τδ έτος 1963, ύπδ τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας εις τον ύπογράφοντα.
Σκοπός των έργασιών ύπήρξεν, άφ’ ενός ή άφαίρεσις μεγάλων όγκων χω
μάτων άπό των χώρων δυτικώς καί νοτίως του άπό τοϋ έτους 1960 άνασκαπτομένου σημαντικού κοσμικού κτίσματος, κειμένου ύπό τον λόφον τής Πυράσου καί εις τον μεταξύ των βασιλικών Α καί Β χώρον, άφ’ ετέρου ή συνέχισις τής άποκαλύψεως τών κτηριακών λειψάνων του κτίσματος τούτου προς
έξακρίβωσιν τής έκτάσεως αυτού καί καθορισμόν τών διαφόρων κτηριακών
φάσεων.
Τό πρώτον μέρος τού ώς άνωτέρω τεθέντος σκοπού έπετεύχθη διά τής
άποχωματώσεως επιφάνειας γής, εκτάσεως, δυτικώς μέν τού αίθριου, μήκους
35.00μ., πλάτους 17.00μ., ύψους 0.60μ., εις τον νοτίως δέ τού κτίσματος χώ
ρον, μήκους 53.00μ., πλάτους 7.50μ. καί ύψους 0.50μ.
’Έχει παρατηρηθή κατά την άπό τού 1960 μέχρι σήμερον πορείαν τών
έργασιών, ότι τό μεγαλύτερον μέρος τής επιφάνειας τού άνασκαπτομένου κτί
σματος καλύπτεται ύπό έπιχώσεων μέσου ύψους 0.80 έως 1.00 μ., προξενηθεισών ύπό τών όμβριων ύδάτων τών κατερχομένων έκ τών προς Βορραν κει
μένων λόφων.
Δι’ έπανειλημμένων ερευνών καί δοκιμών διεπιστώθη, ότι αί έπιχώσεις
αύται ούδεμίαν σημασίαν παρουσιάζουν άπό στρωματολογικής έπόψεως, στε
ρούνται δέ παντελώς οστράκων ή άλλων εύρημάτων, τά όποια θά ήδύναντο νά
άποτελέσουν στοιχεία τής ένεργουμένης άνασκαφης. 'Όθεν έκρίθη όχι μόνον
άκίνδυνον άλλά καί σκόπιμον καί λίαν ωφέλιμον, όπως ή άφαίρεσις στρώματος
τής έπιχώσεως μέχρις ύψους 0.60 μ. πραγματοποιηθή διά μηχανοκινήτου έκσκαφέως. Διά τού τρόπου τούτου διηυκολύνθη τό έργον τής άνασκαφής, έγένετο οικονομία χρόνου καί χρημάτων καί έπετεύχθη ή ομαλή πρόσβασις τού
κτηρίου διά τής κλίμακος τής νοτίας πλευράς (είκ. 1 καί πίν. 33α).
Κατά την πραγματοποίησιν τού δευτέρου μέρους τού τεθέντος σκοπού
έπετεύχθησαν άποτελέσματα, τά όποια δύνανται νά παράσχουν σημαντικήν βο
ήθειαν διά την έξακρίβωσιν τής έκτάσεως τού άνασκαπτομένου κοσμικού κτί
σματος καί τον καθορισμόν τών διαφόρων φάσεων αύτοϋ.
Τά άποτελέσματα ταΰτα κατά τομείς έχουν ώς εξής:
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Εΐς τούς τομείς Β καί Γ — δυτικούς τής δυτικής στοάς τοϋ αίθριου —
(κάτοψις, εΐκ. 1) άπεκαλύφθησαν δύο μεγάλα ορθογώνια, περίπου, δωμάτια
ή επικοινωνία των οποίων μετά των άλλων διαμερισμάτων τοϋ κτηρίου δεν
κατέστη δυνατόν είσέτι να καθορισθή. Αί ύδραυλικαί εγκαταστάσεις τοϋ δω
ματίου Β (εΐκ. 1) έπεκτείνονται εις την νοτίως ήμικυκλικήν δεξαμενήν καί το
προς Δυσμάς δωμάτιον Γ, τοϋ οποίου ή είσοδος εύρίσκεται εις την βορείαν στε
νήν πλευράν. Εις άποχετευτικός άγωγός, τετραγώνου διατομής, κτιστός,
καλυπτόμενος διά πλακών έκ λίθου διασχίζει το δάπεδον τοϋ δωματίου Γ άπό
Βορρά προς Νότον κατά μήκος τοϋ δυτικοΰ τοίχου καί εξέρχεται διά τοϋ νο
τίου στενοΰ τοίχου, ίνα συνεχισθή προς τήν θάλασσαν.
'Η σκαφή φθάσασα εις βάθος 1.60 μ. άπέδωκεν ελάχιστα παλαιοχριστια
νικά όστρακα άνευ σημασίας καί τρία νομίσματα. Τούτων το εν είναι των
Φαλάννων (400-344 π.Χ.).
Εις τήν προσθίαν οψιν είκονίζεται κεφαλή νύμφης έστραμμένη προς τά
αριστερά. Εις τήν όπισθίαν όψιν είκονίζεται ίππεύς τρέχων προς τά δεξιά
(πίν. 34α).
Τά ετερα δύο νομίσματα είναι τοϋ αύτοκράτορος Ίουστινιανοΰ τοϋ Α'
(527-565 μ.Χ.). Εις τήν προσθίαν όψιν είκονίζεται ό αύτοκράτωρ έν προ
τομή προς τά δεξιά. Εις τήν στεφάνην ή έπιγραφή : DNIVSTINIAVS
Ρ ρ A ν C . Εις τήν όπισθίαν όψιν τά γράμματα : AISP (ΑΡ = ΑΝΝΟ PRIMO.
IS = IVSTINIANVS)

(πίν. 34β.γ)1.

Εις τον τομέα Θ, ευρισκόμενον νοτίως των δωματίων Β καί Γ (κάτοψις,
εΐκ. 1), ήρευνήθη ό περί τήν ήμικυκλικήν δεξαμενήν χώρος, άφ’ ενός διά νά
καθορισθή τό άκριβές σχέδιον τής δεξαμενής, άφ’ ετέρου διά νά έξακριβωθή
έάν ύφίστανται λείψανα παλαιοτέρου κτίσματος. Καί λείψανα μέν παλαιοτέρου
κτηρίου δεν εύρέθησαν, καθωρίσθη όμως ή σχεδόν πεταλοειδής μορφή τής
ήμικυκλικής δεξαμενής καί αί μεταβολαί ας ύπέστη. Αυτή άρχικώς διηρεΐτο
εις δύο μέρη (κάτοψις, εΐκ. 1). Τό άνατολικόν, σχήματος έν κατόψει ήμικυκλίου, τό όποιον, ως ήτο περιφραγμένον πανταχόθεν, έχρησίμευε διά τήν άποθήκευσιν όδατος. Αί έσωτερικαί παρειαί τών τοίχων τοϋ ήμικυκλίου τούτου
είναι έπικεχρισμέναι δι’ ύδραυλικοΰ κονιάματος (κορασανίου) τό δέ δάπεδον
είναι έπεστρωμένον διά μεγάλων πήλινων πλακών (0.50 X 0.50 μ.) διακεκοσμημένων διά γεωμετρικών σχημάτων. Τό δυτικόν μέρος τής δεξαμενής άρ
χικώς ήτο ανοικτόν προς Δυσμάς. Έπειτα όμως άπεφράγη διά τοιχαρίου κατασκευασθέντος εις τά άκρα τοϋ πετάλου, προφανώς δι’ αΰξησιν τής χωρητι1 Ευχαριστώ θερμώς τήν ’Επιμελήτριαν τής Νομισματικής Συλλογής τοϋ ’Εθνικού
Μουσείου κ. Μάντω Οίκονομίδου διά τήν πρόθυμον καί πολύτιμον συνδρομήν αύτής εις
τόν καθαρισμόν καί τήν ταύτισιν τών νομισμάτων.
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κότητος τής δεξαμενής. Το δτι τδ τοιχάριον τούτο είναι μεταγενεστέρα προσ
θήκη δεικνύει ή διάφορος καί άμελής αύτοϋ κατασκευή έν σχέσει προς την
λίαν έπιμελημένην δι’ οπτών πλίνθων τοιαύτην τής δεξαμενής, ώς καί τδ όργανικώς άσύνδετον τούτου μετά των τοίχων ταύτης (πίν. 33β).
Καί αί παρειαί των τοίχων του δευτέρου τούτου μέρους είναι ομοίως έπικεχρισμέναι διά κορασανίου, τδ δάπεδον δμως αύτοΰ είναι έπεστρωμένον διά
φαιών σχιστολιθικών πλακών. Μαρμάρινη πλάξ, εύρεθείσα εις τήν θέσιν αυ
τής πρδ του μεταγενεστέρου τοιχαρίου, φέρει τέσσαρας όπάς, δι’ ών έγίνετο
προφανώς ή άποστράγγισις τών ύδάτων. Ή δεξαμενή έτροφοδοτείτο δι’ ΰδατος διοχετευομένου είς τδ άνατολικδν ήμικύκλιον αύτής δι’ άγωγοΰ έκ πήλι
νων σωλήνων, έκ τοϋ βορείως κειμένου δωματίου Β καί καταλήγοντος είς τήν
κορυφήν τοϋ τόξου τοϋ ήμικυκλίου (είκ. 1).
Τδ πρδς Δυσμάς τής δεξαμενής δάπεδον είναι έξ ίσχυροΰ μείγματος χάλικος, άσβέστου καί πηλοΰ.
Πολύπλοκον σύστημα διοχετεύσεως ΰδατος καί άποχετεύσεως έκ κυλιν
δρικών πήλινων σωλήνων ή κτιστών αύλάκων διακλαδοΰται είς τούς χώρους
Β, Γ, Ζ, Θ καί τήν δεξαμενήν (κάτοψις, είκ. 1).
Έκ τούτου, ώς καί έκ τοϋ μεγάλου άριθμοΰ τών εύρεθέντων θραυσμάτων
άγγείων, συνάγεται δτι οί χώροι οότοι άνήκον είς κεραμουργικδν έργαστήριον.
Μεταξύ τών περισυλλεγέντων άντικειμένων άριθμοΰνται:
Δύο πήλινα ύψηλά άγγεΐα όμοιάζοντα πρδς μυροδοχεία, μία ύδρία, είς
άμφορεύς, κυάθιον τεθραυσμένον, λύχνος τοϋ οποίου έλλείπει ό άνω οριζόντιος
δίσκος, τέσσαρα Βανδαλικά νομίσματα καί έν ύστερορρωμαϊκδν έφθαρμένα,
χρονολογούμενα είς τδν 4°ν καί τδν 5°ν μ.Χ. αιώνα.
Είς τήν δυτικήν στοάν τοϋ αίθριου άπεκαλύφθη δ δυτικός τοίχος ταύτης
άπδ τής κλίμακος μέχρι τής συναντήσεώς του μετά τοϋ πρδς Βορράν τοίχου Κ7.
Κατά τήν άνατολικήν του πλευράν διασταυροϋται μετά τών τοίχων Κ3, Κ4
καί Κ6 (κάτοψις, είκ. 1). Οί τρεις οΰτοι τοίχοι είναι μεταγενεστέρα προσ
θήκη, ώς συνάγεται έκ τοϋ δτι δεν συνδέονται όργανικώς μετά τής κιονοστοιχιας Κ2. Κατεσκευάσθησαν έπομένως κατά μίαν τών τελευταίων φάσεων τοϋ
κτηρίου, δτε δι’ έπαλλήλων προσθηκών καί μεταβολών είχεν άλλοιωθή ή άρχική μορφή τούτου. 'Υπενθυμίζεται, δτι καί ή κιονοστοιχία Κ2 κατά μίαν τών
τελευταίων φάσεων τοϋ κτίσματος άντικατεστάθη διά συνεχούς τοίχου, ευ
τελούς κατασκευής.
Κατά τήν άντικατάστασιν ταύτην άφηρέθησαν οί κίονες, παρέμειναν δμως
αί βάσεις, αίτινες ένεσωματώθησαν είς τδν κατασκευασθέντα συνεχή τοίχον
(βλ. τήν οίκείαν περιληπτικήν έκθεσιν περί τών άνασκαφών είς τδ Έργον τής
’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1961).
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Κατά την ερευνάν ταύτην εις την δυτικήν στοάν του αίθριου περισυνελέγησαν όστρακα παλαιοχριστιανικών αγγείων, θραύσματα ύαλίνων δοχείων και
πήλινον άγγεϊον εις σχήμα μυροδόχης, ελλιπές κατά την βάσιν καί τδ στόμιον,
σωζομένου όψους 0.155 μ. (πίν. 35β).
Έγένετο στρωματολογική έρευνα εις τον χώρον μεταξύ τοΰ τετραπλεύρου φρεατίου καί τών κιονοστοιχιών Κ2 κα'ιΛΙ (κάτοψις, είκ. 1).

Διά τδν

καθορισμόν του βάθους τών ζωνών έλήφθη ώς άφετηρία ή κορυφή τής σωζομένης τοιχοποιίας τής κιονοστοιχίας Κ2.
Αί γενόμεναι παρατηρήσεις κατά ζώνας έ'χουν ώς εξής:
α'. ζώνη, βάθους 0.30-0.80 μ. Χώματα άνευ ενδιαφέροντος, άνάμεικτα
μετά συντριμμάτων τοιχοποιίας.
β'. ζώνη, βάθους 0.80-1.00 μ. Τά χώματα ώς προς το χρώμα καί τήν
σύνθεσιν είναι δμοια προς τά χώματα τής προηγουμένης ζώνης. Έδώ όμως
υπάρχει ποσότης άμμου καί υπολείμματα πυρκαϊας. Τά όστρακα δεν παρου
σιάζουν ενδιαφέρον.
γ'. ζώνη, βάθους 1.00-1.20 μ. Εξαφανίζονται τά συντρίμματα τοιχο
ποιίας καί τά χώματα λαμβάνουν ελαφρώς κίτρινον χρώμα. Αυξάνει ή ποσό
της τής άμμου ώς καί τών υπολειμμάτων τής πυρκαϊας. ’Όστρακα έξ άγγείων
παλαιοχριστιανικής εποχής άνευ ενδιαφέροντος.
δ', ζώνη, βάθους 1.20-1.40 μ. Χώματα τά αύτά προς τά τής προηγου
μένης ζώνης. 'Η ποσότης τών παλαιοχριστιανικών οστράκων έλαττοΰται, ένώ
έμφανίζονται μελαμβαφή καί έρυθροβαφή όστρακα.
ε'. ζώνη, βάθους 1.40-1.65 μ. Χώματα τά αύτά.’Όστρακα μόνον μελαμ
βαφή καί έρυθροβαφή άλλ’ εις έλαχίστην ποσότητα. Τό βάθος εις ό έ'φθασεν
ή ερευνά, ήτοι 1.65 μ. ύπό τήν κορυφήν τής κιονοστοιχίας Κ2, είναι χαμηλότερον τοΰ πλακοστρώτου πυθμένος τοΰ φρεατίου. Οόδέν ίχνος παλαιοτέρου
κτίσματος εύρέθη.
Ή ύποθεμελίωσις τής κιονοστοιχίας Λ1 άρχεται άπό βάθους 0.95 μ., ένώ
ή τής κιονοστοιχίας Κ2 άπό βάθους ετι μεγαλυτέρου τοΰ έρευνηθέντος 1.65 μ.
Λίαν σημαντικά στοιχεία, τά όποια θά βοηθήσουν εις τον καθορισμόν
τών οικοδομικών περιόδων τοΰ έρευνωμένου κτίσματος, άπεκαλύφθησαν εις τό
δωμάτιον Ρα, τό ευρισκόμενον νοτίως τής στοάς Ν καί άνατολικώς τοΰ δω
ματίου Ρ (κάτοψις, είκ. 1).
Τά στοιχεία ταΰτα, τά όποια εύρέθησαν εις βάθος 1.85 μ., είναι τά έξης:
α'. Τοίχος, όστις, σχηματίζων ορθήν γωνίαν, βαίνει δυτικώς μέν ύπό τό δωμά
τιον Ρ, βορείως δέ ύπό τήν πλακόστρωτον στοάν Ν. 'Η τοιχοποιία του είναι
ισχυρά, δι’ άκατεργάστων λίθων, εις ήν έχουν χρησιμοποιηθή καί όπταί πλίν
θοι, μία τών όποιων εις σχήμα καμπύλον έχει διαστάσεις 0.53x0.25x0.075 μ.
β'. Παρά τήν γωνίαν τοΰ τοίχου τούτου άπεκαλύφθη εστία ή κλίβανος. 'Η
4
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έστία αυτή άποτελεϊται έκ τριών τετραγώνων ώμων πλίνθων, διαστάσεων 0.37
X 0.37 X 0.20 μ., τοποθετημένων οότως ώστε νά σχηματίζεται κεφαλαΐον Π,
μέ την άνοικτήν πλευράν προς Δυσμάς. Τό δάπεδον αύτής είναι έκ πεπατημένου χώματος. ’Ήτο πλήρης τέφρας, προ αύτής δέ εύρέθη πλήθος κελύφων
πορφυρών οστρακοειδών. Καί γ\ δάπεδον έκ πεπατημένου χάλικος, εις την
αύτήν στάθμην με τήν τοϋ δαπέδου τής εστίας.
Τα στοιχεία ταΰτα είναι κατά τοΰτο σημαντικά, διότι άποδεικνύουν τήν
υπαρξιν κτίσματος παλαιοτέρου τοϋ έρευνωμένου. Λόγω δέ τοϋ διαφόρου προσανατολισμοΰ τοϋ εΰρεθέντος τοίχου εικάζεται, ότι τό παλαιότερον τοΰτο κτίσμα ήτο οίκοδομικώς άσχετον προς τό έπ’ αύτοΰ όστερον έγερθέν κοσμικόν
κτήριον.
Πήλιναι πλάκες τοϋ δαπέδου τοϋ νεωτέρου τούτου κτηρίου εύρέθησαν
κατά χώραν εις βάθος 1.60 μ. ήτοι κατά 0.25 μ. ύψηλότερον τών περιγραφέντων ως άνωτέρω λειψάνων τοϋ παλαιοτέρου κτίσματος.
’Αλλά καί τό δάπεδον τοΰτο διεδέχθη έτερον, τμήματα τοϋ οποίου εύρέ
θησαν κατά 1.00 μ. ύψηλότερον. Τήν άκριβή θέσιν τούτου δεικνύει άβαθής πηλίνη φιάλη, εύρεθεϊσα όριζοντίως έπ’ αύτοΰ. Τό δάπεδον τοΰτο άνήκει εις μίαν
τών τελευταίων φάσεων τοΰ κτηρίου. 'Η φιάλη έ'χει διάμετρον 0.34 μ. καί
ΰψος στεφάνης 0.05 μ. (πίν. 35α).
Έκ τών άλλων εύρημάτων τοΰ δωματίου Ρα'. σημειοΰνται τά εξής:
1) Νόμισμα τοΰ αύτοκράτορος Πρόβου (276-282 μ.Χ.).
'Ο αυτοκράτωρ εΐκονίζεται έν προτομή προς τά άριστερά φέρων περικε
φαλαίαν. Εις τήν στεφάνην ή έπιγραφή I Μ Ρ C ΜΑ VRPROBVS Ρ A V G ·

Εις τήν όπισθίαν όψιν εΐκονίζεται ομοίως ό αυτοκράτωρ έφιππος βαδίζων προς τά άριστερά. Εις τήν στεφάνην ή έπιγραφή :
AVG

virtvs

probi

(πίν. 36α).
Τό νόμισμα έκόπη εις τό νομισματοκοπείων τής Κυζίκου.

2) Νόμισμα τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού τοΰ Α'
ώς τό περιγραφέν έν τοΐς πρόσθεν.
3) Νόμισμα Βανδάλων, έφθαρμένον.

(527-565 μ.Χ.),

Διακρίνεται άμυδρώς αύτοκράτωρ

ίστάμενος προς τά άριστερά.
4) Νόμισμα ρωμαϊκόν, τοΰ 4ου μ.Χ.
5) Όξυπύθμενος άμφορεύς τοΰ

έφθαρμένον.

συνήθους παλαιοχριστιανικού σχήμα

τος τεθραυσμένος, πλήρης τέφρας.
6) Πήλινος όξυπύθμενος άμφορεύς μετά 2 λαβών. Εντός αύτοΰ εύρέθη

σαν οστά βρέφους. Ό άμφορεύς ουτος (πίν. 36β) εύρέθη εις βάθος 0.90 μ.
Τοΰτο άποδεικνύει, ότι ή ταφή τοΰ βρέφους έγένετο καθ’ ήν έποχήν δάπεδον
τοΰ δωματίου Ρα'. ήτο τό εύρεθέν εις βάθος 0.50 μ., τήν θέσιν τοΰ οποίου
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προσδιορίζει, ώς άνεγράφη άνωτέρω, ή κατά χώραν εόρεθεΐσα πηλίνη φιάλη.
'Υπενθυμίζεται δτι καί κατά την περυσινήν ερευνάν εύρέθη εις τό αύτδ δωμάτιον Ρα\ έτερος πήλινος άμφορεύς περιέχον οστά βρέφους.
7) Ακέραιος παλαιοχριστιανικός λύχνος, μήκους 0.125 μ., πλάτους 0.07 μ.
καί ΰψους 0.05 μ. Εις τδ μέσον του δίσκου καί εντός στεφάνης έκ μικρών
έφαπτομένων κύκλων διαγράφεται ισοσκελής σταυρός, εις τάς κεραίας τοϋ
όποιου σχηματίζονται άνά τέσσαρες ομόκεντροι κύκλοι. Εις τήν στεφάνην τοϋ
δίσκου είκονίζονται τέσσαρα πτηνά, πιθανώς πέρδικες άνά δύο εις έκαστον
ήμικύκλιον καί είς τά κενά τά δημιουργούμενα μεταξύ τών τριών δένδρων έκάστου ημικυκλίου

(πίν. 37β).

8) Ακέραιος παλαιοχριστιανικός λύχνος, μήκους 1.112 μ., πλάτους 0.068μ.

καί ΰψους 0.047 μ.
Είς τό μέσον τοϋ δίσκου είκονίζεται, λίαν έφθαρμένον δμως, σώμα άνδρός, προφανώς, γυμνόποδος, φέροντος βραχύ ένδυμα μέχρι τών γονάτων. Εις
τήν στεφάνην τοϋ δίσκου εναλλάσσονται ομόκεντροι κύκλοι μετά τετραφύλλων
ροδάκων (πίν. 37α).
9) Νόμισμα Βανδάλων, έφθαρμένον.
10) Άσσάριον Θεοδοσίου τοϋ Α'.
Ό αύτοκράτωρ είκονίζεται έν προτομή προς τά δεξιά.
Είς τήν στεφάνην ή επιγραφή : DNTHEODOSIVS PF AVG.

Είς τήν όπισθίαν δψιν είκονίζεται Νίκη βαδίζουσα προς τά άριστερά σύρουσα αιχμάλωτον. Είς τήν στεφάνην ή έπιγραφή : SALVS REIPVBLICAE.
Έκόπη είς τό νομισματοκοπείου τής Κωνσταντινουπόλεως περί τό 388392 μ.Χ.
Έκ τών άντικειμένων τούτων τά ύπ’ άριθ. 1,2 καί 3 εύρέθησαν είς βάθος
1.20 μ., τό ύπ’ άριθ. 4 είς βάθος 1.20-1.50 μ., τό ύπ’ άριθ. 5 είς βάθος 1.501.60 μ., τό ύπ’ άριθ. 6 είς βάθος 0.90 μ. καί τά ύπ’ άριθ. 7-10 είς βάθος 1.602.20 μ. Δύνανται έπομένως τά εύρήματα ταΰτα νά αποτελόσουν στοιχεία διά
τήν χρονολόγησιν τών οικοδομικών μεταβολών τοϋ κτίσματος.
Συνεχίσθη καί εφέτος ή λεπτομερής στρωματολογική έρευνα είς τον το
μέα Μ, είς χώρον όριζόμενον ύπό τών τοίχων Λ3, Λ2 καί Λ (κάτοψις, είκ. 1).
Πέρυσιν ή στρωματολογική έρευνα είχε φθάσει είς βάθος 1.05 μ. άπό τής
κορυφής τών τοίχων Λ2 καί A3. Έπομένως ό ύπολογισμός τοϋ βάθους έκάστης τών ζωνών καί τήν εφετινήν έρευναν έχει ώς άφετηρίαν τό βάθος τοΰτο.
Εκτός τών παρατηρήσεων καί τών συμπερασμάτων έπί τής στρωματολογικής συνθέσεως τών χωμάτων είς τον τομέα Μ δύνανται νά θεωρηθούν ώς λίαν
σημαντικά στοιχεία μελέτης δύο τοίχοι εύρεθέντες είς βάθος 2.10 μ. ύπό τον
τοίχον Λ2, 3.25μ. δέ άπό τής προ τής ένάρξεως τής άνασκαφής επιφάνειας
τοϋ έδάφους. Έκ τών δύο τούτων τοίχων, ό μέν άνατολικός, σωζόμενος είς
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ΰψος 0.40 μ., σύγκειται έξ άκατεργάστων λίθων, μεγάλων σχετικώς διαστά
σεων, καί «χωματολάσπης», ώς συνδετικού μείγματος, ό δέ δυτικός (πίν. 38α),
σωζόμενος εις ΰψος 0.30 μ., έχει την αύτήν σύνθεσιν μέ τον προηγούμενον πα
ρουσιάζει δμως περισσοτέραν επιμέλειαν εις την κατασκευήν. 'Ο προσανα
τολισμός των δύο τούτων τοίχων είναι διάφορος του προσανατολισμού καί τού
άνασκαπτομένου κοσμικού κτίσματος καί των κτηριακών λειψάνων, των εύρεθέντων έν τω δωματίω Ρα'., περί ών έγένετο ήδη λόγος.
Έκ τού διαφόρου προσανατολισμού, τής διαφόρου κατασκευής καί τού
μεγάλου βάθους συνάγεται δτι οί δύο τοίχοι τού τομέως Μ άνήκουν εις κτίσμα άναγόμενον είς μίαν των παλαιοτέρων οικοδομικών φάσεων τού άνασκα
πτομένου χώρου, παλαιοτέραν εκείνης εις ήν άνήκουν τά λείψανα τού κτηρίου
τού δωματίου Ρα'.
Αί παρατηρήσεις επί τής στρωματογραφίας (πίν. 38β) τού τομέως Μ,
άπό βάθους 1.05 μ. καί κατωτέρω, έχουν ώς έξής:
Ζώνη α'. βάθους 1.05-1.15 μ. Χώματα φυσιολογικά μέ θραύσματα κε
ράμων στέγης. ’Όστρακα παλαιοχριστιανικά.
Ζώνη β'. βάθους 1.15-1.25 μ. Αί αύταί παρατηρήσεις.
Ζώνη γ'. βάθους 1.25-1.35 μ. Χώματα τά αύτά. Μεταξύ τών οστρά
κων θραύσμα μελαμβαφοΰς άγγείου μέ εγχαράκτους, κατακορύφως, πυκνάς
γραμμάς.
Νομίσματα: 1) Ελληνικής πόλεως, τού 2ου πιθανώς μ.Χ. αΐώνος, λίαν
έφθαρμένον. 2) Τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Β'. Έκόπη είς τό νομισμα
τοκοπείου τής Κωνσταντινουπόλεως τώ 337-340 μ.Χ. (πίν. 40α). 3) Είκοσανούμιον τών αύτοκρατόρων ’Ιουστίνου καί Σοφίας.

Είναι επίσης τού νο

μισματοκοπείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί έκόπη τό τέταρτον έτος τής
βασιλείας τών αύτοκρατόρων τούτων (570-1 μ.Χ., πίν. 40β). 4) Τού αύτο
κράτορος Μανουήλ Α' (1143-1180 μ.Χ.). ’Εκόπη έπί ετέρου νομίσματος καί
είναι έφθαρμένον.
Ζώνη δ'., βάθους 1.35-1.50 μ. Χώματα τά αύτά. Τό συνολικόν βάθος
άπό τής κορυφής τού τοίχου Λ3 είναι 1.70 μ.
Ζώνη

ε'., βάθους 1.50-1.55 μ. Χώματα τά αύτά.

Ζώνη

στ'., βάθους 1.55-1.60 μ. Χώματα τά αύτά. ’Όστρακα άνευ

ιδιαιτέρας σημασίας.
Ζώνη

ζ'., βάθους 1.60-1.65 μ. Αί αύταί παρατηρήσεις.

Ζώνη η'., βάθους 1.65-1.70 μ. Όμοίως.
Ζώνη θ'., βάθους 1.70-1.75 μ. Χώματα τά αύτά. Μεταξύ τών οστρά
κων: δύο θραύσματα έρυθροβαφοΰς άγγείου μετ’ έγχαράκτων κοσμημάτων, εν
θραύσμα άγγείου χρώματος κίτρινου μετ’ ερυθρών γραμμών καί έν θραύσμα
μελαμβαφοΰς άγγείου.
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Νομίσματα: 1) Τού αύτοκράτορος Άθριανοΰ.
ένθα ή προτομή του αύτοκράτορος, ή έπιγραφή,
Θ Ε CC

α

Είς την πρόσοψιν,

αδριανον

kaicapa

Λ ο I. Είς την όπισθεν δψιν είκονίζεται ή Ίτωνία Άθηνά

έπιγραφής ox ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ

μετά τής

(πίν. 40γ). 2) Του Κοινού των Θεσσαλών

μετά προτομής καί έπιγραφής τής

κορνης

οαλονινης

(πίν. 408).

Ζώνη ι'., βάθους 1.75-1.90 μ. Χώματα τά αυτά. Θραύσματα μελαμβαφοϋς αγγείου.
Ζώνη ια'. βάθους 1.90-2.00 μ. Χώματα σκοτεινόχροα. 'Υπολείμμα
τα πυρκαϊάς καθ’ δλην την έκτασιν τής ζώνης. ’Όστρακα ελάχιστα μεταξύ των
οποίων βάσις μικρού άγγείου καί θραύσμα μετά διχρώμου — κίτρινου, ερυ
θρού — διακόσμου.
Ζώνη ιβ'., βάθους 2.00-2.10 μ. Ή ποσότης των χωμάτων έλαττοΰται
καί εμφανίζεται άμμος θαλάσσης. Συνεχίζονται τά υπολείμματα πυρκαϊάς.
’Όστρακα έκ μελαμβαφών άγγείων μετ’ ερυθρού διακόσμου.
’Ανευρίσκονται τεμάχια ώμων πλίνθων. Είς τό βάθος των 2.10 μ. άπεκαλύφθησαν οΐ δύο τοίχοι οί άνήκοντες είς κτήριον τής παλαιοτέρας οικοδομι
κής φάσεως, περί των οποίων έγένετο ήδη λόγος.
Ζώνη ιγ'., βάθους 2.10-2.20 μ. Αί αύταί παρατηρήσεις περί των χω
μάτων. Περισυνελέγη έν μόνον θραύσμα μελαμβαφοΰς άγγείου μετ’ έρυθροΰ
διακόσμου.
Ζώνη ιδ'., βάθους 2.20-2.40 μ. Χώματα μετά άμμου, άνευ οστράκων.
Έλαττοΰνται τά ϊχνη πυρκαϊάς.
Ζώνη ιε'., βάθους 2.40-2.60 μ. Έλαττοΰται ή ποσότης των χωμάτων
καί κυριαρχεί ή άμμος. Τά ϊχνη τής πυρκαϊάς γίνονται άραιά.
Ζώνη ιστ'., βάθους 2.60-2.80 μ. Τό έδαφος είναι πλέον άμμώδες.
Περισυνελέγη έν μόνον θραύσμα μελανόμορφου άγγείου.
Ζώνη ιζ'., βάθους 2.80-3.00 μ. Έδαφος άμμώδες μετά χαλίκων, άνευ
οστράκων.
Ζώνη

ιη'., βάθους 3.00-3.25 μ. Όμοίως. Είναι προφανές OTt ή θά

λασσα έ'φθανε παλαιότερον μέχρι τού κτηρίου, είς δ ανήκουν οί δύο τοίχοι
οί άποκαλυφθέντες είς τον τομέα Μ.
Ό τρόπος κατασκευής καί συνθέσεως των τοίχων Λ2 καί A3 κατά ζώνας έκ των κάτω προς τά άνω εχει ώς άκολούθως (είκ. 1 καί πίν. 38β):
α'. ζ ώ ν η, ύψους 0.40 μ. Λίθοι φαιού χρώματος, ακατέργαστοι άλλά
μέ λείαν την έπιφάνειαν, ύψους 0.05-0.12 μ. καί μήκους 0.15-0.25 μ. Συνδε
τικόν μείγμα έξ άσβέστου καί χονδρής άμμου.
β'. ζ ώ ν η,

ύψους 0.25 μ. Τέσσαρες έπάλληλοι σειραί οπτών πλίνθων

μέ ίσόπαχον συνδετικόν μείγμα μεταξύ αυτών.
γ'. ζ οό ν η, ύψους 0.26 μ. Όμοια κατασκευή προς τήν α'. ζώνην.
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δ'. ζώνη, δψους 0.27 μ. Όμοια κατασκευή προς την β'. ζώνην.
ζ . ζ ώ ν η, δψους 1.00 μ. Κοινή τοιχοποιία έκ λίθων άκατεργάστων μι
κρών διαστάσεων καί συνδετικού μείγματος έξ άσβέστου καί χονδρής άμμου.
Εις τήν ΒΑ. γωνίαν του άνασκαπτομένου κοσμικού κτίσματος, εις τον
χώρον δηλαδή τον περιβαλλόμενον ύπδ των τοίχων Λ3, Α4, Λ καί Λ5 (είκ. 1),
ή σκαφή εφθασεν εις βάθος 3.50 μ. άπδ τής έπιφανείας του εδάφους.. Οί
τοίχοι Λ καί Λ5 άπεκαλύφθησαν εις δψος 2.90 μ. (πίν. 39α). Τα χώματα ήσαν
έξ έπιχώσεων, άνευ στρωματολογικοΰ ενδιαφέροντος μέ παντοειδή ευρήματα,
έκ τών όποιων τα περισσότερον άξια λόγου είναι: 1) λίθινος πέλεκυς, παρα
συρθείς, προφανώς, διά τών ύδάτων έκ του ύπερκειμένου λόφου τής Πυράσου,
2) άσσάριον του αότοκράτορος Κωνσταντίνου του Β', κοπέν εις Κωνσταντίνου
πολιν, περί τό 337-361 μ.Χ. (πίν. 34δ), 3) πήλινος λύχνος τοϋ 4ου μ.Χ.
αΐώνος καί 4) ό άνω δίσκος πήλινου λύχνου, έπί τοϋ οποίου είκονίζεται νέος
άνήρ κρούων τάς χεΐρας καί δίδων οδτω τον χρόνον είς τήν προ αύτοΰ χορεύουσαν άρκτον (πίν. 39β).
Διεπιστώθη δτι ό τοίχος Λ5 (είκ. 1) είναι σύγχρονος προς τούς τοίχους
Λ4 καί Λ, ένώ ό τοίχος Λ5α ανήκει είς παλαιοτέραν οικοδομικήν περίοδον.
Έκ τών μέχρι τοϋδε έκτεθέντων καταδεικνύεται, δτι το άνασκαπτόμενον
κοσμικόν κτίσμα τών Φθιωτίδων Θηβών είναι λίαν σημαντικόν διά τήν οι
κοδομικήν αύτοΰ έξέλιξιν, ή πλήρης δέ άποκάλυψις αύτοΰ θά συμβάλη σπου
δαίος είς τήν γνώσιν τής αρχιτεκτονικής τών μνημείων καί τής ιστορίας τής
θεσσαλικής ταύτης πόλεως τών πρώτων μετά Χριστόν αιώνων.
ΤΤΑΥΛΟΣ
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΑΕ 1963. — 5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ

αγχιαλου

α. Ή κλΐμαξ εις την νοτίαν πλευράν τοϋ κτηρίου.

β. Τό πρδς Δυσμάς της ήμικυκλι,κής δεξαμενής δάπεδον.
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ΓΙΐΝΑΞ 34

ΠΑΕ 1963. — 5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ

β. Νόμισμα ’Ιουστινιανού Α'.

8. Άσσάριον Κωνσταντίνου Β'.
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ΠίΝΑΞ 35

,ω μά τιον

IV .

β· Π ή λινο ν ά γγεϊο ν.

ΠΑΕ 1963. — 5. αναςκλφαι ΝΕΑΣ αγχιαλου
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ΠίΝΑΞ 36

ΠΑΕ 1963. — 5.

αναςκαφαι νέας

α. Νόμισμα Πρόβου.

β. Όξυπύθμενος άμφορεύς — τάφος νηπίου.
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.ύχνοί..

ΠΑΕ 1963. — 5.
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ΠΑΒ 1963. — 5.

αναςκαφαι

νέας

αγχιαλου

Ό

δ υ τικό ς το ίχ ο ς το υ το μ έω ς Μ .

ΠίΝΑΞ 38
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αναςκαφαι νέας αγχιαλου

Πιναξ 39

mar.

ΠΑΕ 1963. — 5.

α. Οΐ τοίχοι Λ κα'ι Λ5.

β· Λύχνος μέ παράστασιν νέου μέ άρκτον.
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ΠΑΕ 1963. — 5.

αναςκαφαι νέας αγχιαλου

β. Νόμισμα ’Ιουστίνου καί Σοφίας.

γ. Νόμισμα Άδριανοϋ.

δ. Νόμισμα τοϋ κοινού των Θεσσαλών.
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