
9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

'Η άνασκαφή κατά τό έτος τούτο εις τον χώρον του ’Οκταγώνου εΐχεν 
ώς σκοπούς: 1) τήν πλήρη άποκάλυψιν τής κατά μήκος καί προ τής βόρειας 
πλευράς του συγκροτήματος του ’Οκταγώνου διερχομένης Έγνατίας όδοΰ ώς 
καί τής παραλλήλως προς ταύτην βαινούσης καί άνατολικώς των προπυλαίων 
έκτεινομένης στοάς ή εξέδρας, 2) τήν άποκάλυψιν του ΒΑ. τμήματος τοϋ 
λουτρώνος καί του ανατολικού εξωτερικού τοίχου αύτοΰ, 3) τήν ερευνάν τού 
δυτικώς τού νάρθηκος τού ’Οκταγώνου ναού χώρου καί 4) τήν διερεύνησιν 
τής κόγχης καί τού δαπέδου τού ’Οκταγώνου προς καθορισμόν τής μορφής 
καί τής έκτάσεως τού ύπ’ αύτό διαπιστωθέντος πέρυσιν άρχαιοτέρου κτί- 
σματος (πρβλ. ΠΑΕ 1962, 177 κ.έξ.).

Μετά τήν άπομάκρυνσιν έκ τής Έγνατίας οδού των κρη- 
ε-εδρα μνισματων και των μετακινηθεντων ογκωόων μαρμαρολι-

θων τού καταστρώματος τής οδού, έφάνη ότι αυτή συνε
χίζεται κανονικώς προς Άνατολάς. Κατά χώραν διετηρήθησαν ελάχιστα μό
νον τμήματα έκ τής έπιστρώσεως φέροντα παραλλήλους τεχνητάς εκβαθύνσεις 
δι’ αιχμηρού οργάνου. Σκοπός των τεχνητών τούτων κοιλωμάτων ήτο, ώς καί 
άλλοτε έλέχθη, ή έξουδετέρωσις τής όλισθηρότητος τής επιφάνειας τών μαρ
μαρολίθων.

Συγχρόνως μέ τήν άποκάλυψιν τής όδοϋ άνεφάνη καί όλη ή επιμήκης κρη- 
πίς τής εξέδρας μέχρι τού άνατολικοΰ άκρου αυτής, τού όποιου τό γωνιαΐον 
τμήμα διετηρήθη (πίν. 56). Τούτο συμπίπτει έν εόθυγραμμία προς τό παράλ
ληλον τμήμα τής ΒΔ. γωνίας, τό άρχόμενον αμέσως μετά τον άνατολικόν 
άκραΐον κίονα τών προπυλαίων. Οότω διαπιστοΰται ότι ή κρηπις ή ή εξέδρα 
είχε πλάτος μέν 2.40 μ. μήκος δέ 28.05 μ., όσον δήλον ότι καί τό μήκος τού 
βορείου τοίχου τής αυλής τού βαλανείου. Κατά τήν πρόοδον τής άνασκαφής εύρέ- 
θησαν πολλαί ομοιόμορφοι ίωνικαί βάσεις, τμήματα έκ τών κορμών τών συνανη- 
κόντων αύταΐς κιόνων καί ούχί ολίγα ιωνικά κιονόκρανα (πίν. 57α). Αί θέ
σεις εις τάς όποιας εύρέθησαν, άλλα κατά χώραν καί άλλα παρακείμενα τά 
άνωτέρω άρχιτεκτονικά μέλη, καί τά ίχνη, άτινα διετηρήθησαν εις τά σημεία 
έφ’ ών ήδράζοντο άλλοτε αί βάσεις, προσέτι τά διαπιστωθέντα εις τό σημεΐον 
τούτο τής άνασκαφής τεμάχια μαρμάρινων τοιχοβατών, άποκομμάτων δρθο- 
μαρμαρώσεως καί ήλοι οδηγούν εις τήν άσφαλή άποκατάστασιν τής έξέδρας 
ή στοάς τής διηκούσης καθ’ όλον τό μήκος τού βορείου τοίχου τής αύλής τού
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λουτρώνος του άπολήγοντος εις την Έγνατίαν οδόν. Κατά ταϋτα ή μαρμάρινη 
κρηπίς της στοάς (porticus) ή έξέδρας (loggia) ειχεν ΰψος 0.60 μ. άπδ τοϋ 
καταστρώματος τής όδοΰ και μήκος 28.05 μ. εφερε κιονοστοιχίαν άποτελου- 
μένην πιθανώτατα έξ εννέα κιόνων έκ λευκοΰ μαρμάρου μετ’ ιωνικών βάσεων 
και κιονοκράνων. "Εκαστον μετακιόνιον υπολογίζεται εις 3 μ. περίπου. Πρό
βλημα άποτελεΐ ή σύνδεσις των κιόνων μετ’ άλλήλων, διότι νομίζω ότι πρέ
πει νά άποκλείσωμεν τό μαρμάρινον οριζόντιον έπιστύλιον. Επομένως δύο 
τρόποι άπομένουν διά την σύνδεσιν των κιόνων: 1) τό ξύλινον οριζόντιον έπι
στύλιον καί 2) τό ήμικυκλικόν τόξον. Την πρώτην λύσιν Θεωρώ άπίθανον. 
'Υπέρ τής δευτέρας συνηγορεί ή μεταξύ των κρημνισμάτων καί κατά την 
άκμήν τής έξέδρας ή στοάς διαπίστωσις άριθμοϋ οπτόπλινθων καί πολλοϋ 
κεραμεικοϋ κονιάματος. "Οπως καί αν εχη τό πράγμα, νομίζω ότι εις την ορι
στικήν λύσιν τού προβλήματος θά συμβάλη ή άποκάλυψις πλέον συγκεκριμέ
νων στοιχείων εις την διαπιστωθεΐσαν ήδη, μή άνασκαφεΐσαν δ’ εΐσέτι, κατά 
την δυτικήν πλευράν των προπυλαίων στοάν.

'Η οότω κατά τήν προσθίαν οψιν διά κιονοστοιχίας όριζομένη στοά κλείε
ται όπισθεν διά τού βορείου τοϋ λουτρώνος τοίχου, ό όποιος ήτο έπενδεδυμέ- 
νος διά πολυτελούς όρθομαρμαρώσεως, ώς τεκμαίρεται έκ τεμαχίων λευκοΰ 
μαρμάρου καί κροκεάτου λίθου εύρεθέντων μεταξύ τών κρημνισμάτων.

’Ανάλογου πολυτελείας ήτο καί ή εις τον τοίχον τούτον καί κατά τό μέ
σον τής στοάς άνοιγομένη πύλη, ή φέρουσα προς τήν περιστφον αυλήν τοϋ 
βαλανείου (πρβλ. 1ΙΑΕ 1962, 168).

Ό τρόπος τής στεγάσεως τής έξέδρας άποτελεΐ έπίσης πρόβλημα, τό 
όποιον είναι άμφίβολον άν θά εύρη τήν οριστικήν του λύσιν. 'Υποθέτω ότι ή 
στέγη ήτο ξυλίνη καί επίπεδος ώς καί είς άλλας παρόμοιας κατασκευάς μεγα
λοπρεπών μνημείων. (Πρόπυλον προϊουστινιανείου 'Αγίας Σοφίας Κωνσταν
τινουπόλεως, Α. Μ. Schneider, Jdl 50, 1935, ΑΑ 304. Τοϋ αύτοϋ, Die 
Hagia Sophia zu Konstantinopel, Berlin 1939, 8 εΐκ. 3. Πρόπυλον βασι
λικής Θεβέστης, A. Ballu, Le monastere byz. de Tebessa, Paris 1897. 
Βλ. άποκατάστασιν δυτ. όψεως.) Καθέτως έπί τοϋ οπισθίου τοίχου τής στοάς 
άπεκαλύφθησαν δύο άποχετευτικοί άγωγοί τών όμβριων ύδάτων. ’Εκ τούτων 
ό εις εύρίσκεται εις τό ανατολικόν άκρον τής έξέδρας καί είναι κτιστός διά λί
θων καί κεραμεικοϋ κονιάματος καί άπολήγει έπί τών μαρμάρινων πλακών 
τοϋ δαπέδου τής στοάς. Έντεΰθεν λαξευτή λοξή αύλαξ, τομής ήμικυκλικής, 
παρωχέτευε τά υδατα έπί τοϋ λιθοστρώτου τής Έγνατίας. 'Ο ετερος τών άγω- 
γών εύρίσκεται κατά τό μέσον τοϋ οπισθίου τοίχου τής στοάς καί άνατολικώς 
τής εισόδου προς τον λουτρώνα. ’Έχει πλάτος 0.10 μ., τομήν ήμικυκλικήν καί 
άπολήγει καί οδτος, ώς καί ό πρώτος, έπί τοϋ δαπέδου τής στοάς, όπόθεν διά 
λοξής αυλακος έκβάλλει ωσαύτως έπί τής παρερχομένης όδοΰ. Έάν ή στέγη
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ήτο μονόρρικτος, τότε δεν θά ύπήρχεν ή ανάγκη των δύο περιγραφεισών υδρορ
ροών εις την έσωτερικήν άπόληξιν της στέγης. Αύται ώς προορισμόν είχον 
τήν άπορροήν των ύδάτων εκείνων, τά όποια παρέμενον εις τό οπίσθιον τμήμα 
τής οριζοντίου στέγης.

Κατά, τήν άνασκαφήν τοΰ παρελθόντος έτους ήρευνήθη ό μέσος 
Β. ΛΟΥΤΡΩΝ. , ™ - , „ , Q , , νοίκος του λουτρωνος και οιεπιστωυησαν μετασκευαι τινες εις τον
χώρον τούτον. Προσέτι διετυπώθη τότε ή ύπόθεσις ότι ό άνατολικός τοίχος 
αύτοϋ ενδεχομένως νά προέρχεται έκ μεταγενεστέρων μεταποιήσεων. Ή έφε- 
τεινή άνασκαφή άπέδειξεν ώς ορθήν τήν ύπόθεσιν εκείνην. Διότι μετά τήν 
άπομάκρυνσιν τών κρημνισμάτων, εντός τών οποίων εύρέθησαν πολλά τεμάχια 
λεπτών μαρμάρινων πλακών, ήλοι, τμήματα τοξυλλίων έκ τών γεφυρούντων 
τούς πεσσίσκους τοΰ ύποκαύστου, διεπιστώθη ότι ό άνατολικός τοίχος προ- 
χείρως καί άνευ θεμελιώσεως έκτίσθη επί τοΰ δαπέδου τοΰ ύποκαύστου καί 
άνοργάνως προσεκολλάτο εις τον κάθετον επ’ αύτοΰ βόρειον τοίχον τοΰ δια
μερίσματος. ΙΙροϊούσης τής σκαφής άνεφάνησαν καί μετά τον τοίχον τούτον 
επί τοΰ συνεχιζομένου δαπέδου στηλΐδες τοΰ ύποκαύστου όμοιαι κατά τό μέ
γεθος καί τήν διάταξιν προς τάς τής δυτικής πλευράς τοΰ χώρου. Κατά τήν 
ΒΑ. γωνίαν τοΰ διαμερίσματος, εις τό πάχος τοΰ τοίχου καί εις βάθος 0.50 μ., 
άνοίγεται κατακόρυφος καπνοδόχος διατηροΰσα άκέραιον τον πήλινον σωλήνα, 
δι’ ής έξήρχετο ό καπνός τοΰ ύποκαύστου. Καί έφ’ όλου μέν τοΰ δαπέδου τοΰ 
ύποκαύστου διεκρίνοντο ίχνη ιδιαιτέρως όμως περί τήν καπνοδόχον υπήρχε 
πυκνή αιθάλη έν πολλοΐς στερεοποιηθεΐσα. Επομένως ό άνευρεθείς άγωγός δεν 
έχρησίμευεν ώς σωλήν θερμάνσεως άλλά ώς πραγματική καπνοδόχος. Είναι 
άνάγκη νά γίνη ή διάκρισις μεταξύ καπνοδόχων καί σωλήνων θερμάν
σεως, διότι άμφότερα τά είδη διεπιστώθησαν κατά τήν άνασκαφήν. Οί μέν 
πρώτοι ούδαμοΰ άλλοΰ τοΰ άνασκαπτομένου λουτρώνος υπάρχουν, οί δέ δεύτε
ροι, έλλειψοειδοΰς τομής καί στερεούμενοι επί τών καθέτων τοίχων καλυπτό
μενοι δέ υπό τής όρθομαρμαρώσεως, συναντώνται σχεδόν πανταχοΰ. Εις τού
τους δεν εύρέθησαν υπολείμματα ή ίχνη αιθάλης. Δέν πρέπει λοιπόν νά συγ- 
χέωνται οί καπνοδόχοι καί οί σωλήνες (tubuli) θερμάνσεως. Έκατέρα κατη
γορία ειχεν ιδιαίτερον προορισμόν. Οί καπνοδόχοι έχρησίμευον διά τήν άπορ- 
ρόφησιν τοΰ καπνού τοΰ εΐσορμώντος έκ τής εστίας (praefurnium) εις τον 
χώρον τοΰ ύποκαύστου (Jakobi, Das Romerkastell, Saalburg 1898, 246 
κ.έξ. G. Fusch, Tiber Hypokausten Heizungen, Hannover 1910, 27. 
D. Krenker-E. Kruger, Die Trierer Kaiserthermen, Augsburg 1929, 
333). ’Αλλά καί ό καπνός αύτός δέν ήτο πυκνός, διότι διά τήν θέρμανσιν τών 
ύποκαύστων έχρησιμοποιοΰντο είδικαί ποιότητες ξύλων ξηρών, τά όποια είχον 
τήν ιδιότητα νά μή δημιουργούν πυκνόν καπνόν. Δέν εύσταθεΐ, νομίζω, ή
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άποψις ότι διά τήν θέρμανσιν των χώρων γενικώς των λουτρών έχρησιμο- 
ποιοϋντο συνήθως ξυλάνθρακες (J. Durm, Die Baukunst der Etrusker 
und Romer3, Handbuch der Architektur, II, 1905, 358 κ.έξ. A. Ορλανδος, 

Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική2, Άθήναι 1958, 106). Διότι έναντίον τής χρή- 
σεως ξυλανθράκων όμιλοϋν άφ’ ενός ή παρά Πλουτάρχω παρατήρησις καθ’ ήν 
«Το από τής ελαίας πϋρ τά μεν σώματα ταϊς πυρίαις εύ διατίθησι, τοϊς 
δέ βαλανείοις πολέμιόν έατι καί λυμαίνεται τψ πινάκωσιν αυτών καί τούς 
θεμελίους νποκαυόμενον. "Οθεν οι χαρίεντες άγορανόμοι τούς έργολαβοϋντας 
ονκ έώσιν έλαίνοις ξύλοις χρήσθαι» άφ’ ετέρου ή επιβολή κυρώσεων εις 
έκείνους, οίτινες άντί ξύλων δι’ άνθράκων έτροφοδότουν τούς λουτρώνας 
(Η. Auchtler, Bader und Badenwesen der Romer nach antiken Schrift- 
quellen έν D. Krenker-E. Kruger, έ.ά. 333 κ.έξ.). Μόνον πολύ άργό- 
τερον έχρησιμοποιοϋντο καί ξυλάνθρακες. Ή έν τώ πάχει λοιπόν τού τοίχου 
τού ήμετέρου μέσου οίκου άνοιγομένη οπή μετά πήλινου σωλήνος δεν είναι 
ολκός θερμού άέρος άλλά καπνοδόχος, διά του όποιου άπηλλάσσετο τό ύπό- 
καυστον έκ του πολλοΰ ή ολίγου καπνού, τού προερχομένου έκ τών εις τήν 
εστίαν καιομένων ξύλων.

Τό δλον διαμέρισμα τού τμήματος τούτου τού μέσου οίκου δια
στάσεων 7.40 μ. Χΐ1.60 μ. επικοινωνεί διά μιας στενής εισόδου πλ. 1.50 μ., 
ής ό μαρμάρινος ουδός διετηρήθη κατά χώραν, πρός Δυσμάς προς παραλ
ληλόγραμμον χώρον (5.60 μ. Χ3.30 μ.), ό όποιος αποτελεί συνέχειαν τού με
γάλου ύποκαύστου. Διότι και ενταύθα διεπιστώθησαν στυλίσκοι ύποκαύστου 
τριάκοντα εξ έν συνόλω, κάτωθι δέ τού ουδού τοξωτόν άνοιγμα έπιτρέπον τήν 
έπικοινωνίαν μεταξύ τών δύο ύπό τό δάπεδον ύποκαύστων (πίν. 57β). Εις τόν 
δυτικόν τοίχον τού μικρού τούτου μεθ’ ύποκαύστου χώρου άνοίγεται στενή 
είσοδος (1.10 μ.), διά τής οποίας συνδέεται τούτο πρός τό άποδυτήριον, ένώ 
δι’ έτέρας εις τόν βόρειον τοίχον πρός τήν αυλήν ή τό αίθριον τού λουτρώνος.

’Εκ τού μεγάλου διαμερίσματος έτεραι δύο ΐσοπλατεΐς είσοδοι (1.50 μ.) 
έπί τού βορείου τοίχου, οδηγούν ή μέν μία πρός τό αίθριον ή δέ άλλη πρός 
παραλληλόγραμμον διαμέρισμα πλάτους 5.30 μ. καί μήκους 3.50 μ. (πίν. 58α). 
Τό δάπεδον τού δωματίου τούτου είναι έστρωμένον διά μαρμαροθετήματος, τό 
οποίον δια μαρμάρινης λευκής ταινίας διαιρείται σταυροειδώς εις τέσσαρα διά- 
χωρα. Εκ τούτων, χιαστί τεθειμένων, τά δύο ποικίλλονται διά συνεχομένων 
εξαγώνων εκ πολυχρώμων πλακιδίων (κυανοΰν, βαθύ έρυθρόν, λευκόν μετ’ έν
τονων κυανών φλεβών), τά δέ ετερα δύο διά τετραγώνων τών αυτών ώς άνω 
χρωμάτων πλακιδίων (πίν. 58βκαί59α). Εις τόν ανατολικόν τοίχον καί πρός τό 
νότιον τμήμα αυτού άνοίγεται κόγχη έλλειψοειδοΰς τομής, βάθους 0.60 μ. καί 
πλάτους 1.15 μ., εχουσα κατά τό κέντρον αύτής άνοιγμα πλάτους 0.65 μ. χρη- 
σιμεύον ως φωτιστική θυρίς. 'Η εΰρεσις παρά τόν τοίχον τούτον καί κάτωθι
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του κογχωτοΰ άνοίγματος μικράς ιωνικής βάσεως κιονίσκου καί ή κατά χώ
ραν ΰπαρξις έπί τής κόγχης χυτοϋ μολύβδου σχήματος ρόδακος, μεγέθους δ’ 
δσον και ή πλίνθος τής βάσεως, άγουν είς τό συμπέρασμα οτι έπί τής κογ- 
χωτής θυρίδος έπεκάθητο ή μικρά βάσις καί επ’ αυτής κιονίσκος διαμορφου- 
μένης οΰτω τής θυρίδος είς δίλοβον παράθυρον.

Κατά τον καθαρισμόν του χώρου τούτου παρετηρήθησαν δύο στρώματα 
πυράς- τό εν σχεδόν έπί του δαπέδου πάχους 0.10 μ. καί τό έ'τερον είς ύψος
0.50 μ. πάχους 0.30 μ. Μεταξύ των κρημνισμάτων εύρέθησαν πέντε χαλκά 
νομίσματα, μαρμάρινα πλακίδια έκ τής πλακώσεως, τεμάχια άμφιγλύφων θω
ρακίων, τμήματα κιονίσκων, βάσις κίονος, πλήθος κεράμων, όστρακα καί τινες 
ήλοι.

Διά δύο ίσομεγέθων θυρών, πλάτους 1.65 μ. κατά τον βόρειον τοίχον, ό 
χώρος οδτος έπικοινωνεΐ προς έ'τερον διαμέρισμα διαστάσεων 5.90 μ. X 5.30 μ., 
τοϋ οποίου τό δάπεδον συνίσταται έξ άκατεργάστων σχεδόν ογκωδών μαρμά
ρων τό δεύτερον ένταΰθα χρησιμοποιηθέντων (πίν. 59β). Κατά μήκος τής άνα- 
τολικής καί τής νοτιάς πλευράς, ένθα δεν ύφίσταται πλέον πλάκωσις, μετά έρευ
ναν, άπεκαλύφθησαν είς βάθος 0.50 μ. έτερον δάπεδον έκ κανονικών άνισομε- 
γέθων πλακών λευκού μαρμάρου καί υπολείμματα όμοιοχρώμου όρθομαρμαρώ- 
σεως. Είς τό βάθος τού δαπέδου τούτου καί κατά την ΝΑ. γωνίαν εύρέθη 
αγωγός, δστις διατρυπών τον ανατολικόν τοίχον άπολήγει είς την έξωτερικήν 
παρειάν αυτού διοχετεύων τά δδατα είς τον υπόνομον τής άνατολικώς όριζου- 
σης τό διαμέρισμα τούτο παρόδου, άποκαλυφθείσης κατά την έφετεινήν ανα- 
σκαφήν (βλ. κατωτέρω). 'Η άποχέτευσις αδτη έγένετο διά μολυβδίνου σω- 
λήνος, κυκλικής διατομής καί διαμέτρου 0.06 μ. ’Επίσης ύπό τό νεώτερον δά
πεδον εύρέθησαν τεμάχια τοιχοβάτου καί εξ νομίσματα. 'Η έρευνα είς τον χώ
ρον τούτον θά συνεχισθή.

Κατά την ΒΑ. γωνίαν τού συγκροτήματος τού λουτρώνος άπεκαλύφθη 
πέρυσι (βλ. ΠΑΕ 1962, 173) διαμέρισμα, τό όποιον χωρίζεται διά τοίχου έκ 
τού παρακειμένου δυτικώς χώρου. Παρετηρήθη τότε δτι ό διαχωριστικός των 
δύο διαμερισμάτων τοίχος είναι μεταγενέστερος καί δτι άμφότερα άπετέλουν 
ένα μεγάλον χώρον τού άφόδου τού λουτρώνος. ’Εφέτος ήρευνήθη έτι συστη- 
ματικώτερον δλον τό διαμέρισμα, είς τό όποιον οδηγεί, έκτος τής εις την 
περίστυλον αύλήν άνοιγομένης εισόδου, καί στενομήκης διάδρομος. Έρευνη- 
θέντος τού κατεστραμμένου δαπέδου διεπιστώθη ή ΰπαρξις δύο παραλλήλως 
βαινόντων κτιστών αγωγών άποχετεύσεως τομής τετραγώνου, έκβαλλόντων 
είς τον κεντρικόν άγωγόν τής παρόδου (πίν. 60α). Προσέτι είς την ΒΑ. γω
νίαν τού αυτού μεγάλου αποχωρητηρίου, μετά λεπτομερή έρευναν, άπεκαλύφθη, 
κεκαλυμμένος ύπό χωμάτων καί μικρών λίθων, κάθετος άποχετευτικός άγωγός
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πήλινος, τομής κυκλικής, τον όποιον προστατεύει όμοιόσχημον περί αύτόν 
τοιχίον (πίν. 60β). Πρόκειται προφανώς περί αποχετευτικού άγωγοϋ έπικοι- 
νωνοΰντός ποτέ μετά τής στέγης, έξ ής παρωχέτευε τά όμβρια υδατα εις τον 
κεντρικόν άγωγόν τής παρόδου. Κατά την βάσιν τής αυτής γωνίας (ΒΑ.) του 
δωματίου, κατεστραμμένης κατά τό άνώτερον τμήμα αυτής, παρετηρήθη ότι ή 
κατασκευή δεν ήτο ή συνήθης, ήτοι άργολιθοδομή μετά κεραμεικοΰ κονιάματος 
καί παρεμβαλλομένων οριζοντίων ζωνών έξ επαλλήλων πλίνθων, αλλά συνετί- 
θετο έκ μεγάλων σχετικώς μαρμάρων έγγωνίων ομοιομόρφων κατά τό σχήμα 
ίσοδόμως τεθειμένων καί ισοϋψούς οριζόντιας στρώσεως (πίν. 61α). Τό σύστημα 
τούτο τής τοιχοποιίας έφαρμόζεται μόνον κατά τάς τρεις γωνίας τού όλου συγ
κροτήματος τού λουτρώνος την ΝΑ. την ΒΑ. καί την ΒΔ. "Ενεκα τού συστή
ματος τούτου δομής υπέθεσα, κατ’ άρχάς τουλάχιστον διά την ΝΑ. γωνίαν, ότι 
τό τμήμα τούτο τού τοίχου προήρχετο έξ άρχαιοτέρου καί ΐσως ελληνιστικού 
κτίσματος, άλλ’ ή διαπίστωσις ότι τό αυτό σύστημα τοιχοδομίας έφηρμόσθη καί 
εις τάς άλλας δύο γωνίας τού κτηρίου καί μάλιστα κατά τρόπον όχι καί τόσον 
έπιμελή, ώς καί ή χρήσις τοιαύτης ΐσοδόμου τοιχοδομίας εις χριστιανικά 
κτήρια τής ’Ανατολής καί τής ’Αφρικής, μέ έπεισαν ότι αί γωνίαι αδται είναι 
σύγχρονοι προς τό κτήριον καί ότι ή έκ ξεστών λίθων δομή άπέβλεπεν εις τήν 
στερεωτέραν κατασκευήν τών γωνιών. Ό σκοπός όμως οδτος δεν έπετεύχθη. 
Τό έφαρμοσθέν μεικτόν σύστημα είχε τό αντίθετον αποτέλεσμα. Διότι, ένώ όλοι 
οί άλλοι έξ άργολιθοδομής τοίχοι διετηρήθησαν καλώς καί εις αρκετόν ύψος, 
εις τάς γωνίας οί επί τού περιγραφέντος ΐσοδόμου συστήματος έδραζόμενοι 
κατερρευσαν μέχρι τής έδράσεως αυτών, ’ίσως ενεκα τής άνομοιομορφίας τού 
υλικού καί τής κακής συνδέσεως.

’Από τής Έγνατίας οδού καί τού σημείου ένθα απολήγει προς Άνα-
1 · 11Α1 L>aU2j» ^ e 5 /

τολας ή έξέδρα-στοά μέχρι τής ΒΑ. γωνίας τού οκταγώνου ναού 
διήκει δευτερεύουσα οδός (ώς πάροδος εις τό εξής θά χαρακτηρίζεται), αγνώ
στου είσέτι πλάτους, ήτις ορίζει άνατολικώς δλον τό άνασκαφέν συγκρότημα 
ήτοι τήν πρόθεσιν μετά τού διακονικού καί τού «χορβανα», τό βαπτιστήριον 
καί τον λουτρώνα. 'Η άνασκαφή, ήτις, καί εις τό σημεϊον τούτο ώς καί εις τήν 
Έγνατίαν, είναι λίαν δυσχερής έ'νεκα τών μετακινηθέντων ογκολίθων τού κα
ταστρώματος, έ'φερεν εις φώς εύρύν κτιστόν οχετόν, τετραγώνου διατομής, 
έπιμελώς κτισμένον, κείμενον κατά τον άξονα τής παρόδου καί όχοντα κατεύ- 
θυνσιν από Βορρά προς Νότον. Προσέτι εις τήν δυτικήν παρυφήν τής οδού 
καί άνερχόμενον διά τής βάσεως εις ύψος 0.30 μ. περίπου έπί τού έξωτερικοΰ 
τοίχου τού κτηριακού συγκροτήματος, διεπιστώθη παχύ καί ισχυρόν υδραυλι
κόν κονίαμα, τομής τετάρτου κύκλου, τό όποιον διαμορφοΰται εις πρόσγειον 
αύλακα, ήτις ώδήγει τά έκ τών στεγών τού κτηρίου καί παρά τον τοίχον αύ-
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του καταρρέοντα όδατα τής βροχής εις το κέντρον τής παρόδου καί έν συνεχεία 
εις τον οχετόν, άποτρεπομένης ουτω τής διεισδύσεως αυτών εις τά θεμέλια 
τοΰ κτηρίου (πίν. 61β). Αί έργασίαι εις την πάροδον θά συνεχισθώσι.

Δ. ΑΙΘΡΙΟΝ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ.
Συγχρόνως ήρευνήθη καί ό δυτικώς του νάρθηκος 
τοΰ ’Οκταγώνου χώρος προς άποκάλυψιν ύπάρχοντος

ενδεχομένως αίθριου.

Κατά μήκος τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος καί εις βάθος όλιγώτερον 
τών 0.20 μ. άνεφάνησαν υπολείμματα αρχαίου δαπέδου συνισταμένου έκ λευ
κόφαιων τετραγώνων πλακών. Πόσον εκτείνεται προς Δυσμάς τό δάπεδον 
τοΰτο καί αν άποτελεΐ μέρος τοΰ αίθριου τοΰ ’Οκταγώνου δεν είναι είσέτι 
γνωστόν. Ή περαιτέρω ε'ρευνα θά δώση άπάντησιν εις τά ερωτήματα ταΰτα.

’Επίσης περί την ΝΔ. γωνίαν τοΰ νάρθηκος έγένοντο δοκιμαστικαί τομαί 
ίνα διαπιστωθή έάν ή παράλληλος προς την Έγνατίαν καί τέμνουσα άπό Δυ- 
σμών προς Άνατολάς τήν έμπορικήν ’Αγοράν τών Ρωμαϊκών χρόνων οδός 
συνεχίζεται καί κατά μήκος τοΰ νοτίου εξωτερικού τοίχου τοΰ ’Οκταγώνου. 
Προς τό παρόν ή ε'ρευνα ούδέν τό συγκεκριμένον άπέδωκεν. Εύρέθησαν μόνον 
εις βάθος 1.50 μ. άπό τής στάθμης τοΰ δαπέδου τοΰ νάρθηκος θεμέλιά τινα 
κτηρίου άγνώστου προορισμοΰ καί άρχαιοτέρου τών άνασκαπτομένων.

Ε. ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ 
ΟΚΤΑΓΩΝΟΝ.

Ή ε'ρευνα εντός τοΰ οκταγώνου ναοΰ άπέβλεψεν εις
διακρίβωσιν τοΰ σχήματος καί τών διαστάσεων τοΰ υπό 
τό ’Οκτάγωνον διαπιστωθέντος κατά τό παρελθόν έτος 

άρχαιοτέρου κτίσματος (ΠΑΕ 1962, 177 κ.έξ.).

Εις τήν κόγχην τοΰ Ηεροΰ Βήματος γενομένων εγκαρσίων τομών εις τον 
μεταξύ τών άναβαθμών τοΰ ήμικυκλικοΰ σύνθρονού καί τον έξωτερικόν τοί
χον τής άψϊδος χώρον, ήλθον εις φώς τμήματα παλαιοτέρας ήμικυκλικής κόγ
χης έχούσης τό αύτό προς τήν νεωτέραν κέντρον καί τήν αυτήν χορδήν, ένώ ή 
άκτίς είναι μικροτέρα κατά 1 μ. (πίν. 62α). Τό μεταξύ τών τοίχων τών δύο 
άψίδων κενόν πληροΰταΤ διά κρημνισμάτων πιθανώτατα έκ τοΰ άρχαιοτέρου 
ναοΰ. Κατά τήν βορείαν πλευράν άνεφάνη καί τμήμα τοΰ άνατολικοΰ τοίχου 
τής άρχαιοτέρας βασιλικής συνδεόμενον μετά τής κόγχης. Δυστυχώς ένεκα 
τών μεταγενεστέρων κατασκευών κατεστράφη ή προς Βορράν προέκτασις τοΰ 
τοίχου τούτου ώστε, προς τό παρόν τουλάχιστον, νά είναι άδύνατος ό καθορι
σμός τοΰ μήκους αύτοΰ, επομένως καί τοΰ πλάτους τοΰ βορείου κλιτούς, έάν 
ύποτεθή ότι τό άναφανέν κτίσμα ήτο τρίκλιτος βασιλική.

Κατά τό κέντρον τοΰ ’Οκταγώνου άνευρέθησαν καί έτερα τμήματα ψηφι
δωτού δαπέδου. Τοΰτο έκτείνεται μέχρι τοΰ βορείου έξωτερικοΰ τοίχου
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του ναού άνατολικώς δέ συνεχίζεται προς την κατεύθυνσιν τής άψϊδος.
Τδ άναφανέν ψηφιδωτόν, άρίστης διατηρήσεως, διαιρείται εις διάχωρα 

πληρούμενα διά διαφόρων συνθέσεων, ήτοι δένδρου εις τό κέντρον μετ’ άντι- 
νώτων πτηνών, άτινα ραμφίζουν βλαστούς καί καρπούς, άντωπών ταών επί 
κρατήρος, έκ του όποιου άναβαίνει καί διακλαδοϋται έφ’ όλης τής επιφάνειας 
του διαχώρου καρποφόρος κληματίς (πίν. 62β).

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΤΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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ΠίΝΑΞ 56 ΠΑΕ 1963. — 9. αναςκαφη οκταγώνου φιλιππων

Γενική άποψις τής άποκαλυφθείσης έξέδρας — στοάς — άνατολικώς 
των προπυλαίων.
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ΠΑΕ 1963. — 9. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ" ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠίΝΑΞ 57

β. 'ϊπόκαυστον τοΰ μέσου οίκου.
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ΠίΝΑΞ 58 ΠΑΕ 1963. — 9. αναςκαφη οκτάγωνου φιλιππων

α. Διαμέρισμα-προθάλαμος τοϋ μέσου οίκου μετά δαπέδου 
έκ μαρμαροθετημάτων.

β. Λεπτομέρεια της άνωτέρω είκόνος.
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α. Λεπτομέρεια τής είκόνος, πίν. 58α.

β. Διαμέρισμα βορείως τοΰ προθάλαμου τοϋ μέσου οϊκου.
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ΠίΝΑΞ 60 ΠΑΕ 1963. — 9. ανλςκαφη οκτάγωνου φιλιππων
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ΠίΝΑΞ 62 ΓΊΑΕ 1963. — 9. αναςκαφη οκτάγωνου φιλιππων

α. AL δύο ομόκεντροι κόγχαι. Ή άρχαιοτέρα (εσωτερική) καϊ ή 
νεωτέρα (εξωτερική).

β. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου άναφανέντος ύπό την πλακόστρωσιν 
τού ’Οκταγώνου καί άνήκον εις τόν άρχαιότερον ναόν.
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