
14. ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ερευναι εν λεχαιω.

Μετά τριετή διακοπήν έπανελήφθη εφέτος είς τον αρχαιολογικόν χώρον 
τοΰ Λεχαίου ή άνασκαφική έρευνα μέ σκοπόν την περαιτέρω διερεΰνησιν 
τοΰ νοτίως τοΰ πρώτου αίθριου τής εκεί παλαιοχριστιανικής βασιλικής έκτει- 
νομένου χώρου (πίν. 181α), δπου κατά τό 1959 ειχεν άποκαλυφθ-ή συγκρό
τημα παλαιοχριστιανικών ο’ικιών (ΠΑΕ 1959, 136-137 είκ. 1) '.

1. ΟΙκίαι : Έν πρώτοις ώλοκληρώθη ή άνασκαφή τής κατά τό 1959 
έν μέρει μόνον άποκαλυφθείσης οικίας V τής κειμένης έξωτερικώς τοΰ τοίχου 
τής βασιλικής (ΠΑΕ 1959, 136 είκ. 1 καί πίν. 118β), εφοδιασμένης δέ, ως 
έσημειώθη τότε, διά σιγμοειδούς (C) κτίστου άκκουβίτου ευρισκομένου έν 
επαφή προς τον τοίχον τής βασιλικής (είκ. 1) 1 2. Ή οικία V άποτελεΐται εκ 
πέντε χώρων, εκ τών οποίων σπουδαιότεροι είναι δυο : Ό περιέχων τό άκ- 
κοΰβιτον και εις, σχετικώς μέγας, ελαφρώς ακανόνιστου ορθογωνίου κατόψεως 
χώρος (μήκ. 7.70, πλατ. 4.80 μ.) μέ άξονα από Α. προς Δ. Ό χώρος τοΰ 
άκκουβίτου (πίν. 181(3 και 182α. Πρβλ. καί ΠΑΕ 1959, πίν. 118β) είναι σχε
δόν τετραγωνικής κατόψεως (μήκ. 5.35, πλατ. 5.05 μ.) προσιτός δέ από Ν., 
από μικροτέρου δωματίου μέ είσοδον Ιπίσης από Ν., χρησιμεΰοντος δέ ως 
προθάλαμου τοΰ άκκουβίτου 3. Τοΰ προθάλαμου τοΰτου διεσώθη έν μέρει τό 
δάπεδον, έστρωμένον δΤ οπτών πλίνθων (πίν. 181β καί 182α)- καταστροφήν 
μερικήν είχεν υποστή ήδη είς παλαιούς χρόνους κατά τήν διάνοιξιν τάφρου 
προς έγκατάστασιν πήλινων σωλήνων αγωγού ύδατος. Ό χώρος τοΰ άκκου
βίτου έπικοινωνεΐ επίσης διά θΰρας προς Δ., προς τον χώρον ό όποιος περιέ- 
κλειε τον τάφον (πίν. 182α. Πρβλ. καί ΠΑΕ 1959, 133 -135 πίν. 118β), ούτος 
δέ πάλιν διά θΰρας προς Ν. έπικοινωνεΐ προς τον μεγάλον είς σχήμα όρθιου 
ορθογωνίου χώρον (πίν. 182β). Ό τελευταίος είναι προσιτός διά θΰρας πλά
τους 0.75 μ. άπό Α., έκ στενού, πιθανώτατα ασκεπούς διαδρόμου, παρεμβαλλο-

1 Κατά τήν εφετινήν ερευνάν είχον ώς επιστημονικούς βοηθούς τούς τελειό
φοιτους τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Διαμαντήν 
Τριαντάφυλλον καί Δίδα 'Ελένην Μανταφούνη.

2 Τά δημοσιευόμενα αρχιτεκτονικά σχέδια έξεπονήθησαν εύγενώς υπό τής 
Διευθύνσεως Άναστηλώσεως τοΰ Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

8 Τό σχέδιον είκ. 1 δέν είναι καθ’ ολοκληρίαν άκριβές.
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μενού μεταξύ τοΰ ανατολικού τοίχου του καί τού προθάλαμου τού άκκουβίτου, 
επικοινωνεί δέ περαιτέρω άφ’ ενός προς Β. διά θύρας πλατ. 1.40 μ., προς 
πλαγιαστόν ορθογώνιον διαμέρισμα έκτεινόμενον δυτικώς τού χώρου μέ τον τά
φον (πίν. 191α-β) και άφ’ ετέρου προς Α., διά θύρας πλατ. 0.90 μ. άνοιγομέ- 
νης απέναντι τής προηγουμένης, πιθανώτατα προς ανοικτόν χώρον, ως συνά
γεται έκ τής μορφής τοΰ κατωφλιού. Άργότερον ή εν λόγφ θύρα έφράχθη. 
Τό δάπεδόν του εύρίσκεται κατά μίαν βαθμίδα χαμηλότερον τής στάθμης τού 
δαπέδου τού προηγουμένου—τού πλαγιαστού—διαμερίσματος και κατά δύο 
βαθμίδας χαμηλότερον τής στάθμης των δαπέδων τοΰ χώρου μέ τον τάφον 
καί τού διαδρόμου. Ήτο δέ απλώς πατημένου- μόνον παρά τήν βορειοδυτικήν 
γωνίαν του φαίνεται νά ήτο έν μέρει έστρωμένον δι’ οπτών πλίνθων (πίν. 183α). 
Εις τό μέσον περίπου τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ περιγραφομένου χώρου προέχει 
κατασκευή τις ως παραστάς (πίν. 183β)- επειδή εις τήν αντίστοιχον θέσιν, έν 
επαφή προς τύν βόρειον τοίχον τοΰ χώρου, δέν εΰρέθη όμοια κατασκευή, 
πάρισόν της, ουδέ ήδύνατο νά ύπάρχη ένεκα τής εκεί άνοιγομένης θύρας, 
πρέπει ή προκειμένη κατασκευή νά έξηγηθή πιθανώτατα ως κτιστός υπο
στάτης τραπέζης (πρβλ. όμοίαν κατασκευήν εις τό πρώτον διαμέρισμα τής 
οικίας IX. ΠΑΕ 1960, 162). Τό κάτω άπότμημα κορμού κίονος (διαμ. 
βάσ. 0.23 μ.), στημένου άνεστραμμένως εις τό δυτικόν μέρος τοΰ έν λόγφ 
διαμερίσματος, φαίνεται νά έχρησίμευεν ως υποστάτης έλευθέρως ίσταμένης 
τραπέζης, δπως ακριβώς καί εις τό μόλις μνημονευθέν διαμέρισμα τής οικίας 
IX. "Αφθονα θραύσματα κεραμίδων εις τήν έπίχωσιν τών δύο τελευταίων 
διαμερισμάτων ύποδηλοΰν δτι ήσαν στεγασμένοι.Ό προς Ν. χώρος ήτο άρχι- 
κώς ανοικτός, ως ήδη έσημειώσαμεν, ελεύθερος- ακολούθως δμως, δτε περί 
τήν οικίαν V έκτίσθησαν ά'λλα διαμερίσματα (οικία XI), μετετράπη οΰτος 
κατά τό ανατολικόν ήμισυ εις αυλήν προσιτήν από Α., κατά τό δυτικόν δέ 
ήμισυ ένεσωματώθη εις τήν παραπλεύρως κτισθεΐσαν οικίαν XI (πίν. 182β 
δεξιά. Βλ. κατωτ. σ. 146). Τό ανατολικόν του τμήμα, έντός τού οποίου 
κεΐται τό έτερον έκ τών κατά τό έτος 1959 εις τήν περιοχήν αυτήν άπο- 
καλυφθέντων δύο φρεάτων (ΠΑΕ 1959, 136), ανήκε προφανώς εις τήν 
οικίαν V.

'Η οικία V, έκτισμένη δι’ ευτελών υλικών (άργολιθοδομή μέ πηλόν) 
προχείρως, ως κατασκευή ανάγκης, χρονολογείται, ως τά ά'λλα τά εις προη- 
γουμένας έρεύνας άνασκαφέντα συμπλέγματα κατοικιών, εις τούς μετά τήν 
καταστροφήν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής χρόνους (πρβλ. ΠΑΕ 1960, 
164-165). Έχρησιμοποιήθησαν καί έδώ θραύσματα έκ τών μαρμάρινων 
μελών τής τελευταίας.

Περαιτέρω άνεσκάφη έξ ολοκλήρου ή νοτίως τής οικίας V έπίσης 
δέ κατά τό 1959 έπισημανθεϊσα οικία VI, περί τής οποίας εΐχομεν παρα-
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τηρήσει (ΠΑΕ 1959, 136 - 137) ότι διεκρίνετο διά την κανονικότητα 
των χώρων της, εΐχομεν δέ εις αυτήν προσγράψει δυο κατά τάς ερευ
νάς τοΰ έτους 1959 άποκαλυφθείσας προς Β. αυτής δεξαμενάς : μίαν 
ήμικυκλικήν εν επαφή προς την οικίαν και την έτέραν, τετράπλευρον, εις μι- 
κράν άπόστασιν βορειότερον (εΐκ. 1 και πίν. 184α). Τά προκείμενα κτίσματα 
είναι χαρακτηριστικά επίσης, διότι, έν άντιθέσει προς τήν οίκίαν V καί τάς 
όμοιας της, εις τήν τοιχοδομίαν των έχρησιμοποιήθη άσβεστος. Ή οικία VI 
έχει έν κατόψει σχήμα πλαγιαστού ταϋ (Τ) μέ άξονα από Α προς Δ., άπο- 
τελεΐται δ’ έκ πέντε έν δλω χώρων, ήτοι τριών, οί όποιοι, διατεταγμένοι 
είς σειράν, σχηματίζουν οίονεί τό σκέλος τοΰ ταϋ (όλικοϋ μήκους 11.60, πλά
τους προς Α. 6.85 καί προς Δ. 6.90 μ.) καί δυο, οί οποίοι, τοποθετημένοι 
έγκαρσίως έν έπαφή προς τό έτερον πέρας τοΰ κατά τον ως ανωτέρω τρόπον 
σκέλους τοΰ ταϋ, σχηματίζουν οίονεί τήν κεραίαν του (όλικοϋ μήκους 5.50 
καί πλάτους 9.50 μ.) (πίν. 184α). Ό πρώτος έκ τών ως ανωτέρω χώρων 
(πίν. 184β) είναι στενομήκης (έσωτερικοΰ μήκους 5.45, πλάτους 2.30 μ.)' 
ομοίως καί ό επόμενος, μεσαίος (πλάτους 2.15 μ.)' ό τρίτος είναι σχεδόν 
τετράγωνος (μήκους 5.60 καί πλάτους 5.25 μ.). Οί χώροι τής κεραίας τοΰ 
ταϋ (πίν. 185α) είναι σχεδόν τετραγωνικοί καί ίσοι μεταξΰ των (ό προς Β. 
είναι μήκους 4.05, πλάτους 3.75' τοΰ προς Ν., μήκους 4.05 καί πλάτους 
3.70 μ., δεν διεσώθησαν ή νοτιοδυτική γωνία καί τό πλεϊστον τών εκατέ
ρωθεν αυτής τοίχων).

Τής οικίας VI διεσώθησαν μόνον τά θεμέλια μέχρι τής εύθυντηρίας. 
Άτυχώς δεν παρατηρειται έπ’ αυτών λείψανόν τι ανοίγματος καί δεν δυνά- 
μεθα νά προσδιορίσωμεν μέ ακρίβειαν τά συστήματα έπικοινωνίας τών χώ
ρων τής έν λόγω οικίας μεταξύ των καί προς τά έξω, ως καί — πλήν ενός — 
τήν χρηστικήν λειτουργίαν των. ’Άφθονα θραύσματα κεραμίδων εντός τής 
έπιχώσεως μαρτυρούν μόνον δτι τό οικοδόμημα έφερε σκεπήν. Βέβαιον 
είναι προσέτι δτι ό δεύτερος έκ τών χώρων τοΰ σκέλους τοΰ ταϋ έχρησί- 
μευεν ως δεξαμενή' διεσώθησαν τό ύδατοσταγές επίχρισμά της μέ — ως 
συνήθως — δίεδρον προεξοχήν κατά μήκος τών γωνιών της, έν μέρει τό δά- 
πεδόν της (είς βάθος 0.45 μ. από τοΰ σωζομένου ύψους τών τοίχων) έστρω- 
μένον διά πήλινων πλακών, είς τον νότιον δέ τοίχον καί είς άπόστασιν
0.63 μ. από τής νοτιοδυτικής γωνίας οχετός έκροής (πήλινος σωλήν διαμέ
τρου 0.095 μ.)' έξω δέ, εις τήν θέσιν τής εκβολής τοΰ οχετού, εύρέθη κατά 
χώραν μικρά πωρίνη ορθογώνια λεκάνη (γούρνα) μέ δύο όπάς έκροής προς 
Ν. (έξωτερικαί διαστάσεις : 0.60 X 0.46, βάθος 0.21 μ.) (πίν. 185β). 'Υπό 
πήλινου σωλήνος (διαμ. 0.105 μ.) διαπεράται ό νότιος τοίχος καί τοΰ εξ Α. 
πρώτου έκ τών στενομήκων χώρων τής οικίας VI είς άπόστασιν 0.70 μ. 
άπό τής νοτιοδυτικής γωνίας του’ εις τάς παρειάς δμως τών τοίχων τοΰ έν
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λόγφ χώρου δεν παρατηρεΐται λείψανόν τι επιχρίσματος, ένδείξεως δηλαδή 
περί τοΰ δτι έχρησιμοποιήθη καί οΰτος ως δεξαμενή. Φαίνεται δτι, ως προς 
την χρησιμοποίησιν τοΰ χώρου τοΰτου, ό ιδιοκτήτης τής οίκίας έτροποποίησε 
τό αρχικόν σχέδιόν του.

Έκ των δυο κτιστών δεξαμενών τών άποκαλυφθεισών κατά τάς άνα- 
σκαφάς τοΰ έτους 1959 (βλ. άνωτ. σ. 140) (πίν. 186α) ή ήμικυκλικής κατό- 
ψεως (χορδή 2.50, βέλος 1.26, βάθος από τοΰ σωζομένου ΰψους τών τοίχων 
της 0.90, πάχος τοίχου χορδής 0.50 μ.) προσεκτίσθη εις τήν βορείαν πλευ
ράν τοΰ εξ Α. πρώτου εκ τών στενομήκων χώρων τής οίκίας VI με τό ημι
κύκλιόν της εν επαφή προς τον τοίχον τής οικίας καί τήν χορδήν προς τά 
έξω. ’Έχει δάπεδον έστρωμένον διά πλινθίνων πλακών καί ΰδατοσταγές καί 
με δίεδρους έκφΰσεις κατά μήκος τών γωνιών του επίχρισμα (πρβλ. τό 
άνωτ. σ. 140). Ή δεξαμενή έτροφοδοτεΐτο δι’ δχετοΰ εκ πήλινων σωλήνων 
(σωμάτων μήκος 0.56, διάμετρος εξωτερική 0.115 μ.), ό όποιος, ερχό
μενος από Β., δρθοΰται κατ’ ορθήν γωνίαν πλησίον τοΰ βορείου τοί
χου τής οίκίας, διά νά έκβάλη βεβαίως υψηλά που εντός τής δεξαμενής 
(πίν. 186β). Δι’ ύδραυλικοΰ τίνος συστήματος, υψηλά που διευθετημένου, 
θά ετροφοδοτεΐτο, πιθανώς, εν συνεχεία—έκ τής προκειμένης δεξαμενής—ή 
εντός τής οίκίας ενσωματωμένη μεγάλη δεξαμενή (βλ. άνωτ. σ. 140) Ή 
περιγραφομένη δεξαμενή έχει δυο δχετούς εκροής : τον ενα προς Α. (πή
λινος σωλήν διαμ. 0.115 μ.) κατά 0.30 μ. ΰψηλότερον τοΰ πυθμένος της καί 
τον έτερον (πήλινος σωλήν εσωτερικής διαμέτρου στομίου 0.086 μ.) προς Δ. 
εις τήν στάθμην τοΰ πυθμένος της. Ό πρώτος φαίνεται οτι έξέβαλλεν 
έλευθέρως εις τό έδαφος χωρίς νά συνεχίζεται. Ό έτερος, άποτελοΰμενος 
εκ συστήματος πήλινων σωλήνων (σωμάτων μήκος άφ’ ενός 0.41 καί 
άφ’ ετέρου 0.47 μ., εξωτερική διάμετρος 0.14 μ.), συνεχίζεται καμπτόμενος 
προς Ν. εντός τοΰ έξ Α. πρώτου στενομήκους χώρου διά τοΰ βορείου τοίχου 
τοΰτου' τον διαπερφ άπό Β. προς Ν. υπό τήν στάθμην τοΰ δαπέδου του καί 
εκβάλλει έξω τοΰ νοτίου τοίχου του, μέ τό στόμιόν του εκροής κατά 0.13 μ. 
χαμηλότερον τοΰ πρώτου σωλήνος εκροής, διά τοΰ οποίου είχεν έφοδια- 
σθή ό χώρος, οτε άρχικώς προωρίζετο ως δεξαμενή (βλ. άνωτ. σ. 140-141). 
Διά τήν έγκατάστασιν τοΰ περιγραφέντος δχετοΰ εντός τοΰ έξ Α. πρώτου 
χώρου τής οικίας VI διηνοίχθη εις τον βόρειον τοίχον του παρά τήν ήμι- 
κυκλικήν δεξαμενήν δπή πλάτους +0.45 μ., ή οποία κατόπιν έφράχθη 
διά κοινής άργολιθοδομής μέ παρένθετα τεμάχια πλίνθων καί πηλόν 1

1 Τετράπλευρον βόθρον έν επαφή έξωτερικώς προς τόν βόρειον τοίχον τής 
μεγάλης δεξαμενής (βλ. πίν. 186α) πιθανώς ανήκει εις υδραυλικόν σύστημα έχον 
σχέσιν πρός τήν τροφοδοσίαν της. Πλησίον εΰρέθη πήλινος σωλήν μή κατά χώ
ραν (πίν. 192(3).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:21:57 EEST - 52.90.75.110



142 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1965

(πίν. 187α). Τό υδραυλικόν τοϋτο έργον οφείλεται προφανώς εις μεταγενε- 
στέραν διασκευήν.

Ή βορειότερον κείμενη τετράπλευρος — ελαφρώς τραπεζιοειδούς σχή
ματος — δεξαμενή (εσωτερικά! διαστάσεις 3.05 X 2.55, πάχος τοίχων 0.62) 
ιδιάζει κατά τό δτι ό πυθμήν τοϋ δαπέδου της εύρίσκεται εις στάθμην ΰψη- 
λοτέραν τοΰ γύρω εδάφους (πίν. 186α). Έξωτερικώς τής νοτίας πλευράς 
της εφάπτεται προς αυτήν μεγάλη τετράπλευρος πωρίνη λεκάνη απορροής 
(εξωτερικά! διαστάσεις 1.85 X 1.04, πάχος τοιχωμάτων 0.105 μ.) μέ οπήν 
εκροής εις τήν στενήν δυτικήν πλευράν της. Ή δεξαμενή αυτή δεν φαίνεται 
τώρα νά ειχεν άμεσον σχέσιν προς τήν οικίαν VI" πιθανώτατα προϋπήρχε 
τής οίκίας κα! φαίνεται μάλιστα νά ειχεν άχρηστευθή ενωρίς, ώς συνάγεται 
εκ τοϋ δτι, κατά τήν διάνοιξιν τής τάφρου προς έγκατάστασιν τοϋ δχετοϋ 
τροφοδοσίας τοϋ ύδραυλικοΰ συστήματος τής οικίας VI, έπροχώρησαν διά 
μέσου τής δεξαμενής καταστρέψαντες τό έκ ρομβοειδών μικρών πλίνθων 
δάπεδόν της (εΐκ. 1 κα! πίν. 186α). Μετά τής προκειμένης δεξαμενής φαί
νεται δτι συνεδέετο εις αγωγός, δ οποίος εϋρέθη άνατολικώς τής οίκίας VI 
άλλ’ εις ύψηλοτέραν αυτής στάθμην και μέ κατεύθυνσιν προς τά ΝΑ. 
(πίν. 184) (πρβλ. βλ. κατωτ. σ. 155).

Όμοίαν — προς τά ΝΑ. — κατεΰθυνσιν, μάλιστα δ’ ώς ν’ αποτελούν 6 
εις συνέχειαν τοϋ ά'λλου, άκολουθοΰν και δυο αγωγοί ευρεθέντες εντός τοΰ 
τρίτου χώρου τής οίκίας VI (πίν. 184α-β και 185α).Ό πρώτος, άποτελοΰμε- 
νος έκ πήλινων σωμάτων μήκους 0.40 και διαμέτρου 0.15 μ., φθάνει από τής 
άρχής τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοϋ χώρου εις μήκος 1.20 μ., δπου και καταστρέ- 
φεται. Εις τό σημεΐον τοϋτο τεμάχια άμφορέως όψιμων ρωμαϊκών χρόνων, 
θραυσθέντος προφανώς εκεί (πίν. 187β), υποδηλοϋν πιθανώτατα δτι ήδΰνατό 
τις έκ τοϋ σημείου περίπου τοϋτου νά προμηθευθή ύδωρ. Ό δεύτερος, άπο- 
τελοϋμενος έκ σωμάτων μήκους 0.38 κα! διαμέτρου 0.145 μ., αρχίζει από τοϋ 
σημείου τοϋτου άλλ’ εις ύψηλότερον έπίπεδον. Τά συστήματα ταΰτα, άμφό- 
τερα, είναι παλαιότερα τής οίκίας VI' εις μάλιστα έκ τών σωλήνων τοΰ 
δευτέρου έκ τών έν λόγφ συστημάτων αγωγών εϋρέθη έντοιχισμένος εις 
τον μεταξύ τοΰ δευτέρου και τοϋ τρίτου έκ τών χώρων τής οίκίας VI διάμε
σον τοίχον, ακριβώς δ5 ύπεράνω τοΰ σημείου δπου δ αγωγός έφάπτεται τοΰ 
τοίχου' έξαχθείς έκ τοΰ εδάφους, προφανώς κατά τήν διάνοιξιν τών θεμε
λίων τής οικίας, έχρησιμοποιήθη ακολούθως ώς υλικόν δομής. ’Άλλο τμήμα 
όχετοΰ (έκ πήλινων σωμάτων μήκους 0.39 μ.) άποκαλυφθέντος έξωτερικώς 
τής ΝΑ. γωνίας τής οικίας VI κατευθυνομένου δ’ έπίσης προς τά ΝΑ. 
(πίν. 195β) άπετέλει πιθανώτατα συνέχειαν τοϋ μόλις περιγραφέντος. Οί 
υδαταγωγοί οΰτοι ώς κα! ή ώς ανωτέρω τραπεζιοειδής δεξαμενή είναι προ
γενέστεροι τής οικίας VI.
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Τετάρτη δεξαμενή, κατασκευασθεΐσα προφανώς προς έξυπηρέτησιν 
των ενοίκων τής οικίας VI, άπεκαλΰφθη είς άπόστασιν 0.50 μ. δυτικώς 
τοϋ βορείου εκ των δυτικών χώρων της (πίν. 188α). Κείται υπό την στάθμην 
τοϋ εδάφους' είναι τραπεζιοειδούς σχήματος (μήκος 1.58/1.72, πλάτος 
1.37/1.45 μ.) μέ τοιχώματα διευρυνόμενα ελαφρώς προς τά άνω, ό'χι πολύ 
στερεά, μέ επίχρισμα δέ μέτριας ποιότητος. Ό πυθμήν τής δεξαμενής, 
έστρωμένος διά πήλινων πλακών (πλευραί: 0.31X0.31 μ.), σώζεται καλώς 
είς βάθος + 0.31 μ. από τοϋ σωζομένου υψους τών χειλέων της' είς τό μέ
σον τής δυτικής πλευράς της φέρει αυτή επί τής στάθμης τοϋ πυθμένος πή- 
λινον σωλήνα εκροής (εσωτερ. διαμ. 0.10 μ.) (πίν. 188β). Πιθανώς συνάπτε- 
ται προς φρέαρ ώς ή δεξαμενή τής οικίας IV (ΠΑΕ 1959, 135 καί 136) 
καί ή τής «άγρεπαΰλεως» (αυτ. 138).

Άποκάλυψις ενδιαφέρουσα διά την άνάπλασιν τής φυσιογνωμίας τής 
περιοχής τοϋ αρχαίου λιμένος τοϋ Λεχαίου υπήρξε κατά την εφετινήν 
έρευναν ή κατά την άνασκαφήν τής οικίας VI έπισήμανσις αρχαίας όδοΰ. 
Ή οικία VI, προφανώς άρχαιοτέρα τής οικίας V καί τών άλλων τών όμοιων 
προς αυτήν, είχε κτισθή εν μέρει επί δδοϋ, την οποίαν καί ειχεν αχρηστεύ
σει (είκ. 1, πίν. 184α καί 185α). Ή οδός κατευθϋνεται από Δ. προς Α. Φαί
νεται δτι ήρχιζεν εκ τοϋ παρά την παραλίαν τέρματος τής από Κορίνθου 
εις Λέχαιον αρχαίας όδοΰ, κειμένης δυτικώς τής σημερινής έκ τής παραλια
κής Εθνικής Όδοΰ Κορίνθου - Πατρών προς την Παλαιάν Κόρινθον όδοΰ, 
διέσχιζε τον δυτικόν βραχίονα τοϋ αρχαίου λιμένος καί έφθανεν άφ’ ενός είς 
τον εξωτερικόν λιμένα καί άφ’ ετέρου εις τό στόμιον τοϋ έσωτερικοϋ λιμέ
νος. Είναι απλώς πατημένη λωρίς εδάφους (πλάτους + 2.50 μ.), τοϋ αμμώ
δους εδάφους (πίν. 189α-β) έκ τοϋ οποίου συνεστήθη δ τεχνητός λιμενοβρα- 
χίων (πρβλ. ΠΑΕ 1959, 139 -140 καί ΠΑΕ 1960, 165 κε.). Έπί τής όδοΰ 
εκτείνονται τά προς Ν. μέρη τής οικίας VI. Δυο κορινθιακά νομίσματα τής 
εποχής τοϋ Κομμόδου (180-192 μ.Χ.), εύρεθέντα έξω τής οικίας είς δυο 
διάφορα σημεία καί είς βάθος άντιστοιχοϋν προς την στάθμην τοϋ νοτίου 
κρασπέδου τής δδοϋ, αποτελούν ένδειξιν περί τοϋ δτι εχρησιμοποιείτο ή οδός 
περί τά τέλη τοϋ 2ου μ.Χ. αίώνος. Ή οικία VI έκτίσθη βεβαίως είς επο
χήν, δτε ή έν λόγφ οδός είχεν άχρηστευθή, τό ένωρίτερον δηλαδή περί 
τά τέλη τοϋ 2ου αί. μ.Χ. καί τό άργότερον περίτά μέσα τοϋ 6ου αΐ., πάντως 
δέ προ τής καταστροφής τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής (550-551 μ.Χ.) 
(πρβ· ΠΑΕ 1956, 178 καί ΠΑΕ 1960, 159). Πιθανώς ή άχρήστευσις τής 
δδοϋ οφείλεται εις άνάταξιν τοϋ χώρου έξ αφορμής τής άνεγέρσεως τής βα
σιλικής περί τό 460 μ.Χ. (πρβλ. κατωτ. σ. 161). Παρετηρήσαμεν ήδη δτι 
ή οικία VI είναι μεταγενεστέρα τής βορείως αυτής έλευθέρως κειμένης — 
τρίτης—δεξαμενής (βλ. άνωτ. σ. 142), ή οποία πάλιν πρέπει νά είναι κάπως
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μεταγενέστερα τών μεγάλων χωματουργικών εργασιών έπι των βραχιόνων 
τοΰ αρχαίου λιμένος, τών γενομένων κατά την τελευταίαν του διαμόρφωσιν 
πιθανώς κατά τον 2°ν αί. μ.Χ. (βλ. ΠΑΕ 1960, 169). Ή χρονολόγησις τής 
οικίας VI εις τούς χρόνους περίπου τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, εις 
τό β' ήμισυ τοΰ 5ου αί. μ.Χ., αποτελεί, ως πιστεύω—ελλείψει άλλων τεκμη
ρίων—, ύπόθεσιν εύλογον.

Μετά την καταστροφήν τής βασιλικής και την πέριξ αυτής σύμπηξιν 
μικρού οικισμού ανάγκης (ΠΑΕ 1959, 138- 139 και ΠΑΕ I960, 164-165) 
ή οικία VI, μη κατακρημνισθεΐσα, ως φαίνεται, κατά τούς τότε σεισμούς, 
έχρησιμοποιήθη εν συνεχεία. Τότε πιθανώτατα κατεσκευάσθη ή προς Δ. αυ
τής άποκαλυφθεΐσα τετάρτη δεξαμενή (βλ. άνωτ. σ. 143), περιεκλείσθη δέ 
ή οικία από Β. ’ντός ευτελούς περιβόλου, ποιότητος ως ή τών τοίχων τής οι
κίας V και τών όμοιων της' ό δυτικός τοίχος τοΰ περιβόλου έφθανε μέχρι 
τής ήχρηστευμένης δεξαμενής (βλ. άνωτ. σ. 142), είχε δέ οΰτος δυο εισό
δους : μίαν από Δ. καί την έτέραν από Β. (πίν. 190α). Στρώμα κεραμίδων 
βορείως τοΰ βορείου έκ τών δυτικών διαμερισμάτων τής οικίας VI ύποση- 
μαίνει οτι τό μέρος τούτο συνίστα κατά την δευτέραν περίοδον τής οικίας IV 
βοηθητικόν της χώρον, εστεγασμένον καί προσιτόν διά τής από Δ. εισόδου.

Σημειωτέου τέλος δτι εντός τοΰ έξ Α. προότου εκ τών στενομήκων χώ
ρων τής οικίας VI εύρέθησαν υπό τό στρώμα μέ θραύσματα κεραμίδων 
(βλ. άνωτ. σ. 140) άφθονα υπολείμματα άσβέστου καί εν μέρει άσβεστοποιη- 
θέντα θραύσματα έκ τών μαρμάρινων μελών τής βασιλικής, κατάλοιπα 
προϊόντων παρακειμένης άσβεστοκαμίνου (βλ. κατωτ. σ. 154). Εντός τού 
δευτέρου—τής δεξαμενής—εκ τών χώρων τούτων εΰρέθησαν υπό τό στρώμα 
έκ κεραμίδων τεμάχια έκ τών μαρμάρινων μελών τής βασιλικής, έξ εκεί
νων τά όποια προωρίζοντο νά χρησιμοποιηθούν εις την κάμινον.

Κατά την εφετινήν άνασκαφήν άπεκαλύφθη περαιτέρω οίκία (XI), τής 
οποίας ή ύπαρξις έμαντεύετο άπό τοΰ 1959 (ΠΑΕ 1959, 136), προσέτι 
δ5 έπεσημάνθη άλλη μία (XII)ι.

Ή οίκία XI κείται έν επαφή προς τήν οικίαν V (είκ. 1), τήν οποίαν 
καί περιβάλλει άπό Ν. καί Δ. εις σχήμα άνεστραμμένου γάμμα (j). Άποτε- 
λεΐται έκ τριών κυρίων χώρων, εις τών οποίων περικλείει έπίσης άκκού- 
βιτον, καί δύο βοηθητικών. Ό πρώτος έκ τών κυρίων χώρων της, κείμενος 
προς τά ΝΑ., είναι πλαγιαστού ορθογωνίου σχήματος, έλαφρώς άκανονίστου 
(μήκους 6.60, πλάτους 3.10 μ.), προσιτός δέ διά θύρας (πλάτους 2.08 μ.) 
άνοιγομένης έπι τοΰ νοτίου του τοίχου (πίν. 190β). Έξω τής εισόδου καί 1

1 Ή άρίθμησις τών οικιών ακολουθεί τήν σειράν έπισημάνσεως ή άποκαλύ- 
ψεώς των. Περί τών οικιών VII - X βλ. ΠΑΕ 1960, 161 - 165.
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εις άπόστασιν + 1.60 μ. από αυτής τοίχος μήκους 2.90 μ. ύποσημαίνει εις 
την θέσιν αυτήν πιθανώς είδος προστώου- δμοιος τοίχος επροστάτευεν από 
Β. την είσοδον και τής οίκίας IV (ΠΑΕ 1959, 136). Παρά τον δυτικόν τοί
χον του προκειμένου χώρου και εις τό μέσον περίπου τοΰ μήκους του στη
μένου κάτω άπότμημα κίονος μέ άπόθεσιν (διαμ. 0.24 μ.), εκ των μελών 
τής βασιλικής, Ιχρησίμευε βέβαια ως στήριγμα τραπέζης.

Έτέρα θύρα (πλατ. 1.02 μ.), επί τοΰ βορείου πέρατος τοΰ άνατολικοΰ 
τοίχου, οδηγεί εκ τοΰ ώς ανωτέρω χώρου εις τον χώρον μέ τό άκκοΰβιτον, ό 
όποιος εκτείνεται προς Β. παραλλήλως προς την δυτικήν πλευράν τής οικίας V 
(πίν. 191α). Οΰτος είναι στενομήκης, ακανόνιστος (όλικοΰ μήκους 12.80 μ., 
πλάτους προς Ν. 3.55 καί προς Β. 3.90 μ.), έχει δέ τό σιγμοειδές (C) άκκού- 
βιτόν του τοποθετημένου μέ την χορδήν του επί τής ευθείας τής δυτικής πλευ
ράς τοΰ χώρου, εγγεγραμμένου δέ, άλλα μέ την τοξωτήν περιφέρειάν του 
ελευθέραν, εντός ορθογωνίου, τό όποιον προέχει προς Δ. (πίν. 191 β). Προσέτι 
δ’ είναι εφωδιασμένος διά δυο επιμήκων κτιστών εδράνων, τών μέν (πλά
τους 0.40 μ.) απέναντι τής χορδής τοΰ άκκουβίτου καί τών δέ (πλά
τους 0.58 μ.) κατά μήκος τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ δυτικοΰ καί εύρυτέρου 
τμήματος τοΰ χώρου. Εφωδιασμένος εΰρέθη ό περιγραφόμενος χώρος πε
ραιτέρω δι5 άνω άποτμήματος κίονος μέ ταινίαν καί σπείραν (διαμ. 0.39 μ.), 
ώς στηρίγματος τραπέζης ιδρυμένης παρά τό βόρειον σκέλος τοΰ σιγμοειδούς 
άκκουβίτου" έν επαφή δέ προς τά βόρεια εκ τών ώς άνωτέρω εδράνων καί 
περίπου εις τό μέσον τοΰ μήκους των φαίνεται εφωδιασμένος επίσης ό χώ
ρος οΰτος διά λάκκου μέ παρειάς εξ όρθιων κεραμίδων (διαμ. 0.50. Ό πυ- 
θμήν του φθάνει εις βάθος + 0.20 μ. άπό τοΰ σωζομένου ύψους τών χειλέων) 
(πίν. 192α)1. Ό λάκκος άνήκε πιθανώτατα εις μονίμως πέριξ τοΰτου στημέ- 
νον υφαντικόν ιστόν (άργαλειόν), διά νά δέχεται τούς πόδας τοΰ ύφαντοΰ 1 2. 
Σχεδόν απέναντι τοΰ λάκκου θΰρα οδηγεί προς τά έξω, προς βοητικόν χώρον 
νοτίως τοΰ πρώτου αίθριου τής βασιλικής. Ό τελευταίος είναι πλάτους μό
λις + 1.75 μ., άνοικτός προς Ν., καί εφωδιασμένος μέ λωρίδα κτιστού, σκα- 
φοειδώς καμπύλου δαπέδου (πλάτους + 0.75 μ.), ευρισκομένου έν επαφή προς 
τον τοίχον τής βασιλικής καί συνδεομένου προς βόθρον ήνοιγμένον εντός τής 
όπίσω τοΰ τοίχου εκτεινόμενης νοτίας στοάς τοΰ αίθριου (πίν. 191β άριστερά). 
Πιθανώς έχρησίμευεν ώς άπόπατος τής οίκίας. Προς τά έξω οδηγεί καί έτέρα

1 Η φωτογραφία εληφθΐ} μετά τήν μέχρι τοΰ φυσικοϋ εδάφους άποχωμά- 
τωσιν (βλ. κατωτ. σ. 148).

2 Πρβλ. σύγχρονα παραδείγματα έν Π. Α· ΦΟΥΡΙΚΗ, Μεγαρικά Μελετή- 
ματα, Γ , Λεξικογραφ. Άρχεΐον 6, 1923, 388 κέ. καί 405 κέ. καί Αγγελικής 

ΧατζημιΧΑΛΗ, Σαρακατσάνοι, τόμ. 1 μέρ. Α', ’Αθήνα 1957, ριθ', δπου καί περισ
σότερα βιβλιογραφία.

10
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θΰρα, επί τοΰ δυτικού τοίχου τοϋ περικλείοντος τό άκκοΰβιτον ορθογωνίου, 
παρά την νοτιοδυτικήν γωνίαν του- προς διευκόλυνσιν δέ ακριβώς τής διόδου 
εκ τοΰ χώρου τούτου έτοποθετήθη τό άκκοΰβιτον άσυμμέτρως πως προς τον 
άξονα τοϋ ορθογωνίου. Μεταξύ τοϋ βορείου σκέλους τοΰ άκκουβίτου κα'ι 
τοΰ παρακειμένου τοίχου εύρέθη μικρός τάφος (βλ. κατωτ. σ. 148 κέ.).

Ό στενομήκης χώρος μέ τό άκκοΰβιτον 
επικοινωνεί περαιτέρω προς Β. προς μικρόν 
βοηθητικόν διαμέρισμα (μήκους 3.25, πλά
τους 2.45 μ.), παρεμβαλλόμενον μεταξύ τού
του καί τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ πρώτου αίθριου 
τής βασιλικής, τον όποιον καί είχε χρησιμο
ποιήσει. Κατά τό ανατολικόν του ήμισυ είναι 
τό διαμέρισμα τοϋτο πλακόστρωτον κατά την 
νοτιοδυτικήν δέ γωνίαν του Ιφωδιασμένον δι’ 
δχετοΰ (πλάτους 0.23 μ.) εκροής προς τά έξω, 
προς Δ. Προς Ν. ό χώρος μέ τό άκκοΰβιτον άφ’ 
ενός διαπλατΰνεται προς Α. εις σχήμα πλαγια
στού γάμμα (_ι) καί άφ’ ετέρου συγκοινωνεί 
διά θΰρας πλάτους + 1.25 μ. προς παρακεί
μενον χώρον έχοντα σχήμα όρθιου τραπεζιοει
δούς. Διαπλατΰνεται χρησιμοποιουμένου τοΰ 
δυτικώς τής αυλής τής οικίας V ύπολειφθέν- 
τος χώρου (βλ. άνωτ. σ. 138). Εις τήν περιο
χήν τοΰ τελευταίου τούτου άπεχωρίσθη διά 
τοίχου μήκους 2.30 καί πάχους 0.56 μ. άκόμη 

εις μικρός βοηθητικός χώρος (μήκους 3.20, πλάτους 1.30 μ.). Παρά τους 
βοηθητικούς τούτους χώρους, παρά τήν θΰραν πλάτους 1.25 μ., ευρέθη μαρ
μάρινη τετράπλευρος λεκάνη (0.35X0.195, βάθους 0.09 μ.) μέ οπήν εκροής 
καί συμφυά υποστάτην, όλικοΰ ύψους 0.715 μ. (είκ. 2), έκ διασκευής άρ- 
χαίου άγαλματίου (βλ. κατωτ. σ. 163).

Τό τραπεζιοειδές διαμέρισμα (μήκους νοτία πλευρά 12.80, βορεία 9.75, 
πλάτους 3.85 μ.) (πίν. 192β) είναι προσιτόν καί έκ τών έξω διά θΰρας (πλά
τους 1.30 μ.) επί τοΰ μέσου περίπου τής νοτίας πλευράς του. Εντός τούτου 
περικλείεται—εις τήν κατ’ Α. περιοχήν του—τό έτερον τών δύο φρεάτων, τά 
όποια είχον άποκαλυφθή κατά τάς άνασκαφάς τοΰ έτους 1959 (πρβ. άνωτ. 
σ. 138). Ή κατά Δ. περιοχή του διασχίζεται, κατά φοράν περίπου άπό Δ. 
προς Α., υπό αύλακοειδοΰς κατασκευής έστρωμένης διά μεγάλων κεραμίδων 
(μήκος έκάστηςθ.83 μ.) πλάτους 0.36 μ. καί εκτεινόμενης εις μήκος + 4.25 μ., 
εν επαφή δέ κατά Β. προς τοιχάριον πάχους 0.31 μ. κατεσκευασμένον δι’

Είκ. 2. Μαρμάρινη 
λεκάνη.
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ασβεστοκονιάματος και μικρών λίθων (πίν. 193α). Τό τοιχάριον τοΰτο ένοΰ- 
ται κατά τό ανατολικόν πέρας του προς τοίχον (πάχους 0.70 μ.) ερχόμενον 
από Β., άποχωριζομένου ουτω εις τά βορειοδυτικά τοϋ τραπεζιοειδούς χώ
ρου μικρού διαμερίσματος ομοίως εις σχήμα τραπεζίου (μήκους 4.45, πλά
τους 1.56/2.00 μ)., προσιτού δ’εκ τοϋ χώρου τοΰ άκκουβίτου διά τής θύρας 
πλάτους + 1.25 μ. Δυτικώς τής θϋρας ταϋτης εκτείνεται τοίχος εις άπό- 
στασιν + 0.35 μ. από τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοϋ εν λόγφ χώρου, διαμορ- 
φουμένης οϋτω θέσεως προς διαψΰλαξιν πραγμάτων. Τό έν επαφή προς τήν 
αΰλακοειδή κατασκευήν τοιχάριον δεν επιτρέπει, ένεκα τοΰ λεπτοΰ πάχους 
του, νά τό έννοήσωμεν δτι έφθανε μέχρι τής οροφής τοΰ χώρου' ήτο μάλλον 
είδος πεζουλιού άποτελοΰντος μετά τής αΰλακοειδοΰς κατασκευής ενιαΐόν τι 
δλον. Είναι ενδιαφέρον νά προστεθή δτι ή αΰλαξ φέρει παρειάς έξ ασβε
στοκονιάματος και δτι, διακοπτομένη υπό δυο ομοίως δι’ ασβεστοκονιάμα
τος κα'ι τεμαχίων πλίνθων εγκαρσίων διαφραγμάτων, διαιρείται εις τρία 
διάχωρα. Πιθανώτατα έχρησίμευεν αυτή ως φάτνη ζώων σταυλιζομένων διά 
τής νοτίας θύρας. ’Απέναντι τής θύρας ταύτης τοιχάριον μήκους 1.35 καί 
πάχους 0.49 μ., παράλληλον προς τον ανατολικόν τοίχον τοΰ ως ανωτέρω 
έσωτερικοΰ τραπεζιοειδοΰς διαμερίσματος, φαίνεται νά έσχημάτιζε μετά 
τούτου μικράν εσωτερικήν αποθήκην. ’Άλλη εσωτερική αποθήκη άπεχωρί- 
ζετο διά τοιχαρίου βαίνοντος εκ τοΰ μέσου περίπου τής βορειοδυτικής πλευ
ράς τοΰ δλου τραπεζιοειδοΰς χώρου προς τό φρέαρ.

Είναι προφανές δτι ή οικία XI έκτίσθη μετά τήν οικίαν V, τοίχων 
τής οποίας αύτη καί έπωφελήθη. Οί τοίχοι της, εξ άργολιθοδομής καί πη- 
λοΰ μέ παρέμβλητα θραύσματα κεραμίδων καί ένιαχοΰ θραύσματα έκ τοΰ 
μαρμάρινου ύλικοΰ τής βασιλικής, είναι όμοιας κατασκευής προς τους τοί
χους των οικιών, αί όποΐαι έκτίσθησαν μετά τήν καταστροφήν τής βασιλι
κής (πρβλ. άνωτ. σ. 138). Πριν δμως κτισθοΰν αί οϊκίαι V καί XI ΰπήρχεν 
εις τήν περιοχήν των εΰτελοΰς κατασκευής οίκημα — θεμέλια τοίχων του 
διεσώθησαν μεταξύ τών δύο φρεάτων (βλ. είκ. 1) —, τό όποιον μικρόν μό
νον φαίνεται νά είχε χρονικώς προηγηθή τών οικιών V καί XI, άντικατα- 
σταθέν κατόπιν υπό τούτων.

’Εντός τοΰ τραπεζιοειδοΰς χώρου άπεκαλύφθησαν δύο συστήματα υδα
ταγωγών: ενός, παλαιοτέρου, τοΰ οποίου ειχεν ήδη προ πολλοΰ διακοπή 
ή συνέχεια καί τοΰ ετέρου, ό όποιος, βαίνων παραλλήλως προς τον προηγού- 
μενον άλλ’ εις στάθμην ολίγον ΰψηλοτέραν, είχε κατασκευασθή προφανώς εις 
άντικατάστασιν τοΰ πρώτου. Ό δεύτερος οΰτος υδαταγωγός συνεχίζεται προς 
τά ΒΑ., προς τήν οικίαν V' κατά τήν άνέγερσιν δμως τοΰ έν λόγιο χώρου 
διεκόπη οΰτος, προφανώς διότι είχε πλέον άχρηστευθή. Τρίτος αγωγός (έκ 
πήλινων σωμάτων διαμ. 0.12 μ.) έπεσημάνθη παρά τήν έξωτερικήν δυτικήν
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γωνίαν τοΰ πρώτου εκ τών χώρων τής οικίας XI (πίν, 190β αριστερά), τοΰ 
όποιου όμως επίσης διεκόπη ή προς τά ΝΑ. συνέχεια κατά την άνέγερσιν τής 
οικίας XI' πιθανώτατα κατηυθύνετο προς την ελευθέριος ίσταμένην δεξαμε
νήν, ή οποία όμως τότε ήτο προ πολλοϋ ήχρηστευμένη (βλ. άνωτ. σ. 142). 
Τέταρτος αγωγός (σωμάτων μήκος 0.57 μ. εσωτερική διάμετρος 0.07 μ.), 
άνατολικώς τής έν λόγιρ δεξαμενής, έφερε ύδωρ, διά τοΰ κατόπιν άκκουβί- 
του τής οικίας V, προς τό αΐθριον τής βασιλικής.

Τέλος σημειώνω ότι κατά την άνασκαφήν τοΰ στενομήκους χώρου μέ 
τό άκκοΰβιτον παρετηρήθη υπό την στάθμην τοΰ δαπέδου του έπίχωσις έκ 
κρημνισμάτων (ασβεστοκονιάματα, τεμάχια επιχρισμάτων μέ ερυθρόν χρώμα, 
λίθοι, θραύσματα κεραμίδων, τεμάχια ύαλίνων σκευών καί ψηφίδες έκ 
μωσαϊκών) (πίν. 192α), τά όποια είχον μεταφερθή εκεί προς ισοπέδωσιν 
ανωμαλιών τοΰ εδάφους έκ προγενεστέρας λήψεως ΰλικοϋ δομής έκεΐθεν 
(πίν. 193β), ως ακριβώς είχε παρατηρηθή καί έντός τοΰ πρώτου αίθριου τής 
βασιλικής (ΠΑΕ 1959, 131 κέ ) καί έξω τών νοτίων προσκτισμάτων της 
(αΰτ. σ. 132). Μετά την έρευναν ό χώρος άνεχωματώθη (πίν. 191α-β).

Ή οικία XII κεΐται άνατολικώς τής οικίας VI (είκ. 1 πίν. 194α). Είναι 
καί αυτή έκτισμένη επί τής αρχαίας όδοΰ ως ή οικία VI (πίν. 194β), αλλά 
δι5 άργολιθοδομής καί πηλοϋ, μέ παρένθετα δ’ ένιαχοϋ θραύσματα κεραμίδων 
καί μαρμάρων έκ τών αρχιτεκτονικών μελών τής βασιλικής ως καί πωρίνων 
μελών έξ άρχαιοτέρων κτηρίων. Άπεκαλΰφθησαν δυο συνεχόμενοι χώροι της, 
κοινού πλάτους 4.00 μ. (έσωτερικώς), διατεταγμένοι από Β. προς Ν. Τό βό
ρειον έκ τούτων, μήκους 2.45 μ., διασώζει επί τής βόρειας πλευράς του άνοι
γμα πλάτους 2.97 μ. Τοΰ νοτίου χώρου τό μήκος δέν δύναται νά όρισθή μέ 
ασφάλειαν, διότι οί τοίχοι του διεσώθησαν έλλιπώς προς Ν., φαίνεται όμως 
νά έφθανον μέχρι τοΰ βορείου τοίχου τρίτου χώρου διατεταγμένου μέ άξονα 
από Δ. προς Α. (πίν. 195α). Τό προς Β. πέρας τοΰ ανατολικού τοίχου τής 
οικίας XII, επειδή οΰτος κάμπτεται προς Α, ύποδηλοϊ ότι ή έν λόγφ οικία 
έκτείνεται πιθανώς άνατολικώτερον, υπό τό άσκαφον έδαφος. Τού προς Ν. 
τρίτου χώρου, έσωτερικοΰ μήκους 5.40 μ., άνεσκάφη μόνον τό βόρειον μέρος. 
Είναι οΰτος προσιτός από Δ. δι* ανοίγματος μέ διάμεσον πεσσόν (0.49X0.23 μ.) 
καί ανάπτυγμα μεταξύ τούτου καί τής αντιστοίχου προς τούτον βόρειας παρα- 
στάδος 1.00 μ. (πίν. 195β). Ό τελευταίος οΰτος χώρος κεΐται νοτίως τής 
αρχαίας οδού καί — ένεκα τής διαμορφώσεως τοΰ εδάφους — εις στάθμην 
κατά + 0.60 μ. χαμηλοτέραν έκείνης τών βορείων χώρων (πίν. 194β). 
Ό προορισμός του δέν είναι σαφής, άλλ’ ούτε καί είναι απολύτως βέβαιον 
ότι συνιστά χώρον τής οικίας XII' ανάγεται όμως καί οΰτος μετά τών ως 
ανωτέρω δύο χώρων'εις τούς μετά τήν καταστροφήν τής βασιλικής χρόνους.

Τάφος: Έντός τής οικίας XI άνεσκάφη μεταξύ τού βορείου σκέλους
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τοϋ σιγμοειδούς άκκουβίτου της καί τοϋ παρακειμένου τοίχου (πίν. 196α) 
μικρός τάφος (μήκους 1.20, πλάτους 0.40 μ.) (βλ. άνωτ. σ. 146), προσανα
τολισμένος από Δ. προς Α. καί μέ τοιχώματα έξ άργολιθοδομής, κατασκευής 
δέ προχείρου καί περικλείων ομοίως προσανατολισμένου μικρότερου εσωτε
ρικόν τάφον, δ όποιος συνίστατο έκ τεμαχίων καλυπτήρων κεραμίδων 
(πίν. 196β-γ). Εντός τοϋ τελευταίου μόνον εΰθρυπτον χώμα ύπήρχεν. Εις 
την θήκην αυτήν είχε πιθανώς ταφή άρτιγέννητον βρέφος, τοϋ οποίου δμως 
τά λε0[ιανα δεν άντέστησαν εις τον χρόνον, διαλυθέντα. Ή παρουσία τοϋ τά
φου εις την θέσιν αυτήν φαίνεται μάλλον τυχαία' ό τάφος δηλαδή προϋπήρχε 
τής οικίας1. Ό τύπος τών κεραμίδων είναι δ τής εποχής τών οικιών.

2. Β α λ α ν ε I ο ν (;) : Τών εφετινών άνασκαφών έν Λεχαίφ δευτερεϋων 
στόχος υπήρξε δοκιμαστική έρευνα οικοδομήματος, τοϋ δποίου ειχεν άναφανή 
έν τφ μεταξύ — μετά κατολίσθησιν τών τοιχωμάτων τής διαγώνιου διερευνη
τικής τομής τοϋ έτους 1959, νοτιοδυτικώς τής έκτοτε άνασκαφείσης «άγρε- 
παΰλεως» (ΠΑΕ 1959, 137 είκ. 1) — καμπύλος τοίχος μέ τό νώτόν του 
προς Β. Πρόκειται πιθανώς περί βαλανείου (εικ. 3)' δ σημειωθείς καμπύ
λος τοίχος ανήκει εις κόγχην του.

Σημειώνω έξ αρχής δτι μετά τήν καταστροφήν τοϋ οικοδομήματος εΐχον 
έγκαταστήσει εντός τής ως ανωτέρω κόγχης ασβεστοκάμινον (πίν. 197α). 
Έξ αρχής δ5 έπίσης προσθέτω δτι, έπειδή ή πλήρης άποκάλυψις καί τοϋ 
μνημείου τούτου θά ωδήγει εις περαιτέρω διεύρυνσιν τών αρχικών επιδιώ
ξεων τών υπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας διενεργηθεισών μέχρι τοϋδε έν 
Λεχαίφ άνασκαφών, τής άποκαλύψεως δηλαδή τής παλαιοχριστιανικής βασι
λικής καί τών πέριξ αυτής οικιών, περιώρισα τήν άνασκαφικήν άπασχόλησιν 
εις τό ύπ’ ό'ψιν μνημεΐον είς καθαρώς διερευνητικήν, διά τοΰτο δέ καί άπέ- 
φυγον ν’ άπομακρύνω μεταγενεστέρας κατασκευάς. Παρέμεινεν, επομένως 
καί κατ’ ανάγκην, έλλιπής δ καθορισμός τών έπί μέρους χώρων του. Ύπό 
τό ίσχϋον καθεστώς τών ατομικών άνασκαφών άς έπιχειρηθή τούτο ύπό 
άλλου, έχοντος είδικώτερα ένδιαφέροντα.

Τό οικοδόμημα συνεπήχθη μέ πυρήνα μίαν ορθογώνιον δεξαμενήν, πλά
τους 3.88 μ. καί μέ άξονα άπό Β. προς Ν. —τό μήκος του δέν προσδιωρί- 
σθη — καί έν συνεχεία ένα δυτικώς αυτής έκτεινόμενον χώρον, τοϋ δποίου 
αί προς Β. καί Δ. διαστάσεις παρέμειναν έπίσης άπροσδιόριστοι. Ό άνατο- 
λικός τοίχος τής δεξαμενής μετρεί είς πάχος 1.18 μ., δ δυτικός—διάμεσος— 
τοίχος μετρεί 0.93 καί δ νότιος μόνον 0.70 μ. Ή τοιχοδομία των συνίστα- 
ται έξ άργολιθοδομής μέ άφθονον χρησιμοποίησιν διαφόρων μεγεθών πω-

1 Πρβλ. αντίθετον περίπτωσιν έκ τοϋ τέλους τοϋ 3ου αΐ. μ. X. είς ρωμαϊκήν 
έπαυλιν παρά τήν Κόρινθον (Δ· ΠΑΛΛΑΣ, ΠΑΕ 1955, 211).
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ρίνων δόμων και κάπως κανονικών πωρολίθων, ενιαχού δε καί παρένθε
των τεμαχίων πλίνθων (πίν. 197β καί 198α - β). Είναι δε θεμελιωμένη 
επί πατημένου εδάφους (πίν. 198β), πιθανώς αρχαίας οδού, ή οποία δμως 
είχε προ πολλοϋ έπιχωσθή εις βάθος 0.50 μ. από τής στάθμης τού εδάφους 
τής εποχής τού μνημείου. Ό πυθμήν τής δεξαμενής είναι έστρωμένος 
διά μικρών ρομβοειδών πλίνθων εις σταχυωτήν διάταξιν («ψαροκόκκαλο», 
opus spicatum). Εις την νοτιοανατολικήν γωνίαν της υπάρχει βαθμίς, 
ώς μικρόν πεζούλιον (μήκους 1.07, πλάτους 0.44 μ.)' εις μεταγενεστέ- 
ραν περίοδον προσετέθη έ'τερον εις την νοτιοδυτικήν γωνίαν (μήκους 0.98, 
πλάτους 0.34 μ.)- τό τελευταιον τούτο διαπερατοί υπό οπής εις τήν στάθμην 
τού πυθμένος (πίν. 199α). Τό σημαντικόν πάχος τού ανατολικού τοίχου τής 
δεξαμενής (1.18 μ.), τό αρκετόν δ’ επίσης πάχος τού δυτικού τοίχου (0.93 μ.) 
υποβάλλουν τήν ιδέαν δτι αυτή έστεγάζετο διά καμάρας μέ κατεύθυνσιν από 
Β. προς Ν. ΕύρεθεΤσα εις παρακείμενον χώρον μάζα χυτής μέ μικρούς 
«κολυμπιστούς» λίθους τοιχοποιίας, έχουσα επιφάνειαν έν είσοχή καμπύλην, 
άκτΐνος + 1.75 μ. (χορδή 0.77, βέλος 0.044, πάχος μάζης 0.55 μ.) (πίν. 199α 
καί 200α) (βλ. κατωτ. σ. 152 - 153), πιθανώς προέρχεται έκ τής στέγης τής 
δεξαμενής1. Ύποστάσα ή στέγη ζημίας εις μεταγενεστέραν εποχήν ύπεστυ- 
λώθη διά παραστάδων: δύο έσωτερικώς τού ανατολικού καί τρίτης έν επαφή 
προς τον δυτικόν τοίχον τής δεξαμενής. Εις μίαν έκ τών παραστάδων τού 
ανατολικού τοίχου ένεσωματώθη τότε καί ή νοτιοανατολική βαθμίς, εις άντι- 
κατάστασιν δ’ αυτής κατεσκευάσθη, ώς φαίνεται, ή ά'λλη (εις τήν νοτιοδυ
τικήν γωνίαν), άφ’ ου προηγουμένως ένισχύθη ή στεγανότης τής δεξαμενής 
δΤ έπαλείψεως τού δαπέδου της δΤ υδραυλικού έπιχρίσματος (πίν. 197β καί 
199α). Άργότερον αί πρώται άφηρέθησαν, ή τρίτη -— μήκους 1.60, πά
χους 0.60 μ. — διετηρήθη (πίν. 197β).

Ό δυτικώς τής δεξαμενής χώρος έχει δμοιον προς τον πυθμένα τής 
δεξαμενής δάπεδον (πίν. 199β), μόνον δε κατά 0.05 μ. χαμηλότερον τής 
στάθμης του. Πιθανώς είχε χρησιμοποιηθή καί ό χώρος οΰτος ώς δεξαμενή, 
αλλά δεν υπάρχει περί τού πράγματος ά'λλη ένδειξις’ πάντως τό δάπεδόν του, 
μή έφαπτόμενον τού νοτίου τοίχου, δεν είναι ύδατοσταγές. Εις άπόστασιν
1.80 μ. από τού ανατολικού τού τοίχου παρατηρεΐται καί μεταγενέστερον, 
προχείρου κατασκευής δάπεδον εις στάθμην 0.15 μ. ύψηλοτέραν τού πρώ
του, αλλά τώρα έν επαφή προς τον νότιον τοίχον τού χώρου. Ή έλλειψις

1 "Άφθονα θραύσματα κεραμίδων εντός της έπιχώσεως τής δεξαμενής, συνι- 
σταμένης έκ κρημνισμάτων, κοκκινωπών χωμάτων καί θραυσμάτων έκ κατατεμα
χισμού μαρμάρων, φαίνεται νά προέρχωνται έκ τών στεγών άλλων χώροιν τοΰ οικο
δομήματος ή νά μετεφέρθησαν αλλοθεν έκεΐ. Όμοια έπίχωσις παρετηρήθη καί 
έξω τοΰ οικοδομήματος άνατολικώς τής καμίνου.
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επαφής τοϋ αρχικού δαπέδου προς τον νότιον τοίχον δηλοΐ σαφώς οτι 
οΰτος άνεκτίσθη εις μεταγενεστέραν περίοδον τού μνημείου (βλ. κατωτ. σ. 153 
και πίν. 200β). ΟΙ περιγραφέντες χώροι — μία ή δύο δεξαμεναί — φαίνονται 
σύγχρονοι προς την μέ δμοιον δάπεδον έφωδιασμένην δεξαμενήν την μεταξύ 
τών οικιών V και VI (βλ. άνωτ. σ. 142).

Κατά δευτέραν περίοδον τού μνημείου ή δεξαμενή καί ό δυτικώς αυ
τής χώρος ΰπήχθησαν εντός εύρυτέρας συνθέσεως, ή οποία άπετελέσθη 
προσέτι έκ μιας αιθούσης νοτίως τών ως ανωτέρω περιγραφέντων χώρων, 
περατουμένης δε προς Δ. είς ήμικυκλικήν δεξαμενήν καί έκ τής σημειωθείσης 
ήδη κόγχης, προσκτισθείσης εις τά νοτιοανατολικά τής ορθογωνίου δεξαμενής.

Ύπό τής αιθούσης έχρησιμοποιήθη ό νότιος τοίχος τής ορθογωνίου δε
ξαμενής. Τό δάπεδόν της, ευρισκόμενον εις στάθμην κατά 0.70 μ. ΰψηλοτέ- 
ραν τού πυθμένος τής δεξαμενής, ήτο άλλοτε έστρωμένον διά μαρμάρινων 
πλακών κανονικών σχημάτων εις διακοσμητικήν διάταξιν, αλλά τών οποίων 
μόνον οί τύποι διεσώθησαν επί τού παχέος κονιάματος τής προετοιμασίας 
τής πλακοστρώσεως (πίν. 200α). Ή διάταξίς των φαίνεται νά ειχεν ένα 
άξονα από Β. προς Ν. καί έν είδος εμβλήματος εις τήν βορειοανατολικήν 
περιοχήν τής αιθούσης, προς τό μέρος τής κόγχης. Παρά τήν βορειοδυτικήν 
γωνίαν τής αιθούσης τραπεζιοειδής δπή (0.27 X 0.23 μ.) επί τού δαπέδου 
έχρησίμευε πιθανώς προς άποχέτευσιν ύδάτων1- 2 ίσως έξέβαλλεν είς τήν 
δεξαμενήν διά τού οχετού, ό όποιος διαπερφ τό νοτιοδυτικόν πεζούλιόν της 
(βλ. άνωτ. σ. 150). Ύπό τό δάπεδόν του μέρη δύο τοίχων πιθανώς ανήκουν 
είς παλαιοτέρας κατασκευάς2.

Ό επί τής πλακοστρώσεως ύποδηλούμενος από Ν. προς Β. άξων ύπο- 
σημαίνει δτι ΰπήρχεν επικοινωνία μεταξύ τής περιγραφομένης αιθούσης καί 
τής ορθογωνίου δεξαμενής διά θύρας επί τού διαμέσου τοίχου. Είς τό μέσον 
τού τοίχου, δπου δηλαδή θά ήνοίγετο ή θύρα, οΰτος είναι μέν κατεστραμμένος, 
φαίνεται δμως δτι εις τήν θέσιν αυτήν υπήρχε βαθμίς,τήν οποίαν, έν συνεχεία 
δε καί μέρος τού προς Ν. αυτής πλακοστρώτου δαπέδου, άναζητούντες υλικόν 
προς άσβεστοποίησιν, κατέστρεψαν πιθανώς κατά τήν εποχήν τής ασβεστο
καμίνου' ακολούθως άναχωματώσαντες τό δάπεδον κατεσκεύασαν εις τήν 
θέσιν τής ύποτιθεμένης βαθμΐδος ξηρολιθιάν (πίν. 199α). Ή έκ τής καμά

1 Άπεχωματώθη μέχρι βάθους 0.90 μ.
2 Νοτίως τής ήμικυκλικής δεξαμενής καί είς στάθμην χαμηλοτέραν τοϋ άλ

λοτε πλακοστρώτου δαπέδου έπεσημάνθη χονδρόν ψηφιδωτόν έκτεινόμενον υπό τό 
ασκαφον έδαφος. Δέν έξηκριβώθη αν άνήκη τοϋτο είς τό προκείμενον οικοδόμημα 
ή είς τυχόν προγενέστερον. Είς τήν ιδίαν περιοχήν μεταγενέστερον ευτελές τοι- 
χίον (πάχ. 0.50 μ.) μέ κατεύθυνσιν πρός τά ΒΑ. είναι θεμελιωμένον υψηλά επί 
τών κρημνιαμάτων.
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ρας τής ορθογωνίου δεξαμενής μάζα τοιχοποιίας (βλ. ανωτ. σ. 150), κατα- 
κειμένη επί τοϋ μεταγενεστέρου τοΰτου δαπέδου, πιθανώς ύποσημαίνει δτι 
κατά τους χρόνους τής λειτουργίας τής καμίνου δεν ειχεν είσέτι ή στέγη τής 
δεξαμενής καταρρεΰσει εξ ολοκλήρου.

Ή ήμικυκλική δεξαμενή (πίν. 200β) ανοίγεται παρά την βορειοδυτικήν 
γωνίαν τής αιθούσης. Κατά τήν οΐκοδόμησίν της κατερρίφθη ό προϋπάρχουν 
νότιος τοίχος τοϋ βορείως αυτής χώρου (βλ. ανωτ. σ. 150 κέ.) καί άνεπλη- 
ρώθη διά τοϋ νέου τοίχου τής προκειμένης δεξαμενής. Αί διαστάσεις της 
είναι: μήκος χορδής 2.85, βέλος 1.75, βάθος 0.75 μ. Είναι δ’ έφωδια- 
σμένη μέ βαθμίδα ύψους 0.40 καί πλάτους 0.25 μ. Ό πυθμήν τής δεξα
μενής και αί παρειαί της έφερον ά'λλοτε επένδυσιν εκ μαρμάρινων πλακών. 
Δυο μάζαι τοίχων εκ πλινθοδομής (πλίνθοι μήκους 0.25, πάχους 0.03, 
διάμεσον κονίαμα + 0.015 - 0.028 μ.), κατακείμεναι εντός τής δεξαμενής 
(πίν. 201α), πιθανώς προέρχονται εκ τών ΰιρηλών μερών της.

Παρετηρήθη ήδη δτι ή εις τά νοτιοανατολικά τής ορθογωνίου δεξαμε
νής κόγχη, μή συνδεομένη μετ’ εκείνης δργανικώς (πίν. 198α-β), προσεκτίσθη 
συγχρόνως προς τήν αίθουσαν και τήν ήμικυκλικήν δεξαμενήν (βλ. ανωτ. 
σ. 152). Σώζεται αΰτη μέχρις υψους έν όλη» 2.00 μ. Έθεμελιώθη εις βάθος 
+ 0.55 μ. από τής στάθμης τοϋ πατημένου εδάφους (βλ. ανωτ. σ. 150), 
άφ’ οΰ προηγουμένως τό άπέκοψαν κυκλοτερώς καί τό έκοίλαναν. Το θεμέλιον 
μέχρι τής εϋθυντηρίας είναι έκτισμένον διά χυτής τοιχοποιίας (πίν. 201β)' 
τών ά'νω μερών ή τοιχοδομία (πάχ. 0.61 μ.) συνίσταται εκ ζωνών εξ άργολι- 
θοδομής πλάτους 0.61 μ. καί εκ σειρών πλίνθων —ή κάτω ζώνη εκ δυο 
σειρών πλίνθων, ή επομένη εκ τεσσάρων— εναλλάξ (πίν. 202α)' ή εξ άργο- 
λιθοδομής δμως ζώνη υποδιαιρείται περαιτέρω διά παρενθέτου σειράς τεμα
χίων πλίνθων εις δυο ήμίζωνα. Τών κυρίων σειρών αί πλίνθοι δεν είναι 
οϋτε άκέραιαι οϋτε τοϋ αϋτοΰ τϋπου' άλλαι παρουσιάζουν πλευράν μήκους 
0.29-0.295 καί ά'λλαι 0.35 μ., τό πάχος των είναι 0.035 μ., φέρουν δ’ επί 
τής ετέρας τών όψεων των χαραγήν ά'λλοτε δΤ αίχμηροϋ καί άλλοτε δι5 αμ
βλέος δργάνου. Έπί τοϋ κονιάματος παρατηροϋνται καί τύποι πλίνθων μή
κους 0.465 καί πλάτους 0.30 μ., μέ διαγώνιους δίδυμους αυλακώσεις 
(πίν. 202β). Τό διάμεσον κονίαμα φθάνει τά 0.035 - 0.04 μ. Ή τοιχοδομία 
τής κόγχης οδηγεί εις χρόνους προ τοϋ Μαρκιανοϋ (450 - 475 π. X.). Ή 
χρονολογία της δεν άφίσταται ίσως πολύ τής εποχής τής οικίας VI (βλ. 
ανωτ. σ. 144). Έκ τής περιοχής περισυνελέγησαν τεμάχια γύψινων κυμα
τίων (πίν. 206γ-δ).

Είναι παρακινδυνευμένον νά φαντασθή τις τήν διάταξιν τοϋ οικοδομή
ματος εις τήν περιοχήν τής κόγχης, διότι έχει καλυφθή αυτή υπό τών τοιχίων 
καί μάζης τοιχοποιίας τής ασβεστοκαμίνου (πίν. 197α, 198α). Δυο δακτυλιοεί-
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δεις εσωτερικά! επενδύσεις τού κυκλοτερούς σώματος τής καμίνου, εξ ευτε
λούς τοιχοποιίας μέ επίχρισμα εκ πηλού, πιθανώς ύποδηλούν δυο περιόδους 
λειτουργίας της. Έξωτερικώς περατοΰται ή κάμινος προς Ν. εις τοίχον 
εύθύν ελάχιστου πάχους 1.30 μ., μέ θυρίδα πλάτους —εκ των έξω προς τά 
έσω — 0.55 - 0.65 μ. και ύψους 0.85 μ. (πίν. 203α)1, διά δυο δ’ εκ τού τοίχου 
τούτου εις σχήμα πει (Π) εκτεινόμενων σκελών δημιουργεϊται έμπροσθεν 
αυτής βοηθητικός εξώστης πλάτους + 2.50 μ. ευρυνόμενος προς Α. Οι τοί
χοι οΰτοι τής καμίνου είναι έκτισμένοι δι’ άργολιθοδομής μέ πηλόν και 
παρένθετα θραύσματα πλίνθων' ενθυμίζουν τούς τοίχους τών μετά την κατα
στροφήν τής βασιλικής οικιών (βλ. άνωτ. σ. 138 και 147).Εντός τής καμίνου 
εΰρέθησαν άσβεστοποιημένα θραύσματα έκ τών μαρμάρινων μελών τής βασι
λικής" άλλα, άκαυστα, περισυνελέγησαν έκ τοΰ προ αυτής χώρου. Μικρόν 
χαλκούν νόμισμα πιθανώς έκ τών λεγομένων τής εποχής τών Βανδάλων 
(κατά τον καθορισμόν του διελύθη), εύρεθέν εις ύψος + 0.40 μ. από τής 
στάθμης τοΰ δαπέδου τού προ τής καμίνου χώρου, παρέχει ίσως ένδειξιν 
περ! τού οτι ή κάμινος έλειτούργησεν ε’ις εποχήν δχι πολύ άφισταμένην τών 
χρόνων τής καταστροφής τής βασιλικής (πρβλ. άνωτ. σ. 143) \

3. ’Άλλα λείψανα καί παρατηρήσεις: ’ Ανατολικώς τής κόγ
χης τοΰ υποτιθεμένου βαλανείου άνεσκάφη έν μέρει τετράπλευρος δεξαμενή, 
ή παρουσία τής οποίας είχε γίνει αισθητή κατά την διάνοιξιν τής διαγώνιου 
δοκιμαστικής τομής τού έτους 1959 (ΓΙΑΕ 1959, 139). Άπεκαλύφθη ή βό
ρεια πλευρά τής δεξαμενής μήκους 3.00 μ. (έσωτερικώς), έφωδιασμένη —εις 
τό μέσον — δι’ οχετού εκροής (διαμ. 0.17 μ.). Εις ύψος 0.50 μ. από τοΰ 
πυθμένος της ευρύνεται ή δεξαμενή κατά 0.22 μ., σχηματιζομένης εσωτερι
κής περιμετρικής βαθμΐδος (πίν. 204α). Είναι έκτισμένη διά πλινθοδομής 
έπ! εύρέος κρηπιδώματος έκ χυτής τοιχοποιίας και βαίνοντος έπι στρώματος 
έκ ψαμμιτικών πλακών. Έσωτερικώς φέρει επίχρισμα εξ ισχυρού υδραυλικού 
κονιάματος. Έκ σηστερτίου τοΰ ’Αλεξάνδρου Σευήρου τού έτους 224 μ. X. 
συνάγεται δτι ή πέριξ τής δεξαμενής έπίχωσις άρα και ή δεξαμενή χρονολο
γούνται τό ένωρίτερον από τού β' τετάρτου τού 3ου α’ι. μ. X.

Ή στρώσις έκ ψαμμιτικών πλακών, εις βάθος +1.95 μ. από τής έπι- 
φανείας τοΰ σημερινού έδάφους, ενθυμίζει τήν εις τά χαμηλά στρώματα 
τής περιοχής γνωστήν ήδη παρουσίαν αργών λίθων, περί τών οποίων 1 2

1 Άλλο άνοιγμα πρός Δ., εις ύψος 1.35 μ. άπό τοΰ πυθμένος τής καμίνου 
(βλ. πίν. 198α), έχρησίμευεν ώς θυρίς τροφοδοσίας της. Τό πρός Α., εις τό δεύ
τερον επίπεδον, διακρινόμενον άνοιγμα οφείλεται εις τομήν γενομένην πρός προσ
διορισμόν τοΰ πάχους τοΰ τοίχου τής κόγχης.

2 Δύο άλλαι κάμινοι, έγκατεστημέναι εντός κογχών τοΰ βαπτιστηρίου, έλει- 
τούργησαν κατά τούς μεσοβυξαντινούς χρόνους (Ι1ΑΕ 1961, 152- 153).
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παρετηρήσαμεν δτι προέρχονται έκ των πρώτων προσπαθειών προς δια- 
μόρφωσιν λιμένος εις την παραλίαν τοΰ αρχαίου Λεχαίου (ΠΑΕ 1959, 
139 -140. Πρβλ. και κατωτ. σ. 156 κε.).’Έχομεν περαιτέρω σημειώσει δτι κατά 
τούς αύτοκρατορικούς χρόνους έπεσωρεύθη επί τοΰ δυτικού λιμενοβραχίονος 
άμμος, ειλημμένη εκ της θαλάσσης κατά εργασίας γενομένας προς διευθέτη- 
σιν τού λιμένος (ΠΑΕ 1960, 165 κέ.). Είναι χαρακτηριστικόν δτι τό ανω
τέρω σημειωθέν νόμισμα τοΰ ’Αλεξάνδρου Σευήρου ήλθεν εις φώς έχον 
ίσχυρώς έπικολλημένους κόκκους άμμου' εύρίσκετο, λοιπόν, εντός τής θαλάσ
σης δτε, κατά τινα έκβάθυνσιν τοΰ λιμένος, τό ένωρίτερον επί τών χρόνων 
τού ’Αλεξάνδρου Σευήρου, άπερρίφθη εις την παρακειμένην ξηράν μαζί μέ 
σωρούς άμμου.

Βορειοανατολικώς τής κόγχης άπεκαλύφθη υδαταγωγός έκ πήλινων 
σωλήνων (μήκους άνευ τού στομίου 0.48, διαμέτρου έξωτερικώς 0.146, 
έσωτερικώς 0.126 μ.) (πίν. 204β) μέ κατεύθυνσιν προς ΝΔ., εγκατεστημένος 
εντός τάφρου διηνοιγμένης εντός τοΰ ανωτέρω σημειωθέντος πατημένου εδά
φους (βλ. σ. 150 καί 153), άλλ’ ή συνέχειά του έχει διακοπή υπό τής κόγχης, 
τής οποίας, συνεπώς, χρονικώς ό υδαταγωγός προηγείται. Αί διαστάσεις τών 
σωλήνων του συμπίπτουν προς εκείνας τών σωλήνων τού υδαταγωγού τοΰ 
σημειωθέντος νοτιοανατολικώς τής οικίας VI, κατά την οΐκοδόμησιν τής 
οποίας ή συνέχειά του επίσης διεκόπη (βλ. άνωτ. σ. 142. Βλ. καί πίν. 195β). 
'Ως προς τό πατημένον δ’ έδαφος διεπιστώθη, διά τομής εις τον προ τής 
καμίνου χώρον, δτι εκτείνεται προς Ν. (πίν. 203β). Πιθανώς ανήκει εις 
άρχαίαν οδόν ή εις τον παρά τό κρηπίδωμα τοΰ αρχαίου λιμένος ξυστόν.

4. Δοκιμαστικοί τομα ί.—a . Δυτικώς τοΰ Βαλα
ντίου: Χάριν δλοκληρώσεως τής μελέτης τής περιοχής διήνοιξα δυτικώς 
τοΰ οικοδομήματος τοΰ χαρακτηρισθέντος ως βαλανείου τέσσαρας ερευνη
τικός τομάς (Α-Δ), έκάστην πλάτους 1.00 μ., παραλλήλους μεταξύ των καί μέ 
κατεύθυνσιν από Ν. προς Β., άρχομένας δέ από μιας νοητής ευθείας κείμενης 
εις άπόστασιν 1 μ. βορείως τής προς Δ. προεκτάσεως τής νοτίας πλευράς τής 
περιφράξεως, μετά τό σημεΐον δπου αυτή θλάται προς τά ΝΔ. Τρεις εκ τών 
τομών τούτων (A, Β καί Δ) διήνοιξα έσωτερικώς τής περιφράξεως τοΰ 
αρχαιολογικού χώρου, συγκεκριμένως την τομήν Α (πίν. 205β) εις άπό- 
στασιν 47.80 μ. από τής χορδής τής ήμικυκλικής δεξαμενής, την Β εις άπό- 
στασιν 41.80 μ. απ’ αυτής καί την Δ εις άπόστασιν 21.80 μ. Την τομήν Γ 
έχάραξα έξω τής περιφράξεως, εις άπόστασιν 10 μ., εντός άγροΰ άνήκοντος 
εις τον Σωτήριον Λιάκουραν, δεν ήδυνήθην δμως εδώ νά προχωρήσω έπαρ- 
κώς εις βάθος.

Τάς τομάς Α καί Β επεξέτεινα εις μήκος 26 μ. Εντός τής τομής Α εϊς 
άπόστασιν 18,40 μ. άπό τής αρχής της καί άκολούθως εντός τής τομής Β
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εις άπόστασιν από 17.15 μ. έπανευρέθη ή οδός, την οποίαν εΐχομεν επιση- 
μάνει είς την περιοχήν τής οικίας VI (βλ. άνωτ. σ. 143). Παρουσιάζεται 
τώρα, είς την θέσιν αυτήν, ή οδός να έχη πλάτος 2.00 μ. καί να κάμπτε
ται ελαφρώς προς τά ΝΑ.

Νοτίως τής δδοϋ έπεσημάνθη εντός άμφοτέρων των τομών — Α καί Β — 
ένότης τοίχων πάχους 0.60 μ. έκτισμένων δι’ άσβεστου' δυο εκ τούτων, 
παράλληλοι καί είς άπόστασιν + 5.35 μ. άπ’ άλλήλων, κατευθΰνονται άπό 
Α. προς Δ. μέ άπόκλισιν προς Ν. Ό νοτιώτερος εκ τών έν λόγφ τοίχων 
έπεσημάνθη—ενεκα τής κατευθύνσεώς του—μόνον εντός τής τομής Β.Εντός 
τής αυτής τομής άνεφάνη, περατοόμενος είς άπόστασιν 2.30 μ. άπό τοΰτου 
καί μόλις διαφαινόμενος εις τήν παρειάν τής τομής, τρίτος τοίχος κατερχό- 
μενος άπό Β., προφανώς άπό τοΰ βορειότερον άπό Α. προς Δ. εκτεινόμενου 
τοίχου. Διαφαίνονται οίίτω δυο χώροι ενός οικοδομήματος, πιθανώς οικίας, 
χρονικώς μη άφισταμένης ίσως τής οικίας VI (βλ. άνωτ. σ. 144). Οί περι- 
γραφέντες τοίχοι σώζονται μέχρι τής εΰθυντηρίας (πίν. 205α), άπό τής άρ- 
χαίας δέ όδοϋ άπέχει ή υποτιθέμενη αυτή οικία περίπου 7.70-12.00 μ. Είς 
άμφοτέρας τάς τομάς — Α καί Β — έπεσημάνθη προσέτι είς άπόστασιν 0.70 
καί 0.80 μ. βορείως καί σχεδόν παραλλήλως προς τον βόρειον έκ τών άπό Α. 
προς Δ. τής ως άνωτέρω ένότητος τοίχων εις άκόμη, άλλα μέ συνεκτικήν 
ύλην πηλόν (πίν. 205β). "Εχει πάχος 0.48 μ. καί θεμέλιον εξέχον προς Ν. 
κατά 0.09 -0.14 μ., προφανώς δ5 είναι δψιμώτερος τών ά'λλων. Μεταξύ 
τέλος τής όδοϋ καί τών περιγραφέντων τοίχων μόλις διαφαινόμενα είς τάς 
παρειάς τών τομών Α καί Β λείψανα τριών άκόμη τοίχων δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερόν τι χαρακτηριστικόν.

Τήν τομήν Δ έξέτεινα εις μήκος μόνον 18 μ. άπό τής άπό Ν. αρχής της. 
Είς άπόστασιν 2 μ. άπ= αυτής έπεσημάνθη εδώ θεμέλιον τοίχου πάχους 
0.55 μ., έκτισμένου δΤ άσβέστου, ως οί κύριοι τοίχοι τών τομών Α καί Β 
καί όμοιας προς τούτους κατευθύνσεως. Προς Ν. καί έν έπαφή προς τον 
τοίχον τούτον έπεσημάνθη άσβεστόλακκος’ προς Β. ή έπίχωσις άπετελεΐτο έξ 
άπερριμμένων λίθων άναμίκτων μέ ά'σβεστον, έτι δέ βορειότερον, είς άπό- 
στασιν 3.80 μέχρι 5.50 μ. άπό τοΰ ως άνωτέρω τοίχου, έπεσημάνθη κατα
σκευή πλάτους 0.30 μ. μόνον έξ άσβεστοκονιάματος, αμφικλινής, καί άκο- 
λούθως είδος διαδρόμου (πλάτους 0.50 μ.) έστρωμένου διά τεμαχίων κερα
μίδων. Τέλος είς άπόστασιν 11.50 μ. άπό τής άρχής τής τομής Δ άνεφάνη 
καί άπεχωματώθη φρέαρ.

Τό φρέαρ, στρογγυλόν, διαμέτρου 1.10 μ., έχει παρειάς εκ ξηρολιθιάς 
μέχρι βάθους 1.75 μ. Κάτω τής στάθμης ταύτης βαθύνεται τοΰτο έντός 
στρώματος έκ λίθων άτάκτων, ως παρετηρήθη καί περί ά'λλων φρεάτων τής 
περιοχής (ΠΑΕ 1959, 139). Ήρευνήθη μέχρι βάθους+ 2.50 μ. Ή έπίχωσις
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τοϋ φρέατος άπετελείτο έκ κρημνισμάτων μέ ασβεστοκονιάματα (μέχρι βά
θους + 1.40 μ.), έξ άμμου μέ θραύσματα μαρμάρων κα'ι όστρακα αγγείων 
(μέχρι βάθους 2.20 μ.) καί ακολούθως έκ λίθων (πρβλ. άνωτ. σ. 154 κε.).

Χρήσιμον εύρημα άπέδωσεν ή τομή Δ βορείως τοΰ φρέατος καί είς 
βάθος 0.70 μ. από τής επιφάνειας τοϋ εδάφους, πήλινον λύχνον τΰπου 
— κατά την ταξινόμησιν τοϋ Ο. Broneer —XXXI (πίν. 206α)' καί τρία 
χαλκά νομίσματα, έκ τών οποίων τό νεώτερον, τοΰ αυτοκράτορος Άρκαδίου 
(395 - 408 μ.X.), χρονολογεί την έπίχωσιν τής έρευνωμένης περιοχής — καί 
τον λύχνον — τό ένωρίτερον είς τάς άρχάς τοϋ 5ου αί.

Είς την τομήν Γ ή έρευνα, ως ειπον, δεν ωλοκληρώθη" έπεσημάνθη 
μόνον υδαταγωγός μέ κατεΰθυνσιν από Δ. προς Α.

β'. Εντός τής βασιλικής: Κατά τήν διάρκειαν τής άνασκα- 
φής τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής έπανειλημμένως είχον προκόψει ένδεί- 
ξεις περί τοΰ δτι αυτή είχε διαδεχθή παλαιότερον χριστιανικόν ιερόν έκεί 
που ίδρυμένον (ΠΑΕ 1956, 170' 1957, 97' 1958, 123 καί 134’ 1959, 132" 
1960, 158 καί 1961, 149 κέ.). Προς άπόκτησιν βεβαιότητος περί τοϋ πρά
γματος διήνοιξα έντός τοϋ μεσαίου κλιτούς τής βασιλικής καί είς μέρη, 
όπου τό δάπεδον ήτο κατεστραμμένον, δυο τομάς : τήν πρώτην (I) είς άπό- 
στασιν 12.00 μ. από τοϋ δυτικοΰ πέρατος τοϋ χώρου καί 6.40 μ. από τοϋ 
νοτίου στυλοβάτου' καί τήν δευτέραν (II) είς άπόστασιν 5.00 μ. από τοϋ 
δυτικοϋ πέρατος τοϋ χοίρου έν έπαφή δέ προς τον βόρειον στυλοβάτην.

Έντός τής τομής I (διαστάσεων 2.30 X 1.70 μ.) παρετηρήθη (είκ. 4) 
υπό τήν στρώσιν τοΰ ασβεστοκονιάματος (πάχους 0.07-0.08 μ.) τής πλακο
στρώσεως, προετοιμασίας της, στρώμα (1) πάχους 0.14 - 0.15 μ. έκ χώ
ματος πατημένου, τό οποίον είχε κομισθή έκεί σαφώς έξ ά'λλης περιοχής 
διά νά χρησιμευση ως γέμισμα. 'Υπό τό στρώμα τοϋτο ή έπίχωσις έντός 
τής τομής δέν ήπλοΰτο ενιαία. Προς Β. εϋρέθη λεπτόν στρώμα (2) πάχους 
0.04- 0.05 μ. έκ μαύρων χωμάτων' υπό τοϋτο ήκολουθει κατόπιν στρώμα (3) 
πάχους 0.70-0.80 μ. έκ χώματος σφικτοϋ, τό όποιον έπίσης είχε κομι- 
σθή έξ ά'λλης περιοχής, έντός δέ αύτοϋ καί είς βάθος +1.00 μ. από 1

1 Εις την περιφέρειαν πλαίσιον έκ τετραγωνικών καί στρογγυλών ροδάκων 
εξ έκτυπων σφαιριδίων, είς τόν δίσκον δΰο όπαί καί δρνις πρός αριστερά- κατά 
τήν μύξαν ελλιπής (σωζόμενον μήκος 0.07 μ.). Τό κόσμημα τοϋ πλαισίου ενθυ
μίζει ιδιαιτέρως τούς λύχνους τοΰ Μουσείου Κορίνθου CL 3074 καί CR 3036 
(Corinth XIV 164, πίν. 67,1 C. Roebuck)' τό θέμα τοϋ δίσκου ενθυμίζει 
τούς λύχνους Κορίνθου CL 1482 καί CL 1483 (Corinth IV 2, 288, πίν. XXII 
Ο. Broneer· Πρβλ. καί επί άλλου τύπου λύχνου, ’Αγοράς ’Αθηνών άριθμ. 2390 
έν The Athenian Agora 7, 174, πίν. 38 J. Perezweig, χρονολογούμενου είς 
τόν 5ον αί.).
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της επιφάνειας τοϋ δαπέδου ευρέθη είς καλήν κατάστασιν πεντανοΰμιον 
τοϋ ’Ιουστίνου Α' (518 · 527 μ.Χ.). Κατωτέρω ευρέθη λεπτόν στρώμα (4) έξ 
άμμου και τέλος στρώμα (5) εκ χώματος καί άμμου. Προς Ν. ήκολούθει 
υπό τό στρώμα 1 και μέχρι βάθους 1.35 μ. στρώμα (6) άποτελουμενον εκ 
τών άνω προς τα κάτω : έκ χονδρής άμμου μετά βησσάλων, κατόπιν μετά 
θραυσμάτων οπτών πλίνθων και ασβεστοκονιαμάτων — σαφώς κρημνι- 
σμάτων (είς τεμάχια πλίνθων παρετηρήθησαν έπικολλημένα λείψανα κονια-
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Είκ. 4. Στρωματογραφική σύνθεσις τής τομής I.

μάτων) — καί ολίγων λατυπών μαρμάρου. Εντός τοϋ στρώματος τοΰτου 
εδρέθησαν όστρακα καί λύχνος τΰπου XXXI (πίν. 206β) '. Τό νόμισμα, 
χρονολογούν απολύτως την έπίχωσιν 13, αποτελεί διά την χρονολόγησιν τοϋ 
λΰχνου τής έπιχώσεως I 6 ένδειξιν μόνον.

Εντός τής τομής II (διαστάσεων 3.00X2.00 μ.) ή υπό τό κονίαμα τοϋ 1

1 Είς τήν περιφέρειαν ρόδακες έξ ομοκέντρων ταινιών, είς τόν δίσκον προ
τομή γυναικός πρός αριστερά (μήκος 0.105 μ.). Ή προτομή μιμείται υπόδειγμα 
επί μεταλλείου. Οί κοσμούμενοι διά προτομής λύχνοι ανήκουν κατά κανόνα είς τόν 
κατά BronEEr τύπον XVIII, άπαντώμενον από τών μέσων τοΰ 3ου μέχρι τών αρχών 
τοΰ 5ου al. (Corinth IV 2, 102 κέ. πίν. XVI). Τό κόσμημα τοΰ πλαισίου ενθυ
μίζει τούς λύχνους Κορίνθου CL 3080 (Corinth XIV, 164 πίν. 67, 1 Broneer) 
καί ’Αγοράς ’Αθηνών άριθμ. 2444 (The Athenian Agora 178 πίν. 39 Peplzweig) 
καί άριθμ. 2571 (αύτ. 182 πίν. 41. Χρονολογείται μετά τοΰ προηγουμένου είς 
τόν 5ον αί.). Ό λύχνος τοΰ Λεχαίου είναι εκτυπον έξ εκμαγείου, διά τήν κατα
σκευήν τοΰ οποίου είχε χρησιμοποιηθή ώς μήτρα άλλος λύχνος.
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δαπέδου (πάχους 0.13 μ.) έπίχωσις (στρώμα 1) άπετελεΐτο (είκ. 5) έξ 
άμμου περιεχοΰσης εις τα επάνω μέρη — μέχρι πάχους 0.12 μ. — λατΰπας 
καί ά'λλα υπολείμματα έκ των υλικών δομής τοϋ μνημείου’ κατόπιν τα υπο
λείμματα δομής βαθμηδόν ήλαττοϋντο. Τοΰ στρώματος 1 ή συνέχεια αυτή 
(στρώμα Ια), πάχους 0.20 μ., άποτελουμένη έξ ά'μμου μετά βησσάλων καί 
ά'μμου ψιλής μετά χώματος εις ανοικτού τόνου άπόχρωσιν, παύει εις άπόστα- 
σιν 0.60 μ. από τοΰ παρά τό θεμέλιον τοϋ στυλοβάτου σκάμματος1 βάθους 
0.30 μ. Τό σκάμμα φαίνεται να έπληρώθη ιδιαιτέρως δΤ έπιχώσεως έκ ψιλής 
ά'μμου καί βησσάλων (στρώμα 2). Τό επόμενον στρώμα (3), πάχους 0.55 μ., 
άπετελεΐτο έξ ά'μμου μετά φαιάς άποχρώσεως ίλΰος. Φθάνει μέχρι βάθους 
1.00 μ. από τής έπιφανείας τοΰ δαπέδου, άλλ5 εις βάθος + 0.60-0.80 μ. 
διεκόπτετο τοΰτο έν μέρει υπό διαμέσου στρώματος (3α) περιέχοντος λατόπας, 
ασβεστοκονιάματα, ολίγα όστρακα αγγείων καί τεμάχια κοινών κεραμίδων 
καί οπτόπλινθων, τεμάχιον μαρμάρινης πλίνθου κίονος, τεμάχιον σχιστο- 
λιθικής πλακός, λίθον μέ έπικολλημένα υπολείμματα ασβεστοκονιάματος καί 
μεμονωμένας ψηφίδας έξ έντοιχίου ψηφιδωτοΰ. Είς τα κάτω μέρη τής έπι- 
χώσεως 3, εις βάθος + 0.90 μ. από τής έπιφανείας τοΰ δαπέδου καί είς 
άπόστασιν +0.15 μ. από τοΰ θεμελίου τοΰ στυλοβάτου, εύρέθη χαλκοΰν 
άσσάριον τοΰ Θεοδοσίου Β' (408-450 μ. X.). Έκ τοΰ στρώματος 3 παρέ
χεται ή έντΰπωσις δτι τό υλικόν του έκομίσθη έξ άλλης περιοχής. Μετά 
τό στρώμα 3 εΰρέθη στρώμα (4), πάχους 0.10 μ., ασυνεχές έκ μαύρων χω
μάτων. Τέλος ακολουθεί στρώμα πολύ αμμώδες (5) περιέχον έν αρχή λα
τΰπας έκ πωρόλιθων’ έπί τοΰ τελευταίου τοΰτου πατεΐ τό θεμέλιον τοΰ στυ
λοβάτου είς βάθος 1.70 μ. από τής έπιφανείας τοΰ δαπέδου.

Ό διά τών τομών τούτων έπιδιωκόμενος κύριος στόχος, ή τυχόν δη
λαδή έπισήμανσις υπό την βασιλικήν θεμελίων παλαιοτέρου οικοδομήματος, 
έπετεΰχθη έμμέσως. Δεν άπηντήθησαν μέν τα άναζητοΰμενα θεμέλια, υπήρ
ξαν όμως χ αποτελέσματα τής προκειμένης έρεΰνης, κατά τ’ άλλα, πολύ 
έποικοδομητικά είς συμπεράσματα. Επιχειρώ σύντομον άνάλυσιν τών στρω- 
ματογραφικών δεδομένων.

Σημειώνω έξ αρχής δτι τά στρώματα I 5 καί II 5 — τό πρώτον έξ 
ά'μμου καί χώματος, τό δεύτερον έξ ά'μμου καθαράς—συνιστοΰν τό αρχικόν 
έδαφος, έπί τοΰ οποίου έθεμελιώθη τό μνημεΐον (πρβλ. ΠΑΕ 1960, 167). 
Τό στρώμα II 5 αρχίζει, ως εί'πομεν, είς βάθος 1.00 μ. από τής στάθμης 
τοΰ δαπέδου, συνεχίζεται δ’ έντός τοΰτου τό θεμέλιον τοΰ στυλοβάτου μέχρι 
βάθους 1.70 μ. Ή αρχή τοΰ στρώματος τοΰτου καί μέχρις άποστάσεως 
0.80 μ. από τοΰ θεμελίου χαρακτηρίζεται διά τής παρουσίας λεπτοΰ στρώ-

Πρβλ. τό σκάμμα ΠΑΕ 1960, 159.
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ματος λατυπών πωρολίθου, προφανώς υπολειμμάτων εκ τής επεξεργασίας 
τοϋ υπό τών κτιστών χρησιμοποιηθέντος δλικοΰ. Τό βάθος, λοιπόν, τοΰ 
θεμελίου τοϋ στυλοβάτου έφθανεν άρχικώς προς την πλευράν τοϋ μεσαίου 
κλιτούς μόλις τα 0.70 μ. Τό στρώμα II 3, συνιστάμενον εξ ά'μμου μετά 
ίλυος, προέρχεται σαφώς εκ τών εργασιών προετοιμασίας τοϋ χώρου προ 
τής ένάρξεως τής θεμελιώσεως τοΰ μνημείου (πρβλ. ΠΑΕ 1960, 159 καί 
168. ’Αντιστοιχεί προς τό εκεί σημειοΰμενον στρώμα 2), τό εντός τοότου 
δ’ εΰρεθέν άσσάριον τοϋ Θεοδοσίου Β' (408 450 μ. X.) εντάσσεται οϋτω 
εις μίαν καί την αυτήν ευρηματικήν έιότητα (contexte) όμοΰ μετά τών νο
μισμάτων τοϋ Ούαλεντινιανοΰ Γ' (425 - 455 μ. X.) και τοΰ Μαρκιανοΰ 
(450-475 μ. X.), τά όποια καί, ως ήδη εχομεν παρατηρήσει, χρονολογοϋν 
τήν έξωτερικώς τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ βορείου πτεροΰ τοϋ εγκαρσίου κλι
τούς διανοιχθεΐσαν τομήν (ΠΑΕ 1960, 158 κέ. καί 165 κέ.). At ίσοπεδωτι- 
καΐ έργασίαι εις τήν βορείαν περιοχήν τοΰ χώρου, δπου έμελλε νά άνεγερθή 
τό οικοδόμημα, ήσαν απαραίτητοι, επειδή τό έδαφος εδώ ήτο ύψηλότερον 
ή εις τά δυτικά μέρη τής βασιλικής. Έπιβεβαιοϋται, συνεπώς, τό έκτοτε 
διατυπωθέν συμπέρασμα δτι ή βασιλική έθεμελιώθη κατά συνθήκην περί τό 
έτος 460 μ. X. τό ενωρίτερον (Ι1ΑΕ 1960, 159).

Τό στρώμα I 3, συνιστάμενον έκ χάιματος, τό όποιον εϊχον κομίσει ά'λ- 
λοθεν, μαρτυρεί βούλησιν προς άνύψωσιν τής στάθμης τών χαμηλών μερών 
τοΰ εδάφους εντός τής βασιλικής' διά νά γεμίσουν δμως τό σκάμμα τών θε
μελίων έπορίσθησαν υλικόν — στρώμα II 2 — έκ τής έξω τοΰ οικοδομήματος 
περιοχής, τής παρά τήν θάλασσαν. Τό στρώμα I 3, χρονολογοΰμενον υπό 
τοΰ πεντανουμίου τοΰ ’Ιουστίνου Α' (518-527 μ.Χ.), καθορίζει τον χρόνον 
ίσοπεδώσεως τοΰ έσωτερικοΰ τής βασιλικής' επιτρέπεται δέ, ως πιστεύω, νά 
θεωρήσωμεν τό χρονολογικόν τοΰτο δριον καί ως χρόνον άποπερατώσεως 
τής βασιλικής κα'ι άποδόσεώς της εις τήν λατρείαν.

Τό εξαγόμενον τοΰτο μεταθέτει τώρα κατά δύο έως τρεις δεκαετίας 
προς τά ά'νω τό, ομοίως επι τή βάσει νομισματικών αλλά γενομένων έξω τής 
βασιλικής ευρημάτων—νομισμάτων τοΰ ’Αναστασίου Α' (491 518 μ. X.)—, 
παλαιότερον πόρισμα, δτι δηλαδή ή πλακόστρωσις συνετελέσθη συμβατικώς 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοΰ 5ου «ί. (ΠΑΕ 1961, 151). Θά τήν 
τοποθετήσωμεν, πάλιν συμβατικώς, εις τήν τρίτην δεκαετίαν τοΰ 6ου αίώνος. 
Είναι ενδιαφέρουσα ή διά τής προκειμένης έρεύνης συναγόμενη περαιτέρω 
διαπίστωσις δτι αί έργασίαι αύται χρονικώς συμπίπτουν προς τάς έργασίας 
όλοκληρώσεως τοΰ μνημείου διά τής προσθήκης τών δύο αίθριων, όλοκλη- 
ρώσεως συνετελεσθείσης ομοίως, ώς ήδη έπορίσθημεν, κατά τήν τρίτην δε
καετίαν τοΰ 6ου αί. (ΠΑΕ 1959, 132 καί ΠΑΕ 1960, 159-160). Και δυνά- 
μεθα πλέον νά εΐμεθα βέβαιοι περί τοΰ δτι τά εις τό πρώτον αΐθριον —

11
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εις την τετράπλευρον αυλήν — τής βασιλικής υπό την στάθμην τοϋ δαπέδου 
έν μέσω κρημνισμάτων εδρεθέντα γλυπτά (ΠΑΕ 1959, 131 κέ. Πρβλ. ΠΑΕ 
1960, 157 κε.) προέρχονται έκ κτηρίου παλαιοτέρου και δχι εκ τής άνα- 
σκαφείσης βασιλικής’ δτι δηλαδή δεν άπετέθησαν εκεί μετά τήν καταστρο
φήν της, αλλά κατεχώσθησαν δμοϋ μετά ένοχλούντων κρημνισμάτων, προ
φανώς προερχομένων εξ άρχαιοτέρου έχει που κτηρίου, πράγματι δε κατά 
τάς επί ’Ιουστίνου Α' (518-527 μ. X.) γενομένας εργασίας άποπερατώσεως 
καί προς ίσοπέδωσιν λάκκων, σχηματισθέντων έκ τής άπολήψεως ά'μμου, ή 
οποία είχε χρησιμοποίησή προφανώς κατά τάς προηγηθείσας οίκοδομικάς 
έργασίας έπί τής βασιλικής. Αί λατΰπαι δέ μετά τών άλλων υλικών δομής, 
αί παρατηρηθεΐσαι έντός τοΰ στρώματος II 1, ύποσημαίνουν περαιτέρω δτι 
μετά τήν διευθέτησιν τοϋ δαπέδου τοϋ μεσαίου κλιτούς καί προ τής πλακο- 
στρώσεώς του έξετελέσθησαν έντός τής βασιλικής, προφανώς δ’ είς τά συστή
ματα τών κιονοστοιχιών, μαρμαρογλυφικαί έργασίαι. Συνάγεται δ’ έκ τοϋτου 
δτι ή βασιλική παρέμεινεν ημιτελής — πιθ-ανώτατα ά'στεγος — μέχρι καί τών 
χρόνων τοΰ ’Ιουστίνου Α'. Προσθέτω δτι ή παρατήρησις αίπη είναι χρή
σιμος έκτος τών άλλων καί διά τήν κατανόησιν τής διαφοράς υφους τής 
παρατηρουμένης μεταξύ τών γλυπτών τής βασιλικής, διά τήν χρονολόγησιν 
δηλαδή άντιστοίχως τών κατά τό ύφος συγγενών ομάδων γλυπτών της 
(πρβλ. ΠΑΕ 1960, 157 κε.). Διά τον λόγον δέ τοΰτον ακριβώς είναι πολύ
τιμα τά έκ τών προκειμένων έρευνητικών τομών πορίσματα, διότι διά πρώ- 
την, αν δεν άπατώμαι, φοράν δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν με τόσην ακρί
βειαν τήν οικοδομικήν ιστορίαν μιας έλλαδικής βασιλικής καί ν’ άποκτή- 
σωμεν περαιτέρω μίαν χρονολογικήν αφετηρίαν διά τήν ιστορίαν τής πα
λαιοχριστιανικής γλυπτικής είς τον έλλαδικόν χώρον.

Τά στρώματα 16 καί II 3α τέλος, συνιστάμενα έκ κρημνισμάτων περιε- 
χόντων μάλιστα — τό στρώμα II 3α—καί ψηφίδας έξ έντοιχίου ψηφιδωτοΰ, 
πρέπει βεβαίως νά προέρχωνται έκ τοΰ λανθάνοντος παλαιοτέρου οικοδομή
ματος, τοΰ οποίου δμοια λείψανα έσημειώθησαν καί υπό τήν στάθμην τοΰ 
δαπέδου τοΰ πρώτου αίθριου (βλ. ανωτέρω), επίσης δ’έξω—νοτίως — 
τοΰ διακονικοΰ (ΠΑΕ 1959, 132), έφέτος δέ καί είς τήν περιοχήν τής 
οικίας XI (βλ. άνωτ. σ. 148). Ή περαιτέρω δμως άναζήτησίς του απαιτεί 
διάνοιξιν τομών δυτικώτερον, υπό τά ωραία πλακόστρωτα δάπεδα. Τοιαύτη 
ανάγκη θ’ άνακύψη κατά τήν άναζήτησιν τεκμηρίων διά τήν χρονολόγησιν 
τής όμάδος γλυπτών, τών εύρεθέντων υπό τήν στάθμην τοΰ δαπέδου τοΰ 
πρώτου αίθριου. Τά μαΰρα δέ χώματα τών στρωμάτων I 2 καί II 4 ΰποδη- 
λοΰν πιθανώς δτι τό άναζητούμενον κτήριον κατεστράφη ΰπό πυρκαϊάς.

5. Κινητά ευρήματα: Κινητά ευρήματα ή εφετινή άνασκαφή
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εν Λεχαίφ άπέδωσεν ολίγα.Έκ των εφέτος άνασκαφέντων μνημείων δργανι- 
κώς μόνον εις τό υποτιθέμενον βαλανειον φαίνεται ν’ ανήκουν τεμάχια εκ 
γύψινων κυματίων (πίν. 206γ - δ), τα όποια πιθανώς διεκόσμουν τούς τοί
χους του. Βορείως τής κόγχης εντός βαθείας έπιχώσεως εύρεθέντα τεμάχια 
επιχρισμάτων με επιφάνειας έγχρωμους (χρώματα: ερυθρόν, ώχρα, πράσι
νον) φαίνεται να προέρχωνται έκ παρακειμένου ρωμαϊκού, άρχαιοτέρου, οι
κοδομήματος (πρβλ. ΠΑΕ 1959, 139).

Εντυπωσιακή έντός τού όλου πτωχικού περιβάλλοντος των άνασκαφει- 
σών οίκιών ύπήρξενή εΰρεσις άγαλματιδίου γυναικός (πίν. 207α), τού οποίου 
τό συμφυές βάθρον είχε κοιλανθή και μετατραπή εις λεκάνην (βλ. άνωτ. 
σ. 146 είκ. 2). Ή γυναικεία μορφή σώζεται από τής δσφύος και κάτω, 
φορεϊ μακρόν ποδήρη χιτώνα και στηρίζεται δπίσω εις συμφυά τετράπλευρον 
κορμόν άπολήγοντα πλαγίως εις αποθέσεις. Πιθανώς έκράτει διά τών 
χειρών της προ τού στήθους λεκάνην ή έπί τής κεφαλής τράπεζαν. Τό βά
θρον κοσμείται κατά τάς τρεις αυτού πλευράς διά κοιλοκύρτου κυματίου 
ά'νω και κάτω, εις δέ τήν κυρίαν όψιν, μεταξύ τών κυματίων, διά βουκο
λικής σκηνής—ταύρου και άγελάδος(;) άντινώτων εκατέρωθεν δένδρου — 
καί, έπί τού κανόνος τού άποτελούντος τήν στέψιν τού βάθρου, διά σκηνής 
κυνηγίου (πίν. 207β). Πιθανώς χρονολογείται είς τούς μετά τον 'Αδριανόν 
χρόνους *.

Είς τήν περιοχήν τής οικίας XII περισυνελέγη, όπου είχε χρησιμοποιηθή 
ως υλικόν δομής, πώρινος τετράπλευρος βωμίσκος (πίν. 205γ), κοσμούμενος 
κατά τάς τρεις αυτού όψεις ά'νω καί κάτω δι’ έξεχόντων κυματίων, μεταξύ 
δέ τούτων δΤ ωοειδούς άσπίδος (;) (αριστερά), ρόδακος (έμπρός) καί όφεως 
(δεξιά) αναγλύφων' ή δπισθία όψις, προωρισμένη νά μή φαίνεται, παρέμει- 
νεν αδιακόσμητος (πλευραί 0.10 X 0.10, ΰψος 0.17 μ.). Πιθανώς προέρχε
ται έξ ’Ασκληπιείου τίνος τού Λεχαίου, αγνώστου έκ τών πηγών. Έκ τοιού- 
του τίνος ιερού προέρχεται — δικαιούμεθα νά ΰποθέσωμεν καί έπιγραφή, 
έπειδή αναγράφεται έπ’ αυτής τό όνομα ιατρού τίνος Τροφίμου (πίν. 208β)1 2,

1 Μάρμαρον λευκόν, ολικόν ΰψος 0.715 μ., κορμοΰ σωζόμενον ΰψος 0.485 μ., 
βάθρου βάσις 0.46 X 0.28, ΰψος 0.023 μ. Τά θέματα κατά τό πλεΐστον άποκε- 
κρουμένα.

2 Μουσείου Κορίνθου έπιγρ. άριθμ. 2503. Μάρμαρον, μήκ. 0.47, πλάτ. 0.29, 
ΰψ. 0.135 μ. Έπί της άνω επιφάνειας εγκοπή καί γόμφωσις. "Υψ. γραμμ. 0.035 
(Ο), 0.065 (Φ). Τέλους 3ου αΐ.

Τ Ρ Ο ΦI Μ Ο C IATPOC 
± 17
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εύρεθεΐσα κατ’ ’Απρίλιον τοΰ έτους 1956 εντός άγροΰ τοΰ Παναγιώτου 
Ταγαρά νοτίως τής κεντρικής λεκάνης τοΰ αρχαίου λιμένος τοΰ Λεχαίου.

Έκ των γλυπτών τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής εύρέθησαν άνά τούς 
διαφόρους τομείς τής άνασκαφής, πλήν των άποτμημάτων κορμών κιόνων 
(βλ. άνωτ. σ. 138 καί 145), διάφορα μικρά τεμάχια, μεταξύ τών οποίων 
άξιολογώτερα είναι εν ιωνικόν κιονόκρανον (ά'βαξ διαστάσεων 0.24 X 0.21 μ. 
Έκ τής περιοχής τής οικίας XI), άποτμήματα θωρακίων (πίν. 206ε) και 
άπότμημα υπερθύρου (πίν. 208α) ως τό ΠΑΕ 1959, 131 πίν. 115α (μή
κους 0.34 μ. Έκ τής εσωτερικής δεξαμενής τής οικίας VI). Ενδιαφέρον 
είναι τεμάχιον μαρμάρου (μήκους 0.19, πλάτους 0.13 μ. Εκατέρωθεν ελλι
πές, δπίσω άποκεκρουμένον), εύρεθέν μεταξύ τών χωμάτων, τα όποια εϊχον 
κατά προηγουμένην περίοδον άπομακρυνθή έκ τοΰ χώρου τών άνασκαφών, 
διαλαθέν τότε- κοσμείται διά μαιάνδρου καί λεσβίου κυματίου, διασώζει 
δέ κάτω καί λείψανα αναγλύφου θέματος (πίν. 208γ) — πιθανώς άπότμημα 
ά'νω πλαισίου σαρκοφάγου (πρβλ. τά ΙΙΑΕ 1961, 153 πίν. 102).

’Ολίγα επίσης ήσαν καί τά κεραμεικά, τά ύάλινα καί τά μετάλλινα ευ
ρήματα τής εφετινής άνασκαφής. Τά κεραμεικά είναι λύχνοι (πρβλ. άνωτ. 
σ. 157 καί 158 πίν. 206α - β), πινάκια (πίν. 209β), πρόχοι (πίν. 209α), 
χονδρά σκεύη οικιακής χρήσεως, συγκεκριμένως δ’ άμφορεΐς, χύτραι καί 
άγνΰθες- άκέραιοι εύρέθησαν μόνον τρεις λύχνοι καί έν πινάκιον. Ύαλίνων 
σκευών εύρέθησαν μόνον θραύσματα. Τά μετάλλινα είναι ά'νευ σημασίας : 
βελόναι, ά'γκιστρα, διάφοροι ήλοι, τεμάχιον χαλκής άλύσου, τεμάχια φύλλων 
χαλκοΰ καί μολύβδου καί μία μολυβδίνη σφενδόνη.

Νομίσματα εύρέθησαν τριάκοντα εννέα, έκ τών οποίων δμως πέντε διε- 
λύθησαν κατά τον καθαρισμόν, δέκα τέσσαρα δέ ά'λλα έξήλθον έκ τής δια
δικασίας τοΰ καθαρισμοΰ κατά τό πλεΐστον ή τελείως έφθαρμένα. Κατά 
χρονολογικήν σειράν έχουν ως εξής * :

— Κορίνθου (400-146 π. X. Πρβλ. Edwards άριθμ. 11) : 5.
— Σικυώνος (370-250 π. X. Πρβλ. Β. Μ. C. σ. 50, άριθμ. 152): 1.
— ’Αρχαία ελληνικά (3ου π. X. αΐ., άδιάγνωστα έφθαρμένα) : 2.
— ’Απολλωνίας ’Ιλλυρίας (;) (2ου π. X. αί.) : 1. * 1

Στίχ. 2: Τό πρώτον γράμμα δυνατόν νά είναι Λ, τό τελευταϊον νά είναι Μ. 
"Ο ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Κορινθ. II 2. 3, γνωρίζει έν Λεχαίιμ μόνον ιερόν τοΰ Ποσειδώνος- 
έξ επιγραφής έπεβεβαιώθη καί ιερόν τής ’Αφροδίτης (ΠΑΕ 1958, 132). Άσκλη- 
πιεΐον μαρτυρεΐται υπό τοΰ ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ (αΰτ.) περί τοΰ λιμένος τών Κεγχρεών.

1 Τά νομίσματα κατετέθησαν εις τό Νομισματικόν Μουσεϊον ’Αθηνών' ή άνα- 
γνώρισίς των οφείλεται εις τήν διευθυνουσαν τό Μουσεϊον έπιμελήτριαν αρχαιο
τήτων κ. Μάντω Καραμεσίνη - Οίκονομίδου.
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— 'Ισηαίας (;) (196 -146 π. X.) : 1.
—· Κορίνθου. Βελλερεφόντης οδηγών Πήγασον (αυτοκρατορικών χρό

νων) : 1.
— Ρόδου εποχής Άδριανοΰ (117-138 μ. X.) : 1.
— Κορίνθου εποχής Κομμόδου (180-192 μ. X.) : 2.
— Ελληνικής πόλεως εποχής Κομμόδου (180-192 μ. X.) : 1.
— ’Αλεξάνδρου Σευήρου σηστέρτιος (νομισματοκοπείου Ρώμης τοΰ 

έτους 224 μ. X.) : 1.
— Άρκαδίου (395-408 μ. X. Νομισματοκοπείου Κυζίκου) : 1.
— Θεοδοσίου Β' άσσάριον (408-450 μ. X. Έφθαρμένον) : 1.
— Λέοντος Α' (457 - 474 μ. X.) : 1.
— ’Ιουστίνου Α' πεντανοΰμιον (518-527 μ. X.) : 1.
— Ύστερορρωμαϊκά : 2 (τελείως εφθαρμένα).
— ’Εποχής Βανδάλων : 11 (εξ, εκ τών οποίων δύο εποχής ’Αναστα

σίου Α' 491-518 μ. X., τελείως εφθαρμένα).
— ’Ιουστίνου Β' και Σοφίας τεσσαρακοντανούμιον (νομισματοκοπείου 

Κωνσταντινουπόλεως τοΰ έτους 576 -577 μ. X.) : 1.
— Φωκά και Λεοντίας (602-610 μ. X. Νομισματοκοπείου Θεσσαλο

νίκης) : 1.

Διά τών αποτελεσμάτων τής εφετινής άνασκαφικής έρεΰνης εις τον 
αρχαιολογικόν χώρον τοΰ Λεχαίου συνεπληρώθησαν αί γνώσεις ημών περί 
τής οικοδομικής ιστορίας τής βασιλικής τοΰ Μάρτυρος Λεωνίδη και τών συν 
αύτώ' ωδηγήθημεν εις ακριβέστερους χρονολογικούς προσδιορισμούς (βλ. 
άνωτ. σ. 161 κε.). Περαιτέρω έστερεώθησαν προγενέστεροι διαπιστώσεις περί 
τής ιστορίας τοΰ αρχαίου λιμένος τοΰ Λεχαίου (βλ. άνωτ. σ. 154 κε. και 
156 κε.) καί διηυρύνθησαν αί γνώσεις ημών περί τής κοσμικής αρχιτεκτονι
κής τής παλαιοχριστιανικής Κορίνθου, άκριβέστερον αί περί τοΰ τύπου μιας 
όμάδος οικιών, αί όποΐαι έκτίσθησαν έσπευσμένως εις τήν περιοχήν τών 
ερειπίων καί περί τα ερείπια τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής, εν μέρει 
δέ καί δι’ ύλικοΰ ειλημμένου έξ αυτής μετά τήν ολοσχερή καταστροφήν τής 
Κορίνθου έκ τών σεισμών τοΰ έτους 550/551 μ. X.

Υπενθυμίζω δτι επί τών ερειπίων τής βραχύβιου βασιλικής, έρειπιω- 
θείσης καί αυτής τότε, συνεπήχθη μικρός συνοικισμός (ΠΑΕ 1959, 138-139, 
ΠΑΕ 1960, 164- 165). Τά νομισματικά ευρήματα έκ τών δώδεκα άνασκα- 
φεισών οικιών του, μή άνερχόμενα κατά κανόνα έντεΰθεν τών χρόνων τών 
’Ιουστίνου Β' καί Σοφίας (578-602 μ. X.)1, έχουν προσφέρει ήδη ένδειξιν 1

1 Τό έκ τών εφετινών άνασκαφών νόμισμα τών Φωκά καί Λεοντίας (602-610 
μ· X.) εύρέθη εις υψηλόν στρώμα τής έπιχώσεως (έκ τής περιοχής τής οικίας VI).
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περί τοΰ δτι δ έν λόγω οικισμός έπαυσε προς ιά τέλη τοΰ 6ου αί. νά έχη 
υπόστασιν (πρβλ. ΠΑΕ 1960, 165). 'Η έν γένει δέ σπάνις ευρημάτων εκ 
των ώς ανωτέρω οικιών σημαίνει, ως νομίζω, δτι οί ένοικοί των τάς έγκα- 
τέλειψαν δμαλώς, δτι δηλαδή οΰτοι, επανερχόμενοι προφανώς εις την Κό
ρινθον, συναπεκόμιζον έν ησυχία τά πάντα έκ τών οικοσκευών των. Ή 
περαιτέρω, λοιπόν, έρευνα τώ>ν άφορώντων εις τον πτωχικόν τούτον κοριν
θιακόν οικισμόν τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 6ου αίώνος μ. X. δεν πρόκειται, κατά 
ταϋτα, νά προσθέση τι ιδιαιτέρως σημαντικόν εις τάς μέχρι τοΰδε περί τοΰ' 
του άποκτηθείσας γνώσεις. Δεν είναι δέ, συνεπώς ή τουλάχιστον έπΐ τοΰ 
παρόντος, σκόπιμος ή έν Λεχαίω περαιτέρω συνέχισις άνασκαφών παλαιο
χριστιανικών οικιών. "Εξω τοΰ αρχικού στόχου παραμένει και ή περαιτέρω 
άποκάλυψις τοΰ υποτεθέντος βαλανείου (βλ. άνωτ. σ. 149 κέ.). "Οθεν 
θεωρώ την έν Λεχαίφ άνασκαφικήν άπασχολησίν μου ώς περατωθεΐσαν.

Έκ τών πολυαρίθμων ευρημάτων τών έν Λεχαίω άνασκαφών τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας δσα ήτο εΰκολον νά μετακομισθοΰν — έννοώ τά 
μαρμάρινα μέλη, βεβαίως δέ και τά μικρά άλλα αντικείμενα — άπετέθησαν 
άλλα εις αΰλάς τοΰ έν Παλαια Κορίνθφ Μουσείου, άλλα εις άποθήκας του 
και άλλα έν τφ έν ΙΙαλαια Κορίνθφ Έφορείω Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων. 
Τά δυσμετακόμιστα μαρμάρινα μέλη, πολλά μάλιστα έξαιρέτου τέχνης, άφέ- 
θησαν έπΐ τόπου διά τό άδιαχώρητον τοΰ ώς ανωτέρω Μουσείου. Παραμέ
νουν δ’ έκεΐ δλα άκατάγραφα, πλήν τών ευρημάτων τών έλθόντων είς φώς 
κατά την άρχικήν δοκιμαστικήν έρευναν τοΰ τόπου. Άλλ’ ώς έχουν τά έν 
τφ Μουσείω ευρήματα είναι άπρόσφορα είς έπιστημονικήν έπεξεργασίαν' 
τά δ’ άπομένοντα έν τφ χώρφ τών άνασκαφών γλυπτά φθείρονται υπό τής 
έκ τής παρακειμένης θαλάσσης τοΰ Κορινθιακοΰ Κόλπου διαχεομένης άλμυ- 
ράς υγρασίας, ή οποία διαλύει τό μάρμαρον βραδέως, άτυχώς δέ και προ 
πάντων υπό τών έπισκεπτών.

’Επιθυμώ διά τών άνωτέρω νά τονίσω δτι πρέπει νά συγκεντρωθή 
ολόκληρον τό άπό τοΰ 1956 προελθόν έκ τών έν Λεχαίιο άνασκαφών πλού
σιον άρχαιολογικόν έν γένει υλικόν καί νά διαφυλαχθή τούτο ένιαίως, συνι- 
σταμένης ιδιαιτέρας ’Αρχαιολογικής Συλλογής, τό προτιμότερον βεβαίως 
έντός τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου — είς πλησίον τών άνασκαφών κατάλληλον 
θέσιν. Είναι δέ προ πάντων άνάγκη νά καταγραφή τούτο, διά νά καταστή 
συγχρόνως δυνατή ή έπιστημονική του έπεξεργασία καί έττακολουθήση ώλο- 
κληρωμένη δημοσίευσις τής σημαντικής ταΰτης άνασκαφής τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΤΤΑΛΛΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:21:57 EEST - 52.90.75.110



AE 1965.—14. αναςκαφικαι epeynai εν λεχαιω Πιναξ 181

α. Μερική αποψις τοϋ άνασκαφέντος χώρου (από ΝΔ.).

(i. 'Η οικία V από Β. (φωτογραφία τοΰ έτους 1959).
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ΙΙΐΝΛΞ 182 ΠΑΕ 1965.—14. αναςκαφικαι ερευναι εν λεχαιω

α. 'Η οικία V άπό Α. φωτογραφία τοΰ έτους 1959).

β. Μερική αποψις των νοτίως τής βασιλικής οικιών. Εις χό μέσον 
τό εόρχιχωρον διαμέρισμα τής οικίας V (από Δ.).
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α. Μερική αποψις οικιών V καί XI (από ΝΑ.) Εις τό πρώτον επίπεδον 
το εύρύχωρον διαμέρισμα τής οικίας V.

β. Μερική αποψις των οικιών V καί XI (από Α). Εις τό πρώτον επίπεδον 
τό εΰρυχωρον διαμέρισμα τής οικίας V.
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α. Αί οίκίαι VI (εις τό δεύτερον επίπεδον) και XII 
(εις τό πρώτον επίπεδον) (άπό Α.).

β. "Αποψις τοϋ — ανατολικού — σκέλους τής οικίας VI (άπό Ν.).
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α. ”Αποι|ης τής οικίας VI. Εις τό πρώτον επίπεδον οι χώροι 
τής — δυτικής — κεραίας (άπό Δ.).

β. Ή εσωτερική δεξαμενή τής οικίας VI μετά τής δεξαμενής
απορροής (άπό Ν.).
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α. Δεξαμεναί βορείως τής οικίας VI από Α. (Φωτογραφία τοϋ έτους 1959).

β. Συστήματα οχετών ήμικυκλικής δεξαμενής οικίας VI (από ΒΔ.).
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α. Έμβάλωμα τοϋ βορείου τοίχου καί οχετός υπό τό δάπεδον 
τοϋ ανατολικού χώρου τής οικίας VI (άπό Ν.).

β. Λείψανα άγωγοΰ ΰδατος εντός τοϋ τρίτου χώρου τής οικίας VI (άπό Β.).
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β. Δεξαμενή δυτικώς τής οικίας VI (άπό Ν.).
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α. ‘Αρχαία οδός καί μέρος της οικίας VI. Εις τό βάθος ή οικία XII (από Δ.).

β. Τμήμα τοϋ θεμελίου τής οικίας VI καί τής αρχαίας όδοϋ (απο Δ.).
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α. Εΰτελής περίβολος αύλής βορείως τής οικίας VI (άπό ΝΔ.).

β. Ό πρώτος — νοτιοδυτικός — χώρος τής οικίας XI (άπό Ν.).
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α, Οϊκίαι V (δεύτερον επίπεδον δεξιά) καί XI (πρώτον επίπεδον). 
Εις τό δεύτερον επίπεδον αριστερά τό πρώτον α’ίίίριον 

τής βασιλικής (από ΝΔ.).

β. Τό άκκούβιτον τής οικίας XI (άπό ΝΑ.).
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α. Λάκκος αργαλειού (;) εντός τοϋ χώρου τοϋ άκκουβίτου τής οικίας XI (άπό Δ.).

β. Μερική αποψις των άνασκαφεισών οικιών. Αριστερά, εις τό πρώτον επίπεδον, 
ή οικία XI μέ τό τραπεζιοειδές διαμέρισμα' δεξιά, εις τό δεύτερον επίπεδον, 

αί οίκίαι VI καί XII (άπό ΒΔ.).
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α. Αΰλακοειδής κατασκευή (φάτνη ;) (από Α.).

β. 'Ο στενομήκης χώρος — μέ τό άκκοΰβιτον — τής οικίας XI 
μετά την άποχωμάτωσιν μέχρι τοΰ άρχικοΰ εδάφους (άπό Β.).
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α. 'Ανατολικός χώρος τής οικίας VI καί οικία XII (από ΝΔ.).

β. Νότια μέρη των οικιών XII (εις τό πρώτον επίπεδον) καί VI (άπό Α.).
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a. Νότιος χώρος τής οικίας XII (εις τό πρώτον επίπεδον) (από Α.).

β. Ή είσοδος τοΰ νοτίου χώρου τής οικίας ΧΙΙί(άπό ΝΔ.).

■!
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α. Τάφος βορείως τοΰ άκκουβίτου (από Δ.).

Υ
β - γ. Κεραμωτός τάφος πρό καί μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ καλύμματος.
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α. ’Ασβεστοκάμινος εντός κόγχης βαλανείου (;) (από Δ.).

β. Τοιχοδομία ορθογωνίου δεξαμενής (αριστερά)’ εις τό δεύτερον επίπεδον
πρόσθετος παραστάς (από ΝΑ.).
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β. Εξωτερική οψις τοΰ ανατολικού τοίχου τής ορθογωνίου δεξαμενής (άπό Α.).
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β. Δάπεδον χώρου δυτικώς τής όρΰογωνίου δεξαμενής (από Β.).
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α. Δάπεδον χώρου νοτίως τής ορθογωνίου δεξαμενής (από Δ.).

β. Ή ήμικυκλική δεξαμενή (από Δ.).
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α. Μάζα τοιχοποιίας εντός τής ήμικυκλικής δεξαμενής.

β. Τό θεμέλιον τής κόγχης.
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α. Τοιχοδομία τής κόγχης.

β. Τύπος π?άνθου έπι ασβεστοκονιάματος τής κόγχης.
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α. Εξωτερική οψις τής ασβεστοκαμίνου (από Ν.).

β. Πατημένον έδαφος — εκτός τής τομής — τοΰ ξυστοΰ(;) 
τοΰ αρχαίου λιμένος (άπό Α.).
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α. Δεξαμενή ανατολικούς τής κόγχης (από Α.).

β. 'Υδαταγωγός βορείως τής κόγχης.
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η. Θεμέλιον τοίχου εντός τής δοκιμαστικής τομής Α (από Ν.).

β. Δοκιμαστική τομή Α (άπό Ν.). Πώρινος βωμίσκος.
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α. Άγαλμάτιον γυναικός.

β. Άγαλμάτιον γυναικός (λεπτομέρεια).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:21:57 EEST - 52.90.75.110



ΠίΝΑΞ 208 ΠΑΕ 1965.—14. αναςκαφικαι ερευναι εν λεχαιω

α. Τεμάχιον υπερθύρου.

β. Επιγραφή Τροφίμου.
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α. Πρόχους.

β. Πινάκιον.
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