
9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Ή συνέχισις των άνασκαφών κατά το έτος 1961 εις τάς Φθιώτιδας 
Θήβας άνετέθη ύπό τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας άπδ κοινού εις τον Καθη
γητήν κ. Γεώργιον Σωτηρίου καί τον Επιμελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων 
κ. Παύλον Λαζαρίδην ατύχημα δμως έπισυμβάν εις τον κ. Σωτηρίου, ήμπό- 
δισεν αύτον νά μεταβή εις Νέαν Άγχίαλον.

Όθεν τή καθοδηγήσει τούτου διενήργησε τήν άνασκαφήν 6 ’Επιμελητής 
Π. Λαζαρίδης, εχων ώς βοηθόν τήν αρχαιολόγον Δίδα Αικατερίνην Σγουρδαίου. 
Σκοπός των άνασκαφών ύπήρξεν ή περαιτέρω διερεύνησις των έρειπίων του 
κοσμικού κτίσματος, κειμένου εις τον μεταξύ των βασιλικών Α καί Β χώρον 
κάτωθεν του λόφου τής Πυράσου, του οποίου ή κλϊμαξ καί ή νοτία πλευρά 
άπεκαλύφθησαν εις μήκος 50.40 μ., κατά τό προηγούμενου έτος (Τό ’Έργον 
1960, σ. 64-67 ). Τό άνασκαφέν μέρος δηλοϋται έν τή παρατιθεμένη κατόψει 
(είκ. 1 ) διά μελανών στιγμάτων.

Διά των άνασκαφών τοϋ 1961 άπεκαλύφθη, έν μέρει, τό ΒΑ. τής κλίμακος 
εκτεινόμενου τεράστιον τετράπλευρου οικοδόμημα, τό όποιον, ώς φαίνεται 
καί έν τή κατόψει, ειχεν εις έκάστην πλευράν στοάν μέ κιονοστοιχίαν προς 
αίθριου, προφανώς.

Τό αίθριου τούτο, διαστάσεων 24.60μ. X 23.40 μ., δεν άπεκαλύφθη είσέτι 
( είκ. 1 ).

Τό κτίσμα δεν ειχεν έπικαλυφθή διά τών προσχώσεων εις τό αύτό ύψος 
καθ’ όλην αύτοϋ τήν έκτασιν. Τό ύψος τής έπιχώσεως εις μέν τήν πλακόστρωτου 
νοτίαν στοάν ήτο 1.30 μ., εις δέ τό βόρειον άποκαλυφθέν τμήμα του κτίσματος 
το ύψος ήτο ύπέρ τά 5.00 μ. Τούτο οφείλεται φυσικά εις τήν γειτνίασιν τής 
βορείου πλευράς τού κτηρίου προς τον λόφον τής Πυράσου. 'Η δυτική στοά 
εύρίσκεται εις τον άξονα τής κλίμακος. Ούτως ό άνερχόμενος τήν κλίμακα 
είσήρχετο άπ’ εύθείας εις αυτήν.

Τής δυτικής ταύτης στοάς, πλάτους 3.80 μ., άνεσκάφη ή προς τό αίθριου 
άνατολική πλευρά, εις μήκος 35.50 μ., ώς καί μικρά τμήματα τής δυτικής 
( είκ. 1 ).

'Η άνατολική πλευρά ( τοίχος Κ2 έν τή κατόψει τής είκόνος 1 ), εύρεθεϊσα 
εις βάθος 1.20 μ. ύπό τήν έπιφάνειαν τού έδάφους, παρουσίαζε κατ’ άρχάς 
τήν έντύπωσιν συνεχούς τοίχου, καθ’ δλον αυτής τό μήκος. Μετ’ έπισταμένην 
δμως έξέτασιν διεπιστώθη δτι ό τοίχος τής πλευράς ταύτης διακρίνεται σαφώς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:18 EEST - 52.90.75.110



56 Πρακτικά τής ‘Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1961

κατά τον τρόπον τής κατασκευής καί κατά τό πλάτος εις δύο καθ’ ύψος ζώνας. 
Καί ή μέν άνωτέρα ζώνη, ύψους 0.50 μ. περίπου καί πλάτους 0.70 μ., είναι 
εύτελοΰς καί προχείρου κατασκευής έξ αργών λίθων καί χώματος ώς συνδε
τικού μείγματος, ή δέ κατωτέρα ζώνη, πλάτους 0.60μ., έρευνηθεϊσα εις βάθος 
1.00 μ., παρουσιάζει έπιμελημένην κατασκευήν έξ αργών λίθων καί θηραϊκής

γής ώς συνδετικού μείγματος μέ χρήσιν οπτών πλίνθων, πάχους 0.04μ., εις ά- 
πλάς σειράς. Ή ύποθεμελίωσις, ύψους 0.45 μ., είναι ίσχυράς κατασκευής 
δι’ αργών λίθων καί άσβέστου. Αί πλευραί τής τοιχοποιίας είναι έπικεχρισμέναι 
διά λευκού κονιάματος, ομοίως έκ θηραϊκής γής καί άμμου, ώστε αί έπιφά- 
νειαι νά καθίστανται λεΐαι. 'Η άνατολική μάλιστα πλευρά είναι διακεκοσμημένη
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μέ γεωμετρικά σχέδια, χαραχθέντα διά μιστρίου. Κατά την έρευναν διεπιστώθη, 
οτι τδ άνω τμήμα του έξεταζομένου τοίχου έκάλυπτε μαρμαρίνας βάσεις, αί 
όποΐαι έβαινον έπί του κατωτέρου τμήματος αύτού ( πίν. 24α. β ).

Άπεκαλύφθησαν εννέα έν όλω βάσεις εύρισκόμεναι εις την άρχικήν των 
θέσιν καί άπέχουσαι άλλήλων ( άπδ κέντρου εις κέντρον) 2.15 μ. Είναι φανερόν, 
δτι έχομεν έδώ δύο οίκοδομικάς περιόδους σαφώς διακρινομένας άλλήλων.

Κατά την α'. περίοδον ή άνατολική πλευρά τής στοάς ήτο κιονοστοιχία, 
άνοικτη προς τό αί'θριον, φέρουσα 9 κίονας έπί βάσεων.

Διά λόγους αγνώστους προς τό παρόν άφηρέθησαν οΐ κίονες κατά την 
β' περίοδον, ή δέ κιονοστοιχία άντικατεστάθη διά του εύτελοΰς κατασκευής 
τοίχου, ό όποιος έκάλυψε καί τάς βάσεις ( πίν. 24α. β ).

Αί βάσεις αδται δεν είναι ολαι τής ιδίας μορφής. Π.χ. αί 1η, 2“, 6η, 7η, 
8η καί 9η από Νότου είναι ίωνικαί του συνήθους τύπου, άνω διαμέτρου άπό
0.40-0.44 μ. (πίν. 25α), ένώ αί 3η, 4η καί 5η είναι άπλαΐ, χωρίς δηλονότι σκο- 
τίας καί σπείρας, όμοιάζουσαι προς άνεστραμμένον δωρικόν κιονόκρανον.

Δέον νά σημειωθή, δτι εις τό σημεϊον ένθα ό τοίχος Κ2 ένοΰται μέ τον 
τοίχον Κ5 έχει χρησιμοποιηθή ώς οικοδομικόν υλικόν μέγας μαρμάρινος 
δόμος, μήκους 2.92 μ., πλάτους 0.65 μ. καί υψους 0.25 μ. ( πίν. 25β ).

Εις άπόστασιν 3.90 μ., βορείως τής γωνίας των τοίχων Κ2 καί Κ5, άπεκα- 
λύφθη μέρος εγκαρσίου τοίχου, τοϋ Κ7 ( εΐκ. 1 ), δστις είναι μεταγενέστερος 
του Κ2, τον όποιον κατέστρεψε κατά την κατασκευήν του ( πίν. 26α ).

Λεπτομερής στρωματολογική έρευνα, γενομένη παρά την Ιην άπό Νότου 
βασιν τής κιονοστοιχίας καί άπό τοϋ υψους τής βάσεως ταύτης καί κάτω έσχε 
τά εξής άποτελέσματα :

1. Βάθος 0-0.25 μ., χώματα βαθέως καστανόχροα μέ όστρακα φέροντα 
εγχαράκτους γραμμάς.

2. Βάθος 0.25-0.40 μ., εύρέθη άσβεστος άνάμεικτος μετά θαλασσίου 
χάλικος καί χώματος. ’Όστρακα ελάχιστα, κοινού τύπου, λεπτού πάχους.

3. Βάθος 0.40-0.60 μ., εύρέθη πηλόχωμα άνευ οστράκων.
4. Βάθος 0.60-0.70 μ., χώματα καστανόχροα μετά σποραδικών ιχνών 

πυρκαϊάς. Εύρέθη οστέινη βελόνη, όστρακα κοινά καί λαβαί άγγείων.

5. Βάθος 0.70-0.80 μ., χώματα τά αύτά, όστρακα κοινά έξ ερυθρού πηλοϋ, 
λεπτού πάχους, άλλ’ εις μικράν ποσότητα.

6. Βάθος 0.80-0.90 μ., χώματα τά αύτά. Εύρέθησαν οστά ζώων, χαυλιό
δοντες, όστρακα κοινά έξ έρυθροΰ πηλοϋ, λεπτού πάχους.

7. Βάθος 0.90-1.10 μ., χώματα τά αύτά, όστρακα τά αύτά, ελάχιστα.

8. Βάθος 1.10-1.30 μ., αί αύταί παρατηρήσεις, έλάχιστα όστρακα έλλη- 
νιστικά.
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Έκ των ευρημάτων καί ιδίως των νομισμάτων, συλλεγέντων άπδ τής 
έπιφανείας τοΰ εδάφους έως του στυλοβάτου, έκ του τύπου καί τής εργασίας 
των βάσεων καί έκ του τρόπου τής τοιχοποιίας, έξάγεται τό συμπέρασμα, 
ότι ή α'. περίοδος τής στοάς δύναται νά τοποθετηθή περί τον 3°ν ή τον 4°ν 
μ.Χ. αιώνα.

'Η νοτιά στοά, πλάτους 4.20 μ., άπεκαλύφθη καθ’ όλον αύτής το μήκος 
(31.80 μ.) (πίν. 26β καί 27α). Τό δάπεδόν της (πίν. 27α) εύρεθέν, ως έλέ- 
χθη, εις βάθος 1.30 μ. υπό την έπιφάνειαν τοΰ έδάφους είναι έστρωμένον διά 
πήλινων πλακών, διαστάσεων 0.50x0.50 μ., τοποθετημένων εις 8 σειράς, 
έκάστη τών οποίων άποτελεΐται έξ 60 πλακών. Τό δάπεδον τοΰτο σώ
ζεται σχεδόν άνέπαφον ( πίν. 27α ).

Ή νοτία στοά άρχικώς ήτο άνοικτή πρός Δυσμάς καί έπεκοινώνει άπ’ 
εύθείας μετά τής δυτικής στοάς. Τοΰτο άποδεικνύεται έκ τοΰ ότι οί τοίχοι 
Κ καί ΚΙ ( είκ. 1 ), οί διαχωρίζοντες τάς δύο στοάς, είναι μεταγενέστεροι, 
διότι έχουν κτισθή έπί τών πλακών τοΰ δαπέδου τής νοτίας. Έκ τής εότελοΰς 
τοιχοποιίας των καί τής ομοιότητάς των πρός την άνω ζώνην τοΰ τοίχου Κ2 
τής δυτικής στοάς, περί ής έγένετο ήδη λόγος, συνάγεται ότι καί οί δύο ούτοι 
τοίχοι άνήκουν εις την β\ οικοδομικήν περίοδον.

Έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ σιδηρών ήλων εύρεθέντων μετά πλήθους θραυ
σμάτων κεράμων έπί τοΰ πλακοστρώτου συνάγεται ότι ή νοτία στοά ήτο 
ξυλόστεγος με έπικάλυψιν κεράμων.

Αί κέραμοι εΐχον έπιστρωθή έπί ασβεστοκονιάματος, τό όποιον ήτο 
έπιτεθειμένον έπί καλάμων. Τοΰτο βεβαιοΰται έκ μεγάλων τεμαχίων τοιούτου 
ασβεστοκονιάματος εύρεθέντων έπί τοΰ πλακοστρώτου, έπί τών οποίων δια
τηρούνται είσέτι τά αποτυπώματα (λούκια ) τών καλάμων.

Έκ τοΰ εύρεθέντος στρώματος πυρκαιας έπί τοΰ πλακοστρώτου, ύψους 
0.20 μ., συνάγεται ότι ή καταστροφή τής νοτίας στοάς οφείλεται εις τήν αιτίαν 
ταύτην.

'Η βόρειος πλευρά τής στοάς ήτο άνοικτή πρός τό αίθριον, μέ κιονοστοιχίαν 
βαίνουσαν έπί στυλοβάτου ύψους 0.50μ. υπέρ τό πλακόστρωτου (πίν. 27β). 
Ή κιονοστοιχία άπετελεΐτο έκ 10 κιόνων, έκ τών όποιων ούδέν τμήμα εύρέθη 
μέχρι τοϋδε. Έκ τών 10 βάσεων τών κιόνων εύρέθησαν εις τήν θέσιν των αί 
8, έκάστη τών όποιων έχει διάφορον μορφήν καί διαστάσεις.

Είναι δέ αΰται αί εξής έξ άριστερών πρός τά δεξιά :
1. ’Ιωνική, συνήθης (διάμετρος ά.νω έπιφανείας 0.45 μ.) (πίν. 24β ).
2. Μαρμάρινη πλάξ, διαστάσεο^ν 0.45 X 0.50 μ.
3-4 έλλείπουν.
5. Μαρμάρινη πλάξ διαστάσεων 0.59x0.53 μ.
6. Μαρμάρινη πλάξ διαστάσεων 0.65χ0.70 μ.
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7. Ιωνική μέ τόρμον υποδοχής καί αύλακα διά τήν χύσιν τοΰ μολύβδου 
( άνω διάμετρος 0.43 μ. ).

8. Δωρικόν κιονόκρανον άνεστραμμένον (άνω διάμετρος 0.42μ. )(πίν. 28β).
9. 'Απλή, άνευ σκοτίας καί σπείρας (άνω διάμετρος 0.42μ.).
10. Μαρμάρινη πλάξ διαστάσεων 0.52x0.60 μ.

Είναι προφανές, ότι αΐ ώς άνω βάσεις προέρχονται έξ άλλων άρχαιοτέρων 
κτισμάτων.

Έν τώ αΐθρίω, προ τοΰ στυλοβάτου καί εις βάθος 0.60 μ. άπό τής κορυφής 
τούτου, άπεκαλύφθη τμήμα άγωγοΰ έκ πήλινων σωλήνων, του όποιου δέν 
έξηκριβώθη είσέτι ή πορεία (πίν. 28α). "Εκαστος σοΔήν μήκους 0.55-0.56μ. 
έχει τήν μίαν διάμετρον αύτοΰ 0.08-0.ΙΟμ., τήν δέ έτέραν 0.12-0.14μ., ώστε 
νά έπιτυγχάνεται καλή εφαρμογή τοΰ στενού άκρου τού ένός εντός τού εύρέος 
τού δευτέρου. Άνά ώρισμένας άποστάσεις εΐς σωλήν φέρει στρογγύλην οπήν 
προς τά άνω, μετά πήλινου καλύμματος, προφανώς διά τον καθαρισμόν τοΰ 
αγωγού ( πίν. 28δ ).

Μεγάλοι πίθοι, τοποθετημένοι επί τοΰ δαπέδου εΐς τό σημείου Π, έχρη- 
σίμευον διά τήν άποθήκευσιν όδατος ή άλλων ύγρών. Πολλά θραύσματα των 
πίθων τούτων εύρέθησαν εΐς τον άνωτέρω χώρον.

Έκ τής άνατολικής στοάς άπεκαλύφθη ό άνατολικός τοίχος ( εΐκ. . 1 
τοίχος Λ ) εΐς μήκος 31.17μ. καί μέρος τοΰ δυτικοΰ (πίν. 29β). 'Ο άνατολικός 
τοίχος, ό όποιος χωρεΐ μέχρι τοΰ λόφου τής Πυράσου σώζεται εΐς μέν τό νότιον 
αύτοΰ άκρον εΐς ύψος 0.50 μ. ύπέρ τό πλακόστρωτου τής νοτίου στοάς, εΐς δέ 
τό βόρειον εΐς όψος 4.70 μ. ύπέρ τό αύτό πλακόστρωτου. Ό τρόπος δομής 
του παρουσιάζει ενδιαφέρον. Είναι επιμελούς κατασκευής καί κατά τό πλεΐ- 
στον άποτελεϊται έκ μεγάλων δόμων, μήκους 1.60 ή 1.85 μ., εΐς πολλά δέ 
μέρη παρουσιάζει σύνθετον δομήν έξ έπαλλήλων τετραπλών σειρών πλίνθων, 
μεταξύ τών όποιων μεσολαβεί ΐσου όψους έπιμελημένη λιθοδομή, έπικεχρι- 
σμενη διά λεπτού κονιάματος, έπί τοΰ όποιου έχουν χαραχθή διά μιστρίου 
γεωμετρικά σχέδια.

Εΐς τό βόρειον άκρον ό άνατολικός τοίχος καταλήγει εΐς δεξαμενήν, 
αί έσωτερικαί έπιφάνειαι τών τοίχων τής οποίας είναι έπικεχρισμέναι δι’ 
υδραυλικού κονιάματος ό δέ πυθμήν είναι έπεστρωμένος διά πήλινων πλακών 
(πίν. 29α).

Λεπτομερής στρωματολογική έρευνα, γενομένη εΐς τον χώρον Μ, εΐς τήν 
γωνίαν τήν σχηματιζομέυην διά τών τοίχων Λ καί Λ2 έδωκε τά εξής άποτελέ- 
σματα :

α'. Βάθος άπό έπιφανείας έδάφους έως 0.60 μ., χώματα μαλακά «φερτά» 
άνευ οστράκων.
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β'. Βάθος 0.60-1.10 μ., χώματα καστανομέλανα, ανάμεικτα μετά μικρών 
λίθων καί ολίγων οστράκων.

γ'. Βάθος 1.10 - 1.80 μ., χώματα ανάμεικτα μετά μεγάλης ποσότητος 
θαλασσίου χάλικος· όστρακα ολίγα.

S'. Βάθος 1.80- 1.95 μ., χώματα καστανόχροα άνάμεικτα μετά μικρας 
ποσότητος άσβεστου.

ε'. Βάθος 1.95 - 2.10 μ., χώματα καστανόχροα μεθ’ υπολειμμάτων 
πυρκαϊας.

F'. Βάθος 2.10 - 2.25 μ., ομοίως ως άνωτέρω.
ζ'. Βάθος 2.25 -2.40 μ., ομοίως ως ανωτέρω-θραύσματα άγγείων μετ’ 

ερυθρού στιλβώματος.
η'. Βάθος 2.40-2.55 μ., χώματα λεπτά, καστανόχροα, θραύσματα άγγείων 

μετ’ ερυθρού στιλβώματος.
θ'. Βάθος 2.55-2.70 μ., χώματα τά αύτά. Εύρέθη τμήμα οστέινης βελόνης 

καί άγγείον μέ πλαστικάς ταινίας.
ι'. Βάθος 2.70 - 2.80 μ., χώματα λεπτά, καστανόχροα, ώς τά χώματα 

διά των οποίων διέρχεται ύδωρ. Εύρέθη όστοΰν έλάφου καί θραύσμα υάλου.
ια'. Βάθος 2.80 - 3.25 μ., χώματα ελαφρά, καστανόχροα.
Εις βάθος 3.15 μ., άπό τής έπιφανείας τού εδάφους εύρέθη τοίχος (ΜΙ, 

εΐκ. 1 ), πλάτους 0.55 μ. Είναι επιμελημένης κατασκευής διά πελεκημένων 
λίθων καί (( χωματολάσπης » ώς συνδετικού μείγματος. 'Ο προσανατολισμός 
του είναι διάφορος τού προσανατολισμού τού άνασκαπτομένου κτηρίου.

Είναι προφανές οτι ό τοίχος ΜΙ άνήκει εις προγενέστερον τούτου κτίσμα.
Έκ τής γενομένης μέχρι τοΰδε έξετάσεως των άποκαλυφθέντων έρει- 

πίων κατέστη φανερόν δτι εχομεν εδώ περισσότερα τού ένός κτίσματα, άνήκοντα 
εις διαφόρους οΐκοδομικάς περιόδους καί πιθανώς έχοντα διάφορον προορισμόν.

Διά νά γίνη άντιληπτόν τούτο είναι άνάγκη νά δοθή σύντομος περιγραφή 
τής μορφής καί τής δομής έκάστου τοίχου.

Ό χαρακτηρισμός τών τοίχων γίνεται συμφώνως προς τον χαρακτηρισμόν 
αύτών έν τή κατόψει τής εΐκόνος 1.

Τοίχος I. Είναι κατεσκευασμένος έξ άργών λίθων καί κεράμων κατ’ 
άραιά διαστήματα. Συνδετικόν μείγμα, εις μέν τό δυτικόν τμήμα θηραϊκή 
γή μέ χονδρόν θαλάσσιον χάλικα, εις δέ τό άνατολικόν άσβεστος μετ’ άμμου.

Τοίχος Κ. Έξ άργών λίθων καί χώματος. Είναι μεταγενέστερος. Δέν 
συνδέεται όργανικώς μέ τόν τοίχον I.

Τοίχος ΚΙ. Είναι τής αυτής μέ τόν Κ κατασκευής μή συνδεόμενος μέ 
τόν Λ1.

Τοίχος Κ2. Τό κατώτατον αυτού τμήμα είναι κατεσκευασμένον έπιμελώς 
έξ άργών λίθων, κεράμων είς μίαν σειράν καί θηραϊκής γής μετά θαλασσίου
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χάλικος, το δέ άνώτερον, εξ άργών λίθων καί χώματος, είναι άμελοΰς καί προ
χείρου κατασκευής. 'Ο Κ2 συνδέεται όργανικώς μέ τον ΛΙ. ’Επ’ αυτού εδρά
ζονται 9 βάσεις.

Τοίχος Κ3. Είναι έξ άργών λίθων καί χώματος μή συνδεόμενος μέ τον Κ2.
Τοίχος Κ4. 'Ομοίως μέ τον Κ3. Δέν συνδέεται μέ τον Κ2.
Τοίχος Κ5. Έδώ Ιχομεν τρεις σειράς κεράμων εις τό κατώτερον αυτού 

τμήμα καί άργούς λίθους εις τό άνώτερον. Συνδετικόν μείγμα, θηραϊκή γή 
καί θαλάσσιος χάλιξ. Ό Κ5 συνδέεται μέ τον Κ2 εις τό σημεΐον δπου εύρί- 
σκεται ή μεγάλη μαρμάρινη πλάξ.

Τοίχος Κ6. Είναι τοίχος άμελοϋς κατασκευής έκ λίθων καί χώματος. 
Δέν συνδέεται μέ τον Κ2.

Τοίχος Κ7. Τοίχος έξ άργών λίθων καί σουβά. Είναι μεταγενέστερος 
του Κ2, τον όποιον διακόπτει.

Τοίχος 01. Είναι έξ άργών λίθων. Συνδετικόν μείγμα έκ θηραϊκής γής 
μετά θαλασσίου χάλικος εις τάς γωνίας 01 καί 01-02. Τό υπόλοιπον τμήμα 
εχει ως συνδετικόν μείγμα χώμα.

Τοίχος 02. Είναι ευτελούς κατασκευής (λίθοι, χώμα ). Δέν συνδέεται 
μέ τον 01.

Τοίχος Λ. Επιμελούς κατασκευής καί κατά τό πλεΐστον άποτελεΐται 
έκ μεγάλων δόμων. Εις τό βόρειον τμήμα παρουσιάζει σύνθετον δομήν, έξ 
επαλλήλων τετραπλών σειρών πλίνθων, μεταξύ τών οποίων μεσολαβεί ϊσου 
ύψους έπιμελημένη λιθοδομή, έπικεχρισμένη διά λεπτού κονιάματος, έπί τού 
οποίου έχουν χαραχθή διά μιστρίου γεωμετρικά σχέδια. Δέν συνδέεται μέ τον Λ1.

Τοίχος Λ1. Είναι κατεσκευασμένος έξ άργών λίθων καί άσβέστου. Δέν 
συνδέεται μέ τον Λ. Εις ώρισμένα σημεία εύρέθη ως συνδετικόν υλικόν χώμα, 
εις άλλα δέ θηραϊκή γή. 'Η πλευρά προς τον χώρον Ν έπενδύεται μέ σουβά, 
εις δν υπάρχουν έγχαράξεις.

Τοίχος Λ2. ’Επιμελημένης κατασκευής διά λίθων μεγάλου μήκους, 
άκατεργάστων άλλ’ έπιμελώς τοποθετημένων, διακοπτομένων διά σειρών 
οπτών πλίνθων, μήκους 0.29μ. καί πάχους 0.04μ. 'Ως συνδετικόν μείγμα 
είναι θηραϊκή γή καί άμμος. Είναι παλαιότερος τού Λ, ό όποιος βαίνει έπ’ αυτού.

Τοίχος Λ3. Άποτελεΐται έξ άργών λίθων, κεράμων κατ’ άραιά διαστήμα
τα καί άσβέστου. Συνδέεται μέ τον Λ1.

Τοίχος Λ4. ’Εξ άργών λίθων καί άσβέστου μέ λεπτήν άμμον. Συνδέεται 
μέ τον Λ.

Τοίχος Λ7. Έκ μικρών άργών λίθων καί θηραϊκής γής. 'Η νοτία αυτού 
πλευρά είναι έπικεχρισμένη δι’ ύδραυλικού κονιάματος διατηρουμένου εις 
καλήν κατάστασιν.
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Τοίχος Ξ4. Λίαν επιμελημένης και ίσχυράς κατασκευής, έκ πλίνθων, 
λίθων καί ασβέστου. Σώζεται είς δψος 2.40 μ., έχει πλάτος 1.00 μ. καί συνδέεται 
μετά του Λ.

Τοίχος ΜΙ. Επιμελούς κατασκευής, έκ κανονικών λίθων καί χωματο- 
λάσπης ως μείγματος. ’Έχει πλάτος 0.55 μ. καί διάφορον προσανατολισμόν. 
Εύρέθη είς βάθος 3.15 μ. καί είναι ο άρχαιότερος τοίχος των λοιπών.

Έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεθέντων δύνανται να έξαχθώσι τα έξής συμπερά
σματα :

α'. Τό άποκαλυφθέν κτίσμα δεν έπερατοΰτο είς τα ήδη καθορισθέντα 
έν τή κατόψει ( είκ. 1 ) δρια, άλλ’ έξετείνετο έτι περαιτέρω προς Άνατολάς, 
Βορράν καί Δυσμάς, την προς Δυσμάς μάλιστα έπέκτασιν αύτοϋ άπαιτοΰν 
καί λόγοι συμμετρίας, τιθεμένης τής κλίμακος ώς βάσεως.

β'. Τα άποκαλυφθέντα στοιχεία ανήκουν τουλάχιστον είς τέσσαρας 
οίκοδομικάς περιόδους. Είς την πρώτην περίοδον ανήκει 6 τοίχος ΜΙ. Είς 
την δευτέραν ό τοίχος Λ2. Είς την τρίτην ό στυλοβάτης τής δυτικής στοάς 
μετά τών άλλων στοών καί τέλος είς την τετάρτην ό άντικαταστήσας τον στυλο- 
βάτην μεταγενέστερος τοίχος καί οί τοίχοι Κ, ΚΙ καί έν μέρει ό I καί Λ1.

Είναι σαφές δτι εόρισκόμεθα προ ενός σημαντικωτάτου κτίσματος τών 
Θεσσαλικών Θηβών, διά τής πλήρους άποκαλύψεως καί μελέτης του οποίου 
θά διαφωτισθώσι πολλά σημεία τής ιστορίας καί τής τέχνης τής πόλεως 
ταύτης.

Παραλλήλως προς τό κυρίως άνασκαφικόν έ'ργον έγένοντο αναζητήσεις 
καί είς διάφορα σημεία τής Νέας Άγχιάλου ώς καί περισυλλογή γλυπτών, 
τών οποίων έλάχιστα δείγματα προσάγονται ένταϋθα, ήτοι :

1) Θαυμασίως διατηρούμενον ιωνικόν κιονόκρανου αύτοκρατορικών χρό
νων (πίν. 30α. β).

2) Παλαιοχριστιανική έπιγραφή έπί κίονος (πίν. 30γ). έ'χουσα ουτω: 
Κ(νρι)ε βοή/θη Θεο\κρίτ(ου) κ(αϊ) / τον νκω/ αύτ(οϋ).

3) Τό ήμισυ ιωνικού κιονοκράνου μεθ’ ύψηλοΰ έπιθήματος κοσμουμένου 
διά πλουσίου φυτικοϋ διακόσμου (πίν. 28γ), δυναμένου νά χρονολογηθή είς 
τό τέλος τοϋ 6°υ ή τάς άρχάς τοϋ 7°υ μ.Χ. αίώνος.

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΠίΝΑΞ 24 ΠΑΕ 1961.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α. Ό τοίχος Κ2 της δυτικής στοάς.

β. "Ο τοίχος Κ2 τής δυτικής ^τοάς’ βάσις εντοιχισμένη.
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ΠΑΕ 1961.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠίΝΑΞ 25

β. Οί τοίχοι Κ2 καί Κ5.
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ΠίΝΑΞ 26 ΠΑΕ 1961.—9. ΑΝΑ2ΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧ1ΑΛ0Υ

α· Οί τοίχοι Κ2 καί Κ7.

β. ”Αποψις τοϋ χώρου τής άνασκαφής καί τής νοτιάς στοάς 
από τοϋ λόφου τής Πυράσου.
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ΠΑΕ 1961.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠίΝΑΞ 27

α. Ή νοτιά στοά άπό Δυσμών.

β. Ό στυλοβάτης τής νοτιάς στοάς.
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ΠίΝΑΞ 28 ΠΑΕ 1961. —9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α. Πήλινος αγωγός.

γ. Έπίθ’ημα παλαιοχριστιανικού κιονόκρανου.

β. Ή ύ.τ’ άριΌ-, 8 βάσις τής νοτιάς στοάς.

δ._2ωλήνες τοΰ άγωγοϋ.
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ΠΑΕ 1961.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΠίΝΑΗ 29

α. Τοίχος της δεξαμενής.

β. Ό ανατολικός τοίχος τής ανατολικής στοάς από τοϋ λόφου τής Πυράσου.
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ΠίΝΑΞ 30 ΠΑΕ 1961.—9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α. Ιωνικόν κιονόκρανον αΰτοκρατορικών χρόνων.

γ. Παλαιοχριστιανική 
επιγραφή.
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