12.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

'Ως σκοποί τής εφετινής άνασκαφής έτέθησαν:
1) 'Η διαπίστωσις τής μορφής τοϋ προπύλου τής προς Βορράν του ’Οκτα
γώνου ναού εκτεινόμενης τρικλίτου στοάς καί τής σχέσεως τοϋ προπύλου
τούτου προς την Έγνατίαν οδόν. 2) 'Η άποκάλυψις των άνατολικώς καί κατά
μήκος τής στοάς διαπιστωθέντων προσκτισμάτων. 3) 'Η έρευνα τοϋ ΒΑ. καί
άμέσως μετά την φιάλην τοϋ ναοΰ συγκροτήματος αιθουσών. 4) Ό καθαρισμός
των δυτικώς τής στοάς καί έν μεσοτοιχία μετ’ αύτής διαμερισμάτων.
Α. Προπύλαια τής στοάς. Έγνατία οδός.
Μετά τον πλήρη καθαρισμόν τοϋ χώρου άπεκαλύφθη όλον τό άναφανέν
πέρυσι πρόπυλον καί αί δύο εκατέρωθεν τής κεντρικής πύλης τής τρικλίτου
στοάς είσοδοι, αί όδηγοϋσαι εις τά πλάγια κλίτη. Αΰται εις τάς βορείους άπολήξεις έκατέρων των πλαγίων κλιτών άνοίγονται εις την κορυφήν ημικυκλίων,
τοϋ μέν δυτικοΰ άκτΐνος 3.50μ., τοϋ δέ άνατολικοΰ 3.30μ. Έκ τών εισόδων
ή δυτική, εις ήν διετηρήθη κατά χώραν τό ήμισυ τοϋ μαρμάρινου κατωφλιού
έχει άνοιγμα 2.10μ., ή δέ άνατολική 1.80μ. (εΐκ. 1.). Περί τά ημικύκλια τών
εισόδων, ώς καί καθ’ όλην την έκτασιν τοϋ προπύλου, εύρέθησαν καί εφέτος
μεταξύ τών κρημνισμάτων, ιδιαιτέρως όμως έπί τοϋ δαπέδου, τεμάχια διδύμων
καί ελαφρώς καμπύλων θωρακίων μέ φυτικόν καί γεωμετρικόν διάκοσμον
(εΐκ. 2.). Έκ τής παραβολής τών δύο καμπύλών, ήτοι τών δύο πυλών καί τών
θωρακίων, συμπεραίνω ότι τά τελευταία άπετέλουν τμήματα τής όρθομαρμαρώσεως τών βορείων παρειών τοϋ βορείου τοίχου τής στοάς ένθα αί είσοδοι.
Οΰτω κατά την βόρειον πλευράν ή επιμήκης αυτή τρίκλιτος στοά εΐχε τρεις
μεγαλοπρεπείς πύλας, αίτινες δύνανται νά χαρακτηρισθώσιν ώς αί πρώται
είσοδοι ή αί

ανλειοι πνλαι του Ευσέβιου

( Έκκλ. 'Ιστ. X 4, 38. Βίος

Κωνσταντ. III 39, 1\ 7). Εις τον χώρον τοΰτον καί μεταξύ τών κρημνισμάτων
εύρέθησαν πολλά μαρμάρινα άρχιτεκτονικά μέλη άμορφα ώς έπί τό πολύ.’Επί
σης εις ύψος 0.40μ. άπό τοϋ δαπέδου διεπιστώθη στρώμα αιθάλης καί κατακεκαυμένων άναμίξ υλικών κάτωθι δέ αύτοΰ διαλελυμένον κεραμεικόν κονίαμα.
’Έντονα καί συνεχή ΐχνη πυρός παρατηρούνται καθ’ ολον τον χώρον τών προ
πυλαίων.
Εις άπόστασιν 3μ. άπό τοϋ τοίχου, ένθα αί ανλειοι πνλαι, καί έναντι τοϋ
άκραίου πεσσοΰ έκατέρας πλαγίας θύρας τής στοάς

άπεκαλύφθησαν κατά

χώραν άνά μία βάσις κίονος διαμέτρου 0.90μ. (πίν. 35α). Έτεραι δύο ίωνικαί
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τετράγωνοι βάσεις εύρέθησαν έπίσης κατά χώραν έναντι καί κατά τούς άξονας των
παραστάδων τής κεντρικής πύλης. Παράτάς βάσεις εκειντο καί μεγάλα τμήματα
εκ τε των μονολίθων κιόνων καί των μαρμάρινων τετραγώνων πεσσών (πίν. 35β).
Θεωρώ ως μοναδικήν, έξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, τήν διάταξιν ταύτην,
ήτοι τον σχηματισμόν τού προπύλου έκ δύο κατά τά άκρα κιόνων καί δύο εις το
μέσον πεσσών. Άρχιτεκτονικώς ή αντίστροφος διάταξις είναι ή λογική.
ι
ί

i

U

!
I

Είκ 2 Καμπύλον ίΐωοά’/ιον έκ τής ορθομαρμαρώσεως των Προπυλαίων.

Έάν προς τά κύρια ταϋτα άρχιτεκτονικά στοιχεία τών προπυλαίων
συσχετισθώσι τά κατά το παρελθόν έτος εις τον αότον χώρον έλθόντα εις
φώς άρχιτεκτονικά μέλη—τμήμα συνθέτου ιωνικού κιονοκράνου, εύθύγραμμοι
μαρμάρινοι θριγκοί μετά κυματίων κατά τήν προσθίαν καί άναγλύπτων γεωμε
τρικών σχημάτων είς τήν κάτω όψιν τήν έλευθέραν μεταξύ τών μετακιονίων
(είκ. 3), τμήματα τετραγώνων φατνωμάτων μετά κύκλων εγγεγραμμένων
έν τετραγώνω καί όμφαλών έν τώ κέντρω, θυρώματα μετά κυματίων καί πολ
λών κλιμακηδον διατεταγμένων ταινιών—είναι δυνατόν να άναπαρασταθώσιν
έν λεπτομερεία τά μεγαλοπρεπή προπύλαια τής στοάς, άτινα ήσαν καί προπύ
λαια

τού

οκταγώνου

ναού.
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Εκατέρωθεν των προπυλαίων καί έν επαφή προς το εξωτερικόν τμήμα
των βάσεων των κιόνων άπεκαλύφθησαν τοίχοι κάθετοι προς τον κατά μήκος
άξονα τής στοάς καί

προ

αυτών

μαρμάρινον

άνάλημμα, υψ. 0.60μ.

καί

πλ. 2.25μ. (είκ. 1). Έκ τής έρεύνης τοϋ άνατολικώς του προπύλου τούτου χώρου
διεπιστώθη δτι τό μαρμάρινον άνάλημμα καί ό όπισθεν αότοϋ τοίχος εκτείνονται
μ,έ κατεύθυνσιν άνατολικήν, άγνωστον πόσον είσέτι. Κατά την λεπτομερή

ερευνάν τής ανατολικής έξέδρας καί τοϋ προ αυτής χώρου εύρέθη ικανός
άριθμός ιωνικών βάσεων κιόνων, τμήματα αύτών, καί πολλά μικρά τεμάχια
κροκεάτου λίθου. Έκ τών ευρημάτων τούτων τεκμαίρεται δτι αί έξέδραι
έκλείοντο διά κιονοστοιχίας, ενώ ό εσωτερικός τοίχος αυτών ήτο έπενδεδυμένος δι’ όρθομαρμαρώσεως πεποικιλμένης καί διά τοϋ πολυτελούς καί σπανίου
κροκεάτου. Οδτω έκατέρωθεν τών πρώτοιν είσόδοιν καί τών προ αύτών προ
πυλαίων καί κατ’ έπέκτασιν αύτών διαμορφοΰνται δύο έπιμήκεις μετά κιονοστοιχίας έξέδραι.
Παραλλήλως προς τά προπύλαια καί τάς έξέδρας, βαίνουσα έμπροσθεν αύ
τών, άπεκαλύφθη ή Έγνατία οδός (είκ. 1 καί πίν. 36α). Έχει πλάτος 5.25μ.,
όριζομένη βορείως δι’ άναλημματικοΰ τοίχου, ό όποιος διατηρείται εις πολλά
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σημεία, όπου ήρευνήθη, εις δψος 1μ. περίπου. Οδτος είναι δμοιος κατά την
δομήν καί τδ δψος προς τον διατηρηθέντα παρά την άρχαίαν όδδν την
διερχομένην έκ τοϋ βορείου κρασπέδου της ρωμαϊκής ’Αγοράς. Ή έπιφάνεια
του τμήματος τούτου τής δδοΰ εύρίσκεται εις στάθμην χαμηλοτέραν τουλά
χιστον κατά 2μ. τής στάθμης τής όδοϋ τής διερχομένης προ των προπυλαίων.
'Ένεκα τούτου ή όδδς άπδ τοϋ ΒΑ. τέρματος τής ρωμαϊκής ’Αγοράς μεταβάλ
λεται άπδ έπιπέδου εις προσάντην μέ έλαφράν άνωφέρειαν προς Δυσμάς καταλήγουσα είς την αυτήν των προπυλαίων υψομετρικήν στάθμην.
'Η στρώσις τής δδοΰ συνίσταται έκ μεγάλων οριζοντίων παραλληλογράμ
μων πλακών έκ μαρμαρολίθου. Αδται προς έξουδετέρωσιν τής έκ τής άνωφερείας όλισθηρότητος φέρουν είς τήν άνω έπιφάνειαν, κατά τήν ίδιαν φοράν καί
παραλλήλως, δύο, τρεις ή καί περισσοτέρας αυλακώσεις είργασμένας διά
χαρακτής ξοΐδος ή διά βελονιού (πίν. 36β). Έπίτινων διακρίνονται αυλακώσεις
έκ των τροχών τών αμαξών. Είς τδ άμέσως πρδ τών προπυλαίων τμήμα
καί δή καί πρδ τών στοών καί έν έπαφή μετ’ αύτών διεπιστώσαμεν παραλλη
λογράμμους μικρού σχετικώς πλάτους (0.40μ-0.60μ.) πλάκας, αίτινες βαίνουν
καθέτως πρδς τδ λιθόστρωτον τής δδοΰ, ώσεί δρίζουσαι καί πλαισιοΰσαι κατά
τήν πλευράν αυτήν τδ λιθόστρωτον.
Β. ' Ο Λουτρών.
Συγχρόνως πρδς τήν ερευνάν τοΰ βορείου τομέως (προπύλαια - Έγνατία
δδδς) δι’ έτέρου συνεργείου ένηργήθη ή έξερεύνησις τοΰ άνατολικώς καί
παραλλήλως τής τρικλίτου στοάς κειμένου χώρου (είκ. 1 καί πίν. 37). Οδτος
εύρίσκεται είς ύψηλοτέραν στάθμην, περίπου 1.60μ., τοΰ συνόλου τών μέχρι
τοΰ νΰν

άποκαλυφθέντων

κτισμάτων

καί

εκτείνεται

νοτίως

είς

μήκος

27.60μ. 'Η σκαφή ήρχισεν έκ τής νοτίας πλευράς τοΰ έσωτερικοΰ τοίχου τής
ανατολικής έξέδρας καί συνεχίσθη νοτίως καί άνατολικώς τοΰ άνατολικοΰ
τοίχου τής στοάς είς βάθος 16μ. ’Ενταύθα ή έπίχωσις δεν ήτο μεγάλη κυμαινομένη άπδ 0.90μ. μέχρι 1.20μ. Μετά τήν

άπομάκρυνσιν τών έπιπολαίων

χωμάτων καί τών έκ τών κτισμάτων κρημνισμάτων καί είς δψος περίπου
0.50μ. άπδ τοΰ δαπέδου διεπιστώθησαν καθ’ δλον τδν χώρον συνεχή καί έντονα
ίχνη πυράς, διήκοντα πολλάκις μέχρι τοΰ δαπέδου. Κατά τδν τελικδν καθαρισμδν
τοΰ χώρου τούτου άπεκαλύφθησαν έκτδς υπολειμμάτων τινών πλακώσεως
καί τοΰ έκ κεραμεικοΰ κονιάματος υποστρώματος αύτών, τδ όποιον διετήρησε
σαφείς ένδείξεις τής θέσεως καί τοΰ μεγέθους τών πλακών, δύο κάθετοι άλλήλων μαρμάρινοι στυλοβάται έχοντες κατεύθυνσιν δ μέν έκ Ν. πρδς Β. δ δέ έκ
Δ. πρδς Α. Έκ τούτων δ πρώτος άπολήγει κατά τά στενά άκρα αότοΰ είς
παραστάδας, ών εύρέθησαν αί μαρμάριναι βάσεις, ή μία (Ν) κατά χώραν ή
έτέρα παρά τήν θέσιν αυτής (είκ. 4 καί πίν. 38α). Μετά τής βάσεως τής
βορείου παραστάδος κατέκειτο καί τδ έπίκρανον αυτής φέρον διάκοσμον έκ
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μαλακής άκάνθης, προεξέχον κατά τδ οπίσθιον άδιακόσμητον τμήμα έν είδει
προβόλου προς στερέωσιν εις τον τοίχον (εΐκ. 4). ’Επίσης επί τοϋ αύτοϋ
στυλοβάτου εύρέθη κατά χώραν βάσις κίονος ώς καί τά ίχνη ετέρων δύο βά-

Είκ. 4 Βάσις καί έπίκρανον των παραστάδων.

σεων. Ή άπόστασις μεταξύ των μετακιονίων είναι 3μ. Εις τον αύτδν χώρον
διεπιστωθησαν νεωτερικοί έξ άργολιθοδομής πρόχειροι τοίχοι κάθετοι προς
τον ανατολικόν τοίχον τής στοάς, ώς καί στενομήκη καί κυκλοτερή κτίσματα,
τα οποία, ως εικάζω έξ ώρισμένων ένδείξεων, έχρησιμοποιοϋντο ώς άποθή-
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και οίνου (πίν. 38α). Εις τον αύτόν χώρον κατά τον τελικόν καθαρισμόν
εύρέθησαν ’ιωνικόν κιονόκρανον καί παρ’ αύτώ μαρμάρινη βάσις, έτερον κιονό
κρανον αδιακόσμητου, τμήμα λεοντοκεφαλής έξ υδρορροής, μαρμάρινοι υδρα
γωγοί ήμικυκλικής διατομής, μολύβδινος αγωγός τομής κυκλικής, δστις άποκαλυφθείς κατά χώραν έχει κατεύθυνσιν προς Βορράν, τεμάχιον άρχαίας άλύσεως
καί ύάλινον τραπεζιόσχημον πλακίδιον προερχόμενον πιθανώς έκ φεγγίτου.
Νοτίως τής άνασκαφείσης αυλής άπεκαλύφθη μεγάλη αίθουσα σχήμα
τος Γ καί διαστάσεων 12.50 X 7.20 μ. μέ έλάχιστον πλ. 3.40 μ., εις τής
οποίας τον βόρειον τοίχον άνοίγονται δύο είσοδοι (είκ. 1, πίν. 37 άριθ. 6) .
Κατά την ΝΔ. πλευράν τής αιθούσης άπεκαλύφθη κυκλικόν σκάμμα διαμέτρου
1.95μ. καί πάχους τοΰ υπέρ τό δάπεδον έξέχοντος κυκλικού χείλους 0.25μ.
(εΐκ. 1. καί πίν. 37 άρ. 4). "Ολον τό σκάμμα καλύπτεται εις τον πυθμένα μέν
διά μαρμάρινων τετραγώνων πλακιδίων κατά τά κάθετα δέ τοιχώματα καί τον
ύπερέχοντα τοΰ δαπέδου τοίχον διά παραλληλογράμμων καθέτων πλακών.
Τον κύκλον περιτρέχει έπί τοΰ δαπέδου στενή πλάκωσις (πίν. 38β). Εις τό νότι
ον άκρον τοΰ πυθμένος άνοίγεται άποχετευτικός κυκλικός άγωγός, έχων
κατεύθυνσιν ΝΔ., ένούμενος μεθ’ ετέρου έξωθι τής κτιστής λεκάνης κτιστοΰ
άγωγοΰ συγκοινωνοΰντος

μετά τοΰ κεντρικοΰ

συστήματος άποχετεύσεως.

Έν επαφή προς τό κυκλικόν τοϋτο κτίσμα εύρέθη κατά χώραν μικρά κυκλική
βάσις (πίν. 38β). 'Υποθέτω δτι επ’ αυτής υπήρχε κίων, έφ’ ού διωχετεύετο
διά μολυβδίνου σωλήνος δδωρ καταιονώμενον έκείθεν έντός τής δεξαμενής.
Έσωτερικώς ό βόρειος τοίχος τής αιθούσης διακόπτεται ύπό τριών παραστάδων
όργανικώς μετ’ αότοΰ συνηνωμένων. Μεταξύ αύτών διεπιστώθησαν κτιστά
έδρανα

κεκαλυμμένα

ποτέ

διά

μαρμάρων.

Άνατολικώς τής αιθούσης τών εδράνων άπεκαλύφθη στενομήκης χώρος
έχων κατά μέν τήν δυτικήν πλευράν πεταλόμορφον έσωτερικώς καί ή μικυκλικήν
έξωτερικώς κόγχην κατά δέ τήν άνατολικήν στενούμενος απολήγει εις χαμηλό
τερου τοΰ δαπέδου αύτοΰ εύρισκομένην έστίαν

(είκ. 1 καί πίν. 37, άρ. 3

καί πίν. 39α). Κατά μήκος τοΰ δλου διαμερίσματος, τό όποιον μετά τής κόγχης
έχει μήκος 6.80μ. καί πλάτος 2.10μ., άνεφάνησαν ύπότό τελείως καταστραφέν
δάπεδον ζεύγη κτιστών κυκλικών στυλίσκων, συντεθειμένων έξ έπαλλήλων
στρογγύλων οπτόπλινθων μετ’ ένδιαμέσου έκ κεραμεικοΰ κονιάματος άρμοΰ.
Οί στυλίσκοι άπέχουσιν άλλήλων κατά μέν τον μακρόν άξονα 0.50μ. κατά δέ
τον κατά πλάτος 0.60μ. Κατά μήκος τών μακρών τοίχων καί έν έπαφή μετ’
αύτών σχηματίζονται ήμιπεσσοί έκ τετραγώνων οπτόπλινθων, ίνα στηρίζουν
μετά τών στρογγύλων στυλίσκων τό έπ’ αύτών δάπεδον. Προφανώς πρόκειται
περί ύποκαύστου. Εις τούς τοίχους τής κόγχης διεπιστώθησαν κάθετοι πή
λινοι σωλήνες ελλειψοειδούς τομής, υψους 0.20-0.25μ. καί πλάτους 0.12μ.
"Απαντες εύρέθησαν τεθραυσμένοι κατά τήν έξωτερικήν πλευράν καί τινες
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ετοιμόρροποι στερεωθέντες ήδη διά γύψου. Οί άγωγοί (tubuli) οδτοι έχρησίμευον προς θέρμανσιν των καθέτων τοίχων. Κατά τό μέσον του νοτίου τοίχου
τής αιθούσης άνοίγεται μικρά τετράγωνος πύελος (1.30μ. X 1.15μ.) μεθ’ύποκαύστου έπικοινωνοΰντος προς τό κεντρικόν διά τόξου. "Ολον τό τετράγωνον
διαμέρισμα, ώς και ή πύελος, ήσαν έπενδεδυμένα δι’ όρθομαρμαρώσεως, ώς
συμπεραίνεται έκ τε των κατά χώραν είς την πύελον διατηρηθεισών καί έκ των
πολλών συμπεφυρμένων τοΐς κρημνίσμασι

μαρμάρινων πλακών. Έρευνη-

θείσης τής εστίας, είς ήν άπολήγει, ώς έλέχθη, 6 στενομήκης μεθ’ ύποκαύστου
χώρος, διεπιστώθη ότι αΰτη δεν διατηρείται είς την πρώτην αύτής μορφήν
άλλ’ ότι κατά καιρούς ύπέστη μετασχηματισμούς καί τροποποιήσεις. ’Ακέραιον
διετηρήθη τό ελαφρώς καμπύλον είς τό άνω μέρος άνοιγμα τό μεσολαβούν
μεταξύ τού ύποκαύστου καί τής εστίας.
Κατά τό μέσον τής βορείου πλευράς τής μεθ’

ύποκαύστου αιθούσης

άνοίγεται στενή είσοδος οδηγούσα είς έτερον χώρον (3.30μ. X 2.80μ.). Καί
είς τό δωμάτιον τούτο ύπάρχει ύπόκαυστον, τό όποιον άνατολικώς διά τετρα
γώνου άνοίγματος συνεκοινώνει προς εστίαν

(πίν. 39α). Κατά μήκος καί

όργανικώς ηνωμένα προς τον δυτικόν καί τον νότιον τοίχον άπεκαλύφθησαν μι
κρά παραλληλόγραμμα τοιχία (τρία είς τον δυτικόν, εν είς τον βόρειον καί εν
είς τήν ΒΑ. γωνίαν) έκ τετραγώνων παραλληλογράμμων οπτόπλινθων.’Επίσης
κατά τό κέντρον ήλθον είς φώς δύο κτιστοί στυλίσκοι. Κατά τήν άπομάκρυνσιν
τών κρημνισμάτων έκ τού χώρου τούτου εύρέθησαν τρεις μικραί ίωνικαί βάσεις
καί τμήμα κίονος έκ λευκού μαρμάρου. Είς τόν δυτικόν τοίχον τής μικράς
ταύτης αιθούσης είσοδος οδηγεί είς έτερον περιωρισμένων έπίσης διαστάσεων
διαμέρισμα (2μ. Χ3.20μ.). Είς τήν ΝΑ. γωνίαν αυτού σχηματίζεται ήμικυκλική κόγχη-λουτήρ έχων τόν πυθμένα χαμηλότερου τού δαπέδου καί διατηρών
τμήματά τινα έκ τής όρθομαρμαρώσεώς του. Είσοδος είς τήν ΝΔ. πλευράν
τού δυτικού τοίχου, τής οποίας τό μαρμάρινου κατώφλιον ύπάρχει κατά χώραν,
φέρει είς τό δυτικώς τού δωματίου τούτου κείμενον μέγα διαμέρισμα, ένθα
ή κτιστή λεκάνη. Τούτο έπικοινωνεΐ προς έτερον χώρον (6.20μ. Χ4μ.),

είς

τόν όποιον εισχωρεί ή ήμικυκλική έξωτερικώς άψίς τού ύποκαύστου. Είς
τό δάπεδον τού χώρου

αύτοΰ, τό οποίον έκ τών ένδείξεων φαίνεται ότι

ουδέποτε εΐχε πλάκωσιν, διεπιστώθησαν δύο ευρύχωροι κτιστοί άποχετευτικοί
άγωγοί τομής τετραγώνου, έξ ών ό είς συνδέεται μετά του κογχωτοΰ διαμερί
σματος ό δ’ έτερος μετά τής έν τώ αύτώ διαμερίσματι τετραγώνου πυέλου
(πίν. 39β). Ό βόρειος τοίχος τού άπεριποιήτου τούτου χώρου μέχρι τής ευθείας
τής έφαπτομένης (περασιάς) τής κόγχης είναι παχύτερος κατά 0.20μ. τού
υπολοίπου. Τίνα λόγον είχεν ή τοιαύτη ένίσχυσις τού τοίχου δεν ήδυνήθην
νά έξακριβώσω είσέτι.
Οί περιγραφέντες χώροι τού τομέως τούτου τής άνασκαφής συγκροτούν
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ιδιαίτερον καί αυτοτελές οικοδομικόν σύνολον μήκους 28μ. περίπου άγνώστου
δ’ είσέτι πλάτους, διότι τό συγκρότημα των διαμερισμάτων έκτείνεται άνατολικώς καί πέραν του σημείου, ένθα εφέτος εσταμάτησεν ή άνασκαφή. 'Οπωσδή
ποτε δυνάμεθα μετά βεβαιότητος να χαρακτηρίσωμεν τα εύρεθέντα κτίσματα
ως άποτελοϋντα τα κύρια μέρη λουτρώνος περικλείοντος έν μικρογραφία
όλους τούς χώρους καί έχοντος την διάρθρωσιν καί τα ειδικά γνωρίσματα
των μνημειωδών θερμών τής άρχαιότητος. "Ητοι: έκΒορρά μεγάλη πλακόστρω
τος αυλή πεποικιλμένη διά κιονοστοιχιών ώδήγει εις τήν εύρύχωρον αίθουσαν
του άποδυτηρίου, ένθα, έκτος τών κτιστών εδράνων, κατά τήν ΒΑ. πλευράν αύτοΰ
ίδρυται κυκλική κολυμβήθρα ψυχρού ΰδατος, τό όποιον διοχετευόμενον διά
σωλήνος έφ’ υψηλού κίονος κατηονάτο έπί τού λουομένου. Άνατολικώς τό
άποδυτήριον συγκοινωνεί δι’ εισόδου προς τον πρώτον οΐκον (frigidarium),
ό όποιος εις τήν ΝΑ. γωνίαν φέρει ήμικυκλικόν κογχωτόν λουτήρα (piscina,
natatio). Έκ τού πρώτου οίκου εισέρχεται τις διά θύρας άνοιγομένης εις τον
άνατολικόν τοίχον εις τον μέσον οίκον (tepidarium),ooT^ συνέχεται κατά τήν
άνατολικήν πλευράν μετά τής εστίας (praefurnium). Εις τήν νοτίαν πλευράν
τού μέσου οίκου στενή πύλη οδηγεί προς τον τρίτον ή ένδον οΐκον (caldarium)
περατούμενον κατά μέν τήν άνατολικήν πλευράν εις τό praefurnium κατά
δέ τήν δυτικήν είς τήν πεταλόμορφον έσωτερικώς ή μικυκλικήν έξωτερικώς
άψίδα, ήτις διεισδύει εις τον όπισθεν αύτής χώρον, όπου αί άποχετεύσεις τού τε
ένδον οίκου καί τής έν αύτώ πυέλου. 'Ο χώρος οδτος συνήθως ήτο ύπαιθρος
ίνα τό φώς τού ήλιου εΐσέρχηται διά τών μεγάλων παραθύρων τής κόγχης είς
τον ένδον οΐκον, δστις ώφειλε νά είναι λίαν φωτεινός.
Γ. Οί Βορείως της φιάλης χώροι.
Διά τής είς τον βόρειον τοίχον τής φιάλης άνοιγομένης εισόδου ή άνασκαφή
διά τρίτου συνεργείου συνεχίσθη προς ΒΑ. κατεύθυνσιν, ένθα μεγάλοι όγκοι
κρημνισμάτων ύψους 3.50μ. περίπου έκάλυπτον διάφορα διαμερίσματα, τά
όποια, ώς διεπιστώθη, συνέχονται μετ’ άλλήλων καί άπαρτίζουν άνεξάρτητον
σύνολον, τού οποίου ό προορισμός δεν είναι δυνατόν νά καθορισθή είσέτι μετά
βεβαιότητος (είκ. 1 καί πίν. 37 άρ. 2).
Μεγάλη είσοδος, πλάτους 1.80μ., οδηγεί έκ τής φιάλης είς προθάλαμον
διαστάσεων 6.25μ. X 2.85μ. Τούτου ό άνατολικός τοίχος έκ κατασκευής
παρεκκλίνει αίσθητώς τής ευθείας. Είς τον βόρειον τοίχον καί κατά τά άκρα
αύτοΰ δύο θύραι οδηγούν προς ισάριθμα συνεχόμενα προς άλληλα δωμάτια.
Είς τον χώρον τούτον μεταξύ τών κρημνισμάτων συναντώνται πολλαί πλίνθοι,
κέραμοι, πλήθος μεμονωμένων ψηφίδων καί μικρά τεμάχια έντοιχίων ψηφι
δωτών. Κατά τήν ΝΔ. γωνίαν άπεκαλύφθη χαμηλόν ήμικυκλικόν κτίσμα,
προχείρως κατεσκευασμένον όμοιάζον προς έστίαν. Έπί τής έπιφανείας του
συγκειμένης έκ παραλλήλως τεθειμένων τετραγώνων όπτοπλίνθων, χρήσιμο-
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ποιηθέντων ένταΰθα το

δεύτερον, διεπιστώθησαν ΐχνη πυρός.

Πρόκειται,

πιστεύω, περί νεωτερικοϋ κατασκευάσματος, συγχρόνου προς τά πρόχειρα
κτίσματα της αυλής τοϋ λουτρώνος. 'Η μετά τον προθάλαμον ΒΔ. καίέν μεσο
τοιχία μέ την στοάν αίθουσα είναι επιμήκης καί στενή (7.10μ. X 3.00μ.).
Εις την θύραν αυτής διατηρείται κατά χώραν τό μαρμάρινον κατώφλιον.
Εις τό κέντρον τής αιθούσης καί κατά τον μακρόν άξονα αυτής άπεκαλύφθη
έπίμηκες

έπίσης

(4.00μ. X 0.90μ.)

συμπαγές

έξ

άργολιθοδομής

κτίσμα

υψους 0.80μ. (πίν. 40), του οποίου ή όριζοντία έπιφάνεια διατηρεί τμήματα
μαρμαρώσεως. Κατά την ΒΑ. γωνίαν σχηματίζονται στρογγύλαι καί τετρά
γωνοι εκβαθύνσεις. Τίνα προορισμόν είχε τό τε παραλληλόγραμμον κτίσμα
καί ή διάταξις κατά τήν ΒΑ. γωνίαν αύτοϋ δεν δυνάμεθα νά όρίσωμεν.
Εντός τής έπιχώσεως καί επί τοϋ δαπέδου διεπιστώθησαν έντοίχιοι
ψηφίδες. Έκ τοϋ ΐδιομόρφου τούτου δωματίου θύρα επί τοϋ νοτίου άκρου
τοϋ άνατολικοΰ τοίχου φέρει εις έτερον εύμέγεθες τετράγωνον διαμέρισμα
διαστάσεων 7.30μ. X 8.10μ. (πίν. 41α). Έπίσης είσοδος πεφραγμένη δμως
δι’ αρχαίων πλίνθων διεπιστώθη καί εις τό βόρειον άκρον τοϋ αύτοϋ άνατολικοΰ
τοίχου. Εικάζω ότι ή είσοδος αύτη κατασκευασθεϊσα συγχρόνως μέ την
νοτίαν, ήτοι έξ αρχής, έφράχθη κατά τήν κατασκευήν ακόμη τοϋ κτηρίου.
'Η αύτή περίπτωσις παρουσιάζεται καί εις τήν έ'ναντι αυτής έπί τοϋ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ δωματίου είσοδον ομοίως πεφραγμένην άλλ’ εις τρόπον ώστε
από ώρισμένου υψους καί άνω δι’ εσοχής νά διαμορφοΰται εις θυρίδα. Καταλήγω
εις τό συμπέρασμα τοΰτο α) διότι όπως δλους τούς τοίχους τής αιθούσης
οδτω καί τάς δύο άχρηστευθείσας—έ'στω καί άν ή δευτέρα μετεσκευάσθη εις θυ
ρίδα—καλύπτει ή αρχική όρθομαρμάρωσις καί β) διότι προ τής φραχθείσης θύρας
έν επαφή καί παραλλήλως προς τον άνατολικόν τοίχον τοΰθ’ δπερ προϋπο
θέτει άκεραίαν επιφάνειαν τοίχου, ίδρϋται είδος βάθρου ή εξέδρας. Αί δια
στάσεις αυτής είναι 2.92μ. X 1.70μ.

Έτέρα εξέδρα,

διαστάσεων 2.90 X

1.61μ., κάθετος δμως έπί τοϋ βορείου τοίχου άπεκαλύφθη κατά τήν ΝΑ. γωνίαν
(πίν. 41β). Διαφέρει τής άλλης κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ άνω τμήματος, ώς
δεικνύουν τά παρατιθέμενα σχέδια

(εΐκ. 5-6), παρέχοντα άναπαράστασιν

των εξεδρών. Οί τοίχοι καί τό δάπεδον τοϋ διαμερίσματος τούτου ήσαν έπενδεδυμένα διά μεγάλων ορθογωνίων μαρμάρινων πλακών.

Πολλαί έξ αύτών

διετηρήθησαν άκέραιαι παρά τον μεγάλον ’όγκον των κρημνισμάτων έκ τής
καταρρευσάσης άνωδομής. Μεταξύ αυτών εύρέθησαν άπειροι μεμονωμέναι
ψηφίδες καί σπαράγματα έντοιχίων ψηφιδωτών. Έκ τών ευρημάτων καί τής
επιμελούς πλακώσεως τοϋ δαπέδου καί τής έπενδύσεως τών τοίχων πρέπει
νά συμπεράνωμεν δτι οί συνεχόμενοι τρεις χώροι ήσαν μετά περισσής επιμέ
λειας διακεκοσμημένοι. Τίνας άνάγκας λειτουργικάς ή άλλας έξυπηρέτουν
ούτοι είναι είσέτι άδηλον. Έν τούτοις έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν διάταξιν
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των τριών δωματίων, την προς Βορράν τής οκταγώνου εκκλησίας θέσιν αυτών,
την άμεσον έπικοινωνίαν προς τον νάρθηκα, μεσολαβούσης μόνον τής φιάλης,
τό εις την πρώτην αίθουσαν έπίμηκες κατασκεύασμα καί τάς εξέδρας τής
δευτέρας, ήτις δι’ έτέρας θύρας κατά τό μέσον του άνατολικοϋ τοίχου έπικοι-

Κίκ δ. Άποκατάστασις τής κατά τήν liA. γωνίαν εξέδρας.

νωνεΐ προς άλλην, έκ τών ένδείξεων τουλάχιστον, μεγάλην αίθουσαν, όδηγούμεθα εις τήν σκέψιν δτι πολύ πιθανόν εύρισκόμεθα εις τα προ τής αιθούσης τής
βαπτίσεως βοηθητικά διαμερίσματα, ήτοι εις τον προθάλαμον, τό άποδυτήριον
καί τό φωτιατηριον μέ τάς καθέδρας τών κατηχητών, του βαπτιστηρίου του
ναού.
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Δ. Διαμερίσματα ΝΔ. τής τρικλίτου στοάς.
Εις τον τομέα τούτον ήρευνήθησαν τά κατά τό παρελθόν έτος άποκα-

Είκ. 6. Άποκατάστασις τής κατά τήν ΝΑ. γωνίαν εξέδρας.

λυφθέντα διαμερίσματα, τά όποια διαρθρώνονται παραλλήλως και έν μεσο
τοιχία προς τον δυτικόν τοίχον τής στοάς. 'Η άνασκαφή εις τό σημεΐον τοΰτο
διεκόπη διά τεχνικούς λόγους διά νά συνεχισθή άργότερον.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝ ΙΔΗΣ
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α. "Η κατά χώραν άνευρεΰ-εϊσα βάσις τοΰ κίονος των προπυλαίων.

β. Ή κατά χώραν άνευρείΐεΐσα βάσις καί τμήματα τοΰ πεσσού των προπυλαίων.
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ΠΑ.Ε 1961.—12.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

β. Ή Έγνατία οδός εξ Α. πρός Δ.
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ΠΑΕ 1961.—12.
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ΠίΝΑΞ 38

β. Τό κυκλικόν σκάμμα μετά υπολειμμάτων τής όρθομαρμαρώσεως αυτού.
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β. ’Αποχετευτικοί κτιστοί αγωγοί τοΰ λουτρώνος.
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ΠΑΕ 1961. —12.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Τ ό σ τενοεπ ίμηκες δω μάτιον μ ετά του έν α ύ τφ χ τίσ μ α το ς.

ΠίΝΑΞ
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ΠΑΕ 1961.—12.

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΠίΝΑΞ 41

α. Διαμέρισμα ΒΑ. τής φιάλης, άνήκον πιθανώς εις τό βαπτιστήριον τοΰ ναού.

β. ’Ανατολικόν τμήμα τής μεγάλης αιθούσης μετά των δύο εξεδρών.
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