
20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΛΕΧΑΙΩ,

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

Τής εφετινής άνασκαφής έν Λεχαίω 1 μοναδικόν μέλημα υπήρξε—μετά 
τήν όλοκληρωθεΐσαν άποκάλυψιν τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής μετά 
τοϋ νάρθηκος καί του αίθριου της—ή ερευνά του κατά τό τέλος τής περυσινής 
άνασκαφικής περιόδου βορείως τοϋ νάρθηκος άνασκαφέντος περιβόλου, έντός τοϋ 
οποίου εΐχον έπισημανθή δύο περίκεντρα κτίσματα, ώς ύπετέθη, τό εν κυκλο
τερές καί τό έτερον οκταγωνικόν, θεωρηθέντα ε’ίτε άμφότερα μαρτύρια εΐτε 
τό έν μαρτύριον καί τό έτερον βαπτιστήριον ( ΠΑΕ 1960, κάτοψις 
είκ. 1 ). 'Η εφετινή έρευνα έπεβεβαίωσεν έν μέρει μόνον τήν οχι άβάσιμον 
ΰπόθεσιν εκείνην έφερεν εις φως ένιαΐον συγκρότημα βαπτιστηρίου (εΐκ. 1).

1. ‘Αρχιτεκτονική διάταξις

Τό ολον συγκρότημα τοϋ βαπτιστηρίου άποτελεΐται έκ τριών χώρων : 
ένός προθαλάμου, ένός τετρακόγχου καί τοϋ γνωστού ήδη άψιδωτοϋ οκταγώ
νου, δπερ άπεδείχθη πράγματι φωτιστήριον τοϋ βαπτιστηρίου (εΐκ. 2). 'Ο προ
θάλαμος άποτελεΐται έκ μεγάλου χώρου εις σχήμα πλαγιαστού ορθογωνίου, 
έσωτερικών διαστάσεων ± 16.20 X ± 7.90 μ., τοποθετημένου μέ άξονα άπό 
Ν. πρός Β., σχεδόν κάθετον πρός τον άξονα τής βασιλικής, καί περατουμένου 
κατά τάς στενάς πλευράς εις ήμικυκλικήν έξέδραν (πίν. 92)· άκριβώς 
δ’ ή έξέδρα τής νοτιάς στενής πλευράς (πίν. 93α) είναι ή πέρυσι προσκαί- 
ρως χαρακτηρισθεΐσα ώς ροτόνδα. 'Ο προθάλαμος είναι προσιτός άφ’ ένός 
έκτων έξω, διά θύρας πλάτους 1.55 μ., άνοιγομένης έπί του δυτικοΰ τοίχου 
παρά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν (πίν. 92) καί άφ’ ετέρου έκ του περιβόλου, έκ 
τοϋ μέρους δηλαδή τής βασιλικής, διά τής πέρυσιν έπί τής νοτιάς έξέδρας άπο- 
καλυφθείσης θύρας, τής διασωζούσης τό μαρμάρινον κατώφλιον κατά χώραν 
(πίν. 93α) (ΠΑΕ 1960). Άρχικώς είχε σχεδιασθή καί άλλο άνοιγμα έπί 
τοϋ δυτικοΰ τοίχου, παρά τήν νοτιοδυτικήν γωνίαν, πάρισον τοϋ πρώτου- 
τοΰτο δμως ένετειχίσθη καθ’ δν χρόνον τό οικοδόμημα έκτίζετο είσέτι, τρο- 
ποποιηθέντος τοϋ άρχικοΰ σχεδίου (πίν. 93β αριστερά). 'Ο προθάλαμος ήτο 
ξυλόστεγος, ώς συνάγεται καί έκ τής έπιχώσεώς του ( στρώμα κεραμίδων). 
Αΐ κόγχαι του έκαλύπτοντο υπό τεταρτοσφαιρίων, ώς συνάγεται έκ μαζών τής

1 Τής άνασκαφής μετέσχεν ώς επιστημονικός βοηθός ή αρχαιολόγος Κα Μαρία Κου- 
τρουμπα - Παναγουλέα" πρός άπομάκρυνσιν των χωμάτων έχρησιμοποιήθη καί εφέτος 6 συρ
μός τοϋ έν Παλαιό! Κορίνθω Παραρτήματος τής έν Άθήναις ’Αμερικανικής Σχολής Κλασ
σικών Σπουδών, εύγενώς παραχωρηθείς ΰπό τοϋ Διευθυντοΰ της κ. Henry Robinson.
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θολοδομίας των (πίν. 93α ). Το δάπεδόν του εύρέθη κατεστραμμένου- μόνον 
εις τό νοτιοανατολικόν τμήμά του διεσώθη μέρος της έξ ασβεστοκονιάματος ύπο- 
στρώσεώς του της προς υποδοχήν μαρμάρινων πλακών. Εις άπόστασιν±0.85 μ.

νοτίως της βορειοδυτικής θύρας παρατηρεΐται κάτωθεν τής στάθμης τής 
εύθυντηρίας, επί τοϋ θεμελίου, έγκοπή πλάτους ± 0.25 μ. (πίν. 94α)- επίσης 
εις άντίστοιχον θέσιν επί τοϋ ανατολικού τοίχου (πίν. 92α καί β δεξιά τοϋ άνοίγ-
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ματος). 'ΐποδηλοΰν πιθανώτατα θέσεις ένθετων μαρμάρινων μελών (ήμι- 
κιόνων ή πεσσίσκων ).

Το τετράκογχον καί το οκτάγωνον είναι τοποθετημένα προς Α. του προ- 
θαλάμου, το πρώτον προς τά έ'ξω—προς Β.—καί το έτερον προς τά έσω—προς 
τό μέρος της βασιλικής—,μέ άξονας άφ’ ενός παραλλήλους μεταξύ των καί 
άφ’ ετέρου καθέτους προς την φοράν του προθαλάμου, μετά του οποίου έκάτερος 
τών περικέντρων τούτων χώρων συνδέεται διά βραχέος «λαιμού». Το τετράκογχον 
έχει τάς κόγχας του ήμικυκλικάς (χορδή έσωτερικώς ± 3.25 μ.), άνοιγομένας 
εις τάς πλευράς τετραγώνου εσωτερικών διαστάσεων 5.05 μ. (πίν. 94α). 
Το οκτάγωνον, ελαφρώς άκανόνιστον (μέ πλευράς ± 2.95 καί 3.15 μ.), σχημα
τίζει εσωτερικόν χώρον μέ πυρήνα ομοίως οκτάγωνον, πλάτους±7.30/7.40 μ., 
άλλά περατούμενον κατά την περίμετρόν του εναλλάξ εις ήμικυκλικάς κόγχας 
καί τετραπλεύρους οΐκους άνοίγματος κατά τό εν τρίτον μικροτέρου του μήκους 
τών πλευρών. Προς Α. τό οκτάγωνον άπολήγει εις έξέχουσαν άψϊδα σχήματος 
πλαγιαστής έλλείψεως (διαμ. ±3.50 καί ±2.80 μ.), (πίν. 94β). Τό κάτω στρώ
μα τής έπιχώσεως του τετρακόγχου, χαρακτηριζόμενον δι’ άφθονου παρουσίας 
θραυσμάτων κεραμίδων (πίν. 95α μαρτυρία εις τήν ΒΑ. γωνίαν), ύποδηλοΐ 
δτι ό χώρος ούτος ήτο ξυλόστεγος· άντιθέτως άφθονοι θολΐται εντός τής έπι
χώσεως του οκταγώνου μαρτυρούν δτι τούτο ήτο θολοσκεπές.

Τό τετράκογχον καί τό οκτάγωνον έπικοινωνοΰν άφ’ ένός μετά τού 
προθαλάμου, έκάτερον διά θύραςάντιστοίχου προς έκαστον τών δυτικών—κατά 
τό άρχικόν σχέδιον—άνοιγμάτων τού προθαλάμου καί άφ’ ετέρου μεταξύ των, 
έκάτερον διά θύρας άνοιγομένης προς διαμέσως παρεντεθειμένον, πιθανώτατα 
ύπαιθρον, χώρον (πίν. 95α καί 95β). Τής θύρας τής μεταξύ τού οκταγώνου καί 
τού προθαλάμου (πλ. ± 1.70 μ.) εύρέθη τό μαρμάρινον κατώφλιον κατά χώραν 
(πίν. 96α). ’Ίχνη μαρμάρινου κατωφλιού έπί τού άνοίγματος τού μεταξύ τού 
οκταγώνου καί τού διαμέσου χώρου (πίν. 95β) ύποδηλοΰν δτι τό άνοιγμα 
τούτο, κατ’ άναλογίαν δέ καί τό άνοιγμα τό μεταξύ τού τετρακόγχου καί τού 
διαμέσου χώρου (πίν.95α),έκλείοντο διά θυροφύλλων.'Η άντιστοιχία δέ τής δυ
τικής θύρας τού τετρακόγχου προς τήν άπέναντι αυτής θύραν τού προθαλάμου 
(πίν. 94α) ύποδηλοΐ φοράν κυκλοφορίας: έκ τών έξω διά τού προθαλάμου προς 
τό τετράκογχον καί έκεΐθεν διά τού υπαίθρου διαμέσου χώρου πρός τό 
οκτάγωνον. Κατά σχετικώς μεταγενεστέραν έποχήν ήνοίχθη εις τό οκτάγωνον 
καί τρίτη θύρα—πρός Ν.—δι’ άπ’ ευθείας έπικοινωνίαν πρός τον περίβολον 
( βλ. ΠΑΕ 1960). Τό δάπεδον τού τετρακόγχου εύρέθη πλήρως κατεστραμ
μένου. Αί κόγχαι του φαίνονται νά έχουν δάπεδον κατά ±0.15 μ. ύψη- 
λότερον τής στάθμης τού τετρακόγχου πυρήνός του (πίν. 94α καί 95α), άρχικώς 
δμως τό δάπεδον τού όλου τετρακόγχου ήτο ένιαΐον, άφαιρεθέντος άργοτερον 
τού κεντρικού τμήματός του, ώς άφηρέθη καί τό δάπεδον τού προθάλαμου
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( βλ. άνωτ. σ. 139 ). Περί της λειτουργικής χρησιμότητος του τετρακόγχου 
ούδεμία έκ τής άνασκαφής προέκυψεν ένδειξις.

Ό διάμεσος χώρος ήτο πιθανώς άρχικώς έστρωμένος διά πλακών 
φαίνεται δέ, ώς εϊπομεν, νά ήτο ύπαιθρος, υποδεχόμενος τά όμβρια ΰδατα τών 
γύρω έστεγασμένων χώρων. Διά κτίστου όχετοϋ, διαπερώντος τον δυτικόν 
τοίχον περίπου εις τό μέσον, υπό την εύθυντηρίαν του, διωχετεύοντο τά ΰδατα 
έκ τοΰ έν λόγω χώρου εις τον προθάλαμον καί έχωνεύοντο εντός τοΰ άμμώδους 
εδάφους του. ’Εντός τοΰ αύτοϋ όχετοΰ διωχετεύοντο καί τά ΰδατα πλύσεως 
τοΰ δαπέδου τοΰ τετρακόγχου, έκρέοντα έξ αύτοΰ μέσω οπής ( διακρίνεται 
εις τάς απεικονίσεις πίν. 94α καί 95α), ώς καί τά ΰδατα πλύσεως τοΰ δαπέδου 
τοΰ οκταγώνου ( βλ. κατωτ. σ. 144 ).

Τό οκτάγωνον διετηρήθη καλύτερον, διασωθέντων τοΰ πλείστου τοΰ 
πλακοστρώτου δαπέδου του καί μέρους τής όρθομαρμαρώσεώς του.’Εντός τού
του περικλείονται δύο κτισταί κολυμβήθραι, ή μία εις τό κέντρον καί ή έτέρα εις 
την κόγχην τής νοτιοανατολικής του πλευράς (πίν. 96β).Ή κεντρική έκ τών κο- 
λυμβηθρών(πίν.97α) σύγκειται έκ πυρήνος οκταγωνικού (πλάτους Ι.ΙΟΧΙ.ΙΟμ. 
μ. καί βάθους 0.48 μ. άπό τής στάθμης τοΰ μαρμαροστρώτου δαπέδου τοΰ 
πέριξχώρου ) καί σκελών διατεταγμένων εις σχήμα σταυροΰ. 'Η γωνιαία 
(πίν. 97β) είναι πεταλοειδής (μήκους 0.74 καί πλάτους 0.88 μ.), μέ τήν 
καμπύλην τείνουσαν προς τά έξω —προς τό κέντρον τοΰ οκταγώνου. Άμφότεραι 
είναι έπενδεδυμέναι διά μαρμάρινων πλακών, εις τον πυθμένα δ’ έκατέρας διασώ
ζεται ή αρχή μολυβδίνου σωλήνος άπορροής. 'Η κατασκευή τών υπέρ τό δά- 
πεδον έξεχόντων μερών τής κεντρικής κολυμβήθρας, έκ θραυσμάτων πλίνθων 
καί λιθαρίων « κολυμβητών » έντός τοΰ κονιάματος, όποδηλοϊ δτι αί παρειαί 
της ήσαν χαμηλαί, μόλις έξέχουσαι τοΰ γύρω δαπέδου- τό άρχικόν της βάθος 
πιθανώς δεν ύπερέβαινε τά 0.60 μ. 'Η γωνιαία κολυμβήθρα είναι έφωδιασμένη 
έσωτερικώς, κατά τό καμπύλον μέρος της, διά βαθμίδοςΰψους 0.39 καί πλάτους
0.205 μ. Τό τοίχωμα τών παρειών της (πάχ. 0.30 μ.) τό ύπερέχον τοΰ δα
πέδου τοΰ οκταγώνου είναι καλώς κατεσκευασμένον, έφθανεν είς ΰψος τουλά
χιστον 0.63 μ., τό ολικόν δέ βάθος τής κολυμβήθρας ταύτης φθάνει τά 1.02 μ.

’Επί τοΰ πλακοστρώτου δαπέδου τής άψΐδος τοΰ οκταγώνου οπή — διαμέ
τρου 0.15 μ. καί βάθους 0.08 μ., εις άπόστασιν δέ 0.75 μ. άπό τοΰ προς Α. 
πέρατος τοΰ χώρου — φαίνεται νά έχρησίμευε προς στερέωσιν υποστάτου ύπό 
μορφήν κίονος. Παραλλήλως έντός τοΰ αύτοΰ χώρου εύρέθησαν τό άνω μέρος 
κιονίσκου μετά συμφυούς κιονοκράνου έκ μαύρου μαρμάρου—διαμέτρου 0.15μ.— 
καί τεμάχων λεπτής μαρμαρίνης τραπέζης· πιθανώτατα άνήκουν όμοΰ είς μίαν 
καί τήν αυτήν κατασκευήν. Φαίνεται, λοιπόν, δτι ή άψίς τοΰ φωτιστηρίου ήτο 
έφωδιασμένη διά τραπέζης. Τέλος εκατέρωθεν τών έσω άκρων τής έκ Δ. προς τό 
οκτάγωνον διόδου άνά εν κτιστόν βάθρον—μήκους±0.55 καί πλάτους±0.20μ.—
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φέρον μαρμαρίνην έπένδυσιν, φαίνεται να έχρησίμευον προς άπόθεσιν σκευών 
( προχοΐδων κ.τ.δ. ).

ΑΙ πλάκες των μαρμαρώσεων του οκταγώνου είναι κατά τδ πλεΐστον 
σχιστολιθικαί, τεφροκυάνου άποχρώσεως καί μικρών διαστάσεων- είναι 
τοποθεττ)μέναι μέ φροντίδα, άλλα χωρίς ιδιαιτέρως μνημειακήν ή διακοσμητι- 
κήν διάθεσιν. Καλύτερον υλικόν χρησιμοποιείται εις τάς επενδύσεις τών 
κολυμβηθρών καί τοϋ γύρω τούτων δαπέδου. Προς Β. τής κεντρικής κολυμβή- 
θρας έπιδιώκεται διακοσμητική πολυχρωμία — τετράγωνον λευκόν ρομβοειδώς 
τοποθετημένον έντός τετραγώνου μαύρου (πίν. 95β καί 97α)- πιθανώς τούτο 
έπανελαμβάνετο προς Ν. τής κολυμβήθρας, ίσως δέ καί προς Α. καί Δ. 
Πάντως, έν συγκρίσει προς τά πλακόστρωτα δάπεδα καί τάς ορθομαρμαρώσεις 
τοϋ κυρίου σώματος τής βασιλικής, αί μαρμάριναι έπενδύσεις τοϋ οκταγώνου 
ποιοτικώς υστερούν, ακόμη καί άπέναντι τών μαρμαρώσεων τοϋ βορείου 
κλιτούς τής βασιλικής, πτωχότερων, ώς ήδη παρετηρήθη, τών μαρμαρώσεων 
τοϋ κεντρικού καί τοϋ νοτίου κλιτούς ( βλ. ΠΑΕ 1959 καί 1960 ).

Έντός τοϋ περιβόλου έρευνα εις βάθος άπεκάλυψεν — κάτωθεν 0.80 μ. 
τής εύθυντηρίας τοϋ φωτιστηρίου — τον οχετόν τον άπάγοντα τά ΰδατα 
έκ τής κεντρικής κολυμβήθρας. Έκαλύπτετο διά πλίνθων. Ό οχετός προχω
ρεί νοτιοδυτικώς τοϋ οκταγώνου καί φαίνεται να έκβάλλη ή έντός βαθέος βόθρου 
ή άπλώς έντός τοϋ αμμώδους εδάφους ( δεν έθεωρήθη σκόπιμος ή καθ’ δλον 
τό μήκος παρακολούθησές του ). Παραλλήλως άπεκαλύφθη έτερος οχετός, 
ούτος καλυπτόμενος διά σχιστολιθικών πλακών καί έκβάλλων εις τον αυτόν 
τόπον, άλλ’ άπάγων τά ΰδατα πλύσεως τοϋ νάρθηκος άπό φρεατίου, έλθόντος 
εις φως πέρυσιν (ΠΑΕ 1960). Ό πρώτος έκ τών οχετών εύρίσκεται εις 
χαμηλοτέραν στάθμην, κατασκευαστικώς δέ, πιθανώς καί χρονικώς, προη
γείται τοϋ δευτέρου ( βλ. καί κατωτ. σ. 143 ).

’Επίσης έντός τοϋ περιβόλου, συγκεκριμένως εις την περιοχήν τοϋ «λαι- 
μοΰ» τοϋ μεταξύ τοϋ προθαλάμου καί τοϋ οκταγώνου, ήλθεν εις φως σύστημα 
κτιστόν, συγκείμενον έκ κυκλοτερούς κατασκευής άνοικτής έμπρός, ώς μικράς 
καμίνου (διάμ. ±0.65 μ.), έκ κτιστής λεκάνης καί έκ δεξαμενής (πίν. 98α). 
Τά κάτω μέρη τής κυκλοτερούς κατασκευής εύρίσκονται ύπό τήν στάθμην 
τού έδάφους, τό δψος της έσωτερικώς φθάνει τά 0.88 μ., εύρυνομένη δμως 
κατόπιν φαίνεται νά έφθανεν άρχικώς εις ΰψος μέχρι τής στάθμης τών χει- 
λέων τής λεκάνης (ό πυθμήν τής λεκάνης—πίν. 98α άνω άριστερά—εύρίσκεται 
εις ΰψος ±1.45 μ. άπό τού πυθμένος τής κυκλοτερούς κατασκευής ). ’Έντονοι 
άλλοιώσεις συνεπεία ίσχυρας πυράς, παρατηρούμεναι έπί τών έσωτερικών 
τοιχωμάτων τής προκειμένης κατασκευής, όμοΰ δέ καί ή καμινοειδής μορφή
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της υποβάλλουν τήν ιδέαν δτι πρόκειται πράγματι περί καμίνου1. "Αφθονα έν τού 
τοις λείψανα πυράς, εύρεθέντα εντός αυτής, προήρχοντο έκ μεταγενεστέραςχρή- 
σεώς της, ώς εστίας ή ώς άποθέτου. 'Υποπτεύω κλίβανον συντήξεως 
σκληρών υλικών προς κατασκευήν ύαλομάζης 1 2 3 * * * * *. 'Υπενθυμίζω οτι ή περυσινή 
ερευνά είχεν οδηγήσει εις τό συμπέρασμα δτι έντός τοΰ παρακειμένου βορειο
δυτικού προσκτίσματος ειχεν έγκατασταθή συνεργεϊον κοπής ύαλίνων ψηφί
δων ( ΠΑΕ 1960).

'Η λεκάνη, κτιστή ομοίως, ήτο διηυθετημένη άριστερά, επί τής άνω 
επιφάνειας τής κτιστής μάζης τής δλης κατασκευής. Σώζεται μόνον έν μέρει 
(πίν. 98α άνω άριστερά)'ήτο σκαφοειδής, εϊχε τάς στενάς πλευράς εις σχήμα 
ημικυκλίου, εις τό μέσον δέ τής βορείου μακρας πλευράς της έ'φερε πήλινον σω
λήνα εκροής. Ή δεξαμενή, τραπεζιοειδούς κατόψεως (πλάτ.±0.53-:Υ0.73μ)., 
διαμορφοΰται όπισθεν τής κτιστής μάζης τών περιγραφεισών κατασκευών, με
ταξύ δηλαδή τοΰ κλιβάνου καί τής νοτίας 6ψεως τοΰ τοίχου τοΰ «λαιμού»’ ό 
πυθμήν της εύρίσκεται εις τήν στάθμην τοΰ πλακοστρώσου δαπέδου τοΰ οκτα
γώνου, έντός τοΰ οποίου καί έκβάλλει ή δεξαμενή δι’ οπής έκροής (πίν. 98 α. 
Ή οπή φαίνεται ώς λευκή κηλίς ). Σημειωτέον δτι καί ό βόρειος τοίχος τοΰ 
« λαιμοΰ » τοΰ οκταγώνου διαπεράται άντιστοίχως υπό όμοιας οπής.

Κατά τήν έφετινήν ερευνάν άπεκαλύφθη δτι ό έκ πήλινων σωλήνων άγω- 
γός δδατος ό έρχόμενος έκ τής φιάλης τοΰ αίθριου (ΠΑΕ 1960 ) φθάνει 
μέχρι τής έξωτερικής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ προθαλάμου καί άνέρ- 
χεται προς τά άνω (πίν. 98α), προφανώς διά νά καταλήξη είς στόμιον 
έκροής έπί τής ώς άνωτέρω λεκάνης9. Άποκαθίσταται οΰτω σύστημα κυ
κλοφορίας υδατος : έκ τής φιάλης — άρχικώς έκ τής κρήνης τής αύλής — προς 
τήν λεκάνην καί τήν δεξαμενήν, έντεΰθεν διά τοΰ δαπέδου τοΰ δυτικοΰ σκέλους 
τοΰ οκταγώνου προς τον διάμεσον μικρόν ύπαιθρον χώρον καί έκ τούτου, 
διά τοΰ όχετοΰ τοΰ διατρυπώντος τον δυτικόν τοίχον τοΰ έν λόγω χώρου, 
έντός τοΰ αμμώδους έδάφους τοΰ προθαλάμου, δπου καί έχωνεύετο ( βλ. άνωτ. 
σ. 141 ). Τό σύστημα όμως τοΰτο κυκλοφορίας υδατος δεν εΐχε προσχεδιασθή

1 Τό άνοιγμα της καμίνου έχει κλίσιν προς τά έσω' κάτωθεν τούτου εύρέθη κενόν, ώς 
νά σχηματίζεται εύρύς οχετός, τοΰ οποίου όμως δέν έξηκριβώθη ή πλήρης διάταξις.

2 Πρβλ. κλίβανον ύαλομάζης εύρεθέντα είς τήν βασιλικήν Γ της Νέας Άγχιάλου 
(ΠΑΕ 1929, 68, κάτοψις καί ΠΑΕ 1931, είκ. 4 έν σ. 38 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ).

3 Διεπιστώθη εφέτος ότι ό έτερος οχετός, ό έκκινών έκ της κρήνης της αύλής καί
κατασκευαστικώς προγενέστερος τοΰ όχετοΰ τοΰ έκκινοϋντος έκ τής φιάλης ( ΠΑΕ 1960),
δέν συνεχίζεται πέραν τοΰ σημείου διασταυρώσεώς του πρός τον δεύτερον, καταστραφεΐς
κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών έγκαταστάσεως τοΰ τελευταίου τούτου. Φαίνεται,
λοιπόν, ότι τό περιγραφόμενον σύστημα έτροφοδοτεϊτο άρχικώς δι’ ΰδατος έκ τής κρήνης
τής αύλής καί ότι κατόπιν άντικατεστάθη ή τροφοδοσία αυτή διά λήψεως έκ τής φιάλης
τοΰ αίθρίου.
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όμοΰ μετά τής λειτουργίας τοΰ οκταγώνου ώς φωτιστηρίου *. Ό χρόνος κατα
σκευής του φαίνεται ότι συμπίπτει προς την έποχήν διανοίξεως τής νοτίας 
θύρας του οκταγώνου ( βλ. άνωτ. σ. 140 ). Πιθανώς ή δεύτερα ένότης τοΰ 
πεοιγραφέντος συστήματος—άπό τής δεξαμενής μέχρι τής χωνεύσεως τοΰ 
ύδατος — άπέβλεπε κυρίως εις την δυνατότητα χρησιμοποιήσεως άφθονου 
υδατος προς πλύσιν τοΰ φωτιστηρίου. Πώς όμως τό φωτιστήριον έφωδιάζετο 
δι’ υδατος διά τά βαπτίσματα δεν γνωρίζομεν ΐσως μετεφέρετο τό ύδωρ δι’ 
ειδικών σκευών, άντλούμενον έκ τής δεξαμενής.

'Η παρουσία άποκλειστικώς βαπτιστηρίου εις την προς Β. τοΰ νάρθηκος 
περιοχήν, οχι δέ καί μαρτυρίου, ώς είχεν ύποτεθή πέρυσιν, υποχρεώνει ήδη νά 
τροποποιηθή ή ερμηνεία τοΰ συμπλέγματος τών βορειοδυτικών προσκτισμάτων 
τής βασιλικής ώςέγκοιμητηρίου (βλ. ΠΑΕ 1960) ή άποκλειστικώς ώς έγκοιμη- 
τηρίου. Τουλάχιστον ή σχετικώς ευρύχωρος δυτική αίθουσα, ή έφωδιασμένη διά 
βάθρου παρά την νοτιοανατολικήν της γωνίαν, δύναται τώρα νά έξηγηθή 
πιθανώτερον ώς αίθουσα κατηχήσεων καί ώς χρισμάριον (consignatorium), 
ώς διδάσκει ή παρουσία τοιούτου χώρου εις τό συγκρότημα τοΰ βαπτιστηρίου 
τής βασιλικής τής Σκουτέλας 1 2.

Έκ τών άλλων χώρων τοΰ συγκροτήματος τοΰ βαπτιστηρίου τής βασι
λικής τοΰ Λεχαίου άναγνωρίσιμοι είναι ό προθάλαμος, δυνάμενος νά ταυτισθή 
προς τον έκ τών πηγών μαρτυρούμενον προανλιον οίκον ή εξώτερον οΐκον 
( Κυριλλ. ΙεΡΟςολ., Μυσταγωγ. Κατήχ. Α' - Γ', P.G. 33, 1065 κέ). Εις 
τό τετράκογχον δύναται νά άναγνωρισθή τό άποδυτήριον.

"Αν ή έξήγησις τοΰ τετρακόγχου ώς άποδυτηρίου είναι, ώς πιστεύω 
ορθή, άποκαθίσταται ή τελετουργική κυκλοφορία εις τήν βορειοδυτικήν περιοχήν 
τής βασιλικής ώς έξής : Έκ τοΰ κυρίως ναοΰ ή τοΰ αίθριου διά τοΰ νάρθηκος 
συγκέντρωσις τών νεοφύτων μετά τών άναδόχων καί τών άρμοδίων κληρικών 
πρώτον εις τον οίκον κατηχήσεων- κατόπιν διά τής βορείου θύρας τοΰ νάρθηκος 
έξοδος εις τον άκάλυπτον περίβολον, διάβασις τούτου καί είσοδος είς τον προθά
λαμον τοΰ βαπτιστηρίου διά τής θύρας τής νοτίας εξέδρας. Έκ τοΰ προθα- 
λάμου είσοδος τών κληρικών άπ’ ευθείας είς τό φωτιστήριον, τών μελλόν
των δέ νά βαπτισθοΰν προχώρησις είς τό άποδυτήριον καί έκεΐθεν, μετά τήν 
άπόδυσιν, προσέλευσις τούτων διά τοΰ μικρού διαμέσου χώρου είς τό φωτιστή-

1 Ή διάνοιξις τών οπών είς τούς τοίχους παρά τήν δυτικήν θύραν τοΰ οκταγώνου 
(βλ. ανωτέρω σ. 143) συνετελέσθη κάπως άργότερον. Κατά τάς έργασίας έκείνας άφηρέθησαν 
εκατέρωθεν—είς μήκος 1.00-1.30 μ. άπό τοΰ κατωφλιού—αί πλάκες τής όρθομαρμαρώσεως, 
άντικατασταθεΐσαι δι’ επιχρίσματος, χρωματισθέντος κυανοτέφρου, είς τόνον δμοιον προς 
τόν τόνον τών παρακειμένων πλακών. Δι’ όμοίου επιχρίσματος συνεπληρώθησαν και τα 
κενά τής όρθομαρμαρώσεως τά δημιουργηθέντα κατά τήν διάνοιξιν τής νοτίας θύρας.

2 ΠΑΕ 1955, 195-96, είκ. 1 καί πίν. 66β (Δ. Παλλας).
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ριον. Μετά τό βάπτισμα πομπική είσοδος πάντων έκ τοΰ φωτιστηρίου διά τοΰ 
νάρθηκος εις τον κυρίως ναόν προς τέλεσιν τής θείας ευχαριστίας και συμμε
τοχήν των νεοφύτων εις τήν—πρώτην—μετάληψιν. 'Η κυκλοφορία όμως αΰτη 
φαίνεται ν’ άντιφάσκη κάπως προς τό νόημα κυκλοφορίας, τό ύποβαλλόμενον 
έκ τής διατάξεως των ανοιγμάτων τοΰ βαπτιστηρίου : είσοδος έκ τής βορειο
δυτικής θύρας τοΰ προθαλάμου, προχώρησις είς τό τετράκογχον καί διά 
τοΰ διαμέσου χώρου είς τό οκτάγωνον άκολούθως έπιστροφή είς τον προθά
λαμον καί έξοδος διά τής θύρας τής άνοιγομένης έπί τής νοτιάς έξέδρας του 
( βλ. άνωτ. σ. 140). ’Από έπόψεως άρχιτεκτονικής λειτουργίας άνοικονόμητος 
είναι ή παρεμβολή άσκεποΰς χώρου μεταξύ άποδυτηρίου καί φωτιστηρίου. 
Ελλείπει άπό τοΰ οικοδομήματος τούτου ό ευφυής άρχιτεκτονικός νοΰς, 6 τό
σον εκδηλος είς τήν αρχιτεκτονικήν διάταξιν τής βασιλικής (πρβλ. ΠΑΕ 
1960). Έκ πρώτης όψεως φαίνεται τό δλον συγκρότημα τοΰ βαπτιστηρίου 
ώς ανεπεξέργαστος μεταφορά σχεδίου χρησιμοποιουμένου είς βαλανεία. 
Έκτίσθη δμως τό οικοδόμημα τοΰτο άρχικώς ώς βαπτιστήριον ;

2· Αί δύο κολυμβήftpat

'Η παρουσία δύο αυτοτελών-κολυμβηθρών έντός τοΰ αύτοΰ φωτιστηρίου 
είναι άσυνήθης, δεν δύναται δέ νά έξηγηθή μετά βεβαιότητος ή λειτουργική 
χρησιμότης τής δευτέρας έκ τούτων. Δεν άποκλείεται νά έχρησίμευε διά τήν 
βάπτισιν τοΰ ετέρου των φύλων. Είς τήν λειτουργικήν παράδοσιν τής Δύσεωςπ.χ. 
μαρτυρεΐται ή ΰπαρξις ιδιαιτέρου χώρου βαπτίσεως των γυναικών, κεχωρι- 
σμένως άπό τών άνδρών 1. Είς τήν Δωδεκάνησον — βαπτιστήρια Ίαλυσοΰ 
καί Θερμών τής Κώ — καί είς τήν Παλαιστίνην—βαπτιστήριαΈμμαούς (Amwas) 
καί Sbaita— άντί δευτέρας κολυμβήθρας παρατηρούνται μία ή δύο λεκάναι 
ή σκαφοειδεΐς έκβαθύνσεις έν έπαφή προς τήν καθ’ αυτό κολυμβήθραν, έξη- 
γοΰνται δέ αύται ώς χρησιμεύουσαι είτε προς βάπτισιν τών μικρών παιδιών 
είτε προς πλύσιν τών ποδών είτε καί ώς δοχεία τοΰ έπορκιστικοΰ έλαίου 1 2.

1 ΑΥΓΟΥΣΤ., Dei civit. De XXII 8: Admonetur in somnis.... ut in parte femi- 
narurn observanti ad baptisterium, quaecumque illi baptizata primitus occurisset 
(P. L. 41,763). Πρβλ. H. Leclerq έν Diet. Arch. Chr. Lit. 12,398-399 (Baptistere) 
καί I. Vautrin, Les basiliques chr6tiennes de Carthage, Revue Africaine 73, 1932, 
304.

2 A. Orlandos, Les baptisttoes du Dod6can0se, Actes du Ve Congrfes Inter
national d’ Archeologie Chretienne. 1954, Citta del Vaticano, Paris 1957, 202 είκ. 2 
(Ίαλυσοΰ ) καί 4 (Θερμών). Β. Bagatti, I battisteri della Palestina, αύτ. 222-223, 
είκ. 6 ( Έμμαούς ). Είς τό βαπτιστήριον τών 'Αγίων Θεοδώρων Γεράσων ( 494-496 μ.Χ.) 
υπάρχουν έν έπαφή προς τήν έτέραν τών μακρών πλευρών της κολυμβήθρας τρεις σκαφοειδεΐς 
έκβαθύνσεις, έκ τών όποιων αί δύο άκραΐαι είναι έφωδιασμέναι έκατέρα διά βαθμίδος 
(J. W. Crowfoot έν C. Η. Kraeling, Cerasa. City of the Decapolis, New Haven 
1938, 224, σχέδ. XXXIII καί πίν. XLI b ).

10
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Χαρακτηριστικώτεραι είνοα δύο δεξαμεναί εκατέρωθεν της κολυμβήθρας 
βαπτιστηρίου έν Σίδη της Παμφυλίας, όμοοάζουσαι κατά τό σχέδιον καί τό 
μέγεθος προς τήν ήμικυκλικήν κολυμβήθραν του βαπτιστηρίου της βασιλικής 
του Λεχαίου, έπενδεδυμέναι δ’ ομοίως διά μαρμάρινων πλακών, άλλά βάθους 
μόνον 0.30 μ. ,καί άνευ συστήματος άπορροής1. Ή παρουσία άποχετευτικοΰ 
συστήματος μόνον εις τήν καθ’ αυτό κολυμβήθραν του παραδείγματος τούτου 
της Σίδης ύποσημαίνει ότι ή λειτουργική χρησιμότης των εκατέρωθεν τής 
κολυμβήθρας προσηρτημένων λεκανοειδών κατασκευών ήτο διάφορος τής 
λειτουργικής χρησιμότητος εκείνης' ότι δηλαδή αί περί ών ό λόγος κατα. 
σκευαί δεν έχρησίμευον ως δευτερεύουσαι κολυμβήθραι βαπτισμάτων. Πιθανώς 
ήσαν θέσεις χρίσεως τών νεοφύτων δι’ έπορκιστικοΰ ελαίου, ΐσως δέ καί 
τής άπολούσεώς των κατά τήν έβδόμην ημέραν μετά τό βάπτισμα 1 2. "Οσον 
αφορά εις τό βαπτιστήριον τής βασιλικής του Λεχαίου δεν αποκλείεται νά 
έχρησίμευε καί ή δευτέρα κολυμβήθρα του ώς θέσις χρίσεως καί άπολούσεώς. 
Έν τούτοις νομίζω, λόγω τοϋ βάθους της, ίδιάζοντος είς βαπτίσματα διά κατα- 
δύσεως—είναι κατά 0.42 μ. βαθυτέρα τής κεντρικής κολυμβήθρας—, ώς καί 
λόγω τών σχετικώς περιωρισμένων διαστάσεων πλάτους, ότι αυτή ήτο προο
ρισμένη διά τά βαπτίσματα τών άνηλίκων, τελούμενα διά καταδύσεως, τής 
κυρίας κολυμβήθρας προορισμένης διά τά βαπτίσματα τών ενηλίκων, βαπτι- 
ζομένων συνήθως διά ραντισμοΰ' ότι έφηρμόζοντο δηλαδή κατά τό βάπτισμα 
άδιαφόρως ό ραντισμός ή ή κατάδυσις, τής έκάστοτε προτιμήσεως έξαρτωμένης 
έκ τής ηλικίας τοϋ νεοφύτου καί έκ τής καταλληλότητος τής κολυμβήθρας. 
Διά πρώτην δέ φοράν τώρα, εις τήν Κόρινθον, διαφαίνεται, ώς νομίζω, ότι 
έπιχειρεΐται νά έπιβληθή κανών τις, ήτοι διά τούς ανηλίκους άπαραιτήτως ή 
κατάδυσις. Σημαίνει δέ ό κανών περιορισμόν. Ή ούσία, λοιπόν, του ένδια- 
φέροντος τούτου φαινομένου, τής παρουσίας δηλονότι δύο κολυμβηθρών, 
έ'γκειται εις τήν ενδειξιν, τήν οποίαν προσφέρει, ότι ό παλαιοχριστιανικός νόμος 
τής ελευθερίας εις τά τής μορφής τής λατρείας αρχίζει νά ύποχωρή- υπεισ
έρχεται τό μεσαιωνικόν πνεύμα, τό μεταθέτον τήν ένότητα τής έκκλησια- 
στικής κοινότητος άπό τοϋ περιεχομένου εις τήν μορφήν3.

1 S. Eyice, Un bap List ere byzantin a Side en Pamphylie, Actes Ye Congr. 
Intern. Arch. Chret. ( '£. ά.) 580 καί 582, εΐκ. 1 καί 6.

2 Περί της άκολουθίας της άπολούσεώς βλ. I. Goar, Εύχολόγιον ( έκδ. Βενετίας 
1730), 303 κ.έ.

3 Ό Αμβρόσιός, Epist. XX. ad sororem 4 (Ρ. L. 16, 1037) χρησιμοποιεί περί 
τοϋ βαπτιστηρίου της βασιλικής της 'Αγίας Θέκλης,-τής basilica vetus - τών Μεδιολάνων 
τον πληθυντικόν [in baptisteriis basilicae ), δεν είναι δμως βέβαιον άν έννοή οδτος δύο 
κολυμβήθρας εντός τοϋ βαπτιστηρίου ή δύο ιδιαιτέρους χώρους του. Ό G. Βουινι, Gii edifici 
di cuito Milanesi d’ eth Pre-ambrosiana, VIII Corso di cultura suH’arte Raven- 
nate e Bizantina, Ravenna 1961, 53 ύπό τήν φράσιν «ire baptisteriis basilicae» εννοεί 
Sv βαπτιστήριον Ιχον δύο χώρους : τό χρισμάριον (consignatorium) καί τό φωτιστήριον.
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3. Άνωδομή, χρονολόγησις

'Η άνωδομή τοϋ βαπτιστηρίου ύψοΰται έπί ενιαίας Θεμελιώσεως, συνιστα- 
μένης έκ συμπαγούς τοιχοποιίας καί άπλουμένης ευρέως ύπό τούς τοίχους ιδίως 
των περικέντρων χώρων καί είς τάς περιοχάς συναρμογής τούτων προς τον προ
θάλαμον (πίν. 92β, 94α,95α, 95β).Τό θεμέλιον τοϋ τετρακόγχου έσωτερικώς εγ
γράφει τετράγωνον, έξωτερικώς δ’ ορίζεται ύπό καμπύλών, αΐτινες άκολουθοΰν 
περίπου την διάταξιν των κογχών το θεμέλιον τοϋ οκταγώνου είναι έσωτερικώς 
κυκλοτερές (πίν. 98β) καί έξωτερικώς άκανόνιστον(βλ. πίν. 94β καί 95β).'Τψώ- 
θη δ’ έπί τοϋ θεμελίου ή εύθυντηρία, άφ’ οδ προηγουμένως επί τοϋ νωποΰ ακόμη 
κονιάματος τής έπιστρώσεώς του έχαράχθησαν γεωμετρικώς αί κατόψεις τών έπί 
μέρους χώρων αί καμπύλαι γραμμαί τών χαράξεων παρατηρούνται είς τάς 
θύρας, προστατευθεΐσαι κάτωθεν τών κατά την σύλησιν τοϋ μνημείου άφαι- 
ρεθέντων μαρμάρινων κατωφλίων.

Ή εύθυντηρία έκτείνεται είς τό έπίπεδον τής στάθμης τοϋ έδάφους. 
Δοκιμαστική τομή έξωτερικώς τής βορείου εξέδρας τοϋ προθαλάμου εδειξεν 
ότι τό θεμέλιον, κατασκευής αρκετά άκανονίστου, προχωρεί είς βάθος 2.25 μ., 
άπό τής εύθυντηρίας- τομή δ’ έντός τοϋ οκταγώνου εδειξεν ότι ή μάζα τοϋ θεμε
λίου του—τούλάχιστον είς τά άνω μέρη — συνίσταται έκ γεμίσματος περιέχοντος 
άτάκτως καί άχρηστα ξύλα, τών οποίων άπέμειναν οί τύποι(πίν. 98β καί 100α)1. 
Ποιοτικώς ή έργασία τοϋ θεμελίου τούτου διαφέρει τής επιμελούς εργασίας 
τής παρατηρουμένης είς τά θεμέλια τοϋ κυρίως ναοΰ, όπου έξ άλλου ή εύθυν
τηρία εύρίσκεται κάτωθεν τής στάθμης τοϋ έδάφους, άρχίζει δέ ή ωραία τοι
χοποιία έπίσης χαμηλά έντός τοϋ έδάφους ( βλ. ΠΑΕ 1960 ).

Οί τοίχοι τοϋ συγκροτήματος τοϋ βαπτιστηρίου είναι έκτισμένοι κατά τό 
σύνηθες κατά ζώνας σύστημα (πίν. 94β, 95β, 96β, 97β) % ως οί τοίχοι τής βασι
λικής ( βλ. ΠΑΕ 1956 κ.έ.), διαφέρουν όμως οί χαρακτήρες τών οψεών των. 
Τό μεταξύ τών πλίνθων κονίαμα είναι παχύτερον 1 2 3 τοϋ άπαντώντος είς τήν 
τοιχοδομίαν τής βασιλικής. Διάφορος δ’ έπίσης είναι ή ύφή τών άρμολο- 
γημάτων. Οί τοίχοι δηλαδή τής βασιλικής—σχεδόν κατά κανόνα—έχουν είς 
τούς άρμούς των επιχρίσματα άπλούμενα κάπως έξεργότερον τής επιφάνειας 
τών ύπό τούτων περιβαλλομένων άργών λίθων- διαφαίνεται πρόθεσις ύπο- 
μνήσεως τής διαφοράς τής ύφής τών συστατικών στοιχείων τοϋ τοίχου.

1 Έντός τών άκανονίστων κοιλοτήτων, αίτινες άπέμειναν μετά τήν σηψιν τών ξύλων, 
εύρέθησαν λείψανα σιδηρών ήλων.

2 'Τπεράνω της εύθυντηρίας: ζώνη (πλάτ. 0.60-0.80μ.) έκ κοινής άργολιθοδομής μετά 
δόμων είς τάς γωνίας καί ακολούθως ζώνη έκ τριών σειρών πλίνθων, ενιαχού δέ καί τέ
ταρτης σειράς άλλ’ όχι πλήρους.

3 Πλίνθοι μήκ. 0.305-0.315, πάχ. 0.025-0.03μ. Διάμεσον κονίαμα πάχ. 0.045- 
0.065μ.
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Παραλλήλους θεωρείται ύπό του τεχνίτου ή επιφάνεια των επιχρισμάτων ως 
πεδίον έλευθέρας άσκήσεως της διακοσμητικής φαντασίας του διά της χαρά- 
ξεως γραμμών διά του μυστρίου ώς καί δι* έντυπώσεως κύκλων ( διά της χρη- 
σιμοποιήσεως π.χ. στομίου ή πυθμένος πήλινου άγγείου ώς τύπων ) καί συν- 
θέσεως γραμμικού διακοσμητικοΰ δικτύου *. Άρχικώς ή βούλησις τοϋ τεχνί
του έτεινε βέβαια εις τον τονισμόν των αρμών, κατέληξεν δμως ή άρμολόγησις εις 
γραφικόν σύμπλεγμα γεωμετρικών σχημάτων ένίοτε μάλιστα ζωογονείται τούτο 
διά της παρεμβολής αντιπροσώπων έκ της ένοργάνου φύσεως — ιχθύες (παρα
δείγματα βλ. έν ΠΑΕ 1956, 169, πίν. 69β, 1959 καί 1960 ). Τών τοίχων τού 
βαπτιστηρίου αί όψεις διαμορφοΰνται κατά δύο τύπους.’Άλλοτε μέν άπλοϋνται 
τα άρμολογήματά των εις σχετικώς μεγάλας επιφάνειας, ώς επί τών τοίχων 
της βασιλικής, άλλα χωρίς την πρόθεσιν διαχωρισμού της ύφής τών στοιχείων 
δομής τού τοίχου- άφήνονται δηλαδή να φαίνωνται άναμέσον τών αρμολογημά
των αί έπιφάνειαι τών λίθων, άλλ’ δμως αύτά είναι χωρίς πλάσιμον παρειών, 
χωρίς νά «πλαισιώνουν», χωρίς νά διαγράφουν δρια (πίν. 93β ). ’Άλλοτε δέ 
ακριβώς όμοιας ύφης αρμολογήματα —τούτο παρατηρεΐται εις τό εσωτε
ρικόν τού τετρακόγχου — φέρουν διά τού μυστρίου διακοσμήσεις έκ διπλών 
παραλλήλων γραμμών, μιμουμένας σύστημα ίσοδομικής τοιχοδομίας (πίν. 99α)- 
τά μυστρίσματα της προκειμένης παραλλαγής ενθυμίζουν κάπως τά σημειω- 
θέντα είς ρωμαϊκήν επαυλιν παρά τήν Κόρινθον1 2. 'Η διαφορά αΰτη ύφης 
τών τοίχων τού βαπτιστηρίου από τών τοίχων τής βασιλικής σημαίνει κά
ποιαν χρονικήν άπόστασιν μεταξύ τών δύο τούτων κτηρίων. Τό ίδιον συμπε- 
ραίνεται καί έκ τής ποιοτικής διαφοράς τών μαρμαρώσεων τού οκταγώνου 
από τών μαρμαρώσεων τής βασιλικής (βλ. άνωτ. σ. 142)· αί μαρμαρώσεις τού 
οκταγώνου δύνανται τό πολύ νά παραβληθούν προς τάς μαρμαρώσεις τού 
βορείου κλιτούς.

Περαιτέρω καθίσταται σαφές ,έκ τής δομικής σχέσεως τών τοίχων μεταξύ 
των, δτι τό συγκρότημα τού βαπτιστηρίου κατ’ άρχάς ύψοΰτο ώς οικοδόμημα 
αυτοτελές, άνεξάρτητον τής καθ’ αύτό βασιλικής, ένωθέν άργότερον μετ’ αυτής 
διά τής δημιουργίας τού προς Β. τού νάρθηκος περιβόλου.Ό άνατολικός τοίχος 
τού περιβόλου παρενεβλήθη μεταξύ τής βασιλικής καί τής άψΐδος τού οκταγώ
νου άργότερον καί κατά μή οργανικόν τρόπον (ΠΑΕ 1960). Τής αυτής έποχής 
φαίνεται νά είναι καί ό δυτικός τοίχος τού περιβόλου (πίν. 93β δεξιά), παρεμβλη
θείς μεταξύ τής νοτιοδυτικής γωνίας τού προθαλάμου τού βαπτιστηρίου καί τού 
τετραγώνου χώρου τοϋ προς Β. τής άνατολικής στοάς τοϋ αίθριου τής βασιλικής, 
τοϋ έρμηνευθέντος ώς κλιμακοστασίου.’Ήδη παρετηρήθη δτι ό τοίχος ούτος

1 'Υπάρχουν καί έπιφάνειαι επιχρισμάτων άνευ μυστρισμάτων (π.χ. είς τήν δυτικήν 
δψιν τοϋ νάρθηκος ).

2 1ΙΑΕ 1955, 210-211, είκ. 4 (Δ. ΠΑΛΛΑΣ ).
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δεν είναι ένιαϊος- διακόπτεται κανονικώς, έρχεται δέ και άκκουμβά επ’ αύτοΰ 
προέκτασις του δυτικού τοίχου τοΰ κλιμακοστασίου ( ΠΑΕ 1960).

Έπί τη βάσει των άνωτέρω παρατηρήσεων συνάγονται : πρώτον ότι ό 
άρχιτέκτων δεν είχε συλλάβει τό σχέδιον τοΰ βαπτιστηρίου όμοΰ μετά τοΰ της 
βασιλικής, ότι δεν ύπήρχεν εις τον σκάριφόν της- δεύτερον ότι τό αίθριον είναι 
δομικώς μεταγενέστερον τοΰ βαπτιστηρίου, συνεπώς δέ ότι και τά υδραυλικά 
συστήματα μεταφοράς ΰδατος εις τό βαπτιστήριον, τά έκκινοΰντα έκ τοΰ 
αίθριου, προέρχονται έκ περιόδου σχετικώς μεταγενεστέρας· καί τρίτον ότι 
προ της προσθήκης τοΰ αίθριου 6 δυτικός τοίχος τοΰ περιβόλου διεκόπτετο 
διά θύρας, έσχημάτιζε κατόπιν γωνίαν καί προεχώρει, ώς υποθέτω, προς Α., 
μέχρι τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος. ’Εάν ύποτεθή ότι τό συγκρότημα τοΰ 
βαπτιστηρίου χρονικώς επεται της καθ’ αύτό βασιλικής, είναι λογικόν νά έλαμ- 
βάνετο πρόνοια συνδέσεώς του έξ άρχής μετά τής βασιλικής, δτε τοΰτο έκτίζετο, 
νά ήσαν δηλαδή οί προς Α. καί Δ. τοίχοι τοΰ περιβόλου δομικώς ηνωμένοι 
μέ τούς τοίχους τοΰ βαπτιστηρίου. Θά έ'πρεπεν, ΐσως, άκόμη νά μη ύπάρχη 
παρατηρουμένη ελαφρά τις άσυμπτωσία τής φοράς τών άξόνων τοΰ βαπτιστηρίου 
προς την φοράν τών άξόνων τής βασιλικής, διότι είναι εύκολωτέρα ή συν
θετική υποταγή μικροΰ οικοδομήματος, προσκτιζομένου εις προϋπάρχον 
μεγαλύτερον- τοιαύτην άπαίτησιν επιβάλλει ή πειθαρχημένη γεωμετρικότης 
ή διαπνέουσα τάς άρχιτεκτονικάς συνθέσεις τής παλαιοχριστιανικής Κό
ρινθου. Αί παρατηρήσεις δέ αδται όδηγοΰν εις τό συμπέρασμα ότι τό συγ
κρότημα τοΰ βαπτιστηρίου προηγείται τής βασιλικής.

’Ενδεικτική, επίσης, προς συναγωγήν συμπερασμάτο^ν είναι ή άνωτέρω 
σημειωθεΐσα άντίφασις μεταξύ άφ’ ενός τοΰ νοήματος κυκλοφορίας τοΰ ύπο- 
βαλλομένου ύπό τής άρχιτεκτονικής διατάξεως τοΰ συγκροτήματος τοΰ βαπτι- 
στηρίου καί άφ’ ετέρου τής κυκλοφορίας τής έπιβαλλομένης έκ τής λειτουργίας 
τών χώρων του κατά τό βάπτισμα (βλ. άνωτ. σ. 144-145).Ή παρουσία τοΰ 
υποτεθέντος ζεύγους πεσσίσκων ή ήμικιόνων, τοποθετημένων άπέναντι άλλήλων 
νοτίως τών επίσης άπέναντι άλλήλων άνοιγομενων θυρών προσπελάσεως τοΰ 
τετρακόγχου έκ τών έξω διά τοΰ προθαλάμου (βλ. άνωτ. σ.139-140), υποβάλλει 
τήν ιδέαν φράγματος, έκτεινομένου κατά τήν φοράν τής κυκλοφορίας—έκ τής 
βορειοδυτικής θύρας τοΰ προθαλάμου προς τό τετράκογχον—,προωρισμένου 
δέ άκριβώς νά κατευθύνη τήν κυκλοφορίαν κατά τήν έννοιαν τής φοράς ταύτης 
άναγκαστικώς, διά πραγματικής δηλαδή ή καί άπλώς ιδεατής παρεμποδίσεως 
τοΰ εισερχομένου άπό τοΰ νά παρεκκλίνη προς Ν., προς τον έλεύθερον χώρον τοΰ 
προθαλάμου. Τό φράγμα τοΰτο — πραγματικόν ή έστω ιδεατόν—προφανώς θά 
ήμπόδιζε τήν λειτουργίαν τοΰ τετρακόγχου ώς άποδυτηρίου,καθιστά δέ ούτως 
ή υπαρξις τοΰ φράγματος όξυτέραν τήν άντίφασιν μεταξύ άρχιτεκτονικής 
διατάξεως καί χρηστικής λειτουργίας τών χώρων τοΰ βαπτιστηρίου.
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Πάντα ταΰτα πείθουν, ώς νομίζω, οτι τδ συγκρότημα του βαπτιστηρίου 
είναι πιθανώς παλαιότερον της βασιλικής καί συγχρόνως υποβάλλουν την 
ιδέαν μή τυχόν δεν έκτίσθη διά νά χρησιμεύση ώς βαπτιστήριον. Δεν άποκλείεται 
να έκτίσθη άρχικώς ώς μαρτύριον ή ώς μαυσσωλεΐον επισήμων προσώπων, 
μολονότι ούδεμία μέχρι τοϋδε ένδειξις εντός του οκταγώνου ήλθεν είς φως 
περί προγενεστέρας άλλης χρησιμοποιήσεώς του.

Ή διερεύνησις του εδάφους διά τομών ( βλ. άνωτ. σ. 147 ) έδειξεν δτι 
τό βαπτιστήριον έχει κτισθή επί θέσεως, ένθα δεν προϋπήρχεν άρχαιότερον 
κτήριον άλλ’ ούτε καί προδίδει τό έδαφος, επί του οποίου έκτίσθη τό βαπτι- 
στήριον, άσύνηθές τι γεγονός άλλο. 'Υπό τήν στάθμην του δαπέδου τοϋ περιβό
λου, τοϋ μεταξύ της βασιλικής καί του βαπτιστηρίου, παρετηρήθη βορείως τοϋ 
νάρθηκος έπίχωσις πάχ.±0.20 μ. έκ μαύρων χωμάτων καί τέφρας μετά τεμα
χίων κονιαμάτων, θραυσμάτων οπτών πλίνθων καί οστράκων χονδρών άγγείων. 
Πιθανώς τά λείψανα ταυτα πυράς προέρχονται έξ αποθέσεων υπολειμμάτων 
καύσεως τοϋ κλιβάνου παρασκευής τής ύαλομάζης τών ψηφιδωτών τής βασι
λικής ( βλ. άνωτ. σ. 143 ). Περίπου όμοιας υφής ήσαν καί αί έπιχώσεις 
τών σκαμμάτων τών δύο οχετών απορροής—έκ τοϋ βαπτιστηρίου καί έκ τοϋ 
νάρθηκος ( βλ. άνωτ. σ. 142). Ιδιαιτέρως έντός τής έπιχώςτεως του σκάμ
ματος του έκ τοϋ νάρθηκος έκκινοΰντος όχετοϋ περιείχοντο καί λείψανα κρημνι- 
σμάτων καί λατύπαι καί τεμάχια ύαλίνου σκεύους ώς καί στρώματα άτάκτως 
( άσυνεχώς καί είς διάφορα βάθη ) άπερριμμένης τέφρας, έντός δέ τών 
στρωμάτων τούτων τέφρας εδρέθησαν εκατόν είκοσι τρία μικρά χαλκά νομί
σματα κατά τό πλεΐστον έκ πυρός έφθαρμένα. Κατά τήν περυσινήν άνασκαφήν 
σκάμματος άρχομένου άπό Δ. καί βαίνοντος προς Α., έντός τοϋ δυτικού τμήματος 
τοϋ περιβόλου, εύρέθη νά περιεΐχεν ή έπίχωσις του υλικόν προερχόμενον 
έξ άρχαιοτέρου κτηρίου ( θραύσματα μαρμάρινων μελών, κεραμίδων, οστρά
κων χονδρών άγγείων κλπ. ) ( ΠΑΕ 1960 ), άλλ’ οχι καί λείψανα πυράς. 
Τό σκάμμα τοΰτο χρονικώς προηγείται τών πήλινων άγωγών υδατος προς τό 
βαπτιστήριον (βλ. άνωτ. σ. 143), ώς καί τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ περιβόλου, διότι 
συνεχίζεται καί έξω τοϋ τελευταίου τούτου, εύρυνόμενον καί χθαμαλούμενον 
φαίνεται, λοιπόν, ν’ άποτελή τό σκάμμα τοΰτο συνέχειαν τοϋ σκάμματος τοϋ 
όχετοϋ τοϋ βαπτιστηρίου 1, μή χρησιμοποιηθέντος μέχρι πέρατος.

’Επί τή βάσει τών παρατηρήσεων τούτων συνάγονται, ώς νομίζω, τά 
έξης : 1) δτι τό βαπτιστήριον έλειτούργησεν — ώς βαπτιστήριον — πριν ένωθή 
μετά τής βασιλικής διά τοϋ περιβόλου ( πρβλ. άνωτ. σ. 149 )· 2) δτι ή κατα
σκευή τών βαπτισματικών έγκαταστάσεων τοϋ βαπτιστηρίου (οχετός) συν
δέεται προς έποχήν, κατά τήν οποίαν ύπήρχον είς τήν περιοχήν λείψανα άρχαιο-

1 Μέρος του έν λόγφ σκάμματος άφέθη άνεξερεύνητον διά νά μή καταστραφοΰν 
οί σωλήνες των άγωγών ΰδατος.
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τέρου οικοδομήματος· 3) δτι ή μικρά διαφορά υφής τής έπιχώσεως τοΰ οχετού 
του βαπτιστηρίου άπδ τής έπιχώσεως του οχετού τοΰ νάρθηκος (στρώματα 
τέφρας μέ νομίσματα) οφείλεται εις χρονικήν άπόστασιν (πρβλ. άνωτ. σ. 142 ) 
κατασκευής, τοΰ πρώτου μέν έκ των οχετών κατασκευασθέντος πιθανώτατα 
ένωρίτερον τοΰ κλιβάνου, τοΰ δευτέρου δέ μετά τήν λήξιν τής λειτουργίας τοΰ 
κλιβάνου" καί 4) δτι ό δεύτερος δχετδς χρονικώς άφ’ ένδς Ιπεται τής ψηφιδωτής 
διακοσμήσεως τής βασιλικής καί άφ’ ετέρου είναι άναντιρρήτως σύγχρονος 
προς τήν πλακόστρωσιν τουλάχιστον τοΰ νάρθηκος της.

Έκ των 123 νομισμάτων των εύρεθέντων έντδς τής έπιχώσεως τοΰ 
όχετοΰ άπαγωγής των ύδάτων έκ τοΰ νάρθηκος τής βασιλικής ( βλ. άνωτ. 
σ. 142 καί 150) τά νεώτερα καί καλύτερον διατηρηθέντα έκόπησαν έπί ’Αναστα
σίου τοΰ Α' (491-518 μ.Χ.), έκ τής καλής δέ διατηρήσεώς των συμπεραίνεται 
δτι δεν έκυκλοφορήθησαν έπί μακρδν χρόνον. Έντεΰθεν συνάγεται ώς πιθανόν 
χρονικόν δριον κατασκευής τοΰ έν λόγω όχετοΰ, συνεπώς χρονικόν δριον άπο- 
περατώσεως τοΰ νάρθηκος τής βασιλικής, συμβατικώς ή τελευταία δεκαετία 
τοΰ 5°υ αί. Πέρυσι διεπιστώθη δτι ή θεμελίωσις τής καθ’ αύτό βασιλικής 
έμπίπτει συμβατικώς έντός τής δεκαετίας 450 - 460 μ.Χ.—εις τούς χρόνους 
τοΰ Μαρκιανοΰ ( 450-457 μ.Χ. ) ή εις τά πρώτα έτη τής βασιλείας Λέοντος 
τοΰ Α' (457 - 474 μ.Χ. ) ( ΠΑΕ 1960 ). Τά χρονολογικά ταΰτα συμπε
ράσματα εΐναι, ώς νομίζω, σημαντικά, διότι σπανίως μέχρι τοΰδε έχει έν 
Έλλάδι παρασχεθή ή δυνατότης χρονολογικής τοποθετήσεως παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής έπακριβώς—έπί τή βάσει γραπτών πηγών ή άρχαιολο- 
γικών ένδείξεων—έντός στενών χρονικών ορίων.

4. Μεταγενέατεραι τύχαι
Κατά τούς σεισμούς τοΰ έτους 551/52 μ.Χ. τό βαπτιστήριον άντέστη, 

μετά δέ τήν άπότομον διακοπήν τών έργασιών άνεγέρσεως μικρας έκκλησίας 
έντός τής άψΐδος τής βασιλικής (βλ. ΠΑΕ 1957, 99-100, 1958, καί 1960) 
ή έντός τής μεγάλης έκκλησίας στεγαζομένη λατρεία μετετέθη εις τό οκτάγω
νον. Έντός τής άψΐδός του κατεσκευάσθησαν τότε προχείρως κτιστόν ήμικυ- 
κλικόν σύνθρονον, έχον ύψηλότερον τον θρόνον τοΰ έπισκόπου καί έμπροσθεν 
τοΰ σύνθρονού κτιστή άγια τράπεζα πειοειδοΰς σχήματος (πίν. 95β, 96β)" υλι
κόν έλήφθη έκ τών έρειπίων τής βασιλικής, άλλ’ ώς συνδετική δλη έχρησιμοποι- 
ήθη πηλός. Ή κάκιστη ποιότης καί ή προχειρότης έκτελέσεως τών λειτουρ
γικών τούτων κατασκευών, συγκρινομένων προς τούς άρίστης άκόμη ποιότητος 
τοίχους τοΰ έντός τής άψΐδος τής βασιλικής μή άποπερατωθέντος ναϋδρίου 
( ΠΑΕ 1958 ), ύποδηλοΰν δτι έν τώ μεταξύ εΐχον δημιουργηθή εις τήν 
Κόρινθον έξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκαι. Δέν ήλθον εις φώς στοιχεία δυνά- 
μενα νά βοηθήσουν προς άκριβεστέραν χρονολόγησιν τής μετατροπής τοΰ φω- 
τιστηρίου εις έκκλησίαν- ΐσως αυτή συμπίπτει προς τήν έποχήν τής άνεγέρσεως
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των κατοικιών, έν μέσο) των ερειπίων ή παρά τα ερείπια τής βασιλικής, άπδ 
του δευτέρου ήμίσεος τοϋ 6°υ αί. μέχρι των πρώτων δεκαετιών τοϋ 7°υ αί.
( ΠΑΕ 1959 και 1960 )■ καί φαίνεται οτι ή άσκησις τής λατρείας έντδς 
του χώρου τούτου διήρκεσεν δσον καί ή ζωή έντδς τών ώς άνω κατοι
κιών. Τότε φαίνεται νά ένετειχίσθη ή βορειοδυτική θύρα τοϋ προθαλάμου 
( βλ. πίν. 92 )ι.

Άργότερον, λησμονηθείσης έν τώ μεταξύ τής έντδς τοϋ οκταγώνου 
λατρείας, μετετράπη τοΰτο εις κατοικίαν. Άπεμόνωσαν τότε τήν αψίδα διά 
παρεμβολής τοίχου (πίν. 99β), έφραξαν τήν δυτικήν θύραν (πίν. 100α), περιώ- 
ρισαν τδ πλάτος τής νοτίας θύρας ( άνοιγμα μόνον 0.80 μ. ) καί ύψωσαν τδ 
κατώφλιόν της, διότι έν τώ μεταξύ ειχεν ύψωθή καί τδ δάπεδον του οκταγώνου 
διά φορητών ύλών, πρδ τοϋ διατειχίσματος δέ τής άψϊδος έτοποθέτησαν 
όρθιους δύο πώρινους θολίτας (πίν. 99β), ώς διά νά κατασκευάσουν είδος 
ερμαρίου. Ή διακοσμητική χρησιμοποίησις πλίνθων καθ’ οριζόντιας σειράς 
εις τήν τοιχοδομίαν τής ανατολικής οψεως τοϋ διατειχίσματος τής άψϊδος 
(πίν. ΙΟΟβ) χρονολογεί τήν μετατροπήν τοϋ οκταγώνου είς κατοικίαν είς 
τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους ( βλ. κατωτ. σ. 153 ).

Κατά τήν αυτήν έποχήν έντδς τοϋ ήδη ήρειπωμένου τετρακόγχου έκα- 
τέστησαν δύο ασβεστοκαμίνους, τήν μίαν είς τήν δυτικήν κόγχην (πίν. 94α)1 2 3 * * 
καί τήν ετέραν είς τήν νοτίαν (πίν. 101α. Πρβλ. καί πίν. 95α δεξιά, μέρος 
άφεθέν ώς μαρτυρία ). ’Έσω καί έ'ξω τοϋ τετρακόγχου εύρέθησαν άρκετά λεί
ψανα έκ τοϋ μαρμάρινου ύλικοΰ τής βασιλικής, τεμαχισμένου διά τήν κα- 
μίνευσιν. Έκ τής έπιχώσεως δέ τής σχηματισθείσης έκ τών υπολειμμάτων 
τής καμινεύσεως, τόσον έντδς τοϋ τετρακόγχου δσον καί είς μεγάλην έκτασιν 
( είς μήκος±15.00 πλάτος 17.00/18.00 μ. καί πάχος 0.50 μ.) πρδς Α. καί Β. 
αύτοΰ, περισυνελέγησαν μεγάλη ποσότης θραυσμάτων χονδρών άγγείων, 
χρησιμοποιηθέντων ύπδ τών άσβεστοποιών, καί τέσσαρα χαλκά νομίσματα. 
Ή έκκαμίνευσις τοϋ ύλικοΰ φαίνεται νά ύπήρξεν έντατική καί διαμοιρασμένη 
είς δύο περιόδους, ώς συνάγεται έκ τών νομισμάτων8 : πρώτην άπδ τοϋ

1 Ή έπίχωσις τοϋ προθαλάμου — έκ τών άνω πρδς τά κάτω : κρημνίσματα, στρώμα 
έκ τεμαχίων κεραμίδων καί στρώμα άμμου — ύποδηλοΐ οτι τδ δάπεδόν του ειχεν άφαιρεθή 
πριν κατάρρευση ό χώρος οδτος καί ’ίσως πριν άκόμη χρησιμοποιηθώ τδ οκτάγωνον ώς 
εκκλησία' ειχεν άφεθή δέ κατόπιν νά φθείρεται καί νά κατακλύζεται τδ έσωτερικδν ύπδ 
φορητής άμμου μέχρις οτου κατέπεσεν ή άφηρέθη ή στέγη. Παρόμοιον φαινόμενον έγκατα- 
λείψεως παρετηρήθη καί είς χώρους της καθ’ αύτδ βασιλικής καί είς τήν βασιλικήν τής 
Σκουτέλας (ΠΑΕ 1954, 216 κ.έ., 1955, 199 κ.έ. Δ. ΓΙαλλας ).

2 Διακρίνεται δεξιά μέρος άφεθέν ώς μαρτυρία.
3 ’Εκ τών κάτω στρωμάτων τής έπιχώσεως πρδς τά άνω : Έν νόμισμα τών Βασι

λείου Α' καί Κωνσταντίνου ( 869-879 ), δύο Λέοντος τοϋ Σοφοϋ ( 886-912 ) καί Ιν Ίσαα-
κίου Α' ( 1057-1059 ) ή Κωνσταντίνου I' Δούκα ( 1059-1067 ).
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τέλους τοϋ 9ου μέχρι των άρχών του 10°υ αί. καί δευτέραν κατά τδ τρίτον 
τέταρτον του 11ου αί., κατά την εποχήν δηλαδή της μέσο βυζαντινής άκμής 
της Κορίνθου. Καί κατά τήν άνασκαφήν τής βασιλικής είχε διαπιστωθή δτι 
σημαντική σύλησις ύλικοϋ διεπράχθη κατά τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους 
(ΠΑΕ 1958). Φαίνεται, λοιπόν, δτι τότε, καί μάλιστα κατά τά πρώτα έτη 
τής έγκαταστάσεως άσβεστοκαμίνου (πίν. 101α), μετετράπη το οκτάγωνον 
εις κατοικίαν. 'Η ’ίχνευσις αδτη ιστορικών περιστατικών, έκ πρώτης δψεως 
άνεκδοτολογικοΰ χαρακτήρος, προσπορίζει τεκμήριον ιδιαιτέρως χρήσιμο^ 
διά τήν χρονολόγησιν τής τοιχοδομίας, τής εξ άργολιθοδομής μετά παρενθέτουν 
διακοσμητικών πλίνθων, ως ή έν πίν. ΙΟΟβ. ’Απαντάται εις μνημεία χρονολο
γούμενα επί τή βάσει άλλων τεκμηρίων εις τον 10ον - 11°ν αί. ‘· ήδη πα
ρέχεται παράδειγμα δυνάμενον νά χρονολογηθή μετά σχετικής άσφαλείας εις 
τήν όγδόην έως ένάτην δεκαετίαν τοϋ 9ου αί. 1 2.

5. Κινητά ευρήματα

'Η εφετινή άνασκαφή έν Λεχαίω υπήρξε πτωχή εις κινητά ευρήματα. 
Έκ τοϋ μαρμάρινου ύλικοϋ τοϋ μνημείου ήλθον εις φώς μόνον κατατεμαχισμένα 
προς άσβεστοποίησιν μέρη διαφόρων μελών : κιόνων, βάσεων, κιονοκράνων, 
θωρακίων, μεταξύ τών οποίων καί τεμάχια έκ τών θωρακίων τοϋ άμβωνας. 
’Ακέραιον εύρέθη μόνον τό κατώφλιον τής βορειοδυτικής θύρας τοϋ προθα- 
λάμου, άλλ’ άπεσπασμένον έκ τής θέσεώς του κατά τήν πρώτην σύλησιν τοϋ 
μνημείου. Μεταξύ τών μαρμάρινων τεμαχίων άξιοσημείωτος είναι κεφαλή 
ίππου (κάτω έλλιπής, σωζόμενον ύψος 0.17 μ.) (πίν. 102α), εύρεθεΐσα προς 
Α. τοϋ τετρακόγχου μετ’ άλλων θραυσμάτων μαρμάρων, διαφυγόντων τήν 
άσβεστοποίησιν. Ιο τεμάχιον τοϋτο καί εν ακόμη μικρόν τεμάχιον, διασώζον 
τα κάτω μέρη τών ποδών ανθρώπου, ίσταμένου μέ έλαφράν κλίσιν προς αρι
στερά (πίν. 102β) 3, εύρεθέν κατά το πρώτον έτος τής άνασκαφής, κατά τήν 
δοκιμαστικήν τομήν έν τή περιοχή τοϋ βήματος, άντιπροσωπεύουν τά μόνα 
λείψανα παραστατικής γλυπτικής έξ δσων άπέδωσεν ή άνασκαφή τής βασιλικής 
τοϋ Λεχαίου. Πιθανώς προέρχονται έκ σαρκοφάγου.

Περισυνελέγη δμως καί έφέτος μεγάλη ποσότης οστράκων άγγείων, 
ιδίως έκ τοϋ στρώματος τών μεσοβυζαντινών χρόνων παραλλήλως εύρέθησαν

1 "Αγιος Δημήτριος Βαράσοβας : Α. ΟρΛΑΝΔΟΥ, Άρχ. Βυζ. Μν. Έλλ. Α', 1935, 
105-106, εϊκ. 1-2.

2 Οί τοίχοι πίν. 99β/100β καί 100α έκρίθη δτι δεν ήτο ένδεδειγμένον νά διατηρηθούν 
καί άφηρέθησαν.

3 Οί πόδες πατούν επί πλίνθου ύψους Ο.ΙΟμ. μετ’ άποθέσεως κάτω πλάτους 0.035μ. 
Δεξιά διασώζεται μέρος κυρτοΰ κυματίου, πλαισιοϋντος τδ άνάγλυφον.
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τεμάχια ύαλίνων σκευών, πήλινοι λύχνοι, ελάχιστα μικρά χαλκά άντικείμενα 
άνευ ιδιαιτέρας σημασίας καί 144 χαλκά νομίσματα \

Έντος του οκταγώνου περισυνελέγησαν τεμάχια γραπτών έντοιχίων 
διακοσμήσεων καί δύο τεμάχια γραπτών επιχρισμάτων, έπί τών οποίων 
αναγιγνώσκονται τά χαράγματα :
1. μην ;] I Μ A I Ο Δ

Εύ ; ] Δ Ο Κ Η A Ν ("Υψ. γραμμ. 0.034 μ. Κ ).

2. Μοδέ ; ] CTOYA! [

ΒΟΗΘΗΑ|ςΐθγ ! Ο !
Λου;] ΚΙ ΑΝΟΥΔΗΑΚΟΝ[ου

[ σύν γυναικί καί τ ;] Ε Κ Ν I C (,Γϊ*ψ. γραμμ. 0.026 Υ 

καί 0.023 μ . Ο) ( πίν. 101β ) 2.
Τέλος έντος του προθαλάμου ευρέθη σπάραγμα επιγραφής. Πλάξ σχιστο- 

λιθική, αριστερά ελλιπής. "Τψ. 0.285, πλ. 0.17, πάχ. 0.008 μ. "Υψ. γραμμ·
0.028 ( ΕΙ άνω σειράς ), 0.015 μ. ( Ο κάτω σειράς ) : 

f Κοιμητή ] Ρ Ε I Ω Ν 

διαφέ ] Ρ Ο Ν Τ A Τ (ω)

Δα ; ] Μ A C Ε I Ω

καλ ] Ω C A Ν [ απαυσαμένω ]s.

ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΣ I. ΤΤΑΛΛΑΣ 1 2 3

1 Κατά τον καθαρισμόν κατεστράφησαν 36. Τά διασωθέντα μετεφέρθησαν εις τήν 
Νομισματικήν Συλλογήν τοϋ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου- ή άναγνώρισίς των 
οφείλεται εις τήν ’Έφορον τής Συλλογής Καν Ειρήνην Βαρούχα - Χριστοδουλοπούλου.

2 Τδ έβδομον γράμμα τοϋ στίχου 2 ( μετά τδ γράμμα A ) φαίνεται νά έχη άνω δεξιά 
καί γραμμήν καμπύλην, ώς ή τοϋ γράμματος Ρ, δέν είναι όμως βέβαιον δτι αΰτη οφείλεται 
εις τδν χαράκτην. ’Επίσης δέν είναι βέβαιον άν περαιτέρω μεταξύ τών υποτιθεμένων C καί Υ 
παρεντίθενται Ιν ή δύο γράμματα.

3 Ή : Δαμασίω. Καλώς άνεπαύσατο.
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ΠίΝΑΞ 92 ΠΑΕ 1961. — 20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του λεχαιου

α. "Αποψις τοΰ προθάλαμου τοΰ βαπτιστηρίου άπό ΝΔ.
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α. "Αποψις τοΰ προθάλαμου άπό ΒΔ.
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β. Δυτικός τοίχος τοϋ προθάλαμου. Λεπτομέρεια δεικνΰουσα διακοπάς 
τής συνεχείας του (άπό Δ).
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ΠίΝΑΞ 94 ΠΑΕ 1961. —20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του λεχαιου

β. “Αιτοψις τής άψΐδος του οκταγώνου (από ΒΑ ). Εις τό βάθος τό αΗΙριον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:36 EEST - 52.90.75.110
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α. Μερική άποψις τοϋ οκταγώνου (από ΝΔ.). Εμπρός δεξιά ύπαιθρος χώρος.

β. Μερική άποψις τοϋ οκταγώνου (άπό Δ.). ’Εμπρός αριστερά ύπαιθρος χώρος.
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ΠίΝΑΞ 96 ΠΑΕ 1961. — 20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του λεχαιου

Ή είσοδος έκ τοΰ προθάλαμου πρός τό οκτάγωνον (από Δ.).

β. Μερική άποψις τοΰ εσωτερικού τοΰ οκταγώνου (άπό ΒΔ.). Αί δυο κολυμβήθραι.
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α. "Η κεντρική κολυμπήθρα (άπό ΒΔ ).

β. Ή κολυμβήθρα τής βορειοανατολικής κόγχης (άπό ΒΔ.).
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ΠίΝΑΞ 98 ΠΑΕ 1961.—20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του λεχαιου

α. Κτιστή κατασκευή έξωτερικώς τοΰ «λαιμού» τοΰ μεταξύ προθάλαμου καί 
οκταγώνου (από Ν'.).

β. νΟψις τοΰ θεμελίου έσωτερικώς τοΰ οκταγώνου (από ΒΑ.).
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ΠΑΕ 1961.— 20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του λεχαιου ΠίΝΑΞ .99

β. Διατείχισμα μεταξύ άψϊδος καί κεντρικού χώρου τού οκταγώνου (από Δ ).

α. ’Εσωτερική δψις τού τοίχου τής βορείου κόγχης τού τετρακόγχου (από Ν.).
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ΠίΝΑΞ 100 ΠΑΕ 1961.—20. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του λεχαιου

α. Διατείχισμα επί της δυτικής 6·ΰρας τοΰ οκταγώνου (από Α.).

β. ’Ανατολική δψις τοΰ διατειχίσματος πίν. 99β.
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ΠΑΕ 1961.—20. αναςκαφη της βασιλικής του λεχαιου ΠίΝΑΞ 101

α. ’Ασβεστοκάμινος εντός της νοτιάς κόγχης τοΰ τετρακόγχου (άπό ΒΔ.

β. Τεμάχιον επιχρίσματος μετά χαράγματος.
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ΠίΝΑΞ 102 ΠΑΕ 1961. — 20. αναςκαφη της βασιλικής τον λεχαιου

α. Μαρμάρινη κεφαλή Ιππου.

β. Πλίνθος αναγλύφου διασώζουσα 
τά κάτω μέρη των ποδών ίσταμένου 

προσώπου.
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