
10. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

( Πίν. 50 - 55 )

Ή συνεχισθεΐσα άνασκαφή εις τό συγκρότημα τού ’Οκταγώνου τών 
Φιλίππων περιωρίσθη κατά την έφετεινήν περίοδον εις έρευνας είς τα άνα- 
τολικώς τής παρόδου προσκτίσματα, είς τον πυλώνα καί είς τά παρ’ αυτόν 
κτίσματα τοΰ αρχαιότερου τοΰ ’Οκταγώνου αίθριου καί είς σημεία τινα 
κατά μήκος τοΰ νοτίου εξωτερικού τοίχου τοΰ οκταγώνου ναοΰ καί είς την 
ΒΑ. περιφέρειαν περί τον δακτύλιον, δστις περιβάλλει την κόγχην τοΰ 
ναοΰ τούτου.

Καθ’ δλον τον χρόνον τής άνασκαφής πολύτιμον μοί παρέσχον βοή
θειαν ή βοηθός τής έδρας τής Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας δ. Εύθ. Γεωρ- 
γιάδου, ή αρχαιολόγος δ. ’Άννα Τσιτουρίδου, ό άρχιτέκτων κ. Άργύριος 
Μπακιρτζής καί ό πεπειραμένος σχεδιαστής κ. Άργύριος Κούντουρας.

Τάς άνασκαφάς παρηκολούθησαν λαβόντες ενεργόν μέρος εις αύτάς, 
ώς εκπαιδευόμενοι, ψοιτηταί τοΰ Αρχαιολογικού Τμήματος τοΰ Άριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ
ΤΟΛΙΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ.

Άνατολικώς τής παρόδου και ΒΑ. τοΰ υπαιθρίου 
χώρου, ένθα διεπιστώθησαν κατά τάς προηγου- 
μένας άνασκαφικάς περιόδους αί ταφαί βρεφών 

(ΠΑΕ 1966, 49 είκ. 1), ήρευνήθησαν οί χώροι XXIX καί XXXI 
(παρένθ. πίν. Α), οϊτινες μετά τοΰ παραπλεύρως καί προς Βορράν δωματίου 
XXX αποτελούν κλειστόν διαμέρισμα, τό όποιον επικοινωνεί διά μιας μόνον 
θύρας πλατ. 1.10 μ. μετά τοΰ πέρυσιν άποκαλυφθέντος χώρου XXXVIII 
(βλ. ΙΙΑΕ 1967, 72). Τό διαμέρισμα XXXI, διαστάσεων 4.80 μ. X 3.00 μ. 
καί ύψους διατηρουμένων τοίχων 1.30 μ. καί 1.55 μ., έχρησίμευεν, ώς 
εικάζω, ώς χώρος άποθηκεύσεως οικοδομικού υλικού. Διότι, έκτος ενός 
σωροΰ έκ μικρών καί μεγάλων θραυσμάτων κεραμίδων εύρεθέντος παρά τον 
νότιον τοίχον, μετά τον καθαρισμόν τοΰ δωματίου καί εις την ΝΑ. γωνίαν 
αυτού διεπιστώθησαν πολλαί κέραμοι έπιμελώς τοποθετημένοι δρθιαι καί 
ή μία παρά την άλλην. Έξ αυτών αί πλείσται ήσαν μερικώς τεθραυσμέναι 
έπιτρέπουσαι δμως την συμπλήρωσίν των. Ούτω τό μήκος αυτών κυμαί
νεται μεταξύ 0.82 μ., έως 0.84 μ., τό δέ πλάτος μεταξύ 0.38 μ. έως 0.41 μ.
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ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΓΙΙΝΑΞ A.

Κάτοψις τοΰ άνασκαψέντος τμήματος τοϋ Α. τής παρόδου κτηρίου.
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Προς τούτοις κατά τον νότιον επίσης τοίχον καί επί τοϋ δαπέδου, τό όποιον 
είναι χωματόπλαστον συμπεπιλημένον, εύρέθησαν δυο τμήματα κιόνων 
τοποθετημένων ώστε να σχηματίζουν μετά τοΰ τοίχου τετράγωνον περιο>ρι- 
σμένην επιφάνειαν διά τήν τοποθέτησιν εντός αυτής επίσης, ως πιστεύω, 
οικοδομικού υλικού, κονίας ή άμμου ή γύψου ή κεραμοκόνεως. Κατά τήν 
άπομάκρυνσιν εκ τοΰ χώρου τούτου των κρημνισμάτων παρετηρήθησαν 
πολλά τμήματα λευκού μαρμάρου πάχους 0.03 μ. προερχόμενα πιθανώτατα 
έκ πλακώσεως, σπαράγματα ψηφιδωτής διακοσμήσεως καί μεμονωμέναι ψη
φίδες, θραύσματα υαλοπινάκων καί ΰαλίνων δοχείων.

Άνατολικώς τοΰ δωματίου τούτου άπεκαλύφθη ό χώρος XXIX, δια
στάσεων 5.80 μ. X 5.40 μ., δστις διά δύο θυρών, μιας εις τον βόρειον 
τοίχον, πλάτους 1.15 μ., καί ετέρας εις τον ανατολικόν, πλάτους 1.20 μ., 
επικοινωνεί προς τά δωμάτια XXX καί XXXVIII. Ό χώρος οΰτος ούδέν 
τό ιδιαίτερον άπέδωκε πλήν δύο άμφικιονίων, τοΰ μέν ακεραίου τοΰ δε άπο- 
κεκρουμένου, άτινα έκειντο παρά τον νότιον τοίχον. Υποθέτω δτι προέρ
χονται από δίλοβα παράθυρα τοΰ ά'νω ορόφου, τά όποια άνοιγόμενα εις 
τον νότιον τοίχον έ'βλεπον προς τον περιβάλλοντα τον δακτύλιον τής κόγχης 
ύπαιθρον χώρον, ένθα αί ταφαί τών νηπίων. Έκ τοΰ δευτέρου επίσης 
ορόφου προέρχονται καί τά τμήματα πλακώσεως, τά σπαράγματα ψηφι
δωτής διακοσμήσεως καί τά θραύσματα υαλοπινάκων, άπαντα εύρεθέντα 
μεταξύ τών κατωτέρων στρωμάτων των κρημνισμάτων.

Άνατολικώτερον άπεκαλύφθη στενομήκης χώρος (παρένθ. πίν. A, XLII), 
διαστάσεων 6.80 μ. X 3.25 μ. Τούτου ό νότιος τοίχος, προεξέχων κατά 
1.40 μ. τής εξωτερικής ίσογραμμής τών εξωτερικών τοίχων τοΰ κτηρίου, 
έχει κατά μέν τό μέσον πάχος 0.70 μ. κατά δέ τάς γωνίας 1.40 μ. Κατά 
τήν ΝΔ. γωνίαν, επί τής οποίας έπικάθηται λίθινη πλάξ πάχους 0.05 μ. 
καί ήτις ήτο ποτέ παρέμβλητος καθ’ όριζοντίαν έννοιαν εις τήν τοιχοποιίαν, 
ανοίγεται κυκλική οπή διαμέτρου 0.34 μ. (πίν. 50). Αΰτη άπετέλει τό κατώ
τερον σημεΐον έσωτερικώς τοΰ τοίχου έκτισμένου καθέτου αγωγού άπολή- 
γοντος εις μέγαν οριζόντιον κτιστόν αποχετευτικόν αγωγόν, τετραγώνου 
τομής καί πλάτους 0.40 μ., ό οποίος διέρχεται κάτωθι τής ΝΔ. γωνίας 
τοΰ άνασκαπτομένου χώρου μέ κατεύθυνσιν ΝΑ. καί καλύπτεται διά πλα
κοειδών λίθων. Ό πυθμήν τοΰ άγωγοΰ έχει έντονον κλίσιν προς τήν κατεύ- 
θυνσιν ήν ακολουθεί. Έκ τών διαστάσεων, τής κλίσεως αύτοΰ καί τής δια
μέτρου τοΰ δακτυλίου τοΰ καθέτου άγωγοΰ συνάγεται δτι τό άποχετευτι- 
κόν τούτο άθέατον σύστημα εξυπηρετεί δλην τήν νοτίαν πτέρυγα τοΰ άνω 
οροφου τοΰ μεγάλου κτίσματος. Έκ τοΰ χώρου τούτου περισυνελέγησαν 
επίσης νομίσματα τινα εύρεθέντα παρά τον νότιον τοίχον καί εις διάφορα 
στρώματα τών κατακρημνισμάτων.
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Κατά τό κέντρον τής βόρειας στενής πλευράς ανοίγεται θύρα πλάτους 
1.15 μ. φέρουσα εις επιμήκη διάδρομον πλάτους 2.55 μ. καί μήκους 9.50 μ., 
δστις καμπτόμενος κατ’ ορθήν γωνίαν καί διαπλατυνόμενος κατά 0.60 μ. 
περιβάλλει νοτίως καί άνατολικώς τον προ ετών έρευνηθέντα χώρον XL, 
(παρένθ. πίν. Α.), τον ως «αποθέτην» χαρακτηριστθέντα (πρβ. ΠΑΕ 1958, 
89, πίν. 65α). Κατά την βορείαν πλευράν ό πλατύς ούτος διάδρομος επι
κοινωνεί μετά τού «αποθέτου» διά διβήλου ανοίγματος, πλάτους 3.75 μ., 
φέροντος κατά τό κέντρον βάσιν κίονος. Έτέρα είσοδος εις τον αυτόν χώρον 
διεπιστώθη εις τό νότιον τμήμα τοΰ ανατολικού τοίχου, προς την οποίαν έκ 
τού χθαμαλωτέρου δαπέδου τοΰ διαμερίσματος φέρουν δυο προχείρως μάλλον 
τοποθετημένοι βαθμίδες. Καί έτέρα είσοδος εις την βορείαν πλευράν τοΰ 
αύτοΰ τοίχου διεπιστώθη, ήτις όμως, ώς υποθέτω, έφράχθη αμέσως μετά 
την κατασκευήν της δι’ άργολιθοδομής. Τον πρόσθετον τούτον τοίχον εις 
ύψος 0.60 μ. από τής στάθμης τοΰ δαπέδου διατρυπά μολΰβδινος αγωγός 
κυκλικής τομής, δστις θά άπέληγεν εις κρουνόν. Κάτωθι αύτοΰ υπάρχει 
παραλληλόγραμμος μαρμάρινη λεκάνη τοποθετημένη χαμηλότερον τής μαρ
μάρινης πλακώσεως, ώστε περί την βάσιν αυτής σχηματίζεται αύλαξ πλά
τους 0.07 μ. προς περισυλλογήν καί άποχέτευσιν τοΰ περισσού καί έκ τών 
χειλέων τής λεκάνης καταρρέοντος ύδατος. Ή επιμελής αύτη κατασκευή, ή 
οποία ανήκει οπωσδήποτε εις τον χρόνον ίδρυσεως τοΰ κτίσματος, ενισχύει 
την γνώμην μου, δτι ό καλύψας τό άνοιγμα τής θυρας τοίχος ένθα ό κρου
νός, δεν προέρχεται έκ μεταγενεστέρας μετασκευής άλλ’ είναι σύγχρονος τοΰ 
οικοδομήματος προκριθείσης κατά τον χρόνον τών πρώτων εργασιών τής 
τοποθετήσεως εις τό σημεΐον τοΰτο κρήνης έξυπηρετοόσης τάς άνάγκας τών 
ημιυπόγειων αποθηκευτικών χώρων.

Κατά τήν βόρειον πλευράν τοΰ άνασκαπτομένου κτηρίου ή έρευνα έπε- 
ξετάθη έφ’ δλου τοΰ δωματίου XXXVI (παρένθ. πίν. Α. πρβ. ΠΑΕ 
1967, 75 κ. εξ. είκ. 68), τοΰ οποίου ή δυτική καί ή ανατολική πλευρά μετρούν 
8.30 μ., ή νοτία 7.00 μ. καί ή βόρεια 6.80 μ. οί δε τοίχοι του, πάχους 
0.60 μ., διατηρούνται εις ύψος + 2.10 μ. Εις τοΰτο πέρυσιν άνεφάνησαν 
πολλοί μεγάλοι πίθοι καί ποικίλα αρχιτεκτονικά μέλη. Εφέτος κατά τό 
μέσον τοΰ ανατολικού τοίχου καί έφαπτόμενος αύτοΰ άπεκαλύφθη πεσσός, 
διαστάσεων 0.65 μ. X0.70 μ. καί σωζ. ύψους 1.60 μ., εξ άργολιθοδομής μετά 
παρεμβολής οριζοντίους καί κατ’ αποστάσεις ζωνών εξ επαλλήλων οπτόπλιν
θων (πίν. 51α). Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών κρημνισμάτων, συνισταμένων 
κυρίως εξ άμμοκονιάματος, πλίνθων, κεράμων καί περιωρισμένου σχετικώς 
αριθμού αργών λίθων, διεπιστώθη δτι ό άποκαλυφθεις πεσσός εύρίσκεται 
εν ϊσογραμμή τών κατέναντι τοΰ δυτικοΰ τοίχου καί τών ένδιαμέσων καί 
κατά πλάτος τού χώρου κιόνων, οϊτινες άπεκαλύφθησαν ευρισκόμενοι κατά
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χώραν το παρελθόν έτος. Παραλλήλως προς τούτους καί προς τούς πεσσούς, 
κατά μήκος τού βορείου τοίχου καί σχεδόν εν επαφή μετ’ αύτοΰ, διεσώθη- 
σαν κατά μέν την ΒΑ. καί την ΒΔ. γωνίαν τετράγωνοι ύποδομαί εκ λίθων 
καί κεραμεικοΰ κονιάματος, επί τής μιας των όποιων εδράζεται ιωνική βάσις 
κίονος, κατά δέ τό κέντρον επί ιωνικής επίσης βάσεως, έδραζομένης ωσαύτως 
επί όμοιας προς τάς ως άνω υποδομής, κίων κολοβός (πίν. 51 β καί 52α).

Παρά την ΒΑ. γωνίαν τοϋ αύτοΰ χώρου XXXVI άνεφάνη σωρεία 
πλίνθων άναμεμειγμένων μετά πολλοΰ κεραμεικοΰ κονιάματος. Μετά τήν 
άφαίρεσιν των επιπόλαιων στρωμάτων των κρημνισμάτων άπεδείχθη δτι 
πρόκειται περί τμημάτων πλινθόκτιστων θολωτών κατασκευών καί γενέσεων 
τόξων, ών τινες διετήρουν είσέτι τήν μορφήν αυτών (πίν. 52β). Εις τάς άντυ- 
γας καί τά μέτωπα τών τόξων τούτων διακρίνονται εύκρινώς υπολείμματα 
τοιχογραφιών έκ κυανών καί λευκών ανθυλλίων έζωγραφημένων διά παχυρ- 
ρεύστου χρώματος επί έρυθροΰ κάμπου. Σπαράγματα παρομοίων τοιχογρα
φιών έσημειώθησαν καί μεταξύ τών κονιαμάτων τών πρώτων έκ τών άνω 
στρωμάτων τών κρημνισμάτων.

Κατά τήν πρόοδον τής άνασκαφής, κεκαλυμμένοι υπό τών προς τό δά- 
πεδον κρημνισμάτων, άπεκαλύφθησαν προς τήν βόρειον πλευράν τοΰ δια
μερίσματος μεγάλοι πίθοι ακέραιοι καί τεθραυσμένοι, όρθιοι ή κεκλιμένοι, 
είτε κατά χώραν είτε μετατοπισμένοι ένεκα τής βιαίας καταστροφής. Επί
σης παρά τό ανατολικόν τμήμα τοΰ δωματίου καί εις τά κατώτατα στρώ
ματα τών κρημνισμάτων διεπιστώθησαν τμήματα γενέσεων διπλών τόξων 
μικροτέρας χορδής τών εις τά υψηλότερα στρώματα εΰρεθέντων, άλλα τε
λείως διαλελυμένα καί άλλα διατηροΰντα τήν μορφήν των.

Εις τον ανατολικόν τοίχον τοΰ διαμερίσματος τούτου, εις ύψος 2.10 μ. 
από τής στάθμης τοΰ δαπέδου καί εκατέρωθεν τοΰ πεσσοΰ, ήνοίγοντο 
δύο παράθυρα άτινα διατηρούν τούς μαρμάρινους αυτών ουδούς (ποδιάς) 
(πίν. 53α). Άμφότεροι καθ’ δλον τό μήκος αυτών φέρουν εγκοπήν διά τήν 
υποδοχήν φεγγιτών. 'Ο ουδός τοΰ προς Βορράν παραθύρου, μήκους 1.06 μ. 
καί πλάτους 0.37 μ., είναι ακέραιος, ενώ ό έτερος άποκεκρουμένος κατά τό 
έν άκρον διατηρείται εις μήκος 0.98 μ. Κάτωθι τών παραθύρων καί από 
τής εσωτερικής ακμής τών ουδών ό κάθετος τοίχος, πλάτους 0.47 μ., δια- 
μορφοΰται εις λοξότμητον, μορφή, ήτις 8ivat συνήθης καί σήμερον εις τά 
παράθυρα υπογείων χώρων, σκοπόν έ'χουσα τον καλύτερον φωτισμόν αυτών. 
Τό δωμάτιον τούτο επικοινωνεί προς μέν τον προς Δυσμάς χώρον XXXIV 
διά θύρας πλάτους 1.05 μ. εύρισκομένης εις τό νότιον τμήμα τοΰ δυτικού 
τοίχου, προς δέ τά νότια διαμερίσματα διά πλατυτέρας θύρας πλάτους 1.30μ., 
διατηρούσης κατά χώραν τον ουδόν καί άνοιγομένης κατά τό κέντρον τοΰ 
νοτίου τοίχου.
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Τά ευρήματα είς τον χώρον τούτον ήσαν πολλά και ποικίλα : Τεμάχια 
θωρακίων μετά πολυμόρφων άνθικών, γεωμετρικών καί συμβολικών διακο- 
σμήσεων, βατήρες θωρακίων φέροντες κατά μήκος καί τό κέντρον εγκοπήν 
καί γλυφάς κατά τάς πλαγίας όψεις, πλάκες μαρμάριναι λευκαϊ εξ έπιστρώ- 
σεως δαπέδου, κιονόκρανα μικρού σχετικώς μεγέθους μετά σταυρών καί 
εντός κύκλου λιμνίσκων, σιδηρά εξαρτήματα θυρών καί παραθύρων ήτοι 
στρόφιγγες, συνδετήρες, σύρται καί μεγάλοι ήλοι, τεμάχια ύαλίνων αγγείων. 
Ταΰτα πάντα εύρέθησαν είς τά υψηλότερα στρώματα τών κρημνισμάτων, 
τοΰθ’ δπερ μαρτυρεί την προέλευσίν των έκ τού άνω ορόφου.

Έκ τών διατηρηθέντων είς τό ήμιϋπόγειον τούτο διαμέρισμα κατά χώραν 
κατασκευών καί έκ τών επί τού δαπέδου σχεδόν εύρεθέντων τμημάτων γενέ- 
σεων διπλών τόξων, τής πληθύος τών πλίνθων καί τής μεγάλης ποσότητος 
διαλελυμένου ή συμπαγούς κεραμεικού κονιάματος τεκμαίρεται, δτι τό δια
μέρισμα XXXVI έκαλύπτετο διά θολωτής κατασκευής, ίσως σταυροθο
λίων ή σκαφοειδών ή μοναστικών θόλων, οΐτινες ήδράζοντο επί τών δύο 
κατέναντι πεσσών, επί τών ενδιαμέσων κιόνων καί επί τών κιόνων τής 
ανατολικής πλευράς τού διαμερίσματος. Ούτω τον ήμιϋπόγειον τούτον ως καί 
πάντας τούς ημιυπόγειους τούτους χώρους, οΐτινες έ'φερον τελείως ή κατά 
τό ήμισυ ή καί κατά την βάσιν μόνον βεβυθισμένους είς τό δάπεδον πίθους, 
οι όποιοι άλλοτε παρετάσσοντο κατά την μίαν μόνον πλευράν καί άλλοτε 
καθ’δλας άναλόγως τών αναγκών, ταυτίζω προς τά δοχεία ή ώρεΐα 
καί τά κρασοβόλια τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών μονών (βλ. 
Α. Ορλανδου, Μοναστηριακή ’Αρχιτεκτονική 5, Άθήναι 1958, 72 κ. εξ.), 
άτινα ήσαν ομοίως θολοσκεπή.

Διά τής νοτίας θύρας αυτού τό διαμέρισμα XXXVI επικοινωνεί προς 
τον χώρον XXXVII, ουτινος ή έπίχωσις ήτο τεραστία καί ή συσσώρευσις 
κρημνισμάτο.»’ ούχί ή συνήθης. Τούτο προέρχεται, πιστεύω, έκ τής φοράς την 
οποίαν είχεν ή έπελθοΰσα καταστροφή τού οικοδομήματος. Ώς γενικώς 
παρατηρεΐται καί έτονίσθη καί άλλοτε, είς τό συγκρότημα τού ’Οκταγώνου 
ή φορά αυτή ήτο από Βορρά προς Νότον. Τό διαμέρισμα τούτο, ώς δηλούται 
έκ τών παρεμβαλλομένων νεωτερικών καί άσυμμέτροιν τοίχων, τών οποίων 
ή τοιχοδομία αίσθητώς διαφέρει τών άλλων, διεσκευάσθη κατά καιρούς 
προχείρως καί άνευ προγράμματος καί έν τελεί διεχωρίσθη έκ τού προς 
Νότον χώρου XXXVIII, μεθ’ οΰ άπετέλει άρχικώς ενιαίον σύνολον.

Κατά τό κέντρον περίπου τού δυτικού τοίχου διεπιστώθη εντοιχισμένος 
έσωτερικός αγωγός έκ πήλινων αγγείων κυκλικής τομής (πίν. 53β καί 54α), 
δστις απολήγει υπό τό δάπεδον εις κτιστόν υπόνομον τετραγώνου τομής, ό 
όποΧος βαίνων έπί μικρόν από Δυσμών προς Άνατολάς κάμπτεται έν συνε
χείς εις ορθήν γωνίαν κατευθυνόμενος προς Νότον. Ή θέσις καί ή κατα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:27:42 EEST - 52.90.75.110



Στυλιανού Πελεκανίδη : Άνασκαφαί Φιλίππων 77

σκευή τοΰ καθέτου τοΰτου άγωγοϋ επιμαρτυρεί την ΰπαρξιν και δευτέρου ορό
φου. Εις τά μεσαία στρώματα των κρημνισμάτων άνεφάνησαν τεμάχια αρχι
τεκτονικών μελών, δμοια προς τά ευρεθέντα εις τό αυτό ύψος τών κρημνι- 
σμάτων εις τον χώρον XXXVI, ήτοι τμήματα κιόνων, θωρακίων μετά 
ποικίλων κοσμήσεων, βατήρες θωρακίων, θραύσματα ΰάλου φεγγιτών καί 
ΰαλίνων σκευών, πολλοί ήλοι διαφόρων μεγεθών καί τινα νομίσματα σπου
δαιότατα διά την χρονολόγησιν. Ιδιαιτέρως εϊς τον χώρον τούτον ήσαν 
έντονα καί πυκνά τά ίχνη πυρός ως καί συνήθη τά άπηνθρακωμένα ξΰλα.

Β. ΤΟ ΓΙΡΟΠΥΛΟΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟ

ΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ.

Ή άνασκαφή συνεχίσθη εις τον χώρον 
τούτον προς πλήρη άποκάλυψιν τοΰ ήμι- 
κυκλικοΰ πυλώνος, τοΰ οποίου ή διάμε

τρος είναι 6.50 μ. (εικ. 1).
Κατά την νοτίαν πλευράν αΰτοΰ κατηδαφίσθη, μετά την άποτΰπωσιν 

καί φωτογράφησιν, ό πέρυσιν άποκαλυφθεϊς μεταγενέστερος καί προχείρου

Είκ. 1. Κάτοψις τοΰ άνασκαφέντος χώρου τοΰ πυλώνος 
τοΰ αρχαιότερου αίθριου.

κατασκευής τοίχος, ό όποιος ήδράζετο επί κρημνισμάτων καί συνίστατο έν 
πολλοΐς εξ αρχαίου ύλικοϋ: τμημάτων θριγκού, υπέρθυρων μετά διακοσμή- 
σεων εις τεχνικήν Sidamara, επικράνου κοσμουμένου εις τήν κάτω ζώνην 
διά σειράς φύλλων μαλακής άκάνθης καί έλικοειδοΰς βλαστού. Τά θέματα 
καί ή επεξεργασία τών αρχιτεκτονικών τούτων μελών, προερχομένων πιθα
νώς εξ άρχαιοτέρου τοΰ πυλώνος κτίσματος, δηλοΰσι πρώιμον εποχήν 
(πίν. 54β). Κατά τήν άπομάκρυνσιν τών πολλών καί εις μέγα ύψος κρημνι- 
σμάτων εξ αργών λίθων, κεραμοκονιάματος, πλίνθων καί κεράμων, εύρέ- 
θησαν έν συμφυρμφ μετ’ αυτών σπαράγματα έξ έντοιχίων ψηφιδωτών καί 
ψηφίδες διαφόρων χρωμάτων. Ήρευνήθη έν συνεχεία τό έν τω πυλώνι καί
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προ αύτοϋ άναφανέν πέρυσι δάπεδον, τοΰ οποίου ή πλάκωσις συνίσιαται έξ 
άνομοιογενών πλακοειδών λίθων καί αρχιτεκτονικών μελών. 'Ως έκ τής 
έρεΰνης άπεδείχθη, τοΰτο προέρχεται έκ μεταγενεστέρας μετασκευής τοΰ 
πρωταρχικού, ευρισκομένου 0.30 μ. χαμηλότερον, ως διαπιστοΰται έκ τών 
πολλών κατά χώραν διατηρούμενων τμημάτων τοΰ έκ κεραμεικοΰ κονιάμα
τος υποστρώματος αΰτοΰ. Έξ αΰτοϋ περισυνελέγησαν έξ χαλκά νομίσματα.

Κατά την πρόοδον τής άνασκαφής ΝΑ. τοΰ ημικυκλίου τοΰ πυλώ- 
νος καί 3.30 μ. νοτίως αΰτοΰ άπεκαλΰφθη κτιστός πεσσός, διαστάσεων 
1.86 μ. X 1.26 μ. καί σωζομένου ΰψους 1.40 μ., λίαν έπιμελοΰς τοιχοδομίας 
έξ άργολιθοδομής μετά παρεμβολής ζώνης έκ πέντε έπαλλήλων στρώσεων 
πλίνθων. Ή παρουσία εις τήν θέσιν ταΰτην τοΰ πεσσού, τοΰ οποίου ή 
δυτική ακμή εΰρίσκεται έν ϊσογραμμή προς τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ ημικυ
κλίου τοΰ πυλώνος, προϋποθέτει οργανικήν μετ’ αΰτοΰ σχέσιν, καθώς καί 
παράλληλον πεσσόν προς Δυσμάς, άντιστοιχοΰντα προς τήν ΝΔ. γωνίαν τοΰ 
πυλώνος. Ή συνέχεια τής άνασκαφής θά δείξη τό ορθόν ή μή τής ΰπο- 
θέσεως.

Νοτίως τοΰ έρευνηθέντος άλλοτε καί άνατολικώς τοΰ πυλώνος διαμερί
σματος (ΠΑΕ 1967, 79) άπεκαλΰφθη μέγας παραλληλόγραμμος χώρος πλά
τους 5.95 μ. καί άκαθορίστου είσέτι μήκους (ε’ικ. 1 καί πίν. 55α). Κατά 
τό μέσον τής δυτικής στενής πλευράς αΰτοΰ άνοίγεται είσοδος, πλάτους 
2.00 μ., ήτις είναι καί τό μόνον σημεΐον έπικοινωνίας προς τά προς Βορράν 
διαμερίσματα, τών οποίων αί θΰραι φέρουν προς τον άνασκαπτόμενον χώρον, 
δστις άφ’ ενός ένεκα τής θέσεώς του ώς άμέσως συνδεόμενος όργανικώς προς 
τό πρόπυλον, άφ’ ετέρου ένεκα τών διαστάσεών του άπετέλει μνημειώδη αί
θουσαν. Ή ΰπόθεσις αΰτη ένισχΰεται καί έκ τών περισυλλεγέντων μαρμάρι
νων άρχιτεκτονικών μελών, ήτοι πολλών κιόνων άκεραίων καί έν τεμαχίοις καί 
τών βάσεων αΰτών, άμφικιονίων, έπιθημάτων, μαρμάρινου πεσσοΰ μετά 
συμφυούς βάσεως, τμημάτων πολυχρώμων μαρμάρων έκ τής όρθομαρμαρώ- 
σεως, πλακιδίων, πολυμόρφων καί ποικιλοχρώμων, μαρμαροθετήματος καί 
σπαραγμάτων έντοιχίων ψηφιδωτών. ’Άξιον έπίσης προσοχής εύρημα είναι 
μία κυκλική λεκάνη (πίν. 55β) έχουσα κατά τό κέντρον κωνοκολουροειδές 
έξαρμα ΰψους 0.18 μ. καί διαμέτρου 0.28 μ., τής οποίας τήν χρήσιν δεν 
δύναμαι νά καθορίσω. Παρομοία λεκάνη εύρέθη, ώς με έπληροφόρησε φοι
τητής μου, εις τό χωρίον Νερομάνα τής Αιτωλίας.

ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟΝ
’Από τής άποκαλΰψεως τοΰ ’Οκταγώνου έτέ- 
θησαν τά προβλήματα : 1) Ποία ήτο ή διάρ- 

θρωσις τής νοτίας έξωτερικής πλευράς τοΰ κτηρίου. 2) Ποΐαι αί δυνατότητες 
προσπελάσεως προς αΰτό καί 3) έάν ΰπήρχεν ή όχι οδός βαίνουσα παραλλή-
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λως τοΰ νοτίου τοίχου και εάν, ύπάρχουσα, άπετέλει αΰτη προέκτασιν προς 
Άνατολάς τής όδο\5, ήτις τέμνει την προς Δυσμάς τοΰ ’Οκταγώνου κειμένην 
ρωμαϊκήν εμπορικήν ’Αγοράν.

ΙΙρός διακρίβωσιν των ανωτέρω έγένετο τομή πλάτους 2.00 μ. καθέ- 
τως προς την νοτίαν είσοδον την άνοιγομένην εις την ΝΔ. κόγχην τοΰ ’Οκτα
γώνου. Εις βάθος 0.30 μ. και καθ’ δλον τό μήκος τής τομής διεπιστώθη 
στρώμα κεραμοκονιάματος, πάχ. 0.60 μ. Συμπεφυρμένα μετ’ αυτοΰ εΰρέθη- 
σαν μεγάλα τμήματα άμφικιονίων διαφόρων μεγεθών τοΰ αυτοΰ δμως 
πάχους (0.30 μ.), έπίκρανον άμφικιονίου, τριγωνικά πλακίδια μαρμαροθετή
ματος, ζεύξεις, σπαράγματα έντοιχίων ψηφιδωτών καί τοιχογραφιών καί 
πολλαί ψηφίδες. Πάντα ταΰτα υποθέτω δτι προέρχονται εκ τής άνωδομής 
ή μάλλον έκ τοΰ ύπεροόου τοΰ ’Οκταγώνου.

Εις άπόστασιν 0.70 μ. από τοΰ νοτίου εξωτερικού τοίχου τοΰ ναοΰ καί 
βαίνων παραλλήλως προς αυτόν άπεκαλΰφθη τοίχος πλάτους 0.70 μ., ό 
όποιος συνεχίζεται προς Άνατολάς. ’Έξωθι τοΰ τοίχου τούτου καί εις βάθος 
σκάφη προς έπισήμανσιν τής όδοΰ ούδέν άπέδωκεν είσέτι. Αί έργασίαι θά 
συνεχισθοΰν εις τό σημεΐον τοΰτο.

ΒΑ. τοΰ δακτυλίου τής ανατολικής κόγχης τοΰ ’Οκταγώνου άπεμακρύν- 
θησαν σωροί χωμάτων καί κρημνισμάτων, οϊτινες έναπετέθησαν δυστυχώς 
εκεί έξ άλλης άνασκαφής ξένης προς την ήμετέραν, γενομένης έν άγνοια 
ημών καί παρά τήν επιστημονικήν δεοντολογίαν. Έλευθερωθέντος δλου τοΰ 
χώρου περί τον δακτύλιον έπεχειρήθη καί πάλιν λεπτομερής έρευνα διά τήν 
άνεύρεσιν καί ετέρων τάφων νηπίων, ήτις δμως άπέβη άκαρπος.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΤΕΛΕΚΑΝΙΔΗ Σ
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ΙΙΐΝΑΞ 50 ΠΑΕ 1968.—10. λναςκαφαι φιλιπγιωχ

Αποχετευτικός αγωγός εις την ΝΔ. γωνίαν 
τοϋ χώρου ΧΙ.ΙΙ.
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Ι1ΛΕ 1968.—10. αναςκαφαι φιλιγιπων ΠίΝΛΞ 51

β. Ό χώρος XXXVI κατά την διάρκειαν της άνασκαφής.
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II IN ΑΞ 52 IIAE 196S. —10. λναςκλφλι φιλιιιιίων

α. Οί εντός τοΰ χώρου XXXVI πίθοι καί κίονες.

β. Τμήμα πλινθόκτιστου γενέσεως τόξων.
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ΠΛΕ 1963. -10. αχαςκαφαι φιλιιιιιμν ΙΙιν.λξ 53

α. Τό δωμάτιον XXXVI μετά των νοτίους καί άνατολικώς αυτοί ευρισκομένων 
χώρων. (Διακρίνονται οί μαρμάρινοι ουδοί των παραθύρων.)

εις αυτόν αγωγοί.
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ΙΙΐΝΑΞ 5I ΙΙΛΕ 1968.—10. αναςκαφαι Φίλιππων

α. Τμήμα πήλινου άγωγοΰ εντοιχισμένου εις τόν δυτ. τοίχον 
τοϋ χώρου XXXVII.

β. Τμήμα υπερθύρου μετά διακοσμήσεων εις τεχνικήν Sidamara.
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ΛΕ 1DGS. —10. ΑΝ ΑΣΚΑΦΑ1 ΦΙΛΙΙΙΙΙΩΝ Π I Ν'ΛΞ 55

α. Χώρος άνατολικώς του πυλώνος του αίθριου.

β. Κυκλική μαρμάρινη λεκάνη.
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