
9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Αΐ άπό τοΰ 1956 διακοπεϊσαι άνασκαφικαί εργασία.!, είς τάς Φθιώτιδας Θή
βας έπανελήφθησαν κατά ’Ιούλιον τοΰ έτους 1960, δαπάναις της ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, διά τοΰ Καθηγητοϋ κ. Γ. Σωτηρίου, έχοντος ώς συνερ
γάτην τον ’Επιμελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων κ. Παύλον Λαζαρίδην, εις 
τον όποιον οφείλονται καί τά σχέδια καί αΐ φωτογραφίαι των ευρημάτων. Σκο
πός των έργασιών τούτων έτέθη: α) ή πλήρης άποκάλυψις τής βασιλικής Β, 
εΰρισκομένης είς τό ανατολικόν τέρμα τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου Νέας Άγχιά- 
λου (ΠΑΕ 1956, σ. 110, είκ. 1). 'Η βασιλική αύτη, τής οποίας ή άψίς τοΰ 
'Ιεροϋ Βήματος προσδιωρίσθη διά δοκιμαστικής έρεύνης έν έ'τει 1926, 
άνεσκάφη βραδύτερον κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1928 καί κατ’ Αύγουστον τοΰ 
1929 (ΑΕ 1929, σ. 111-138. Γ. Σωτήριου, Αΐ Χριστιανικά! Θήβαι τής 
Θεσσαλίας Άρχ. Έφ. 1929, σ. 111-138), παρέμενον δμως άνεξερεύνητοι 
ό βόρειος καί ό δυτικός τοίχος τοΰ κτίσματος, ιδίως κατά την έξωτερικήν 
πλευράν αυτών.

Καί β) ή διερεύνησις τών θεμελίων κοσμικού κτίσματος είς τον μεταξύ 
τών βασιλικών Α καί Β έκτεταμένον άρχαιολογικόν χώρον, κάτωθεν τής ά- 
κροπόλεως τής Πυράσου, τού οποίου ή κλϊμαξ καί μέρος τών προς Δυσμάς 
ταύτης τοίγων εϊγον έπισημανθή κατά τάς σκαφικάς έρεύνας τοΰ Ιτους 1956 
(ΠΑΕ 1956, σ. 110 κ.έ. είκ. 1 καί 2).

α'. Άναοχαφή βασιλικής!}

Τής άνασκαφής προηγήθη γενικός καθαρισμός, διότι έκ τής άγριας καί 
πλούσιας βλαστήσεως τά ερείπια τοΰ κτίσματος εΐχον καταστή δυσδιάκριτα. 
Τά προϊόντα τοΰ καθαρισμού μετεφέροντο μακράν τοΰ χώρου τών έργασιών 
καί έκαίοντο.

'Η άνασκαφή σκοπόν είχε νά άποκαλύψη τελείως τον βόρειον καί τον δυτι
κόν τοίχον τής βασιλικής, τούς οποίους έκάλυπτεν έπίχωσις ύψους 1.80 μ. άπό 
τοΰ δαπέδου ταύτης. Κατά μήκος τών δύο τούτων τοίχων είχε κατασκευα- 
σθή κατά τό παρελθόν άναλημματικός τοίχος έκ «ξερολιθιάς», ύψους 1.20 μ., 
διά νά προφυλάσση τό μνημεϊον άπό τών ύδάτων, τών κατερχομένων άπό τοΰ 
λόφου τής Πυράσου.

Μετά την διάλυσιν τοΰ τοίχου τούτου καί την άπομάκρυνσιν τών λίθων,
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ύπολογισθέντων εις 30μ:!, άνεσκάφη κατά μήκος τής έξωτερικής πλευράς του 
βορείου τοίχου λωρίς πλάτους 3.50 μ. - 4.00 μ.

Εις την έπίχωσιν εΰρέθη άφθονον οικοδομικόν υλικόν, προελθόν έκ τής 
καταστροφής του κτίσματος, ή οποία, ώς άποδεικνύεται έκ των πολλών άνευ- 
ρεθέντων υπολειμμάτων πυρκαϊάς, προήλθεν έκ τής αιτίας ταύτης (ΑΕ 1929 
σ. 113, 118. Γ. Σωτήριου, Αί Χριστιανικαί Θήβαι, σ. 113, 118).

Εις βάθος 1.50 μ. καί εις άπόστασιν 2.80 μ. άπό του βορείου τοίχου τής 
βασιλικής ευρέθη άποχετευτικός αγωγός, έχων κατεύθυνσιν παράλληλον, πε
ρίπου, προς τον κατά μήκος άξονα αυτής μέ άπόκλισιν προς Νότον άπό τοϋ 
ναρθηκος και κάτω (είκ. 1 καίπίν. 40α).'Ο αγωγός ούτος προϋπήρχε τής βα-’ 
σιλικής. Γούτο βεβαιοϋν τά έντός αύτοϋ άνευρεθέντα όστρακα αγγείων κοινής
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χρήσεως, ευτελή, ρωμαϊκής εποχής, ώς καί ή στρωματολογική έρευνα των 
περί αύτόν χωμάτων, τα όποια ήσαν συμπαγή, άδιατάρακτα περιέχοντα 
ομοίως όστρακα προχριστιανικά.ΤΗτο δέ έν χρήσει ό αγωγός καθ’ ήν έποχήν 
ήρχισεν ή οΐκοδόμησις τής βασιλικής.

Τοϋτο άποδεικνύεται έκ τής προς Νότον στροφής, την οποίαν ήναγκάσθη- 
σαν νά δώσουν εις τον βόρειον τοίχον αυτής άπό του νάρθηκος καί κάτω, ίνα 
μή καταστρέψωσι τον αγωγόν τούτον, τον όποιον άνεΰρον κατά τήν διάνοιξιν 
των θεμελίων (εΐκ. 1). 'Ο άγωγός, τετραγώνου διατομής, δψους 0.70 μ. 
καί πλάτους 0.60 μ., άπεκαλύφθη είς μήκος 44 μ. Είναι πιθανόν ότι κατήρχετο 
άπό του άνατολικώς τής άκροπόλεως τής Πυράσου χώρου, έβαινεν, ώς εϊδο- 
μεν, κατά μήκος τοϋ βορείου τοίχου τής βασιλικής, προς Δυσμάς, καί συνήντα 
έτερον άγωγόν, μέρος του όποιου άνευρέθη δυτικώς του άποκαλυφθέντος κο
σμικού κτίσματος, περί τοϋ οποίου θά γίνη λόγος κατωτέρω (ΠΑΕ 1956, 
σ. 113 είκ. 2Τ. Τό ’Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1960, 
σ. 65 είκ. 77).

'Η κοίτη του έξεταζομένου άγωγοΰ είναι έστρωμένη διά πήλινων πλακών, 
διαστάσεων 0.35 X 0.28 μ., οί δέ πλευρικοί τοίχοι αύτοϋ είναι έκτισμένοι διά 
μικρών άκατεργάστων σχιστόλιθων μετά άσβέστου καί χονδρής άμμου. Πλά
κες μέσου πάχους 0.15μ. έκ σχιστόλιθου καί γρανίτου, ακατέργαστοι καί άσύμ- 
μετροι, κατά τό δυτικόν ήμισυ τοϋ άποκαλυφθέντος μήκους τοϋ άγωγοΰ, είρ- 
γασμέναι καί κατά τό πλεϊστον συμμετρικαί κατά τό άνατολικόν ήμισυ, έκά- 
λυπτον τον άγωγόν (πίν. 40α καί εΐκ. 1).

Τον μεταξύ τοϋ άγωγοΰ καί τής βασιλικής χώρον καταλαμβάνει οδός, 
κατεσκευασμένη διά πεπατημένου λευκοΰ πηλοχώματος καί μικρών θραυ
σμάτων κεράμων.

'Η οδός αυτή έκάλυπτε τον άγωγόν άπό τοΰ Νάρθηκος καί κάτω (εΐκ. 1). 
Πρό τής βορείου εισόδου τοΰ αίθριου άπεκαλύφθησαν δύο τμήματα τοΰ μαρ
μάρινου κατωφλιού (πίν. 40β).

Διεπιστώθη ότι ό μέν βόρειος τοίχος συνεχίζεται προς Δυσμάς ό δέ δυ
τικός τοΰ βαπτιστήρίου συνεχίζεται προς Βορραν, εις τρόπον ώστε οί δύο οδ- 
τοι τοίχοι συναντώμενοι άποτελοΰν εις τήν ΒΔ. γωνίαν τοΰ κτίσματος χώρον, 
τό δάπεδον τοΰ όποιου είναι έστρωμένον διά πήλινων πλακών, διαστ. 0.52 X
0.52μ. (εΐκ. 1 καί πίν. 41" πρβ. ΑΕ 1929, σ. 112, είκ. 155 ή Γ. Σωτήριου, Αί 
Χριστιανικαί Θήβαι, έ'.ά. εΐκ. 155). Ό χώρος οδτος άποτελεΐ τό βόρειον ά- 
κρον τοΰ κατηχουμενείου τοΰ βαπτιστηρίου. ’Εάν δέ άφαιρεθοΰν οί δύο μικροί 
έγκάρσιοι τοίχοι, οί σημειούμενοι διά παχείας διαγραμμήσεως έν τή παρατι- 
θεμένη κατόψει (εΐκ. 1 πρβ. ΑΕ 1929, εΐκ. 155) καί οί όποιοι καταφανώς έχουν 
προστεθή μεταγενεστέρως, άποκαθίσταται εις τήν άρχικήν του μορφήν τό βα- 
πτιστήριον καταλαμβάνον όλον τό μήκος τής δυτικής πλευράς τής βασιλικής.
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Τούτο, διά των δύο μικρών παραστάδων, των σχηματιζομένων εις την 
προς Δυσμάς προέκτασιν του νοτίου τοίχου του δεξιού κλιτούς, διαιρείται εις 
δύο ανισομεγέθη μέρη: το εύρύχωρον κατηχουμενεΐον προς Βορραν καί το μι
κρόν τετράγωνον φωτιστήριον μετά τής κολυμβήθρας προς Νότον. Τό πρώτον 
έπικοινωνεϊ άπ’ εύθείας μετά του αίθριου διά δύο διβήλων ανοιγμάτων (είκ. 1). 
Άποδεικνύεται ούτως δτι καί τό βαπτιστήριον είναι σύγχρονον της βασι
λικής κτίσμα καί οχι μεταγενεστέρα προσθήκη (ΑΕ 1929, σ. 115 καί 128, 
Γ. Σωτήριου, Αί Χριστιανικαί Θήβαι, σ. 115, 128 είκ. 155).

Έκ παραλλήλου άπεκαλύφθη καί ό δυτικός τοίχος του βαπτιστηρίου 
καθ’ δλον αύτοϋ τό μήκος. Οΰτος είναι συνεχής, ένισχύετο δέ έξωτερικώς διά 
τριών τετραγώνων άντηρίδων (είκ. 1).

Συγχρόνως προς τάς ώς άνω εργασίας έγένετο περισυλλογή τών πολυ
πληθών άρχιτεκτονικών καί διακοσμητικών μελών, τά όποια έταξινομήθησαν 
είς όμοειδεϊς ομάδας, ούτως ώστε νά είναι ευχερής ή μελέτη καί ή μελλοντική 
συναρμογή καί άποκατάστασις αυτών (πίν. 42α.β).

Μεταξύ τών ευρημάτων, τά όποια περισυνελέγησαν κατά τήν άνασκα- 
φήν, ήσαν: α) είς τον τομέα τού βορείου τοίχου καί τού άγωγοϋ, πηλίνη άγνύς, 
νόμισμα τού Καρακάλλα (211-217 μ.Χ.), νόμισμα τών αύτοκρατόρων Μι
χαήλ Β' καί Θεοφίλου (820-829 μ.Χ.), θραύσματα όξυπυθμένων άμφορέων 
καί άγγείων έξ ερυθρού πηλού (terra sigillata), β) είς τον τομέα τού δυτι
κού τοίχου νόμισμα τού 4°υ αίώνος μ.Χ. καί γ) είς τον προ τής άψϊδος τού 
'Ιερού χώρον δύο τεθραυσμένοι παλαιοχριστιανικοί λύχνοι.

Έπί τού κοίλου δίσκου τού ενός είκονίζεται είς χαμηλόν άνάγλυφον τό 
Κυριάκόν μονόγραμμα ΧΡ, έπί τού δίσκου δέ τού δευτέρου είκονίζεται πτη- 
νόν. Είς τό περιθώριον τού πρώτου σχηματίζονται εναλλάξ άνάγλυφοι ρόδα
κες καί ρόμβοι, ένώ είς τό περιθώριον τού έτέρου είκονίζονται εναλλάξ δένδρα 
φοίνικος καί πτηνά (πίν. 44α).

Τέλος κατά μήκος τών τοίχων καί καθ’ ώρισμένα διαστήματα εύρέθη- 
σαν θραύσματα ΰάλων είς μεγάλην ποσότητα, πράγμα δπερ δηλοϊ τήν ύπαρξιν 
υαλοστασίων είς τά άντίστοιχα μέρη τού κτίσματος.

β ■ Άνασκαφη κοσμικόν κτίσματος

'Ως άφετηρία τής άνασκαφής έλήφθησαν τά στοιχεία τά άποκαλυφθέντα 
κατά τάς δοκιμαστικάς έρεύνας τού έτους 1956, ήτοι ή μνημειώδης κλϊμαξ, 
συγκειμένη άπό εξ μονολίθους βαθμίδας έκ σκληρού άσβεστολίθου (πίν.43α), 
καί τά προς Δυσμάς ταύτης τμήματα τοιχοδομής (ΠΑΕ 1956, σ. 113, είκ. 2. 
Τό ’Έργον κατά τό 1960, σ. 64-67).

Καί προς’Ανατολάς μέν τής κλίμακος άπεκαλύφθη τοίχος έκ κοινής τοι
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χοποιίας, οστις εις μήκος 32.00 μ. κάμπτεται εις ορθήν γωνίαν προς Βορράν. 
Προ του τοίχου τούτου έσχηματίζετο διαμέρισμα, μήκους 16.70 μ., του οποίου 
άπεκαλύφθη έν μέρει 6 άνατολικός καί ό δυτικός τοίχος.

’Αλλά καί προς Δυσμάς τής κλίμακος άπεκαλύφθη σύμπλεγμα τοίχων 
σχηματιζόντων διάφορα διαμερίσματα τοϋ ίδιου προφανώς οικοδομήματος. 
"Εν των διαμερισμάτων τούτων, άποτελοΰν τό άντίστοιχον του άνατολικώς 
τής κλίμακος άποκαλυφθέντος, διαστ. 9.80 μ. X 3.75 μ., συνέχεται προς Δυ
σμάς μέ μικράν δεξαμενήν, τής οποίας ή ήμικυκλική κόγχη εισδύει έντός αύ- 
τοϋ (είκ. 2 καί Τό Έργον κατά τό 1960, σ. 64, είκ. 77).

Είναι προφανές δτι διά των έφετινών εργασιών άπεκαλύφθη ή πρόσθια 
οψις μεγάλου κτηρίου, έπιμελοϋς κατασκευής, έκτεινομένου είς μήκος 51 πε
ρίπου μέτρων, τό βάθος τοϋ όποιου, μή έξακριβωθέν είσέτι, έκτείνεται προς 
Βορραν.

'Η τον δυτικόν τοίχον τοϋ προς Δυσμάς τής κλίμακος διαμερίσματος 
καταλαμβάνουσα δεξαμενή (πίν. 43β) είναι έπιμελώς έκτισμένη δι’οπτών πλίν
θων, μεταξύ τών οποίων υπάρχει, ίσου πάχους, συνδετικόν μείγμα.'Ο πυθμήν 
αυτής είναι έστρωμένος διά πήλινων πλακών, διαστ. 0.55 X 0.55μ., αί δέ 
έσωτερικαί πλευραί τών τοιχωμάτων αύτής είναι έπικεχρισμέναι δι’ ύδραυ- 
λικοΰ κονιάματος (πίν. 44β). Βορείως ταύτης άπεκαλύφθη έν μέρει δωμάτιον, 
είς βάθος 1.35 μ. άπό τής επιφάνειας τοϋ έδάφους. Παρά τον ανατολικόν τοί
χον τοϋ δωματίου τούτου σχηματίζεται τετράπλευρου φρεάτιον (διαστάσεων 
0.40 X 0.40 μ.) εξ οπτών πλίνθων (είκ. 2). Πήλινος σωλήν διαπερών 
τον άνατολικόν τοίχον τοϋ δωματίου έτροφοδότει δι’ υδατος τό φρεάτιον. Μι
κρός κτιστός αγωγός, έκκινών έκ τής κορυφής τής δυτικής πλευράς τοϋ φρεα
τίου καί διασχίζων άπό’Ανατολών προς Δυσμάς τό δάπεδον τοϋ δωματίου, με
τέφερε τά δδατα είς κεντρικόν άποχετευτικόν άγωγόν.'Ο άγωγός οδτος, βαίνων 
ύπό τό δάπεδον τοϋ δωματίου μέ κατεύθυνσιν άπό Βορρά πρός Νότον καί κατά 
μήκος τής εσωτερικής πλευράς τοϋ δυτικοΰ τοίχου αύτοΰ, διέρχεται ύπό τον 
νότιον τοίχον καί κατευθύνεται πρός τήν θάλασσαν. 'Ο άποχετευτικός ούτος 
άγωγός, ΰψους 0.80 μ. καί πλάτους 0.60 μ., έχει τήν κοίτην του έστρωμένην 
διά πήλινων πλακών διαστ. 0.48 X 0.48 μ.

Αύλαξ κατεσκευασμένη διά μεγάλων στρωτήρων κεράμων (διαστ.: μή
κους 0.80 πλ. 0.40 μ.) μεταξύ τοϋ ώς άνω δωματίου καί τής ήμικυκλικής 
δεξαμενής (είκ 2), εφερεν είς τον άποχετευτικόν άγωγόν τό ύδωρ, τό όποιον 
έδέχετο άπό πήλινου σωλήνος, διερχομένου κατακορύφως διά τοϋ πάχους τοϋ 
νοτίου τοίχου τοϋ δωματίου.

'Έτεροι πήλινοι σωλήνες έτροφοδότουν δι’ υδατος τήν δεξαμενήν. Αί πο
λύπλοκοι αύται ύδραυλικαί έγκαταστάσεις έν συνδυασμώ μέ τάς μάζας πη
λού καί τό μέγα πλήθος πήλινων άγγείων καί θραυσμάτων ευρεθέντων έντός
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του δωματίου καί εις τον προ τής δεξαμενής χώρον, άγουσιν εις τήν ύπόθεσιν, 
δτι πρόκειται ενταύθα περί άγγειοπλαστικοϋ έργαστηρίου.

Έκ θραυσμάτων άγγείων, χρονολογουμένων έκ των υστέρων ρωμαϊκών 
χρόνων, πολλών νομισμάτων τών Βανδάλων (3°ζ αΐ. μ.Χ.) καί έκ του τρόπου 
κατασκευής τής δεξαμενής, συμπεραίνομεν δτι τό έργαστήριον τοΰτο ήτο έν 
λειτουργία τουλάχιστον άπό τών άρχών του 3°υ αΐώνος μ.Χ. Έκ τών πολυ
πληθών ευρημάτων τα σημαντικώτερα είναι τά εξής:

1) Μέγας άριθμός τεθραυσμένων πήλινων λύχνων. Οί λύχνοι οδτοι έχουν 
τό άπό του 4°υ αΐ. μ.Χ. διαμορφωθέν έπίμηκες σχήμα διά τής άπομακρύν- 
σεως του μυκτήρος άπό του κεντρικού δίσκου, μετά τοϋ όποιου συνδέεται δι’ 
αΰλακος έχούσης ευθείας τάς πλευράς.

Εις τινας υπάρχει μία οπή έγχύσεως ελαίου εις τό κέντρον τοϋ κοίλου 
δίσκου, εις τινας δέ δύο όπαί (πίν. 46α).Τινές έχουν άδιακόσμητον τον κεντρι
κόν δίσκον, άλλοι δμως φέρουν άνάγλυφον στεφάνην έκ λεπτών γραμμών προ
φανώς φύλλων (πίν. 46α), παράστασιν πτηνών, ένίοτε δύο ύπερκειμένων άλ- 
λήλων (πίν. 46α),ή παράστασιν σταυροΰ μέ πεπλατυσμένας τάς κεραίας, δια- 
κοσμουμένας διά μικρών άναγλύφων στιγμών καί ομοκέντρων κύκλων (πίν. 
45α).

Καί ό διάκοσμος τοϋ περιθωρίου ποικίλλει. Εις τινας έχομεν άναγλύφους 
στιγμάς εις τέσσαρας σειράς (πίν. 46α). Εις άλλους δένδρον φοίνικος καί πτη
νά έναλλάξ (πίν. 46α) καί εις άλλους κλάδους φοίνικος, πληροΰντας εις μήκος 
δλον τό περιθώριον (πίν. 45α).

Αΐ λαβαί τών λύχνων τούτων είναι ώς έπί τό πλεϊστον εις σχήμα ράμ
φους πτηνού, άνευ όπής.

2) Λύχνος, πήλινος, μετά δύο οπών έγχύσεως έλαίου.
Έπί τοϋ κοίλου δίσκου είκονίζεται δένδρον φοίνικος εις δέ τό περιθώριον 

ομόκεντροι κύκλοι. Φέρει έρυθρόχρουν γάνωμα (πίν. 46β).
3) Σιδηροΰς ήλος, μέ πολύ πεπλατυσμένην κεφαλήν, έπί τής όποιας εί

ναι έγχάρακτος σταυρός.
4) Πήλινος άμφορεύς έφωδιασμένος διά διυλιστηρίου.
5) Σιδηρά σκαπάνη.
6) Δώδεκα βανδαλικά νομίσματα.
7) Θραύσματα άσβεστοκονιαμάτων (σουβάδων) μετ’ έγχρώμου διακό

σμου (πίν. 45β).
8) Θραύσματα πλίνθων μέ τήν συνήθη σφραγίδα ΕΚΚΛ (ΗΣΙΑ ) 

Θ Η Β ( Ω Ν ) (πίν. 46γ).

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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ΠίΝΑΞ 40 ΠΑΕ 1960. — 9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
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ΠίΝΑΞ 42 ΠΑΕ 1960. — 9. αναςκαφαι νέας αγχιαλου

α. Ή βασιλική Β μετά τήν άνασκαφήν, από Ανατολών.

β. ‘II βασιλική Β μετά τήν άνασκαφήν, άπό ΒΔ.
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β. Δεξαμενή.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:55 EEST - 34.211.113.242



ΠίΝΑΞ 44 ΠΑΕ 1960. — 9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α. Παλαιοχριστιανικοί λύχνοι εύρεθέντες κατά τήν άνασκαφήν της βασιλικής Β.

β. Τρόπος δομής της δεξαμενής.
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α. Λύχνο!, εύρεθέντες κατά την άνασκαφήν του κοσμικού κτίσματος.

β. Τμήματα τοιχογραφιών εόρεθέντα κατά την άνασκαφήν 
του κοσμικού κτίσματος.
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ΠίΝΑΞ 46 ΠΑΕ 1960. — 9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α. Λύχνοι εύρεθέντες κατά τήν άνα- Λύχνος,
σκαφήν του κοσμικού χτίσματος.

γ. Έπιγραφαί έπί πλίνθων.
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