
12. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Μετά την διαπίστωσιν κατά την περυσινήν σκαφικήν ερευνάν των κυρίων 
κτισμάτων εις τον άνασκαφικόν χώρον, ήτοι, τής οκταγώνου εκκλησίας καί τοϋ 
νάρθηκος αυτής, τής φιάλης, του προδόμου του όδηγοϋντος προς τον νάρθηκα 
καί μερικώς τής μακράς τρικλίτου στοάς, ήτις φέρει έκ Βορρά προς Νότον, 
έφέτος ή άνασκαφή σκοπόν είχε: 1) την άπελευθέρωσιν έκ τών πολλών χωμά
των τοϋ κεντρικού κτηρίου (’Οκταγώνου) καί τήν κατά τό δυνατόν συστηματι
κήν έ'ρευναν αύτοϋ, 2) τήν πλήρη άποκάλυψιν τής τρικλίτου στοάς καί τήν 
έξακρίβωσιν τής αρχιτεκτονικής σχέσεώς της άφ’ ενός προς τό ΝΑ. ταύτης 
ευρισκόμενον ’Οκτάγωνον άφ’ ετέρου προς τήν βορείως καί καθέτως αυτής 
διερχομένην Έγνατίαν οδόν καί 3) τον καθορισμόν τοϋ προορισμού τών άνα- 
τολικώς τοϋ τριβήλου τής κρήνης καί έν μεσοτοιχία προς τον βόρειον τοίχον 
τοϋ ’Οκταγώνου συνεχομένων χώρων.

1· — ’Οκτάγωνον (εΐκ. 1).

Ή ερευνά εις τον χώρον τοΰτον συνεχίσθη έκ τής ΒΔ. κόγχης, όπου πέρυσι 
διεκόπη (βλ. ΠΑΕ 1959,55), προς δύο κατευθύνσεις: τήν μίαν προς τό 
κέντρον τοϋ κτίσματος καί τήν άλλην κατά μήκος τοϋ βορείου τοίχου.

Ή έκ τοϋ χρόνου έπίχωσις, οι τεράστιοι όγκοι τών κρημνισμάτων, τά έν 
συμφυρμώ μετ’ αυτών ογκώδη αρχιτεκτονικά μέλη καί αί διεισδύσασαι καί 
ύπό τό δάπεδον ακόμη τοϋ κτηρίου ίσχυραί ρίζαι πρίνων καί δένδρων καθί- 
στων τήν άνασκαφήν δυσχερεστάτην.

Ή πρόοδος τών έργασιών τής άποχωματώσεως, ήτις έγένετο κατά στρώμα
τα, άπέδειξεν ώς ορθήν τήν ύπόθεσιν ότι πρόκειται περί οκταγώνου ναοΰ. ’Ε
κτός τών δύο άποκαλυφθεισών πέρυσι κατά τάς έσωτερικάς γωνίας τοϋ εξω
τερικού τετραγώνου κτίσματος κογχών, άνεφάνησαν τώρα καί αί δύο άλλαι, 
ή ΒΑ. καί ή ΝΑ., εις τάς οποίας άνοίγονται είσοδοι. Καί εις μέν τήν ΒΑ. δύο, 
ήτοι μία φέρουσα εις τήν κατά τήν βορείαν πλευράν καί εις τήν έν μεσοτοιχία 
προς τό κτίσμα πρόθεσιν, καί έτέρα άνατολικώς όδηγοΰσα Ιξω τοϋ ναοΰ. Με
ταξύ άλλων μικρών καί άσημάντων μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών εις τό 
έσωτερικόν αυτής καί κατά τό άνατολικόν σκέλος εύρέθησαν δύο τεμάχια με
γάλης παραστάδος, τομής πενταγώνου, ήτις έπί τής κάτω άκατεργάστου ορι
ζόντιας έπιφανείας φέρει χαρακτόν τεκτονικόν σήμα Α. Εις τήν αυτήν θέσιν
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78 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1960

εύρέθη καί το έπίκρανον αυτής άποκεκρουμένον καί σχεδόν άμορφον. Εις την 
ΝΑ. κόγχην υπάρχουν επίσης δύο είσοδοι όδηγοϋσαι ή μέν νοτία έξω του ναοϋ 
ή δέ άνατολική προς παραλληλόγραμμον διαμέρισμα.

Την μορφήν του οκταγώνου τονίζει έτι περισσότερον μαρμάρινος πολυγω
νικός στυλοβάτης άκολουθών κατά την διάταξιν των πλευρών καί των γωνιών 
την έσωτερικήν διαμόρφωσιν τών έξωτερικών τοίχων. Οΰτω εντός του έξω- 
τερικοϋ οκταγώνου καί εις άπόστασιν 4.50 μ. άπ’ αύτοΰ έγγράφεται ό οκτα
γωνικός στυλοβάτης ύψους 0.25 μ. καί πλάτους 1.10 μ. Ούτος διετηρήθη 
σχεδόν άκέραιος (είκ. 1 καί πίν. 63α) έκτος ολίγων καταστροφών κυρίως 
εις την ΝΑ. καί τήν ΒΑ. πλευράν. Τό μήκος τών πλευρών τούτων εί
ναι μικρότερον τών άλλων, ώστε ή άνατολική πλευρά, όπου ή σολέα, είναι 
μεγαλυτέρα τών υπολοίπων. ’Ήτοι ένώ αί πλευραί: δυτική, βορειοδυτική, νο
τιοδυτική, βορεία καί νοτία έχουν έσωτερικώς μήκος 6.30 μ. καί έξωτερικώς 
7.40 μ.-7.50 μ. ή βορειοανατολική πλευρά καί ή νοτιανατολική μετρούν έσω
τερικώς 4.50 μ. καί έξωτερικώς 5.00 μ., έπιτρέπουσαι ένεκα τούτου με
γαλύτερου άνοιγμα εις τήν άνατολικήν πλευράν.

Κατά τήν άπελευθέρωσιν του στυλοβάτου έκ τών κρημνισμάτων άνευρέθη- 
σαν έπ’ αύτου είτε κατά χώραν είτε παρά τήν άρχικήν θέσιν αύτών κείμεναι 
βάσεις κιόνων είλημμέναι πιθανώς έξ άρχαιοτέρων κτισμάτων. Ώς φαίνεται 
είς τήν εικόνα 2 καί τούς πίνακας 63β καί 64α, αί βάσεις αύταί, έχουσαι τό 
σχέδιον τής άττικής ιωνικής βάσεως, διαφέρουν άλλήλων καί ώς προς τήν 
γενικήν μορφήν καί ώς προς τάς γλυφάς. Μεταξύ αύτών διακρίνεται μία όμάς 
διά τό ύψος τοϋ συνόλου (πίν. 64α), χωρίς ταινίας μετά περισσοτέρων σπει
ρών ποικίλων τομών καί μιας σκοτίας (είκ. 2). Αί βάσεις έπί τοϋ στυλοβάτου 
ήσαν διατεταγμέναι άνά δύο κατά τό κέντρον έκάστης πλευράς καί άνά μία 
κατά τάς γωνίας αύτών (είκ. 1). Είς όλον τον άνασκαπτόμενον χώρον άνα- 
μεμειγμένα μετά τών κρημνισμάτων άνευρίσκοντο τεμάχια καί θραύσματα 
μονολίθων κιόνων άνηκόντων είς τάς έπί τοϋ στυλοβάτου βάσεις καί κιονό
κρανα ώς έπί τό πλεϊστον άμορφα έκ τής καταστροφής (πίν. 64β καί 65α). 
Πλήν τών ανωτέρω άρχιτεκτονικών μελών διεπιστώθη καί μέγας άριθμός 
μικροτέρων βάσεων (είκ. 2) καί πολλά θραύσματα κορμών κιόνων καί συν- 
ανηκόντων κιονοκράνων. Πάντα ταΰτα προέρχονται έκ τής δευτέρας άνω κιονο- 
στοιχίας, ήτις ή θά ήτο έλευθέρα ή θά άνήκεν είς υπερώον ή γυναικωνίτην, 
ό όποιος θά περιέτρεχε τον μεταξύ τών έξωτερικών τοίχων καί τοϋ στυλο
βάτου χώρον. Έτερα άρχιτεκτονικά μέλη, έχοντα έπίσης ώς καί οί κίονες 
άμεσον σχέσιν προς τήν κατασκευαστικήν λειτουργίαν τοϋ κτηρίου, διεπιστώ- 
θησαν μεταξύ τών χωμάτων, ώς μαρμάρινοι πεσσοί, αί βάσεις αύτών καί 
τά έπιθήματα, άπαντα πενταγώνου τομής. Δυστυχώς όλα τά ανωτέρω μέλη 
είναι κολοβωμένα ώστε νά άποκλείεται, προς τό παρόν τουλάχιστον, ό καθο
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ρισμός καί τής θέσεως αύτών καί τής άρχιτεκτονικής λειτουργίας των έν 
τώ κτηρίω. Είναι δμως γεγονός, δτι δπως καί οί κίονες οΰτω καί οί έν λόγω 
πεσσοί καί αί βάσεις καί τά πεσσόκρανα αύτών διακρίνονται εις δύο μεγέθη,

ΕΙκ. 2. Βάσεις κιόνων τής οκταγώνου εκκλησίας.

μεγαλύτερα καί μικρότερα, τοϋθ’ δπερ σημαίνει δτι καί αυτοί κατενέμοντο, 
κατά τό σύστημα των κιονοστοιχιών, εις δύο έπαλλήλους θέσεις. Των μαρμά
ρινων τούτων πεσσών διεσώθησαν κυρίως αί βάσεις όμοιας τομής ώς καί οί 
πεσσοί, άποκεκρουμέναι κατά τάς γωνίας, καί Ινια πεσσόκρανα. Ταΰτα φέ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:57 EEST - 34.211.113.242



80 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής ’Εταιρείας 1960

ρουν δύο επαλλήλους κυρτάς ταινίας, έκ των όποιων ή άνω κοσμείται διά 
σχηματοποιημένου ιωνικού κυματίου ή δέ κάτω διά ραβδώσεων (πίν. 65β). 
Εις την κάτω όριζοντίαν άκατέργαστον έπιφάνειαν, κατά τό κέντρον προς 
υποδοχήν του γόμφου, υπάρχει τόρμος ένώ κατά την πλευράν τεκτονικά σήματα.

Εις ολον τον χώρον τοϋ ’Οκταγώνου παρετηρήθησαν μεταξύ των κρημνισμά- 
των μικρά τμήματα έντοιχίου ψηφιδωτής διακοσμήσεως ( πίν. 66α ) καί 
μέγα πλήθος ψηφίδων χρυσών, πρασίνων, ερυθρών, λευκών κ.ά.

Κατά μήκος τών πλευρών του ’Οκταγώνου, έξαιρέσει τών κογχών, έκεϊ 
όπου οί τοίχοι διατηρούνται εις άρκετόν ύψος, διεπιστώθη κτιστόν έξ άργολι- 
θοδομής συνεχές εδρανον, διαστ. 0.40 μ. X 0.45 μ., τό όποιον ήτο έπενδεδυ- 
μένον δι’ όρθομαρμαρώσεως έκ λευκού μαρμάρου, διατηρούμενης εΐσέτι εις 
ικανά σημεία (πίν. 66β καί 67α).

Τό δάπεδον τού μεταξύ τών έξωτερικών τοίχων καί τού στυλοβάτου περί
δρομου, πλάτους 4.15 μ., άπετελεϊτο, ώς έκ πολλών περισωθέντων τμημά
των καί τών έπί τού κεραμεικοΰ κονιάματος ύποστρώματος διατηρηθέντων 
ιχνών έξάγεται, έκ συνεχομένων ορθογωνίων παραλληλογράμμων βαθυκυάνου 
σχιστόλιθου καί λευκών μαρμάρινων πλακών διαγωνίως τεθειμένων καί δια- 
χωριζομένων δι’ έγκαρσίων στρώσεων έπίσης έκ λευκών πλακών εις επτά τμή
ματα, παράλληλα προς τάς πλευράς τού στυλοβάτου (εΐκ. 1)'δλα τά δάπεδα 
τών κογχών ήσαν έστρωμένα διά πολυχρώμων πλακιδίων, άτινα σχηματίζουν 
τεμνομένους κύκλους, διαλυομένους εις σταυρούς, τών οποίων αί κεραϊαι έχουν 
τό σχήμα κοίλων ρόμβων (εΐκ. 3). Τό δάπεδον τού ύπό τού στυλοβάτου 
περικλειομένου χώρου έκαλύπτετο ύπό μεγάλων ορθογωνίων μαρμάρινων λευ
κών μετά κυανοφαίων φλεβών πλακών, μεγίστου μήκους 4.40 μ., έξ ών τινες 
εύρέθησαν άκέραιαι. ’Εντός τού χώρου τούτου καί εις άπόστασιν 4 30 μ. από 
τής νοτιάς οριζόντιας πλευράς τού στυλοβάτου καί 4.60 μ. άπό τού στυλοβά- 
βάτου τού διαφράγματος τού πρεσβυτερίου, διεπιστώθησαν κατά χώραν δύο 
όρθογώνιαι βάσεις λοξότμητοι μετά γλυφών, τοποθετημέναι έν ίσογραμμή καί 
άπέχουσαι άλλήλων 0.85 μ. (εΐκ. 1). Εις τον μεταξύ αυτών έλεύθερον χώρον 
καί ύπό τό περιγραφέν δάπεδον άνεφάνη έτερον άποτελούμενον έκ μαρμαρο
θετήματος οκταγωνικού άστεροειδοΰς σχεδίου. Παρά την ΒΔ. γωνίαν τής δυ
τικής βάσεως ήλθεν εις φώς κιονίσκος έκ λευκού μαρμάρου, άποκεκρουμένος 
κατά τό άνω τμήμα αυτού μετά συμφυούς βάσεως, φερούσης τόρμους κατά 
τά πλάγια. 'Ομοιους τόρμους φέρει κατά τήν γωνίαν, ένθα άνευρέθη ό κιονί
σκος καί ή περιγραφεΐσα βάσις, πράγμα, τό όποιον μάς ώδήγησεν εις τήν 
σκέψιν ότι άμφότερα, ή βάσις καί ό κιονίσκος, συνανήκουν. Γενομένης δοκι
μής συναρμολογήσεως τού κιονίσκου έπί τής γωνίας τής βάσεως άπεδείχθη 
τό ορθόν τής ύποθέσεως. ’Επί τής άνω έπιφανείας τής άνατολικής βάσεως διε- 
τηρήθη υπόλειμμα κτιστής κατασκευής έκ λίθων άργών καί οπτόπλινθων,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:38:57 EEST - 34.211.113.242



Στυλιανού Πελεκανίδη : Άνασκαφα'ι ’Οκταγώνου Φιλίππων 81

καλυπτομένων ύπδ παχέος κεραμεικοΰ κονιάματος. 'Ο προορισμός τοϋ κατα
σκευάσματος τούτου παραμένει είσέτι άδιάγνωστος.Έχω την υπόνοιαν δτι είναι 
άρχαιότερον του ’Οκταγώνου. Μελλοντική έρευνα ΐσως άποσαφήση τον χρόνον 
τής κατασκευής καί τον προορισμόν του.

'Η άνασκαφή κατά τό άνατολικόν τμήμα τοϋ ναοΰ άπεκάλυψε τον στυλοβά-

Είκ. 3. Μαρμαροθετήματα τοϋ δαπέδου των κογχών τοϋ ’Οκταγώνου.

την τοϋ φράγματος τοϋ πρεσβυτερίου. Οδτος άντικαθιστών, ώς έλέχθη, την 
άνατολικήν πλευράν τοϋ οκταγωνικού στυλοβάτου, διατηρείται σχεδόν άκέ- 
ραιος. Είναι άπλοΰς, συνιστάμενος έξ έπιμήκων παραλληλογράμμων τεμαχίων 
έξ έντοπίου χονδροκόκκου μαρμάρου πλάτους 0.70 μ· καί ύψους 0.15 μ. Τό 
ύψος τοΰτο τοϋ στυλοβάτου καθορίζει καί την εξαρσιν τοϋ δαπέδου τοϋ 'Ιεροΰ 
Βήματος έν σχέσειπρός τό δάπεδον τοϋ κυρίως ναοΰ (είκ. 1 καίπίν.,67β). Κατά 
τό μέσον τής δυτικής πλευράς ό στυλοβάτης φέρει τετράγωνον προχώρησιν μή
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κους 2.00 μ. καί πλάτους 1.00 μ. Κατά τήν βορείαν καί την νοτίαν πλευράν οί 
υπάρχοντες στυλοβάται άπέκλειον πάσαν επικοινωνίαν μεταξύ του κυρίως ναού 
καί του 'Ιερού Βήματος. Τούτο εικάζω έκ των θέσεων των αύλάκων τής μο- 
λυβδοχοΐας, αί όποΐαι μαρτυρούν τήν συνεχή άπόφραξιν των πλευρών τούτων 
διά πεσσίσκων καί θωρακίων. Τοιοΰτοι πεσσίσκοι εύρέθησαν μεταξύ των κρη- 
μνισμάτων εις τήν ΝΑ. καί τήν ΒΑ. κόγχην, φέροντες άνω ήμισφαιρικήν άπόλη- 
ξιν, κατά τάς δύο πλευράς ομολόγους γλυφάς καί κατά τάς έτέρας δύο βαθείας 
έγκοπάς διά τήν ύποδοχήν των άκρων των θωρακίων. Εις έκ των άνευρεθέντων 
πεσσίσκων φέρει μόνον εις μίαν πλευράν εγκοπήν διά τήν ύποδοχήν τού θωρα
κίου, ενώ ή έτέρα είναι λοξότμητος, έφαρμόζουσα άπολύτως προς τον όμοιό- 
σχημον ΝΑ. μέγαν πεσσόν τον συνενούμενον μετά τής ΒΑ. άπολήξεως τής 
ήμικυκλικής κόγχης τού 'Ιερού Βήματος(πίν. 68α). Κατά ταΰτα τό φράγμα 
εις τήν γενικήν διάταξιν αυτού είχε το σχήμα | |. Άλλ’ ή μέν δυτική αυτού 
πλευρά περιωρίζετο ύπό τών δύο ανατολικών πεσσών, εις τούς όποιους κατέ- 
ληγεν άνατολικώς ό οκταγωνικός στυλοβάτης, αί δέ άλλαι, βορεία καί νοτία, 
ώρίζοντο ύπό τών πεσσών τούτων καί τών άνατολικών τοίχων τού ’Οκτα
γώνου (εΐκ. 1).

’Εντός τού χώρου τού 'Ιερού Βήματος ήτο ίδρυμένον μεταγενέστερον μονό- 
χωρον ναόδριον, τού όποιου ό δυτικός τοίχος εύρίσκετο εις άπόστασιν 1.00 μ. 
άπό τού στυλοβάτου τού φράγματος, ή δέ κόγχη αύτοΰ είσέδυεν εις τήν κόγχην 
τού ’Οκταγώνου (είκ. 1). Ούδέν τό ιδιαίτερον παρουσίαζε τό πρόχειρον τούτο 
κατασκεύασμα. Κατεδαφισθέν όμως έ'δωκεν άξιόλογα άρχιτεκτονικά μέλη έκ 
τού παλαιού ναού, άτινα έχρησιμοποιήθησαν ώς οικοδομικόν ύλικόν. Δύο με
γάλα άμφικιόνια άπετέλουν τάς βάσεις τών μακρών αύτοΰ τοίχων, εις τούς 
οποίους ήσαν έντόιχισμένα καί τά συνανήκοντα έπίκρανα (είκ. 4).

Μετά τήν καθαίρεσιν τών υπολειμμάτων τού έκκλησιδίου άνεφάνη εις τό μέσον 
τού 'Ιερού Βήματος καί εις άπόστασιν 1.55μ. άπό τής χορδής τής κόγχης συμπα
γές χαμηλόν κτίσμα, συγκείμενον έξ άργών λίθων, οπτόπλινθων καί ισχυρού κερα- 
μεικού κονιάματος, υψους 0.15 μ., μήκους 3.50 μ. καί πλάτους 2.45 μ. Τούτο 
κατά τάς άκμάς τών πλευρών φέρει πλαίσιον πλάτους 0.25 μ. καί ύψους 0.03 μ., 
τό όποιον περιτρέχει καί τάς τέσσαρας πλευράς, καί τετραγώνους βαθύνσεις 
εις έκάστην τών τεσσάρων γωνιών. Εις τό κέντρον διεπιστώθη σκάμμα διαμέ
τρου 0.44 μ. καί βάθους 0.35 μ., τού όποιου ή πρώτη μορφή πιθανώτατα ήτο 
σταυρική, ώς δηλοϋται έκ τών περιβαλλόντων τούτο μεγάλων οπτόπλινθων 
σταυροειδώς διατεταγμένων (πίν. 68β).Έρευνα γενομένη ύπό τήν κρηπίδα 
προς διαπίστωσιν έάν κάτωθι αύτής υπήρχε τάφος ή μαρτύριον ούδέν άπέ- 
φερεν.'Ως γίνεται δήλον, ή κρηπίς αυτή έκτίσθη ώς βάθρον τής 'Αγίας Τραπέ- 
ζης, ήτο δέ έπενδεδυμένη διά μαρμάρινων πλακών καί εις τάς βαθύνσεις τών 
τεσσάρων γωνιών έστηρίζοντο κίονες έκ φρυγίου κιτρινερύθρου μαρμάρου. Άρ-
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κετά τεμάχια κορμών των κιονίσκων εύρέθησαν εις τον χώρον του 'Ιερού Βή
ματος. ’Επί τεσσάρων λοιπδν κιονίσκων ήδράζετο ή πλάξ τής 'Αγίας Τραπέ- 
ζης, τής οποίας ούδέν ’ίχνος διεσώθη, δπως δεν διεσώθη καί τδ εις την κατάθε- 
σιν επί τής κρηπϊδος λαρνακίδιον τών λειψάνων.

Είκ. 4. Έπίκρανον άμφικιονίου της κόγχης τοϋ ’Οκταγώνου.

Έντδς του 'Ιεροΰ Βήματος, έπί τής εσωτερικής παρειάς τοϋ δυτικοΰ στυλο- 
βάτου τοϋ φράγματος καί νοτίως τής ωραίας πύλης, ήτο ιδρυμένος καί ό κτι
στός άμβων. Οδτος άποτελεϊται έκ τριών καθ’ ύψος τμημάτων: 1) τής βά- 
σεως ύψους 0.60 μ., ήτις συνίσταται έξ άργολιθοδομής μετ’ ίσχυροΰ κεραμεικοϋ 
κονιάματος, φερούσης άβαθεϊς κόγχας έναλλασσομένας προς καθέτους στενάς 
καί κυρτάς έπιφανείας (πίν. 69α). Τό σύνολον τής βάσεως ήτο έπενδεδυ- 
μένον διά μαρμάρινων στενών πλακών καθέτως τοποθετημένων. Κατά τήν νο-
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τίαν δψιν και συνεχόμενον μετ’αυτής άπεκαλύφθη έπίμηκες ήμικατεστραμμέ- 
νον κτίσμα, έπΐ του οποίου διεμορφοΰντο, ώς τά ίχνη μαρτυροΰσιν, αί εις τον 
εξώστην του άμβωνος όδηγοΰσαι τρεις βαθμίδες. Την εΰθύγραμμον κα'ι σχε- 
τικώς στενήν αυτήν κλίμακα έκάλυπτεν όρθομαρμάρωσις, 2) του μαρμάρινου 
κυκλικοΰ εξώστου διαμ. 1.22 μ., του οποίου τρία μεγάλα τμήματα άπηλευ- 
θερώθησαν έκ των τοίχων τοϋ παρεκκλησίου (πίν. 69β καί είκ. 5). Ούτος 
έπεκάθητο έπί τής κτιστής βάσεως έπιστέφων καί συμπληρών τάς τε ήμι- 
κυκλικάς κόγχας διά κογχυλίων καί τάς κυρτάς πλευράς δι* άνθεμίων, 3) των

ι

Είκ. 5. Ό έξώστης τοϋ άμβωνος τοϋ ’Οκταγώνου.

κοίλων κεκοσμημένων θωρακίων συμφυών μετά των ενδιαμέσων δι’ ομολό
γων γλυφών πεποικιλμένων πεσσίσκων (πίν. 69β). Έπί τών άνωτέρω δε
δομένων στηριζόμενοι έπεχειρήσαμεν τήν άποκατάστασιν τοϋ άμβωνος ώς 
έν είκ. 6.

Παρά τήν συστηματικήν έ'ρευναν τοϋ ’Οκταγώνου δύο σημεία μένουν άκόμη 
σκοτεινά: 1) Αί κατά τό κέντρον τοϋ ναοΰ βάσεις, αγνώστου προορισμού καί 
χρονολογίας, περί ών έγένετο ήδη λόγος καί 2) ό προορισμός τοϋ βορείως τής 
κόγχης κυκλικοΰ χώρου καί τοϋ μετ’ αύτοΰ άλλά καί μετά τής ΒΑ. κόγχης 
τοϋ ’Οκταγώνου συνεχομένου διαμερίσματος, τό όποιον εις τήν ΒΑ. γωνίαν αύ
τοΰ άπολήγει είς μικράν ήμικυκλικήν κόγχην.
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Είναι γεγονός δτι ό κυκλικός οδτος χώρος έκαλύπτετο διά θόλου, ώς πι
στοποιεί τό επί τόπου καταπεσόν καί άνευρεθέν τμήμα της κορυφής αύτής. 
Τοϋ ετέρου διαμερίσματος ή εσωτερική διαμόρφωσις μαρτυρεί τόν ειδικόν 
προορισμόν, λειτουργικόν ή άλλον, μέ έπίκεντρον την . κόγχην. ’Αποκλείεται 
οπωσδήποτε ή χρήσις των διαμερισμάτων τούτων ώς βαπτιστηρίου καί δι* 
άλλους λόγους άλλα καί διότι ούδεμία σχετική προς τά βαπτιστήρια κατα
σκευή (κολυμβήθρα, σωλήνες παροχής ή άποχετεύσεως τοϋ ΰδατος) διεπι- 
στώθη. Παρόμοιοι χώροι εις παλαιοχριστιανικά λατρευτικά κτήρια είναι σπα- 
νιώτατοι.Έξ όσων γνωρίζω, μόνον εις τήν Λευκήν Μονήν παρά τό Σοχάγκ 
τής ’Άνω Αίγύπτου καί είς τήν αύτήν θέσιν ώς καί εις τό ’Οκτάγωνον τών 
Φιλίππων υπάρχει. ’Αλλά καί οί άνασκάψαντες τό ώς άνω μνημεϊον καί οί 
μετέπειτα έρευνηταί αύτοϋ οΰδεμίαν ερμηνείαν τών χώρων τούτων επιχει
ρούν. Είμαι υποχρεωμένος νά δηλώσω δτι, προς τό παρόν, δεν δύναμαι νά 
εκφέρω γνώμην διά τόν προορισμόν τών δύο τούτων συνεχομένων προς τό 
'Ιερόν Βήμα χώρων.

Παραλλήλως προς τήν έ'ρευναν έσωτερικώς τοϋ ναοΰ άπηλευθερώθησαν 
ύπό ετέρου συνεργείου έκ τών χωμάτων καί οί εξωτερικοί τοίχοι τοϋ ’Οκτα
γώνου, οίτινες καθ’ δλην τήν βορείαν καί τήν ΒΑ. πλευράν σώζονται εις σχε- 
τικώς καλήν κατάστασιν, ένώ κατά τήν δυτικήν, τήν νοτίαν καί τήν ΝΑ. κα- 
τεστράφησαν μέχρι τής στάθμης τοϋ δαπέδου. Καί έφέτος διεπιστώθη εις τό Δ. 
τμήμα τοϋ καμπύλου ΒΔ. πεσσού καί είς τό βόρειον τμήμα τοϋ ΒΑ., άμφοτέρων 
συνδεομένων προς τόν βόρειον τοίχον, σύστημα άπορροής τών έκ τής στέγης 
όμβριων ύδάτων, δμοιον έκείνου, τό όποιον έξηκριβώθη κατά τό παρελθόν έτος 
είς τό άνατολικόν τμήμα τοϋ ΒΔ. πεσσοΰ τοϋ κτηρίου (ΠΑΕ 1959, 55 κ. έξ.). 
'Η τοιαύτη πρωτότυπος εσωτερική άποχέτευσις τών όμβριων ύδάτων παρα- 
τηρεϊται μόνον είς τόν βόρειον καί τόν δυτικόν τοίχον. 'Η μόνη έρμηνεία τής 
ίδιομόρφου ταύτης άποχετεύσεως είναι δτι οί δύο τοίχοι, ό δυτικός καί ό βό
ρειος τοϋ κυρίως ναοΰ, έχρησίμευον καί ώς μεσότοιχοι: ό μέν πρώτος τοϋ προς 
Δυσμάς έκτεινομένου νάρθηκος ό δέ δεύτερος συγκροτήματος κτηρίων έκτει- 
νομένων καθ’ δλον τό μήκος τοϋ βορείου τοίχου. Άντιθέτως οί άλλοι δύο 
τοίχοι, ό Ν. καί ό Α., ήσαν ελεύθεροι άπό παντός κτίσματος, ώστε ή ροή 
τών έκ τής βροχής ύδάτων έγένετο έλευθέρως καί κατ’ εύθεΐαν έκ τών στεγών 
έπί παρερχομένης πιθανώς παρά τόν ναόν όδοΰ.

Προς διευκρίνησιν τοϋ δλου άποχετευτικοΰ συστήματος, τό όποιον είναι 
σοφώς διατεταγμένον άλλά καί λίαν περίπλοκον καί προς τό όποιον συνδέον
ται πολλά προβλήματα, έπιβάλλεται ειδική ερευνά.

Είς τήν έξωτερικήν οψιν τοϋ Ν. καί τοϋ ΒΑ. τοίχου καί είς τά σημεία, δπου 
ούτοι πλατύνονται αίσθητώς σχηματίζοντες έσωτερικώς τούς καμπύλους τών 
κογχών πεσσούς καί έκατέρωθεν τών εισόδων, άνοίγονται ήμικυκλικαί διάκο-
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σμητικαί κόγχοα, έ'χουσαι τήν αυτήν θέσιν και μορφήν ώς καί εις περίκεντρά 
τινα κτήρια τής ’Ανατολής (Ναόν 'Αγ. Σέργιου, Βάκχου καί Λεοντίου εις τήν 
Μπόστρα, J. W. Crowfoot, Churches at Gerash, British School of Arch, in 
Jerusalem, Suppl. Paper No 3 καί Gerasa, City of the Decapolis, Neuhaven 
1938, πίν. XXXVII). Μόνον εις τό ΒΑ. τμήμα του βορείου τοίχου πλα- 
γίως τής εισόδου υπάρχει μία κόγχη, διότι τό πάχος του ετέρου τοίχου δέν 
έπέτρεπε παρομοίαν διαμόρφωσιν (εΐκ. 1).

Αί διαστάσεις του άνασκαφέντος οκταγώνου ναού είναι : Μήκος μετά του 
νάρθηκος καί τής κόγχης μετρούμενον άπό των εσωτερικών παρειών τών τοί
χων 41.30 μ. Άνευ τοϋ νάρθηκος καί τής κόγχης 28.30 μ. Κυρίως ναός μετά 
τής κόγχης 34 μ. Πλάτος 26.65 μ. ’Εμβαδόν τοϋ ναοϋ μετά του νάρθηκος 
καί τής κόγχης 1100 μ.3 περίπου.

2. — Διακονικόν καί Πρόϋ'εαις (είκ. 1).

'Η σκαφή είς τον τομέα τής κρήνης συνεχίσθη άνατολικώς τοϋ τριβήλου ανοί
γματος, τό όποιον αποτελεί τό άνατολικόν οριον αυτής(ΠΑΕ 1959,49, εΐκ. 1-2). 
Άπεκαλύφθη χώρος τετράγωνος παραλληλόγραμμος, μήκους 3.45 μ. καί πλά
τους 6.25 μ., οριζόμενος νοτίως ύπό τοϋ μακροΰ βορείου τοίχου τοϋ ’Οκταγώ
νου, βορείως ύπό τοίχου πάχους 0.75 μ., εις τον όποιον άνοίγεται είσοδος 
πλάτους 1.35 μ., δυτικώς ύπό τοϋ τριβήλου τής κρήνης καί άνατολικώς ύπό 
μαρμάρινης κρηπϊδος μετά τριών στενών άναβαθμών. Μεταξύ τών κρημνι- 
σμάτων διεπιστώθη πλήθος κεράμων στρωτήρων καί καλυπτήρων, πολλαί ψη
φίδες έξ έντοιχίων ψηφιδωτών καί παρά τήν είσοδον (βόρειος τοίχος) άγκι- 
στρον άσφαλίσεως θύρας. Τό δάπεδον είναι έστρωμένον διά μεγάλων οπτό
πλινθων, επί τών οποίων ύπήρχον πυκνά ίχνη πυρός καί πολλή αιθάλη. Εις 
τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ διαμερίσματος άπεκαλύφθη κτιστόν ύψηλόν βάθρον άνευ 
θεμελιώσεως καί άσύνδετον προς τον νότιον τοίχον, έφ’ ού έπικολλάται. Εις 
τοΰτο άνήρχετό τις έκ τοϋ νοτίου μετακιονίου τοϋ τριβήλου διά μαρμάρινων 
βαθμιδών πλάτους 1.35 μ. καί ύψους 0.35 μ. έκάστης. ’Αποκλίνω προς τήν 
γνώμην, οτι τό ώς μεταγενέστερον έκ πρώτης δψεως δυνάμενον νά χαρακτη- 
ρισθή κτίσμα τοΰτο προσετέθη άμα τή ιδρύσει τοϋ ναοϋ είτε διά νά διευκο- 
λύνη τήν προσπέλασιν προς τά άνατολικώς τοϋ περιγραφέντος χώρου διαμε
ρίσματα, τά όποια εύρίσκονται εις ύψηλοτέραν αύτοΰ στάθμην, είτε διά νά 
χρησιμεύση ώς κλΐμαξ προς τό υπερώον, έάν ύπήρχε, τοϋ ’Οκταγώνου.

Ή άνατολικώς τοϋ περιγραφέντος χώρου κρηπίς, ή όποια έχει πλάτος 1.12μ., 
άποτελείται έκ τριών στενών άναβαθμών μεθ’ ύποτομών εις τά μέτωπα αυ
τών. ΈπΙ τής οριζόντιας έπιφανείας διακρίνονται εύκρινώς αί σημεΐαι καί τά 
σήματα έκ γραμμάτων τοϋ άλφαβήτου. Εις τήν παράλληλον κατ’ Άνατολάς
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θέσιν καί εις άπόστασιν 4.75 μ. έκ τής δυτικής άπεκαλύφθη έτέρα κρηπίς, 
διατηρουμένη εις πλάτος 1.19 μ. καί εις τδ αύτδ προς τήν καταντικρύ ύψος. 
Καί αύτή είναι όμοια προς τήν πρώτην. Άμφοτέρων αί άκμαί εισχωρούν νο- 
τίως εις τον μακρόν έξωτερικόν τοίχον τοϋ ’Οκταγώνου, ενώ ή τής δυτικής πλευ
ράς εις τον βόρειον τοίχον τοϋ περιγραφέντος διαμερίσματος. Ούτω μεταξύ 
των δύο τούτων τμημάτων τής κρηπΐδος διαμορφοΰται έτερος χώρος μήκους 
4.75 μ. καί πλάτους 6.00 μ., έχων μαρμαρίνην πλάκωσιν, τής οποίας ελάχι
στα τμήματα διεσώθησαν κατά χώραν. Τό ήμισυ τοϋ τοίχου προς Βορράν άνε- 
πλήρου ογκώδες μάρμαρον, προερχόμενον καί τοΰτο, εικάζω, έκ τής κρηπΐ
δος. Έπί τοϋ άνατολικοΰ άκρου αύτοΰ έκτίσθη τοίχος περιορίζων οδτω τον 
χώρον καί κατά τήν ΒΑ. γωνίαν.

Κατά τον καθαρισμόν τοϋ τελευταίου προς τό δάπεδον στρώματος τών 
κρημνισμάτων άνεφάνησαν πολλοΰ λόγου άξιαι κατασκευαί, έχουσαι, ώς υπο
θέτω, λατρευτικόν προορισμόν.

’Έμπροσθεν τοϋ προς Βορράν μεγάλου μαρμάρου, τοϋ όποιου ή άνω επιφά
νεια φέρει έντονα ίχνη συχνής χρήσεως, άπεκαλύφθη, στερεωμένος έπί ισχυ
ρού υποστρώματος έκ κεραμεικοϋ κονιάματος, κιονίσκος διαμέτρου 0.12 μ. 
μετά συμφυούς βάσεως καί πλίνθου κολοβωμένος κατά τό άνω τμήμα (εΐκ. 7 καί 
πίν. 70α). Περί αυτόν έπί τοϋ δαπέδου ύπάρχει κατασκευή έκ κεραμεικοϋ κο
νιάματος μετά κυκλικών εκβαθύνσεων, εις μίαν έκ τών όποιων διετηρήθη προσ- 
ηρμοσμένος σκύφος. Πέριξ τοϋ κιονίσκου, εντός τών εκβαθύνσεων καί εις 
διάφορα σημεία τοϋ δαπέδου τοϋ διαμερίσματος, εόρέθησαν καί περισυνελέγη- 
σαν εκατοντάδες χάλκινων νομισμάτων τοϋ 4°υ αΐώνος. ’Επίσης εις τήν ΝΑ. 
γωνίαν εύρέθησαν δύο άγκιστρα θυρών καί άλυσις μήκους 0.40 μ.

"Ολη ή διάταξις τοϋ χώρου τούτου, έπικοινωνοΰντος, ώς θά ίδωμεν, προς 
τό διακονικόν καί τήν πρόθεσιν, μαρτυρεί διαμέρισμα ιδιαιτέρας λατρευτικής 
σημασίας. ' Η λατρεία αΰτη δέν είναι άπίθανον νά σχετίζεται προς τό πρόσωπον 
άγιου, εις οδ τό όνομα ήτο άφιερωμένος ό ναός. Προς τό παρόν δέν δύναμαι νά 
δώσω άλλην ερμηνείαν. Πολύ ένδιαφέρον έπίσης παρουσιάζει ή διατήρησις τής 
κρηπΐδος. Είναι γεγονός δτι ό χώρος διεμορφώθη έπί τή βάσει τής προϋπαρχού- 
σης ταύτης κρηπΐδος, ή όποια, ώς έκ τής συνθέσεώς της καί άλλων λεπτο
μερειών, άνήκει εις τούς ελληνιστικούς χρόνους. Τά προβαλλόμενα ερωτήματα 
είναι: α) Διά ποιον λόγον διετηρήθη κατά τό σημεΐον τοΰτο τό μοναδικόν 
τοΰτο υπόλειμμα άρχαίου κτίσματος παρά τήν άνωμαλίαν, τήν όποιαν δημιουρ
γεί εις τήν διάρθρωσιν τών χώρων καί τίνα λόγον έχουν εις τον χώρον τούτον 
τά ιδιότυπα λατρευτικά κατασκευάσματα, άγνωστα άλλοθεν, καί τά πολλά 
έπί τώ αύτώ νομίσματα; Εις τά άνωτέρω έρωτήματα μόνον έμπεριστατωμένη 
έρευνα τοϋ μνημείου καί ή μελέτη τής λατρείας έν Φιλίπποις δύνανται νά δώ
σουν ίκανοποιητικάς ίσως άπαντήσεις.
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Εικ. 7. Κατοψις καί προοπτική άπόδοσις τοϋ κιονίσκου μετά των περί αύτόν κατασκευών.
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Άνατολικώς της κρηπΐδος άπεκαλύφθη στενόμηκες διαμέρισμα διαστάσεων 
2.53 μ. X 10.80 μ. έπικοινωνοΰν διά τεσσάρων εισόδων, μιας εις τον στενόν 
βόρειον τοίχον, της δευτέρας εις τον νότιον και των δύο άλλων εις τον άνατο- 
λικόν προς τέσσαρας διαφορετικούς χώρους, έξ ών άνεσκάφη μόνον ό προς 
Άνατολάς. ’Ιδιαίτερον ενδιαφέρον τό διαμέρισμα τούτο δεν παρουσιάζει έκτος

Είκ. 8. Ή πρόθεσις τοϋ ’Οκταγώνου μετά τής τραπέζης τής προθέσεως.

τού ότι εις τό κέντρον τοϋ άνατολικοΰ τοίχου καί προσκεκολλημένη κατά την 
μακράν όπισθίαν πλευράν έπ’ αυτού υπάρχει κτιστή τράπεζα διαστάσεων 
2.20 μ. X 1.00 μ.

Διά τής ΝΑ. εισόδου τού διαμερίσματος τούτου ή άνασκαφή προύχώρησε 
άνατολικώς άποκαλύψασα τετράγωνον χώρον μήκους 5.50 μ. καί πλάτους 5.80 
(είκ. 1 καί 8). Έκτος τής ΝΑ. εισόδου ό χώρος φέρει καί έτέρας τρεις, έξ ών
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αί δύο του βορείου καί τοϋ νοτίου τοίχου κατ’ άντικρύ εύρισκόμεναι, διατηρούν 
ακέραια τά μαρμάρινα αυτών κατώφλια. Έκ τούτων ή νοτία οδηγεί εις την 
ΒΑ. κόγχην τοϋ ’Οκταγώνου, ήτοι έμμέσως εις τό "Αγιον Βήμα- ή άλλη προς 
άγνωστον είσέτι διαμέρισμα. Εις την δυτικήν είσοδον εύρέθησαν κείμενα παρ’ 
αυτήν τμήματα των σταθμών τών θυρωμάτων, ώς καί τό οριζόντιον μετά 
γλυφών καί άνάγλυφον σταυρόν εις τό κέντρον ύπέρθυρον. Κατά τον άνατολι- 
κόν τοίχον άπεκαλύφθη ή τράπεζα τής προθέσεως, τής οποίας ή νοτία στενή 
πλευρά άπέχει 0.10 μ. άπό τής άκμής τοϋ τοίχου, ένθα άνοίγεται ή είσοδος. 
Ή τράπεζα συνίσταται έκ μεγάλων μαρμάρινων όγκων έπί τούτω έπεξειρ- 
γασμένων, έξ ών τινες εύρίσκονται είς τήν θέσιν των. ’Άλλοι συμπεφυρμένοι 
μεταξύ τών κρημνισμάτων καί άναγνωρισθέντες, συναρμολογηθεντες, έπανε- 
τοποθετήθησαν εις τήν άρχικήν των θέσιν. Ούτω άπετελέσθη ή άρχαία τρά
πεζα, ήτις έχει μήκος 2.58 μ., πλάτος 0.64 μ. καί ύψος 0.85 μ. (πίν. 70β). 
Έσωτερικώς διατηρούνται ελάχιστα ίχνη κεραμεικοΰ κονιάματος, τό όποιον 
ήνωνε τά χείλη τής τραπέζης μετά τής όριζοντίας πλακός αυτής, ήτις δεν 
διεσώθη. Τό έναπομεϊναν κονίαμα εις τήν βορείαν στενήν πλευράν φέρει αύ
λακα άποχετεύσεως, ήτις συνεχιζομένη καί έπί τής όριζοντίας καί καθέτου 
επιφάνειας τοϋ μαρμάρου τής πλευράς αυτής άπολήγει είς στενόν υπόνομον 
τομής ήμικυκλικής έχοντα ΝΑ. κατεύθυνσιν. Είς τό βόρειον καί τό νότιον άκρον 
τοϋ περιχειλώματος τής έξωτερικής μακράς πλευράς διεπιστώθησαν κυκλικαί 
εκβαθύνσεις (ύποδοχαί) διαμέτρου 0.26 μ., φέρουσαι είς τό κέντρον άνά ενα 
τόρμον (είκ. 9). Ένταΰθα πιστεύω δτι ήδράζοντο κίονες, έκ τών οποίων 
έλάχιστα μικρά τεμάχια τών κορμών εύρέθησαν μεταξύ τών κρημνισμάτων. 
Ούτοι ύπεβάσταζον είτε επίπεδον είτε θολωτόν στέγασμα, τό όποιον όπισθεν 
μέν έστερεοϋτο έπί τοϋ τοίχου κατά τά πλάγια δέ έπί κιλλιβάντων, γεφυρούν- 
των το μεταξύ τοϋ οπισθίου τοίχου καί τών κιόνων κενόν. Οϋτω ή τράπεζα 
αύτη τών προσφορών, έκφεύγουσα τής συνήθους μορφής παρομοίων τραπεζών, 
άπετέλει άρχιτεκτόνημα μνημειακού χαρακτήρος, σπανιώτατον είς τούς χρι
στιανικούς ναούς.

Κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ αύτοϋ διαμερίσματος άπεκαλύφθη σκάμμα έσω
τερικώς κυκλικόν καί έξωτερικώς ένδεκάπλευρον, διαμέτρου 0.64 μ., έπενδε- 
δυμένον δι’ όρθομαρμαρώσεως, τό όποιον φέρει είς τον πυθμένα οπήν άπορ- 
ροής, οδηγούσαν είς άποχετευτικόν σύστημα προεκτεινόμενον κάτωθι τοϋ ού- 
δοΰ τής βόρειας εισόδου (είκ. 8). Περί τό σκάμμα καί είς έκτασιν 1.00 μ. 
παρετηρήθη δάπεδον κακής διατηρήσεως έκ μεγάλων οπτόπλινθων. Καί περί 
τοϋ προορισμοΰ τοϋ λάκκου τούτου είναι δύσκολον νά έκφέρη τις γνώμην. 
’Επί τοϋ δαπέδου όλου τοϋ διαμερίσματος ύπήρχον πολλοί κέραμοι, στρωτή
ρες καί καλυπτήρες, θραύσματα μικρά καί μεγάλα κροκεάτου λίθου καί τε
μάχια διατρήτου φολιδωτού θωρακίου.
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Τά τρία άνατολικώς τής κρήνης διαμερίσματα, έπικοινωνοΰντα μετ’ άλλή- 
λων καί μετ’ άλλων πρόςΒορράν άγνώστων είσέτι χώρων καί μετά τού ’Οκτα
γώνου, έχουν πάντα τά στοιχεία εκείνα, τά όποια χαρακτηρίζουν τούς χώρους 
τής προθέσεως καί του διακονικού.

Έλέχθη ανωτέρω, ότι ό πρώτος αμέσως άνατολικώς τής φιάλης χώρος, 
ένεκα τής ιδιομορφίας του δεν είναι εύκολον νά χαρακτηρισθή. Πρόκειται περί 
τόπου λατρείας χριστιανού ήρωος ή περί χορβανά ή γαζοφυλακίου;

'Ο δεύτερος μετ’ αύτον χώρος φέρει κτιστήν τράπεζαν καί έπικοινωνεΐ 
έκτος τών άλλων καί προς εξωτερικόν διάδρομον. ’Έχω την γνώμην ότι το 
διαμέρισμα τούτο ήτο τό διακονικόν μέ τήν τράπεζαν εις ήν κατετί
θεντο αί προσφοραί.

Τέλος τό τρίτον προς Άνατολάς διαμέρισμα μεθ’ όλων τών έν αύτφ περι- 
γραφέντων ταυτίζω προς τήν π ρ ό θ ε σ ι ν. Τό συγκρότημα λοιπόν τών
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τριών διαμερισμάτων, τδ επικοινωνούν άμέσως μέν προς την φιάλην εμμέσως 
δέ προς τδ ΒΑ. τμήμα του νάρθηκος καί κείμενον supra ecclesiam e loco 
septemtrionali εχει πάντα τά στοιχεία εκείνα, τά όποια άνευρίσκομεν εις τήν 
βασιλικήν extra muros έν Φιλίπποις καί περί των οποίων διεξοδικώς έπρα- 
γματεύθημεν έν ΑΕ 1955 (1961), 132 κ. έξ. Εις τδ ’Οκτάγωνον τά πράγματα 
είναι πλέον συγκεκριμένα, διότι διατηρούνται αΐ μόνιμοι λειτουργικαί κα- 
τασκευαί, αί όποϊαι έρμηνεύουσι τήν δλην λειτουργικήν τάξιν, τήν όποιαν 
προβλέπουν άλληλοσυμπληρούμεναι ή Διαθήκη του Κυρίου καί 
αί Άποστολικαί Δ ι α τ α γ α ί.

3. - Ή Στοά (εΐκ. 1).

Παραλλήλως συνεχίσθη ή άποκάλυψις τής στοάς. Μεταξύ των κρημνισμάτων 
ώς καί έπί του δαπέδου, τοΰ όποιου εις τδ κεντρικδν καί τδ δυτικδν κλίτος 
έξηφανίσθη σχεδόν ή πλάκωσις, έναπομείναντος κατά διαστήματα μόνον τοΰ 
έκ κεραμεικοΰ κονιάματος υποστρώματος αύτής, άνευρίσκονται πολλοί κέρα
μοι στρωτήρες καί καλυπτήρες καί σίδηροί ήλοι διαφόρων μεγεθών. Πυκνά 
ίχνη πυρδς καθ’ δλον τδ μήκος τοΰ άνασκαπτομένου τμήματος δηλοΰν τήν 
αιτίαν τής καταστροφής. Εις τδ κεντρικόν καί τδ δυτικόν κλίτος διεπιστώθησαν 
έπίσης τεμάχια ύάλου έπί τοΰ δαπέδου.Έπί τοΰ άκραίου πρδς Βορράν τμήμα
τος τοΰ δυτικοΰ στυλοβάτου μεταξύ τής τελευταίας βάσεως κίονος καί τοΰ 
πεσσού, εις δν άπολήγει οδτος, άπεκαλύφθη χαρακτή δι’ αιχμηρού οργάνου ή 
έπιγραφή (πίν. 73α):

ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ COY 
ΠΕΤΡΟΥ ΑΜΗΝ

Εις τδ ύψος τοϋτο καί καθ’ δλον τδ πλάτος τής τρικλίτου στοάς άνευρέθη 
πλήθος μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών τεθραυσμένων: θριγκοί (εΐκ. 10), 
καμπύλα δίδυμα καί μονά θωράκια (πίν. 71α), υπέρθυρα, κιονόκρανα (πίν. 7ΐβ), 
φατνώματα (πίν. 72α) κ.ά.

Εις τδ βόρειον άκρον τής στοάς οί στυλοβάται άπολήγουν εις πεσσούς, 
οίτινες διαμορφώνουν τάς πύλας αύτής. Έξ αυτών ή κεντρική, τής όποιας ό 
ούδδς διατηρείται κατά χώραν, εχει άνοιγμα 3.29 μ. Έκ τών έκατέρωθεν τοΰ 
κατωφλιού πεσσών ό δυτικός είναι κατεστραμμένος, ένώ ό άνατολικδς καί ό 
έκ τοΰ υπερθύρου κατακόρυφος σταθμός μετά κυματίου καί πολλών κλιμακη- 
δδν διατεταγμένων ταινιών, διατηρούνται εις ΰψος 1.05 μ. (πίν. 72β). Παρά 
τδν ούδδν εύρέθη εις πολλά τεμάχια καί τδ ύπέρθυρον τής πύλης, έχον τάς 
αύτάς πρδς τούς κατακορύφους σταθμούς γλυφάς καί εις τδ κέντρον άνάγλυ- 
πτον σταυρόν (πίν. 73β).Τών πλαγίων εισόδων οί πεσσοί σχεδόν δεν υπάρχουν 
πλέον. Μόνον ή ερευνά τών θεμελίων αυτών έπέτρεψε τήν ακριβή άποτύπω- 
σιν καί τήν γνώσιν τής μορφής αύτών. Ούτοι αποτελούν ημικύκλια, εις τήν κο
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ρυφήν των οποίων ανοίγονται αί προς τά πλάγια κλίτη είσοδοι. Προ των τριών 
πυλών εκτείνεται πλακόστρωτον εις άπόστασιν δέ 30.5 μ. άπό του άνατολικοϋ

·™—~·-—^·· - -—_

Είκ. 10. Τμήματα καί τομή θριγκών έκ τής στοάς τοϋ ’Οκταγώνου.

πεσσού τής μεσαίας πύλης καί κατά τον άξονα αύτοϋ, άπεκαλύφθη κατά χώ
ραν μαρμάρινη ιωνική τετράγωνος βάσις πεσσού.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΤΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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α. Ό οκταγωνικός στυλοβάτης μετά τοϋ στυλοβάτου τοϋ κιγκλιδώματος του πρεσβυτερίου.

β. Βάσις κίονος τής μεγάλης κάτω κιονοστοιχίας τοϋ ’Οκταγώνου.
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ΠίΝΑΞ 64 ΠΑΕ i960.— 12. αναςκαφαι οκτάγωνου φιλιππων

α. Βάσις κίονος της μεγάλης κάτω κιονοστοιχίας τοϋ ’Οκταγώνου.

β. Σωρός κιονοκράνων κιόνων καί βάσεων, ώς εύρέθησαν μεταξύ των κρημνισμάτων.
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ΠΑΕ 1960. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠίΝΑΞ 65

α. ’Ιωνικόν κιονόκρανον έκ τής μεγάλης οκταγωνικής κιονοστοιχίας.

β. Πεσσόκρανον έκ των μεγάλων μαρμάρινων πεσσών.
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ΠίΝΑΞ 66 ΠΑΕ 1960 — 12. αναςκαφαι οκτάγωνου φιλιππων

α. Τμήματα έντοιχίων ψηφιδωτών έκ του ’Οκταγώνου.

β. "Εδρανον κατά μήκος τοΰ βορείου τοίχου τοϋ ’Οκταγώνου.
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ΠΑΕ 1960. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠιναΞ 67

α. 'Έδρανον μετ’ όρθομαρμαρώσεως κατά τδ ΝΑ. άκρον τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ ’Οκταγώνου.

β.Ό στυλοβάτης τοΰ φράγματος του πρεσβυτερίου μετά τοϋ άμβωνος καί της 
κρηπϊδος της Άγ. Τραπέζης.
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ΠίΝΑΞ 68 ΠΑΕ 1960. — 12. ΑΝΛΣΚΑΦΑΙ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

α. Ό νότιος στυλοβάτης τοϋ κιγκλιδώματος τοΰ πρεσβυ
τερίου και ό ακραίος πεσσίσκος τοϋ φράγματος.

β. 'Η κρηπίς της 'Αγίας Τραπέζης μετά τοϋ σκάμματος της καταθέσεως.
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ΠΑΕ 1960. — 12. αναςκαφαι οκτάγωνου φιλιππων ΠίΝΑΞ 69

α. 'Ο πυρήν τοϋ κτίστου άμβοινος όπισθεν τοϋ στυλοβάτου τοϋ φράγματος τοΰ πρεσβυτερίου.

β. Τμήμα τοΰ εξώστου τοΰ άμβωνος καί θωράκια αύτοΰ.
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ΠίΝΑΞ 70 ΠΑΕ 1960. — 12. αναςκαφαι οκταγώνου φιλιππων

α. Το διαμέρισμα των λειτουργικών κατασκευών.

β. Ή τράπεζα της Προθεσεως.
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ΠΑΕ 1960. — 12. αναςκαφαι οκταγώνου φιλιππων ΠίΝΑΞ 71

α. Καμπύλα δίδυμα θωράκια έκ τής βόρειας δψεως τής στοάς.

β. Κιονόκρανου έκ τοΰ προπύλου τής στοάς.
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ΠίΝΑΞ 72 ΠΑΕ 1960. — 12. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

α. Φατνώματα έκ τοΰ προπύλου τής στοάς.

β. 'II κεντρική πύλη τής στοάς καί ή γενική όίποψις αυτής άπό Β. προς Ν.
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ΠΑΕ I960. — 12. αναςκαφαι οκτάγωνου Φίλιππων
Πιναξ 73

α. Χαρακτή επιγραφή έπϊ τοϋ δυτικού στυλοβατου.

β. 'Γπέρθυρον τής κεντρικής πύλης τής στοάς.
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