
19. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΛΕΧΑΙΩ'

Κατά τήν άνασκαφικήν περίοδον του θέρους του 1960 αί έρευναι εις τον 
αρχαιολογικόν χώρον τοϋ Αεχαίου’ προεχώρησαν άρκετά, χάρις επίσης εις 
γενναίαν οικονομικήν συμβολήν έκ μέρους του Κράτους. Κατά τήν εφετινήν 
ερευνάν άφ’ ενός άπεκαλύφθη ολόκληρος ή παλαιοχριστιανική βασιλική μετά 
των προσκτισμάτων της καί άφ’ ετέρου άνεσκάφη εν άκόμη συγκρότημα κα
τοικιών.

1. 'Η Βασιλική

λ . ’Αρχιτεκτονική : ’Εφέτος ύπελείπετο εις τήν περιοχήν τής βασιλικής 
(εΐκ. 1) ν’ άποχωματωθοΰν τό μεταξύ τής αυλής καί τών δυτικών μερών τοϋ 
κυρίως ναοΰ μετά τών προσκτισμάτων του άπομεΐναν πέρυσιν άσκαφον τμήμα 
(ΠΑΕ 1959,126 κέ.) καί ή περιοχή κατά τό βόρειον τμήμα τοϋ εγκαρσίου κλι
τούς, άπομείναντος άσκάφου άπό τοϋ έτους 1958(ΠΑΕ 1958,121 )· διεξήχθησαν 
δ’αί έργασίαι μέ κατεύθυνσιν εις μέν τον δυτικόν τομέα άπό Ν. προς Β., είς δέ 
τον άνατολικόν άπό Δ. προς Α. Είς τον δυτικόν τομέα έπεβεβαιώθη ή ύπόθε- 
σις δτι ό προς Α. τής αυλής ήμικυκλικός χώρος αποτελεί εν εσωτερικόν αΐ- 
θριον(ΠΑΕ 1959, 129), εύρέθη δέ δτι μεταξύ τούτου καί τοϋ κυρίως ναοΰ πα
ρεμβάλλεται νάρθηξ. Είς τον άνατολικόν τομέα άπεκαλύφθη δτι τό βόρειον 
πτερόν είναι όμοιας διατάξεως καί άκριβώς συμμετρικόν προς τό νότιον.

Έν άρχή τής εφετινής έρεύνης άπεκαλύφθη ή ΰπαρξις προθύρων προς Ν. 
τοϋ νάρθηκος. ’Αντιστοιχούν προς τό πλάτος του, επικοινωνούν μετά τούτου διά 
θύρας(πίν. 117α),εκτεινόμενα δέ προς τά έξω κατά ±10.00 μ., διαγράφουν έν 
κατόψει ελαφρώς άκανόνιστον τετράγωνον, τό όποιον πρός Ν. κατά τάς γωνίας 
περατοΰται είς δύο πεσσούς.'Η δυτική πλευρά τών προθύρων κλείεται διά τοί
χου μήκους 7.95 μ., άφηνομένης ουτω μεταξύ τούτου καί τοϋ άντιστοίχου νοτίου 
πεσσοΰ διόδου πλάτους 1.95 μ.'Η βορεία πλευρά κλείεται άντιθέτως διά τοίχου 
έκτεινομένου είς μήκος μόνον 1.90μ., άφηνομένου έλευθέρου άνοίγματος πλάτους 
8.10 μ. μέχρι τοϋ βορείου πεσσοΰ.Τό πρός Ν.—μεταξύ τών δύο πεσσών—άνοιγμα 
ματρεΐ 8.45 μ.’Εντός τοϋ χώρου τών προθύρων διεπιστώθη δτι ύψοΰντο τέσσαρα 1

1 Κατά τήν έφετινήν έρευναν συνειργάσθησαν ώς βοηθοί οί τελειόφοιτοι τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Δημήτριος Χατζηκώστας, ’Αναστάσιος 
Παπαδόπουλος καί Δίς Μαργαρίτα Κουμουζέλη.
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εσωτερικά στηρίγματα, διατεταγμένα συμμετρικώς εκατέρωθεν τοϋ διά της θύ- 
ρας διερχομένου άξονος, άλλ’ άνίσως άπδ τούτου άνά ζεύγη—ή μεταξύ των νοτί
ων πεσσών άπόστασις μετρεΐ 4.05 μ., ή μεταξύ των βορείων 3.30 μ. Ουτω δέ, 
άντί νά είναι διευθετημένη ή έσωτερική διάταξις τοϋ προπύλου κανονικώς κατά 
παράλληλα κλίτη, διεμορφοΰτο εις το μέσον τούτου χώρος χοανοειδής, μέ κορυφήν 
προς το άνοιγμα τής θύρας, διά νά διευκολύνη πιθανώτατα την κυκλοφορίαν τοϋ 
προ αύτής συνωθουμένου πλήθους προσκυνητών, 6χι δέ τόσον κατά την είσοδον 
εις τήν εκκλησίαν όσον κατά την έξοδον έξ αυτής, ως άφήνει νά έννοήσωμεν ή 
διάταξις τοϋ προπύλου έν συνδυασμώ προς τήν μετά προστώου θύραν τήν άνοι- 
γομένην παρά το νότιον πτερόν (ΠΑΕ 1959, 128 πίν. 1 ΙΟβ)· διότι φαίνεται 
σαφώς ότι τά ανοίγματα τοϋ προπύλου ήσαν διευθετημένα κατά τήν έννοιαν 
τοϋ νά στρέφουν τά πλήθη προς τά ΝΑ., διά νά παρατείνουν τήν παραμονήν 
των εκεί εις τήν ύπήνεμον έκτασιν, τήν προστατευομένην ύπο τοϋ όγκου 
τοϋ κτηρίου. Τό πρόπυλον έστεγάζετο προφανώς διά ξύλινης στέγης.

Εντός τοϋ προπύλου παρά τον δυτικόν τοίχον καί εις άπόστασιν 0.55 μ. 
άπό τής βόρειας γωνίας άπεκαλύφθη έντος τοϋ έδάφους τετράπλευρος κατα
σκευή (0.25 X 0.25 μ.), τής οποίας αί δύο πλευραί εύρέθησαν έπενδεδυμέναι 
διά πλίνθων. Όμοια κατασκευή, διαστάσεων 0.28 X 0.34 μ. άλλ’ όλιγώτερον 
επιμελούς εργασίας —■ μέ πλευράς έπενδεδυμένας διά τεμαχίων πλίνθων — πι- 
θανώτατα δέ μεταγενεστέρα τής πρώτης, άπεκαλύφθη καί παρά τήν νοτίαν δίο
δον προς το πρόπυλον εις άπόστασιν 6.35 μ. από τής γωνίας, μεταξύ δέ τού
των, εις άπόστασιν 3.95 μ. άπό τής γωνίας, εύρέθη ιωνική βάσις κατά χώραν 
(διάμ. 0.27 μ.) μετά γόμφου καί αΰλακος διά τήν μολυβδέγχυσιν. Πιθανώς 
αΰτη έχρησίμευεν ως βάσις υποστάτου λεκάνης τίνος τελετουργικών ραντι- 
σμών- περί τών δύο άλλων κατασκευών υποθέτω ότι έχρησίμευον προς έμπη- 
ξιν ξύλινων υποστατών κιβωτιδίων εισφορών χάριν τών λογιών (έλεημοσυνών).

Ό νάρθηξ, πλάτους 9.20 μ., εκτείνεται πέρα τών πλαγίων τοίχων τής 
βασιλικής, είναι δέ ως καί τό εγκάρσιον κλίτος πενταμερής. Τά μέρη του χω
ρίζονται διά τριβήλων σχηματιζομένων έκ ζευγών κιόνων έν μέσω παραστά- 
δων τοποθετημένων κατά τήν προς Δ. προέκτασιν τών κατά μήκος συνθετι
κών γραμμών τοϋ κυρίου σώματος τής βασιλικής (πίν. 118).’Από Δ. ό νάρθηξ 
είναι προσιτός έκ τοϋ ήμικυκλικοΰ αίθριου διά δύο θυρών, άνοιγομένων άνά 
μίαν άμέσως έκατέρωθεν τοϋ μεσαίου έκ τών χώρων του.

Τό αίθριον είναι συντεθειμένον έκ τοϋ ήμικυκλικοΰ περίδρομου, τοϋ έπι- 
σημανθέντος κατά τήν περυσινήν έρευναν (ΠΑΕ 1959, 129) καί μιας στοάς 
έκτεινομένης κατά τήν έννοιαν τής χορδής τοϋ ημικυκλίου, έν επαφή προς τον 
νάρθηκα (πλάτος στοάς 6.20 μ.) (πίν. 117β). Παραστάδες, άνά μίαν εις τά 
πέρατα τοϋ περίδρομου, έπεβεβαίωσαν τήν ύπόθεσιν ότι οδτος διεμορφοΰτο 
έκατέρωθεν εις στοάς. Έκ τών καμπύλων τούτων στοών ούδέν άλλο λείψανον
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διεσώθη κατά χώραν, ούτε δέ καί έκ τής άνατολικής στοάς, τής κατά μήκος 
τής χορδής.'Υπολογίζω ότι έκατέρα των καμπύλων στοών διεμορφοΰτο ώς τρί- 
λοβον άνοιγμα έκδύο κιόνων μέ μεταξόνιον άπόστασιν 2.80 μ. Τό μεταξόνιον 
τούτο συμπίπτει καί προς τό ύπολογιζόμενον διά τήν άποκατάστασιν τής 
άνατολικής στοάς, τής κατά τήν χορδήν δηλαδή τοϋ αίθριου. Τά δύο άνοίγμα- 
τα επικοινωνίας μεταξύ των σκελών του καμπύλου περίδρομου καί τής κατά 
τήν χορδήν στοάς φαίνεται νά μή έκλείοντο· ενεκα δέ τοϋ μεγάλου πλάτους 
των (3.55 μ.) ύποθέτω ότι διεμορφοΰντο ώς δίβηλα, συμφώνως άλλως καί 
προς τον χαρακτηριστικόν πλούτον αρχιτεκτονικών μορφών τοϋ όλου οικοδο
μήματος.

Εντός τοϋ αίθριου περικλείεται ή πέρυσιν άνασκαφεΐσα φιάλη (ΠΑΕ 
1959,129) καί παρά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν της τό επίσης πέρυσιν έρευνη- 
θέν φρέαρ (αύτ. σ. 129), τοϋ οποίου εφέτος άπεκαλύφθη ή όλη περίμετρος τοϋ 
τετραπλεύρου κτιστού στομίου του. Δύο συνεχόμεναι έκ τών έξωτερικών 
πλευρών τοϋ φρεατοστομίου διαμορφοΰνται άπροσδοκήτως έν είσοχή — ή μία 
καμπύλη καί ή έτέρα γωνιώδης—,ή μία όμορρόπως καί ή έτέρα άντιρρόπως προς 
τήν καμπύλην τής στοάς- φαίνεται νά έπεδιώχθησαν διά τής διαμορφώσεως 
ταύτης αίσθητικαί εντυπώσεις.

’Από τής αυλής ήτο προσιτόν τό αϊθριον διά τριών άνοιγμάτων: τής γνω
στής μνημειώδους ·— μετά προστώου — εισόδου άνοιγομένης εις τό μέσον τής 
άνατολικής πλευράς τής αύλής (ΠΑΕ 1959, 129 πίν. 112β), καί δύο— άνά 
μίαν — κατά τό προς Α. πέρας τών πλαγίων στοών τής αύλής. Τής νοτιάς έκ 
τών θυρών τούτων διεσώθη τό μαρμάρινον κατώφλιον κατά χώραν, όθεν συμ- 
περαίνεται ότι τό αίθριον άπεκλείετο άπό τής αύλής διά θυροφύλλων.

Εκατέρωθεν τής άνατολικής στοάς τοϋ αίθριου υπάρχουν άνά εν, σχεδόν 
τετράγωνον διαμέρισμα( J=5.60x±5.50 μ.), προσιτόν έκ τής στοάς- φαίνεται νά 
έχρησίμευον ώς κλιμακοστάσια άνόδου προς τό υπερώον τοϋ νάρθηκος. Λείψα
να τοιχαρίου έκ μιάς σειράς πλίνθων είς άπόστασιν 1.30 μ. άπό τοϋ βορείου 
τοίχου τοϋ βορείου έκ τών έν λόγω διαμερισμάτων (πίν. 118) ύποδηλοΰν ότι 
αί κλίμακες ήσαν πιθανώτατα ξύλιναι. Τής θύρας τοϋ νοτίου έκ τών διαμερισμά
των τούτων διεσώθη τό μαρμάρινον κατώφλιον κατά χώραν (πίν. 119).

Ό νάρθηξ έπικοινωνεϊ προς τά κλίτη τοϋ κυρίως ναοΰ διά τριών άνοιγμά- 
των. Τά άνοίγματα τά όδηγοΰντα προς τά πλάγια κλίτη έχουν τήν μορφήν 
άπλής θύρας.Τό άνοιγμα τό όδηγοΰν προς τό μεσαΐον κλιτός περιλαμβάνεται με
ταξύ δύο παραστάδων. Είς τό μεταξύ τών παραστάδων τούτων άνοιγμα—πλάτους 
14.55 μ.— παρατηρούνται έπί τοϋ δαπέδου άφ’ ενός—προς τά άκρα καί έν έπα- 
φή πρός τάς παραστάδας—υπολείμματα τοιχίων κατεσκευασμένων δι’ έλαφρών 
ύλικών καί διατηρούντων λείψανα όρθομαρμαρώσεως καί άφ’ έτέρου — είς 
τήν μεταξύ τών τοιχίων άπομένουσαν λωρίδα—τύποι άφαιρεθείσης σειράς
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παχειών μαρμάρινων πλακών, έξεχουσών του δαπέδου δίκην στυλοβάτου (διε- 
σώθη κατά χώραν μόνον μικρόν άπότμημα) (πίν. 120). Έπί τη βάσει των 
στοιχείων τούτων συνάγεται ότι μεταξύ του νάρθηκος καί τοϋ μεσαίου κλιτούς 
έξετείνετο κιονοστοιχία, έχουσα μεταξόνιον 2.80 μ., ότι δηλαδή έσχηματίζετο 
πεντάβηλον, τοϋ οποίου όμως τά άκραΐα άνοίγματα έφράσσοντο διά κτιστών 
θωρακίων.

Τοϋ κυρίως ναοΰ άπεκαλύφθη εφέτος ολόκληρον τό μήκος. Μετρεΐ— 
έντεΰθεν τής γραμμής τοϋ συστήματος τών δυτικών στηριγμάτων τοϋ εγκαρ
σίου κλιτούς μέχρι τοϋ πενταβήλου —80.15 μ. Οί πλάγιοι τοίχοι του διαμορφοΰν- 
ται μέχρι τοϋ πέρατός των κατά την ήδη γνωστήν τάξιν, έφωδιασμένοι δηλαδή 
έσωτερικώς διά τυφλών τόξων ομοίως συνεχίζονται καί οί στυλοβάται τών 
κιονοστοιχιών, έκατέρα τών οποίων, ως διαπιστοΰται ήδη, άπετελεΐτο έξ εί
κοσι τριών (23) κιόνων. Πρός Δ. αί κιονοστοιχίαι άπέληγον εις παραστάδα. 
Έκ τών βάσεων κιόνων τών έφέτος άποκαλυφθέντων δυτικών μερών τών 
κιονοστοιχιών εύρέθη διασωζομένη κατά χώραν μόνον μία. Μετά τον άπό Δ. 
τρίτον κίονα άμφότεροι οί στυλοβάται διακόπτονται, σχηματιζομένων άνά μίαν 
διόδων επικοινωνίας μεταξύ τών κλιτών.

Τό βόρειον τμήμα τοϋ εγκαρσίου κλιτούς είναι, κατά τήν κάτοψιν, απολύτως 
άντίστοιχον πρός τό νότιον, εξαιρέσει διαφορών τινων ως πρός τήν στάθμην τών 
δαπέδων καί τά άνοίγματα τών έκατέρωθεν προσκτισμάτων (πίν. 121α).'Ο τε
τράγωνος βορειοδυτικός του χώρος, τοϋ όποιου ή είσοδος έκ τοϋ βορείου κλι
τούς καί τό κατά 0.19 μ. ύψηλότερον δάπεδον εΐχον έπισημανθή άπό τοϋ 1958 
(ΠΑΕ 1958,121 πίν. 92α), εύρέθη άπολύτως κενός (πίν. 122). Εις τό καθ’ 
αύτό πτερόν διεσώθησαν κατά χώραν τρεις έκ τών βάσεων τής κιονοστοιχίας 
του (πίν. 121α), ως πρός τήν στάθμην δέ τών δαπέδων τών δύο τμημάτων του 
άπεκαλύφθη ότι τοϋ έξω τμήματος τό δάπεδον κεΐται κατά 0.08 μ. χαμηλό- 
τερον τής στάθμης τοϋ πρός τά έσω — άντιθέτως πρός τήν διάταξιν τών δα
πέδων τοϋ νοτίου πτερού ‘.Του έσω τμήματος τοϋ βορείου πτερού τό δάπεδον 
κεΐται κατά 0.20 μ. χαμηλότερον τής στάθμης τοϋ δαπέδου τοϋ βήματος. 
Εις τήν βορειοανατολικήν γωνίαν τοϋ πτερού παρατηρεΐται κυκλοτερής οπή, 
διαμέτρου 0.14 μ., πλαισιουμένη ύπό περιτενείας («πατούρας») πρός στή- 
ριξιν πώματος εις πλάκα τοϋ δαπέδου (πίν. 121β)- ύπό τήν οπήν άρχεται 
οχετός έκτεινόμενος πρός Ν. ύπό τήν πλακόστρωσιν. Προφανώς πρόκειται 
περί τοϋ χωνευτηρίου. 'Ο ’ίδιος χώρος κατά τήν βορειοδυτικήν του γωνίαν 
είναι έφωδιασμένος καί διά κτιστού έδράνου («πεζουλιού») (μήκ. 0.52, πλάτ. 
0.32 καί ύψους 0.30 μ.), έπενδεδυμένου διά πλακών καί χρησιμεύοντος, πι- 1

1 Εις τό νότιον πτερόν τό δάπεδον τοϋ έξω τμήματος εΤναι κατά 0.26 μ. ύψηλότε
ρον τοϋ έσω (ΠΑΕ 1956, 166, πίν. 66α).
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θανώς, ώς βάθρου κιβωτιδίου.’Αργότερου εντός του προς τά έσω τμήματος τοϋ 
πτερού, εις άπόστασιν 1.80 μ. άπό του άνατολικοΰ τοίχου καί 1.23 μ. άπό τής 
κατ’ Α. θύρας επικοινωνίας προς τό βήμα, έκτίσθη επί τοϋ μαρμαροστρώτου 
δαπέδου τοίχος μήκους 1.87 καί πάχους 0.63 μ. δι’ άργολιθοδομής μετ’ άσβέ- 
στου, κατευθυνόμενος άπό Ν. προς Β. Σώζεται εις δψος ±0.50 μ., φαίνε
ται ώς μεμονωμένου πεζούλιον, πιθανώς δ’ έχρησίμευεν ώς έπιμήκης τράπεζα, 
τής οποίας ή άνω πλάξ δεν διεσώθη. 'Η λειτουργική αυτή προσθήκη είναι, 
πιθανώτατα, σύγχρονος προς τό παστοφόριον τό διαμορφωθέν εντός τοϋ άν- 
τιστοίχου τμήματος τοϋ νοτίου πτερού (ΠΑΕ 1956, 169). ’Επικοινωνεί δέ 
καί τό βόρειον πτερόν, ώς τό νότιον, διά θύρας προς τά έξω άντιστοίχως, άλλ’ 
ή θύρα τοϋ βορείου πτερού είναι άνεύ προστφου, άρα δευτερευούσης σημα
σίας- έξω αυτής τό έδαφος είχε παραμείνει άνώμαλον.

Τό βόρειον πτερόν εΐχεν άρχικώς καί θύραν επί τοϋ βορείου τοίχου, ήτις 
όμως ένετειχίσθη, τροποποιηθέντος του άρχικοΰ σχεδίου, άλλ’ ότε πλέον εΐχεν 
ύψωθή ό τοίχος, άκριβώς ώς παρετηρήθη καί είς τό νότιον πτερόν" προσετέθη 
τότε καί προς Β. είς τετράγωνος εξωτερικός χώρος (5.70 X 5.70 μ.), άντί- 
στοιχος προς τον συγχρόνως τότε προστεθέντα έν έπαφή προς τό νότιον 
πτερόν (ΠΑΕ 1956, 166).

'Η μεταξύ τοϋ βορείου καί τοϋ νοτίου πτερού διαφορά στάθμης δαπέδων 
(βλ. άνωτ. σ. 148) ώς επίσης ή διαφορά σημασίας τών προς τά έξω θυρών τών 
χώρων τούτων, έν συναρτήσει μάλιστα προς την παρουσίαν λειτουργικών κατα
σκευών μόνον εις τό βόρειον πτερόν, ύποσημαίνουν διάφορον λειτουργικήν χρη
σιμότητα τοϋ βορείου πτερού άπό έκείνης του νοτίου. Τό προστώου τοϋ νοτίου 
πτερού προσδίδει έπισημότητα, ή δέ ύψηλοτέρα στάθμη δαπέδου τοϋ προς τά 
έξω τμήματός του προσδίδει είς τοΰτο τον χαρακτήρα έξέδρας. Είναι σαφές 
ότι ό προορισμός τοϋ βορείου πτεροΰ, έφωδιασμένου διά κατασκευών, διά 
τών όποιων έξυπηρετείτο ή τέλεσις τής θείας λειτουργίας, ήτο διάφορος τοϋ 
λειτουργικού προορισμού τοϋ νοτίου πτεροΰ.

Γό βορειοανατολικόν έξωτερικόν πρόσκτισμα έχει, έν άντιθέσει προς τό 
νοτιοανατολικόν, μίαν μόνον είσοδον, άπό Β., τοϋ μαρμάρινου κατωφλιού της 
διασωθέντος κατά χώραν. Τό δάπεδον τοϋ χώρου τούτου εύρίσκεται είς βάθος 
±1.50 μ. άπό τοϋ κατωφλιού (πίν. 123), ή κάθοδος δέ μέχρις αύτοΰ έγίνετο διά 
συστήματος ξύλινων πλατυβάθμων φερομένων έπί οριζοντίων δοκών έμπηγνυο- 
μενων κατά τό έτερον τών άκρων έντός τών τοίχων, έν συνεχεία δέ διά ξυλίνου 
κεκλιμένου έπιπέδου ευρισκομένου έν έπαφή προς τον άνατολικόν τοίχον καί 
κατερχομένου μέχρι τοϋ δαπέδου (πίν. 124α).’Εντός τοϋ χώρου τούτου εύρέθη 
μια ιωνική βάσις (διάμ. 0.255 μ.) κατά χώραν, τά υπόβαθρα τριών άλλων 
βάσεων μή διασωθεισών καί είς κίων άκέραιος έξ ωραίου τεφροΰ μαρμάρου 
(ύψ. 1.78, διάμ. κάτω βάσεως 0.21 μ.). Αί βάσεις τοποθετημέναι είς τάς
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γωνίας νοητού τετραγώνου καί εις άπόστασιν 2.25 μ. απ’ άλλήλων, έν συν- 
δυασμώ δέ προς τον κίονα, σημαίνουν δτι εντός τοϋ περιγραφομένου προσ- 
κτίσματος περιεκλείετο κιβώριον, τό όποιον έστέγαζε πιθανώτατα σαρκο
φάγον, συμφώνως προς τύπον παραδεδομένον μέσω βυζαντινών μικρογρα
φιών *. Πρόκειται, συνεπώς, περί μαυσωλείου έπισήμου τίνος προσώπου5. 
Τό δάπεδον εύρέθη άκατασκεύαστον καί είναι αμφίβολον αν έπερατώθη τό 
κιβώριον καί αν έσκέπασέ ποτέ σαρκοφάγον. 'Οπωσδήποτε είχε χρησιμο- 
ποιηθή ό χώρος. Εντός αύτοΰ εύρέθησαν λύχνοι — περί τούς δεκαπέντε—καί 
νόμισμα τοϋ Θεοδοσίου Β'(;)*.

Προ τής θύρας τοϋ μαυσωλείου προσεκτίσθη μικρός νεκρικός θάλαμος 
(έσωτερικαί διαστάσεις: μήκος ±2.95, πλάτος ±2.00 μ.), ό όποιος έχει είσοδον 
ομοίως άπό Β., περικλείει δ’ ενα τάφον κτιστόν εντός τοϋ εδάφους (πίν. 123). 
Ό τάφος εύρέθη έν μέρει άνοικτός καί διατεταραγμένος, περιείχε δέ κτέρισμα 
μίαν λάγηνον. Έπί τοϋ καλύμματος του, έξ άκατεργάστων ψαμμιτικών πλα
κών, έπέκειτο άλλοτε καί πλάξ μαρμάρινη, σχηματιζομένου σήματος υπέρ τό 
έδαφος4.'Η πλάξ εκείνη έκοσμεΐτο διά πλαισίου καί μεγάλου χρίσματος, είχε 
τοποθετηθή άνεστραμμένη, συληθεΐσα δέ εις παλαιούς χρόνους εϊχεν άφήσει 
τό άποτύπωμα τοϋ γλυπτοΰ αύτής διακόσμου έπί τής ύπολειφθείσης στρώσεως 
άμμοκονίας. Τεμάχιον θωρακίου όμοιου τύπου, διασώζον έπί τής 8ψεώς του 
λείψανα άμμοκονίας, ετυχε νά περισυλλεγή 8χι προ πολλοΰ έν μέσφ κρημνι- 
σμάτων παλαιοχριστιανικοΰ συνοικισμού έπισημανθέντος εις την περιοχήν τοϋ 1 2 3 4

1 Προχείρως πρβλ. τήν μικρογραφίαν τοϋ Ίβήρ. Κώδ. 463 φ. 120“ ΑΕ 1931, 80, 
είκ. 16 (Α. ΞτγγΟΠΟΓΛΟΣ).

2 Τά έπιχρίσματα των τοίχων (πίν. 124α) προϋποθέτουν μόνιμον ξύλινον σύστημα 
προσπελάσεως εις τοϋτο.

3 Ή διαφορά είς τήν διάταξιν των θυρών των κατ’ Α. προσκτισμάτων ύποδηλοΐ 
καί διαφοράν ώς προς τόν προορισμόν των χώρων τούτων. Μετά τήν άνασκαφήν τοϋ νο
τιοανατολικού προσκτίσματος είχε παραμείνει άσαφής ό προορισμός του (ΠΑΕ 1956, 166). 
Ή διάταξις δμως των θυρών του, άνοιγομένων πρός Α. καί Δ. καί σχεδόν άπέναντι άλλήλων, έν 
άντιθέσει πρός τήν θέσιν τοϋ ένός καί μόνου ανοίγματος τοϋ βορειοανατολικοΰ προσκτίσματος, 
τοϋ όποιου ό νεκρικός προορισμός είναι, ώς εϊδομεν, σαφής, υποβάλλει τήν έννοιαν τής διελεύ- 
σεως. Φαίνεται δτι είς τόν χώρον έκεϊνον πρέπει ν’άναγνωρίσωμεν χώρον παραμονής ή άνα- 
παύσεως τών κληρικών πρό καί μετά τήν λειτουργίαν, ίσως τόν «άσπαστικόν οίκον», δπου 
ό έπίσκοπος έδέχετο τάς προσρήσεις. Ή μνημειώδης δέ — μετά προστώου — άνατολική 
είσοδος είς τό νότιον πτερόν καί ό χαρακτήρ τοϋ πρός τά έξω—πρός Ν.—τμήματός του ώς 
εξέδρας υποβάλλουν τήν ιδέαν δτι ό χώρος οδτος έχρησίμευεν ώς θέσις ειδικής κατηγορίας 
προσώπων, έκείνων, ίσως, τών όποιων ό έπίσκοπος, άπομονούμενος άπό τοϋ πλήθους τών 
πιστών, έδέχετο τάς προσρήσεις.

4 Πρβλ. τόν πρώτον τής συστάδος τάφων νοτίως τής άψΐδος (ΠΑΕ 1956, 172) καί 
τόν τάφον νοτίως τής αύλής (ΠΑΕ 1959,134).
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'Αγίου Γερασίμου1. Ή σύμπτωσις αδτη δεν οδηγεί άπαραιτήτως είς την δια
τύπωσήν σκέψεως περί ταυτίσεως της ώς άνωτέρω έπιταφίου πλακός προς τό 
έν λόγω τεμάχιον θωρακίου- προσφέρει δμως ενδειξιν περί του δτι τουλά
χιστον μέρος του μαρμάρινου ύλικοΰ τοϋ άνασυρθέντος έκ του έρειπιώνος τής 
περιοχής του 'Αγίου Γερασίμου προέρχεται έκ τής βασιλικής τοϋ Λεχαίου.

Εκατέρωθεν των δυτικών μερών τοϋ κυρίως ναοϋ άπεκαλύφθησαν πλή
ρως τα πέρυσιν έπισημανθέντα προσκτίσματα. Έκ τούτων τό νοτιοδυτικόν 
(πίν. 125)—έντεΰθεν τής πέρυσιν άποκαλυφθείσης ένότητος έκ δύο χώρων 
εκατέρωθεν διαδρόμου, τής χαρακτηρισθείσης ώς «πύργου» (ΠΑΕ 1959, 128) 
—σύγκειται έκ δύο μερών, δεν είναι δμως σαφής ό τρόπος τοϋ άρχικοΰ διαχω- 
ρισμοΰ τούτων, διότι είς μεταγενεστέραν έποχήν άντικατεστάθη ή άρχική διά- 
ταξίς των.Έκ τής άρχικής διατάξεως διακρίνονται σαφώς δύο άπέναντι άλλή- 
λων παραστάδες άνίσου μήκους καί πάχους2 καί μεταξύ τούτων, είς άπό- 
στασιν 1.25 μ. άπό τής βόρειας παραστάδος, μόλις ίχνευόμενον λείψανον τοί
χου διαστάσεων 0.56 X 0.54 μ. Επειδή ή άπόστασις 1.25 μ. άντιστοιχεΐ 
προς τό τρίτον τής μεταξύ τών δύο παραστάδων άποστάσεως (4.75 μ.), 
δταν άφαιρεθή προηγουμένως τό διπλάσιον τοϋ μήκους τοϋ διαμέσου τοίχου 
(0.54 X 2), συνάγεται μετά πολλής πιθανότητος δτι άρχικώς είς τό σημεΐον 
τοϋτο παρενεβάλλετο τρίβηλον. Τό δυτικόν μέρος τοϋ έν λόγω προσκτίσματος 
είναι έστρωμένον λίαν έπιμελώς διά μαρμάρινων πλακών καί έπικοινωνεΐ άφ’ 
ένός προς τον νάρθηκα καί άφ’ έτέρου προς τό νότιον κλίτος. Τό ανατολικόν 
μέρος είναι έστρωμένον διά πήλινων πλακών μετ’ ίσης έπιμελείας, έπικοινωνεΐ 
δέ διά τοϋ στενοΰ διαδρόμου, τοϋ πέρυσιν άποκαλυφθέντος, προς τον πέρυσιν 
έπίσης όμοΰ μετά τοϋ διαδρόμου άποκαλυφθέντα χώρον, τον προσεκτισμένον νο- 
τίως τοϋ «πύργου» (ΠΑΕ 1959, 128) καί ακολούθως διά τοϋ χώρου τούτου 
έπικοινωνεΐ προς τά εξω.

’Εντός τοϋ πρώτου έκ τών περιγραφομένων χώρων παρατηρεΐται μεταξύ 
τών πλακών τοϋ μαρμαροστρώτου δαπέδου σειρά έκ πλακών πλινθίνων, ή οποία 
έκτείνεται άνατολικώς τής θύρας επικοινωνίας προς τό νότιον κλίτος, έν έπαφή 
προς τον τοίχον μέχρι τής βόρειας παραστάδος" πιθανώς τοϋτο σημαίνει δτι είς 
τήν θέσιν αυτήν υπήρχε κατασκευή τις έπιμήκης, έκτεινομένη μεταξύ τής θύρας 
καί τής παραστάδος, πιθανώς τράπεζα κτιστή, συμπαγής ή καί μέ ξυλίνην άνω 
πλάκα (πρβλ. άνάλογον διάταξιν κατωτ. σ. 164). ’Αλλά μετά τήν άποπερά- 
τωσιν τών έντός τοϋ χώρου τούτου έργασιών προσετέθη καί διαχωριστικόν 
τοιχάριον πάχους 0.35 μ., τοϋτο βαΐνον παραλλήλως προς τον νότιον τοίχον καί 
είς άπόστασιν 1.00 μ. άπό έκείνου. Τό τοιχάριον διεσώθη μέχρι μήκους μόνον 1 2

1 Βλ. ΠΑΕ 1956, 165, πίν. 65α. Περί τοΰ συνοικισμού πρβλ. ΠΑΕ 1959, 139,.
2 Η βόρεια παραστάς άπετέλεσεν Ιν σώμα μετά έξωτερικής άντηρίδος.
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±3.30 μ. άπό τοϋ δυτικοΰ τοίχου του περί οδ ό λόγος χώρου, φαίνεται όμως 
ότι έξετείνετο καθ’ όλον τό μήκος τούτου1, άφηνομένης, ίσως, μικρας διόδου 
κατά τά ανατολικά του μέρη- τό ύψος του φαίνεται ότι δεν ύπερέβαινε τά 
0.80 - 1.00 μ. Άπεχωρίζετο οΰτω εντός του προκειμένου χώρου λωρίς πλάτους
1.00 μ., έν εΐδει «παστοφορίου», κατά τον τύπον τοϋ παστοφορίου τοϋ δι- 
ευθετηθέντος εντός τοϋ νοτίου πτεροΰ παρά τό βήμα (ΠΑΕ 1956, 169).

'Ο δεύτερος έκ των περιγραφομένων χώρων ή το έφωδιασμένος άφ’ ένός 
δι’ εδράνων, ύπό μορφήν πεζουλιού έκτεινομένου κατά μήκος τοϋ νοτίου τοί
χου του, καί άφ’ ετέρου δι’ άποχετευτικοΰ συστήματος, ύπό μορφήν, ώς πι
στεύω, «νεροχύτου» όψηλοΰ, τοποθετημένου μετά τό πεζούλιον, προ τοϋ δια
δρόμου. Τό σύστημα τοΰτο άφηρέθη άργότερον — πιθανώς μετά την καταστρο
φήν τής βασιλικής — διεσώθη όμως ό οχετός του, διατρυπών τον τοίχον εις 
όψος 0.55 μ. άπό τοϋ δαπέδου καί έκβάλλων έξω (προς Ν.), άρχόμενος βεβαίως 
άπό μή διασωθείσης λεκάνης. Μετά τό υδραυλικόν τοΰτο σύστημα ύπήρχεν 
έντός τοϋ διαδρόμου έτερον, τοϋ οποίου διεσώθη μόνον πήλινος σωλήν χαμηλά 
διαπερών τον τοίχον καί έκβάλλων προς τά έξω.

’Επί τή βάσει τής όλης διατάξεως τοϋ νοτιοδυτικού προσκτίσματος ώς 
καί των ώς άνωτέρω λειτουργικών κατασκευών του είναι εύλογον νά έξηγη- 
θή τοΰτο ώς διακονικόν. Χαρακτηριστική είναι εις τό διακονικόν τοΰτο ή πα
ρουσία τοϋ «παστοφορίου», προωρισμένου πιθανώς ώς τόπου άποθέσεως 
τών μή εύχαριστιακών προσφορών (καρπών κλπ. )■ έπίσης χαρακτηριστικός 
είναι ό εφοδιασμός τοΰ διακονικού δι’ άποθήκης.

Τό βορειοδυτικόν πρόσκτισμα άποτελεϊται έκ δύο χώρων: τοΰ πέρυσιν 
άποκαλυφθέντος (μήκ. 9.10 καί πλ. 6.20 μ.), προσιτοΰ έκ τοΰ βορείου κλιτούς, 
καί ένός μεγαλυτέρου (μήκ. 17.20 καί πλ. 6.20 μ.), έκτεινομένου έν συνεχείς προς 
Δ. τοΰ προηγουμένου.Τό δεύτερον συγκοινωνεί μετά τοΰ νάρθηκος διά θύρας καί 
είναι έστρωμένον έπιμελώς διά πλινθίνων πλακών (πίν. 124β καί 127 άριστερά). 
Τής θύρας του εύρέθη τό κατώφλιον κατά χώραν. ’Επί τοΰ βορείου τοίχου τοΰ 
χώρου τούτου, κατά τό δυτικόν άκρον του, παρατηρεϊται εις όψος ±0.50 μ. 
άπό τοΰ δαπέδου του άνοιγμα πλάτους 6.00 μ., άλλ’ έντετειχισμένον δι’ εύ- 
τελοΰς τοιχοποιίας κατά μεταγενεστέραν περίοδον τοΰ μνημείου. Άρχικώς 
τό άνοιγμα φαίνεται νά είχε τήν μορφήν τριβήλου. Εις άπόστασιν 2.30 μ. 
άπό τής νοτιοανατολικής γωνίας τοΰ ΐδίου χώρου, ύπό μεταγενέστερον τοί
χον κτισθέντα έν έπαφή προς τον νότιον τοϊχόν του, παρατηρεϊται έπί τοΰ δα
πέδου λείψανον κτιστής κατασκευής, πλάτους 1.45 μ., μόλις δέ προεχούσης ύπό 
τον μεταγενέστερον τοίχον, άλλ’ έκτεινομένης προς τά Ιξω άπό τοΰ καθ’ αυτό

1 Έπί τοϋ σχεδίου είκ. 1 δέν σημειοϋται.
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νοτίου τοίχου είς μήκος 1.40 μ. 'Τπέρ το έδαφος ύψοΰτο ή κατασκευή αδτη 
πλέον των 0.20 μ. —· δσον τουλάχιστον μέρος αυτής φαίνεται ύπό τον μετα
γενέστερον τοίχον.

Έντδς του πέρυσιν άποκαλυφθέντος άνατολικοϋ χώρου του. έν λόγω προσ
κτίσματος, περίπου εις τό μέσον τοϋ βορείου τοίχου του — άπέναντι τής θύρας 
επικοινωνίας του προς τό βόρειον κλίτος τής βασιλικής—οχετός εις ύψος 
0.35 μ. δηλοϊ δτι είς τήν θέσιν αύτήν ύπήρχεν αποχετευτικόν σύστημα ύπό 
μορφήν νεροχύτου. Δι’ ύδραυλικοϋ συστήματος ήτο έφωδιασμένη καί ή μικρά 
κατασκευή ή έξω τής άνατολικής θύρας τοϋ χώρου τούτου (ΠΑΕ 1959,128). 
Είς τα κάτω μέρη τής έπιχώσεώς του έκτεταμένα λείψανα πυράς (παρά τον 
βόρειον τοίχον), όστρακα χονδρών άγγείων, θραύσματα ύαλίνων κανδηλών 
καί μολύβδινα έξαρτήματά των, πήλινοι λύχνοι, δυνάμενα νά θεωρηθούν 
δλα — έν συνδυασμω προς τάς ύδραυλικάς κατασκευάς — ώς λείψανα κατοι- 
κήσεως, ύποδηλοϋν δτι τό βορειοδυτικόν πρόσκτισμα δεν ήτο ίδιαζούσης ίερό- 
τητος. Πιθανώς εξηγείται ώς έγκοιμητήριον (incubatorium), ύπό τήν προ- 
ϋπόθεσιν δτι τά σημειωθέντα λείψανα άνάγονται είς τήν πεντηκονταετίαν 
τής συντόμου ζωής τοϋ μνημείου καί οχι είς τήν μετά τήν καταστροφήν του 
έποχήν, δτε χώροι του μετετράπησαν είς κατοικίας1. Νομίσματα έκ τών λε
γομένων εποχής τών Βανδάλων, εύρεθέντα έντός τής ώς ανωτέρω έπιχώσεώς 
τοϋ άνατολικοϋ έκ τών χώρο>ν τοϋ έν λόγω προσκτίσματος, δεν προσφέρονται 
είς τήν προκειμένην περίπτωσιν ώς τεκμήρια άκριβοΰς χρονολογήσεως’. Προ 
τής άποδόσεως τής βασιλικής είς τήν λατρείαν είχεν έγκατασταθή έντός τοϋ 
προσκτίσματος τούτου συνεργειών κατασκευής ψηφίδων:!.

Προς Β.τοΰ νάρθηκος θύρα οδηγεί είς περίβολον, έντός τοϋ όποιου έπε- 
σημάνθησαν άφ’ ένός μέρος κυκλοτερούς κτίσματος, προσιτού έκ τοϋ περιβό
λου διά θύρας, τής οποίας τό κατώφλιον διεσώθη κατά χώραν (πίν. 126) καί 1 2 3

1 Βλ. ΠΑΕ 1959, 135 (οίκίαι: 1,2 καί 3).
2 Είς τό βορειοδυτικόν μέρος τοϋ έν λόγω χώρου εύρέθησαν ύπό τήν μνημονευθεϊσαν 

χαρακτηριστικήν έπίχωσιν κρημνίσματα, μεταξύ τών όποιων καί μικρά τεμάχια έκ ψη
φιδωτών καί τοιχογραφιών, κατακείμενα έπί τοϋ άμμώδους έδάφους. Δέν είναι βέβαιον ότι 
τα λείψανα ταΰτα προέρχονται έκ τής άνασκαπτομένης βασιλικής - οπότε ή περί ής ό λό
γος επίχωσις δέον νά χρονολογηθή είς τούς μετά τήν καταστροφήν τής βασιλικής χρόνους— 
καί όχι έξ οικοδομήματος προγενεστέρου (πρβλ. τά κρημνίσματα τά χρησιμοποιηθέντα 
κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ δαπέδου τής αυλής, ΠΑΕ 1959, 131 κέ.).

3 Είς τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τοϋ πρώτου έκ τών χώρων του εύρέθη ύπό τήν στά
θμην τοϋ έκ πλινθίνων πλακών δαπέδου μεγάλη ποσότης άπερριμμένων ύαλίνων ψηφίδων, 
επιχρυσωμένων κατά τήν κυρίαν αυτών οψιν, άναμίξ μετά άποκομμάτων ύαλίνων έπιχρυ- 
σωμένων πλακών, έκ τών οποίων έκόπτοντο αΐ ψηφίδες.
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άφ’ ετέρου μέρος οκταγωνικού κτίσματος (πίν. 127) διαμορφουμένου έσωτερι- 
κώς εις κογχωτόν. Τό οκτάγωνον άπολήγει προς Α. εις προέχουσαν άψϊδα, έχει 
ομοίως θύραν επικοινωνίας προς τον περίβολον, άλλ’ αΰτη φαίνεται να ήνοί- 
χθη κατά μεταγενεστέραν περίοδον τοΰ μνημείου. 'Η άψίς του οκταγώνου εΐ- 
χεν έπισημανθή κατά δοκιμαστικήν τομήν προπέρυσιν, δτε άπεκαλύφθη όμοΰ 
καί ό άνατολικός τοίχος τοΰ περιβόλου. 'Ως ήδη παρετηρήθη, ό τοίχος ουτος 
είναι παρέμβλητος, προστεθείς μεταξύ τής βασιλικής καί τοΰ οκταγώνου μετά 
τήν οίκοδόμησίν των άρχικώς ύπήρχεν επί τούτου θύρα επικοινωνίας πρύς τά 
έξω — προς Α. — ή όποια όμως ένετειχίσθη άργότερον (ΠΑΕ 1958, 125 πίν. 
99α).'0 δυτικός τοίχος τοΰ περιβόλου άνήκει είς δύο οίκοδομικάς περιόδους: 
Τό νότιον τμήμα του, συνδεόμενου δομικώς μετά τοΰ τοίχου τοΰ βορείου κλι
μακοστασίου (βλ. άνωτ. σ. 147), διακόπτεται κανονικώς είς άπόστασιν 0.96 μ. 
από τής νοτιάς γωνίας του άκκουμβα όμως επί συνεχείας τοΰ τοίχου, άλλ’ ή ο
ποία σαφώς άνήκει είς προηγουμένην δομικήν περίοδον. Καί ή υφή των επι
χρισμάτων των δύο τμημάτων τοΰ τοίχου τούτου είναι διάφορος.Ό περίβολος 
ειχεν άρχικώς δάπεδον έστρωμένον, μή διασωθέν όμως. 'Υπό τήν στάθμην 
τοΰ δαπέδου του εύρέθησαν δύο οχετοί συγκείμενοι έκ πήλινων σωλήνων καί 
συγκλίνοντες είς τον μεταξύ τοΰ κυκλοτεροΰς οικοδομήματος καί τοΰ οκτα
γώνου χώρον (πίν. 126-127), αλλά χωρίς νά κεϊνται επί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου. 
Έκ τούτων ό εις, ευρισκόμενος είς χαμηλοτέραν στάθμην, έρχεται έκ τής 
βόρειας δεξαμενής τής αυλής- ό έτερος, είς ολίγον ύψηλοτέραν στάθμην, έρχε
ται έκ τής φιάλης τοΰ αίθριου.

Δεν είναι άπό τοΰδε σαφής ό λειτουργικός προορισμός τών ώς άνωτέρω έπι- 
σημανθέντων περικέντρων κτισμάτων, έν συνδυασμώ μάλιστα προς τάς ώς άνω
τέρω ύδραυλικάς κατασκευάς' άν δηλονότι πρόκειται μαρτύριον μεθ’ άγιάσματος 
ή βαπτιστήριον- πιθανώς είς τό οκτάγωνον δέον νά άναζητηθή τό βαπτιστήριον.

’Εντός τοΰ περιβόλου παρετηρήθη έπί τοΰ έδάφους τομή κατευθυνομένη 
άπό Α.προς Δ.(πίν. 126).’Ηρευνήθη ή έπίχωσις αυτής δυτικώς τών οχετών, 
δέν εύρέθη άξιόλογόν τι, διεπιστώθη δέ μόνον δτι αυτή είχε πληρωθή διά κρη- 
μνισμάτων, μεταξύ τών οποίων περιείχοντο θραύσματα μαρμάρινων μελών 
καί κεραμίδων. Ή τομή φαίνεται ώς σκάμμα θεμελίου, άλλ’ άκανόνιστον, ευ
ρυνόμενου προς Δ., χρονικώς δέ προηγείται τών οχετών (πίν. 126 καί 127).

Άνατολικώς τής βασιλικής έπεσημάνθη διά συστήματος τομών έτερος περί
βολος· ούτος περικλείει αύτήν έξ Α. καθ’δλον τό πλάτος, είναι δέ κατόψεως τρα
πεζιοειδούς, εκτεινόμενος δμως είς μήκος44.70(βορεία πλευρά) καί Α 33.00 μ. 
(νοτία πλευρά).Ό άνατολικός του τοίχος μετρεΐ ±56.10 μ. (άπασαι έξωτερι- 
καί αί διαστάσεις ).Ό περίβολος φαίνεται νά μή έπερατώθη, άφεθέντων τών τοί
χων του ήμιτελών. Κατά τήν νοτιοανατολικήν γωνίαν εϊχεν άνοιγμα πλάτους 
1.30 μ., είς μεταγενεστέραν εποχήν περιωρίσθη τοΰτο κατά 0.80 μ.
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β'. Δάπεδα - μαρμάρινα μέλη: ’Αξιοσημείωτος είναι ή
διαμόρφωσις των δαπέδων τής βασιλικής τοϋ Λεχαίου. Εντός τοϋ κυρίως 
ναοϋ άπεκαλύφθη οτι συνεχίζεται, βέβαια, καί κατά τα δυτικά μέρη ή διά- 
ταξις των δαπέδων του κατά τό γνωστόν σύστημα: νά είναι δηλαδή τοϋ 
μεσαίου μέν κλιτούς τό δάπεδον χαμηλότερου των δαπέδων των πλαγίων 
κλιτών καί έστρωμένον διά μεγάλων μαρμάρινων λευκών ή λευκών μετά 
κυανοτέφρων φλεβών πλακών — ή πλακόστρωσίς του έ'χει διατηρηθή όλιγώ- 
τερον καλώς—, τών πλαγίων κλιτών δέ τά δάπεδα νά είναι έστρωμένα διά 
πλακών πολυχρώμων (ΠΑΕ 1959,133).’Αλλ’ ενώ προ τοϋ τέμπλου τό δάπεδον 
τοϋ μεσαίου κλιτούς εύρίσκεταικατά ±0.16 μ. χαμηλότερου τής στάθμης τών 
δαπέδων τών πλαγίων κλιτών, εκτεινόμενου τούτο προς Δ. βαθμηδόν ταπεινοϋται 
περισσότερον, λαμβάνον έλαφροτάτην κλίσιν συνεχιζομένην μέχρις άποστάσεως 
περίπου 17 μ. άπό τοϋ δυτικοΰ πέρατός του- κατόπιν λαμβάνει κλίσιν άντίθετον, 
προς τά άνω, ωσάν άμφιθεατρικώς. Εις τήν θέσιν συναντήσεως τών δύο άντι- 
θέτως επικλινών επιπέδων κατεσκευάσθησαν επί τοΰ δαπέδου, παρά τούς έκα- 
τέρωθεν στυλοβάτας, άνά εν φρεάτιον ', άπό τούτων δ’ άρχονται δύο οχετοί, 
κατευθυνόμενοι προς Δ. άνά ενα. Έκάτερος τούτων διακόπτεται ύπό άλλου, 
διαμέσου, φρεατίου. Εις τό πέρας τοϋ κλιτούς ύπήρχεν άνά εν ακόμη φρεάτιον, 
παρά τάς παρασπάδας τοΰ πενταβήλου" έκεϊθεν οί οχετοί συνεχίζονται προς 
τον νάρθηκα. "Ομοιου φρεάτιον εύρέθη καί κατά τό προς Δ. πέρας τοΰ νο
τίου κλιτούς, έν συνδυασμώ επίσης προς οχετόν, ή συνέχεια τοΰ όποιου έπε- 
σημάνθη άκολούθως εις τον νάρθηκα μέ κατεύθυνσιν προς Β. Αί κατασκευαί 
αύται έχρησίμευον προφανώς προς άποχέτευσιν τών ύδάτων τών προερχο- 
μένων έκ τής πλύσεως τών δαπέδων ίσως δ’ έξυπηρέτουν καί τήν άκουστικήν 
τής — εν συγκρίσει προς άλλας — εξαιρετικούς μεγάλης ταύτης έκκλησίας, 
άπορροφώντες κάπως τούς άντανακλωμένους ήχους. Άναμφιβόλως όμως ή 
θλάσις τοΰ δαπέδου εις δύο — κάπως άμφιθεατρικώς διατεταγμένα — επίπεδα 
έξυπηρέτει τήν θέαν, διευκολυνομένης όμοΰ καί τής προσλήψεως τών ήχων.

Τό δάπεδον τοΰ βορείου κλιτούς εξακολουθεί νά εύρίσκεται καθ’ δλον τό 
μήκος του εις στάθμην ύψηλοτέραν τών επιπέδων τοΰ δαπέδου τοΰ μεσαίου 
κλιτούς. Τό δάπεδον τοΰ νοτίου κλιτούς, άντιθέτως, διετάχθη κατά τρόπον, 
ώστε ή κατά τό δυτικόν πέρας στάθμη του νά συμπίπτη προς εκείνην τοΰ 
δαπέδου τοϋ μεσαίου κλιτούς κατά τό προς Δ. πέρας τούτου.

Ο νάρθηξ ήτο έστρωμένος διά λευκών πλακών, ως τό δάπεδον τοΰ με
σαίου κλιτούς, είχε όμως συληθή τό πλεϊστον τούτων, διατηρηθέντων μόνον 
τών τύπων των επί τής καλής δι’ άσβεστοκονιάματος όποστρώσεως(πίν. 118). 1

1 Δέν εύρίσκονται έπί τής αυτής εύθείας' τό πρός Β. φρεάτιον άπέχει άπό τοϋ προς Δ. 
πέρατος τοϋ κλιτούς 16.50 μ., τό πρός Ν. άπέχει 17.25 μ.
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’Αξιοσημείωτος είναι ή διαμόρφωσις του δαπέδου του νάρθηκος, ελαφρώς 
κυρτοϋ, ύψουμένου προς τό μέσον, προς Β.δέ καί προς Ν. ταπεινουμένου. 'Ο
μοίως κυρτόν είναι το δάπεδον τής άνατολικής στοάς του αίθριου ώς καί τδ 
δάπεδον του ημικυκλίου του αίθριου (πίν. 118). Άλλ’ αν, προκειμένου περί 
τής κυρτώσεως του δαπέδου του νάρθηκος, δύναταί τις προς έξήγησίν της 
να έπικαλεσθή ώς λόγον τήν έπίτευξιν τάχα άντιστοιχίας προς την έκεΐθεν 
του πενταβήλου στάθμην του δαπέδου του μεσαίου κλιτούς, είναι δμως προ
φανές δτι τοΰ δαπέδου τοϋ αίθριου ή κύρτωσις οφείλεται εις λόγους καθαρώς 
αισθητικούς, ώς άκριβώς αί καμπύλαι τοϋ στομίου τοΰ παρά τήν φιάλην φρέατος 
(βλ. άνωτ. σ. 147).Τοιούτου είδους αίσθητικαί προθέσεις, μή σημειωθεΐσαι μέχρι 
τοΰδε εις άλλα παλαιοχριστιανικά μνημεία, καθόσον τουλάχιστον προχείρως 
γνωρίζω, ύποσημαίνουν δτι ό άρχιτέκτων τής βασιλικής τοΰ Λεχαίου έπεδί- 
ωξε συνειδητώς αίσθητικάς εντυπώσεις. 'Η έν γένει δ’ επιμέλεια εις τήν σύν- 
θεσιν τής κατόψεως καί τήν εφαρμογήν της, ό πλοΰτος των αρχιτεκτονικών 
μορφών, διά τών οποίων άναδεικνύεται ή σύνθεσις, ή χρησιμοποίησις τοΰ φω
τός ώς στοιχείου διαπλάσεως καλλιτεχνικής μορφής, ώς καί αί ώς άνωτέρω 
όπτικαί έκλεπτύνσεις ·, άναβιβάζουν τήν βασιλικήν τοΰ Λεχαίου εις τό επί
πεδον καλλιτεχνικής δημιουργίας καί άναδεικνύουν αυτήν αντιπροσωπευτικόν 
έ'ργον καλλιτεχνικού κέντρου λίαν άξιολόγου. Προς τό παρόν δ’ εχομεν πάντα 
λόγον νά έντοπίσωμεν τό κέντρον τοΰτο εις τήν Κόρινθον.

'Η έφετινή άνασκαφή απέδωσε πολλά έκ τών μαρμάρινων μελών τοΰ 
μνημείου: βάσεις κιόνων (μή κατά χώραν), κίονας άκεραίους καί εις τεμάχια, 
ώς καί ικανόν άριθμόν άλλων μελών.Έκ τών χαρακτηριστικών μελών αξιοση
μείωτα είναι τεμάχια μεγάλου άμφικίονος παραθύρου καί άμφικιονόκρανον — 
εις δύο τεμάχια (πίν. 128β)—άνταποκρινόμενον προς τάς διαστάσεις τοΰ άμφι
κίονος. Έκ τής θέσεως εύρέσεώς των, έντός τής άνατολικής στοάς τοΰ αίθριου, 
δύναται νά συναχθή τό συμπέρασμα δτι προέρχονται έκ μεγάλου πολυλόβου 
παραθύρου άνοιγομένου επί τοΰ δυτικοΰ τοίχου τοΰ νάρθηκος ύπεράνω τής 
στοάς.

Εις τά πρόθυρα τοΰ νάρθηκος δύο υπόβαθρα (postamenta) — έν άκέραιον 
καί έν εις τεμάχια — μέ πλευράς άναγλύφους κοσμουμένας διά ρόμβου, 
συμφυή δέ μετά βάσεων κιόνων 3 (0.60 X 0.60, ολικόν ύψος 0.59 μ.) άλλά μή 
εύρεθέντα κατά χώραν, προέρχονται πιθανώτατα έκ τοΰ πενταβήλου (βλ. άνωτ. 
σ. 148).'Έν δ’ έπίθημα (πίν. 128α), διαστάσεων μικροτέρων τών διαστάσεων 1

1 Τοιαύτη έκλέπτυνσις είναι επίσης ή ΰψωσις τοίχου, ώς αισθητικού βάθους, όπι
σθεν της φιάλης τοϋ αίθριου.

2 Τά κυμάτια τών βάσεων άπεκρούσθησαν κατά μεταγενεστέραν νέαν έπεξεργασίαν 
τών μαρμάρων τούτων, μετά τήν καταστροφήν της βασιλικής.
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των έπιθημάτων των μακρών τοξοστοιχιών (βλ. ΠΑΕ 1959, 131), εύρεθέν 
εις την νοτιοανατολικήν γωνίαν τοϋ νάρθηκος τοποθετημένον έκεϊ μετά προ
σοχής κατά την πρώτην σύλησιν τοϋ μνημείου, προέρχεται πιθανώς ομοίως 
έκ τοϋ πενταβήλου (κάτο) βάσις 0.47 X 0.58, άνω βάσις 0.62 X 0.87, ύψος 
0.33 μ.).

’Εντός τοϋ βορείου πτερού, έκ τοϋ μαρμάρινου ύλικοΰ τοϋ οποίου έσυ- 
λήθη μικρότερον μέρος ή άλλαχοΰ τοϋ μνημείου (πίν. 121α), δύνανται νά ταυτι- 
σθοΰν κορμοί κιόνων, άλλοι—συνήθεις — ώς προερχόμενοι έκ τής κιονοστοιχίας 
τοϋ πτεροΰ καί άλλοι — πολύχρωμοι (τεφροί καί κοκκινωποί) — ώς προερχό
μενοι έκ τής κιονοστοιχίας τής κατεχομένης ύπό τό μέγα βόρειον τόξον (πρβλ. 
τούς όμοιους τής ύπό τό μέγα νότιον τόξον κιονοστοιχίας ΠΑΕ 1956, 170)· 
ομοίως έν θεοδοσιανόν κιονόκρανον (διάμ. 0.48, δψ. 0.56 μ.) (πίν. 129α) καί 
έν έπίθημα άνήκον εις κοινόν μετά τοϋ κιονοκράνου σύστημα (κάτω βάσις 
0.54 X 0.54, άνω βάσις 1.00 X [1.00], δψ. 0.36 μ.) κάί σύνθετα ιωνικά 
κιονόκρανα (πίν. 129β), τινά τών οποίων είναι άξιοσημειώτως καλής έκτελέ- 
σεως.

Διά την έ'νταξιν τών γλυπτών τής βασιλικής τοϋ Λεχαίου εις χρονολο
γικήν σειράν χαρακτηριστικούς χρήσιμα, έκ τών άρχιτεκτονικών της μελών, εί
ναι τά έπίκρανα παραστάδων καί τά γείσα (πίν. 130α)- είναι τά πρωϊμώτερα τών 
άλλων μαρμάρινων μελών, έπειδή άποτελοΰν οργανικά στοιχεία τών τοίχων καί 
συνεπώς εύρίσκονται πλησιέστερον προς τούς χρόνους τής θεμελιώσεως τοϋ 
μνημείου. ’Αξιοσημείωτος είναι ή όμοιότης ώς προς τήν άντίληψιν περί τής 
καλλιτεχνικής των μορφής προς έκείνην τοϋ κιλλιβαντοειδοΰς επιθήματος, 
ΠΑΕ 1959, πίν. 113β, ομοίως έκ τών πρωιμωτέρων μαρμάρινων μελών τοϋ 
μνημείου.

’Εκ τών γλυπτών, τά όποια εύρέθησαν μακράν τών θέσεων τοϋ άρχικοΰ 
προορισμοΰ των, τοποθετημένα έπιμελώς κατά τήν συστηματικήν πρώτην 
άπογύμνωσιν τοϋ μνημείου έκ τοϋ μαρμάρινου ύλικοΰ του, αλλά τών όποιων 
η ταύτισις είναι πρόωρος άκόμη, αξιοσημείωτα διά τήν άκρως λεπτήν έπεξερ- 
γασιαν των είναι δύο θεοδοσιανά κιονόκρανα (πίν. 130β), εύρεθέντα μετά προ
σοχής άποτεθειμένα έντός τοϋ νοτίου κλιμακοστασίου.

’Εντός τοϋ βορείου περιβόλου εύρέθησαν άρκετά μαρμάρινα μέλη άκέραια 
καί εις τεμάχια, άλλα τοποθετημένα εις τό άνοιγμα τοϋ οκταγώνου καί άλλα 
έρριμμένα παρά τον νότιον τοίχον (τεμάχια κιόνων, κιονόκρανα, βάσεις, έπί
κρανα κλπ.), ή διατύπωσις όμως γνώμης περί τής άρχικής θέσεώς των είναι 
πρόωρος άκόμη. Πιθανώς άλλα προέρχονται έκ τοϋ τρίλοβου ανοίγματος, τοϋ 
ύπάρχοντος έπί τοϋ τοίχου τούτου (βλ. άνωτ. σ. 152), καί άλλα έκ τών έπιση- 
μανθέντοιν προσκτισμάτων.

Εύρέθησαν καί εφέτος γλυπτά τής χαρακτηριστικής έκείνης όμάδος, τής
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οποίας άρκετά τεμάχια εΐχον έλθει εις φως πέρυσι, κατακεχωσμένα εντός τής 
αύλής όμοϋ μετά κρημνισμάτων (ΠΑΕ1959, 131 κέ.). Τά νέα παραδείγματα 
—τεμάχια έκ περιθύρων, υπερθύρων (πίν. 131α), γείσων, θωρακίων καί επικρά
νων — εΐχον χρησιμοποιηθή ώς κάλυμμα καί ώς άνω μέρη των τοιχωμάτων 
βόθρου, δστις εΐχεν άνοιγή έσωτερικώς τής νοτίας στοάς τής αύλής, κατά τό 
ανατολικόν μέρος, δπου ή θύρα προς τον κυκλικόν περίδρομον του αίθριου, 
άλλα πλησίον τοϋ νοτίου τοίχου (πίν. 131β). Εις τον βόθρον εκβάλλει οχετός, 
δστις ερχόμενος άπό Ν., από χώρου κατοικίας διατρύπα τον νότιον τοίχον τής 
στοάς. Ή κατοικία κεΐται άνατολικώς τής πέρυσιν άνασκαφείσης οικίας 5 
καί χρονολογείται, ώς εκείνη, μετά την καταστροφήν τής βασιλικής (βλ. 
κατωτ. σ. 163).'Η διάλυσις των άνω μερών του βόθρου προς εξαγωγήν των 
μαρμάρων δεν άπέδωσεν άτυχώς τεκμήρια προς συναγωγήν χρονολογικών συμ- 
περασμάτων1- 2 αν, δηλαδή, ό βόθρος είναι προγενέστερος τής οικίας ή σύγχρο
νος προς αυτήν, ώς έκ πρώτης δψεως φαίνεται. "Αν είναι προγενέστερος — άν 
είναι δηλαδή σύγχρονος προς τον βόθρον τον άποκαλυφθέντα εντός τής αύλής 
(ΠΑΕ1959, 132) καί προς τήν έντός τής αύλής άπόθεσιν κρημνισμάτων(αύτ. 
σ. 131 κέ.), μέ άλλους λόγους άν χρονολογήται εις τήν έποχήν τού ’Ιουστίνου Α' 
(βλ. κατωτ. σ. 160 καί ΠΑΕ 1959,132-33)—δεν εξηγείται, προς τό παρόν τούλά- 
χιστον, ή χρησιμότης του εις τήν θέσιν αύτήν, ενόσω άκόμη ή εκκλησία έλει- 
τουργεϊτο 2· άν είναι σύγχρονος προς τήν οικίαν — άν δηλαδή χρονολογήται 
μετά τήν καταστροφήν τής εκκλησίας — συνάγεται δτι τά ενταύθα χρησιμο- 
ποιηθέντα γλυπτά προέρχονται έκ τής βασιλικής, προχείρως περισυλλεγέντα 
μεταξύ τών ερειπίων της καί δτι, συνεπώς, καί ή έντός τής αύλής άπόθεσις 
κρημνισμάτων καί γλυπτών προέρχεται έκ τών αύτών έρειπίων. Μέ άλλους 
λόγους συνάγεται δτι ή προταθεϊσα χρονολόγησις τής ώς άνωτέρω άποθέσεως 
εις τούς χρόνους τού ’Ιουστίνου Α' δεν άνταποκρίνεται πρός τά πράγματα. 
Πιστεύω δτι ό βόθρος είναι άρχαιότερος τής οικίας καί δτι ή οπή έπί τού 
τοίχου, ώς άπόληξις τού σημειωθέντος οχετού, τυχαίως συνέπεσε πρός τήν 
θέσιν τού βόθρου, διότι εύρίσκεται κάπως ύψηλότερον τής στάθμης τών γλυ
πτών (πίν. 133). ’Εξακολουθώ νά πιστεύω, δηλαδή, δτι τά γλυπτά τής 
προκειμένης όμάδος προέρχονται έκ κτηρίου άρχαιοτέρου τής άνασκαπτομένης 
βασιλικής.

γ'. Θεμελίωσις-Έπιχώσεις: Διά βαθείας τομής, έπενεχθείσης έντός 
τού έδάφους, έξωτερικώς, έν έπαφή πρός τον δυτικόν τοίχον τού έγκαρσίου

1 Μεταξύ τών μαρμάρων εύρέθησαν δύο χαλκά νομίσματα: έν τοϋ 30,υ π.Χ. αί. καί 
έν πολύ έφθαρμένον, διαλυθέν κατά τύν καθαρισμόν του.

2 ’Απομένει ώς έξήγησις τής παρουσίας τοϋ βόθρου εις τήν θέσιν αυτήν ή λειτουρ
γία του πρός χώνευσιν τών ύδάτων πλύσεως τής στοάς ή ή ύπόθεσις δτι είναι παλαιότερος 
τής αύλής (πρβλ. κατωτ. σ. 163).
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κλιτούς καί δι’ έτέρας, έπενεχθείσης εις την γωνίαν την μεταξύ του βορείου 
ώμου της άψΐδος καί του άνατολικοΰ τοίχου του βορείου πτερού, διεπιστώθη 
καί πάλιν δτι το έδαφος, έπί τού οποίου έθεμελιώθη ή βασιλική, είναι άμμώδες 
(πρβλ. ΠΑΕ 1956, 174) Τ Διεπιστώθη επίσης δτι κατά την έναρξιν των 
έργασιών δομής τού κτηρίου έκοιλάνθη έν πρώτοις τδ έδαφος έν γενικαΐς 
γραμμαϊς, ίσοπεδωθέν κατά το σχήμα τδ παρεχόμενον ύπδ τού σκαρίφου, 
καί δτι έντδς τού σκάμματος τούτου διηνοίχθησαν κατόπιν αί τομαί των θε
μελίων. 'Η γραμμή τού θεμελίου τού έγκαρσίου κλιτούς έχαράχθη περίπου
1.50 μ. έντεϋθεν τού χείλους τού σκάμματος (είκ. 2. Πρβλ. πίν. 132β). 
Μετά την δψωσιν τού τοίχου ή άπομένουσα πρδς τά έ'ξω τάφρος έκαλύφθη 
έκ νέου, άφεθείσης παρά τδν τοίχον άκαλύπτου στενής μόνον λωρίδος, πλά
τους ±0.75 μ. καί βάθους τδ πολύ μέχρι ±0.75 μ., πιθανώς πρδς διευκό- 
λυνσιν τής άπομακρύνσεως των ύδάτων των ρεόντων έκ των κεραμίδων 
τής στέγης. Τδ θεμέλιον κατασκευάζεται πάντοτε μέχρις ύψους 1.20 μ. 
άπδ τής στάθμης έδράσεώς του, συνίσταται δ’ έξ απλού άκανονίστου γεμίσμα
τος, φθάνοντος συνήθως μέχρις υψους 0.70 μ., γίνεται δέ κατόπιν, πρδς τά 
άνω μέχρι τής εύθυντηρίας, ή τοιχοδομία του κανονικωτέρα.Άπδ τής εύθυντη- 
ρίας καί άνω ή τοιχοδομία άποβαίνει απολύτως κανονική (πίν. 132α)· ή έξω- 
τερική δέ δψις των τοίχων έπεδιώχθη νά είναι πάντοτε έπιμελημένη, φέρουσα 
διακοσμητικά άρμολογήματα (πίν. 134α), άκόμη καί εις τά μέρη, τά όποια 
έπρόκειτο νά μη φαίνωνται, κρυπτόμενα έντδς τού έδάφους μετά την έκ νέου 
κάλυψιν τής τάφρου.

Κατά την διάνοιξιν των τομών έξωτερικώς των βορείων τοίχων τής βα
σιλικής εύρέθησαν έντδς τής έπιχώσεως τής σχηματισθείσης κατά τήν έποχήν 
τής ύψώσεως των τοίχων νομίσματα, μεταξύ των όποιων τά όψιμώτερα, κοπέντα 
έπί τού αύτοκράτορος Μαρκιανοΰ (450-457 μ.Χ.), χρονολογούν τήν θεμελίωσιν 
τού μνημείου εις τούς χρόνους τού αύτοκράτορος τούτου ή εις τά πρώτα έτη 
τού διαδόχου του Λέοντος Α' (457 - 474 μ.Χ.), ήτοι — κατά συνθήκην — 
περί τδ έτος 460 μ.Χ. Τά δυτικώς τού νάρθηκος μέρη, ως καί τά πρόθυρά του, 
μή συνδεόμενα όργανικώς μετά τού σώματος τής καθ’ αύτδ βασιλικής, προσε- 
τέθησαν μετά τήν ύψωσιν των τοίχων της. Σχετική διαφορά παρουσιάζεται καί 
εις τήν ύφήν των μειγμάτων των άσβεστοκονιαμάτων, μεταξύ δηλαδή τού 
κονιάματος τού χρησιμοποιηθέντος εις τήν τοιχοδομίαν τού κυρίως ναού με
τά τού νάρθηκος καί έκείνου των δυτικών μερών μετά τών προθύρων. Άδυ- 
ναμίαι δέ τινες είς τήν χάραξιν τών καθέτων, συγκεκριμένως δ’ αί έλαφραί 
άποκλίσεις τών μακρών τοίχων τής αύλής άπδ τού άξονος τού μνημείου ώς 
καί ή μή αύστηρώς καθέτως πρδς τήν γραμμήν τού νοτίου τοίχου τού νάρ- 1

1 Περί της ύφής τοϋ έδάφους βλ. καί κατωτ. σ. 165 κέ.
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θηκος τοποθέτησις του δυτικοΰ τοίχου των προθύρων του, οφείλονται άκριβώς 
είς τδ δτι τά μέρη ταϋτα δεν έχαράχθησαν επί του έδάφους συγχρόνως μετά 
του κυρίου σώματος τής βασιλικής, άλλ’ άφοϋ είχε περατωθή τοϋτο, έπ'ι τή 
βάσει δμως, ώς πιστεύω, σκαρίφου ενιαίου, του άρχικοΰ δηλαδή. Αί έν 
λόγω προσθήκαι χρονολογούνται πιθανώτατα εις τούς χρόνους τοϋ Ιουστίνου Α' 
(518-527) (βλ. ΠΑΕ 1959, 132 κέ.).

Εις τό εσωτερικόν ή έπίχωσις είχε κατά τόπους ώς εξής: Εις τό πτερόν, 
μετά τό επιφανειακόν στρώμα τοϋ καλλιεργουμένου έδάφους, υπήρχε στρώμα 
άποτελούμενον έκ κρημνισμάτων ήλλοιωμένων έκ πυράς- έφθανεν εις βάθος 
±1.50 μ. άπό τοϋ σωζομένου υψους τών τοίχων. Είς βάθος ±0.90 μ. τό στρώ
μα τοϋτο διεκόπτετο διά παρεμβλήτου στρώματος τέφρας, κάτω τοϋ οποίου 
έπανήρχετο ή έπίχωσις έκ κρημνισμάτων. Μέχρι βάθους ±0.90 μ. παρουσιά
ζεται καί ή έσωτερική όψις τών τοίχων έφθαρμένη έξ άλλοιώσεων ένεκα πυ
ράς. Μετά τό στρώμα κρημνισμάτων έξετείνετο στρώμα πάχους ±0.30 μ. 
έκ κεραμίδων, μεταξύ τών οποίων ύπήρχον καί σίδηροι ήλοι προερχόμενοι 
έκ τών ζευκτών τής στέγης. Τοϋ στρώματος κεραμίδων τό κάτω μέρος, πά
χους ±0.10 μ., ήτο πατημένον καί σκληρόν. Χαμηλά παρετηρήθησαν μία 
πυρά καί υπολείμματα άφθονα τριμμένων κεραμίδων, υλικόν προωρισμένον 
διά την κατασκευήν κορασανίου.'Η έπίχωσις αδτη εύρέθη κατά μέρη άλλαχοΰ 
άδιατάρακτος καί άλλαχοΰ διατεταραγμένη.

Τούς αυτούς χαρακτήρας παρουσίασεν ή έπίχωσις καί τών άλλων μερών 
τοϋ μνημείου" εύρέθησαν δέ ομοίως, χαμηλά έπί τοϋ δαπέδου, μεγάλαι αλλά 
μεμονωμέναι πυραί, είς τον νάρθηκα παρετηρήθησαν πάλιν υπολείμματα τριμ
μένων κεραμίδων, είς άλλα δέ μέρη τοϋ μνημείου έσημειώθησαν, ιδίως έντός 
τοϋ πτεροΰ, γλυπτά μέλη του τοποθετημένα μετ’ έπιμελείας παρά τούς τοίχους. 
Έπί τοϋ δαπέδου τοϋ πτεροΰ εύρέθησαν σύν τοϊς άλλοις δύο σωροί άχρησιμο- 
ποιήτου φυράματος ασβεστοκονιάματος («χορήγι»), ό έτερος τών οποίων είχε 
παραμείνει τελείως άθικτος. 'Υπολείμματα άσβέστου εϊχον παρατηρηθή καί 
κατά την άποκάλυψιν τοϋ νοτίου πτεροΰ, είχε δέ τότε έξηγηθή ή παρουσία των 
ώς ένδειξις έπισκευής τίνος τής βασιλικής μετά σοβαράν βλάβην ή καί ολικήν 
καταστροφήν καί εΐχεν ύποτεθή δτι αί έργασίαι έκεϊναι έσχετίζοντο προς τάς 
έργασίας οίκοδομήσεως τής έκκλησίας τής έπομένης περιόδου (ΠΑΕ 1956, 
172). Μετά τήν διαπίστωσιν δτι ή μικρά έκείνη έκκλησία, τήν οποίαν μετά τήν 
καταστροφήν τής βασιλικής ήρχισαν νά κτίζουν έντός τοϋ βήματός της, 
δέν ήχθη είς πέρας διακοπεισών τών σχετικών έργασιών ευθύς μετά τήν έναρ- 
ξίν των (ΠΑΕ 1958, 127), άντιλαμβανόμεθα τώρα δτι αί ώς άνωτέρω μάζαι 
φυράματος, αί έγκαταλειφθεΐσαι άχρησιμοποίητοι, προέρχονται έκ τοϋ ύλι- 
κοΰ δομής τής μικράς έκείνης έκκλησίας- καί διαβλέπομεν δτι έκτακτος ά- 
πειλή — κίνδυνος έξ ετοιμόρροπων τοίχων κατά νέαν τινά σεισμικήν δόνησιν(;)
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— ήνάγκασε τούς λάτρεις του μάρτυρος Λεωνίδη νά διακόψουν άποτο- 
μως τάς εργασίας καί νά έγκαταλείψουν τήν εύλαβή των προσπάθειαν 
συνεχίσεως της λατρείας του εις τον τόπον, όπου αυτή εΐχεν άναπτυχθή καί 
άκμάσει.

'Η ιστορία, λοιπόν, τοϋ μνημείου μετά το πλήγμα έκ των σφοδρών σει
σμών του έτους 550/1 παρουσιάζεται ως έξης: Το κτήριον έξηκολούθει έν μέρει 
νά ίσταται, όταν έγκατελείφθη ή έν αύτώ λατρεία, ήτο δέ εως τότε κάπως προ
σιτόν. Πρώτη ήρχισε νά φθείρεται ή στέγη, νά πίπτουν κεραμίδες της, έλάμ- 
βανον δ’ έξ αυτών καί έτριβον έπί τόπου, προμηθευόμενοι υλικόν προς κατα
σκευήν κορασανίου. Κατόπιν, ως ήδη παρετηρήθη, ήρχισαν νά «ξηλώνουν» 
μαρμάρινον υλικόν, νά τοποθετούν τούτο μέ τάξιν εις κενούς χώρους τής βα
σιλικής καί βαθμηδόν νά τό άποκομίζουν (ΠΑΕ 1956, 172, 1958, 125). 
Τότε διά τεμαχίων τού μαρμάρινου ύλικοΰ τού μνημείου έφραξαν τήν θύραν 
έπικοινωνίας τού βορείου πτερού προς τά εξω (προς Α.). Άργότερον κατέπε
σαν ή στέγη όλη, κίονες ίστάμενοι είσέτι καί τελευταίοι οί τοίχοι. Πριν όμως 
καταρρεύσουν ούτοι τελείως καί ένώ ή έντός τού μνημείου έπίχωσις μόλις 
έφθανεν εις ΰψος τά ±0.70 μ. το έρείπιον έπυρπολήθη. Άργότερον άνεμοχλεύ- 
θη κατά μέρη ή έπίχωσις προς έξόρυξιν μαρμάρινου υλικού κατά τάς νέας συ
λήσεις τού μνημείου.

2. Οίκίαι

Κατά τήν εφετινήν άνασκαφήν άπεκαλύφθη εν άκόμη συγκρότημα κατοικιών. 
Τούτο κεϊται έν έπαφή προς τον νότιον τοίχον τού αίθριου καί τής αύλής καί 
έκτείνεται προς Α. μεταξύ άφ’ένός τής κατοικίας 5 τής πέρυσιν άνασκαφείσης 
(ΠΑΕ 1959, 136) καί άφ’έτέρου τών προθύρων τού νάρθηκος- άποτελεΐται δ’έκ 
τεσσάρων συνεχομένων οικιών, έκ τών οποίων τρεις φαίνεται νά έκτίσθησαν όμοΰ. 
Έκ τών οικιών τούτων ή πρώτη (οικία 7) έκτίσθη εις τον δίεδρον χώρον τον 
όριζόμενον ύπο τού δυτικού τοίχου τών προθύρων τού νάρθηκος καί τού νο
τίου τοίχου τού κλιμακοστασίου. Κατά τήν κτίσιν τής οικίας 'ίσταντο οΐ τοίχοι 
έκεΐνοι καί τούς έπωφελήθησαν. Διά δύο διασταυρουμένων έσωτερικών τοίχων 
διαιρείται ή οικία αΰτη εις τέσσαρας χώρους αντιστοίχους άνά δύο- ήτοι δύο συνε
χομένους άνίσους μικρούς καί άβαθεϊς έξωτερικούς χώρους, προς Ν., καί δύο 
εσωτερικούς, έκτεινομένους εις βάθος (μήκ. ±.4.80 μ.) όπίσω τών πρώτων. 
'Ο μεγαλύτερος έκ τών έσωτερικών χώρων, προσιτός έκ τού άντιστοίχου του 
προσθίου χώρου, ήτο έφωδιασμένος κατά τήν δυτικήν τών μακρών πλευρών 
του διά κτιστών έδράνων (πεζουλιού). Προς τον σύστοιχόν του χώρον φαίνε
ται νά έπεκοινώνει διά θύρας.

'Η έπομένη — προς Δ. — οικία (οικία 8) άποτελεΐται έκ τριών χώρων 
διατεταγμένων εις βάθος, άπό Ν. προς Β., άπό τής έξωτερικής γραμμής τής
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προηγούμενης οικίας μέχρι του τοίχου του αίθριου (πίν. 119). Οί χώροί της εί
ναι προσιτοί διά διαδοχικών άνοιγμάτων άπδ Ν. Οί δύο πρώτοι έκ τούτων, 
χωριζόμενο.ι απ’ άλλήλων διά μεσοτοίχου, είναι έφωδιασμένοι δι* εδράνων. 'Ο 
τρίτος, ό έσώτατος καί μεγαλύτερος (μήκ. ±5.60, πλάτ. ±4.90 μ.), οριζό
μενος ύπό τής διέδρου γωνίας τής μεταξύ του δυτικού τοίχου τού κλιμακοστα
σίου καί τού νοτίου τοίχου τού αίθριου, ήτο έφωδιασμένος κατά την νοτιοδυ
τικήν γωνίαν του δι’ εστίας.

'Η τρίτη έκ τού συγκροτήματος τούτου οικιών — οικία 9—, έκτεινομένη 
προς Δ. τής προηγουμένης, ίσου δέ μήκους άλλ’ εόρυτέρα αύτής, συντίθεται έκ 
χώρων μή συνεχομένων, διατεταγμένων δέ αύτοτελώς κατά τάς δύο πλευράς μι- 
κρας αυλής. Φαίνεται δέ ότι άρχικώς ήτο προσιτή από Δ.'Η οικία 9 άποτελεϊται 
έκ δύο διαμερισμάτων, διατεταγμένων τού ενός κατά τό βορειοανατολικόν μέρος 
τής αύλής καί τού έτέρου κατά τό νοτιοδυτικόν, χωριζομένων δέ απ’ άλλήλων διά 
στενού διαδρόμου πλάτους ±1.05 μ. Ούσιαστικώς πρόκεινται δύο κατοικίαι. 
'Ο διάδρομος, άρχόμενος άλλοτε άπό Δ., ώδήγει εις τραπεζιοειδή αυλήν (πλάτους 
3.25/4.20 μ.), ή όποια κατελάμβανετήν νοτιοδυτικώς άπομένουσαν έλευθέραν 
έ'κτασιν τής οικίας. Μετά όμως τήν οικοδομήν τής επομένης οικίας (οικίας 10), 
δυτικώτερον, ό διάδρομος μετετράπη είς άντιθέτως γαμματοειδή (L) κλειστόν 
χώρον βοηθητικόν τής αύλής. Καί τά δύο διαμερίσματα τής οικίας 9 είναι 
προσιτά έκ τής αύλής, ή όποια προς Ν. φθάνει μέχρι τής έξωτερικής οικοδο
μικής γραμμής καί φαίνεται άρχικώς νά μή εΐχεν άνοιγμα προς Ν.Ή είσοδος 
έπί τού νοτίου τοίχου τής αύλής φαίνεται νά ήνοίχθη άργότερον, ότε, προστε- 
θείσης, ώς είπομεν, τής οικίας 10, άπεκλείσθη ό διάδρομος.

Τό πρώτον έκ τών διαμερισμάτων τής οικίας 9 άποτελεϊται έκ δύο χώ
ρων : ενός σχετικώς εύρέος, κυρίου χώρου (4.50 X 4.60 μ.), μέ θύραν έπί 
τού νοτίου τοίχου (προς τήν αύλήν),καί έτέρου (πλ. 0.95/0.97 μ.) στενού, 
δευτερεύοντος, προσιτού δ’ έκ τού πρώτου. 'Ο πρώτος ήτο έφωδιασμένος διά 
δύο άκινήτων έπίπλων: μιας στρογγύλης μαρμάρινης τραπέζης ιδρυμένης δε
ξιά τής εισόδου — εύρέθησαν έμπεπηγμένος κατά χώραν ό υποστάτης αύτής 
(άνω τμήμα κίονος)καί παρ’ αύτόν τεμάχιον στρογγύλης πλακός — καί μιας 
κτιστής κατασκευής, πιθανώς κτιστού ύποστάτου τραπέζης έπίσης, έν έπαφή 
προς τον άνατολικόν τοίχον. Έγκοπαί, άνά μίαν, έπί τοίχων άμφοτέρων τών 
χώρων δηλοΰν πιθανώς θέσεις άκινήτων έρμαρίων.'Ο δεύτερος έκ τών έν λόγω 
χώρων εύρέθη νά εχη δάπεδον έστρωμένον διά τεμαχίων πλίνθων καί μαρμά
ρων (πίν. 133).

Τό δεύτερον έκ τών διαμερισμάτων τής οικίας 9 (πίν. 133), τραπεζιοει
δούς κατόψεως, ήτο προσιτόν διά θύρας άνοιγομένης έπί τής έσωτερικής — 
προς τό μέρος τής αύλής — μακράς πλευράς του- ήτο δ’ ύπόστυλον καί έφωδια- 
σμένον άφ’ ενός δι’ άκκουβίτου, καταλαμβάνοντος τήν βορειοδυτικήν γωνίαν,
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σχεδόν άπέναντι της θύρας καί άφ’ έτέρου διά κτίστου δώματος («κεφαλάρι», 
«μεντέρι») μετά έδράνων καί μονίμου τραπέζης.

Εις τό μέσον της αύλής καί περίπου κατά τον άξονάτης άπαντα κτιστή κα
τασκευή μήκους 2.40 καί πάχους 1.10 μ., εις έκατέραν των μακρών πλευρών τής 
οποίας διευθετείται άνά μίαν εγκοπή, ώς αΐ τών κτιστών έρμαρίων. 'Ο προορι
σμός τής κατασκευής ταύτης παραμένει προς τό παρόν άνεξήγητος- πιθανώς ση
μαίνει μεγάλην συμπαγή ύπαιθρον τράπεζαν1. Εις τήν γωνίαν του γαμματοειδοϋς 
διαδρόμου τής αυλής εύρέθη ύπαιθρος έστία, εις άπόστασιν δέ ±1.20 μ. βορείως 
αύτήςκαίέν έπαφή προς τον άνατολικόν τοίχον τής παρακειμένης οικίας—οικίας 
10 — εύρέθη ή άρχή όχετοΰ κατευθυνομένου προς Β. μέχρι τοϋ εξωτερικού 
τοίχου τής νοτίας στοάς τής αύλής τής βασιλικής, τον όποιον καί διατρυπά, 
διά νά έκβάλη (;) εις τον βόθρον, προς κάλυψιν τοϋ οποίου εΐχον χρησιμοποιη- 
θή μαρμάρινα μέλη (πίν. 133) (βλ. άνωτ. σ. 158). 'Ο οχετός ούτος, εις τήν 
άρχήν του άκάλυπτος (πίν. 134β), φαίνεται κατά τό πλεΐστον νά έκαλύπτετο 
καί νά έχρησίμευεν ώς άπόπατος τής οικίας. 'Έτερος οχετός, άκάλυπτος, ερ
χόμενος έκ τής αύλής, άπό μικράς τετραπλεύρου λεκανοειδούς κατασκευής 
ένθυμιζούσης τό impluvium τών ρωμαϊκών οικιών καί βαίνων έν μέρει πα- 
ραλλήλως προς τον πρώτον, άλλά εις στάθμην χαμηλοτέραν έκείνου, δέν 
εκβάλλει ούδαμοΰ. Φαίνεται άρχαιότερος τοϋ νοτίου τοίχου τής αυλής τής βα
σιλικής, άσχετος δέ καί προς τήν οικίαν πιθανώς άπετέλει μίαν ένότητα μετά 
τοϋ βόθρου, τοϋ καλυπτομένου διά μαρμάρινων μελών, άναγομένου καί τούτου 
εις χρόνους, πιθανώτατα, άρχαιοτέρους τής αύλής τής βασιλικής (πρβλ. άνωτ. 
σ. 158).Ό δεύτερος ούτος οχετός έχρησίμευε διά τήν άποχέτευσιν τών ύδά- 
των τής βροχής.

Καί ή έπομένη οικία — οικία 10 (πίν. 133) — είναι κάπως περίπλοκος. 
Δομικώς επεται τής οικίας 9, τής οποίας χρησιμοποιεί καί ένα τών τοίχων 
(τον δυτικόν τοίχον τοϋ νοτιοδυτικού διαμερίσματος). Είναι προσιτή έκ Ν. 
καί διαρθροΰται εις βάθος. 'Η ελλειψις δέ οίουδήποτε άνοίγματος προς Δ. ση
μαίνει ότι προς τά έκεϊ δέν ύπήρχεν έλεύθερος χώρος, ότι δηλαδή ή οικία 5 
ήτο ήδη έκτισμένη.

Ή οικία 10 σύγκειται έξ ένός διαβατικού, μιας στοάς έκτεινομένης έν συνεχεία 
προς τό διαβατικόν καί άνοιγομένηςπρός αυλήν, ένός προθαλάμου διευθετημένου 
εϊςτό έτερον άκρον τής στοάς καί άκολούθως έκ δύο έσωτερικών χώρων, τοϋ ένός 
ορθογωνίου καί τοϋ έτέρου άντιθέτως γαμματοειδοϋς (L).'Η αύλή καταλαμβάνει 
το νοτιοδυτικόν μέρος τής οικίας- οί έσωτερικοί χώροι καταλαμβάνουν τό βόρειον.

1 Ενθυμίζει τάς μοναστηριακές τραπέζας (παραδείγματα έν Α. ΟΡΛΑΝΔΟϊ, Μο
ναστηριακή ’Αρχιτεκτονική,2 Άθηναι 1958, 54. Πρβλ. καί τήν κατασκευήν έντος της αύ
λής της οικίας 10 βλ. κατωτ. σ. 165).
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'Η είσοδος προς την δλην οικίαν έγίνετο διά του διαβατικού, σχεδόν ορθογω
νίου κατόψεως (2.90/3.00 X 3.05 μ.) καί πιθανώς ύψουμένου ώς διωρόφου 
πύργου. Πιθανώτατα διώροφος ήτο καί ή στοά, σχηματιζομένου άνώ εξώστου 
(ηλιακόν, «χαγιάτι»). Εντός τής στοάς καί έν επαφή προς τον άνατολικόν 
τοίχον της εκτείνονται κτιστά έδρανα (μήκ. ±3.20 μ.) μέ 6ψιν προς την 
αυλήν. Ό προθάλαμος παρεΐχεν είσοδον άφ’ ενός προς τό ορθογώνιον δωμά
των (διαστ. 3.80 X 3.50 μ.) καί άφ’ έτέρου προς τό γαμματοειδές. ’Εντός 
του πρώτου δεν εύρέθη τι τό χαρακτηριστικόν. Τό δεύτερον ήτο έφωδιασμένον 
εις τάς τρεις έκ των πλευρών του διά κτιστών εδράνων καί δι’ ένός έλευθέ- 
ρως ίσταμένου τοίχου (μήκ. 1.15, πλάτ. 0.46 μ.), προφανώς κτιστής τραπέ- 
ζης, ώς συνάγεται καί έκ τεμαχίου μαρμάρινης πλακάς, προερχόμενης έξ όρ- 
θομαρμαρώσεως τής βασιλικής, εόρεθείσης δέ παρά τον έν λόγω τοίχον. 
Κατά τό βόρειον μέρος εύρέθη κατασκευή τις ώς εστία καί παρ’ αυτήν 
οχετός διαπερών χαμηλά τον νότιον έξωτερικόν τοίχον τής νοτιάς στοάς 
τής αύλής τής βασιλικής. 'Ο τοίχος τής βασιλικής είχε χρησιμεύσει ώς βό
ρειος τοίχος τής οικίας. 'Η αυλή ήτο προσιτή μόνον έκ τής στοάς τής οι
κίας, περιέκλειε δέ αύτοτελώς ίστάμενον τοίχον (μήκ. 1.05, πλ. 0.62 μ.) 
τοποθετημένον έγκαρσίως προς τον άξονα τής αύλής -— προφανώς κτιστήν 
τράπεζαν 1. Εις άπόστασιν δέ 1.10 μ. άπό τής κατασκευής ταύτης άπεκα- 
λύφθη λάκκος (διαστ. 1.15 X 0.80 καί βάθους σχεδόν 1.00 μ.) έ'χων τοιχώ
ματα έκτισμένα διά πλίνθων ό προορισμός του δέν είναι σαφής 1 2.

Χαρακτηριστικόν καί τοϋ συμπλέγματος τούτου οικιών είναι ή προχει- 
ρότης κατασκευής, ή ευτέλεια τών υλικών δομής (άργολιθοδομή διά πηλού), 
έπίσης δέ τό άκανόνιστον αυτών. Φαίνονται σαφώς ώς κατασκευαί άνάγκης.’Α
ξιοπαρατήρητος έν τούτοις είναι ή ποικιλία τών διατάξεών των, αλλά καί ή 
παρουσία κοινών χαρακτήριον : Προθάλαμοι, χώροι μετά εδράνων καί χώροι 
άνευ έδράνων, τράπεζαι κτισταί, τράπεζαι εις αυλάς κλπ. Χαρακτηριστικόν 
είναι έπίσης δτι μεταξύ τούτων μόνον μία κατοικία ήτο έφωδιασμένη δι’ άκ- 
κουβίτου, κατά τον τύπον οικιών, αίτινες ήλθον εις φως πέρυσιν (οίκίαι 1, 4 
καί 5. Βλ. ΠΑΕ 1959, 135 κέ.).Τόσον τάς ομοιότητας δσον καί τάς διαφοράς 
διατάξεως καί χαρακτήρων τών μέχρι τοϋδε άνασκαφεισών οικιών εις την 
περιοχήν τής βασιλικής τού Λεχαίου θά ήρέσκετό τις ν’ άποδώση άφ’ ένός 
εις κοινότητα καί άφ’ έτέρου εις διαφορισμόν κοινοτικής προελεύσεως τών 
ένοικων. Παραλλήλως δμως διαφαίνεται καί ένιαία βούλησις δι’ άπό κοινού,

1 Πρβλ. τήν κατασκευήν τής οικίας 9 (άν. σ. 164).
2 ΕΕς τό έπάνω στρώμα τής έπιχώσεώς του εύρέθη έν άγγεϊον είς βάθος 0.18 μ. 

συνηντήθη λεπτόν στρώμα τέφρας καί κατόπιν μέχρι βάθους 0.34 μ. στρώμα άσβέστου" 
κατωτέρω μέχρι του πυθμένος εύρέθη άμμος.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:39:10 EEST - 34.211.113.242



Δη μητριού Ί. Πάλλα: Άνασκαφαι έν Λεχαίφ 165

κατά συστάδας, πλήρωσιν άνάγκης προς έσπευσμένην κατοίκησιν. 'Η χρη
σιμοποίησές — καί εις την προκειμένην συστάδα οικιών — άκεραίων ή εις τε
μάχια μαρμάρων, ειλημμένων έκ της βασιλικής, χρονολογεί τήν οίκοδόμησίν 
των μετά τήν καταστροφήν έκείνης. Νομίσματα τοϋ Ιουστινιανού, εύρεθέντα 
εις χώρους των έν λόγιο οικιών χρονολογούμενα δέ μεταξύ τών ετών 541 /2 
καί 554/5, σχεδόν νεόκοπα, προσφέρουν διά τάς έν λόγιο οικίας χρονολογικόν 
δριον συμπίπτον προς τον χρόνον τής καταστροφής τοϋ μνημείου έκ τών σεισμών 
τοϋ 550/1—καταστροφής γενικώς τής Κορίνθου καί μερικής μετοικεσίας τών 
κατοίκων της(ΠΑΕ 1959,138 κέ. ).Έν άντιθέσει προς τον ικανόν άριθμόν νο
μισμάτων τοϋ ’Ιουστινιανού, μετιουστινιάνειον εύρέθη μόνον εν, τών ’Ιουστίνου 
Β' καί Σοφίας (578-602)' σημαίνει δέ τοϋτο δτι ό βίος έντός τών ώς άνωτέρω 
οικιών ήτο έν ένεργείςο κυρίως κατά τά πρώτα έ'τη τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 
6°υ αΐ. καί δτι περί τά τέλη τοϋ αίώνος είχεν δλως άτονήσει ή ένταΰθα ζωή, 
μή παραταθεΐσα περαιτέρω. Τά χρονολογικά δέ ταΰτα συμπεράσματα είναι 
πολλαχώς χρήσιμα.

3. 'Ο άρχαΐος λιμην

Αί ένδείξεις περί τοϋ άρχαίου λιμένος τοϋ Λεχαίου προήλθον έφέτος 
έκ παρατηρήσεων περί τής συστάσεως τοϋ άμμώδους έδάφους, έπί τοϋ 
όποιου έκτίσθη ή άνασκαπτομένη βασιλική. Αί περυσιναί ερευναι είχον οδη
γήσει εις τό συμπέρασμα δτι τά πρώτα τεχνικά έργα — έπί τοϋ δυτικοΰ βρα- 
χίονος τοϋ άρχαίου λιμένος — συνίσταντο έκ σωρεύσεως μεγάλων άκανονίστων 
λίθων, έπί τών οποίων κατόπιν έπεσωρεύθη άμμος καί δτι ή σώρευσις έκείνη 
λίθων άνάγεται εις τούς χρόνους τών Κυψελιδών (ΓΙΑΕ 1959, 139-140). 
Ή έφετινή διαπίστωσις, γενομένη κατά τήν διάνοιξιν τών τομών προς μελέτην 
τής θεμελιώσεως τής βασιλικής (βλ. άνωτ. σ. 158 κέ.), είναι δτι καί ή έπισώ- 
ρευσις τής άμμου είναι τεχνητή, τουλάχιστον μέχρις ώρισμένου βάθους άπό τής 
έπιφανείας τοϋ έδάφους.

Αί παρατηρήσεις περιωρίσθησαν μέχρι βάθους άντιστοιχοΰντος προς τήν 
στάθμην έδράσεως τών θεμελίων τής βασιλικής.'Η βαθυτέρα τομή—έξωτερικώς 
τής βορειοδυτικής γωνίας τοϋ βορείου πτεροΰ—εφθασεν εις βάθος ±3.20 μ. (πίν. 
135α).'Η μετ’ έκείνην, όλιγώτερον βαθεΐα—εις τήν έξωτερικήν γωνίαν τήν με
ταξύ τοϋ ώμου τής βασιλικής καί τοϋ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ βορείου πτεροΰ 
— έ'φθασεν εις βάθος ±2.10 μ. Τά έπίπεδα έδράσεως δμως τών τοίχων εύρί- 
σκονται κατά τό μάλλον ή ήττον εις τήν αυτήν στάθμην, τής διαφοράς υψους 
όφειλομένης εις τήν υψομετρικήν διαφοράν τής έπιφανείας τοϋ έδάφους.

Αί παρατηρήσεις εις τήν πρώτην έκ τών ώς άνω τομών άπεκάλυψαν δτι τό 
έδαφος, έπί τοϋ οποίου έκτίσθη ή βασιλική, συνίσταται έκ τών έξής στρωμάτων 
μέχρι τής στάθμης έδράσεως τοϋ θεμελίου(εΐκ. 2): Πρώτον έξ ένός στρώματος
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έκ χαλίκων καί άμμου κιτρινωπής άποχρώσεως (έπ'ι του σχεδίου εΐκ. 2 σημει- 
οΰται ύπ’ άριθμ. 2) *. Τοϋτο εις άπόστασιν πέρα των ±1.50 μ. άπό τοϋ τοί
χου του μνημείου φαίνεται νά είναι πάχους 0.35 - 0.40 μ., εντεύθεν δέ μέχρι 
τοϋ τοίχου τδ πάχος αυξάνει είς ±1.05 μ. Φαίνεται ώς γέμισμα τεχνητής κοι- 
λότητος (βλ. άνωτ. σ. 159).Έντδς τοϋ έν λόγω στρώματος εις βάθος ±0.75 μ. 
μπό της επιφάνειας τοϋ εδάφους εύρέθησαν έν νόμισμα τοϋ Ούαλεντινιανοΰ Γ' 
(425-455 )2 καί εν τοϋ Μαρκιανοΰ (450-475)*. ’Ακολουθεί στρώμα (έπί 
τοϋ σχεδίου εΐκ. 2 ύπ’άριθμ. 3) συνιστάμενον έκ χαλίκων καί άμμου άποχρώ
σεως καστανής· τό στρώμα τοϋτο παρά τον τοίχον εχει πάχος ±0.70 μ. άλλα 
ή κάτω στάθμη του ταπεινοΰται λοξώς καθόσον άπομακρύνεται άπό τοϋ τοίχου. 
’Εντός τοϋ στρώματος τούτου εύρέθησαν εις βάθος ±1.50 μ. μέχρι ±1.65 μ. 
χαλκοί ήλοι- εις βάθος ±2.20 καί εις άπόστασιν ±0.40 μ. άπό τοϋ τοίχου εύρέ- 
θη ήλος χαλκοΰς διαπερών σπάραγμα πλακός μολύβδου πάχους 0.01 μ. Εύρέ
θησαν έπίσης εις διάφορα βάθη —μέχρι βάθους 1.75 καί 2.00 μ.—όστρακα καί 
μεγαλύτερα τεμάχια ελληνιστικών άγγείων, μεταξύ τών οποίων εν, διατηρούν 
κελύφη θαλασσίων ζώων, μαρτυρεί ότι τοϋτο έλήφθη έκ τής θαλάσσης. Εις βά- 
θος± 2.00 μ. παρεμβάλλεται έντός τοϋ έν λόγω στρώματος λεπτόν άκανόνιστον 
στρώμα, συνιστάμενον έξ ύπολειμμάτων πυράς (έπί τοϋ σχεδίου εΐκ. 2 ύπ’ 
άριθμ. 4). Συγκεκριμένως παρετηρήθησαν έντός τούτου τέφρα, άπηνθρακω- 
μένα τεμάχια ξύλων, όστρακα άγγείων καί τεμάχιον μολύβδου. Τεμάχιον άγ- 
γείου ολίγον κεκαυμένον, διατηρούν δ’ έπικολλημένα μικρά βήσαλα καί άμμον, 
μαρτυρεί πυράν έπισυμβάσαν έντελώς εις τον αΐγιαλόν, ωσάν έν έπαφή προς 
την θάλασσαν. Κατόπιν επεται στρώμα, πάχους ±0.45 μ. παρά τον τοίχον 
άλλά πέρα τούτου βαθμηδόν λεπτυνόμενον καί εχον τό κάτω έπίπεδόν του έκ- 
τεινόμενον σχεδόν όριζοντίως’ κατά την ύφήν ομοιάζει προς τό στρώμα 3, διά 
τοϋτο καί είς τό σχέδιον εΐκ. 2 σημειοΰται διά τοϋ άριθμοΰ 3α. Τέλος άπό 
τοϋ βάθους ±2.50 μ. άρχεται στρώμα (έπί τοϋ σχεδίου εΐκ. 2 ύπ’ άριθμ. 5) 
συνιστάμενον έκ λεπτοκόκκου άμμου κιτρινωπής.Τό πάχος του δεν έξηκριβώθη 
— έντός τοϋ στρώματος τούτου εις βάθος ±0.75 μ. άπό τής στάθμης τοϋ άνω 
έπιπέδου του φθάνει ό πυθμήν τοϋ θεμελίου τοϋ πτεροΰ—, είναι όμως χαρακτη- 1 2 3

1 Τό έπιφανειακόν στρώμα έξ άμμου φορητής δέν έσημειώθη, μή ληφθέν ύπ’ 8ψιν. 
Τό στρώμα 1 άποτελεΐται έκ κρημνισμάτων, διά τών όποιων έπληρώθη ή τάφρος ή άφεθεΐ- 
σα πιθανώς διά τήν διοχέτευσήν τών ύδάτων τής βροχής (βλ. άνωτ. σ. 159).

2 Πρβλ. Wroth, Coins of the Vandals, 18 κέ. άριθμ. 12 κέ.
3 Howard L. Adelson—George L. Kustas, A Bronze Hord of the Period of 

Leo I, Museum Notes IX, 1960, 181, πίν. IX, άριθμ. 370. Ή ταύτισις τών νομισμάτων 
έγινε μέ τήν βοήθειαν τής Διευθυντρίας τής Νομισματικής Συλλογής Κας Ειρήνης Βαρού- 
χα-Χριστοδουλοπούλου.
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168 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής'Εταιρείας 1960

ριστικόν ότι εις βάθος 3.05 μ. εύρέθησαν έντδς τοϋ στρώματος τούτου δύο 
χαλκά νομίσματα τής Κορίνθου αναγόμενα είς τον 3°ν cd. π.Χ., σπάραγμα 
μολύβδου φέρον τύπον καρφωμένου ήλου καί όστρακα άγγείων.

Εις την δευτέραν τομήν, την εξω του βορείου ώμου, παρατηρούνται : έν 
—πρώτον στρώμα—έκ κιτρινωπής άμμου μετά βησάλων, άκολούθως στρώμα 
σφιγκτόν ώς ξηρός πηλός έξ άμμου κιτρινωπής, έπειτα στρώμα ..πάχους 
±0.35 μ., χαρακτηριζόμενον έντόνως διά τής παρουσίας λειψάνων πυράς (άμμος 
μαύρη), τέταρτον στρώμα έκ χονδροκόκκου άμμου όμοΰ μετά καστανής άμ
μου περιεχούσης βήσαλα καί τέλος — τό κάτω —- στρώμα έκ λεπτοκόκκου 
καστανής άμμου. Καί έδώ τού κάτω στρώματος ή άνω στάθμη έκτείνεται σχε
δόν όριζοντίως. Είναι σαφές ότι έπί τού στρώματος τούτου έπεσωρεύθη καθ’ ό- 
λην την εκτασιν τής περιοχής — έννοώ καί την περιοχήν τής πρώτης το
μής — υλικόν λοφοειδώς.

Τό κατά τ’ άνωτέρω έπισωρευθέν υλικόν φαίνεται νά έλήφθη άφ’ ενός έκ 
τού έκεΐθεν τού βραχίονος αΐγιαλοΰ καί έν συνεχεία έκ τής θαλάσσης, έν συν- 
δυασμώ προς έργασίας έκβαθύνσεώς της1 καί άφ’ ετέρου έκ τής έντεΰθεν τού 
βραχίονος λεκάνης τού λιμένος, ομοίως έν συνδυασμώ προς έργασίας έκβαθύν
σεώς της2. Περί τής έκ τού αΐγιαλοΰ καί τής θαλάσσης προελεύσεως τού 
περί ού ό λόγος υλικού Ινδειξιν προσφέρει ή έντός τούτου εΰρεσις τεμαχίων 
άγγείων μέ προσκεκολλημένα κελύφη θαλασσίων ζώων, ώς καί ή εΰρεσις χαλ
κών ήλων καί σπαραγμάτων μολυβδίνων φύλλων προερχομένων προφανώς έξ 
έπενδύσεων τών υφάλων μερών τών πλοίων8.

’Εκ τών ώς άνωτέρω στρωμάτων τό πρώτον—τό ύπ’ άριθμ. 2—χρονολογού- 
μενον εις τήν έποχήν τής έγέρσεως τού μνημείου (νομίσματα Βαλεντινιανοΰ Γ' 
καί Μαρκιανοΰ), φαίνεται νά προήλθεν έξ άποθέσεως υλικού έξαχθέντος κατά τάς 
έργασίας ΐσοπεδώσεως τού έσωτερικοϋ χώρου τής βασιλικής μετά τήν διάνοι- 
ξιν τών θεμελίων της1 2 3 4. Πίθος άκέραιος, περιέχων λείψανα καύσεως νεκρού, 
εύρεθείς δ’ έντός τού στρώματος τούτου τού 5ου μ.Χ. αΐώνος εις βάθος ±1.50 μ.

1 Μέρος τοΰ ύλικοϋ τούτου προήλθε προφανώς καί έκ τής έκβαθύνσεώς τής γενο- 
μένης κατά τάς έργασίας κατασκευής τοϋ εξωτερικού λιμένος (βλ. κάτοψιν προχείρως παρά 
G. Roux, Pausanias en Corinthie, Paris 1958, 103 είκ. 25)· ό κύριος δμως ογκος τοϋ 
ύλικοϋ, τοΰ προελθόντος έκ τών έργασιών έκείνων είς τον έξωτερικόν λιμένα, έσωρεύθη 
έκατέρωθεν τοΰ στομίου τοΰ έσωτερικοϋ λιμένος, σχηματισθέντων τότε τών δύο μέχρι 
σήμερον σωζομένων τεχνητών λοφίσκων.

2 ’Εκ τής έσωτερικής λεκάνης φαίνεται νά προέρχεται τό σφιγκτόν—ένεκα προσμεί- 
ξεως μέ άργιλον — στρώμα άμμου. .

3 ’Επί τεμαχίου μολύβδου μετά ήλου έτυχε νά διασωθοΰν καί έλάχιστα λείψανα ξύ
λου.

4 Έντεΰθεν ή χαμήλωσις αΰτοΰ παρά τον τοίχον (πρβλ. άνωτ. σ. 159).
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Δημητρίσυ Ί. Π άλλα : ΆνασκαφαΙ έν Λεχαίφ 169

καί έν έπαφή προς τον βόρειον τοίχον του βορείου πτερού (πίν. 132β) ολίγον άνα- 
τολικώτερον της πρώτης έκ των ώς άνωτέρω τομών, φαίνεται νά προέρχεται έκ 
του στρώματος τοϋ άπομακρυνθέντος τότε ύλικοΰ' νά εύρέθη δηλαδή τό πρώ
τον κατά τάς ώς άνωτέρω εργασίας ίσοπεδώσεως καί νά έτοποθετήθη μετά 
προσοχής καί εύλαβείας παρά τον τοίχον. Τά δύο Κορινθιακά νομίσματα τοϋ 
3°υ π.Χ. αΐ., τά εόρεθέντα εντός τοϋ στρώματος 5, παρέχουν χρονολογικόν 
οριον ante quem non περί τών στρωμάτων 2, 3 καί 4, τών ΰπερκειμέ- 
νων τοϋ 5. Τό υλικόν τοϋ στρώματος 4 είναι σαφές ότι προήλθεν έκ περιοχής 
τοϋ αίγιαλοΰ, όπου είχεν έπισυμβή έκτεταμένη πυρκαϊά, πιθανώς έκ πύρπο- 
λήσεως τοϋ λιμένος κατά την καταστροφήν τής πόλεως έπί Μομμίου (146 
π.Χ.). Συνεπώς δύναται νά γίνη δεκτόν ότι ή τελική μορφή τοϋ αρχαίου λιμέ
νος1 προήλθε κατόπιν έκτεταμένων χωματουργικών έργασιών, γενομένων 
κατά τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατορικούς χρόνους. Περί τής ηλικίας τοϋ στρώ
ματος 5 δεν άπεκτήθησαν προς τό παρόν άσφαλεΐς ένδείξεις' πρέπει νά διανοι- 
χθοΰν έπί τούτω τομαί μέχρι τής στάθμης τοϋ φυσικοΰ στρώματος, άλλ’ έν 
πάση περιπτώσει τά νομίσματα τοϋ 3°» αΐ. π.Χ. προσφέρουν περί τοϋ στρώ
ματος τούτου χρονολογικόν όριον post quem.

Κατά ταΰτα δύναται ν’ άποκατασταθή ώς έξής ή ιστορία τοϋ άρχαίου 
λιμένος: Άρχικώς υπήρχε μικρόν τέναγος, τό όποιον έξετείνετο μεταξύ τής θα
λάσσης καί τής ξηράς, άποτελεσθέν, ώς φαίνεται, έξ υπογείων ύδάτων, άφθό- 
νως τότε ρεόντων καί έκβαλλόντων παρά τήν θάλασσαν1 2 3' άπό τής θαλάσσης 
φαίνεται νά έχωρίζετο τοϋτο διά βραχίονος άμμώδους, φυσικώς σχηματισθέντος. 
Κατά τούς χρόνους τών Κυψελιδών έγιναν αί πρώται έκτεταμέναι έργασίαι προς 
μετατροπήν τοϋ τενάγους εις έπίνειον τής Κόρινθου' συνίσταντο δέ άφ’ ενός εις 
καθαρισμόν καί έκβάθυνσιν τοϋ τενάγους καί άφ’ ετέρου εις ένίσχυσιν τοϋ βρα
χίονος διά σωρεύσεως λίθων, έπί τών οποίων έπεσωρεύθη άμμος (πρβλ. άνωτ. 
σ. 165). Πώς άκριβώς ήτο ό λιμήν κατά τούς ελληνικούς χρόνους δεν είναι γνω
στόν' πιθανώς είχεν εύρυνθή ή χωρητικότης του καί είχεν ένισχυθή τό κρηπίδω
μα τοϋ βραχίονός του δι’ έπισωρεύσεων άμμου.Τήν μεγίστην άκμήν έπέτυχε καί 
τήν τελικήν διαμόρφωσίν του εις λιμένα προσέλαβε τό Λέχαιον κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους. Φαίνεται νά διηυρύνθη τότε ό έσωτερικός λιμήν περισσότε
ρον, έν συνδυασμώ προς χωματουργικάς έργασίας, τών οποίων ό όγκος καί 
σήμερον — έποχήν τεχνικών μέσων — προκαλεΐ τον θαυμασμόν*.

1 Βλ. προχείρως τό σχέδιον παρά Roux, ϊ.ά.
2 Σήμερον παρατηρούνται δύο θέσεις έκβολής ύπογείων ύδάτων: εις τόν μυχόν τής 

ανατολικής λεκάνης τοΰ λιμένος καί εις τόν μυχόν τής δυτικής. Κατά τούς άρχαίους χρόνους 
άνέβλυζον περισσότερα ΰδατα.

3 Παλαιοτέρας γνώμας περί τοϋ λιμένος τοϋ Λεχαίου βλ. παρά Karl Lehmann - 
Hartleben, Die antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres, Leipzig 1923, 53-54.
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170 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1960

4. Κινητά ευρήματα

'Η άνασκαφή άπέδωσε καί εφέτος τεμάχια γύψινων γείσων, θραύ
σματα υαλοπινάκων καί ύαλίνων σκευών, τεμάχια έντοιχίων ψηφιδωτών, 
μεγάλην ποσότητα οστράκων άγγείων, καί άγγεΐά τινα άκέραια (πρβλ. 
τον πίθον πίν. 132β), δεκάδας λύχνων, μικρά μετάλλινα άντικείμενα καί 
υπέρ τα 170 χαλκά νομίσματα. Μεγάλη ποσότης οστράκων συνελέγη εις την 
περιοχήν τών οικιών (βλ. άνωτ. σ. 161 κέ.), προήλθον δέ κατά την συγκόλλησίν 
των άγγεΐα, τινά τών οποίων παρουσιάζουν άρκετόν ενδιαφέρον- ύπήρξεν όμως 
άτύχημα τό ότι ή έπεξεργασία τού υλικού τούτου δένέ'γινεν ύπό τοϋ συγκολλη- 
τοΰ δι’ όλας τάς κατηγορίας άγγείων, μετ’ ίσης, ώς άλλοτε, έπιμελείας, ένεκα 
κοπώσεώς του καί δεν άπεκτήθησαν τεμάχια ολόκληρα, όσα άνεμένετο, κυ
ρίως χονδρών οικιακών σκευών. Μεταξύ τών μετάλλινων άντικειμένων ιδι
αιτέρως άξιοσημείωτα είναι εν μολύβδινον κόσμημα, πιθανώς πρεπενδούλιον 
(πίν. 135β)1, εύρεθέν εις την αυλήν τής οικίας 10(βλ. άνωτ. σ. 163 κέ.) καί εις 
χαλκούς πιθανώς θηλυκωτήρ υπό μορφήν χηνός (μήκος 0.04, ύψος 0.05, 
πάχους 0.008 μ.) (πίν. 135γ). Τό τελευταΐον τούτο εύρημα, λίαν άξιόλογον 
διά τήν εις αυστηρόν ρυθμόν έξαίρετον άπόδοσιν τής καλλιτεχνικής του 
μορφής, είναι πρός τό παρόν άβεβαίου χρονολογίας’ (εύρέθη μεταξύ τού 
έπιπολαίου στρώματος φορητής άμμου καί τής στάθμης τού έπιπέδου τού πα
λαιοχριστιανικού έδάφους).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΤΤΑΛΛΑΣ

1 Άποτελεΐται έκ στεφάνης μετά συμφυοϋς κρίκου, περατουμένης δέ είς δισκάρια 
καί κάτω είς όρθογώνιον άπόφυσιν (ολικόν μήκος 0.065, πλάτος 0.055 μ.). Έπί τής κυ
ρίας δψεως διακοσμητικά σφαιρίδια. Ή στεφάνη παρέχει τήν έντύπωσιν άναρτήσεώς της 
έκ τοϋ κρίκου.
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ΠίΝΑΞ 117ΠΑΕ 1960. — 19. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΛΕΧΑΙΩι

α. Τά πρόθυρα τοϋ νάρθηκος (άπό ΝΔ.).

β. ’Άποψις τοϋ αίθριου (άπό ΒΑ.).
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ΠΙΝΑ- 118 ΠΑΕ 1960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιω,
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ΠίΝΑΞ 120 ΠΑΕ 1960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιω

Το άνοιγμά μεταξύ τοϋ νάρθηκος καί τοϋ μεσαίου κλιτούς (άπό Β.).
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ΠΑΕ 1960 — 19. αναςκαφη εν λεχαιωι Ηιναξ 121

β. Όπή χωνευτηρίου είς την βορειοανατολικήν γωνίαν τοϋ βορείου πτερού.
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ΠίΝΑΞ 122 ΠΑΕ 1960. - 19. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΛΕΧΑΙΩι
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ΠίΝΑΞ 124 ΠΑΕ I960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιω

α. Τό εσωτερικόν τοϋ βορειοανατολικού προσκτίσματος (άπό ΝΔ.).

β. ’Άποψις τον βορειοδυτικού προσκτίσματος (άπό ΒΔ.). Εις τό πρώτον επίπεδον 
άριστερά ό^βόρειος περίβολος.
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ΠΑΕ 1960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιωι Πιναξ 126
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ΠίΝΑΞ 126 ΠΑΕ 1960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιωι
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ΠΑΕ I960.— 19. αναςκαφη εν λεχαιωι Πιναξ 127
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ΙΙΐΝΑΞ 128 ΠΑΕ I960.— 19. αναςκαφη εν λεχαιω>

β. Τεμάχιον άμφικιονοκράνου.
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ΠΑΕ i960.— 19. αναςκαφη εν λεχαιωι ΠίΝΑΞ 129

α. Θεοδοσιανόν κιονόκρανον έκ τοΰ βορείου πτεροϋ.

β. Σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον.
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ΠίΝΑΞ 130 ΠΑΕ i960.— 19. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΛΕΧΑΙΩι

β. Θεοδοσιανον κιονόκρανον.
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ΠΑΕ 1960.— 19. αναςκαφη εν λεχαιω· ΠίΝΑΞ 131

α. 'Τπέρθυρον (λεπτομέρεια).

β. Γλυπτά χρησιμοποιηθέντα ώς κάλυμμα βόθρου εντός τής νοτίας στοάς τής αύλής. 
'Ο καμπύλος τοίχος ό άποφράσσων τον μυχόν της στοάς προέρχεται έκ μεταγενεστέρας περιόδου.
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ΠίΝΑΞ 134 ΠΑΕ 1960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιωι

α. Διακοσμητικά μυστρίσματα επί του βορείου τοίχου του βορείου πτερού (άπό Β.).

β. ’Οχετοί καί έστία της αύλης τής οικίας 9 (άπό ΒΔ.).
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ΠΑΕ 1960. — 19. αναςκαφη εν λεχαιω Πιναξ 135

α. Τομή εντός του εδάφους έξωτερικώς 
του βορείου πτερού (άπό Δ.).

β. Μετάλλινον κόσμημα (πρεπενδούλιον;). γ. Χάλκινος χήν.
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