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εύρεθεΐσαι ή πρώτη είς τόν «κοινόχρηστον χώ
ρον » τοϋ τομέως I, ή δευτέρα είς τό τετράγωνον 
4 καί ή τρίτη είς τό τετράγωνον 3 τοΟ αύτοϋ το
μέως.

16) Άργυροϋν τετράδραχμον ’Αντιγόνου τοΟ 
Γόνατά, εύρεθέν είς τό τετράγωνον 3 τοϋ τομέως I.

17) ’Αργυρά δραχμή ’Αντιγόνου τοϋ Γόνατά, 
εόρεθεϊσα είς τό τετράγωνον 5 τοϋ τομέως I, τό 
1961.

18) Άργυροϋν βοιωτικόν νόμισμα μετ’ άσπί- 
δος, εύρεθέν τό 1963 είς τό τετράγωνον 2 τού 
τομέως I.

19) Άργυροϋν νόμισμα ρωμαϊκόν, εύρεθέν τό 
1963 είς τό τετράγωνον 4 τοϋ τομέως I, τό 1963.

20) Έπάργυρον νόμισμα ρωμαϊκόν, εύρεθέν είς 
τό τετράγωνον 5 τοϋ τομέως I, τό 1961.

X. I. ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ

*

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Κατά μήνα ’Ιούλιον 1964 στρατιωτική ύπηρε- 
σία ήρχισεν έργασίας διά τήν έγκατάστασιν δε
ξαμενών ύγρών καυσίμων είς τήν διπλήν «τρά
πεζαν » τής Νέας Άγχιάλου ( Ίγγλις ), τήν άνα- 
φερομένην ύπό τοϋ Rey, Observations sur les 
premiers habitats de la Macedoine, BCH XLI- 
XLIII (1917 -1919), σ. 74. Ή έργασία διακοπεΐσα 
ύπό τής ’Εφορείας συνεχίσθη τόν Σεπτέμβριον κα
τόπιν άδειας παρασχεθείσης ύπό τοϋ Υπουργείου 
Προεδρίας Κυβερνήσεως, μετ’ άπόφασιν τοϋ ’Αρ
χαιολογικού Συμβουλίου. Διά μηχανικών μέσων 
καί εργατικών χειρών ήνοίχθησαν ύπό τήν έπί- 
βλεψιν τής 'Υπηρεσίας δύο εύρέα κωνικά σκάμ
ματα, τό μέν κατά τό βόρειον, τό δέ άλλο κατά 
τό νότιον άκρον τής « άνω τραπέζης ». Έκ τών 
σκαφικών έργασιών προήλθον όστρακα καί ολί
γα άγγεϊα, χρονολογούμενα άπό τής πρωίμου επο
χής τοϋ σιδήρου μέχρι τής ρωμαϊκής έποχής.

Είς τήν νοτίαν δεξαμενήν καί είς βάθος περί
που 4 μ. άπό τής έπιφανείας τής «τραπέζης» 
παρουσιάσθη στρώμα διαφορετικοϋ χρώματος, κί- 
τρινον πρός κεραμόχρουν καί κατά τόπους μέ-

λαν. Είς τό σημεΐον τοΰτο έγινε περιωρισμένης 
έκτάσεως δοκιμαστική έρευνα. ΈπΙ τοϋ άποκλί- 
νοντος τοιχώματος τοϋ σκάμματος ήνοίχθη τά
φρος 1 μ. πλάτους, 1.5 μ. βάθους καί 1.5 μ. μήκους.
Ή έρευνα έδωσε τά έξής άποτελέσματα : είς 

βάθος 4 μ. περίπου, διεπιστώθη στρώμα πάχους 
0,80 μ., τό όποιον έχει προέλθει κατά μέγα μέρος 
έκ τής διαλύσεως τοίχων έκ πηλού' έντός τοϋ 
στρώματος, τό όποιον περιεΐχεν άπηνθρακωμένα 
ξύλα καί τέφραν καί ώρίζετο άνω καί κάτω διά 
λεπτής μελαίνης στρώσεως, εύρέθησαν πλίνθοι 
(μέγΐστον σωζόμενον μήκος 0,36, πλάτος 0,26, 
πάχος 0,09 μ.) άτάκτως έρριμμένοι έκ τής δια- 
λύσεως τοίχων, δισκοειδεΐς λίθιναι πλάκες ( δια
μέτρου περίπου 0,40 μ., πιθανώτατα βάσεις πα
σσάλων ), κεραμεική μακεδονική τής πρωίμου 
έποχής τοϋ σιδήρου, καθώς καί όστρακα άγγείων 
πρωτογεωμετρικών καί γεωμετρικών, είσαχθέντων 
άσφαλώς έκ τής Ν. Ελλάδος ( Π ί ν. 472 α - β ). 
’Αμέσως άνω καί κάτω τοϋ στρώματος τούτου τά 
όστρακα ήσαν έλάχιστα (Σ χ έ δ. 1 σελ. 422).

Ευρήματα : ’Εκ τοϋ στρώματος τοϋ πηλοϋ έξή- 
χθησαν άγγεϊα τής πρωίμου έποχής τοϋ σιδήρου : 
πρόχοι μέ όπισθότμητον στόμιον (Π ί ν. 471 α), 
φιάλαι μέ ταινιωτάς οριζοντίους λαβάς, έπικε- 
χρισμέναι δι’ έρυθροϋ ή μέλανος γανώματος 
( Π ί ν. 471 β ), φιάλαι μέ πεπλατυσμένα όρι- 
ζόντια χείλη δημιουργοΰντα λαβάς, αί όποϊαι φέ
ρουν έγχάρακτον διακόσμησιν ( Π ί ν. 471 ς'), 
σκύφος μέ ταινιωτάς ύπερυψουμένας τοϋ χείλους 
λαβάς καί μέ γραπτήν διακόσμησιν δικτυωτοϋ 
(Π ί ν. 471 γ ), άμφορίσκος τεφροϋ χρώματος μέ 
έλαφρώς άμφικωνικήν κοιλίαν ( Π ί ν. 471 δ ) 
άμφορεύς μέ διακόσμησιν ταινιών καί όμοκέν- 
τρων κύκλων ( Π ί ν. 471 ε ), σιδηροϋς μονόστο- 
μος πέλεκυς, τύπου γνωστοϋ έκ τών παλαιοτέρων 
τάφων τής Hallstatt, καί σιδηρά αιχμή (Π ί ν. 472 
δ), τμήμα χαλκοΰ ψελλίου, περίαπτον χαλκοΰν 
σχήματος πτηνοΰ, ήλος σχήματος Γ. Έκ τών 
χωμάτων τής έκσκαφής προέρχεται σκεΰος πή- 
λινον χαλκουργικού έργαστηρίου ( Π ί ν. 472 γ) 
καί μεγάλαι κωνικαί άγνϋθες.

ΑΓΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟ Υ
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Σχέδ. 1. Στρωματογραφική τομή είς Νέαν Άγχίαλον
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ΠΙΝΑΕ 472 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 20(1965)

Νέα Άγχίαλος: α. "Οστρακα γεωμετρικά, β. Τμήμα πρωτογεωμετρικού άμφορέως, 
γ. Σκεύος χαλκουργικού έργαστηρίου, δ. Σιδηροϋς μονόστομος πέλεκυς 

καί σιδηρά αιχμή

Α. ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟΥ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:41:36 EEST - 34.211.113.242


