
8. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Τάς άνασκαφάς των Χριστιανικών Θηβών Θεσσαλίας τοΰ έτους 1956, 
διά των οποίων ήρευνήθησαν: ή κεντρική λεωφόρος τής αρχαίας πόλεως καί 
των περί αυτήν οικημάτων καί τάφων των συνεχομένων προς τήν βασιλικήν Α, 
ό εκτεταμένος χώρος μεταξύ τών βασιλικών Α καί Β, ό τρίκογχος 
θολωτός τάφος καί έτεροι τάφοι παρά τό Δημοτικόν Σχολεΐον (Τό Έργον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό έτος 1956, Άθήναι 1957, σ. 41-43. 
ΠΛΕ 1956, σ. 110-118, πίν. 39-41), ήκολούθησε διακοπή τριών έτών, όφει- 
λομένη εις άπασχόλησιν τοΰ άνασκαφέως κ. Γ. Σωτηρίου εις τήν τακτοποί- 
ησιν ζωτικής σημασίας θεμάτων τοΰ Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών.

Τό έτος 1.959 ένηργήθη διά πιστώσεως 220.000 δραχμών, διατεθείσης 
υπό τής ’Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας τοΰ Κράτους, περίφραξις τοΰ άρχαιο- 
λογικοΰ χώρου καί τών εκτός αύτοΰ μεμονωμένων μνημείων.

'Η περίφραξις αΰτη, γενομένη ύπό τήν έποπτείαν μου, περιέβαλε τήν 
άκρόπολιν τής Πυράσου (πίν. 37α), τάς βασιλικάς Α καί Β μετά τοΰ με
ταξύ αύτών χώρου καί τοΰ μικροΰ οΐκίσκου τοΰ χρησιμοποιουμένου ώς Μου
σείου (πίν. 37β), ήτοι τον κυρίως αρχαιολογικόν χώρον Ν. Άγχιάλου, 
τον καθορισθέντα διά τής ύπ’ άριθ. Πρωτ. 67857/3171 από 28-6-1955 (ΦΕΚ 
139, τ. Β'. 23-7-1955) 'Υπουργικής Άποφάσεως, συνολικοΰ μήκους 1122 
μέτρων (ΠΑΕ 1956, σ. 110, είκ. 1), προσέτι δέ τήν βασιλικήν Δ (ΠΑΕ 1936, 
σ. 57-67, πίν. Α), μήκους 225 μέτρων, τό επισκοπικόν μέγαρον (ΠΑΕ 1937, 
σ. 53 κ.έ., 1939, σ. 53-61 καί 1954, σ. 148-194), μήκους 113 μέτρων, 
καί τέλος τήν βασιλικήν Γ (ΠΑΕ 1954, σ. 143-148), μήκους 116 μέτρων.

Συγχρόνως έγένετο καθαρισμός τοΰ άρχαιολογικοΰ χώρου καί τών άλλων 
μνημείων.

Δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας συνεστήθη ’Επιτροπή έκ τών: 
α) Νομομηχανικοΰ Μαγνησίας β) τοΰ Οίκονομικοΰ ’Εφόρου Βόλου καί 
γ) τοΰ Έπιμελητοΰ ’Αρχαιοτήτων Π. Λαζαρίδη, ήτις μεταβάσα είς Νέαν 
Άγχίαλον προέβη εις τήν καταμέτρησιν καί τήν έκτίμησιν τών ύπ’ άριθ. 
748, 750 καί 752 ιδιωτικών οικοπέδων, κειμένων έπί τών ερειπίων τής έν 
μέρει άνασκαφείσης βασιλικής Γ (Τό "Εργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας
κατά τό 1954, σ. 19. ΠΑΕ 1954, σ. 143-148).

ΜΙ ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία προσεφέρθη νά καταβάλη τήν δαπάνην διά 
τήν άπαλλοτρίωσιν τών ώς άνω οικοπέδων, ίνα συνεχισθή ή άνασκαφή προς 
τελείαν άποκάλυψιν τοΰ σημαντικωτάτου τούτου παλαιοχριστιανικού κτίσματος.
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β. Περίφραξις τοϋ αρχαιολογικού χώρου. Μουσεΐον.
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