
384 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) : ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

Αί άποφάσει καί χορηγία τής Φιλοσοφικής 
Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης άναληφθει- 
σαι ύπ’ έμοϋ, βοηθουμένου ύπό τοϋ αρχαιολόγου 
κ. Ν. Νικονάνου, άνασκαφικαΐ έρευναι είς τό 
Δϊον άπέβλεπον είς τήν διερεύνησιν τοϋ χώρου 
τής πρό πολλών έτών έν μέρει μόνον άποκαλυ- 
φθείσης ύπό τοϋ Γ. Σωτηριάδου χριστιανικής 
βασιλικής (βλ. ΠΑΕ 1928, 86 κ.έ.). Ταύτην 
συμπεριέλαβεν ό Γ. Σωτηρίου είς τάς «Παλαιο
χριστιανικός βασιλικός τής Ελλάδος» (ΑΕ 
1929, 180 κ.έ.) μέ τήν παρατήρησιν, ότι ό άνα- 
σκάψας λεπτομερώς θά πραγματευθή περί αυ
τής. Δυστυχώς ό Γ. Σωτηριάδης δέν ήσχολήθη 
ποτέ πλέον μέ τό εύρημά του. Οΰτω αί γνώσεις 
μας περί τής βασιλικής ταύτης ώς καί τής ύπ’ αύ- 
τήν άρχαιοτέρας βασιλικής, τήν όποιαν έπεσή- 
μανεν ό πρώτος ασχοληθείς συστηματικώτερον 
μέ τάς άρχαιότητας τοΰ Δίου, ήσαν έλλιπεΐς.

Ώς έκ τούτου ή ήμετέρα άνασκαφή είχε διττήν 
άποστολήν: 1) Τήν έρευναν καί τήν πλήρη άπο- 
τύπωσιν τής κατόψεως τής νεωτέρας βασιλικής 
( Β ) καί 2) τήν άποκάλυψιν καί τήν μελέτην τής 
άρχαιοτέρας βασιλικής ( A).

Βασιλική Β

Μετά τόν συστηματικόν καθαρισμόν τοϋ χώ
ρου καί τήν άπομάκρυνσιν τών κρημνισμάτων έκ 
τοϋ άνατολικοΰ κυρίως τμήματος τοϋ κτίσματος 
διεπιστώθησαν: α) ότι ή ήμικυκλική κόγχη είναι 
ένισχυμένη κατά τήν έξωτερικήν πλευράν διά 
τριών άντηρίδων άκτινηδόν καί κατ’ϊσην άπ’άλ- 
λήλων άπόστασιν τοποθετημένων ( Π ί ν. 449 α) 
κατά τό σύστημα καί άλλων έν Έλλάδι καί άλ- 
λαχοϋ βασιλικών (Πρβλ. Στυλ. Πελεκανίδου, Ή 
έξω τών τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική τών 
Φιλίππων, ΑΕ 1956 ( 1960), 116 ένθα καί παλαι- 
οτέρα βιβλιογραφία ). β) Ή ϋπαρξις κατά τό νό
τιον κλίτος καί είς τό κατά τήν ΒΑ. πλευράν όρ- 
θογώνιον διαμέρισμα (διακονικόν; ) μαρμαρο
θετήματος έκ κυανών, έρυθρών καί λευκών πλα
κιδίων άμελώς καί προχείρως τοποθετημένων.

Ή περαιτέρω έρευνα τής βασιλικής ταύτης θά 
συνεχισθή.

Βασιλική Α

Τό δυτικόν τμήμα τής βασιλικής Β ήτο τελείως 
κατεστραμμένον. Τοΰτο διηυκόλυνε τήν έρευναν 
τής βασιλικής Α, ήτις εΰρίσκεται είς βάθος 2 μ. 
περίπου ύπό τήν βασιλικήν Β. Οί χώροι τής βα
σιλικής Α, ήτοι νάρθηξ, κλίτη, προσκτίσματα 
κατά τήν ΝΔ. καί ΒΔ. πλευράν, εύρέθησαν πεπλη-

ρωμένοι διά καθαροϋ χώματος, τό όποιον έχρησι- 
μοποιήθη διά τήν άνύψωσιν τής στάθμης τοϋ έδά- 
φους, έφ’ οδ φκοδομήθη ή βασιλική Β.

Οΰτω τό κτίσμα τής βασιλικής Α διατηρεί τούς 
τοίχους αύτού είς ύψος άνω τών 2 μ. περίπου από 
τοϋ δαπέδου αύτής.

Έκ τών άνωτέρω ήλευθερώθη έκ τών χωμάτων 
ή ΝΑ. γωνία τοϋ νάρθηκος, τοϋ οποίου τό δάπεδον 
είναι έστρωμένον διά ψηφιδωτοϋ άρίστης τέχνης 
καί διατηρήσεως. Τοϋτο συνίσταται έκ συνεχο
μένων ρόμβων, τριγώνων καί μεμονωμένων έν 
τετραγώνοις κεφαλαίων γραμμάτων. 'Εάν τά 
γράμματα συνθέτουν έπιγραφήν ή είναι απλώς 
διακοσμητικά θά διαπιστωθή μόνον μετά τήν 
πλήρη άποκάλυψιν τοϋ ψηφιδωτοϋ δαπέδου. Τό 
δλον γεωμετρικόν κόσμημα περιβάλλουν πλο
χμός καί ταινία έκ φύλλων κισσοΰ (Π ί ν. 449 β ).

Ό νάρθηξ έπικοινωνεΐ μετά τοϋ νοτίου κλιτούς 
διά στενής εισόδου, διατηρούσης κατά χώραν 
τόν ούδόν αύτής. Κατά τήν ΝΔ. γωνίαν τοϋ κλι
τούς τούτου άνεφάνη γραπτός διάκοσμος, συνεχι
ζόμενος πρός άνατολάς καί μιμούμενος πολύχρω- 
μον όρθομαρμάρωσιν μετ’ όμφαλίων καί έμβλη- 
μάτων. Ή έκλογή τοϋ διακοσμητικοϋ θέματος, ή 
τεχνική, ή τεχνοτροπία καί τά χρώματα όδηγοϋν 
είς τούς χρόνους τής όψιμου άρχαιότητος ( Π ί ν. 
449 γ).

Έξωτερικώς καί είς τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ νάρθη
κος άπεκαλύφθη τμήμα διαμερίσματος, τοΰ ό
ποιου οί έλευθερωθέντες τοίχοι είναι κεκαλυμμέ- 
νοι δι’ όμοιων πρός τάς άνωτέρω τοιχογραφίας. 
Πρό τοϋ δυτικοϋ δέ τοίχου αύτοΰ εύρέθη κατά 
χώραν βάσις κίονος καί παρ’ αύτήν κορινθιάζον 
προθεοδοσιανόν κιονόκρανον.

Έτερον πρόκτισμα, πάντοτε είς τό βάθος τής 
βασιλικής Α, μή διερευνηθέν είσέτι, διεπιστώθη 
νοτίως τοϋ νάρθηκος.

Έκ τών κινητών εόρημάτων άξιόλογα είναι; 
άκέραιοι κίονες, βάσεις, κιονόκρανα, έπιθήματα 
( Π ί ν. 449 δ ) καί μέγας άριθμός πλίνθων, αΐ- 
τινες φέρουν τό σήμα ΔΙΟΥ ~ ΚΕ καί σταυρόν, 
καί νομίσματά τινα μή ταυτισθέντα είσέτι.

*

ΦΙΛΙΠΠΟΙ

Αί κατά τό έτος τοΰτο συνεχισθεΐσαι άνασκαφαί 
είς τόν ’Οκτάγωνον ναόν τών Φιλίππων σκοπόν 
είχον: α) Τήν περαιτέρω άποκάλυψιν τοϋ ΒΑ. 
τμήματος τοϋ λουτρώνος καί τής άνατολικώς τών 
Προπυλαίων έκτεινομένης έξέδρας μετά τής πα- 
ραλλήλως βαινούσης Έγνατίας όδοΰ, β) τήν έρευ
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ναν τοΟ δυτικώς τοΟ νάρθηκος χώρου καί γ) τήν 
διερεύνησιν τής κόγχης καί τοϋ δαπέδου τοϋ ’Ο
κταγώνου ναοϋ πρός καθορισμόν τής μορφής καί 
τής έκτάσεως τοΟ ύπ’ αύτόν διαπιστωθέντος πέ- 
ρυσιν άρχαιοτέρου ναοϋ (Βλ. Έργον, 1962, 74).

Άπηλευθερώθη τών κρημνισμάτων ό ύπόλοιπος 
χώρος τοϋ κατά τήνΝΑ. γωνίαν τοΟ λουτρώνος καί 
έν μέρει μόνον κατά τό παρελθόν έτος άποκαλυ- 
φθέντος όποκαύστου, διαστάσεων έν συνόλφ 7.40 
χ 11.30 μ. (Πίν. 450α), ώς καί έτερον μικρόν 
μεθ’ ύποκαύστου διαμέρισμα (3.30 x 5.60 μ. ), 
ΒΔ. του πρώτου καί έπικοινωνοΟν μετ’ αύτοϋ 
δι’ εισόδου πλάτους 1.50 μ., ής ό μαρμάρινος ου
δός διετή ρήθη κατά χώραν. Βορείως τοϋ μεγάλου 
ύποκαύστου άπεκαλύφθησαν δύο δωμάτια συνεχό
μενα, έκάτερον τών όποιων φέρει κατά τόν δυτικόν 
τοίχον αυτού είσοδον, δι’ ής έπικοινωνεί μετά τής 
περιστύλου αύλής. Μετά τής αύλής αύτής διά στε- 
νομήκους διαδρόμου έπικοινωνεί καί τό κατά 
τήν ΒΑ. γωνίαν τού συγκροτήματος τού λουτρώ
νος διαμέρισμα.

Ή άπό πολλοϋ διαπιστωθείσα έξέδρα, ή βαί- 
νουσα παραλλήλως πρός τήν Έγνατίαν όδόν, 
άπεκαλύφθη μέχρι τοΰ τέρματος αύτής (μήκ. 
28.05 καί πλάτ. 2.50 μ.), άπολήγουσα εις τήν 
ΒΑ. γωνίαν τοϋ λουτρώνος (Πίν. 450 β).

’Από τής ΒΑ. γωνίας τοϋ ’Οκταγώνου ναοϋ μέχρι 
τής Έγνατίας διεπιστώθη καί άνεσκάφη λιθό
στρωτος όδός, όρίζουσα άνατολικώς δλον τό 
άνασκαφέν συγκρότημα. Αύτη φέρει κατά τό μέ
σον αύτής καί καθ’ δλον τό μήκός της εύρύν κτι
στόν όχετόν, τετραγώνου διατομής καί κατευθύν- 
σεως άπό Βορραν πρός Νότον.

Όλοκληρωθείσης τής άνασκαφής εις τόν το
μέα ΒΑ. τοΰ βαπτιστήρίου διεπιστώθη, δτι τοϋτο 
εύρίσκεται έν όργανική ένότητι μετά τοΰ λουτρώ
νος, ό όποιος κατά τήν βορείαν πλευράν φέρει 
περίστυλον αύλήν μετά βοηθητικών χώρων. Οΰ- 
τω τό δλον συγκρότημα τοϋ λουτρώνος όρίζεται, 
άνατολικώς ύπό τής νεωστί άποκαλυφθείσης δευ- 
τερευούσης όδοϋ, δυτικώς ύπό τής τρικλίτου στοάς 
τής όδηγούσης είς τόν ’Οκτάγωνον ναόν, βορείως 
ύπό τής έξέδρας καί τής Έγνατίας καί νοτίως ύπό 
τοϋ συγκροτήματος τοϋ βαπτιστηρίου.

Συνεχίσθη ή έρευνα κάτωθι τής πλακοστρώσεως 
τοϋ ’Οκταγώνου ναοϋ πρός διακρίβωσιν περισσο
τέρων στοιχείων τοϋ ύπ’ αύτόν άρχαιοτέρου ναοϋ 
(Βλ. Έργον, 1962, 74 κ.έ.). Άπεκαλύφθησαν 
κατά τό κέντρον τοϋ κτίσματος καί έν συνεχείς 
τοϋ πέρυσιν άναφανέντος καί άλλα τμήματα ψη- 
φιδωτοϋ δαπέδου (Πίν. 450 γ ).

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΛΝΙΔΗΣ

*
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Φίλιπποι: α. 'Υπόκαυστον τοϋ βορείως του βαπτιστηρίου λουτρώνος, β. Βορεία αποψις τής άνασκαφής 
μετά τής εξέδρας και τμήματος τής Εγνατίας όδοΰ, γ. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τής Οπό τό Οκτάγωνον
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