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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 
ΕΙΣ ΔΙΟΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Τό έτος 1964 συνεχίσθησαν υπό τής Φιλοσοφι
κής Σχολής τού Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης αί άνασκαφαί είς τήν χριστιανι
κήν βασιλικήν ύπό τήν διεύθυνσίν μου τή συνερ
γασία τοΟ βοηθού τής έδρας τής βυζαντινής ’Αρ
χαιολογίας κ. Ν. Νικονάνου.

’Από τής ένάρξεως τής δευτέρας περιόδου των 
άνασκαφών (’Οκτώβριος 1963 ), ένεκα τής ύ- 
πάρξεως δύο έπαλλήλων βασιλικών, παρουσιά- 
σθη τό πρόβλημα: τίνι τρόπφ θά ήρευνώντο μέ 
πάσαν λεπτομέρειαν άμφότεραι χωρίς νά κατα
στροφή τι έκ των διατηρουμένων τμημάτων τής 
νεωτέρας βασιλικής (Β).

Ήδη ό Γ. Σωτηριάδης κατά τά έτη 1928, 1929, 
1930 είχε προχωρήσει κάτωθι τού κεντρικού κλι
τούς καί τού νάρθηκος τής βασιλικής Β, διαπιστώ- 
σας τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής άρχαιοτέρας, τήν 
όποιαν έξέλαβεν ώς αίθουσαν ίδιωτικής οικίας 
μετατραπεϊσαν είς εΰκτήριον χριστιανικόν οί
κον (βλ. ΠΑΕ 1930, 50).

Τά σημεία, τά όποια ήρεύνησεν ό Σωτηριάδης, 
παρέσχον είς ήμάς, χωρίς έτέραν καταστροφήν 
τής βασιλικής Β, τήν δυνατότητα τής περαιτέρω 
έρεύνης καί άποκαλύψεως τής παλαιοτέρας βα
σιλικής (A).

Ούτως ήλθον είς φώς τό μεγαλύτερον μέρος τού 
κεντρικού κλιτούς καί όλόκληρος ό νάρθηξ τής 
βασιλικής Α, έκ δέ τής βασιλικής Β παρέμειναν 
άθικτα καί ήρευνήθησαν συστηματικώς τά πλά
για κλίτη καί τό ύπερεξέχον τής βασιλικής A 
άνατολικόν τμήμα αύτής μετά τής κόγχης καί 
τών παραβημάτων.

Βασιλική A

Ό κυρίως ναός, σχήματος όρθογωνίου (έσωτ. 
διαστάσεων 22.40x18.10 μ.), απολήγει δυτικώς 
μέν είς στενομήκη νάρθηκα άνισοπλεύρου πα
ραλληλογράμμου σχήματος, ένεκα τής έπιμηκύν- 
σεως τής βόρειας πλευράς αυτού κατά 1 μ. ( μή
κος βόρειας πλευράς 5 μ., μήκος νοτίας πλευράς 
4 μ.) άνατολικώς δέ είς ήμικυκλικήν έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς κόγχην.

Ό νάρθηξ έπικοινωνεΐ μετά τού μή άποκαλυ- 
φθέντος είσέτι αίθριου διά δύο θυρών κατά τό 
Β. καί Ν. άκρον τού δυτικού τοίχου, μετά τού κυ
ρίως δέ ναού διά τριών είσόδων, έκάστης έξ αύτών 
άντιστοιχούσης πρός τάς έσωτερικάς διαιρέσεις 
τού κυρίως ναού, ήτοι πρός τό κεντρικόν καί τά

δύο πλάγια κλίτη. Κατά τήν ΒΔ. γωνίαν τού νάρ
θηκος διεπιστώθη βόθρος τετράγωνος, πλευράς 
1.60 μ., σύγχρονος πρός τήν ΐδρυσιν τού ναού, 
ώς τεκμαίρεται έκ τών περί αύτόν όμαλών καί διά 
παρυφής περιβαλλομένων περάτων τού ψηφιδω
τού δαπέδου.

Ό κυρίως ναός διαιρείται είς τρία κλίτη, τού 
μεσαίου έχοντος ύπερδιπλάσιον πλάτος τών πλα
γίων. Τό κεντρικόν κλίτος αποβαίνει πλατύτερον 
κατά τό ύψος τής ανατολικής πλευράς, ήτις, ώς 
έλέχθη, άπολήγει είς ήμικυκλικήν κόγχην. Ταύ- 
την έσωτερικώς περιέτρεχεν όμόκεντρον κτιστόν 
σύνθρονον, πλάτ. 1 μ., φέρον άλλοτε, ώς έκ τών 
ύπολειμμάτων τών κατά χώραν πλακών διαπιστοΰ- 
ται, είς τήν όριζοντίαν έπιφάνειαν άπλούν μαρ
μαροθέτημα.

Τό ύψος τών διασωθέντων τοίχων τής βασιλι
κής είναι 1.70 μ. Επ’ αύτών έστερεώθησαν άργό- 
τερον οί τοίχοι τού νεωτέρου ναού. Ή τοιχοδο- 
μία συνίσταται έξ άργολιθοδομής μετά ζωνών 
έξ όπτοπλίνθων. Ούχί σπανίως παρεμβάλλονται 
είς τήν άργολιθοδομήν καί μαρμάρινα άρχιτε- 
κτονικά μέλη προερχόμενα έξ άρχαιοτέρων χτι
σμάτων. Ή κόγχη μόνον συνίσταται έξ όλοκλή- 
ρου έκ πλίνθων μετ’ ισχυρού κεραμεικοΰ κονιά
ματος.

Τοιχογραφίαι

"Ολους τούς τοίχους τού νάρθηκος έκάλυ- 
πτον άλλοτε τοιχογραφίαι, ώς μαρτυρεΐται έκ 
τών άποκαλυφθέντων κατά χώραν υπολειμμάτων 
( Π ί ν. 596 α - β ). Αύται διετηρήθησαν είς ύψος 
0,60 - 0,90 μ.

’Επί χαμηλής βάσεως έδράζονται κίονες, οΐ- 
τινες φαίνονται ώς ίστάμενοι έμπροσθεν τού καθέ
του τοίχου. Έτσι δημιουργεϊται ή έντύπωσις, 
παρά τήν έπίπεδον άπόδοσιν, ότι οί τοίχοι είσέ- 
χουν ώς καί τά έπ’ αύτών διάχωρα, τά όποια πε
ριβάλλονται διά βαθέος έρυθρού πλαισίου. Ή 
έπιφάνεια τών διαχώρων τούτων ( ροδίνη - κί
τρινη ) ποικίλλεται διά διαφόρων έλευθέρων ή 
έγγεγραμμένων είς ρόμβους κοσμημάτων. ’Επίσης 
είς τάς τέσσαρας έσωτερικάς γωνίας τού διαχώ- 
ρου σχηματίζονται όρθογώνια τρίγωνα. Μόνον 
τό μεσαΐον διάχωρον έκάστης πλευράς, έκατέρω- 
θεν τής βασιλείου πύλης, κοσμείται 
διά φυσικού τοπίου. Κάτω καί είς τό κέντρον τού 
διαχώρου είκονίζεται σπηλαιώδης κωνικός βρά
χος. Είς τάς δύο κάτω γωνίας έπίσης παριστά- 
νονται βράχοι. Όλην τήν άλλην έπιφάνειαν κα
ταλαμβάνει ειδυλλιακόν τοπίον μέ δύο πτωχικός 
καλύβας λευκού χρώματος συμμετρικώς τοποθε
τημένος έπάνω καί έκατέρωθεν τού κεντρικού
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σπηλαίου, δένδρα καί, έάν διακρίνω καλώς, καί 
μία άνθρωπίνη μορφή.

Τό σύνολον τής διακοσμήσεως ταύτης άποτε- 
λεϊ έπιβίωσιν τής ίδιας καλλιτεχνικής άρχής τής 
δευτέρας πομπηϊανής τεχνοτροπίας (Stil).

Ή κεντρική πύλη είς τόν άνατολικόν τοίχον 
τού νάρθηκος τής βασιλικής Α τού Δίου, μέ τήν 
διάταξιν τών γραπτών κιόνων καί τών διαχώρων 
(παρόμοιοι γραπτοί αρχιτεκτονικοί παραστά
σεις διεπιστώθησαν καί είς κτίσματα τοϋ αίθριου 
τής 'Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, τής βασιλικής 
Βραυρώνος ’Αττικής, τής Άκυληίας καί τής Skhi- 
ra τής Τυνησίας ) έκατέρωθεν αυτής, άντικατέ- 
στησε τάς έζωγραφημένας είς τάς πομπηϊανάς 
τοιχογραφίας πύλας, αί όποΐαι καταλαμβάνουν 
τό κέντρον τής παραστάσεως. ’Επίσης ή παρεμ
βολή τοϋ τοπίου μεταξύ τών μετακιονίων είς τό 
Δΐον είναι χαρακτηριστικόν τής τρίτης φάσεως 
τής δευτέρας πομπηϊανής τεχνοτροπίας. Λείψα
να τοιχογραφιών διεπιστώθησαν καί είς τά κλι
τή καί είς τι διαμέρισμα ΝΔ. τοϋ ναοΰ μή έρευ- 
νηθέν είσέτι. Τά χρώματα είναι: κυανοΰν, πρά
σινον, πορφυροΰν, κίτρινον, ρόδινον καί λευκόν. 
Ή έκτέλεσις τοϋ σχεδίου καί ή σύνθεσις τών χρω
μάτων είναι άρτια.

Ψηφιδωτά

Όλα τά δάπεδα τής βασιλικής έκοσμοΰντο 
διά ψηφιδωτοΰ άρίστης τέχνης, τό όποιον έν 
πολλοΐς διατηρείται άνέπαφον.

Καθ’ δλον τό μήκος καί τό πλάτος τοϋ νάρθη
κος έκτείνεται έν εΐδει τάπητος τό ψηφιδωτόν, 
τό όποιον διαιρείται διά πλοχμοϋ είς πέντε διά- 
χωρα (Π ί ν. 596 a ). "Εκαστον τούτων φέρει 
διάφορα τοϋ άλλου κοσμήματα, ώς έπί τό πλεΐ- 
στον γεωμετρικά. Τό σύνολον περιβάλλει πλαί- 
σιον έξ έλικοειδώς βαίνοντος βλαστοϋ μετά κισ- 
σοφύλλων, διατεταγμένων κατά κάθετον καί άν- 
τίστροφον φοράν. Ή ταινία αίίτη διακόπτεται 
έμπροσθεν τής βασιλείου πύλης, ένθα έν όρθογω- 
νίφ πλαισίφ έγγράφονται τά άποκαλυπτικά γράμ
ματα Α Ω ( Π ί ν. 596 γ ).

Διά ψηφιδωτού όμοιας τέχνης καί ποικιλίας, 
κοσμείται καί τό δάπεδον τοϋ κεντρικού κλιτούς 
μέχρι τοϋ δυτικού άκρου τής σολέας (Π ί ν. 
598 α). Όλον τό δάπεδον τό περιλαμβανόμενον 
έντός αυτής καλύπτεται διά καθέτως τοποθετημέ
νων πλίνθων συνθετουσών ποικιλόμορφα κατά 
παράταξιν τοποθετημένα κοσμήματα (ίχθυάκαν- 
θαν, όμόθετα τρίγωνα, ρόμβους, χιαστά κ. ά.) 
(Πίν. 597α-β).

Βασιλική Β

Έπί τών ύπολειφθέντων τοίχων τής βασιλικής 
Α καί είς ϋψος 1.70 μ. άπό τοϋ δαπέδου αύτής, 
μετά πλήρωσιν τοϋ χώρου διά κρημνισμάτων έκ 
τοϋ άρχαιοτέρου ναοΰ καί μεταφερθέντος καθαρού 
χώματος πρός άνύψωσιν τής στάθμης τοϋ παλαιοϋ 
έδάφους, άνηγέρθη ή βασιλική Β.

Ό νεώτερος ναός ηΰξήθη κατά 5 μ. είς μήκος, 
προσετέθησαν δέ έκατέρωθεν τής κόγχης ή Πρό- 
θεσις καί τό Διακονικόν καί ό νάρθηξ διεμορφώ- 
θη ώς όρθογώνιον παραλληλόγραμμον.

Οί τοίχοι τής δευτέρας αύτής βασιλικής σφζον- 
ται είς ϋψος άπό 0,20 - 0,40 μ. Ό δυτικός τοίχος 
τοϋ νάρθηκος κάτωθι τοϋ δαπέδου έχει πάχος 1.75 
μ. καί άνω αύτοϋ 0,85 μ., σχηματίζων έξωτερικώς 
δύο άντηρίδας πλάτους 1.50 μ. Ένεκα τής κατα
στροφής τοϋ δυτικοϋ τοίχου δέν έξηκριβώθησαν 
αί θέσεις τών έξωτερικών είσόδων τοϋ νάρθηκος, 
ένφ αί είσοδοι, αί όδηγοΰσαι έξ αύτοϋ είς τόν κυ
ρίως ναόν, διεπιστώθησαν είς τήν αυτήν πρός τάς 
είσόδους τής βασιλικής Α θέσιν είς ύψηλοτέραν 
όμως στάθμην. Ό κυρίως ναός διαιρείται είς τρία 
κλίτη. Ώς έλέχθη, τό δάπεδον τοϋ κεντρικοΰ κλι
τούς εύρέθη κατεστραμμένον. Ώς έκ τούτου ή 
άνασκαφή είς τόν χώρον τοΰτον ήτο έπιτρεπτή 
καί ή γενομένη έρευνα διηυκρίνησε πλεΐστα ση
μεία τής άρχαιοτέρας βασιλικής. Έθεωρήθη ό
μως σκόπιμον όπως μικρόν τμήμα τοϋ δαπέδου 
αύτοϋ παραμείνη ώς είχεν, ΐνα χρησιμεύση διά 
στρωματογραφικάς κυρίως παρατηρήσεις. Τό 
αύτό έφηρμόσθη καί είς τήν ΒΔ. γωνίαν τοϋ νάρ
θηκος.

Γενομένου καθαρισμού είς τά πλάγια κλίτη 
άνεφάνη τό έκ μαρμαροθετήματος δάπεδον κατε
στραμμένον κατά τό μεγαλύτερον αύτοϋ μέρος 
(Πίν. 598 β). Τοϋτο φέρει γεωμετρικά κοσμή
ματα, ένφ τό έλάχιστα έπίσης διατηρούμενον 
μαρμαροθέτημα τοϋ νάρθηκος είναι άδιακόσμη- 
τον καί άμελοΰς κατασκευής.

’Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν αί κιονο- 
στοιχίαι ένεκα τής ίδιαζούσης διατάξεως αύτών. 
Παραλλήλως καί έν έπαφή πρός τούς στυλοβά- 
τας αύτών, είς ίσας δ’ άπ’ άλλήλων άποστάσεις, 
είναι τοποθετημένα παραλληλόγραμμα βάθρα, 
έφ’ ών ήδράζοντο άνά δύο κίονες. Ή ύποδομή 
τών βάθρων τούτων, ώς καί τών στυλοβατών, άρ- 
χεται άπό τοϋ δαπέδου τής βασιλικής Α, οΰτως 
ώστε τά βάρη τής άνωδομής νά μεταβιβάζωνται 
έπί άπολύτως σταθεροΰ καί άσφαλοϋς έδάφους. 
Ή τοιαύτη διαμόρφωσις τών κιονοστοιχιών τής 
βασιλικής Β, ήτις είναι, έξ όσων γνωρίζω, μο
ναδική, ύπεστηρίχθη ότι προέρχεται έκ μεταγε-
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νεστέρων έπισκευών. Άλλ’ οΰδεμία ένδειξις περί 
αύτοϋ ύπάρχει. Άντιθέτως, έκ τής έρεύνης διε- 
πιστώθη ότι ή κατασκευή καί των συνεχών στυ- 
λοβατών καί τών πρό αυτών βάθρων είναι σύγχρο
νος.

Κατά τό άνατολικόν τμήμα τών πλαγίων κλι
τών διαμορφοΰται άνά εν τετράγωνον διαμέρισμα. 
Τά παραβήματα ταΟτα, έπικοινωνοΰντα δι’ εισό
δων μετά τοΰ Ίεροΰ Βήματος καί τών κλιτών, έχρη- 
σίμευον πιθανώς ώς Πρόθεσις καί Διακονικόν.

Ή κόγχη κατά τήν έξωτερικήν αύτής παρειάν 
φέρει άκτινηδόν πέντε ένισχυτικάς άντηρίδας, 
ώς τούτο παρατηρεϊται καί είς δλλας παλαιοχρι
στιανικός βασιλικός.

Διάφορα ευρήματα

Κατά τήν άνασκαφήν εύρέθησαν πολλοί κίο
νες άκέραιοι καί έν τεμαχίοις, κιονόκρανα, επί
κρανα, τμήματα γείσων, πλίνθοι ένεπίγραφοι 
(ΔΙΟΥ ~ ΚΕ + ) καί τμήμα κυκλικής ή ήμικυ- 
κλικής τραπέζης άγαπών μετά γεγλυμμένων κατά 
τήν περιφέρειαν τού κύκλου έν άναγλύφιρ συνε
χομένων πεταλομόρφων πινακίων.

Καθ’ όλας τάς πλευράς τής βασιλικής διεπι- 
στώθησαν έκτος τού αίθριου καί άλλα πολύμορ
φα κτίσματα. Ή άνασκαφή αύτών ώς καί ή περαι
τέρω έρευνα τών δύο βασιλικών θά συνεχισθή, 
έλπίζομεν, καί κατά τήν έπομένην άνασκαφικήν 
περίοδον.

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Ή κατά τό έτος τούτο άνασκαφή τοΰ συγκροτή
ματος τού ’Οκταγώνου τών Φιλίππων άπέβλεψεν: 
1) είς τήν διαπίστωσιν τών όρίων αύτού διά τής 
άποκαλύψεως τμήματος τής όδού Έγνατίας καί 
τής έπ’ αύτής καθέτου παρόδου, ήτις άνεφάνη πέ
ρυσι, 2) είς τόν καθορισμόν τής άρχιτεκτονικής 
μορφής τής δυτικώς τών προπυλαίων άρχομένης 
καί πρός τήν ρωμαϊκήν ’Αγοράν έκτεινομένης 
στοάς, 3) είς τήν έρευναν τών πρό τοΰ νάρθηκας 
ώς καί άνατολικώς τής άψΐδος τής όκταγώνου 
έκκλησίας χώρων καί 4) είς τήν λεπτομερή διε- 
ρεύνησιν καί μελέτην τού πρό έτους πλήρως άπο- 
καλυφθέντος λουτρώνος.

Ή περαιτέρω άποκάλυψις τής όδού Έγνατίας, 
έβεβαίωσεν ότι αϋτη προχωρεί πρός Α. ύπό τήν 
αυτήν πάντοτε μορφήν, τό αυτό λιθόστρωτον 
καί τό αύτό πλάτος. Μόνον είς άπόστασιν 9 μ. 
άπό τοΰ τέρματος τής κατά τήν άνατολικήν 
πλευράν τών προπυλαίων έξέδρας - στοάς, ή όδός 
στενοΰται, διότι τμήμα τοΰ πλάτους αύτής κατα

λαμβάνει νεωτερικόν πρόχειρον κτίσμα, τό ό
ποιον έρευνηθέν ούδέν τό άξιόλογον άπέδωκε. 
Μετά τό κτίσμα τοΰτο ή Έγνατία έπανακτά τό 
πραγματικόν αύτής πλάτος.

Δυτικώς τών προπυλαίων άμέσως δέ μετά τόν 
πεσσόν τόν συνεχόμενον τοΰ άκραίου κίονος 
αύτών καί κατά μήκος τής Έγνατίας άπεκαλύ- 
φθησαν μέρος τοΰ στυλοβάτου, δύο κατά χώ
ραν βάσεις, δύο κίονες τεθραυσμένοι καί τά συν- 
ανήκοντα αύτοΐς σύνθετα ίωνικά κιονόκρανα 
κιονοστοιχίας, ήτις έκτείνεται πρός Δ. Είς τό δεύ
τερον μετακιόνιον, καλύπτον σχεδόν τήν βάσιν 
κίονος, εύρέθησαν κατακείμενα, άκέραιον τό μέν, 
κολοβωμένον τό έτερον, δύο τόξα έξ όπτοπλίν- 
θων έκ τών γεφυρούντων τά μετακιόνια (Π ί ν. 
599 α). Τίνι τρόπφ συνεχίζετο ή τοξοστοιχία 
αΰτη τής στοάς πρός Δ. είναι δύσκολον έκ τών 
προτέρων νά όρισθή· διότι άπό τοΰ σημείου σχε
δόν τούτου ή Έγνατία παρουσιάζει αισθητήν κα
τωφέρειαν διά νά φθάση είς χθαμαλοτέραν στά
θμην, είς τήν όποιαν εύρίσκεται βαίνουσα παραλ
λήλους τής ρωμαϊκής ’Αγοράς. Δυστυχώς ή άνα
σκαφή δέν ήτο δυνατόν νά προχωρήση περαιτέρω 
διά νά μή άχρηστευθή ή έκ τοΰ σημείου τούτου 
διερχομένη μοναδική άγροτική όδός, ή όδηγοΰσα 
πρός τόν «Βάλτον». Όπισθεν τής άποκαλυ- 
φθείσης τοξοστοιχίας καί είς άπόστασιν 3 μ. 
άπ’ αύτής ύπάρχει τοίχος σχηματίζων μετά τής 
τοξοστοιχίας στοάν. Οΰτω λοιπόν έκατέρωθεν 
τών προπυλαίων τών όδηγούντων είς τήν μεγα
λοπρεπή τρίκλιτον στοάν καί δι’ αύτής είς τόν 
οκταγωνικόν ναόν, σχηματίζονται δύο στοαί - 
έξέδραι. Έκ τούτων τής μέν άνατολικής τό μή
κος είναι 28.05 καί τό πλάτος 2.40 μ., τής δέ δυ
τικής τό μήκος είσέτι άγνωστον, τό δέ πλάτος 
3 μ.

Άνατολικώς τοΰ συγκροτήματος τοΰ ’Οκτα
γώνου συνετελέσθη ή πλήρης άποκάλυψις τής 
κατά τό παρελθόν έτος διαπιστωθείσης καθέτου 
πρός τήν όδόν Έγνατίας παρόδου (Π ί ν. 599 β ). 
Αΰτη κατά τό βόρειον τμήμα έχει πλάτος 3.50 μ. 
κατά δέ τό νότιον διαπλατυνομένη όμαλώς, καί 
χωρίς τοΰτο νά γίνεται αισθητόν, φθάνει είς πλά
τος 5.20 μ., άπολήγουσα είς πύλην, τής όποιας 
ό ουδός εύρέθη κατά χώραν. Κατά τόν άξονα τής 
παρόδου ύπάρχει μέγας κτιστός άγωγός, τομής 
τετραγώνου, καλυπτόμενος ύπό τών όγκολίθων 
τοΰ καταστρώματος. Είς τόν όχετόν τοΰτον, ό 
όποιος έχει κατεύθυνσιν έκ Β. πρός Ν., συν- 
ηθροίζοντο τά έκ τών στεγών τών έκατέρωθεν 
τής παρόδου κτισμάτων όμβρια καί τά έκ τοΰ 
λουτρώνος άπορρέοντα ΰδατα. Πρός τοΰτο ύπήρ- 
χον δύο μορφαί άγωγών: Ό άγωγός, δστις διατρέ-
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χων τήν βάσιν ιών κχισμάχων, συνίσχαχο έκ κε- 
ραμεικοϋ κονιάμαχος καί πλίνθων σχημαχιζόνχων 
μικραύλακα, χομής χεχάρχου κύκλου, ήχις, άνερ- 
χομένη είς ύψος 0,30 μ. έπί χων παρειών χοϋ χοί- 
χου, παρελάμβανε χά έκ χών σχεγών καχαπίπχον- 
χα ϋδαχα όδηγοϋσα χαϋχα είς χό κένχρον χής πα
ρόδου, ένθα ό κενχρικός άποχεχευχικός άγωγός 
(Π ί ν. 600 α). Οβχω παρημποδίζεχο ή διείσδυ- 
σις χών ύδάχων είς χάς βάσεις χών χοίχων καί είς 
χά θεμέλια χών κχηρίων. Ή άλλη μορφή αγωγών 
ήχο ή συνήθης, ήχοι ένχοίχιοι κχισχοί ή πήλινοι 
ή μολύβδινοι σωλήνες, μικράς σχεχικώς διαχο- 
μής, οΐχινες έφερον χά έκ χοΟ λουτρού καί χών 
άλλων χώρων ΰδαχα ή ύδαρή άπορρίμμαχα είς 
χόν κενχρικόν άγωγόν.

Ή είς χό νόχιον χέρμα χής παρόδου πύλη οδη
γεί είς χόν όπισθεν χής κόγχης καί γενικώς χής 
άναχολικής πλευράς χώρον. Οδχος διαμορφώνεχαι 
καχά χρόπον λίαν πρωχόχυπον. Είς άπόσχασιν 
3.90 μ. περίπου άπό χών άναχολικών χοίχων τοϋ 
Όκχαγώνου άπεκαλύφθη χοϊχος πάχους 0,60 μ., 
ό όποιος βαίνει παραλλήλως καί μέ χήν αύχήν 
διάρθρωσιν πρός χήν άναχολικήν πλευράν χοϋ 
ναού. Οϋχω παρουσιάζεχαι ή σπανιωχάχη μορφή, 
ή άψίς χού ίεροΟ Βήμαχος νά έγγράφηχαι ένχός 
όμοκένχρου ήμικυκλίου, όπως περίπου καί είς 
χήν βασιλικήν χής Μιλήχου, μέ χήν διαφοράν όχι 
ένφ εις χήν Μίληχον όλον χό άναχολικόν χμήμα 
χοϋ ναοΰ έγγράφεχαι ένχός ήμιελλείψεως ( βλ. 
Th. Wiegand, Abhandl. d. Preuss. Akademie der 
Wissenschaften, 1908, 28), είς χό Όκχάγωνον 
χών Φιλίππων ό άποκαλυφθείς χοϊχος διαρθροϋ- 
χαι ακριβώς ώς καί ό παράλληλος χοϊχος χοϋ κχί- 
σμαχος. Έξ όσων χούλάχισχον έχω ύπ’ όψει μου 
είναι χό δεύχερον μεχά χήν βασιλικήν χής Μιλή- 
χου παράδειγμα έν ήμικυκλίφ έγγεγραμμένης ά- 
ψΐδος.

Καχά χήν άπομάκρυνσιν έκ χοϋ χώρου χούχου 
χών κρημνισμάχων εύρέθησαν μεταξύ αύχών: 1) ή 
βάσις ένός έκ χών χεσσάρων άμφικιονίων χών 
παραθύρων χής κόγχης, χό όποιον μεχά χοϋ έπι- 
κράνου χου καχέκειχο παρά χήν έξωχερικήν πα
ρειάν χής κόγχης. Τά άλλα χρία εύρέθησαν έν- 
χοιχισμένα είς χό μεχαγενέσχερον ναΰδριον, χό 
ίδρυθέν καχά χήν άναχολικήν πλευράν χοϋ Ό
κχαγώνου, 2) χό πλαίσιον χεθραυσμένου διαχρή- 
χου όρθογωνίου μαρμάρινου θωρακίου, ώς καί 
πολλά χεμάχια έκ χοϋ λεπχοΰ αύχοϋ διακόσμου 
( Π ί ν. 600 β, 601 α ), άλλα χινά άρχιχεκχονικά 
μέλη καί 4) πολλαί ψηφίδες ένχοιχίων ψηφιδω- 
χών.

Δυχικώς χοϋ νάρθηκος συνεχίσθησαν αί καχά 
χό παρελθόν έχος άρξάμεναι δοκιμασχικαί έρευναι,

αί όποίαι ώδήγησαν είς χήν διαπίσχωσιν όχι έν 
συνεχείμ χοϋ δυχικοΰ χοίχου χοϋ νάρθηκος καί 
είς βάθος 0,20 μ. άπό χοϋ δαπέδου αύχοϋ έξεχεί- 
νεχο μαρμαροθέτημα, πλάχους 3.80 καί διατηρη- 
θένχος μήκους 8 μ. Καχά χήν δυχικήν πλευράν χό 
δάπεδον όρίζεχαι ύπό χοιχαρίου, πάχους 0,55 μ. 
έξέχοντος έλαφρώς χής έπιφανείας χοϋ δαπέδου.

’Αμέσως μετά χό τοιχάριον τοϋτο καί εις βάθος 
1 μ. διεπιστώθη άρχαιότερον δάπεδον έστρωμένον 
διά μεγάλων παραλληλογράμμων καί άνισομεγέ- 
θων πλακών. Τό δάπεδον τοϋχο, έρευνηθέν είς έκ- 
χασιν 10 χ 8 μ. προχωρεί κάτωθι τοϋ μετά μαρ
μαροθετήματος δαπέδου, ήτοι πρός τόν νάρθηκα 
τοϋ ’Οκταγώνου καί εκτείνεται άγνωστον είσέτι 
πόσον πρός Β. καί Ν. Ή σκαφή τοϋ τμήματος 
τούτου, όπου παρετηρήθησαν καί συνεχή ίχνη 
πυρός καί άπηνθρακωμένα ξύλα, άπέδωκεν είτε 
συμπεφυρμένα είς τά κρημνίσματα είτε κατακεί- 
μενα έπί τοϋ πλακοστρώτου δαπέδου πολλά άρχι- 
τεκτονικά μέλη: τεμάχια μεγάλων κιόνων καί 
κορινθιακών κιονοκράνων καλής τέχνης, βάσεις 
κιόνων, τετραγώνους πεσσίσκους μετά ήμιωοει- 
δοϋς άνω άπολήξεως καί έγκοπής κατά τήν μίαν 
ή καί κατά τάς δύο πλευράς, άνάγλυφα θωράκια 
κ.ά. (Π ί ν. 601 β ). Τίνα σκοπόν έξυπηρέτει ό 
άνασκαπχόμενος χώρος, είς ποιον κτίσμα άνήκει 
καί έάν σχετίζεται πρός τό ’Οκτάγωνον είναι έ- 
ρωτήματα, είς τά όποια τήν άπάντησιν θά δώση 
ή περαιτέρω έρευνα.

Κατά τήν άναχολικήν πλευράν τοϋ λουτρώνος 
ήρευνήθη καί πάλιν τό κατά τό παρελθόν έτος 
άναφανέν δωμάτιον, τοϋ όποιου τό δάπεδον έκα- 
λύπτετο δι’ ήμικατεργασμένων χονδρών μαρμά
ρων, χρησιμοποιηθέντων ένταϋθα τό δεύτερον. 
Τότε παρετηρήθη ότι κάτωθι τοϋ πρώτου ύπήρ- 
χεν άρχαιότερον δάπεδον, τό όποιον, ώς διεπι- 
στώθη έφέτος, εόρίσκεται είς βάθος 0,55 μ. ύπό 
τό νεώτερον, συνίσταται έκ μεγάλων μαρμάρινων 
πλακών πάχους 0,03 μ. καί έχει ίσχυράν κλίσιν 
πρός τόν βόρειον τοίχον. Οί τοίχοι τοϋ δωματίου 
μέχρις ώρισμένου ύψους ήσαν έπικεχρισμένοι διά 
παχέος κεραμεικοΰ κονιάματος, τό όποιον είς τήν 
κάτω άπόληξιν, σχηματίζον άμβλεΐαν γωνίαν, έ- 
πεκάθητο έπί τών περάτων τής πλακοστρώσεως 
καί τοϋ δαπέδου. ’Επίσης άνευρέθη σύστημα ά- 
ποχετεύσεως ΰδατος.

Αί άνωτέρω ένδείξεις συνηγορούν ύπέρ τής ά- 
πόψεως ότι ό χώρος ούτος έχρησίμευεν ώς δε
ξαμενή τών λουσμένων. Είς ύψος 1.60 μ. περίπου 
ήνοίγοντο είς μέν τόν άναχολικόν τοίχον αύχοϋ 
μία, είς δέ χόν βόρειον δύο κογχωταί φωτιστικοί 
θυρίδες, αί όποϊαι κατά τήν μετασκευήν τοϋ δια
μερίσματος, είς τήν όποιαν άνήκει καί τό νεώ-
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τερον δάπεδον, κατηργήθησαν έντειχισθεϊσαι. 
’Ιδιαιτέρως πρέπει νά μνημονευθή ή εΟρεσις έπϊ 
τής όριζοντίας ήμικυκλικής καί διά μαρμάρου έ- 
πενδεδυμένης έπιφανείας (ποδιάς) τής μιας έκ 
των δύο είς τόν βόρειον τοίχον ύπαρχουσών, ώς 
έλέχθη, φωτιστικών θυρίδων, νομίσματος, τό ό
ποιον μαρτυρεί τόν χρόνον τής μνημονευθείσης 
μετασκευής ( Π ί ν. 601 γ ).

Μεταποιήσεις έπίσης συχναί καί έπάλληλοι 
διεπιστώθησαν καί είς τήν έστίαν ώς καί είς τόν 
βόρειον τοίχον τοϋ ένδον οίκου (Caldarium), 
ό όποιος καί κατά τό άνατολικόν αύτοΟ τμήμα 
άπολήγει είς ήμικύκλιον.

Οόχί όλιγώτεραι μετασκευαί έγένοντο καί είς 
τόν χώρον, τόν περικλείοντα τήν κόγχην τοϋ έν
δον οίκου. ΈνταΟθα, μετά έπισταμένην έρευναν 
τοΟ δαπέδου, ήλθεν εις φώς πολύπλοκον άποχε- 
τευτικόν σύστημα, τό όποιον έπικοινωνεΐ μεθ’ 
όλων σχεδόν τών έγκαταστάσεων τοΟ βαλανείου 
καί διά μεγάλου κτιστού άγωγοΟ, τετραγώνου δια- 
τομής, διατρέχοντος τόν βόρειον τοίχον τού χώ
ρου τούτου, απολήγει είς έτερον έπίσης εύρύν 
άγωγόν, δστις ένοΰται μετά τοΟ δυτικοδ κεντρι
κού ύπονόμου.

ΣΤΥΛ. Ι1ΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ
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Δΐον Πιερίας. Βασιλική Α: α. Γενική άποψις τοϋ νάρθηκος έκ Ν. πρός Β., 3· Τοιχογραφίαι τοϋ 
νάρθηκος, γ. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τοϋ νάρθηκος
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Δΐον Πιερίας. Βασιλική Α: α. Τό δυτικόν άκρον τής σολέας μετά τμήματος του έκ πλινθίνων σχεδίων 
δαπέδου, β. Τμήμα τοϋ δαπέδου τής σολέας έκ πλίνθων
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Δΐον Πιερίας: α. Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ κεντρικού κλιτούς τής Βασιλικής Α, 
β. Τό· δάπεδον τοΰ βορείου κλιτούς τής Βασιλικής Β
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Φίλιπποι: α. Ή αφετηρία τής κιονοστοιχίας τής κατά τήν δυτ. πλευράν των προπυλαίων στοάς. Έπί 
τοϋ στυλοβάτου καί των βάσεων τμήματα καταπεσόντων τόξων, β. Τό βόρειον τμήμα τής έπί τής όδοϋ 
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Φίλιπποι: α. ’Αποχετευτική μικραϋλαξ διατρέχουσα τόν ανατολικόν έξωτερικόν τοίχον 
τοΟ συγκροτήματος τοϋ ’Οκταγώνου, β. Πλαίσιον μαρμάρινου διατρήτου θωρακίου
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Φίλιπποι: α. Τεμάχια του διακόσμου τοΰ θωρακίου τοΰ Π ί ν. 600 β, β. Τμήμα τοϋ άνασκαπτομένου 
χώρου τοΰ νάρθηκος τοϋ ’Οκταγώνου μέ τά άποκαλυπτόμενα κατά τήν άνασκαφήν αρχιτεκτονικά μέλη, 
γ. Ή κατά τόν βόρειον τοίχον άποκαλυφθεΐσα φωτιστική κογχωτή θυρϊς καί τό έν αύτή εΰρεθέν νόμισμα
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