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ήτο σαφές δτι ή όγρασία, ήτις έπικρατεί κατά 
τό πλεΐστον τοΟ έτους έν ΚαρυαΙς, διεπότιζε τήν 
τοιχοποιίαν. Ούτως έκαθαρίσθησαν οί άρμο! άπό 
τοΟ κονιάματος καί άντ’ αύτοΟ έκαλύφθησαν δι’ 
εΙδικοΟ μονωτικοδ κατά τής ύγρασίας ύλικοΰ 
(vandex), δι’ού έπεχρίσθη καί όλόκληρος ή 
άνατολική πλευρά τοΟ ναού καί αί γωνίαι ( Π ί ν. 
394 β). Διά τού τρόπου τούτου άπεσοβήθη πλή
ρως ή διείσδυσις τής ύγρασίας, ώς άπεδείχθη κατά 
τόν έπελθόντα χειμώνα, όπότε ούδέν ίχνος αύτής 
παρουσιάσθη.

Μετά τήν στεγάνωσιν ταύτην θέλει άκολουθή- 
σει δεύτερον στάδιον ώς πρός τήν μορφήν τής 
άνατολικής δψεως τοϋ ναού, προκειμένου νά κα- 
λυφθή τό διά τήν μόνωσιν χρησιμοποιηθέν ύλι- 
κόν.

Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

*

ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΥ

Διά δαπάνης τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Ά- 
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί 
ύπό τήν διεύθυνσιν τού ύπογραφομένου συνεχί- 
σθη καί κατά τό έτος τούτο ή άνασκαφή τής πα
λαιοχριστιανικής βασιλικής τού Δίου ( βλ. ΑΔ 20 
( 1965 ): Χρονικά, σ. 477 κ.έ.). Εις τήν άνασκαφή ν 
έβοήθησαν οί τελειόφοιτοι τής Σχολής κ. Γ. 
Γούναρης καί αί δδ. Παναγιώτα Γκουράσα καί 
Παναγιώτα Άσημακοπούλου.
Ή έφετινή άνασκαφή περιωρίσθη κυρίως είς 

τήν άποκάλυψιν καί διερεύνησιν τού δυτικώς 
τής βασιλικής έκτεινομένου χώρου, δπου πέρυσι 
διεπιστώθησαν τοίχοι βαίνοντες παραλλήλως 
καί καθέτως πρός αυτήν.

’Επειδή πρόκειται ώς γνωστόν, περί δύο έπαλ- 
λήλων βασιλικών, έγένετο κατ’ άρχάς διά δοκι
μαστικών τάφρων είς πολλά σημεία τού χώρου 
προσπάθεια καθορισμού τής στάθμης, είς τήν 
όποίαν εύρίσκετο ένδεχομένως τό δάπεδον τού 
τυχόν ύπάρχοντος αίθριου τής άρχαιοτέρας βα
σιλικής ( A ). Όλαι αί έρευναι, καί Ιδιαιτέρως αί 
έξωτερικώς καί παραλλήλως πρός τόν δυτικόν 
τοίχον τού νάρθηκος καί είς τήν στάθμην τού δα
πέδου τής βασιλικής Α ένεργηθείσαι, ούδέν άπε- 
δωκαν. Δέν είναι άπίθανον μετά τήν καταστροφήν 
τής βασιλικής Α καί τήν έπ’ αύτής ίδρυσιν τής 
νεωτέρας βασιλικής (Β), τό αίθριον τής πρώ
της νά κατεστράφη όλοσχερώς. Τήν άποψίν μου 
αύτήν ένισχύει ή άποκάλυψις κατά τήν βορείαν 
πλευράν τού άνασκαφέντος χώρου στενομήκους 
διαμερίσματος ( διαστ. 16 x 3.40 μ.), τού όποιου 
τό έκ κεραμεικοϋ κονιάματος δάπεδον εύρίσκεται

είς τήν αυτήν πρός τήν τού νάρθηκος τής βασιλι
κής Α στάθμην ( Π ί ν. 395 α). ’Επί τού δαπέδου 
του διεπιστώθησαν διάφοροι άδιάγνωστοι κατα- 
σκευαί. Τίνα προορισμόν είχε τό διαμέρισμα τού
το δέν είναι δυνατόν νά καθορισθή. Κατά τήν ϊδρυ- 
σιν τής βασιλικής Β καί τήν νέαν διαμόρφωσιν 
τού πρό αύτής έκτεταμένου χώρου καί τό τμήμα 
τούτο τού άρχαιοτέρου αίθρίου έπληρώθη πιθα
νώς διά κρημνισμάτων καί άλλων χωμάτων, καθ’ 
δν τρόπον κατεχώσθησαν συστηματικώς καί δλα 
τά έρείπια τής πρώτης βασιλικής. Κατά τό μέσον 
τού βορείου έξωτερικοΰ τοίχου άπεκαλύφθη είσ
οδος, πλ. 2.40 μ., διατηρούσα τόν μαρμάρινον 
αύτής ούδόν.

Τό αίθριον

Ή άποκαλυφθεΐσα λωρίς, άποτελοΰσα τό βό
ρειον σκέλος στοάς, συνεχίζεται μέ τό αύτό πάν
τοτε πλάτος ( 3.40 μ. ) πρός Δ. καί Ν. περιβάλ- 
λουσα έκ τών τριών πλευρών άκανόνιστον παραλ
ληλόγραμμον χώρον ( Π ί ν. 395 α’ Σ χ έ δ. 1 ). 
Τό νότιον σκέλος τής στοάς, μήκους έπίσης 16 μ., 
διατηρείται σχετικώς είς καλυτέραν κατάστασιν 
( Π ί ν. 395 β). Ή έπίστρωσις τού δαπέδου αύτοϋ 
είναι ψηφιδωτή, συνισταμένη έκ μεγάλων σχετι
κώς ψηφίδων τά δέ χρώματα περιορίζονται είς 
λευκόν, μαϋρον καί έρυθρόν. "Ολον τό δάπεδον 
περιβάλλεται κατά τάς πλευράς διά πλατείας λευ
κής ταινίας, ήτις καί έγκαρσίως βαίνουσα διαιρεί 
τούτο είς δύο διάχωρα (Σ χ έ δ. 2 ). 'Εκάτερον 
παραλληλόγραμμον διάχωρον περιβάλλεται ύπό 
στενωτέρας μαύρης ταινίας. Είς τό άνατολικόν 
έγγράφεται λευκός σταυρός μέ διαπλατυνομένας 
τάς άκμάς τών κεραιών ( Π ί ν. 395 γ ). Τά έκ 
τών κεραιών τού σταυρού καί τού πλαισίου δη- 
μιουργούμενα τέσσαρα παραλληλόγραμμα χωρί
ζονται διά λεπτής διαγώνιου γραμμής είς όρθογώ- 
νια τρίγωνα, έξ ών τών μέν έξωτερικών αί ψηφίδες 
είναι έρυθραί, τών δέ έσωτερικών μαύραι.

Τό δυτικόν διάχωρον κοσμείται διά ρόμβου, 
τού όποιου τό περίγραμμα είναι μαϋρον, ένφ τού 
έμβαδοΰ αί ψηφίδες είναι λευκαί. Τό κέντρον 
ποικίλλεται δι’ έρυθροΰ τετραγώνου, είς τού ό
ποιου τάς πλευράς έφάπτονται κατά κάθετον έν
νοιαν έρυθραί έλλείψεις. Τό ψηφιδωτόν τούτο 
διακόπτεται ύπό προχείρου νεωτερικοΰ τοίχου 
( Π ί ν. 395 β ).

Κατά τάς έργασίας άπελευθερώσεως τού χώρου 
έκ τών κρημνισμάτων καί τής έρεύνης περί αυ
τόν, διεπιστώθησαν κατά τήν έξωτερικήν παρειάν 
τοϋ βορείου τοίχου τού σκέλους τούτου τής στοάς 
μεγάλοι πλίνθοι μετά κεραμεικοϋ κονιάματος, 
τμήματα κτιστών τόξων, βάσεις τινές καί τεμάχια
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κιόνων, άποκεκρουμένον Ιωνικόν κιονόκρανον 
καλής τέχνης ( Π ( ν. 396 β ) κ. ά., άπαντα προ
ερχόμενα έκ καταπεσούσης τοξωτής στοάς. ’Επί
σης έκτός καί έντός τοΟ χώρου εύρέθησαν τεμά
χια ύαλων έκ φεγγιτών, έξαρτήματα κλείθρου θύ- 
ρας καί πολλαί ψηφίδες έξ έντοιχίων ψηφιδωτών. 
Τά εόρήματα ταΟτα είς άλλην περίπτωσιν ένδε- 
χομένως νά μήν είχον μεγάλην σημασίαν. Τώρα 
όμως δίδουν άφορμήν νά σκεφθώμεν: Μήπως με-

θέσις του κατά τήν ΝΔ. πλευράν τοΟ νάρθηκος.
Δέν είναι άλλωστε άγνωστος, άν όχι συνήθης, 

ό περιορισμός τών στοών ή μιάς στοάς τοΟ αί
θριου άπό τόν κεντρικόν ύπαιθρον χώρον αύτοϋ 
διά κιγκλίδων μετά θυρών μεταξύ τών μετακιο
νίων, ώς έπί παραδείγματος είς τάς βασιλικός Φι
λίππων Α, Τύρου, Νόλης κ. ά. ( βλ. Ά. Όρλάν- 
δου, Ή ξυλόστεγος βασιλική, σ. 109). 'Επομένως 
δυνάμεθα μετ’ άσφαλείας νά συμπεράνωμεν, βάσει

Σχέδ. 1. Κάτοψις τής βασιλικής Β τού Δίου μετά τού αίθριου καί τού βαπτιστή ρίου

ρικά τμήματα τής στοάς, ήτις δέν έξετείνετο καί 
κατά τήν πλευράν τής εισόδου τού ναού, ήσαν 
κλειστά, χρησιμεύοντα ώς βοηθητικοί χώροι; 
Διότι μεταξύ τών κρημνισμάτων καί έπί τού ψη
φιδωτού δαπέδου τού νοτίου σκέλους τής στοάς 
διεπιστώθησαν διάφορα καί έκκλησιαστικής χρή- 
σεως άντικείμενα. Ύάλινα δοχεία, όρειχάλκινον 
διάτρητον έλασμα είς μορφήν tabula ansata μέ 
τήν έπιγραφήν:

ΥΠΕΡ MNHMIHC ΘΕΚΛΑΟ

( Π ί ν. 396 α), έξ ού έκφεύγει άλυσις μετ’ έν- 
διαμέσου σταυρού, έκ τής όποιας θά έξηρτάτο 
λυχνία, θραύσματα πήλινων άγγείων, έπίμηκες 
σιδηρούν άγκιστρον θύρας, ώς καί έξαρτήματα 
κλείστρου. Πάντα ταΰτα δηλοΰν ότι τό νότιον 
τούλάχιστον σκέλος τού τριστφου έχρησίμευεν 
είτε ώς διακονικόν, είτε ώς σκευοφυλάκιον, τοΰθ’ 
όπερ προϋποθέτει χώρον κλειστόν καί ήσφαλισμέ- 
νον. Συνηγορεί ύπέρ τής άπόψεως αύτής καί ή

καί τών άνωτέρω περιγραφέντων εύρημάτων, ότι 
τούλάχιστον ή κιονοστοιχία τού νοτίου τμήματος 
τού τριστφου ήτο κλειστή καί ήσφαλισμένη.

Ή στέγη τής στοάς ήτο μονόρρικτος καί ξύλι
νη, καλυπτομένη διά κεράμων. Τμήματα τής στέ
γης ταύτης μετά κεράμων στρωτήρων καί καλυ- 
πτήρων καθώς καί άπηνθρακωμένων ξύλων εύρέ
θησαν έπί τού δαπέδου τής νοτίας στοάς.

Τό ύπαιθρον τμήμα τού αίθριου, εις σχήμα τε
τραγώνου παραλληλογράμμου έλαφρώς άκανονί- 
στου (12.60 x 11.90 μ. ) καί μέ ΒΔ. κατεύθυνσιν, 
είχεν άλλοτε τό δάπεδον αύτού έστρωμένον διά 
πλακοστρώσεως, τής όποιας μόνον τό έν δια
λύσει ύπόστρωμα, συνιστάμενον έξ άσβέστου καί 
άμμου, διατηρείται είς τινα σημεία.

Η κρήνη τού αίθριου

Κατά τό κέντρον καί πρός τό βόρειον σκέλος 
τής τριπλεύρου στοάς, άπεκαλύφθη άπέχουσα 
έξ αύτοϋ 4.50 μ., ένφ έκ τού νοτίου 6.50 μ., τετρά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:07:24 EEST - 34.211.113.242



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 373

γωνος έν κατόψει φιάλη, διαστάσεων 2x2 μ. 
( Σ χ έ δ. 1· Π ί ν. 396 γ ). ΕΙς τό κέντρον αυτής 
υπάρχουν κατασκευαΐ έξυπηρετοΟσαι τήν παρο
χήν καί τήν άποχέτευσιν τοΟ ΰδατος. ΟΟτω κατά 
τήν δυτικήν πλευράν άνεφάνη στενή αύλαξ ήμι- 
κυλινδρικής τομής προεκτεινομένη ύπό τόν έξω- 
τερικόν τοίχον τής πλευράς αότής. Πρός τήν

ύψοδτο έπΐ μαρμάρινου ποδός λεκάνη μετά ή 
άνευ στροβίλου.

Τό βαπτιστήριον

’Από τήν δυτικήν πλευράν τοΟ τριστφου τοΟ αί
θριου ( Π ί ν. 395 α· Σ χ έ δ. 1 ) δύο είσοδοι, 
άνοιγόμεναι είς τό βόρειον καί νότιον τμήμα τού

0 050 100___________ 200

Σχέδ. 2. Σχέδιον ψηφιδωτής διακοσμήσεως τού νοτίου σκέλους τής στοάς 
τού αίθριου τής βασιλικής Β τού Δίου

παροχήν ΰδατος σχετίζεται καί τό άναφανέν 
κατά χώραν είς τήν βορείαν πλευράν τού δυτικού 
τοίχου τού αίθριου τμήμα μολυβδίνου σωλήνος, 
κυκλικής τομής, ό όποιος διαπερά τήν βάσιν τού 
τοίχου καί έχει κατεύθυνσιν πρός τήν κρήνην 
(Σχέδ. 1 · Π ί ν. 397 α). Έκ τής άνατολικής 
πλευράς αότής έξέρχεται ύπογείως άποχετευτι- 
κός κτιστός άγωγός, τομής τετραγώνου καί δια
στάσεων 0,50 χ 0,50 μ. περίπου, κεκαλυμμένος διά 
μεγάλων πλίνθων, άπολήγων είς τήν ΒΑ. γωνίαν 
τού αίθριου ( Π ί ν. 395 α). ’Ενταύθα έκβάλλει 
είς τετράγωνον φρεάτιον, διαστάσεων 0,46 x 0,50 
μ. ’Εντός αότού εόρέθη άποκεκρουμένη κατά τάς 
τρείς πλευράς μαρμάρινη έσχάρα έχουσα είς τό 
κέντρον έλαφράν έκβάθυνσιν, είς τήν όποιαν άνοί- 
γονται έν σχήματι ρόδακος έπτά όπαί (Σχέδ. 1' 
Πίν. 397 β).

Ποιαν μορφήν είχεν ή φιάλη είναι δύσκολον 
νά λεχθή μετ’ άσφαλείας, ένεκα τής μεγάλης κα
ταστροφής τής άνωδομής αότής. Έν τούτοις τά 
στοιχεία, τάόποία διετή ρήθησαν, έπιτρέπουν νά 
όποθέσωμεν, ότι αΰτη συνίστατο έκ κτιστής τε
τραγώνου δεξαμενής, άπό τού κέντρου τής όποιας

έσωτερικοΰ τοίχου αότής, όδηγοΰν είς ανεξάρ
τητον έκ πρώτης δψεως καί ίσοπλατές σχεδόν 
πρός τό αϊθριον καί τήν βασιλικήν κτίσμα, έχον 
τούς αότούς έξωτερικούς τοίχους καί άποτελοΰν 
όργανικώς έν σύνολον μετ’ αυτών. Έσωτερικώς 
διά δύο έγκαρσίων τοίχων διαιρείται είς τρία δια
μερίσματα, διαστάσεων τού μέσου 11.20x7.90 
μ., τού βορείου 11 x 6.50 μ. καί τού νοτίου 11.30 χ 
6.40 μ., άτινα έπικοινωνούν μετά τού κεντρικού, 
βορείως μέν διά μιάς, νοτίως δέ διά δύο εισόδων. 
Ή μέχρι τών θεμελίων καταστροφή τού χτίσμα
τος έξηφάνισεν δλην σχεδόν τήν πλακόστρωσιν 
τών δαπέδων. Έκ τών έλαχίστων υπολειμμάτων 
διαπιστούται δτι αΰτη συνίστατο έκ μαρμάρινων 
λευκών καί βαθυχρώμων σχιστολιθικών τετραγώ
νων πλακών, τοποθετημένων έναλλάξ.

Είς τό κέντρον τού μέσου διαμερίσματος, τό 
όποιον ώς έδηλώθη είναι καί εόρύτερον τών έκα- 
τέρωθεν αότού, άπεκαλύφθη κτιστή όκταγωνική 
κολυμβήθρα.Αίπλευραίτοΰτεέξωτερικοΰ καί τού 
έσωτερικοΰ όκταγώνου είναι άνισοι μεταξύ των, 
μέ διαφοράν 1 μ. περίπου είς τάς έξωτερικάς καί 
0,25 - 0,80 μ. είς τάς έσωτερικάς (Πίν. 397 γ·
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Σχέδ. 3. Κάτοψις καί τομαί τής Οκταγωνικής φιάλης τοΰ βαπτιστηρίου 
τής βασιλικής Β τοΟ Δίου
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Σ χ έ δ. 3 ). Ή κάθοδος είς τήν κολυμβήθραν, 
τής όποιας ό πυθμήν είναι έστρωμένος διά λευ
κών πλακών, έγένετο διά τεσσάρων κλιμάκων, έκά- 
στης έχούσης δύο βαθμίδας. Κατά μεταγενεστέ- 
ραν μετασκευήν ή άρχαία μορφή τοϋ έσωτερικοϋ 
τής κολυμβήθρας μετεβλήθη, έπικαλυφθεισών 
διά κτιστού ήμικυκλίου τών δύο άνατολικών κλι
μάκων. ’Αγωγός παροχής ύδατος δέν εύρέθη. 
Διεπιστώθη μόνον άποχετευτική όπή κατά τήν 
βορείαν πλευράν.

Ώς έμφαίνεται έκ τής κατόψεως (Σ χ έ δ. 1 ) 
τό τριμερές βαπτιστή ριον, καταλαμβάνον κατά 
πλάτος δλον τό πρό τής βασιλικής καί τού αί
θριου τμήμα, παρά τήν ΝΔ. κατεύθυνσιν, ή όποια 
σημειούται καί είς τό αίθριον καί είς τό βαπτι- 
στήριον, εύρίσκεται έπί τού κατά μήκος άξονος 
αύτών.

Ή τοιαύτη θέσις τού βαπτιστηρίου έν σχέσει 
πρός τόν ναόν καί τό αίθριον είναι σπανία, άλλ’ 
όχι καί μοναδική, όπως μαρτυρούν τά βαπτιστή- 
ρια τών βασιλικών τής Skhira (Τυνησία), τής 
Άκυληΐας, τού Παρέντζο κ. ά. ( βλ. A. Khatcha- 
trian, Les baptisteres paleochretiens, Paris 1962, 
142, είκ. 35-57, είκ. 369 α-370, όπου καί όλη 
ή σχετική βιβλιογραφία). Μοναδική είναι, νο
μίζω— έγώ τουλάχιστον δέν έχω ύπ’δψιν άλλα 
όμοια παραδείγματα —, άφ’ ένός ή σχέσις τού 
τριμερούς καί αύτονόμου βαπτιστηρίου τού Δίου 
πρός τό έπίσης αύτόνομον αίθριον, άφ’ έτέρου ή 
οργανική θέσις αυτού καθ’ δλον τό πλάτος τού 
δυτικού τμήματος τού συγκροτήματος τής βασι
λικής, δπου ύψοΰται ώς αυτοτελές κτήριον μέ 
τυφλούς ή διατρήτους διά παραθύρων τούς ύψη- 
λούς δυτικούς τοίχους. Κατ’ άκολουθίαν, ούτε 
πρόσοψις τού αίθριου ύπήρχεν ούτε πρόπυλον, 
ώς εΐθισται, ή δέ προσπέλασις πρός αύτό έπετυγ- 
χάνετο είτε διά τού νάρθηκος τής βασιλικής είτε 
διά τής μοναδικής είς αύτό εισόδου κατά τό μέ
σον τού βορείου τοίχου. ’Εάν καί τό βαπτιστήριον 
είχε τάς αύτάς δυνατότητας προσπελάσεως, μό

νον δηλαδή διά τού νάρθηκος καί τής εισόδου 
τού αίθριου, δέν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν. Ίσως 
ή μέλλουσα σκαφική ερευνά διαφώτιση τό ση- 
μεΐον αύτό.

Έρευναι είς τάς βασιλικός

Παραλλήλως πρός τάς άνωτέρω έργασίας, συν- 
εχίσθη ή έρευνα καί είς τό νότιον κλίτος τής άρ- 
χαιοτέρας βασιλικής (A) καί τής νεωτέρας 
(Β).

Είς τήν βασιλικήν Α διεπιστώθη δτι ή κατά τό 
παρελθόν έτος άποκαλυφθεϊσα τοιχογραφία είς 
τήν ΝΔ. γωνίαν τού νοτίου κλιτούς (ΑΔ 20 
( 1965): Χρονικά, σ. 477, Πίν. 596 β) συνεχί
ζεται καθ’ δλον τό μήκος καί τό διατηρούμενον 
ύψος τού έξωτερικοΰ νοτίου τοίχου. Δέν έπεχεί- 
ρησα τήν άποκάλυψιν τών τοιχογραφιών έκ τού 
φόβου, μήπως παραμένουσαι άπροστάτευτοι κα- 
ταστραφώσι. Κατά τήν στρωματογραφικήν έκ- 
σκαφήν τού τμήματος τούτου εύρέθησαν έντός 
τών κρημνισμάτων καί είς διάφορα ύψη πολλά 
θραύσματα μαρμάρινων άρχιτεκτονικών μελών, 
σίδηροί ήλοι καί πέντε χαλκά νομίσματα τού 5ου 
αίώνος.

Είς τό νότιον κλίτος τής βασιλικής Β άπετυ- 
πώθη σχηματικώς τό είς δχι καλήν κατάστασιν 
άποκαλυφθέν έν μέρει πέρυσι ψηφιδωτόν δάπε- 
δον. Συνίσταται τούτο έκ πλειόνων διαχώρων 
( σφζονται μόνον δύο ) περιβαλλομένων καί δια- 
χωριζομένων ύπό πλατείας ταινίας έξ άντινώ- 
των ήμικυκλίων καί ταινίας zig - zag μέ προο
πτικήν άπόδοσιν ( Σ χ έ δ. 4).

Τό έν έκ τών διατηρουμένων διαχώρων ποικίλ
λεται διά τετραγώνων άβακιδίων πολυχρώμων 
(έρυθρών, βαθέως κυανών, κίτρινων, ρόδινων) 
τό δέ έτερον διαιρείται διά καθέτων, όριζοντίων 
καί διαγώνιων γραμμών είς όρθογώνια ποικίλων 
χρωματισμών τρίγωνα έναλλάξ καί άντιστρό- 
φως τοποθετημένα (Σ χ έ δ. 4 ).
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Δϊον. Άνασκαφή βασιλικής: α. Γενική ϋποψις τοϋ άνασκαφέντος χώρου μετά τοϋ αίθριου, τής φιάλης 
καί τοΰ βαπτιστηρίου. Δεξιά διακρίνεται τό άρχαιότερον δάπεδον, β. Τμήμα τοϋ αίθριου μετά τής νοτίου 
στοάς τής βασιλικής Β, γ. Τό ψηφιδωτόν δάπεδον τής νοτιάς στοάς τοϋ αίθριου τής βασιλικής Β
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Δϊον: α "Αλυσις εις ένεπίγραφον έλασμα έκ χριστιανικής λυχνίας, β. ’Ιωνικόν κιονόκρανον έκ 
τής νοτίου στοάς τής βασιλικής Β, γ. Τμήμα τοΰ αίθριου τής βασιλικής Β μετά τής φιάλης
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Δϊον: α. Μολύβδινος αγωγός ϋδατος τής φιάλης, β. ’Αποχετευτικός αγωγός τής φιάλης μετά τοϋ φρεατίου 
καί τής μαρμάρινης έσχάρας, γ. Ή οκταγωνική κολυμβήθρα τοϋ βαπτιστηρίου τής βασιλικής Β
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