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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΚΟΡΙΝΘίΑΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1960

I. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΛΕΧΑΙΟΥ ( 1956— 1960)

Κατά τό 1960 συνεχίσθησαν, άρξάμεναι άπό 
τοΟ έτους 1956, άνασκαφικαί έρευναι είς τήν περι
οχήν παλαιοχριστιανικής βασιλικής, άποκαλυ- 
φθείσης έπί τοϋ δυτικοϋ βραχίονος τοϋ άρχαίου 
λιμένος τοΟ Λεχαίοο, τοΟ λιμένος τής Κορίνθου 
έπί τοϋ Κορινθιακοϋ. ’Επειδή τά αποτελέσματα 
των έρευνών τούτων δέν στεροϋνται ένδιαφέ- 
ροντος, έκρίθη χρήσιμον νά έκτεθοΰν εις τό παρόν 
σύντομον χρονικόν αί έν Λεχαίφ άνασκαφικαί 
έργασίαι άπό τής έποχής τής ένάρξεώς των.

’Αφορμήν πρός διενέργειαν άνασκαφής παρά 
τήν θάλασσαν τής Κορίνθου παρέσχε πληροφο
ρία, περιεχομένη είς τόν Πατμ. Κώδ. 254 φ, 144 
κ.έ. (10—11 αί.) *, περί ύπάρξεως έκκλησίας είς 
τόν αίγιαλόν, είς θέσιν όπου έφέρετο ότι, έκ- 
βρασθέντα ύπό τής θαλάσσης, είχον ταφή τά λεί
ψανα των Κορινθίων μαρτύρων Λεωνίδη καί έπτά 
γυναικών, μαρτυρησάντων όμοΰ διά πνιγμοϋ είς 
τήν θάλασσαν έπί Δεκίου. Ή πληροφορία ήτο 
έκτάκτως δελεαστική διά τήν μελέτην τής παλαιο
χριστιανικής Κορίνθου. Ή δοκιμαστική πρώτη 
άνασκαφή ένηργήθη δαπάναις τότε τοϋ Υπουρ
γείου ’Εθνικής Παιδείας, τήν συστηματικήν δέ 
κατόπιν έρευναν έδέχθη ν’ άναλάβη ή ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία- άλλά καί πάλιν τό Κράτος συν
έβαλε διά γενναίων χορηγιών πρός διεξαγωγήν 
της. Ή άνασκαφή ελαβεν έκτασιν ύπερβάσαν τάς 
άρχικάς προβλέψεις. Ήλθεν είς φώς μεγάλη πα
λαιοχριστιανική βασιλική, άνεσκάφησαν πα
λαιοχριστιανικοί οίκίαι καί έπεσημάνθησαν τοπο
γραφικά σημεία τοϋ άρχαίου λιμένος1 2.

α'. Βασιλική

Ή άνασκαφεϊσα βασιλική (Σχεδ. 1) άποτε- 
λεϊται έκ κυρίου σώματος τρικλίτου μετ’ έξέχον- 
τος έγκαρσίου κλιτούς πεντάκλιτου περιλαμβά
νοντας καί δύο γωνιαία διαμερίσματα δυτικώς 
τών άκραίων κλιτών του, προεχούσης ήμικυκλι- 
κής άψϊδος πρός Α., νάρθηκος πενταμερούς πρός 
Δ, καί, δυτικώτερον, έκ δύο κατά σειράν αίθριων,

1. Έδημοσιεύθη ύπό Fr. Halkin, έν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδών. ΚΓ' (1953) 217 κ.έ., τό χωρίον έν σ. 223.

2. Πρβλ. Πρακτ. Άρχατολ. Έτ. 1956 σ. 164 κ.έ., 1957 
ττ. 95 κ.έ., Ά. Όρλάνδου, τό Έργον της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας κατά τό 1956 σ. 71 κ.έ., Έργον 1957 σ. 59 κ.έ., 
Έργον 1958 σ. 107 κ.έ., Έργον 1959 σ. 87 κ.έ. καί Έργον
I960 σ. 123 κ.έ.

ένός, τοϋ πρός τά έσω, ήμικυκλικοϋ καί έτέρου, 
τοϋ πρός τά έξω, όρθογωνίου. Εκατέρωθεν τοϋ 
σώματος τής βασιλικής παρά τόν νάρθηκα άνά 
μία ένότης προσκτισμάτων- έκατέρωθεν τοϋ έγκαρ
σίου κλιτούς άνά έν μικρόν τετράγωνον διαμέρι
σμα. Ή είσοδος είς τήν βασιλικήν έγίνετο έκ 
τών αίθριων καί έκ τής νοτίας πλευράς διά δύο 
προστφων: τοϋ ένός πρό τής νοτίας στενής πλευ
ράς τοϋ νάρθηκος καί τοϋ έτέρου παρά τό έγκάρ- 
σιον κλίτος- έπί τοϋ άνατολικοϋ τοίχου δύο άκό- 
μη θύραι έξυπηρέτουν τό Ιερόν Βήμα. Τέλος, ή 
άνατολική πλευρά τοϋ οικοδομήματος έκλείετο 
έντός τραπεζοειδούς περιβόλου, εχοντος είσοδον 
κατά τήν νοτιοανατολικήν του γωνίαν.

Αίθρια

Τά αίθρια άποτελοϋν δομικήν ένότητα συνι- 
σταμένην έκ μεγάλου όρθογωνίου (όλικόν πλά
τος + 35.50 μ.), περικλείοντος είς τό άνατολικόν 
του μέρος ήμικύκλιον, έγγεγραμμένον πρός Δ. 
καί άπομονούμενον άπό τοϋ ύπολοίπου πρός Δ. 
χώρου δι’ ευθέος τοίχου (Πίν. 80α). Διά τοϋ 
τοίχου έπεδιώχθη νά προσδοθή είς τό δυτικόν 
τμήμα τοϋ όρθογωνίου αίσθητική ένότης.

Είς τό πρώτον, τό δυτικόν έκ τών αίθριων, ή 
είσοδος έγίνετο δι’ έπτά θυρών, τριών έπί τής 
δυτικής πλευράς3 καί άνά δύο έπί έκάστης τών 
πλαγίων πλευρών του (βόρειας καί νοτίας). Είς 
δύο κατά χώραν εύρεθέντα κατώφλια διεσώθησαν 
έντός τών τόρμων των άνά είς σιδηροϋς δακτύλιος 
καί έντός τούτου άνά είς πεπλατυσμένος σιδηροϋς 
ήλος, άνήκοντες είς τάς στρόφιγγας τών ξύλινων 
θυροφύλλων. Έσωτερικώς τών έλευθέρων τού
των πλευρών διήκει άνά είς έπιμήκης χώρος, ώς 
συνεχής περίδρομος (Πίν. 80 β), έκ τοϋ όποιου 
πέντε θύραι — μία έπί τής δυτικής πλευράς καί άνά 
δύο έπί τής νοτίας καί βόρειας—φέρουν είς αύ- 
λήν ύπαιθρον μήκους 31.15 μ. καί πλάτους 21.90 μ. 
Δέν είναι βέβαιον κατά ποιον σύστημα διε- 
μορφοϋτο ή πρός τήν αύλήν πλευρά τών χώρων 
τούτων, διότι είς τήν περιοχήν τών αίθριων ή 
καταστροφή είναι μεγαλυτέρα ή είς αλλας περι- 
οχάς τού μνημείου. Είς τήν βορειοδυτικήν έσω- 
τερικήν γωνίαν διασώζονται πρός τά έσω μέρη 
διαγωνίως τοποθετημένης παραστάδος, διακρίνε- 
ται δέ πρός Α. καί Ν. τής γωνίας είς άπόστασιν 
1.12 καί 1.14 μ. άπό αυτής άνά μία έγκοπή έπί τών 
έκατέρωθεν τοίχων καί κατόπιν έν συνεχεία τοι
χοποιία- σημαίνουν δέ ταϋτα ότι ένταϋθα υπήρχε

3. Έπί τής δημοσιευομένης κατόψεως (Σχεδ. 1 ) ή 
μεσαία θύρα τής δυτικής πλευράς τοΰ πρώτου αίθριου έχει 
παραλειφθή· έπίσης έχουν σχεδιασθή οί έσωτερικοί τοίχοι 
έσφαλμένως συμπαγείς.
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γωνιώδης πεσσός μέ ένισχυτικήν πρός τά έσω 
παρασπάδα, δτι δηλαδή πιθανώτατα έξετείνοντο 
κατά μήκος έκάστης τών έσωτερικών πλευρών 
τού περιδρόμου τοξοστοιχίαι, τά άνοίγματα τών 
όποιων έφράσσοντο είς τό κάτω μέρος των διά 
χαμηλού τοίχου (πεζουλιού). Φαίνεται, λοιπόν, 
περί τήν αύλήν νά έξετείνοντο στοαί μάλλον ή 
κλειστοί χώροι. Έκ τών πλαγίων στοών, έξ έκα- 
τέρας διά μιας θύρας, παρέχεται είσοδος πρός τόν 
ήμικυκλικόν περίδρομον τού δευτέρου αίθριου- 
ή έπίσημος όμως είσοδος είς τούτο έγίνετο διά 
θύρας άνοιγμένης είς τό μέσον τής ανατολικής 
πλευράς τού πρώτου αίθριου. Χαρακτηριστικώς 
ή νοτία πλευρά τού περίδρομου (πλ. 5.70 μ.) εί
ναι κατά 0.30 μ. εύρυτέρα τής δυτικής καί τής 
βόρειας (άμφότεραι πλ. 5.40 μ.), πιθανώτατα σκο
πίμως διά λόγους κυκλοφοριακούς, έπειδή ή προσ- 
έλευσις καί ή έξοδος τών πιστών προφανώς έγί
νετο έκ τής έν λόγφ πλευράς, τής άντικρύ τής Κό
ρινθου.

Είς τό άνατολικόν μέρος τής βόρειας στοάς 
δι’ έγκαρσίου τοίχου έφωδιασμένου διά θύρας 
άπεκόπη χώρος πρός Α. ( Π ί ν. 80 α ), πρός Δυσμάς 
δέ τούτου λείψανα έπί τού δαπέδου όδραυλικών 
κατασκευών καί πεσσών, άλλων έφαπτομένων 
τού βορείου τοίχου καί άλλων τού νοτίου4, ση
μαίνουν ότι είς τήν περιοχήν αυτήν είχε παρεμ- 
βληθή κατοικία διώροφος, μέ τό δώμα της φερό- 
μενον έπί τών πεσσών. Τό πρός άνατολάς διά τού 
έγκαρσίου τοίχου άποχωριζόμενον τμήμα θά έχρη- 
σίμευεν ώς βοηθητικός χώρος τής κατοικίας. Έ
ξω καί έκατέρωθεν τής βορειοανατολικής έξω- 
τερικής θύρας τής στοάς, περιληφθείσης είς τήν 
κατοικίαν, δύο κτιστά άνάκλιντρα παρεΐχον θέαν 
πρός τόν παρακείμενον αίγιαλόν, πρός τήν θά
λασσαν καί τά όρη τής άπέναντι Στερεός (Π ί ν. 
81 α). Είς μικράν άπό τής θύρας άπόστασιν, άρι- 
στερά ώς πρός τόν έξερχόμενον, κτιστή έπί τού 
έδάφους δεξαμενή (έξωτερ. διαστ. 3.40X2.52/2.86 ) 
δέν είχε λατρευτικόν λόγον ύπάρξεως· έξυπηρέ- 
τει τήν κατοικίαν. Είς τό μέσον τής δεξαμενής είχε 
στηθή κιονίσκος, έπί τού όποιου πιθανώτατα έ
βαινε λεκάνη ή γάστρα διά τι άνθος. Είχεν έπι- 
διωχθή είς τήν ρέμβην, είς τήν όποιαν έκάλουν 
τά άνάκλιντρα, νά προστεθή τόνος ειδυλλίου.

Είς τήν άνατολυςήν πλευράν τού έν λόγφ αί
θριου προσεδόθη τόνος έπισημότητος, διά προ
στώου όψουμένου είς τό μέσον, πρό τής θύρας, 
ή τις όδηγεΐ πρός τό δεύτερον αΐθριον, όμοΰ δέ 
καί ίερότητος διά δύο στενών καί έπιμήκων δε
ξαμενών, έκτεινομένων έκατέρωθεν τού προστφ-

4. Έπί τοϋ Σχεδίου Ιοί πεσσοί οί έφαπτόμενοι τοϋ 
νοτίου τοίχου έσφαλμένως δέν έχουν σημειωθή.

ου μέχρι τών έκατέρωθεν περάτων τής όλης πλευ
ράς (,Πίν. 80 α). Τού προστφου, είς μορφήν τε- 
τραπύλου τετρακιονίου τύπου, έσώθη μόνον τό κρη
πίδωμα. Τό ήμικυκλικόν δεύτερον αΐθριον, άνοι- 
γόμενον πρός άνατολάς, άπετελείτο έξ έσωτερικοΰ 
καμπύλου περίδρομου, περατουμένου κατά τά δύο 
άκρα είς στοάν, έκτεινομένην κατά τό μήκος τής 
χορδής τού ήμικυκλίου- είς τό μέσον άφίνετο 
όμόλογος ύπαιθρος αύλή. Ό περίδρομος ήτο κατά 
τήν κορυφήν του κλειστός, όριζόμενος πρός τά 
έσω ύπό συνεχούς καμπύλου τοίχου, μετά τόν ό- 
ποίον, έκατέρωθεν, ήνοίγετο άνά μία μικρά τοξο- 
στοιχία έπί κιόνων. Έκ τοξοστοιχίας έπί κιόνων 
άπετελείτο καί ή στοά. Εντός τής αύλής περικλεί
εται μεγάλη δεξαμενή—ή φιάλη—έπί σχετικώς 
ύψηλοΰ τετραπλεύρου κρηπιδώματος (9.10X4.10 
μ.) καί έν φρέαρ. Έκατέρωθεν τής στοάς δύο μι
κροί τετράγωνοι χώροι, προσιτοί έκαστος έκ τής 
στοάς διά θύρας, φαίνεται ότι έχρησίμευον ώς 
κλιμακοστάσια.

Νάρθηξ — Προσκτίσματα

Μεταξύ τού αίθριου καί τού νάρθηκος ή έπι- 
κοινωνία έγίνετο διά δύο θυρών, άνοιγομένων 
άπέναντι τών περάτων τού περίδρομου. Ό νάρ
θηξ (πλατ. 9.20 μ.) πενταμερής, ώς είπομεν, χωρι- 
ζόμενος διά τριβήλων παρεντιθεμένων κατά τήν 
πρός δυσμάς προέκτασιν τών δομικών γραμμών 
τού κυρίου σώματος τής βασιλικής, έπεκτείνε- 
ται πέραν τών μακρών τοίχων της (όλικόν έξωτε- 
ρικόν μήκος νάρθηκος 48.15 μ.), διά νά παράσχη 
είς τά έκατέρωθεν προσκτίσματα κοινήν είσοδον 
καί ύπαγάγη τούς λειτουργικούς προορισμούς των 
ύπό τήν γενικωτέραν ένότητα τού λειτουργικού 
προορισμού τής βασιλικής.

Έκ τών προσκτισμάτων τούτων τό πρός βορ. 
ράν άποτελεΐται έκ δύο χώρων, συγκοινωνούντων 
μεταξύ των διά θύρας. Ό πρώτος, έχων δάπεδον 
έκ πήλινων πλακών, ήτο έν μέρει άνοικτός πρός 
βορράν, ώς στοά- τού άνοίγματος ό λόγος ήτο 
προφανώς φωτιστικός κυρίως. Παρά τήν νοτιο
ανατολικήν γωνίαν τού χώρου τούτου παρατηρεΐ- 
ται έπί τού δαπέδου χαμηλόν βάθρον. Ό έπόμενος 
χώρος δέν είχε δάπεδον, συγκοινωνεί δέ μετά τού 
κυρίως ναού διά θύρας καί δι’ ιδιαιτέρας θύρας 
πρός τά έξω—πρός άνατολάς. Παρά τήν θύραν 
ταύτην άκολουθεΐ μικρά ύδραυλική κατασκευή, 
έφωδιασμένη διά συστήματος άποχετεύσεως. Τό
σον έντός τού έν λόγφ χώρου όσον καί ίδίως έξω 
τούτου, πρός άνατολάς καί βορράν, ή έπίχωσις 
είς τά κάτω μέρη άπετελείτο έξ άφθονου άποθέ- 
σεως τέφρας μετά πολλών λύχνων καί θραυσμά
των άγγείων καί ύαλίνων σκευών (κανδηλών).
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Πρόκειται, λοιπόν, περί χώρου βοηθητικού, είς 
τήν περιοχήν τοϋ όποιου ήναπτον πυράν καί πα- 
ραλλήλως έχρησιμοποίουν καί ΰδωρ. Καί φαί
νεται τό βόρειον πρόσκτισμα ή νά είχε σχέσιν 
πρός τά βαπτίσματα, ότε τό βάθρον έντός τοϋ πρώ
του χώρου πιθανώτατα έχρησίμευε διά τήν έδραν 
τοϋ επισκόπου καί ό χώρος ούτος ήτο τό κατη- 
χουμενεϊον ή χρισμάριον ( Consignatorium ) ή 
νά προσέφερε διαμονήν τινα είς προσκυνητάς, 
νά ήτο δηλαδή έγκοιμητήριον (Incubatorium).

Τό πρός νότον πρόσκτισμα άποτελεΐται έκ 
δύο ένοτήτων: μιας μέ διάταξιν περίπου άντί- 
στοιχον πρός έκείνην τοϋ βορείου προσκτίσμα- 
τος, μέ τήν διαφοράν ότι, άντϊ τοίχου μέ θύραν, 
ώς χώρισμα έχρησίμευε τρίβηλον καί έτέρας πρός 
άνατολάς τής πρώτης, άποτελουμένης έκ δύο 
χώρων έκατέρωθεν μικροΰ διαδρόμου καί έπικοι- 
νωνούντων μέσφ τούτου μόνον πρός τόν κυρίως 
ναόν (Π ί ν. 81 β). Ή πρώτη ένότης χώρου είναι 
προσιτή έκ τοϋ νάρθηκος καί έκ τοϋ κυρίως να- 
οϋ: Έδρανα, άλλαι τινές κατασκευαί καί λείψα
να ύδραυλικοΰ συστήματος άπορροής ύποδη- 
λοΰν ότι έδώ πρέπει νά άναγνωρισθή τό διακο
νικόν. Είς παράμερον μάλιστα χώρον, πρός άνα
τολάς, προσιτόν διά στενοΰ διαδρόμου εύρέθη- 
σαν έμπεπηγμένοι έπί τοϋ έδάφους τρεις πίθοι 
οίνου (Π ι ν. 82 β)6, περιέχοντες υπολείμματα ρη
τίνης καί τρυγίας, άλλά δέν είναι βέβαιον ότι 
χρονολογούνται είς τήν έποχήν, κατά τήν όποιαν 
ή βασιλική έλειτουργεΐτο. Πρός τούς χώρους 
τοϋ διακονικοϋ είναι άσχετοι οί δύο προηγουμέ
νως σημειωθέντες χώροι, οί έκατέρωθεν τοϋ δια
δρόμου. Δέν γνωρίζομεν τόν λειτουργικόν προορι
σμόν των. Τό ύπερβολικόν πάχος τών τοίχων των 
ύποβάλλει τήν Ιδέαν ύψηλής άνωδομής, ώς πύρ
γου. Ίσως είς τόν ένα έκ τών δύο τούτων χώρων 
ήτο τοποθετημένη κλϊμαξ πρός άνοδον είς τό 
υπερώον, πιθανώς δέ ύπήρχε καί τρίτος όροφος 
πρός άνάρτησιν σημάντρων ό έτερος ίσως έχρη- 
σιμοποιήθη ώς είδος Παστοφορίου6α.

Κυρίως Ναός—’Εγκάρσιον κλιτός : Έκ τοϋ
νάρθηκος τρία άνοίγματα όδηγοΰν πρός τό 
κύριον σώμα τής βασιλικής—άνά έν άπλοΰν άνοι
γμα πρός τά πλάγια κλίτη καί έν άναπεπταμένον 
πεντάβηλον πρός τό κεντρικόν κλίτος. Έντός 
τοϋ κυρίως ναοΰ, έσωτερικοΰ πλάτους + 31.40, 5

5. Τό πέρας τοϋ διαδρόμου πρός τόν χώρον μέ τούς πί
θους ένετειχίσθη είς μεταγενεστέρους χρόνους, παραπλεύρως 
ήνοίχθη άλλη θύρα έπικοινωνίας πρός χώρον κατοικίας 
μετά τήν έγκατάλειψιν τής βασιλικής.

5α. Πρβλ. τό παστοφόριον τής βασιλικής έξω τών τει
χών τών Φιλίππων είς τό χωρίον Κρηνϊδες (Άρχ. Έφημ. 
1955, σ. 135 είκ. 2 (Στυλ. Πελεκανίδης).

τά κλίτη έχωρίζοντο διά κιονοστοιχιών, άπαρ- 
τιζομένης έκάστης έξ είκοσιτριών κιόνων δια
τεταγμένων είς δύο όρόφους. Άτυχώς ούδείς τών 
κιόνων τούτων διεσώθη άκέραιος, δύνανται όμως 
νά ύπολογισθοΰν τά ΰψη των. Τοϋ κάτω όρόφου 
αί κιονοστοιχίαι έβαινον έπί υψηλών στυλοβα- 
τών (ϋψ. + 0.40 μ.) (Π ί ν. 82 α ), ήδράζοντο έπί ιω
νικών βάσεων (ΰψ. 0.305 μ.), τινές τών όποιων 
εΰρέθησαν κατά χώραν, έφερον θεοδοσιανά κιο
νόκρανα (ϋψ. 0.66 μ.) (Π ί ν. 83 α, β ) έπί τού
των δ’ έπιθήματα ( ϋψ. 0.44 μ.), κοσμούμενα είς 
τήν κυρίαν δψιν των διά μονογράμματος έντός 
στεφάνου έκ φύλλων δάφνης έν μέσφ δύο ήμκρύλ- 
λων άκάνθου. Οί κίονες τών ύπερώων έφερον 
σύνθετα ιωνικά κιονόκρανα (Πίν. 83 δ).

Έπί τών μακρών πλευρών τής νηός έκτείνεται 
άνά μία σειρά τυφλών τόξων έπί ποδαρικών, τά 
όποια άντιστοιχοϋν πρός τούς κίονας τών στυ- 
λοβατών (Π ί ν. 81 β καί 84α). Ή λειτουργία τών 
τόξων τούτων ήτο τόσον χρηστική, πρός ύπο- 
στήριξιν τών ύπερφων (οί πλάγιοι τοίχοι άπο- 
κτοΰν οΰτω πάχος +1.50 μ.), όσον καί αίσθητική, 
διότι διά τών τυφλών τοξοστοιχιών παρείχετο ή 
ψευδαίσθησις πεντάκλιτου χώρου. Έξωτερικώς 
διά σειράς άντηρίδων άπεσκοπεΐτο ή συγκράτη- 
σις τών ώθήσεων τών ζευκτών τών ξύλινων στε
γών, ιδίως τοϋ ύψηλοΰ μέσου κλιτούς, τοϋ όποι
ου τό καθαρόν πλάτος (κατά μέσον δρον 16.40 μ.) 
υπερβαίνει τό κατά μέσον όρον καθαρόν πλάτος 
τών πλαγίων κλιτών είς άναλογίαν 1:2.47.

Τό κύριον σώμα τής βασιλικής εισχωρεί έντός 
τοϋ έγκαρσίου κλιτούς μέχρι τών σημείων συναν- 
τήσεώς του πρός τά μέλη τοϋ άρχιτεκτονικοΰ όρ- 
γανισμοϋ τούτου. Πεντάκλιτον, ώς ήδη έσημειώθη, 
τό έγκάρσιον κλίτος διαρθροΰται είς τήν κάτο- 
ψίν του κατά τήν φοράν τών δομικών γραμμών 
τών κλιτών τοϋ κυρίου σώματος τής βασιλικής, 
άλλ’ έκτείνεται έξω τών μακρών τοίχων της διά 
τής προσθήκης δύο άκόμη όμολόγων κλιτών. 
Τά άκραϊα ταΰτα κλίτη χωρίζονται διά κιονοστοι- 
χιών έκ τεσσάρων κιόνων. Είς τό έγκάρσιον όμως 
κλίτος ή μορφή καί ή λειτουργία τών άρχιτεκτο- 
νικών συστημάτων τοϋ μεσαίου του χώρου είναι 
διάφοροι έκείνων τοϋ μεσαίου κλιτούς τοϋ κυ
ρίως ναοϋ. Τά έκατέρωθεν δρια τοϋ μεσαίου χώ
ρου τοϋ έγκαρσίου κλιτούς διεμορφοΰντο, άντϊ 
δι’ άπλών κιονοστοιχιών, διά συστήματος δύο 
μεγάλων καί Ισχυρών τόξων, βαινόντων έπί δι
πλών ποδαρικών καί κατεχόντων ύπό τάς άν- 
τυγάς των άνά ένα τοίχον, διαλυόμενον κάτω 
είς διώροφον τοξοστοιχίαν έπί κιόνων. Έπί 
τών ίδιων ποδαρικών έβαινον δύο άλλα τόξα 
έγκαρσίως πρός τά πρώτα. Οΰτως, ένούμενα
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χά τέσσαρα τόξα, άπετέλουν ένιαϊον άρχιτεκτονι- 
κόν όργανισμόν εις τύπον κιβωρίου, μετατρεπο- 
μένου τοϋ χαρακτηρος τών φερόντων μελών άπό 
στοιχείων συνθέσεως χώρου κατά παράταξιν 
είς στοιχεία συνθέσεως χώρου καθ’ ύπόταξιν. 
Τά ποδαρικά τών τόξων άπετελούντο έκ ζευγών 
πεσσού καί κίονος. Οί πρός Άνατολάς πεσσοί 
είναι ογκώδεις, ένσωματωμένοι είς τά έκατέρω- 
θεν άκρα τής άψϊδος καί προέχοντες πρός τά 
έξω, ώς ώμοι της· οΐ πρός Δυσμάς είναι λεπτοί, 
σχήματος ταΰ (Τ) (Π ί ν. 84 β). Φαινομενικώς οί 
πεσσοί ούτοι είναι άνίσου δυνάμεως πρός τούς 
άνατολικούς, οΰσιαστικώς όμως άποτελούν τών 
άνατολικών πεσσών άντίβαρον έξ ίσου ίσχυρόν. 
διότι έκαστου τών έν λόγφ πεσσών ή μάζα είναι 
άναλελυμένη άφ’ ένός πρός δυσμάς, είς τήν μα
κράν κιονοστοιχίαν έντός τού σώματος τής βα
σιλικής καί άφ’ έτέρου πρός τά πλάγια, είς τό 
τρίβηλον δηλαδή καί διά τούτου είς τό κατά τό 
δυτικόν άκρον τού έγκαρσίου κλιτούς μικρόν 
τετράγωνον διαμέρισμα, τό όποιον ισοδύναμε! 
πρός γωνιαΐον άντιστήριγμα.

Ή στέγασις τοϋ πρό τής άψϊδος χώρου διά 
συστήματος κιβωρίου καί ιδιαιτέρως οί δομικοί 
όργανισμοί, έκ τών όποιων τό κιβώριον τούτο 
άπετελέσθη—τά τόξα κατέχοντα τοξοστοιχίας 
καί τά διπλά στηρίγματα—άποτελούν σημαντι- 
κώς διαφωτιστικά στοιχεία πρός κατανόησιν τής 
Ιστορίας τής άρχιτεκτονικής τού 5ου— 6ου αΐώνος. 
Οί κίονες τών διπλών τούτων ποδαρικών ήσαν 
μεγαλύτεροι τών άλλων. Έκαστος (διαμ. 0.89) 
έβαινεν έπί Ιωνικής βάσεως (διαμ. 0.905 μ.)έδρα- 
ζομένης έπί πλίνθου μαρμάρινης ( 1.05 X 1.05μ.) 
(Π ί ν. 81 β), έφερεν Ιωνικόν κιονόκρανον (ΰψ. 
0.30 μ.) (Π ί ν. 83γ) καί πακτούμενον έπίθημα 
(ΰψ. 0.54 μ.) (Π ί ν. 81 β, 84γ). Έκ τών συστημά

των τών τεσσάρων τούτων κιόνων διεσώθησαν 
κατά χώραν μία βάσις καί δύο πλίνθοι (πρβλ. 
Πί ν. 84 β) άνευ βάσεων, εύρέθησαν δέ τεμάχια 
έκ τών κορμών τών κιόνων (τό μεγαλύτερον 
είς μήκος+ 5.40 μ.) καί άκέραια εν κιονόκρανον 
καί εν πακτούμενον έπίθημα.

Μεταξύ τών δύο μεγάλων κιόνων τών δυτικών 
διπλών στηριγμάτων έξετείνετο τό φράγμα τού 
Ιερού βήματος, κατά δύο βαθμίδας ύψηλοτέρου άπό 
τοϋ δαπέδου τοϋ κυρίως ναού ( Π ί ν. 85 α), άλλ’ 
ούδέν έκ τών μαρμάρινων μερών του εύρέθη κατά 
χώραν. Έκ τού μέσου τού φράγματος, τής θέ- 
σεως τής ώραίας πύλης, έξετείνετο πρός δυσμάς 
ή σολέα ύπό μορφήν μακροΰ διαδρόμου πλάτ. 
1.70 μ. όριζομένου έκατέρωθεν ύπό μαρμάρινου 
κιγκλιδώματος, όδηγοϋντος μέχρι τοϋ άμβωνος 
είς άπόστασιν 19 μ. άπό τού βήματος. Καί έκ

τής σολέας ούδέν έπίσης εύρέθη κατά χώραν, 
έκ δέ τοϋ άμβωνος κατά χώραν εύρέθη μόνον μέρος 
τοϋ κρηπιδώματος (Πίν. 85β). Ό άμβων είχε 
τό κύριον σώμα όκταγωνικόν, έφερε κιβώριον 
καί, κατά τόν άξονα τού χώρου, έκατέρωθεν τού 
όκταγωνικοϋ σώματός του άνά μίαν κλίμακα, έκ- 
τεινόμενος είς μήκος έν δλω 8.50 μ.

Έκατέρωθεν τής σολέας, έξω τοϋ φράγματος 
τού ίεροϋ, διακρίνονται έπί τοϋ δαπέδου οί τύποι 
δύο βάσεων τετραγωνικών (0.60X0.60 μ.) (Πίν. 
85α), μή διασωθεισών κατά χώραν άντιστοίχως 
έσω τού φράγματος διεσώθησαν κατά χώραν έν
θετοι έντός τού δαπέδου τοϋ βήματος δύο έτεραι 
βάσεις μέ κυκλικήν έγκοπήν (διαμ. 0.50 μ.) πρός 
στήριξιν κίονος δι’ ένθέσεως. Πιθανώτατα ύπο- 
δηλοϋνται θέσεις ύποστατών τραπεζών ή λεκα
νών διά τάς τελετουργικάς νίψεις. Άνατολικώ- 
τερον, πρό τής άψϊδος, εύρέθησαν ή θέσις τής 
αγίας τραπέζης—ό τύπος τοϋ κρηπιδώματος (δια
στάσεων 2.75/2.80X1.80/1.85 μ.) μή διασωθέντος 
κατά χώραν—καί αί θέσεις τών τεσσάρων κιόνων 
τού κιβωρίου της, όμοίως μή διασωθέντων κατά 
χώραν. Όπισθεν τής αγίας τραπέζης κατά σειράν 
άξονικώς είς μήκος 0.97 μ. τρεις κυκλικαί όπαί 
(διαμ. 0.23—0.24 μ.) έπί πλακάς τού δαπέδου, 
έχρησίμευον πιθανώτατα πρός στήριξιν κιονίσκων 
μαρμάρινης τραπέζης (θαλασσίδιον), βαινούσης 
έπί τριών ποδών.

Έκατέρωθεν τής αγίας τραπέζης έκτείνονται 
είς μήκος 11.60 μ. τά βάθρα τών έδρών τών κλη
ρικών (Πίν. 85 α, γ) άκκουμβώντα είς τούς ύψη- 
λούς στυλό βάτας τών ύπό τά πλάγια μεγάλα τόξα 
παρεντιθεμένων κιονοστοιχιών. Έντός τής άψϊ- 
δος, τής όποιας τό δάπεδον είναι κατά δύο βαθμί
δας ύψηλότερον τοϋ πρό αύτής χώρου, διήκει κατά 
τήν φοράν τοϋ ήμικυκλίου της τό σύνθρονον, ώς 
χαμηλόν κρηπίδωμα έχον πρός τά έσω σειράν 
τραπεζοειδών έξοχών—ύποπόδια θρόνων κινητών 
τών έπισκόπων 5Ρ·

Έκ τοϋ κεντρικού χώρου τοϋ ίεροϋ βήματος 
άνά δύο άνοίγματα όδηγοϋν πρός τά πτερά τοϋ 
έγκαρσίου κλιτούς, πρός τά όποια δέν παρείχετο 
άλλη είσοδος εί μή μόνον έκ τών έξω, διότι 
είναι βέβαιον ότι τά μεταξύ τών πτερών καί τών 
πλαγίων κλιτών τρίβηλα έφράσσοντο διά θωρα
κίων· συνεπώς δλον τό έγκάρσιον κλίτος άπετέλει 
άποκλειστικώς τό πρεσβυτέριον. Κατά τήν βορειο
ανατολικήν γωνίαν, τοϋ βορείου πτεροΰ όπή έπί 
τοϋ δαπέδου φέρει είς όχετόν (χωνευτή ριον) 
(Πίν. 86α)· είς τήν βορειοδυτικήν γωνίαν του

5β. ΕΙς τόν Πίνακα 85 α, γ οί έκατέρωθεν τοϋ άξο- 
νος τοίχοι έντός τής άψϊδος άνήκουν είς κτίσμα μεταγενε- 
στέρας περιόδου.
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κτιστόν μαρμαρένδυτον βόθρον (πεζούλιον) (Πίν. 
86 β) πιθανώς έχρησίμευε πρός άπόθεσιν σκευών.

Τών δύο μικρών τετραγώνων χώρων, τών άπο- 
χωρισμένων άντιστοίχως κατά τάς έκατέρωθεν 
δυτικός γωνίας τοϋ έγκαρσίου κλιτούς, έχόντων 
δε είσοδον έκ τών πλαγίων κλιτών, δέν δύναται 
νά όρισθή μετά βεβαιότητος ό λειτουργικός προ
ορισμός. Τέλος έκ τών έκατέρωθεν τοϋ έγκαρσίου 
κλιτούς συμμετρικώς προσεκτισμένων άλλων δύο 
τετραγώνων χώρων, ό βόρειος, προσιτός διά θύ- 
ρας άνοιγομένης έπί τής βόρειας πλευράς του, 
έκτίσθη διά νά χρησιμοποιηθώ είδικώς ώς μαυ- 
σωλεΐον περιέκλειε κιβώριον ώς σκέπην πιθανώ- 
τατα λάρνακος. Ό νότιος χώρος, προσιτός έξ 
’Ανατολών καί Δυσμών διά δύο θυρών άπέναντι 
άλλήλων, δύναται πιθανώς νά έξηγηθη ώς μικρά 
αίθουσα άναμονής ή άναπαύσεως τοΰ κλήρου.

Πρός συμπλήρωσιν τής έντυπώσεως έκ τής 
περιγραφής τοΰ μνημείου είναι χρήσιμος ή άνα- 
γραφή διαστάσεών τινων μήκους: Κυρίως ναοΰ 
μήκος 80.15 μ., μετά τοΰ νάρθηκος, τοΟ έγκαρσίου 
κλιτούς καί τής άψϊδος 115.55 μ. Μήκος όλικόν 
μετά τών δύο αίθριων 179 μ., μετά τοΟ άνατολικοΟ 
δέ περιβόλου 223.70 μ.

Ώς πρός τήν χρονολόγησιν τής βασιλικής 
τοΟ Λεχαίου αί ένδείξεις έκ νομισματικών εύρη- 
μάτων, γενομένων είς καίριους θέσεις τής άνα- 
σκαφής, είναι αϊ άκόλουθοι: Θεμελίωσις τοϋ κυ
ρίου σώματος τής βασιλικής έπί Μαρκιανοϋ 
(450 - 457μ. X.) ή άμέσως μετά τόν Μαρκιανόν 
( +450 - 460)' άποπεράτωσις (πλακόστρωσις) έπί 
τών χρόνων ’Αναστασίου Α' (491 - 518), πιθανώς 
κατά τήν πρώτην δεκαετίαν τής βασιλείας του 
(+490 - 500)· προσθήκη τοϋ αίθριου έπί ’Ιουστί
νου Α' (518 - 527), έπί τή βάσει όμως ένιαίου σκα- 
ρίφου. Τό μνημείον κατεστράφη έκ τών σεισμών 
τοϋ έτους 551.

β'. Ο I κ ί α ι

Παραλλήλως πρός τήν βασιλικήν άνεσκάφη- 
σαν, έκτισμέναι είτε είς χώρους τής βασιλικής 
είτε παρ’ αύτήν εξ οίκίαι καί μία «άγρέπαυλις», 
ώς τήν ώνόμασα, έπειδή αυτή άποτελεί σύνολον 
ένιαΐον. Έκ τών οίκιών τούτων δύο, είς τήν τοι
χοποιίαν τών όποιων έχρησιμοποιήθη άσβεστος, 
φαίνεται ότι κατεσκευάσθησαν μετά τήν άποπε- 
ράτωσιν τής βασιλικής καί ένώ άκόμη αΰτη έλει- 
τουργεΐτο. Ή μία έκ τούτων, παρεντεθειμένη είς 
τήν βορείαν στοάν τοϋ πρώτου αίθριου άπετε- 
λείτο, ώς έσημειώθη καί άνωτέρω, έκ δώματος 
έπί παραστάδος καί βοηθητικοϋ χώρου Ισογείου6·

ύπό τό δώμα είχεν αδτη κτιστήν έπί τοΰ έδά- 
φους δεξαμενήν καί σύστημα υδραυλικόν (Π ί ν. 
80 α καί 87 α).

Ή έτέρα οικία ήτο προσεκτισμένη έξωτερι- 
κώς τοΰ νοτίου πτεροΰ, πρός άπάρτησίν της δ’ 
έχρησιμοποιήθη ώς πυρήν τό τετράγωνον διαμέ
ρισμα μέ τάς δύο άπέναντι θύρας. Κατεσκευάσθη 
έντός τούτου «πατάρρ>προσιτόν έκ δυσμών διά 
κλίμακος (Π ί ν. 86γ)καί προσετέθησαν άνατολι- 
κώς μέν μικρός χώρος έν εΐδει προθαλάμου δυτι- 
κώς δ’ εν έπίμηκες διαμέρισμα έκ δύο χώρων, έκ 
τών όποιων ό μεγαλύτερος ήτο υπόστυλος. Ή 
προκειμένη οίκία έχρησιμοποιήθη ώς κατοικία 
καί μετά τήν έκ τών σεισμών έρειπίωσιν τής βα
σιλικής, προστεθέντος πρός άνατολάς καί πέμπτου 
χώρου, έφωδιασμένου δι’ άκκουβίτου κτιστού 
έπί τοΰ έδάφους· έχρησίμευσεν, έπομένως, ό χώρος 
ούτος ώς δωμάτιον φαγητού. Είς κατοικίαν, πι
θανώς δέ καθ’ δν χρόνον ή βασιλική έλειτουργεϊ- 
το είσέτι, φαίνεται νά μετετράπη καί τό σύμπλεγμα 
τών χώρων τοΰ πύργου τοΰ πρός Άνατολάς τοΰ 
διακονικού (Πίν. 82 β)7. Μετά τήν καταστρο
φήν τής βασιλικής έκτίσθη οίκία έντός τοΰ δυτι
κού τμήματος τής βορείας στοάς τοΰ πρώτου αί
θριου (Πίν. 87α), τοΰ όποιου, ώς φαίνεται, οί 
τοίχοι ΐσταντο. Ή οίκία άπετελέσθη έκ δύο δω
ματίων, προσιτών μέσφ διαδρόμου, έξ ένός μα
γειρείου καί τοΰ άκκουβίτου, κατασκευασθέντος 
άπέναντι τής θύρας μέ τά έκατέρωθεν άνάκλιν- 
τρα8.

"Εξω τής βασιλικής πρός Άνατολάς τών νοτί
ων προσκτισμάτων — τοΰ διακονικού καί τοΰ 
πύργου— άνεσκάφη σύμπλεγμα άκανονίστων δια
μερισμάτων άλλης κατοικίας (Πίν. 82 β, 84 α). 
Έτερον σύμπλεγμα διαμερισμάτων, μεταξύ τών 
όποιων άναγνωρίζεται έν άκκούβιτον, άνηκόντων 
δέ τουλάχιστον είς δύο περιόδους, άνεσκάφη νοτίως 
τοΰ πρώτου αίθριου ( Π ί ν. 87 β ). Αί τελευταίοι αδ- 
ται οίκίαι, έκτισμέναι κατά τρόπον πρόχειρον διά 
τής χρησιμοποιήσεως πηλοΰ ώς συνδετικής ΰλης 
καί θραυσμάτων έκ μαρμάρινων μελών τής βασι
λικής, χρονολογούνται είς τούς μετά τήν κατα
στροφήν τής βασιλικής χρόνους.

Ή άγρέπαυλις, άναγομένη όμοίως είς τούς μετά 
τήν καταστροφήν τής βασιλικής χρόνους, άποτε- 
λεΐται έκ δύο παραλλήλων οίκημάτων, διατεταγμέ
νων έκατέρωθεν στενής, ώς διαδρόμου, αύλής 
( πλάτ. 3.85—- 4.35 μ.), κατευθυνομένης περίπου άπό 
βορρά πρός νότον καί έχούσης είσοδον έκ Βορρά 
(Πίν. 87γ). Άνατολικώς τής είσόδου ύψοΰτο 
πύργος. Τά οικήματα άνήκουν είς δύο διαφόρους

7. Βλ. άνωτέρω.
8. Βλ. άνωτ. σ. 71.6. Βλ. άνωτ. σ. 71.
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τύπους, καί εϊς τά δύο δμως είναι χαρακτηριστική 
ή γεωμετρική κανονικότης τής συνθέσεως των χώ
ρων των. Τό άνατολικόν οίκημα άπετελεϊτο έκ δύο 
Ισογείων τετραγώνων δωματίων, τοποθετημένων 
κατά τό βόρειον μέρος καί έξ ένός δώματος τοπο
θετημένου κατά τό νότιον μέρος καί στηριζομένου 
έν μέρει είς κίονα ύψούμενον είς τό μέσον τής βό
ρειας πλευράς του. Τό δώμα ήτο προσιτόν διά κλί- 
μακος άνερχομένης παρά τήν δυτικήν πλευράν του, 
ύπό τούτο δ’ υπήρχε ύδραυλική κατασκευή (δε
ξαμενή ή ληνός ) καί παρά τούτο φρέαρ. Πρός δυ- 
σμάς τής έν λόγιρ κατασκευής προεξετείνετο στε
νός χώρος. Τό οίκημα τούτο ήτο προσιτόν έκ τής 
αυλής καί έξ άνατολών μέσφ στενού προαυλίου 
διαμορφουμένου πρός νότον είς «χαγιάτι». Τό δυ
τικόν οίκημα άπετελεϊτο έκ τεσσάρων δωματίων 
άντιστοίχως διατεταγμένων έκατέρωθεν—πρός 
βορράν καί νότον—ένός μεσαίου μεγαλυτέρου τε
τραγώνου χώρου προσιτού [καί τούτου έκ τής ώς 
άνωτέρω έπιμήκους αύλής. Τό ζεύγος τών νοτίων 
δωματίων ήτο διώροφον, τό δυτικόν δέ τουλάχι
στον έκ τούτων είχε καί «χαγιάτι», άνοιγόμενον 
πρός μικράν αύλήν μέ φρέαρ είς τό μέσον. Είς τήν 
περιοχήν τής συναντήσεως τής πρός δυσμάς προ- 
εκτάσεως τού άνατολικοΰ οικήματος καί τής αύλής 
τού δυτικού οίκήματος έκτίσθη άργότερον πύρ
γος, διαγωνίως άντίστοιχος πρός τόν ύψούμενον 
παρά τήν είσοδον. Χαρακτηριστικά συμπληρωμα
τικά στοιχεία σχεδόν πασών τών ώς άνωτέρω οι
κιών είναι τό φρέαρ, ή ύδραυλική κατασκευή (δε
ξαμενή ή ληνός), τά άποχετευτικά συστήματα, 
σκάφαι πλύσεων κτισταί κ.ά.

Νοτιώτερον τής παρά τό πρώτον αΐθριον οίκί- 
ας έπεσημάνθη έβδομη κατοικία, ήτις δμως, έκτι- 
σμένη έπιμελώς δΤ άσβέστου, άνήκει είς χρόνους 
παλαιοτέρους τής καταστροφής τής βασιλικής. 
Τό κτήριον τούτο, άνασκαπτόμενον, θά παράσχη 
πιθανώς ένδιαφέρον παράδειγμα άρχιτεκτονικής 
άγρεπαύλεως, τών όψιμων ρωμαϊκών χρόνων έν 
Κορίνθφ.

γ'. Ό άρχαϊος Λιμήν

Ή άνασκαφική έρευνα τόσον τής βασιλικής 
δσον καί τών οίκιών ώδήγησεν άπροσδοκήτως 

—διότι ήσαν έξω τών σκοπών τής άνασκαφής— 
είς συμπεράσματα περί τού άρχαίου λιμένος. Ή 
σύστασις τού έδάφους τής άνασκαπτομένης περιο
χής είναι, ώς έσημειώθη ήδη, άμμώδης· παρετηρή- 
θη δμως κατά τόν καθαρισμόν τών φρεάτων τών 
περισσοτέρων οικιών δτι, ύπό τόν πυθμένα των έκ- 
τείνονται συσσωρεύσεις μεγάλων άκανονίστων 
λίθων, δχι τυχόν ψαμμιτών φυσικώς ύπαρχόντων 
είς τόν αίγιαλόν καί καλυφθέντων ύπό μεταγενε-

στέρας φυσικώς έπίσης σχηματισθείσης έπιχώσεως 
άμμου, άλλά λίθων τεχνητώς καί σκοπίμως μετενε- 
χθέντων άλλαχόθεν πρός άποτέλεσιν χρησίμου 
έργου. Τό έκπληκτικώτερον ήτο δτι, είς διάκενα 
μεταξύ τών έν λόγφ λίθων, εύρέθησαν δστρακα κο
ρινθιακών άγγείων. Άφ’ έτέρου τομαί έξω τού βο
ρείου πτερού τού έγκαρσίου κλιτούς, γενόμεναι 
πρός μελέτην τής θεμελιώσεως τής βασιλικής 
μέχρι βάθους+ 3.20 μ. άπό τής έπιφανείας τού έδά
φους, έδειξαν δτι τούτο άποτελεϊται έκ διαφόρων 
στρωμάτων, σχηματισθέντων διά τεχνητής έπι- 
σωρεύσεως δλικοΰ διαφόρου προελεύσεως—κατά 
κύριον λόγον άμμου καί κατά δευτερεύοντα λόγον 
ίλύος (Π ί ν. 88α). Είς βάθος + 200 μ. παρετηρήθη 
στρώμα άποτελούμενον έξ ύπολειμμάτων πυράς. 
"Οστρακα άγγείων έλληνιστικών χρόνων, εύρεθέν- 
τα είς διάφορα στρώματα, μικρά τεμάχια έκ μολυ- 
βδίνων φύλλων έπενδύσεων τών ύφαλων μερών τών 
πλοίων καί νομίσματα τής Κορίνθου τού 3ου π.Χ. 
αίώνος (είς βάθος 3.05 μ. άπό τού έδάφους ) ύπο- 
δηλούν δτι ή έπισώρευσις τού άμμώδους ύλικοΰ 
χρονολογείται άφ’ ένός δχι ένωρίτερον τού 3ου 
π.Χ. αίώνος καί άφ’ έτέρου μετά μεγάλην κατα
στροφήν έκ πυρκαϊας. Χαρακτηριστικούς τινά τών 
ένταΰθα περισυλλεγέντων οστράκων φέρουν έπί 
τών παρειών των λείψανα κελυφών θαλασσίων 
ζώων.

Έπί τή βάσει τών ώς άνωτέρω ένδείξεων δύνα- 
ται ν’ άποκατασταθή ώς έξής ή ιστορία τής δια- 
μορφώσεως τού άρχαίου λιμένος τού Λεχαίου : 
Κατ’ άρχάς δ λιμήν ήτο μικρόν τέναγος, άποτε
λούμενον κυρίως έκ δύο λεκανών, αΐ όποΐαι φαί
νεται νά είχον σχηματισθή φυσικώς, ή μία πρός 
άνατολάς καί ή έτέρα πρός δυσμάς, είς τά μέρη έκ- 
βολής άφθόνως ρεόντων ύπογείων ύδάτων, μεταξύ 
άφ’ ένός τής ξηράς καί άφ’έτέρου λωρίδος άμμου, 
έκτεινομένης ώς βραχίονος πρός τό μέρος τής θα
λάσσης. Κατά τούς χρόνους τών Κυψελιδών φαί
νεται νά έγιναν τά πρώτα δαπανηρά έργα πρός ένί- 
σχυσιν τού άρχικοΰ φυσικού άμμώδους βραχίονος 
δι’ έπισωρεύσεως δγκων λίθων πρός τόν σκοπόν 
κατασκευής τεχνητού λιμένος. Μετά μεγάλην κα
ταστροφήν— πιθανώς τήν γνωστήν ύπό τού Μομ- 
μίου — έξετελέσθησαν μεγάλαι έργασίαι άφ’ένός 
πρός διεύρυνσιν καί έκβάθυνσιν τού λιμένος καί 
άφ’ έτέρου πρός ένίσχυσιν τού λιμενοβραχίονος· 
έγένοντο δηλαδή έκβαθύνσεις άφ’ ένός τών λεκα
νών καί άφ’ έτέρου τού αίγιαλοΰ, τού έκ τών έκβα- 
θύνσεων τούτων προερχομένου ύλικοΰ—ίλύος έκ 
τού πρώην τενάγους καί άμμου έκ τής θαλάσσης— 
έπισωρευομένου έπί τού έκτεταμένου λιμενο-

9. Τοιαύτη φυσική διαμόρφωσις παρατηρεΐται π.χ. είς 
τήν Κινέτταν έπί τοϋ Σαρωνικοϋ.
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βραχίονος. Πρόκειται περί χωματουργικού έργου 
αληθώς τεραστίου. Πιθανώτατα αί έργασίαι αύται 
συνετελέσθησαν κατά τούς ρωμαϊκούς αύτοκρατο- 
ρικούς χρόνους, έποχήν της μεγάλης άκμής τής 
Κορίνθου10 11.

Κατά τήν περίοδον τού 1961 ή άνασκαφική 
δράστη ριότης εις τό Λέχαιον, δαπάναις τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, ένετοπίσθη είς τήν άπο- 
κάλυψιν των βορείως τού νάρθηκος τής παλαιοχρι
στιανικής βασιλικής έντός τοϋ περιβόλου έπιση- 
μανθέντων περικέντρων κτισμάτων ( βλ. άνωτ. σ. 
71 κέ.). Ήλθεν είς φώς ένιαΐον συγκρότημα έκ 
τριών χώρων συνιστώντωνεν βαπτιστήριον (Πίν. 
88 γ καί Σ χ ε δ. 1). Έκ των χώρων τούτων είς σχή
ματος πλαγιαστού όρθογωνίου (+16.20+7.90 μ), 
μέ στενάς πλευράς περατουμένας είς έξέδραν11 
έπεΐχε θέσιν προθαλάμου (Π ί ν. 88 δ), έτερος είς 
τετράκογχον σχήμα (Πίν. 89 α, β') φαίνεται νά 
έχρησίμευεν ώς άποδυτήριον καί τρίτος, τό γνω
στόν ήδη όκτάγωνον ( βλ. άνωτ. σ. 72 ), ήτο τό 
φωτιστήριον. Τό όκτάγωνον άπολήγει πρός Α. 
είς αψίδα ( Π ί ν. 88 β ), περατούται δέ κατά τήν 
περίμετρόν του έσωτερικώς έναλλάξ είς ήμικυλιν- 
δρικάς κόγχας καί όρθογωνίους οίκους, ώσάν νά 
έγγράφεται σταυρός. Τό τετράκογχον καί τό 
όκτάγωνον είναι συντεθειμένα όμορρόπως πρός 
Α. τού προθαλάμου, μέ άξονας παραλλήλους με
ταξύ των καθέτους δέ πρός τόν κατά μήκος άξο
να τού προθαλάμου, μετά τού όποιου έκάτερον 
συνδέεται διά μικρού «λαιμού»· ό |άξων τού προ
θαλάμου κείται σχεδόν καθέτως πρός τόν άξονα 
τής βασιλικής.

Ό προθάλαμος είναι προσιτός άφ’ ένός έκ τού 
περιβόλου, διά θύρας άνοιγομένης έπί τής νοτιάς 
έξέδρας του, σχεδόν άπέναντι τής βόρειας θύρας 
τού νάρθηκος- καί άφ’ έτέρου έκ τών έξω διά θύρας 
άνοιγομένης έπί τού δυτικού του τοίχου παρά τήν 
βορειοδυτικήν γωνίαν. ’Αντίστοιχος πρός τήν τε- 
λευταίαν αυτήν θύραν, παρά τήν νοτιοδυτικήν γω
νίαν, ένετειχίσθη καθ’ δν χρόνον τό οικοδόμημα 
έκτίζετο είσέτι. Έκ τού προθαλάμου άνά μία θύρα 
όδηγεΐ άντιστοίχως είς τό τετράκογχον καί τό 
όκτάγωνον, συγκοινωνοΰντα καί μεταξύ των διά 
θυρών μέσω μικρού έσωτερικοΰ χώρου (Πίν. 
88 β). Ό προθάλαμος καί τό όκτάγωνον ήσαν ξυ- 
λόστεγα, τό όκτάγωνον ήτο θολωτόν, ό μικρός δέ 
διάμεσος χώρος φαίνεται νά ήτο ύπαιθρος. Έντός

10. Τάς μέχρι τοϋδε γνώμας περί τής διαμορφώσεως τοϋ 
λιμένος τοϋ Λεχαίου βλ. παρά Karl Lehmann - Hartle- 
ben. Die Antiken Hafenanlagen des Mittelmeeres 
Leipzig 1923, 53—54.

11. Ή έξέδρα τής νοτιάς στενής πλευράς είχε νέκληφθή
πέρυσιν ώς μέρος κυκλοτεροϋς μαυσωλείου.

τού τελευταίου τούτου χώρου περισυλλεγόμενα τά 
ΰδατα τών γύρω στεγών διωχετεύοντο μέσα) όχετού, 
άνοιγομένου υπό τήν εύθυντηρίαν τού δυτικού 
τοίχου του, ύπό τό δάπεδον τού προθαλάμου, έντός 
τού άμμώδους έδάφους του.

Έκ τών χώρων τού βαπτιστηρίου καλύτερον 
διεσώθη τό φωτιστήριον, ένθα διετηρήθη τό πλεΐ- 
στον τού πλακοστρώτου δαπέδου μετά μέρους τής 
όρθομαρμαρώσεως. Τούτο εύρέθη έχον άπροσδο- 
κήτως δύο κτιστάς κολυμβήθρας, τήν μίαν είς τό 
κέντρον καί τήν έτέραν έντός τής νοτιοανατολικής 
του κόγχης (Πίν. 90 α, β), άμφοτέρας δ’ έπενδε- 
δυμένας διά μαρμάρινων πλακών καί έφωδιασμένας 
διά συστήματος άποχετεύσεως. Ή κεντρική κο- 
λυμβήθρα είναι σχήματος σταυρικού μέ όκταγωνι- 
κόν πυρήνα, τού όποιου τό βάθος φαίνεται άρχικώς 
νά μή ύπερέβαινε τά 0.60 μ. ( Π ί ν. 90 α ). Ή γωνι
αία κολυμβήθρα είναι πεταλοειδούς σχήματος 
(Πίν. 90 β ), έσωτερικώς έφωδιασμένη διά μιας 
βαθμίδος, τό βάθος της δ’ έφθανε τά 1.02 μ. Τό 
βάθος τούτο καί αί περιορισμένοι διαστάσεις τής 
δευτέρας ταύτης κολυμβήθρας υποβάλλουν τήν 
ίδέαν μή τυχόν αΰτη προωρίζετο διά τά βαπτίσμα- 
τα νηπίων, τελούμενα κατά τόν τύπον τόν διά κατα- 
δύσεως- ή κεντρική κολυμβήθρα θά έχρησιμοποι- 
είτο, συνεπώς, διά βαπτίσματα τών ένηλίκων, τε. 
λουμένα διά ραντισμού12.

Στρογγύλη όπή ( διαμ. 0.15 μ.), παρατηρουμένη 
έπί πλακός τού δαπέδου τής άψΐδος τού φωτιστη- 
ρίου, έπίσης δέ άνω μέρος κιονίσκου (διαμ. 
0.15 μ. ) μετά συμφυούς κιονοκράνου καί τεμάχιον 
λεπτής μαρμάρινης τραπέζης, εύρεθέντα έντός τής 
άψΐδος, σημαίνουν ότι άρχικώς αΰτη ήτο έφωδια- 
σμένη διά μαρμάρινης τραπέζης βαινούσης έπί 
κιονίσκου- αΰτη έχρησίμευε, πιθανώς, ώς θέσις 
άποθέσεως λειτουργικών βιβλίων ή τού ήγιασμένου 
έλαίου. Δύο δέ κτιστά στενά πεζούλια, διευθετημέ
να έκατέρωθεν τής έκ τού προθαλάμου διόδου, πι
θανώς ύποδηλοΰν θέσεις σκευών τού βαπτίσματος 
( προχοϊδίων, ψαλίδος κ.λ.π. ).

Αί μαρμάρινοι έπενδύσεις τού όκταγώνου ποιο- 
τικώς ύπολείπονται έκείνων τής βασιλικής.

Έξω τού όκταγώνου, έντός τού περιβόλου, άπε- 
καλύφθη ό όχετός ό άπάγων τά ύδατα έκ τής κεν
τρικής κολυμβήθρας. Παρά τούτον, άλλ’ είς ύψηλό- 
τερον έπίπεδον εύρέθη δεύτερος όχετός, ό άπάγων 
τά ΰδατα πλύσεως τού δαπέδου τού νάρθηκος (βλ. 
άνωτέρω). Ό όχετός ούτος κατασκευαστικώς— 
καί χρονικώς — έπεται τού πρώτου, δπερ σημαίνει 
ότι τό φωτιστήριον είχεν άπαρτισθή πρό τής άπο- 
περατώσεως τής πλακοστρώσεως τής βασιλικής.

12. Περί τής παρουσίας δύο κολυμβηθρών, πρβλ. δσα 
έκτίθενται άναλυτικώτερον έν Π.Α.Ε. 1961.
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Μεταξύ τού όκταγώνου καί τοϋ προθάλαμου 
άπεκαλύφθη εντός τοϋ περιβόλου σύστημα άποτε- 
λούμενον : 1) έξ ένός κτιστοϋ κυκλοτεροϋς κλι
βάνου, διαμ.+0.65 μ., ΰψουμένου έν μέρει ύπέρ τήν 
στάθμην τοϋ έδάφους και άνοικτοϋ έμπρός (Π ί ν. 
90 γ)· 2) έκ μιάς κτιστής σκαφοειδοϋς λεκάνης έπΐ 
τής μάζης τής τοιχοποιίας τοϋ κλιβάνου άλλ’ εις 
τό ύψος τής στάθμης τοϋ χείλους του ( έπΐ τοϋ 
Π ί ν. 90 γ διακρίνεται άνω αριστερά )· καϊ 3) έκ μιάς 
δεξαμενής διευθετημένης μεταξύ τής μάζης τοιχο
ποιίας των προηγουμένων κατασκευών καί τών 
τοίχων τοϋ όκταγώνου καί τοϋ προθαλάμου ( έπΐ 
τοϋ Π ί ν. 90 γ διακρίνεται όπίσω τοϋ κλιβάνου). Ή 
λεκάνη διασφζει στόμιον έκροής πρός τήν δεξα
μενήν, έφωδιάζετο δέ αυτή δι’ ΰδατος μέσφ ένός 
τών πήλινων άγωγών ΰδατος τών άποκαλυφθέντων 
ήδη κατά τήν περυσινήν έρευναν τοϋ περιβό
λου. Εις τόν πυθμένα τής δεξαμενής όπή άφηνε 
διά μέσου τοϋ τοίχου νά είσρέη τό ΰδωρ έντός τοϋ 
όκταγώνου παρά τήν δυτικήν του είσοδον δι’ 
άντιστοίχου δέ όπής έξέρρεε τοΰτο πρός τόν 
διάμεσον άσκεπή χώρον διά νά χωνευθή έντός 
τοϋ όχετοΰ τοϋ διαπερώντος τόν δυτικόν του τοί
χον (πρβλ. άνωτέρω ). ’Αλλά τό σύστημα τοΰ- 
το έφοδιασμοΰ τοϋ όκταγώνου δι’ ΰδατος, προερχό- 
μενον έκ μεταγενεστέρας διαρρυθμίσεως, φαίνεται 
νά έξυπηρέτει μόνον τήν πλύσιν του. Διά τά βα- 
πτίσματα τό ΰδωρ έλαβάνετο πιθανώς έκ τής δεξα
μενής, άντλούμενον δι’ είδικών σκευών. 'Ως πρός 
τόν κλίβανον ΰποθέτω ότι είχε χρησιμεύσει διά 
τήν παρασκευήν ύαλομάζης πρός κατασκευήν ψη
φίδων κατά τήν δι’ έντοιχίων ψηφιδωτών διακό- 
σμησιν τής βασιλικής13.

Δομικώς τό συγκρότημα τοϋ βαπτιστή ρίου δέν 
συνδέεται μετά τής βασιλικής· οί μεταξύ τών δύο 
οίκοδομημάτων τοίχοι τοϋ περιβόλου είναι παρέν
θετοι. Ή εύθυντηρία τοϋ όλου συγκροτήματος 
τοϋ βαπτιστή ρίου ύψοΰται έπΐ ένιαίας παχείας 
θεμελιώσεως, ήτις φθάνει είς βάθος 2.25 μ. άπό 
τής εΰθυντηρίας, έκτείνεται δέ αΰτη είς τό έπί- 
πεδον τής στάθμης τοϋ έδάφους, έν άντιθέσει 
πρός τήν εύθυντηρίαν τής βασιλικής, έκτεινομέ- 
νην είς στάθμην χαμηλοτέραν. Οί τοίχοι είναι 
έκτισμένοι ώς καί οί τής βασιλικής κατά ζώνας 
έκ σειρών πλίνθων έναλλασσομένων πρός άργο- 
λιθοδομήν, διαφέρουν όμως κατά τό δτι είς τούς 
τοίχους τοϋ βαπτιστή ρίου τό μεταξύ τών πλίνθων 
κονίαμα είναι παχύτερον ( πάχ. 0.045 μ. - 0.065 μ. ) 
καί δτι είς τά έπιχρίσματα τών άρμών τών λίθων 
χαράσσονται διά τοϋ μυστρίου διακοσμητικαί

13. Τό φρεάτιον, ή δεξαμενή καί ό πρό αυτών χώρος εύ- 
ρέθησαν πλήρη τέφρας καί λειψάνων πυράς, άλλα προερχο- 
μένων έκ μεταγενεστέρας περιόδου.

διπλαί παράλληλοι γραμμαί, παρέχουσαι τήν έν- 
τύπωσιν συστήματος ίσοδομικής τοιχοδομίας.

Αί ώς άνωτέρω διαφοραί δομής, ή κατωτέρα 
ποιότης τών μαρμαρώσεων (βλ. άνωτέρω), ώς 
καί ή μή όργανική δομική σύνδεσις τοϋ συγκρο
τήματος τοϋ βαπτιστή ρίου μετά τής βασιλικής 
ύποδηλοϋν δτι τά δύο κτήρια δέν έκτίσθησαν συγ
χρόνως καί δτι τό βαπτιστήριον ΰψοΰτο κατ’ άρ- 
χάς αΰτοτελώς, ένωθέν μετά τής βασιλικής διά 
τής δημιουργίας τοϋ πρός Β. τοϋ νάρθηκος περι
βόλου. 'Οπωσδήποτε τό βαπτιστήριον είναι προ
γενέστερον τών δυτικώς τοϋ νάρθηκος μερών τής 
βασιλικής, τά όποϊα, ώς ήδη παρετηρήθη, προσε- 
τέθησαν μετά τήν κτίσιν τοϋ κυρίου σώματός της 
(βλ. άνωτέρω ).

Έντός τοϋ προθαλάμου άνά μία έγκοπή άφ 
ένός νοτίως τής βορειοδυτικής θύρας καί άφ’ έτέ- 
ρου, άντιστοίχως, νοτίως τής εισόδου πρός τό 
τετράκογχον υποβάλλουν τήν Ιδέαν δτι έστηρίζετο 
είς τά σημεία αύτά άνά είς πεσσίσκος καί δτι με
ταξύ τούτων έξετείνετο πιθανώς φράγμα. Άλλ’ ή 
ΰπαρξις φράγματος ΰποσημαίνει κυκλοφορίαν 
κατά τήν έξής φοράν : Έκ τής βορειοδυτικής θύ
ρας τοϋ προθαλάμου, διά τούτου πρός τό τετρά
κογχον καί ακολούθως διά τοϋ διαμέσου άσκεποΰς 
χώρου πρός τό όκτάγωνον- τοιαύτη δμως κυκλοφο
ρία άντιφάσκει πρός τήν χρηστικήν λειτουργίαν 
τών χώρων κατά τό βάπτισμα, δτε ή κυκλοφορία 
έτελείτο έκ τοϋ νάρθηκος διά τοϋ προθαλάμου 
είς τό άποδυτήριον καί έκεΐθεν πρός τό φωτιστή- 
ριον. Ταϋτα πάντα σημαίνουν ίσως, δτι τό συγ
κρότημα τοϋ βαπτιστηρίου προωρίζετο άρχικώς 
όχι ώς βαπτιστήριον. Είχε κτισθή ώς μαρτύριον ή 
ώς μαυσωλεΐον ;

Κατά τήν διερεύνησιν τοϋ περιβόλου άπεκαλύ- 
φθησαν ό όχετός τής κεντρικής κολυμβήθρας τοϋ 
φωτιστηρίου καί ό όχετός ό άπάγων τά ΰδατα πλύ- 
σεως τοϋ δαπέδου τοϋ νάρθηκος. Ό πρώτος, εΰ- 
ρισκόμενος είς χαμηλοτέραν στάθμην, κατασκευ- 
αστικώς προηγήθη τοϋ δευτέρου. Έντός τής έπι- 
χώσεως τοϋ δευτέρου όχετοΰ περιείχοντο στρώμα
τα τέφρας, πιθανώς προερχομένης έκ τών άποθέ- 
σεων τέφρας τοϋ κλιβάνου· είδικώς δ’ έντός τών 
στρωμάτων τέφρας εΰρεθεΐσαι δεκάδες τινές νομι
σμάτων, έκ τών όποιων τά νεώτερα καί καλύτερον 
διατηρηθέντα είναι τοϋ ’Αναστασίου Α' (491-518 
μ.Χ.), χρονολογούν τά στρώματα τέφρας, μέ άλ
λους λόγους τήν περάτωσιν τών έργασιών ψηφι
δωτής διακοσμήσεως τής βασιλικής καί πλακο
στρώσεως τοϋ νάρθηκος, συμβατικώς περί τό 500 
μ.Χ.

Ή έφετεινή ερευνά τροποποιεί κάπως τήν έξή- 
γησιν τοϋ έν έπαφή πρός τό βόρειον κλίτος τής βα
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σιλικής καί τόν νάρθηκα προσκτίσματος ώς έγκοι- 
μητηρίου ή άποκλειστικώς ώς έγκοιμητηρίου 
(πρβλ. άνωτ. σ. 72)· φαίνεται μάλλον νά έχρησί- 
μευσεν ώς αίθουσα κατηχήσεων14 καί χρίσεως 
διά μύρου (χρισμάριον, Consignatorium).

Μετά τούς σεισμούς τού έτους 551/52 καί τήν 
άπότομον διακοπήν άνεγέρσεως μικράς έκκλησίας 
έντός της άψϊδος τής βασιλικής ( βλ. άνωτέρω ) 
έγκατεστάθη ή τέως έντός τής βασιλικής τελου- 
μένη λατρεία έντός τού φωτιστή ρίου, μετατραπέν- 
τος εις έκκλησίαν, άλλ’ έντελώς εύτελώς καί προ- 
χείρως. Κατά τούς μεσοβυζαντινούς χρόνους έντός

ίππου, προερχομένη πιθανώς έκ παλαιοχριστια
νικής σαρκοφάγου.

*

ΤΟ «ΕΞΑΜΙΛΙΟΝ» ΤΕΙΧΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΘΜΟΥ

Εις τό 8Ιον χιλιόμετρον τής όδού ’Αθηνών - 
Κορίνθου, έπί τού έπιπέδου αύχένος τής λοφώδους 
έξάρσεως τού ’Ισθμού, άκριβώς δέ όπου διασταυ- 
ρούται ή όδός μέ τό τείχος, τό γνωστόν ώς «Έ- 
ξαμίλιον»1, παρέστη άνάγκη, κατά τήν προσφάτως 
γενομένην άνακατασκευήν καί διαπλάτυνσιν τής

Σχεδ. 1. «Έξαμίλιον» τείχος έπί τού ’Ισθμού

τού τετρακόγχου έλειτούργησαν άπό τού τέλους 
τού 9ου μέχρι τού τέλους τού 11ου αί. δύο άσβε- 
στοκάμινοι έκκαμινεύσεως τού μαρμάρινου ύλι- 
κοΰ τής βασιλικής, ένώ τό φωτιστή ριον μετε- 
τράπη εις κατοικίαν.

Κατά τήν άνασκαφήν τού συγκροτήματος τού 
βαπτιστή ρίου περισυνελέγησαν μεγάλη ποσότης 
όστράκων χονδρών άγγείων, Ιδίως προερχομένων 
έκ τών μεσοβυζαντινών στρωμάτων, θραύσματα έκ 
τού μαρμάρινου ύλικού τής βασιλικής, τεμάχια 
έπιχρισμάτων μέ γραπτάς διακοσμήσεις, δύο τε
μάχια έγχρώμων έπιχρισμάτων φέροντα χαρά
γματα καί σπάραγμα έπιγραφής. Μεταξύ τών 
γλυπτών δέον νά σημειωθή Ιδιαιτέρως κεφαλή

14. Ή παρουσία βάθρου έντός τοϋ χώρου τούτου ένθυ- 
μίζει άντίστοιχον χώρον παρά τόν νάρθηκα τής βασιλικής 
τής Σκουτέλας (Π.Α.Ε. 1955, 195—96 είκ. καί πίν. 66 (Δ. 
Πάλλας).

όδού, νά καταστροφή μέρος τού τείχους μεθ’ ένός 
έκ τών πύργων του (Σχεδ. 1 )· εις άντιστάθμημα 
όμως άπεκαλύφθη καί παραμένει όρατόν μέρος τού 
τείχους παρά τήν όδόν (Πίν. 91α) μεθ’ ένός έπί- 
σης έκ τών πύργων του (Πίν. 91 γ)—δύο έκ τών 
έκατόν πεντήκοντα τριών έν δλψ πύργων, τών με- 
τρηθέντων κατά τάς έπισκευάς τού Έξαμιλίου έπί 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγου (1415 )2. Τό τείχος 
έκτείνεται, ώς γνωστόν, άπό τού Κορινθιακού μέχρι 
τού Σαρωνικού, παρά τόν όποιον—εις τήν Ίσθμί- 
αν— ύπάρχει προσηρτημένον φρούριον. ’Από τής 
προκειμένης θέσεως—εις τό 81ον χιλιόμετρον τής

1. «Έξαμίλιον», «Έξαμίλιν» καί «Έξάμιλον». Βλ. κεί
μενα παρά Ν. A. Bees, Die Griechhische Inschriften 
des Peloponnes, Athen 1941, 4—5. Χρησιμοποιώ τό όνο
μα «Έξαμίλιον» πρός χαρακτηρισμόν καί διάκρισίν του 
άπό τών λειψάνων παλαιοτέρων όχυρώσεων τοΟ Ίσθμοϋ.

2. Γεωργίου Φραντζή, Χρον. I 26 (J. Β. Papadopoulos 
σ. 111—112 (έκδ. Βόνν. I 35 σ. 107—108).
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Δ. ΠΑΑΑΑΣ

Λέχαιον: α. Αΐθριον καί αύλή έκ Β. Εις τό βάθος ή ΝΔ. κατοικία, 
β. Βασιλική. Δ. τμήμα τής αυλής από Β.
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Λέχαιον: α. Δεξαμενή εξω τής βορειοδυτικής κατοικίας, β. "Αποψις έκ τοϋ κεντρικού κλιτούς πρός Ν.,
παρά τά νότια προσκτίσματα

Δ. ΠΑΛΛΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:45 EEST - 34.211.113.242



ΠΙΝΑΞ 82 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961/2)

Λέχαιον: α. “Αποψις τής βασιλικής έκ Δ., β. Νότια προσκτίσματα καί νοτία κατοικία έκ Δ.

Δ. ΠΑΛΛΑΙ
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Λέχαιον: α. Κιονόκρανον ΝΕΟΤΟΛΥΔΙ, (3. Κιονόκρανον Θεοδοσιανόν (λεπτομέρεια), γ. 'Ιωνικόν κιονό- 
κρανον, δ. Κιονόκρανον βυθισμένον έντός τοϋ νοτίου κλιτούς

Δ. ΠΑΛΛΑΣ
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Λέχαιον: α. "Αποψις τοΰ νοτίου κλιτούς πρός τά ΝΔ., β. "Αποψις τοϋ βήματος καί τοΰ νοτίου πτερυγίου 
έκ ΒΔ., γ. Κιλλιβαντοειδές έπίθημα καί μέγας κίων

Δ. ΠΑΛΛΑΣ
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Λέχαιον: α. Βασιλική. Άποψις τοϋ βήματος έκ Δ. (μετά τήν άφαίρεσιν των μεταγενεστέρων τοίχων), 
β. Άμβων (έκ Ν.), γ. Βόρεια έδρανα βήματος (έκ ΝΔ.)

Δ. ΠΑΛΛΑΣ
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Αέχαιον: α. Βασιλική. Βόρειον πτερύγιον, ΒΑ. γωνία μέ όπήν βόθρου, β. Κατασκευή κτιστή εις τήν 
ΒΛ. γωνίαν τού βορείου πτερυγίου, γ. Κατοικία νοτιοανατολική

Λ. ΠΑΑΛΑΣ
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Λέχαιον: α. Βόρειον διαμέρισμα τής αυλής τής βασιλικής (κατοικία) έξ Α., β. Νοτιοδυτική κατοικία. 
Άποψις έκ Β., γ. Άγρέπαυλις. "Αποψις έκ ΒΔ.

Δ. ΠΑΛΛΑΣ
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Λέχαιον: α. Τομή εις βάθος έξω τής βορειοδυτικής γωνίας του βορείου πτερού, β. ’Οκτάγωνον. "Αποψις 
έκ ΒΔ., γ. Βαπτιστήριον, προθάλαμος. Έκ ΒΔ., δ. Βαπτιστήριον, προθάλαμος καί τετράκογχον. Έκ ΝΔ.

Δ. ΠΑΛΛΑΣ

Λ·
*
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Λέχαιον: α-β. Τετράκογχον έκ ΒΑ. καί έκ ΒΔ.

Δ. ΠΑΛΛΑΣ
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Λέχαιον: α. 'Οκτάγωνον. Κεντρική κολυμβήθρα. Έκ ΒΔ., β. 'Οκτάγωνον. Κολυμβήθρα τής ΒΑ. κόγχης. 
Έκ ΒΔ., γ. Ύδραυλικαΐ έγκαταστάσεις καί κάμινος μεταξύ οκταγώνου καί προθαλάμου. "Αποψις έκ. Ν.

Δ. ΠΑΛΛΑΣ
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