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όποια διήλθεν έκ τού άκρου τού γνωστού προϊ- 
στορικοΟ συνοικισμού «Μαγούλα», ανατολι
κής τού συγχρόνου συνοικισμού (Πρβλ. Δ - Σ 
άριθ. 21).

4. Κραννών

Ύπό τού Θωμά Σερβιτά παρεδόθησαν δύο 
έπιγραφαί, εύρεθεΐσαι είς τήν θέσιν « Κάστρο », 
όπου ή άρχαία Κραννών.

Άμφότεραι εύρέθησαν ολίγον έξω τής αρ
χαίας άκροπόλεως, έντός τού άγροΰ τού Μιχ. 
’Αναστασίου :

α. Άντιφάνης Κοατίν[ου 
Άριστων Άρχίνου 
άγορανομήααντες 
τήν στοάν

Ή έπιγραφή είναι κεχαραγμένη έπί έντοπίου 
πωρολίθου, ύψους 0.285 μ., προερχομένου άσφα- 
λώς έξ αύτής της στοάς, άνάγεται δέ είς τόν Β’ 
π. X. αιώνα. Τά όνόματα είναι γνωστά έκ Θεσσα- 
λικών έπιγραφών, έξαιρέσει τού Π ό λ ω ν ο ς, 
όστις είναι πιθανώς υίός τού γυμνασιάρχου Πί- 
θωνος (IG IX 460).

β. Έπί μαρμάρινης βάσεως, φερούσης άνω 
τόρμον, έλλιπούς πανταχόθεν σχεδόν, έπιγραφή 
(ΰψ. γραμ. 0,012-18· πιθανώς τέλη τού Β' αί. 
π. X.):

Παρθ[ένωι;]
Βανβνκί[ αι ]
Άσυλο[ς ;]
Έργ I---------------
εν[ ξάμεν —]

Ή συμπλήρωσις είναι υποθετική, άλλά δέν 
φαίνεται δλως άπορριπτέα ή άνάθεσις είς τήν 
Βαμβυκίαν Παρθένον, τήν έκ τού Λου
κιανού γνωστήν ώς «Συρίαν θεόν», τήν άλλως 
όνομαζομένην Άτάργατιν ή Δερκετώ, τής όποιας 
ή λατρεία είχε διαδοθή και έν Έλλάδι κατά τούς 
ελληνιστικούς καί ρωμαϊκούς χρόνους.

5. Φθιώτιδες Θήβαι

Ύπό τού Έπιμελητοΰ Α. Λιάγκουρα άνεσκάφη 
τάφος τυχαίως άποκαλυφθείς πλησίον τής δημο
σίας όδοΰ παρά τήν θέσιν τών Φθιωτίδων Θηβών 
(«Κάστρο» τού χωρίου Μικροθήβαι, τέως 
Άκιτσι), περιέχων χαλκήν ύδρίαν, έφθαρμένην 
πρός τό κάτω μέρος, άπλήν καί σχεδόν άνευ 
κοσμήσεως.

6. Νέα Άγχίαλος

Ύπό τού αύτοΰ Έπιμελητοΰ άνεσκάφη δοκι

μαστικής τμήμα λουτρώνος τών έσχάτων ρωμαϊ
κών ή πρωίμων Παλαιοχριστιανικών χρόνων, 
πλησίον τού νέου κτηρίου τού Οινοποιείου Νέας 
Άγχιάλου, ήρευνήθη δέ έπίσης τό πρός τόν νάρ
θηκα μέρος παλαιοχριστιανικής βασιλικής, τυ
χαίως έπισημανθείσης κατά τήν διάρκειαν ίσο- 
πεδωτικών έργασιών διά μηχανικού έκσκαφέως. 
Ή θέσις τής νέας βασιλικής, ή όποια είχε κατα
στροφή ύπό πυρκαϊας, εύρίσκεται κατά τό ΝΑ 
άκρον τού συγχρόνου οικισμού, είς άπόστασιν 
όλίγων δεκάδων μέτρων άπό τής παραλίας

7. Φίλια Καρδίτσης

Κατά τήν θέσιν «Χαμάμια» τού χωρίου 
αύτοΰ, τό όποιον κεϊται πρός νότον τών Σοφά
δων, οί χωρικοί άνέσκαψαν τόν άποθέτην Ιερού, 
προφανώς, άπό τών Γεωμετρικών καί άρχαϊκών 
χρόνων ιδρυμένου, ώς συνάγεται έκ τών άντικει- 
μένων, άτινα κατεσχέθησαν καί άλλων, παραδο- 
θέντων ήμϊν. Ή διατήρησις τών χαλκών, μεταξύ 
τών όποιων άγαλμάτια, πόρπαι, δακτύλιοι κλπ. 
είναι έκπληκτική.

8. Άγιος Νικόλαος - Λουτρού (Καρδίτσης)

Είς τήν θέσιν αΰτήν έσημειώθησαν έπίσης 
λαθραίοι σκαφαί· περιωρισμένη δοκιμαστική 
σκαφή ένηργήθη ύπό τού Έπιμελητοΰ Α. Λιά
γκουρα, άποκαλύψασα τμήματα κτηρίου τών ρω
μαϊκών χρόνων ( λουτρού, πιθανώς ), ώς καί λεί
ψανα παλαιότερα έντός δοκιμαστικών φρεατίων.

9. Μαγούλα Δεμερλί

Είς τήν παρειάν βαθέος σκάμματος έπί τού 
προϊστορικού αύτοΰ συνοικισμού, ό όποιος κεϊται 
είς άπόστασιν 500 μ. περίπου ΝΑ. τού σιδηρο
δρομικού σταθμού Παλαιοφαρσάλου, συνελέγη- 
σαν άφθονα όστρακα άγγείων τής Άρχαιοτ. Νεο
λιθικής, μεταξύ τών όποιων καί πρώιμα (τών 
φάσεων « Πρωτοσέσκλον » καί «Προ-Σέσκλον»).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

*

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΦΘΙΩΤΙΔΩΝ ΘΗΒΩΝ

(ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ) 1961

Ή διενέργεια τής7 άνασκαφής είς τάς Φθιώ
τιδας Θήβας ( Νέαν^Άγχίαλον) άνετέθη,' άπό 
κοινού, είς τόν Καθηγητήν κ. Γεώργιον Σωτη
ρίου καί τόν Επιμελητήν Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων κ. Παύλον Λαζαρίδην.

’Ατύχημα όμως, έπισυμβάν είς τόν κ. Σωτη-
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ρίου, τόν ήμπόδισε νά μεταβή είς Νέαν Άγχίαλον. 
Όθεν, τή καθοδηγήσει τούτου, διενήργησε τήν 
άνασκαφήν ό ’Επιμελητής Π. Λαζαρίδης.

Σκοπός των άνασκαφών ΰπήρξεν ή διερεύνησις 
τών έρειπίων κοσμικού κτίσματος, είς τόν χώρον 
μεταξύ τών βασιλικών Α' καί Β', κάτωθεν τού λό
φου τής Πυράσου, τοϋ όποιου ή κλίμαξ καί ή 
νοτία πλευρά άπεκαλύφθησαν, είς μήκος 50,40 μ., 
τό προηγούμενον έτος (Σ χ ε δ. 1).

Τό άνασκαφέν μέρος δηλοϋται έν τή κατόψει 
διά μελανών στιγμάτων (Πρβλ. τό «Έργον 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 1960», 
Άθήναι 1961, σ. 64 - 67).

Διά τών έφετεινών έργασιών άπεκαλύφθη, 
έν μέρει, τό Β Α τής κλίμακος τετράπλευρον 
οικοδόμημα τό όποΐον, ώς φαίνεται καί έν τή 
κατόψει, είχεν είς έκάστην πλευράν στοάν 
μέ κιονοστοιχίαν πρός τό αίθριον. Τό αϊθριον 
τούτο διαστ. 24.60X23.40 μ., δέν άπεκαλύφθη 
είσέτι.

Τής Δυτικής στοάς, πλάτους 3.80 μ., άνεσκάφη 
μόνον ή πρός τό αϊθριον πλευρά, (τοίχος Κ2 
έν τή κατόψει) είς μήκος 35.50 μ., ή όποια άντι- 
προσωπεύει καταφανώς δύο περιόδους (Π ί ν. 199α).

Είς τήν α' περίοδον εφερεν 9 κίονας, αί ίω- 
νικαί ή άπλαϊ βάσεις τών όποιων εύρίσκονται 
είσέτι είς τάς άρχικάς θέσεις των (Π ί ν. 199β, 
200α ).

Έκ τής στρωματολογικής παρατη ρήσεως τής 
λιθοδομής, τής έργασίας τών βάσεων, τών θραυ
σμάτων τών άγγείων καί τών νομισμάτων, άτινα 
εύρέθησαν παρά τόν στυλοβάτην, ή α' περίοδος 
δύναται νά τοποθετηθή περί τόν 3ον καί 4ον 
αιώνα μ. X.

Διά λόγους άγνώστους πρός τό παρόν, οί κίο
νες άφηρέθησαν κατά τήν β' περίοδον, ή δέ κιο- 
νοστοιχία άντικατεστάθη διά τοίχου, ό όποίος 
έκάλυψε καί τάς βάσεις.

Ό τρόπος δομής τού στυλοβάτου τής αΓ πε
ριόδου είναι έπιμεμελημένος μέ έναλλασσομένας 
σειράς πλίνθων καί κοινής λιθοδομής δι’ ισχυρού 
μείγματος έκ θηραϊκής γής καί χονδρής άμμου. 
Ή άνατολική παρειά τού στυλοβάτου είναι έπι- 
κεχρισμένη διά λεπτού άμμοκονιάματος καί δια- 
κεκοσμημένη μέ γεωμετρικά σχήματα διά μι- 
στρίου.

Άντιθέτως ή λιθοδομή τής β' περιόδου είναι 
προχείρου καί εύθυνής κατασκευής διά κοινών 
λίθων καί χώματος, ώς συνδετικού μείγματος 
(Πίν. 200β 201α).

Ή νοτία στοά, μέσου πλάτους 4.20μ., άπεκα
λύφθη καθ’ όλον αύτής τό μήκος (31.80μ.). Τό 
δάπεδόν της, εύρεθέν είς βάθος 1.30μ. υπό τήν

έπιφάνειαν τού έδάφους, είναι έπεστρωμένον διά 
πήλινων πλακών, διαστ. 0.50 X 0.50 μ. καί δια- 
σφζεται σχεδόν άνέπαφον (Πίν. 201 β).

’Εκ τού μεγάλου άριθμού σιδηρών ήλων, εύρε- 
θέντων μετά πλήθους θραυσμάτων κεράμων έπί 
τού πλακοστρώτου, συνάγεται ότι ή στοά ήτο 
ξυλόστεγος μέ έπικάλυψιν κεράμων.

Ή κιονοστοιχία (ΛΙ έν τή κατόψει) έφερε 
10 κίονας, οί όποιοι έβαινον έπί ίωνικών βάσεων 
ή δωρικών κιονοκράνων ή άπλών μαρμάρινων 
πλακών (Πίν. 202 α, β ).

Είναι προφανές ότι αί βάσεις αύται έχουν 
ληφθή έκ διαφόρων άλλων άρχαιοτέρων κτισμά- 
των.

Βορείως τής κιονοστοιχίας, έν τφ αίθρίω, 
άπεκαλύφθη τμήμα άγωγού έκ πήλινων σωλήνων, 
τού όποιου δέν έξηκριβώθη είσέτι ή πορεία 
(Πίν. 203α).

Οί σωλήνες, μήκους 0.55 - 0.56μ., έχουν τήν 
μίαν διάμετρον 0.12-0.14μ. ώστε νά έπιτυγχά- 
νεται καλή έφαρμογή. Άνά ώρισμένας άποστά- 
σεις εις σωλήν φέρει στρογγύλην οπήν πρός τά 
άνω, μετά πήλινου καλύμματος, προφανώς διά 
τόν καθαρισμόν τού άγωγού (Πίν. 203β).

Είς τών τοίχων τής άνατολικής στοάς, άπο- 
καλυφθείς είς μήκος 37.17 μ., χωρεΐ έως τού λό
φου τής Πυράσου, ένθα καταλήγει είς δεξαμενήν.

Είς τό σημεϊον αύτό ή τοιχοδομή σώζεται 
είς ύψος 4.70μ., ύψηλότερον τού πλακοστρώτου 
τής νοτίου στοάς (Πίν. 204 α).

Ό τρόπος δομής τού άνατολικού τοίχου πα
ρουσιάζει ένδιαφέρον. Είναι έπιμελούς κατα
σκευής καί κατά τό πλεϊστον άποτελεϊται έκ μεγά
λων δόμων, διαστάσεων 1.60 X 0.60 καί 1.85 X
0.65 μ., προερχομένων φυσικά έκ παλαιοτέρου 
κτίσματος· είς τό βόρειον άκρον, έχει μίαν 
στρώσιν έκ τεσσάρων σειρών πλίνθων, είτα λι
θοδομήν, είτα άλλην στρώσιν μέ 4 σειράς πλίν
θων κ.ο.κ. (Πίν. 204β ).

Ώς φαίνεται καί έν τή κατόψει, τό κτήριον 
συνεχίζεται πρός Άνατολάς, είς δέ τών τοίχων 
τών διασταυρουμένων μέ τόν κύριον τοίχον τής 
στοάς, ό Ξ4 σφζόμενος είς ύψος 2,40 μ., είναι 
έπιμελούς κατασκευής έκ πλίνθων, λίθων καί 
άσβεστου, καί έχει πλάτος 1 μ. ( Σ χ ε δ. 1).

Τό περιγραφέν τετράστοον κτίσμα, ώς έχει 
νύν, διεδέχθη έτερα τρία τούλάχιστον άρχαιό- 
τερα κτίσματα είς τήν ίδιαν θέσιν.

Τούτο άποδεικνύεται έκ τών/ έξής :
α'. Έκ τών λεχθέντων, ήδη, περί τής Δυτικής 

στοάς καί τών 2 περιόδων αύτής.
β'. Έκ τού άποκαλυφθέντος, έν μέρει, τοίχου 

Λ2, πλάτους 0.90 μ., ό όποιος βαίνων καθέτως
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βαίνων καθέτως πρός τήν ’Ανατολικήν στοάν, 
προΰπήρχε τής κατασκευής ταύτης, διότι και οί 
τοίχοι της πατοϋν έπ’ αύτοϋ καί αυτός ούτος πα
ρουσιάζει διάφορον τοιχοδομίαν (Σχεδ. 1).

γ’. Έκ τής γενομένης έρεύνης εις τήν γω
νίαν τών τοίχων [Λ καί Λ2, ένθα εις βάθος 
2.20 άπό τοϋ Λ2, 2.75 άπό τού Λ καί 3.15 άπό 
τής έπιφανείας τοΟ έδάφους, εύρέθη τοίχος έκ 
κανονικών λίθων καί χωματολάσπης ώς μείγμα
τος, πλάτους 0.55μ. έχων διάφορον προσανα
τολισμόν. Δέον νά σημειωθή έδο), ότι ή κατα
στροφή τοΟ ένός τών 2 παλαιοτέρων κτισμά- 
των όφείλεται είς πυρκαίαν, ώς έξάγεται έκ τών 
υπολειμμάτων ταύτης, τά όποια εϋρέθησαν εις 
στρώμα βάθους 1.95 - 2.40 μ.

Παραλλήλως πρός τό κυρίως άνασκαφικόν 
έργον, έγένοντο άναζητήσεις εις διάφορα σημεία 
τής Νέας Άγχιάλου καί περισυλλογή γλυπτών.

Ελάχιστα δείγματα τών άποκτηθέντων προσά- 
γονται:

Θαυμασίως διατηρούμενον ιωνικόν κιονόκρα- 
νον αύτοκρατορικών χρόνων ( Π ί ν. 205α).

Παλαιοχριστιανική έπιγραφή έπί κίονος, έ- 
χουσα οδτω :

Κύριε βοή 
θη Θεό
κριτόν καί 
τον νκον 
αύτοϋ

καί τέλος τό ήμισυ ιωνικού κιονοκράνου μεθ’ 
ύψηλοϋ έπιθήματος καί πλουσίου φυτικοΰ διακό
σμου, δυναμένου νά χρονολογηθή είς τό τέλος 
τοϋ 6ου ή τάς άρχάς τοΟ 7ου αίώνος μ. Χ· 
(Πίν. 205β).

Π. ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Θέρμος

Έν Θέρμορ έγένετο τή έποπτείμ καί τοϋ Διευ- 
θυντοϋ Άναστηλώσεων κ. Στίκασυντήρησις τών 
μνημείων διά πιστώσεως έκ τοϋ Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων (άριθ. Έργου 11419). 
Συνεκολλήθησαν τά τεμάχια τών κατωτάτων 
σπονδύλων τών κιόνων καί τών πλακών τοϋ στυ- 
λοβάτου τοϋ ναοϋ τοϋ ’Απόλλωνος (Πίν. 206α). 
Κατά τήν έκτέλεσιν τών έργασιών άνευρέθη ύπό 
τόν βόρειον στυλοβάτην πλάξ διασφζουσα γράμ
ματα τινά έπιγραφής' καί ύπό τόν άνατολικόν 
στυλοβάτην έχουν εύρεθή αί ένεπίγραφοι πλάκες

IG IX Is I, 13, 24, 55, 63. Εξαιρέσει τής δυτικής 
πλευράς τοϋ στυλοβάτου κατά τάς άλλας πλευράς 
« αί πλάκες αύτοϋ κατά τό πλείστον τούλάχιστον 
φαίνονται προερχόμενοι έκ μνημείων άλλων», 
παρετήρησεν ό Σωτηριάδης

Συνεκολλήθησαν έπίσης καί τεμάχια τών 
άναβαθμών τής άνατολικής στοάς ώς καί τών 
λίθων τών δύο πρισματικών βάθρων, παρομοίων 
πρός τά τής Νίκης τοϋ Παιωνίου έν Όλυμπίμ 
καί Δελφούς. Τοϋ δευτέρου βάθρου, πιθανώτατα 
δέ τοϋ κοσμουμένου δΓ άναγλύφων στρογγυλών 
άσπίδων έπί τριών συναρμοζομένων λίθων παρά 
τήν κορωνίδα (ΠΑΕ 1931, 66 είκ. 6) άνεγνωρί- 
σθη κατά χώραν τό ύπόβαθρον, σχετικόν δέ άρ- 
θρον καί άναπαράστασις θά δοθή είς τήν δημο
σιότητα μετά τήν άποτύπωσιν όλων τών λίθων.

Συνεκολλήθησαν προσέτι τά συναρμόζοντα 
συντρίμματα τοϋ λίθινου τροπαίου, τά όποια, άπο- 
καλυφθέντα κατά τάς παλαιοτέρας άνασκαφάς, 
περισυνέλεξεν ό Ρωμαίος κατά τό μέσον τής 
άνατολικής στοάς πλησίον τής έξέδρας μετά 
πεταλοειδούς βάσεως καί τό όποιον, έκ τών είκο- 
νιζομένων γαλατικών θυρεών, άνεγνώρισεν ώς 
έχον σχέσιν πρός τόν κατά τόν Γαλατών θρίαμβον 
τοϋ 279 π. X. είς τήν αύτήν θέσιν. Κατά τόν καθα
ρισμόν άπό τών χόρτων καί βάτων περισυνελέγη 
καί νέον θραύσμα, δι’ αύτοϋ δέ συμπληροϋται 
τό τρόπαιον κατά τήν μίαν πλευράν μήκους 1.30μ.

Είς άπόστασιν 70 μ. περίπου άπό τής νοτιο
ανατολικής γωνίας τοϋ περιβόλου κατά τάς έργα- 
σίας διά τήν κατασκευήν τμήματος έκ σκυροδέ
ματος τής άρδευτικής αϋλακος, τής διερχομένης 
παραλλήλως πρός τόν όπίσθιον τοίχον τής άνα
τολικής στοάς, εύρέθη βάσις άγάλματος τοϋ 
’Απόλλωνος (ϋψ. 0.69 μ. πλ. 0.575 — 0.605 μ., 
πάχ. 0.485 μ.) φέρουσα άφιέρωσιν τοϋ Κοινού 
τών Αίτωλών έπί τοϋ άγνώστου στρατηγού Φιλο- 
δάμου Παναιτώλου Φυταιέως, υίοϋ τοϋ Παναι- 
τώλου Φυταιέως στρατηγήσαντος κατά τό 167/6.

Διηνοίγησαν, τέλος, καί έξεβαθύνθησαν αί 
άποστραγγιστικαί αύλακες κατά τό πρός Άνα- 
τολάς τμήμα τοϋ άνεσκαμμένου χώρου καί κατε- 
σκευάσθησαν άναλημματικοί ξηρότοιχοι.

Παπαδάτες

Έν τφ άγρφ κληρονόμων ’Αλεξίου Παπου
τσή, έν θέσει Βρύση είς μικράν άπόστασιν πρό 
τοϋ χωρίου Παπαδάτες Μακρυνείας καί 200 μ. 
πρός Βορράν τής δημοσίας όδοϋ κειμένω, έσυλήθη 
παρά τυμβωρύχων θάλαμος έκ δύο στρώσεων 
πλακών λευκοϋ ασβεστόλιθου τύπου Άστακοϋ

1 ΑΕ 1900, 172.
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Νέα Άγχίαλος: α-β. Τοίχος καί κιονοστοιχία (κάτω) Δ. Στοάς
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Νέα Άγχίαλος: α-β. Βάσεις κιόνων καί στυλοβάτης Δ. Στοάς
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Νέα Αγχίαλος: α. Τοιχοποιία β' περιόδου, β. Πλακόστρωσις Ν. Στοάς

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Vx
r

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:23:43 EEST - 54.226.8.97



ΠΙΝΑΞ 202 ΧΡΟΝΙΚΑ Α.Δ. 17 (1961 /2)

Νέα Άγχίαλος: α-β. Βάσεις Ν. Στοάς
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Νέα Άγχίαλος: α. Πήλινος αγωγός, β. Πήλινοι σωλήνες

ΠΑΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Νέα Άγχίαλος: cr- β. Τοίχοι Α. Στοάς
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