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3. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΝ (1925)

Έπί τής δεξιάς τοΰ χειμάρρου όχθης έγένετο άνακάθαρσις και μικρά 
σκαφική ερευνά νοτόθεν τοΰ ανατολικού τμήματος τοΰ χειμερινού καταγω
γίου (ΑΕ 1917 239 είκ. ι 1919 ιοο »ΐκ. 2, Ν26 —Ν28) κα'ι δυσμόθεν τοΰ διπΰλου 
(ΑΕ 1923 ΐ64 εΐ«. 2 ), ένθα κα'ι παχίστη ή έπίχωσις. Τά νοτόθεν καί δυσμό
θεν τής στοάς τοΰ χειμερινοΰ καταγωγίου μένουν ήμισκαφή.

Έπί τής άριστεράς όχθης ή εν τω ναω μεγάλη βάσις ΠΑΕ 1884 πίν. 
Ε α" έφερεν, ως είκάσας, τό άγαλμα τοΰ Άμφιαράου, ίδρυμένον επί τής 
εύρεθείσης μεγάλης λιθίνης πλίνθου, ήτις φέρει ευρύ κοίλωμά χάριν κολοσ- 
σικοΰ αγάλματος.

Έπί τής άριστεράς όχθης άνεκαθάρθησαν τά τοΰ ανδρείου λουτρώνος 
(ΑΕ 1923 36), έξεκαλύφθη δε μήκιστον μάρμαρον τής κρήνης (μ. 2 20, υψ.
0485, πάχ. 039) πλησίον δεξαμενής (πρβ. περί τής σκαφής τοΰ 1924 ά. σ__ )
καί δυο πυάλων (πώρινης καί μαρμάρινης) επί δαπέδου πλακών, αΐτινες 
φέρουσι παραλλήλους εντομάς ποιηθείσας όπως ευχερέστερος ή ό βαδισμός 
καί μη όλισθάνοοσιν οί λουσμένοι.

"Αλλαι εργασίαι καί διευθετήσεις έγένοντο πολλαχοΰ τής άριστεράς όχθης. 
Άνωρθώθησαν κιόνων σφόνδυλοι καί άλλοι μεγάλοι λίθοι εΐργασμένοι μετε- 
κινήθησαν, έτι δε άνακάθαρσις έγένετο άλλοθι τε καί έν τω θεάτρφ καί μάλι
στα εν τή στοφ, ής δυσμόθεν τε καί βορράθεν ήρευνήθησαν οί οχετοί. Καί έν 
μέν τώ δυσμικφ διαδρόμω (πλ. 2 65) τό δάπεδον όλον είνε πλαξίν έστρωμέ- 
νον μεγάλαις, ών αί δυσμικαί είσιν άμα τοΰ δυσμικοΰ τής στοάς τδίχου 
ύπόστρωσις, ήγουν ευθυντηρία των τουτου όρθοστατών, διά μέσου δέ τοΰ 
διαδρόμου τουτου αΰλαξ στενή έπί των λίθων, βορρονότιος έκανόνιζε τον 
ροΰν των όμβριων ύδάτων, άτινα μετά τοΰτο διά βορρονοτίου υπονόμου 
έφέροντο προς τον χείμαρον. Έν τφ βορείφ άκρω τοΰ διαδρόμου τό δάπεδον 
είνε καί διά παχέος κονιάματος έστρωμένον. Έν τφ διαδρόμφ κεΐνται μεγά
λοι τινές λίθοι κυρτήν έ'χοντες τήν άνω στενήν έπιφάνειαν, πεπτωκότες έκ 
τοΰ δυσμόθεν άνατολικοΰ θωρακείου τής είς τό θέατρον άναβάσεως.

Ωσαύτως ήρευνήθη ό μεταξύ τής νοτόθεν τοΰ θεάτρου κλιμακωτοΰ άνα- 
λήμματος καί τής στοάς κείμενος καί μετά τοΰ δυσμικοΰ συνεχόμενος βόρειος 
διάδρομος. Οί τοΰ άναλήμματος άναβασμοί ήσαν άριθμόν 10, έ'χουσι δέ έκα
στος ΰψ. 045, πλ. 0 25 — 0 28. Τοΰ βορείου διαδρόμου τό πλάτος δυσμόθεν 
μέν, ήγουν νοτόθεν τοΰ θεάτρου, ένθα τό άνάλημμα, είνε 2 10, άνατολόθεν δέ 
ένθα στενοΰται ένεκα τοΰ βορράθεν διήκοντος βράχου, 1 60. Κατά τό μέσον 
τοΰ διαδρόμου άνατολόθεν τοΰ θεάτρου άνοίγεται τό στόμιον τοΰ έκ τοΰ 
θεάτρου κατιόντος υπονόμου, έντεΰθεν δέ τά όμβρια ΰδατα δι’ δχετοΰ λατο-
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μητοϋ έπί τοΰ βράχου (διάρρου πλ. 0 45) άπωχετεύοντο κατά μήκος τής βορείου 
τοΰ διαδρόμου πλευράς κα'ι μετά τοΰτο διά τοΰ μεταξύ τής στοάς και των 
θερμών διαδρόμων εις τον χείμαρρον. Τό δάπεδον τοΰ τε βορείου διαδρό
μου καί τής στοάς κατά τά ανατολικά εινε ίσόπεδον εϊργασμένον. Τών εσω
τερικών τής στοάς βατήρων (Γ] 0 79), έφ’ ών ΐσταντο οί κίονες (’Ιωνικοί), 
οί μέν ιδρυντο επί τοΰ βράχου, οί δέ επί ιδίων αποβάσεων, δυο, πώρων 
παρ’ άλλήλους κειμένων πλάτος μέν έχόντων 0 64, μήκος δέ διπλάσιον, 1 28, 
καί ή μέν εκ δυσμών πρώτη ΰπόβασις έχει τούς πώρους κατά πλάτος κειμέ
νους, ήγουν τον μέν βορράθεν τον δέ νοτόθεν, ή δέ 31) καί ή 4'Ί καί ή δγι καί 
καί ή 8η τον μέν έχει δυσμόθεν, τον δέ άνατολόθεν.

Έν τφ άνατολικφ τής στοάς δωματίφ τό βόρειον μέρος τοΰ δαπέδου 
αποτελεί ό εκ βορρά προεκτεινόμενος βράχος, επί τούτφ ίσοπέδως, ως εΐρη- 
ται, ε’ιργασμένος. Έν τή βορρανατολική γωνία τοΰ δωματίου σώζονται επί 
μαρμάρινων ποδών έρειδόμενα δυο επιμήκη μαρμάρινα τμήματα θρανίου 
(πλ. 0 445), επί τής δυσμικής επιφάνειας τοΰ αυτόθι άνωθεν τών ορθοστατών 
έξ ωμών, τοΰ άνατολικοΰ τοίχου ώς εικάσαι, πλίνθων συγκειμένου μέρους 
διεσώθησαν λείψανα χρίματος έφ’ ου ίχνη γραπτοΰ σπειρομαιάνδρου, ερυ
θρού καί πρασίνου (ΠΑΕ 1887 62 ). ’Έμπροσθεν δέ τοΰ ανατολικού τμή
ματος τοΰ θρανίου κείνται δυο λίθιναι βάσεις (0 89 X 0405), έφ’ ών ΐδρυ- 
ται διά καθέτων πλακών, λεοντοπόδων ώς εικάσαι, έρειδομένη τράπεζα· κεΐν- 
ται δέ αί βάσεις αΰται έν τώ βράχψ έπιτηδές προς τοΰτο τετμημένου παρά 
τάς βάσεις ταύτας ό βράχος εΐνε καί έμπροσθεν τοΰ βορείου μαρμάρινου 
τμήματος λατομητός, έκ τούτου δέ συνάγεται δτι πρότερον ή τράπεζα έμελλε 
νά σταθή ή καί έστάθη έμπροσθεν τής βορείου πλευράς, ειτα δέ ίδρύθη 
έμπροσθεν τής ανατολικής. Τοιαύτη τράπεζα ώς έξ άλλων δύο όμοιων βάσεων 
δηλοΰται, ϊστατο καί παρά τό νότιον τής ανατολικής τοΰ δωματίου πλευράς. 
Όμοιαι δέ τράπεζαι, ώς έξ άλλης βάσεως (0 89 X 0 43, ύψ. 0 26), ού κατά 
χώραν ευρεθείσης, συνάγεται, ΰπήρχον καί έν τφ άντιστοίχφ δωματίφ, τώ 
δυσμικώ. Τοΰ προσώπου τής στοάς εύρεθέντες οί σφόνδυλοι (Δωρικοί) νΰν είσι 
τεταγμένοι έπί τοΰ στυλοβάτου, τά δέ κιόκρανα καί τά έπιστύλια καί τά τού
των άντιθήματα καί τά τρίγλυφα καί τά γείσα έν τή στοά παρά την βόρειον 
καί την νοτίαν πλευράν σώζονται δέ καί τινες άλλοι πώροι, ΰψ. ώς 0 425, 
πάχ. 0305. ίσως κανονΐδες (τοΰ τριγλύφου). Τής δέ μέσης κιοστοιχίας (’Ιωνι
κής) οί σφόνδυλοί είσι νΰν τεταγμένοι έπί τής γραμμής τών οικείων βάσεων. 
Έπί τοΰ Δωρικού κιοκρανίου κεχάρακται γράμμα Σ, έπί άλλου δέ ΤΜ, έπί 
αναθήματος έπιστυλίου Κ, έπί γείσου Κ. έπί δέ μετόπης μέγα Θ (διαμ. 0 18), 
ίσομέγεθες τοΐς έν IG VH 495 καί σ. 745 καί ΔΕ 1892 53 (82) γράμμασι· 
προστεθήτω ότι τό έπιστύλιυν καί τό τούτου άντίθημα καί άλλου άντίθημα 
έχουσι πάχος ποδός (0 305).
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Νοτόθεν τής στοάς κατά μήκος σφζονται ενιαχού λείψανα τού μαρμά
ρινου οχετού, δι’ ού καί τά τής στέγης τής στοάς ύδατα άπωχετεύοντο’ τα 
μαρμάρινα τμήματα εχουσι πλάτος μέν 0 755, διάρρουν δέ 053, κατά τόπους 
δε (μετάκεντρον 9 20) φέρουσιν ένεγλυμμένην βαθεΐαν πύαλον. Νοτόθεν τού 
μαρμάρινου οχετού σφζονται λείψανα πήλινου οχετού πειοειδούς, αρχαιότε
ρου, νοτόθεν δέ τούτου λείψανα πώρινου μετά πυάλων, προστεθήτω δέ δτι 
ό οχετός ούτος νοτόθεν τής εκ δυσμών β1!5 Ιωνικής βάσεως τής στοάς δέν 
φέρει πώρινον τμήμα, άλλ’ αυτός ό βράχος εινε ενταύθα προς τούτο ενε- 
γλυμμένος.

400 πέ. Έν τφ βορράθεν τού μουσείου άγρφ, δν ή ’Αρχαιολογική 
εταιρεία ήγόρασε τφ 1925 παρά τών κληρονόμων Δ. Λούπη, ή σκάφη έχώ- 
ρησε βορράθεν τού τφ 1924 άναφανέντος έπιμήκους βορρανατολικού χώρου, 
δστις έ'φερεν έν διστοιχία δρθοστάτας, ών εις έχει ύψ. 069, πλ. 130, παχ. 
0 26, αποκαλύπτονται δέ τέσσαρα δωμάτια, ών δύο μέν έν τφ μέσω (βόρειον 
καί νότιον, πλ. ένδον 4 71), κοινωνοΰντα διά θυρώματος (πλ. 120), έν δέ 
εκατέρωθεν (ένδον μήκος βορρονότιον 5 75, πλ. 490). Τών είρημένων μέσων 
δωματίων τό μέν νότιον έχει ένδον μήκος βορρονότιον 4 75, τό δέ βόρειον 
(έ'νδον μήκος βορρονότιον 3 μ) είνε ωκωδομημένον διά πωρίνων ογκολίθων 
ισοδομικώς (σώζονται τρεις δόμοι, ύψ. 1 50), έπικεχριμένων διά κονιάματος 
καλώς σφζομένου, καί διά τοίχων ένιαχοΰ λίθινων μονοστοίχων ή διστοίχων.
’ Αλλα έν τφ αύτφ άγρφ οικοδομήματα μένουσιν ά'σκαφα.

Νομίσματα έκ τού Άμφιαρείου κομισθέντα κατετέθησαν έν τφ Νομι- 
σματικφ μουσείφ τά μέν 1770 (1768 χαλκά καί δύο αργυρά) έκ προιέρων 
σκαφειών, τά δέ 1793, ών 23 (χαλκά) έκ τής τού 1925.

Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Κατά τάς έφετεινάς άνασκαφάς τής Ν. Άγχιάλου έσυνεχίσθη ή έρευνα 
τής άνευρεθείσης πέρυσι μεγάλης χριστιανικής βασιλικής τών χριστιανικών 
Θεσσαλικών Θηβών, την σημασίαν τής οποίας έξέθηκα ήδη έν τή περυσινή 
έκθέσει μου.

Εφέτος περιωρίσθην άποκλειστικώς εις τηνάποχωμάτωσιν τού αίθριου 
τού ναού, δπερ είχε καί την μεγαλυτέραν έπίχωσιν (μέχρι δύο μέτρων).

Ή έρευνα τούτου έφερεν εις φώς οικοδόμημα ιδιόρρυθμον και πρωτό
τυπόν. Εκτείνεται δηλαδή προ τού νάρθηκος τετράγωνον κτίσμα (20χ20 μ), 
δπερ έχει έν τφ μέσψ περιστύλιον σχηματίζον τοξοειδή τήν δυτικήν αυτού
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