
35Β. Λεονάρδου: Άμφιάρειον (1925)

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

*

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:09 EEST - 13.56.182.168



36 Πρακτικά τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 1925

πλευράν. Τό περιστΰλιον τοΰτο έχει 14 κίονας και κατά τό μέσον τής ανατο
λικής αύτοϋ πλευράς την φιάλην, 
ήτοι κτίσμα προωρισμένον διά την 
νΐψιν τών χειρών προ τής εισόδου 
εις τον ναόν, δι’ αγιασμόν κλπ., δπερ 
δμως έχει ίδιάζοντα τύπον κατά 
πολύ διαφέροντα τοϋ τών γνωστών 
φιαλών τών Καθολικών τοΰ 'Αγίου 
’Όρους καί τών εκκλησιών τής Θεσ
σαλονίκης.

Τό τοξοειδές σχήμα τής δυτικής 
πλευράς τοΰ περιστυλίου ακολουθεί 
κα'ι ή δυτική τοΰ αίθριου πλευρά, 
έφ’ ής ανοίγονται τρεις πυλαι.

Κατά τά άκρα τής πλευράς ταύ- 
της 6 τοίχος συνεχίζεται, φαίνεται 
δε δτι ή πρόσοψις τοΰ ναοΰ εκο- 
σμεΐτο εκατέρωθεν διά δυο πύργων, 
ως παρατηρεΐται τοΰτο και είς βα
σιλικός τής Συρίας.

Όμοίως ή συνέχισις τών τοίχων 
νοτίως τοΰ νάρθηκος καθιστόί πιθα
νήν τήν ύπόθεσιν άναζητήσεως τοΰ 
βαπτιστηρίου τοΰ ναοΰ, δπως και 
άνευρεθεϊσαι πέρυσι κλίμακες εκα
τέρωθεν τής άψϊδος ύποδηλοΰσι τήν 
ΰπαρξιν ετέρων οικοδομημάτων, ών 
ή χρήσις δεν δΰναται από τοΰδε νά 
καθορισθή.

Αί άνασκαφαί δηλονότι 
απέδειξαν, δτι δεν έχομεν 
ένοίπιον ημών μεμονωμένην 
τινά εκκλησίαν, αλλά σύμ
πλεγμα οικοδομημάτων περί 
τον ναόν, ως δύναταί τις νά 
φαντασθή τότοιοΰτον έκ τών 
διασωθεισών παλαιών απει
κονίσεων τοΰ αγίου Πέτρου

Διάγραμμα βασιλικής Ν. Άγχιάλου 
κατά τό 1925.

τής Ρώμης καί μεγάλων μνημείων τής ’Ανατολής.
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Τά ανωτέρω Ικπθέμενα ερμηνεύει ή συνημμένη κάτοψις τοΰ ναοΰ.
Κατά την έφετεινήν άνασκαφήν άνευρέθησαν τά πλεΐστα των αρχιτε

κτονικών μελών τών κοσμούντων τό αΐθριον τοΰ ναοΰ, ήτοι κυλινδρικοί κορ
μοί κιόνων, κιονόκρανα, επιθήματα, γείσα, περιθυρώτατα, τμήματα θωρα
κίων κλπ. μετά έπιμελώς ειργασμένων αναγλύφων διακοσμήσεων χαρακτη
ριστικών τής εποχής, καθ’ ήν έγένοντο, τον Ε' δηλ. μ. X. αιώνα.

Κατά χώραν διεσώθησαν αί βάσεις τών κιόνων, τινές μάλιστα τών 
οποίων είχον μετατοπισθή. Παρετηρήθη δε και εφέτος, δ,τι κατά την περυ- 
σινήν άνασκαφήν, ήτοι άσβεστοποίησις πολλών μαρμάρων ένεκα πυρκαϊάς 
καί συντριβή διά πελέκεων κιόνων καί άλλων αρχιτεκτονικών μελών.

Τό τοιοϋτον είναι ασφαλές τεκμήριον τής πυρπολήσεως καί καταστρο
φής τοΰ Ναοΰ υπό βαρβάρων επιδρομέων κατά τους μετά τον ’Ιουστινιανόν 
χρόνους.

Ή παρασχεθεΐσά μοι πίστωσις λόγφ τής αύξήσεως τών ημερομισθίων 
δεν Ιπήρκεσε δυστυχώς εις τον τελικόν καθαρισμόν τοΰ αίθριου, ως ύπο- 
δηλοΰται εν τφ συνημμένφ σχεδίου Έλπίζομεν κατά τάς προσεχείς άνασκα- 
φάς νά συντελεσθή ή δλοκληρωτική άποχωμάτωσις τοΰ άξιολογωτάτου τού
του μνημείου διά την χριστιανικήν καθόλου τέχνην εν Έλλάδι.

Γ. Α. ΣΠΤΗΡΙΟΥ

5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΪ ΙΕΡΟΥ ΘΑΥΛΙΟΥ ΕΝ ΦΕΡΑΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κατά τό έτος τοΰτο έδόθη οπωσδήποτε γενναιοτέρα τις πίστωσις υπό 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί διά πρώτην φοράν ήδυνήθην νά άνασκάψω 
επί εΰρυτέρου προγράμματος. Τά αποτελέσματα τής εφετεινής εργασίας έχου- 
σιν εν γενικαΐς γραμμαΐς ως εξής:

1) Γε ω μετρ ικ ή ς περιόδου νεκροταφείου. Ήρεΰνησα εφέτος 
τό πλεΐστον τοΰ εσωτερικοΰ τοΰ ναοΰ μέχρι τοΰ φυσικοΰ Ιδάφους· τοΰτο άπο- 
τελεΐται εκ συμπαγοΰς χώματος έρυθροκιτρίνου, έφερε δ’ ένιαχοΰ τομάς (κο
ιλιές), τάς οποίας παρακολουθήσας κατέληξα βαθύτατα εις εΰρεσιν τάφων τής 
πρωίμου γεωμετρικής περιόδου, αμελέστατα πεποιημένων έξ άκατεργάστων 
λεπτών πλακών εκ τιτανόλιθου, δύο ή τριών σπανίως μιας εκατέρωθεν είς τάς 
μακράς πλευράς καί μιας εις τάς στενάς, πολλών δε ως πώματος'εΰρέθησαν επτά 
μέ νεκρούς ισαρίθμους, τεθαμμένους, πτωχοτάτους· Ιλάχιστα καί μικρά τινα 
αγγεία εύρέθησαν συντετριμμένα έκ τής πτώσεως τών πωμάτων καί έφθαρ- 
μένα, μέ ζώνας γραπτάς κυκλικάς, καί σιδήριά τινα κατιωμένα. Άνήκουσι 
πιθανώς τφ 900 - 800 π. X, Τουναντίον τά προ τοΰ ύπάρχοντος στερεοβά
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