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και ούχί ως άρχικώς έσχεδίασεν ό ρήτωρ Λυκούργος (πρβλ. Dorpfeld- Reisch: 
Das Griech Theater pi. I, Lykurgisclier Bau και AE 1922 σελ. 28).

Αυτή και μόνον ή μέχρι τοΰδε εντελώς ακατανόητος και διαφοροτρόπως 
ερμηνευόμενη εντομή αυτή τού ’Ωδείου επί τοϋ Διονυσιακού Θεάτρου δει
κνύει οποίαν ύπερτέραν σπουδαιότητα άπέδιδεν ό Περικλής εις τό ’ζίδεΐον 
αύτοΰ διά την πνευματικήν διαπαιδαγώγησιν των συμπολιτών του.

Έν 'τή τάφρφ τή προ τοϋ ανατολικού αναλήμματος τοϋ Θεάτρου εις 
βάθος 2 μέτρων εϋρομεν τήν κάτωθι αναθηματικήν επιγραφήν: (Είκ. 2).
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τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων (2 μ. X. αιώνος), ών εχομεν πάνυ δλίγας, 
τούτο επιβεβαιοϋται καί εκ τής λέξεως ευχήν.

Ή άνω επιγραφή είναι κεχαραγμένη επί μικρού άναγλύπτου βωμίσκου 
πλαισιουμένου αριστερά· προέρχεται δέ ασφαλώς εκ τού εγγύς κειμένου 
’Ασκληπιείου.

Έν τέλει είργάσθημεν καί διά τον καθαρισμόν τοϋ ήδη ύφ’ ημών από 
12ετίας ανεσκαμμένου χώρου τοϋ Ωδείου από τούς άναφυέντας θάμνους καί 
τής έκ νέου επιχώσεως έκ τών υπό τής βροχής παρασυρομένων από τών κλι- 
τΰων τής Άκροπόλεως χωμάτων καί λίθων, οΐτινες ειχον καλύψει τά ύφ’ήμών 
εις φώς έλθόντα ερείπια τοϋ οικοδομήματος.

Έν τή παρούση εκθέσει ημών επισυνάπτομεν καί πρόχειρον σχέδιον τής 
γενομένης έφετεινής εργασίας ημών έκπονηθέν υπό τοϋκ.Ε. Gillieron. (Είκ.1).

ΤΤ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ

2. ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΣΚΑΦΑΙ (1926).

Έπί τής δεξιάς τοϋ χειμάρρου όχθης σκαφική εργασία εγένετο εν τή 
τετρακαιδεκαστΰλφ στοά τή έν ΑΕ 1922 κβ είκ. 2 περιγραφομένη. Σύγκειται 
δέ ή στοά, καθ’α εκεί εΐρηται, έκ τεσσαρεσκαίδεκα κιόνων (άρ. 111 ι-η) περι- 
βαλλομένων υπό τοίχων ΕΖΗΘΚνλ, ών σφζονται τά θεμέλια καί (έπί τής 
νοτίας πλευράς ΗΘ) εις ορθοστάτης (ρ)' ό κεντρικός χώρος δ υπό τών κιό
νων περιβαλλόμενος (112) ήν ύπαίτθριος. Βορράθεν τής βορείου κιοστοιχίας 
1-4 έξεκαλΰφθησαν έν 111 έν προτέρας έτείας σκαφεία δύο φρέατα, δυσμικόν
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104 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1926

καί ανατολικόν, ών τα χείλη ήσαν έπικεχρισμένα μετ’ άβαθοΰς εντομής· τού
των το δυσμικόν εινε έν μέρει δι’ αρχαιότερων εΐργασμένων λίθων ωκοδομη- 
μένον, έσκάφη δε μέχρι βάθους 3 85' βορραθεν δέ των φρεάτων τούτων 
έξεκαλΰφθη ύπό τούς τοίχους τοϋ 110«-110υ, ύπολόξως προς τον τοίχον ΕΖ, 
στενή δεξαμενή δυσμανατολική, δυσμόθεν δέ ταύτης άλλο φρέαρ, ου τά άνω 
δεν σώζονται. Οί είρημένοι τοίχοι ΕΖΗΘΚΛ περιβάλλονται ύπό άλλων 
τοί-χων, ών 6 μέν νότιος, άντηρίς ών των νοτίων κτισμάτων 127-137, 
σφζεται εις ύφος 2 80, ό δέ ανατολικός περικλείει τον επιμήκη χώρον 123 
και τούς δι’ υστέρων τοίχων σχηματισθέντας χώρους 122 καί 124. Διά 
τής έφ’ έτος σκαφικής έρεΰνης εξεκαλΰφθη δ χώρος 123' τό μέσον τοΰ

ανατολικού τοίχου δεν σώζεται' εν 
τφ χώρφ τοΰτ,φ σώζονται θεμέλια 
μεσοτοίχου δυσμανατολικοΰ, άρχό- 
μενα από τοϋ ανατολικού τοίχου 
βορραθεν τοϋ μεταξύ 123 καί τοϋ 
126 θυρώματος καί βαίνοντα προς 
δυσμάς, από δέ τοΰ μέσου τοϋ με
σοτοίχου φέρεται δρθογωνίως προς 
νότον εις πώρος, θεμέλιον άλλου 
τοίχου ή άντηρίδος. Έν τή δυσμο- 
βορείφ γωνία τοϋ 123 ηύρέθη χαλ- 
κοϋν σταθμίον τετράπλευρον 0076 
Χ0076, πάχους 0018 άγον 851 
γραμμ,, κάλλιστα σφζόμενον, έφ’ 
ού γράμμασιν έκτυπωτάτοις (έξοχή 
0003 ύφεκ.) καί μεγάλοις (ύψος 
ως 0021) τό δ'νομα Άμφια2ράου 
αί πλάγιαι τοΰ σταθμίου πλευραί 

μειοϋνται ολίγον προς τά κάτω, ΐνα ράον συλλαμβάνηται (εικ. 1· κομι- 
σθέν εις ’Αθήνας κατετέθη έν νομισματικών τώ μουσείφ)· παρεμφερές σταθ
μίον, έκτΰπως έπιγεγραμμένον Αμφ2ιαράοΆν, κατά τά νότια τής αυτής 
στοάς εύρεθέν είκονίζεται έν ΑΕ 1917, 242 εΐκ· τ' είρήσθω καί δτι αυτόθι 
που ηύρέθη καί άγνύς πηλίνη πλακουντοειδής ή φακοειδής φέρουσα έν 
σφραγΐδι ιππέα καλλίστης τέχνης (πρβ. Φιλίππου νομίσματα), μνημονευ- 
θήτω δ’ έτι καί ό τώ 1909 αυτόθι εύρεθείς χαλκού άνδριάντος πούς ό 
νϋν έν τώ Άθήνησι μουσείφ άποκείμενος (ΑΕ 1922 106 εΐκ. s' αύτ. σ. 10718 
γρ. έν τφ Άθήνησι' περί άνασπάστων καί άναγωγέων πρβ. Άθήν. 543f, 
Α’ιλιαν. ΠΙ θ' 11). Δυσμόθεν δέ τής δυσμικής πλευράς ΘΚ κατά τά νότια 
κείνται οί χώροι 109ε. 109η, βορράθεν δέ τούτων ζητηθείς έφ’ έτος άνηυ

a

1 (0 076X0 076, πάχ. 0 017, χαλκώματος φωτογρά
φημα): σταθμίον χαλκούν.

Άμφια
ράου.
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ρέθη έν βάθει άντιστοίχως τφ άνατολικώ χώρφ 123 ό δυσμικός τοϋ 109 
τοίχος ως βόρειος προέκτασις τοϋ ανατολικού τοίχου τοϋ 108“. Έπί τοϋ 
βορείου τοίχου τοϋ 109η, 1 22 δυσμόθεν τοϋ ανατολικού τοίχου, υπάρχει 
θύρωμα πλατ. 0 92, πρβ. και τό πλησίον έπί τοϋ τοίχου ΘΚ θύρωμα θ, 
ηΰρέθησαν δε καί εξ άλλων τοϋ οικοδομήματος θυρωμάτων λείψανα 
παραστημάτων. Τό οικοδόμημα έκ τών εϊρημενών σταθμίων δύναται να 
κληθή άγορανόμιον (πρβ. IG II2 3 8029, ΑΕ 1923 m «αβ «86, SIG2 III 
σ. 149 153). Έκ τών δυσμικών τοίχων τής τετρακαιδεκαστύλου στοάς καί 
τών προς τή όδώ 108 ηΰρέθησαν σποράδην περί τούς 70 είργασμένους 
λίθους μεγάλους καί μικρούς καί εξετέθησαν εΰόρατοι έπί τής οδού. Ό δε 
χώρος 108, ως έν ΑΕ 1922 ιο5α εΐρηται, είνε ή βορρονότιος πομπική οδός, 
ήτις ήγεν έκ τε τής δυσμικής όδοϋ 85 καί τής ανατολικής 138 εις την έπί 
τής χαράδρας πάλαι κειμένην γέφυραν καί διά ταύτης εις τό έπί τής άριστε- 
ράς ό'χθης ιερόν.

Έπί δέ τής άριστεράς όχθης έν τφ ναφ έπανελήφθη ή νοτόθεν τοϋ 
σηκοπροδομίου τοίχου έρευνα, ένθα σώζονται έν τφ βάθει δυσμόθεν τής 
πηγής λείψανα τής κρηπΐδος τοϋ νοτίου τοίχου τοϋ ναού. Έν άνακαθάρσει 
τοϋ ναού ηΰρέθη κατά τό νότιον τοϋ σηκοπροδομίου τοίχου κοχλιάριον 
όστινον (διαμ. 0026), έλλιπές την λαβήν.

Έν τώ θεάτρφ έγένετο συντονωτέρα έργασία. Άνεκαθάρθη ή ορχήστρα 
καί ή σκηνή καί αί πάροδοι (πρβ ΠΑΕ 1886 5ι-56 πίν. Γ', Dorpfeld- 
Reisch Das gr. Theater 100-109, Taf. VI) καί έξετέθησαν εΰόπτως 
τά αρχιτεκτονικά τής τε σκηνής καί τοϋ προσκηνίου τά μέν νοτόθεν, τά δέ 
βορράθεν τοϋ στυλοβάτου τοϋ προσκηνίου. Καί τής μέν σκηνής σώζονται 
οκτώ τμήματα, τρία μέν τοϋ έπιστυλίου, πέντε δέ τοϋ διαζώματος, τρία δέ 
τοϋ γείσου· καί τού μέν έπιστυλίου, δπερ, έχον ύψος 0 29, συνέκειτο έκ τεσ
σάρων τμημάτων, δύο μέν άνατολόθεν (άνωθεν) τοϋ μέσου θυρώματος, δύο 
δέ, δυσμόθεν, καί έφερεν έπιγραφήν: ι-2 δείνα δεινός ίερεύ]ς γενόμενος 
3τήν σκηνήν καί τά ·&υρώ ί[ματα Άμ]φιαράωι (IG VII 423 καί 
σ. 745), σφζονται τρία λείψανα: τό δυσμικόν ήμισυ τοϋ δευτέρου τμήματος 
καί δλον τό τρίτον τμήμα καί τό δυσμικόν ήμισυ τοϋ τετάρτου' τοϋ δέ δια
ζώματος (ύψος±0 335) σφζονται πέντε τμήματα, δύο μέν τού μετώπου, 
τρία δέ, ως έκ τοϋ πλάτους τών τριγλύφων καί μετοπών εικάσαι, τών πλα
γίων πλευρών. Τών τοϋ μετιόπου τμημάτων τό μέν, δίχα τεθραυμένον, έπί 
τής άνω έπιφανείας φέρει τεκτονικά σήματα J (=Γ) καί ±,(=ήμισυ τοϋ 
Δ), τό δέ φέρει 3(==Ε), λείπει δήλον ότι προ τοϋ ΓΔ, ήγουν άνατολόθεν 
αΰτοΰ, έν τμήμα (αβ) ή δύο τμήματα (α καί β)’ τών δέ τμημάτων τών πλα
γίων πλευρών έν μέν φέρει σήμα 0, τά δέ άλλα δύο δέν φέρουσι μέν σήμα 
κληθήτωσαν ζ καί η, αλλά, ως καί έκ τών έπί τής άνω έπιφανείας τόρμων
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καί έκ τοΰ πλάτους τών ακραίων μετοπών εικάσαι, έ'κειντο παρ’ άλληλα· ή 
γάρ δεξιά μετόπη τοΰ αριστερού τμήματος καί ή αριστερά τοΰ δεξιοΰ τμή
ματος, ήμίσει έλάττους τών ά'λλων μετοπών οΰσαι, άποτελοΰσι μίαν συναμ- 
φότεραι μετόπην (πλ. 0147 X 0142 = 0 289). Και τό μέν τμήμα ΓΔ 
(μ. 1 955) φέρει τέσσαρας τριγλύφους (019 0197 019 0202)κα! τέσσαρας 
μετόπας (0 273 0 277 0 276 0 35), ών ή τελευταία είνε πλατυτέρα τών 
άλλων τοΰ δέ τμήματος Ε (έλλιποΰς δεξιά, σφζ. μ. 0 88) σφζονται δύο τρί
γλυφοι (0195 και 0192) καί δύο μειόπαι (0 278 και 0 215 [όσον σώζεται])· 
τό δέ τμήμα ζ (μ. 0 707) φέρει μίαν μετόπην (0 366) και μίαν τρίγλυφον 
(0194) και ήμισυ μετόπης (0147)' τό δέ τμήμα η (μ. 133) φέρει ήμισυ 
μετόπης (ήγουν, ως άνω ήκάσθη, τό δεξιόν ήμισυ τής δευτέρας μετόπης τοΰ 
ζ· 0142 = τό δλον 0 289) και τρίγλυφον (0 216) καί μετόπην (0 287) καί 
τρίγλυφον (0192) καί μετόπην (0 283) καί τρίγλυφον (0 21)· τό δέ τμήμα 
Θ (μ. 178) φέρει τρεις καί ήμισυ μετόπης (0 343 0 323 0 325 0185) καί 
τρεις τριγλύφους (0202 0 20 0 202), φέρει δέ καί εντομήν επί τοΰ άριστεροΰ 
τής οπίσθιας επιφάνειας καθ’ άπαν τό ύψος (0*335), μήκους έκ μέν αριστε
ρών προς δεξιά 0 32, έκ δέ τών πρόσω προς τά δπίσω 0086, έπί δέ τής 
άνω έπιφανείας φέρει αυτόθι τόρμον, δι’ού συνεδεΐτο πάλαι ετέρφ τμήματι, 
ό'πισθεν κατά τό αριστερόν δρθογωνίως προσκειμένου τοΰ δέ γείσου τά 
σφζόμενα τρία τμήματα, ώς έκ τής περί τάς προμόχθους άνισότητος είκά- 
σαι, δέν εινε πάντα τοΰ μετώπου. Τοΰ δέ προσκηνίου τό μέν έπιστύλιον, 
έχον ύψος 0 22, άπετελεϊτο έξ έννέα τμημάτων καί έφερεν έπιγραφήν: ι-3 
δείνα δεινός ά\ίγωνοϋ·ετή$σας τό προΆθΗηνιον καΊ1 τούς ηίν8[ακας 
Άμφιϋαράωι IG VII σ. 745 [εις άριθ. 423]), σφζονται δέ τούτου 
τέσσαρα τμήματα: τό 4ον, χό 5ον (υπέρθυρον), τό 6»ν καί τό 7°ν (τό Ιον 
α τοΰ ηίν8[ακας ήν ολον έπί τοΰ 8°υ τμήματος κεχαραγμένον), λείπουσι 
δήλον δτι τά πρώτα τρία (ανατολικά: Ιον, 2°ν, 3ον) καί τά τελευταία 
δύο (δυσμικά: 8°νΙ 9°ν) τμήματα' τό δέ διάζωμα άποτελεϊται έκ κοινών, 
συν τφ γείσφ μονολίθων, άνισομήκων τμημάτων, τριγλυφογείσων ως ειπεϊν 
(ΰψ. 0 294), αριθμόν έννέα, α καί ηΰρέθησαν άπαντα, έφερε δέ 37 τριγλύ
φους καί 36 μετόπας· τών τριγλυφογείσων δύο μέν τμήματα φέρουσιν έπί 
τής κάτω έπιφανείας τόρμον, δι’ ου συνεδέοντο έκάτερον τφ ύποκειμένφ τοΰ 
έπιστυλίου τμήματι, δύο δέ φέρουσιν ό'πισθεν τεκτονικά σήματα, τό μέν α, 

τό δέ Γ, δύο δέ έχουσιν υποκάτω κοινήν έκ τών πρόσδεν προς τά δπίσω 
έντομήν μεγάλην, δι’ ής διήρχετο μία τών έπικαρσίων τοΰ προσκηνίου δοκών. 
Έτέθησάν δέ έν τή τήτες κατατάξει πρώτον μέν, ήγουν άνατολικόν) τό έτε
ρον τών φερόντων υποκάτω τόρμον καί τά τής είρημένης έντομής, δεύ
τερον δέ τό έχον τό υπόλοιπον (-ρ) τής εντομής, πέμπτον δέ, τό καί μήκι- 
στον (170), έτέθη τό φέρον τό σήμα α, έβδομον δέ τό φέρον τό σήμα γ,
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ένατον δέ, ήγουν έσχατον ή δυσμικώτατον, τό και έλάχιστον (0 786), έτέθη 
τό όίλλο τών φερόντων υποκάτω τόρμον.

Έτι δέ σώζονται ’Ιωνικού ρυθμού αρχιτεκτονικά λείψανα: ήμικιόνων 
αποκόμματα καί βάσεις, επιστυλίου τμήμα μ. 3 175, επιστυλίου άπότμημα 
(δίχα τεθραυμένον), γείσων δύο τμήματα καί άπότμημα (δίχα τεθραυμένον). 
Περί τούτων καί περί τών θυρωμάτων τού προσώπου τής σκηνής καί τών 
τού νοτόθεν τούτου τοίχου πρβ Ε. Fiechter Baugesch. Entwick. des 
ant. Theaters σ. 1-4, Abb. 1-5 64a 64b.

Προς δέ τούτοις έκαθάρθη άπας ό τά τού θεάτρου ύδατα άποχετεύων 
οχετός (πρβ ΠΑΕ 190333), δστις προς τή βορρανατολική γωνίοι τής ανα
τολικής παρόδου άρχόμενος έφέρετο διά ταύτης προς τον βορράθεν τής στοάς 
διάδρομον καί έν μέν αρχή είνε υπόνομος, φκοδομημένος ίσοδομικώς 
δι’ έκκαίδεκα πωρίνων ογκολίθων εκατέρωθεν έν δυσί δόμοις κειμένων; δύο 
καί τριάκοντα τών συμπάντων, κρυπτός, πωροστεγής, φέρων τεσσαρεσκαίδεκα 
πώρινους ογκολίθους, καλυπτήρας καταλαμβάνοντας μήκος 9 35, έχει δέ 
διάρρουν πλάτους μέν 0 62, ύψους δέ, μετά καταφοράς προς άνατολάς, έν 
μέν τφ δυσμικώ ά'κρω 1 12, έν δέ τώ άνατολικφ 1 25' έντεύθεν δέ ό οχετός 
δι’ εύρέων πήλινων σωλήνων κυλινδρικών καί διά τού βράχου πάλαι διήκων 
έξέβαλλεν, ως εϊρηται, εις τον βορράθεν τής στοάς διάδρομον τών σωλή
νων έκαστος είχε διάμετρον 091, μήκος 065, συνέκειτο δέ έκ τριών τμημά
των κοιλοκύρτων καί έφερεν έπί μέν τού χείλους χαρακτά στοιχεία τής αλφα
βήτου χάριν τής συναρμογής, έπί δέ τής κοιλίας ημικύκλιον τρήμα, ως τά 
έν τοΐς φρέασι προς κατάβασιν χρήσιμα, έκ τούτου δέ δηλούται δτι οι σωλή
νες οΰτοι προ τής ένταύθα χρήσεως ήσαν είς φρέατος έπένδυσιν προωρισμέ- 
νοί' έκειντο δέ οί σωλήνες κατά μήκος ίσοπέδως παρ’ άλλήλους έν τφ βράχψ, 
τετμημένα) είς πλάτος+ 0 35 — 1 00, δστις ειτα συριγγωδώς τετρημένος άνεφ- 
γετο διά στομίου (ύψ. 1 00, πλ. 0 60) είς τον διάδρομον, + 55μ άνατολόθεν 
τού δυσμοβορείου ά'κρου τής στοάς" έπλάττετο δέ υπό τού πλινθουργοΰ 
ό σωλήν έ'καστος, ως έκ τών πλαγίων χειλέων τών τμημάτων συνάγεται, 
έπί μήτρας καί διηρεΐτο έπειτα διά μαχαίρας καθέτως είς τμήματα χάριν 
τής μεταφοράς1 ένταύθα μέντοι ό δχετηγός, ως έκ τού άσυναρτήτου τών τε 
αλφαβητικών γραμμάτων καί τών κόψεων τών πλαγίων χειλέων τών κατά 
χώραν εύρεθέντων τμημάτων δηλούται, χρώμενος τοίς τμήμασιν έτίθει αυτά 
είκή καί ως έτύγχανε (πρβ ΠΑΕ 190383). Έπί τού οχετού τούτου, 192 άνα
τολόθεν τού άνατολικοΰ άκρου τού πωροστεγούς τμήματος, έπεκάθητο καθέ
τως φρεατία, ήτις συγκειμένη έκ τριών έπαλλήλων άνευ τρημάτων σωλήνων, 
έλαττόνων τήν διάμετρον (διάμ. έσωτ. 0^3), οΐ συνέκειντο έκ δύο τμημά
των φερόντων άνά έν άλφαβητικόν στοιχεΐον, έδέχετο τά υπέρ τήν άνατολι- 
κήν πάροδον ύδατα' τών σωλήνων τούτων ό μέν μέσος είχε διά βλάβην τό
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έτερον τών τμημάτων πάλαι μολυβδόδετον, ήγουν διά πέντε μόλυβδων 
συναμμάτων συνδεδεμένον, ό δέ κατώτατος είχε τά κάτω εκατέρωθεν, επί τε 
τής προς την αρχήν τοϋ δχετοϋ βλεπούσης πλευράς και επί τής αντιθέτου, 
ήμικυκλωδώς πως τετμημένα, δπως έφαρμόττωσιν έπί τοΰ έπικλινώς, ως 
εΰρηται, χωροΰντος δχετοΰ (πρβ ΠΑΕ 190333). ’Από δέ τοΰ στομίου δ οχε
τός έπικαμπτόμενος διήκεν έν καταφορά διά ρείθρου πλ.+ 045 προς άνατο- 
λάς προς τώ βράχω, καθέτως τε καί τοις σωλήσιν ίσοπέδως τετμημένφ, επί 
τής βορείου πλευράς τοΰ εΐρημένου, τοΰ βορράθεν τής στοάς διήκοντος, 
διαδρόμου (πλ. διαδρόμου 160 [άνατολόθεν]—210 [δυσμόθεν] )· έκ δέ τής 
βορρανατολικής τής στοάς γωνίας τά ΰδατα άπωχετεύοντο εν πηλίνφ πειο- 
ειδεΐ όχετώ κρύπτω διά τοϋ μεταξύ τής ανατολικής πλευράς τής στοάς καί 
των θερμών διαδρόμου εις τον χείμαρρον· Τά δέ δυσμόθεν τοΰ στομίου 
ΰδατά άπωχετεύοντο, εν άντιθέτφ καταφορά, διά τοΰ βορείου τής στοάς δια
δρόμου προς δυσμάς καί εΐτα διά τοΰ δυσμικοΰ διαδρόμου προς νότον εις τον 
χείμαρρον.

Νομίσματα ηύρέθησαν 32 χαλκά, ά καί Άθήναζε κομισθέντα κάτετέ- 
θησαν έν τώ νομισματικφ μουσείω.

Β. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

3. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΝΕΑ1 ΑΓΧΙΑΛΩ.

Σκοπός των έφετεινών άνασκαφών έν Ν. Άγχιάλω ήτο άφ’ ενός μέν 
ή έκκαθάρισις από τής μεγάλης έπιχώσεως τοΰ άναφανέντος κατά τάς περυ- 
σινάς άνασκαφάς Αίθριου τής προ τής αγοράς τής κωμοπόλεως άνευρεθείσης 
χριστιανικής Βασιλικής καί άφ’ ετέρου ή έρευνα των προσκτισμάτων τής 
νοτίας πλευράς τοΰ χριστιανικοΰ ναοΰ. _

Καί πρώτον ή έκκαθάρισις τοΰ Αίθριου, δπερ έφέτος τελείως διηυκρι- 
νίσθη (εΐκ. 1), έ'φερεν εις φώς τά θεμέλια μεγαλοπρεποΰς κτίσματος έχοντος 
έν τφ μέσφ τον ύπαιθρον χώρον μετά τής φιάλης εις τό βάθος, εις τό μέσον 
δηλονότι τής άνατολικής πλευράς, έν φ συνηθεστέρα θέσις τής φιάλης είναι 
εις τό μέσον τοΰ Αίθριου' περί τον χώρον δέ τοΰτον στοάς, έξ ών ή δυτική 
σχηματίζεται ήμικυκλικώς, ως έμφαίνεται έν τφ συνημμένα) σχεδΐω (είκ. 2). 
Κατά τό άριστερόν άκρον τής ή μικυκλικής ταύτης στοάς άνευρέθη φρέαρ έπι- 
μελώς έκτισμένον μετά τήν μερικήν έκκαθάρισίν του (ήτο άδυνατον νά γίνη 
τελεία έκκαθάρισις ένεκα τοΰ έντός αύτοΰ ύπάρχοντος σωροΰ έκ λίθων καί 
κονιαμάτων) παρέχει τήν έντύπωσιν Κιστέρνας, έκτεινομένης κάτωθεν ολο
κλήρου πιθανώτατα τοΰ υπαίθρου χώρου τοΰ Αίθριου.

Κατά τήν άνασκαφήν άνεΰρον ευτυχώς ολόκληρον τό υλικόν, δΤ ου ήτο
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