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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

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:33:31 EEST - 13.56.182.168



Γ. Α. Σωτηρίου: Άνασκαφαι έν Νέρ Άγχιάλω 109

τό Αΐθριον τούτο κεκοσμημένον, ήτοι τάς βάσεις, τούς κορμούς, τά κιονό
κρανα, τά επιθήματα και τά γείσα. Τά αρχιτεκτονικά ταύτα μέλη ένέχουσι 
μεγίστην σπουδαιότητα διά τον γλυπτικόν των διάκοσμον, τά θέματα κα'ι την 
επιμελή των εργασίαν τά κορινθιάζοντα κιονόκρανα άνευ τρυπάνου κατειρ- 
γασμένα έ'χουσι ποικίλην την μορφήν εις έν εξ αυτών κάτωθεν τής έν τώ 
μέσφ μαστοειδούς άποφύσεως σχηματίζεται άμφορεΰς, έξ ου φύεται ά'κανθα, 
εις έ'τερον την θέσιν ταύτην κατέχει έ'λιξ μετά ήμιφύλλων άκανθου, εις έ'τερα 
τρίφυλλα καί ούτω καθεξής (βλ. είκ. 3 καί 4). Τά επιθήματα είναι απλά με

Είκ. 1. ’Άποψις τοΰ άνευρεθέντος Αίθριου τής χριστ. Βασιλικής 
(ή φωτογραφία είλημμένη άπό τοΰ νάρΦηκος).

τον λεγόμενον λατινικόν σταυρόν έν τώ μέσω, άνεύρον δέ καί τμήματα γεί
σων μετά γλυφών τής ή μικυκλικής στοάς τοΰ Αίθριου.

Πλήν τούτων άνεύρον καί πλήθος τμημάτων έκ διακοσμητικών μελών τοΰ 
ναού (διατρήτων ή απλών μετά σταυρών καί φύλλων κισσού) έξ άναγλύφων 
πλαισίων εικόνων, έκ περιθυρωμάτων καί άλλων (είκ. 5).

Πάντα ταύτα συνέλεξα καί έταξινόμησα εις τό καταρτιζόμενον νπ’ έμοΰ 
Μουσεΐον Νέας Άγχιάλου, άνέθηκα δέ εις τον άλλοτε συγκολλητήν καί ήδη 
φύλακα τοΰ Μουσείου Βόλου Ίπποκρ. Γιαρλέλην την συγκόλλησιν αυτών, 
προτείνω δέ την έν καιρώ άποστολήν ειδικού συγκολλητοΰ διά την άπαραί- 
τητον συγκόλλησιν τών τεθραυσμένων ιδία κιονοκράνων.
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Εικ. 2. Κατοψις του Αίθριου καί των μέχρι τοΰδε άνευρεθέντων μερών 
τής μεγάλης χριστιανικής Βασιλικής.
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Μετά την έκκαθάρισιν τοΰ Αίθριου ήρχισα την διευκρίνισιν τ ώ ν προσ- 
κτ ιαμάτων τής νοτίας πλευράς, ήν δεν ήδυνήθην εφέτος νά περατώσω, 
ελπίζω δμως νά συνεχίσω αυτήν 
κατά τό προσεχές έτος.

Κατά μήκος τής νοτίας πλευ
ράς άπεκαλύφθη εφέτος σύμπλε
γμα οικοδομημάτων επί τής πλευ
ράς ταύτης τοΰ ναοϋ στηριζομένων 
εκ τούτων τό μέν δυτικόν είναι 
τετράγωνον διαμέρισμα και συγ
κοινωνεί διά μιάς θύρας δεξιά τοΰ 
Αίθριου εύρισκομένης, είναι δέ 
κατά πάσαν πιθανότητα 6 δεξιός 
πύργος τής προσόψεως τοΰ ναοΰ,
ως Ιν τή περυσινή εκθέσει μου , ,.

“ ^ , ~ Είκ. ο. Κορινθιαζον κιονοκρανον παρασταοος
ανεφερον, το δέ ανατολικώς αυτοΰ (άνευρεθέν κατά τάς άνασκαφάς τοΰ Αίθριου 
έκτεΐνόμενον κτίσμα είναι Ιπιμή- άνήκον δμως πιθανώς εις τόν κυρίως ναόν), 

κης αίθουσα άπολήγουσα είς ημι
κύκλιον καί συγκοινωνούσα διά δύο θυρίδων: έκ μέν τοΰ Αίθριου διά 
τής Β. πυλίδος τής δεξιάς πλευράς, εκ τοΰ Νάρθηκος δέ διά πυλίδος

Είκ. 4. Κορινθιάζοντα κιονόκρανα τοΰ Αίθριου.

άνοιγομένης είς εγκάρσιον τοίχον διαμερίσματος μη διευκρινισθέντος εϊσέτι 
(βλ. κάτοψιν|εν είκ. 2). Ύπετέθη κατ’ άρχάς δτι πρόκειται περί τοΰ Βαπτι-
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στηρίου τοΰ ναοϋ, ή άνεΰρεσις δμως εν αΰτφ πίθων κατά χώραν ευρισκο
μένων άφήκε να ΰποτεθή, orι πρόκειται πιθανώτατα περ'ι σκευοφυλακίου. 
Ή τελεία οπωσδήποτε άποχωμάτωσις τοΰ χώρου τοΰτου μέλλει νά διευκρί
νιση τό κ,τίσμα.

Τέλος ή έκκαθάρισις τοΰ προ τής δεξιάς πύλης τοΰ Νάρθηκος χώρου έ'φε- 
ρεν είς φως αυλήν μετά μωσαϊκοΰ δαπέδου σχηματιζομένου διά μαρμαροΟε-

Είκ. 5. Διακοσμητικά μέλη έκ τών άνευρεθέντων κατά τάς άνασκαφάς
τοΰ Αίθριου.

τημάτων δμοιον δάπεδον ευρέθη και είς τό αριστερόν κλίτος τοΰ ναοΰ, δεξιά 
δε τής πόλης μικρόν τετράγωνον κτίσμα μετ’ οπής έν τφ μέσφ έχον την 
μορφήν τοΰ χωνευτηρίου. Την οπήν εκάλυπτε θωράκιον, τέχνης τοΰ τέλους 
τοΰ 6ου ή τών αρχών τοΰ 7ου αίώνος, άξιόλογον διά τήν συνέχισιν τής γλυ
πτικής, επομένως καί τής ζωής τής εξαφανισθείσης μεσαιωνικής πόλεως μέχρι 
τοΰ 7ου αίώνος. (εΐκ. 6).
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Ούτως ή άνασκαφή τής Βασιλικής συνετελέσθη μέν εφέτος όσον αφόρα 
εις ολόκληρον τον εσωτερικόν χώρον τοΰ ναοϋ, άρχεται δε ήδη να γίνεται 
ενδιαφέρουσα διά τα περί τον ναόν προσκτίσματα, ήτοι τοΰ Σκευοφυλακίου, 
τοΰ Βαπτιστηρίου, τής Αυλής, των οικημάτων των ιερέων κ. ά. και συνεχιζο- 
μένη θά παρουσίαση συγκρότημα κτισμάτων μέ κεντρικόν κτίσμα την άνευ- 
ρεθεΐσαν Βασιλικήν.

Ή άποκάλυψις τοΰ δλου χώρου, 8ν κατεϊχεν ή άνασκαπτομένη χριστια
νική Βασιλική τοΰ Ε' μ.Χ. αΐώνος άνευ μεταγενεστέρων επισκευών καί

Είκ. 6. Θωράκων άνευρεθέν κατά τήν άνασκαφήν τοΰ δεξου προπΰλου 
τοΰ νάρΟηκος έπί τοΰ μικροΰ τετραγώνου κτίσματος.

αλλοιώσεων είναι εΰνόητον δτι έχει ύψίστην σημασίαν διά τήν καθόλου 
ιστορίαν τής αρχαίας χριστιανικής τέχνης, παρουσιάζεται δέ ήδη μοναδική 
ευκαιρία προς μελέτην καί διευκρίνησιν αρχαίας εκκλησιαστικής περιοχής, 
σπανιώτατα δυναμένης ν’ άνευρεθή είς τήν κατάστασιν, εις ήν ή Βασιλική 
τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας ανευρίσκεται.

Πλήν τής συστηματικής άνασκαφής τής Βασιλικής προέβην καί εφέτος 
είς δοκιμαστικός ερευνάς τών κηρυχθέντων έν Ν. Άγχιάλφ αρχαιολογικών 
χώρων διά τοΰ Π. Διατάγματος τής 23 Μαΐου 1925 δημοσιευθέντος έν τφ

8
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ύπ’ άριθ. 138 φΰλλφ τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τή 4 Ιουνίου 1925.
1) Περί τα 50 μέτρα νοτίως τής άνασκαπτομένης Βασιλικής ένήργησα 

δοκιμαστικήν άνασκαφήν εις άναφανέντα θεμέλια κυκλικοί κτίσματος· ή 
έρευνα άπέδειξεν on τοΰτο είναι ύπόκαυστον ρωμαϊκών πιθανώτατα 
χρόνων (άνεΰρον τους κτιστούς διά στρογγυλών και τετραγώνων πλίνθων 
μικρούς πεσσούς, εφ’ ών εστηρίζετο τό δάπεδον τοΰ ΰποκαΰστου), συνέχεται 
δε προς τοΰτο δεξαμενή καί ά'λλα κτίσματα, άτινα δεν ήδυνήθην να ερευ
νήσω εφέτος.

2) Βορείως τής περιοχής τής ύποτιθεμένης ’Αγοράς των χριστιανικών

Εΐκ. 7. Ιωνικόν κιονόκρανον μετ’ έπιθήματοςίάνευρεθέν κατά τάς δοκιμαστικός 
άναοκαφάς των οικοπέδων Ζορμπά.

Θηβών (εις τα ύπ’ άριθ. 918, 920 καί 929 οικόπεδα τοΰ Ί. Ζορμπά) ενήρ- 
γησα δαπάναις τοΰ ιδιοκτήτου έρευναν, ήτις άπέδειξεν, δτι τα μέν ύπ’ άριθ. 
918 καί 920 οικόπεδα έλαχίστας άρχαιότητας ύποκρΰπτουν, τουναντίον δέ τό 
υπ άριθ. 929 οίκόπεδον κεΐται επί άξιολογωτάτου κτίσματος, ούτινος άνευ- 
ρεθησαν θεμέλια έπιμελώς εκτισμένα καί τινα άξιόλογα γλυπτά άρχιτεκτονικά 
μέλη (είκ. 7). Παρακαλώ όθεν, δπως τά μέν δυο πρώτα άπαλλαγώσι τής 
άρχαιολογικής έπιβλέψεως, νά προταθή δέ εις τό Σ. Ύπουργεϊον Γεωργίας 
ν ανταλλάξτ) δι’ ετέρου τό ύπ’ άριθ. 929 οίκόπεδον.

3) Είς τό οίκημα καί τάς άποθήκας τοΰ ίδιου I. Ζορμπά (οικόπεδα 
υπ αριθ. 947-950) εξήτασα καί εφέτος σημεία τινα, επείσθην δέ δτι ύπ’αύτά 
εκτείνεται εις τών κυριωτέρων χριστιανικών ναών τών θεσσαλικών Θηβών, έχων
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δύο επάλληλα μωσαϊκά δάπεδα (πιθανώς ρωμαϊκόν κτίσμα μετατραπέν εις 
χριστιανικούς χρόνους εις εκκλησίαν)· πλήθος γλυπτών (κιονοκράνων, κορμών 
κιόνων, θωρακίωνκ.ά.) εύρίσκεται εις πολλά σημεία τών οικοπέδων τούτων και 
διά τούτο προτείνω την καθ’ οίονδήποτε τρόπον άπαλλοτρίωσιν τοϋ χώρου.

Σημ. Αί αιτήσεις υπεβλήθη σαν εις τό Σ. Ύπουργεΐον Παιδείας.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΤΩι ΙΕΡΩι ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΘΑΥΛΙΟΥ

Έν Φεραΐς εξηκολούθησα τάς άνασκαφάς τών προηγουμένων ετών 
έξετέλεσα δέ αύτάς έν μηνϊ Ίουλίφ καί Αύγούστω, ήτοι κατά την χειριστήν 
περίοδον τού έτους, τούτο δ’ ένεκα τυπικών λόγων περί την έγκρισιν τής 
α’ιτήσεως άδειας καί την έκδοσιν τού εντάλματος τής προκαταβολής.

Σκοπόν τής έφετεινής εργασίας έθηκα τήν εϋρεσιν τού περιβόλου τού 
ιερού χώρου, ό όποιος, ως ήδη έκ τών προηγουμένων ετών έξηκρίβωσα καί 
έξέθηκα, περιείχε πολλά οικοδομήματα.

’Έσκαψα λοιπόν ευρύτατα κατά τήν Νοτίαν πλευράν επί μήκος από τοϋ 
μέσου τού ναού 40 περίπου μέτρων κατ’ αυτόν τον χώρον εΰρον μέγαν αποθέ
την, τον όποιον κατεσκεύασαν επίτηδες οί κτίσαντες τον τελευταΐον ναόν τού 
4ου π. X. αίώνος, ως εξής: Έπί πλάτος 20 περίπου μέτρων καί παραλλήλως 
προς τον ναόν έσκαψαν επίτηδες οί αρχαίοι τό φυσικόν έδαφος, έκ μαλακού 
συγκείμενον χώματος αργίλου καί πώρου σεσηπότος, έπί βάθος 2 περίπου 
μέτρων καί μήκος μη έξακριβωθέν είσέτι, άλλ’ άνώτερον τών 20 μέτρων. 
Σκάψαντες δέ οί αρχαίοι τον χώρον τούτον, άγνωστον διά τίνα σκοπόν, μη 
έκτελεσθέντα, έγόμωσαν αυτόν πάλιν, ρίψαντες έπί βάθος μέν ενός μέτρου 
λίθους μικρούς καί μεγάλους, τινάς μεγίστους, ογκώδεις, άκατεργάστους- τινές 
ήσαν έξειργασμένοι καί είς τμήματα, προέρχονται δ’ έμφανώς έκ τοϋ λαμπρού 
αρχαϊκού ναού τού δον π. X. αίώνος· έντός τής γομώσεως ταύτης ύπήρχον καί 
πολυάριθμα θραύσματα αγγείων καί κεράμων από τής νεολιθικής περιόδου 
μέχρι τών αρχών τού 4ου π. X. αίώνος, τινά κορινθιακά καί αττικά ωραιότατα. 
Επίσης ύπήρχον έντός τών πετρών τούτων καί πολλά χαλκώματα τών γεωμε
τρικών, έλάχιστα δέ τών ιστορικών χρόνων ήσαν έκ τών ήδη γνωστών καί 
συνήθων πορπών, βελονών, περονών, κρίκων, δακτυλίων, ψελίων, μικρών 
κατόπτρων, ελίκων, ζφαρίων, σπονδικών φιαλών καί όμοιων, άτινα προέρ
χονται έξ αναθημάτων τού πρώτου ναού τού 7ου π. X. αίώνος καί ολίγα έκ 
τού δευτέρου, τού μνημονευθέντος λαμπρού αρχαϊκού ναού, έκ τού όποιου έν 
τή αρχή τού αποθέτου εύρέθη ώραιότατον χαλκοΰν αγαλμάτων άρτιον, οπλί
του ή ’Άρεως, έξαιρέτου αρχαϊκής τέχνης τών αρχών τού 5ου π. X. αίώνος, 
καί κεφαλή γρυπός χαλκή έξαίρετος επίσης τών αυτών περίπου χρόνων.
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