
Είκ. 1. Τμήμα μαρμάρινου “Αμβωνος, τοϋ 6ου αί. μ. X., βασιλικής Ν. Άγχιάλου.

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΝΕΑι ΑΓΧΙΑΛΩι

Σκοπός τών εφετινών ανασκαφούν ήτο : Ιον) ή άποκάλυψις κατά τό 
δυνατόν μεγαλύτερων τμημάτων τής βασιλικής Γ, τοΰ μεγαλοπρεπέστερου 
μνημείου τής παλαιοχριστιανικής πόλεως τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσ
σαλίας, μέρη τοΰ οποίου — τούς Νάρθηκας καί τμήμα τοΰ Αίθριου— ειχον 
άνασκάψει ό ίδιος παλαιότερον, καί 2ον) ή συμπλήρωσις τοΰ σχήματος 
άξιολόγου οικήματος άναφανέντος επί τής υποτιθέμενης ’Αγοράς τής αρχαίας 
πόλεως. Καί τοΰ μέν δευτέρου μνημείου συνεπλήρωσα την μελέτην, έκ τοΰ 
πρώτου δμως άνέσκαψα μόνον τούς ελευθέρους χώρους τοΰ άπαλλοτριω- 
θέντος οικοπέδου Ζορμπά, καί)’ δσον δεν έπέτυχον την άπαλλοτρίωσιν τοΰ 
αριστερά τής βασιλικής έκτεινομένου οικοπέδου Βεϊνόγλου, προσκρούσας 
εις ύπερβολικάς αξιώσεις τοΰ κατόχου.

Α'. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ Γ.

Ένήργησα άνασκαφός εις δύο σημεία: εις τό δυτικώς τοΰ ναοΰ Αΐ- 
θριον καί ε’ις τμήμα τοϋ δεξιοΰ κλιτούς καί τοΰ έξωθεν τούτου χώρου.

1) Αϊϋ'ριον. Άπεκάλυψα ολόκληρον τον κεντρικόν ύπαιθρον χώρον 
καί μέρος τής άριστεράς στοάς (την δεξιάν στοάν ειχον παλαιότερον άπο- 
καλύψει)' άνεφάνησαν δύο Ικ τών πέντε ιωνικών βάσεων τής στοάς, ήτις 
δεν είχεν έντοιχισθή, ώς ή δεξιά (βλ. ερμηνείαν τής έντοιχισδείσης 
στοάς εις ΓΙ.Α.Ε. 1940, σελ. 18 κ.έ.) καί τά κυριώτερα αρχιτεκτονικά μέλη 
(τεμάχια τών κυλινδρικών κορμών καί κιονοκράνων ώς καί θωρακίων, όμοιων 
τών έν A. Ε. 1937—τόμος Έκατονταετηρίδος Α'—σ. 171 κ. ε. δημοσιευ- 
θέντων, προερχομένων προφανώς έκ τής καταστραφείσης Φιάλης τοΰ Αίθριου).

Τό δάπεδον τοΰ κεντρικοΰ χώρου ήτο πλακόστρωτον έλάχισχαι μαρ-
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μάριναι πλάκες έχουν άπομείνει. Άτυχώς αί είσοδοι τού Αίθριου κρύπτον
ται εις τό συνεχόμενον οίκόπεδον τοΰ Άσλάνογλου, εις τό οποίον δέν μοΰ 
επετράπη νά άνασκάψω (πρβλ. γενικήν κάτοψιν των άνασκαφέντων μερών 
τής βασιλικής εν εϊκ. 3).

2) Δεξιόν κλιτός καί ό εξωϋ'εν τούτου χώρος. Τό εις την διάθε- 
σίν μου ελεύθερον τμήμα τοΰ δεξιού κλιτούς τοΰ ναού ήρεύνησα επιμελώς 
και Ιξεκαθάρισα τό ψηφιδοηόν αυτού δάπεδον (είκ. δ), συνιστάμενον κατά 
τό μέσον εκ ρομβοειδών διακοσμήσεων πληρουμένων διά στεφάνων μετά 
πλοχμών καί κεντρικού τετράφυλλου ή δι’ αγκυλωτού διακόσμου μετά σταυ

ροειδούς πλοχμού, έχον δέ ως 
παρυφάς τριπλάς διακοσμήσεις 
μέ όμοια περίπου θέματα.Ή τέ
χνη τού ψηφιδωτού τούτου δια
κόσμου είναι τού 7ου αίώνος.

Την άνασκαφήν έπεξέτεινα 
βορειότερον προσδιορίσας καί 
τό Τρίβηλον τού ναού (βλ. εϊκ. 3) 
μη δυνηθεις νά έπεκταθώ πε
ραιτέρω, καθ’ όσον ολόκληρον 
τό βόρειον τμήμα κρύπτεται εις 
τό οίκόπεδον Βεϊνόγλου. Κατά 
την άποχωμάτωσιν τού Τριβή- 
λου άνευρέθη έν τών άναδιπλου- 
μένων κιονοκράνων του (εϊκ. 2), 
λαμπρόν δείγμα τής μεγαλοπρέ

πειας τού ναού. 'Η έξωθεν τού δεξιού πλαγίου κλιτούς άνασκαφή άπεκάλυψε 
παρά την θεμελίωσιν τού τοίχου παλαιότερον μωσαϊκόν δάπεδον, καθαρώς 
γεωμετρικόν, εφ’ οΰ βαίνει ό τοίχος τού κλιτούς, όπερ δεικνύει ή ότι υπήρχε 
προ τής ίδρύσεως τού ναού ρωμαϊκόν κτίσμα ή πιθανώτερον — αν λάβη τις 
ύπ’ ό'ψιν την τέχνην τού ψηφιδωτού δαπέδου τού κλιτούς καί τον διπλοΰν 
νάρθηκα — ότι υπήρχε παλαιότερος χριστιανικός ναός καί κατά τον 7ον 
αιώνα έγένοντο ριζικαί ανακαινίσεις αυτού. Τό παλαιότερον τούτο ψηφιδω
τόν άνεφάνη καί εις τομήν, ήν ένήργησα παλαιότερον εις μέρος τού δεξιού 
κλιτούς (βλ. ΠΑΕ 1936, σ. 33, εϊκ. 4).

Εϊτα συνέχισα τήν άνασκαφήν εις τον έξωθεν τού δεξιού κλιτούς χώρον. 
Άνεύρον μέγα μέρος πλαγίας στοάς καί τρεις ϊωνικάς βάσεις κατά χώραν 
(βλ. εϊκ. 3), ακεραίους δέ κυλινδρικούς κορμούς' ούδέν κιονόκρανον άνευρέθη.

3) ’Εργαστηρών μωσαϊκών. Έπί τή ευκαιρία τής έκκαθαρίσεως 
τής πλαγίας ταύτης στοάς ήρεύνησα λεπτομερέστερον τό άναφανέν παλαιό-

Είκ. 2. Άνευρεθέν κιονόκρανον τοΰ Τριβήλου 
τής βασιλικής Γ.
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τερον (ΠΑΕ 1929, σ. 68) και καθορισθέν ως §ργαστήριον τών μωσαϊκών. 
Τοΰτο εύρίσκεται έξω τής ανωτέρω άνευρεθείσης εφέτος στοάς τής νοτίας 
πλευράς τής βασιλικής εντός περιβόλου, μή δυναμένου νά καθορισθή) λόγφ

Είκ. 3. Γενική κάτοψις τών άνασκαφέντων μερών τής βασιλικής Γ.

τής δεξιά έκτεινομένης δημοσίας όδοΰ τής κωμοπόλεως, αριστερά δέ ένεκα 
τοΰ ερειπωμένου οικήματος Ζορμπά.Ή κατεύΰϋνσις μόνον διασιοδέντος τμή
ματος τοίχου (πάχ. 0.75 μ.) δεικνύει ότι ήτο περικεκλεισμένον εντός τετρα

10
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γώνου πλακοστραηου διαμερίσματος, ικανώς εύρυχώρου, έπικεκολλημένου 
εις το πρόπυλον τού εσωτερικού νάρθηκος της βασιλικής. Τά διασωθέντα 
εντός τού χώρου τούτου είναι τα έξης:

Εις ήμικυλινδρικός κλίβανος (σφζόμενον ύψος 0,65 μ.), έχων έν τφ 
μέσφ μαρμαρίνην πλάκα καί εμφανή ίχνη καύσεως (εικ. 4). Κατά την 
πρώτην άνεύρεσιν αυτού ήσαν σεσωρευμένα πέριξ τού κλιβάνου τούτου 
δγκοι εξ άμμου, χρώματος κυανού και πορφυρού, πλάκες ΰαλοσυμπαγεΐς,

Είκ. 4. 'Ο άνευρεθείς κλίβανος (αριστερά) εργαστηρίου μωσαϊκών, 
άποκαλυφθείς δεξιά τής βασιλικής Γ.

πολύχρωμοι καί εύθρυπτοι καί πλήθος ψηφίδων (κυανών, πορφυρών καί 
χρώματος ώχρας) εκ τών συνήθων προς κατασκευήν μωσαϊκών δαπέδων, 
άλλα και διά έντοίχια μωσαϊκά.

Τά περισυλλεγέντα, ως και τά εφέτος άνευρεθέντα, φυλάσσονται εις τό 
Μουσεϊον Νέας Άγχιάλου, δείγματα δέ τούτων έχω μεταφέρει εις τό Βυζαν
τινόν Μουσεΐον ’Αθηνών, άτινα εύρίσκονται εκτεθειμένα εις προθήκην τής 
δεξιάς πτέρυγος. Παρόμοιον εύρημα δεν γνωρίζω αν ύπήρχεν αλλαχού.

Άτυχώς ή προ αυτού δημοσία οδός και αί άνατολικώς έκτισμέναι 
οίκίαι δεν επιτρέπουν περαιτέρω έρευναν τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου εργα
στηρίου μωσαϊκών.
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SYM ΠΕΡΑΣΜΑ

Έκ τής ανωτέρω γενομένης περιγραφής των εφετινών άνασκαφών 
τής βασιλικής Γ γίνεται φανερόν δτι περαιτέρω έρευνα αποκλείεται, αν δεν 
γίνη άπαλλοτρίωσις καί τοΰ οικοπέδου Ζώτου, δπου εκτείνεται τό κιίριον 
σώμα τής βασιλικής (βλ. εικ. 3, δπου σημειοΰνται τα περιβάλλοντα τήν 
βασιλικήν Γ οικόπεδα τών Βεϊνόγλου, Άσλάνογλου καί Ζώτου).

'Ως γενικήν παρατήρησιν περί τής βασιλικής ταΰτης αναφέρω δτι τά

Είκ. 5. Ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ νοτίου κλιτούς τής βασιλικής Γ.

μέχρι τοΰδε είιρεθέντα διαφωτίζουν πληρέστερον τήν ιστορίαν τής αρχαίας 
πόλεως. Ένφ δηλονότι καί εις τάς δυο βασιλικός Α καί Β έχομεν γλυπτι
κόν διάκοσμον μιας εποχής (τοΰ 5ου αίώνος) καί μαρμάρινα δάπεδα (δεν 
υπάρχουν μωσαϊκά) εις τήν βασιλικήν Γ επάλληλα μωσαϊκά δάπεδα, έντοί- 
χισις μερών τοΰ μνημείου, προσθήκη τοΰ εσωτερικού νάρθηκος, γλυπτά δυο 
εποχών τοΰ 5ου καί 7ου αίώνος, προσηρτημένον έργαστήριον μωσαϊκών, 
μαρτυρούν μεγάλην ακμήν τών χριστιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας καί 
μετά τον δον αιώνα μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 7ου, δτε επέρχεται γενική κατα
στροφή ένεκα βαρβαρικών επιδρομών καί εξαφανίζεται ή ζωή τής πόλεως. 
“Ομοια περίπου γνωρίσματα υπάρχουν καί εις τήν βασιλικήν Δ, ώς δει-
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κνΰουν τά παρατιθέμενα τμήματα τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου (είκ. 7, 8, 9). 
Βυζαντινών χρόνων δείγματα (αγγεία κ. λ. π.) ούδαμοΰ άνευρέθησαν, 
φαίνεται δε δτι κατά την βυζαντινήν εποχήν μετατοπίζεται ή ζωή εις τους 
μαρτυρουμένους δυο 'Αλμυρούς (παρά τό Τσιγκέλι καί τήν Κεφάλωσιν — 
τήν άρχαίαν "Αλω), δπου ανευρίσκονται μαρμάρινα γλυπτά, μετακομισθέντα 
εκ των χριστιανικών Θηβών καί περισυλλεγέντα υπό τοΰ μακαρίτου Γιαν- 
νοπούλου εις τον ίδρυθέντα εις τουρκικούς χρόνους σημερινόν Αλμυρόν, 
άποκείμενα δέ εις τήν ύπ° αύτοΰ ίδρυθεΐσαν έν Αλμυροί συλλογήν.

"Αν καταστή δυνατή ή συνέχισις τής άνασκαφής τής βασιλικής αυτής 
θά εύρεθώσι καί ίδιάζοντα λατρευτικά γνωρίσματα (διάφορος δηλονότι 
διάταξις τοϋ ίεροΰ Βήματος κ. ά).

Β\ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΦΑΝΕΝΤΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ

Περιγραφήν τοΰ οικοδομήματος τούτου παρέχω εις τά II Α.Ε. τοΰ 
έτους 1937 σ. 53 κ.ε. καί Ιδίως τοΰ έτους 1939 σ. 53 - 60.

Εφέτος έζήτησα νά προσδιορίσω τήν είσοδον, τήν αυλήν καί τον 
περίβολον, ως δηλοΰται εις τό σχέδιον τής είκ. 6. Τό έχον προς Α. τήν 
πρόσοψιν αύτοΰ διόροφον (ως δεικνύει ή άναφανεΐσα κλΐμαξ) οίκημα τοΰτο 
περικλείεται εντός ακανόνιστου περιβόλου, δπου σχηματίζονται διαμερίσματα, 
καί κατά τήν ΒΑ. γωνίαν κυκλικόν κτίσμα (πιθανώς λινός). Ή διάταξις τών 
διαμερισμάτων του έχει ικανά στοιχεία τοΰ έλληνιστικοΰ τύπου μέ τινας πα- 
ραλλαγάς, όφεΛομένας εις τήν χρήσίν του (πιθανώς πρόκειται περί επισκο
πικού μεγάρου). Αυλή πλακόστρωτος οδηγεί εις προθάλαμον, εις δν εισέρ
χεται τις διά τριβήλου ανοίγματος' έν τφ μέσφ τοΰ προθαλάμου τούτου 
άνευρέθη φιάλη εξ άτρακίου λίθου. Εκατέρωθεν τοΰ προθαλάμου εκτεί
νονται συμμετρικά τετράγωνα διαμερίσματα, έξ ών τό αριστερά κοσμείται 
δι’ ετέρου τριβήλου. Άπό τοΰ κεντρικού διαμερίσματος τοΰ προθαλάμου 
εισέρχεται τις εις μέγα ορθογώνιον διαμέρισμα, έχον εις τον άξονα αύτοΰ 
δύο κίονας καί εκατέρωθεν αύτοΰ άνά δύο τετράγωνα δωμάτια, συγκοινω- 
νοΰντα προς τήν αίθουσαν δι’ ανοιγμάτων.

Τό δάπεδον τοΰ οίκου, πλήν τής μεγάλης αιθούσης, ήτις είναι πλα
κόστρωτος, ήτο έπεστρωμένον διά μωσαϊκών, τμήματα δέ αύτοΰ περισυ- 
νελέγησαν άναμεμιγμένα μετά χωμάτων. Άτυχώς ούδέν άξιόλογον τμήμα 
διεσώθη κατά χώραν. Κατά τό ΒΑ. άκρον τοΰ οίκου τούτου έγένοντο με
ταγενέστεροι προσθήκαι (άνευρέθησαν δύο έστίαι). 'Η είσοδος εις τον οί
κον έγένετο πιθανώς άπό τοΰ άνατολικοΰ τμήματος τοΰ περιβόλου, δστις 
κατά τό μέρος τοΰτο έχει τελείως καταστροφή.

Κατά τά έτη τής ξενικής κατοχής τά θεμέλια αύτοΰ ειχον ύποστή 
ικανάς άλλοιώσεις, έκτίσθη δέ επί τοΰ βορειοδυτικού τμήματος τοΰ περιβό
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λου οίκημα και δεν ήδυνήθην νά εξακριβώσω τήν μορφήν τοΰ περιβόλου 
κατά to μέρος τοϋτο. Εις τό παρατιθέμενον σχέδιον έχει σημειωθή ύπο- 
θετικώς ή έκτασις αύτοϋ κατ’ αναλογίαν χοϋ αριστερού χμήμαχος.

Έκ χοΰ πλουσίου γλυπχοΰ διακόσμου χου πολλά διεσώθησαν, δσα 
είχον μεχαφέρει εις χό Μουσεΐον, περιγραφήν δε χοΰχων παρέχω εις τά

Είκ. 6. Κάτοψις τοϋ επισκοπικού (;) μεγάρου παρά τήν νομιζομένην 
’Αγοράν τής αρχαίας πόλεως.

ΠΑΕ 1939, σ. 58 (υπέρθυρα, περιθυρώματα, θωράκια, πάντα μετά χρι
στιανικών διακοσμήσεων, ώς καί πλάκες δρθομαρμαρώσεως). Ή χρονολό- 
γησίς του προσδιορίζεται έκ τών γλυπτών καί χών μωσαϊκών. Τά πλεΐστα 
τούτων ανάγονται εις τά τέλη τοΰ 5ου ή τάς άρχάς τοΰ 6ου αίώνος, τινά 
δμως έξ αυτών είναι καί τοΰ Του αίώνος. Συμπεραίνομεν δτι εις τό αρχι
κόν κτήριον έγένοντο κατά καιρούς έπισκευαί.
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Είκ. 7. Ψηφιδωτόν δάπεδον τής βασιλικής Δ.

πεσσοί η βάσεις κιονοστοιχίας, έξ ής διεσώθησαν Ινιαχοΰ μαρμάρινοι 
βάσεις.

Δεξιά τφ άνερχομένιρ από τής βασιλικής υπάρχει φρέαρ προστα- 
τευόμενον από οικήματος πλάτους 3 μέτρων, ή είσοδος τοΰ οποίου δια
τηρεί τό λίθινον κατώφλιον. Περί τό φρέαρ διασώζεται λίθινη λεκάνη μή
κους 1.30 μ. και παραπλεΰρως αυτής πήλινος οχετός διαμέτρου 0.22 μ. έκτι- 
σμένος καθέτως εις τοιχίσκον. Τέλος έξωθεν τής ανατολικής πλευράς τής βα
σιλικής άνευρέθη <5 μέγας οχετός τής αρχαίας πόλεως πλάτους 0.90 μ. 
πλακόστρωτος, καλυπτόμενος από μεγάλην πλάκα πάχους 0.20 μ.

Ή άνεΰρεσις τής όδοΰ αυτής τής αρχαίας πόλεως φθάνει μέχρι τής 
δημοσίας όδοΰ Βόλου 'Αλμυρού, φαίνεται δέ δτι συνεχίζετο. Επίσης κατά

Γ\ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΝ Α.

Πλήν των δυο τούτων σημείων ήρεύνησα καί τά πέριξ τής βασιλι
κής Α. Άνατολικώς αυτής άνευρέθη τμήμα πλακοστρώτου εύρείας όδοΰ, 
βαινούσης εξ ανατολών προς δυσμάς καί έχουσης πλάτος 4,50 μ. Εκατέ
ρωθεν αυτής άνεφάνησαν τά θεμέλια σειράς τετραγώνων οικημάτων (8 x 
8.60 μ. καί πάχους τοίχων 0.75 μ.), πιθανώς μαγαζιών μεταξύ δέ τούτων
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την νοτίαν πλευράν τής βασιλικής άνεφάνησαν θεμέλια μεγάλων οικοδομη
μάτων, συνεχομένων μετά τοΰ νοτίου τοίχου αυτής, μή έρευνηθέντα, ένεκα 
τής μεγάλης έπιχωματώσεως κατά τό μέρος τοΰτο. Την άνασκαφήν τοΰ 
άξιολόγου τούτου τμήματος θά ερευνήσω βραδύτερου.

Δ'. ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΓΛΥΠΤΩΝ

Τέλος ένήργησα και περισυλλογήν τών διεσπαρμένων γλυπτών, συγ- 
κεντρώσας καί ταΰτα εις τό ίδρυθέν ύπ’ έμοΰ παρά τήν βασιλικήν A 
Μουσεΐον των ευρημάτων των άνασκαφών. Έκ τούτων σπουδαιότερου ει-

Είκ. 8. Λεπτομέρεια τοΰ ψηφιδωτού δαπέδου τής είκ. 7.

ναι τμήμα μαρμάρινου ’Άμβωνος, προερχόμενον έκ μιας των βασιλικών. 
Διεσώθη εξ αύτοΰ τό κεντρικόν τόξον καί τά ήμίση των δύο πλαγίων. 
Εκατέρωθεν τοΰ διασωθέντος τόξου, κοσμουμένου διά γλυφών καί σταγό
νων, υπάρχουν δύο ανάγλυφοι ιπτάμενοι αετοί, ό ισχυρός διακοσμητικός 
χαρακτήρ τ<ϋν οποίων προδίδει τέχνην τοΰ 6ου μ. X. αίώνος (βλ. είκ. 1). 
Επίσης συνελέγησαν πολλά μαρμάρινα τεμάχια αρχιτεκτονικών και διακοσμη- 
τικών γλυπτών, επιτύμβιοι έπιγραφαί, δημοσιευθέντα ήδη εις τά ΠΑΕ και 
στρεπτοί κιονίσκοι. Ταΰτα Ιταξινομήδησαν καταλλήλως εις τό Μουσεΐον, 
άπηρτίσθη δε έν αύτφ καί τμήμα τών άνευρεθέντων έν τή περιοχή ρω
μαϊκών επιτύμβιων πλακών καί άγαλματίων, μεταξύ τών οποίων καί δια- 
σιοθέν άκέφαλον άγαλμα Ιϊερσεφόνης, δημοσιευθησόμενον υπό τοΰ Εφό
ρου κ. Βερδελή, δ'στις καί πολλαχώς μέ έβοήθησεν εις τήν ταξινόμησιν τοΰ 
Μουσείου. 'Ομοίως κατεσκευάσθησαν προθήκαι μετά υαλοπινάκων, δπου 
άπετέθησαν τά άνευρεθέντα είς τάς άνασκαφάς πήλινα αγγεία, λύχνοι, νι>-
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μίσματα κ.λ.π. και άνεγράφησαν επ’ αυτών αϊ σχετικά! επιγραφαί.
Οΰτω το Μουσειον Νέας Άγχιάλου παρουσιάζει νΰν την δψιν αλη

θούς Μουσείου πρωτοτύπου εις τό είδος του και διδακτικόν διά τούς επι- 
θυμοϋντας νά σπουδάσουν την παλαιοχριστιανικήν τέχνην ώρισμένης πε
ριοχής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Εϊκ. 9. Λεπτομέρεια τοϋ ψηφιδωτού δαπέδου τής εΐκ. 7.
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