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ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΑΓΧΙΑΛΩ ΑΝΑ2ΚΑΦΩΝ

Αί εν Νέα Άγχιάλω άνασκαφαί μου η σαν συνέχεια τών κατά Αύ
γουστον π. έ. γενομένων δοκιμαστικών ερευνών, δαπάναις τοϋ Σ. Υπουρ
γείου Εκκλησιαστικών, επί διαφόρων σημείων τοϋ περί τον λόφον τής 
αρχαίας Πυράσου καί μέχρι τής παραλίας εκτεινόμενου χώρου, ένθα 
προσδιωρίσθησαν δυο μεγάλαι χριστιανικοί Βασιλικαί καί σύμπλεγμα 
κρηνών καί οίκίσκων μετά ψηφιδωτών δαπέδων εκατέρωθεν τής νΰν εκκλη
σίας τού συμπηχθέντος προσφυγικοΰ συνοικισμού τής Ν. Άγχιάλου περί τά 
ερείπια τής διαδεχθείσης την άρχαίαν Πυρασον μεσαιωνικής πόλεως τών 
θεσσαλικών Θηβών.

Αί άνασκαφαί, ας ενήργησα εφέτος, περιωρίσθησαν εις την έκκαθάρισιν 
τής σπουδαιοτέρας χριστιανικής Βασιλικής τής εΰρισκομένης προ τής αγο
ράς τοϋ νέου συνοικισμού, ήτις υποτίθεται δτι ήτο ή Μητρόπολις τών 
μεσαιωνικών Θηβών τής Θεσσαλίας.

Τά αποτελέσματα τής άνασκαφής μου ταύτης ήσαν ίκανοποιητικώτατα, 
καθόσον διά τούτων ήλθεν εις φώς παλαιοχριστιανική Βασιλική μετά 
τριών στοών (σχηματιζομένων διά δύο κιονοστοιχιών, έκαστη τών οποίων 
έχει εννέα κίονας), Νάρθηκος καί μεγαλοπρεπούς Αίθριου, ήτοι περιστυ
λίου προ τοϋ ναοΰ σχηματιζομένου, εν τω μέσφ τοϋ οποίου είναι πι
θανώς ή Φιάλη (βλέπε συνημμένην κάτοψιν άνασκαφών είκ. 1). Τό μέγι
στόν μήκος τοϋ άνευρεθέντος ναοΰ είναι 52, 80 μέτρα, τό δέ πλάτος 26 μέτρα, 
μή συνυπολογιζομένου τοϋ πάχους τών τοίχων καί τής άκτΐνος τής 'Αψΐδος 
τοϋ ιερού Βήματος. Κατά χώραν άνευρέθησαν αί ίωνίζουσαι βάσεις τών 
κιονοστοιχιών επί μαρμαροσιρώτου και μετά μαρμαροθετημάτων κοσμου- 
μένου δαπέδου, ουτινος ίκανά τμήματα άνεφάνησαν έν καλή καταστάσει 
διατηρηθέντα, μέρος τής όρθομαρμαρώσεως τοϋ ναοΰ έκ λευκών μαρμά
ρινων πλακών (προ πάντων εις τον Νάρθηκα), τμήματα τής Σολέας συγ· 
κειμένης έκ μεγάλων μαρμάρινων τμημάτων μετ’ άξιολογωτάτων γλυφών 
καί το μαρμάρινον βάθρον τοϋ ά'μβωνος προ τής Σολέας δεξιά άνευρεθέν.

Κατά τήν εφέτος συντελεσθεΐσαν έκκαθάρισιν ολοκλήρου τοϋ ναοΰ καί 
τοϋ Νάρθηκος τής Βασιλικής άνευρέθησαν τά πλεϊστα τών αρχιτεκτονικών 
καί διακοσμητικών μελών τοϋ ναού, ήτοι κυλινδρικοί κορμοί μήκ. 3, 50 μ.
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τοϋ κάτω ορόφου και 2, 50μ. τών Υπερώων, κιονόκρανα καί επιθήματα 
(κορινθιάζοντα θεοδοσιανοΰ 
τόπου — δύο μετά κεφαλών 
κριών —) τοΰ κάτω ορόφου 
και τοΰ Τριβήλου τοΰ Νάρ- 
θηκος, ΐωνίζοντα κιονόκρανα 
παραθύρων κλπ.

Ό άνευρεθείς γλυπτός 
διάκοσμος τοΰ ναοΰ, αρχι
τεκτονικά τινα μέλη τοΰ 
οποίου παραθέτω ενταύθα 
(είκ. 2), προξενεί έντύπωσιν 
διά την καλλιτεχνικήν του 
κατεργασίαν, άλλα και διά 
τούς μετασχηματισμούς τών 
έλληνορρωμαϊκών διακοσμη- 
τικών θεμάτων, πρώτην ήδη 
φοράν εις τοσοΰτον πλούτον 
εμφανιζόμενος εις ημάς κα'ι 
μάλιστα εν Π. Έλλάδι.

Άφ’ ετέρου ή άνεύρε- 
σις τοΰ προ τοΰ ναοΰ Αί
θριου μετά στοών (τό μήκος 
τοΰ Αίθριου είναι 20 μέτρα), 
μεγάλου αριθμού ψηφιδω
τών εις τεμάχια ή διαλελυ- 
μένας ψηφίδας άνευρεθέντος 
καί προερχόμενου εκ τής δια- 
κοσμήσεως τών τοίχων τοΰ 
ναοΰ, πολυχρώμων μαρμά
ρινων πλακιδίων εκ μαρμα
ροθετημάτων προερχομένων 
καί ά'λλων είναι ικανή από - 
δειξις τής ακμής κατά τούς 
μεταξύ τών δύο Θεοδοσιών

Είκ. 1. Κάτοψις τής μεγάλη; Βασιλικής 
προ τής ’Αγοράς Ν. Άγχιάλου.
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χρόνους των θεσσαλικών Θηβών, αΐτινες άποδεικνΰονται ούτως ή κυριωτέρα 
Οεσσαλική πόλις παρά την Δημητριάδα και την Λάρισαν.

Περί τής μεσαιωνικής ταΰτης πόλεως, τής κείμενης επί τής ανατολικής 
κλιτΰος λόφου συνεχομένου προς σειράν λόφων χωρίζουσαν την Φθιώτιδα 
των Φερρών, ελαχίστας έχομεν εκ φιλολογικών πηγών πληροφορίας.

Εΐ.κ. 2. άνευρεΰέντα αρχιτεκτονικά μέλη 
τής άνασκαπτομένης χριστιανικής Βασιλικής Ν. Άγχιάλου.

Ώς είναι γνωστόν, επί τής δέσεως ταΰτης εκειτο εις αρχαιότατους χρόνους 
ή παράλιος πόλις Πνραοος, ήν καί ό “Ομηρος αναφέρει (Ίλ. Β 692—728) 
καί τό όνομα τής οποίας συναντώμεν καί κατά τον Πελοποννησιακόν πό
λεμον (Θουκ. Β' 22).

Μιαν περίπου ώραν απο τής Πυιράσου (παρά τό σημερινόν 'χωρίον 
’Άκετσι) έκειντο αί Φΰιώτιδες Θηβαι, αί μνημονευόμενοι υπό τοΰ Στρά
βωνος (Θ' 435), γνωσται δέ καί εκ τοΰ Διοδώρου τοΰ Σικελιώτου ^ΧΧ 
110), ως πόλις εύνοηδεΐσα υπό τοΰ Κασσάνδρου, δ'στις ενίσχυσεν αυτάς
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μετοιχήσας εν αυτή τούς κατοίκους δυο φθιωτικών πόλεων: Δίου και Όρ- 
χομενοΰ. Είναι επομένως πιθανώτατον δτι κατά τούς έλληνιστικούς χρό
νους αί ύπερκείμεναι τής Πυράσου Φθιώτιδες Θήβαι έχρησιμοποίουν την 
ΓΙΰρασον ως εμπορικόν λιμένα και ναύσταθμον, εις εποχήν μάλιστα καθ ήν 
εν τή θέσει των αρχαίων Παγασών (έναντι τοΰ σημερινού Βόλου) είχεν 
ίδρυθή τό 293 π. X. υπό τοΰ Δημητρίου Πολιορκητοΰ ή Δημητριάς, ή 
άποβάσα, ως γνοιστόν, επί τινα χρόνον ή έδρα τοΰ Βασιλείου τών Μακε- 
δόνων, βασιλικός ναύσταθμος καί κέντρον εμπορίου.

Αί Φθιώτιδες Θήβαι μετά τής Πυράσου ήσαν, φαίνεται, αντίπαλος 
πόλις τής Δημητριάδος, 6ι’ δ καί βραδυτερον Φίλιππος ό Ε' (τώ 217 π. X.) 
έπολιόρκησεν, έκυρίευσε καί κατέστρεψεν αύτάς πιθανώτατα ένεκα τοΰ εμ
πορικού των συναγωνισμού (Πολύβιος V, 99—· 100). Έν τοΐς ΠΑΕ. 1918 
σ. 219 κ. έ. ό συνάδελφος κ. Άρβανιτόπουλος επ’ ευκαιρία ερευνών του έν 
’Ακετσι εκθέτει τά περί Φθιωτίδων Θηβών.

Κατά τούς υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους, δτε ή Δημητριάς είχεν έξα- 
σθειήσει, αί Φθιώτιδες Θήβαι έμφαι ίζονται εν τή θέσει τής Πυράσου, ής 
τό δνομα είχε πιθανώτατα λησμονηθή καί άντικατασταθή διά τοΰ ονόματος 
τών Θηβών, ώς συνάγεται τούτο καί έκ πολλών επιγραφών ρωμαϊκών 
χρόνων, ας άνεΰρον έν ταϊς άνασκαφαΐς καί τάς οποίας οί χριστιανοί είχον 
χρησιμοποιήσει ως οίκοδομήσιμον υλικόν.

Κατά τούς χριστιανικούς χρόνους καί μάλιστα από Θεοδοσίου Α' μέχρις 
’Ιουστινιανού έχομεν μεν μαρτυρίας περί έπισκοπής Θηβών τής Θεσσαλίας 
(έν τοΐς έπισκοπικοΐς καταλόγοις τού Le Quien) καί παρά τώ 'Ιεροκλεΐ 
(έκδ. Parthey, 1886, σ. 8) άναφέρονται αύται, δεν έγνωρίζομεν δμως ούτε 
την σημασίαν τής πόλεως ούτε την έκτασιν αυτής. ’Ήδη διά τών ένερ- 
γουμένων άνασκαφών εμφανίζονται εις ημάς αί Θήβαι ως χριστιανική 
πόλις ακμαιότατη καί μεγίστης σημασίας. Ή ύπαρξις τών έξακριβωθεισών 
ήδη πέντε μεγάλων χριστιανικών ναών μετά πλουσίου γλυπτικού καί ψηφι
δωτού διακόσμου είναι ικανή ν’ απόδειξη τήν ακμήν τής χριστιανικής πό
λεως, είναι δέ απαραίτητος ή ολοσχερής άποκάλυψις τών χριστιανικών τού
των μνημείων, δι! ής θά διευκρινηθή ή σπουδαιοτάτη καί ά'γνωστος 
μέχρι τοΰδε παραμένουσα θεσσαλική αύτη πόλις.

Διά τήν χριστιανικήν μάλιστα τέχνην τών κυρίως ελληνικών χωρών 
ή άνασκαφή αύτη έχει ύψίστην σπουδαιότητα, διότι δι’ αυτής λύεται τό 
πρόβλημα τής σχέσεως τής Ελλάδος προς τό Βυζάντιον κατά τούς περί
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τον ’Ιουστινιανόν χρόνους και χύνεται ικανόν φώς εις τούς λεγομένους εν 
τή 'Ιστορία σκοτεινούς χρόνους τής Ελλάδος.

Συνημμένους υποβάλλω σχεδιογράφημα τοΰ υποτιθεμένου κέντρου τής 
χριστιανικής πόλεως μετά τοΰ καταστραφέντος τφ 1906 τείχους (εϊκ. 3)> 
προτείνω δέ εις τό Σ. Συμβούλων, ΐνα ή αρχαιολογική Εταιρεία άναλάβη 
την ολοσχερή άποκάλυψιν των άξιολογωτάτων τούτων μνημείων των χρι
στιανικών Θηβών τής Θεσσαλίας καί φέρη εις φώς άγνωστον παλαιοχρι
στιανικήν πόλιν ύψίστης σημασίας διά τήν ιστορίαν τοΰ μεσαιωνικοΰ Έλ- 
ληνισμοΰ.

’Οφείλω εν τέλει ν' αναφέρω δτι κατά τάς έφετινάς άνασκαφάς εβο- 
ήθησεν ημάς ό επιμελητής Ν. Γιαννόπουλος. Ό ανωτέρω επιμελητής είναι 
και ό πρώτος, δστις άνέφερεν είς τήν αρχαιολογικήν υπηρεσίαν τήν ανάγ
κην τής έξερευνήσεως τής χριστιανικής ταύτης πόλεως.

’Αναφέρω προσέτι δτι κατωρθώθη ό καταρτισμός προσωρινοΰ Μου
σείου εν Νέα Άγχιάλω εις δημόσιον οίκημα, καταλλήλως έπισκευασθέν τή 
παρακλήσει μου διά δαπάνης τής Κοινότητος.

Γ. Λ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4. ΦΕΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ? ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Κατά τό τέλος τοΰ 1924 λαβών μικράν πίστωσιν παρά τής Άρχαιολ· 
Εταιρείας έξηκολούθησα τήν άνασκαφήν τοΰ εν Φεραϊς ιεροΰ τοΰ Διός 
Θαυλίου. Δι’ αυτής έβεβαιούθη προ τής ανατολικής πλευράς και κατά τάς 
γωνίας αυτής εις ούχι μακράν άπόστασιν ή ΰπαρξις θεμελίων πέντε ή έξ 
ετέρων οικοδομημάτων. Τούτων τό εν, αρκούντως εύμέγεθες, φαίνεται δν 
στερεοβάτης μικροτέρου ναοΰ, τά δέ λοιπά βάσεις μεγάλων αναθημάτων, 
σχηματισθεΐσαι διά θεμελιώσεως παραλληλεπιπέδων πωρολίθων.

Αξιόλογα κινητά ευρήματα ήλθον εις φώς· 1) τεμάχια αρχιτεκτονικά 
μετ’ αναγλύφων κοσμημάτων αρχαϊκών (600 π. X. περίπου) τοΰ παλαιοτέ- 
ρου ναοΰ, ιδίως δέ τμήματα έχίνων δωρίων κιονοκράνων μέ ανάγλυφα γλω- 
χινοειδή κοσμήματα. Ταΰτα πιθανώς νΰν τό πρώτον εμφανίζονται εν τή 
ηπειρωτική Έλλάδι. Ύπάρχουσι και τμήματα τοΰ θριγκοΰ μέ κοσμήματα
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