ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ανασκαυές στην Ανώγσρα-Βλου, 2010
Σν Τπνπξγείν πγθνηλσληώλ θαη Έξγσλ (Σκήκα Αξραηνηήησλ) αλαθνηλώλεη ηε ιήμε ηεο
αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ ηνπ 2010 ζηε ζέζε Βλου, 2,5 ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνύ
Αλώγπξα ηεο επαξρίαο Λεκεζνύ. Οη αλαζθαθέο δηεμήρζεζαλ από ην Ιλζηηηνύην γηα ηελ
Ιζηνξία ηνπ Τιηθνύ Πνιηηηζκνύ ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ
Γξ. V.A. Goroncharovskiy.
Οη έξεπλεο έθεξαλ ζην θσο ηα θαηάινηπα ελόο κεγάινπ ζε κέγεζνο νηθηζηηθνύ ζπλόινπ (200
κ²) πνπ ρξνλνινγείηαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν. Πηζαλόλ ε ζέζε απηή λα ππήξμε ηκήκα ελόο
αγξνηηθνύ ηεξνύ αθηεξσκέλνπ ζην ζεό Απόιισλα (4νπ αη. π.Υ – 4ν αη. κ.Υ.). Οη πξνεγνύκελεο
έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην ρώξν, απνθάιπςαλ δύν βνεζεηηθά δσκάηηα (1 θαη 2), έλαλ θεληξηθό
ηεξό ρώξν (3) θαη κηα εζσηεξηθή απιή (4). Καηά ηηο θεηηλέο έξεπλεο ε απιή έρεη απνθαιπθζεί
πιήξσο (πεξίπνπ 65κ²) θαη θαίλεηαη όηη έρεη 2 επίπεδα δαπέδνπ κε πιαθόζηξσην
θαηαζθεπαζκέλν από ξαγηζκέλεο αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο ζην άλσ επίπεδν ελώ ην
ρακειόηεξν επίπεδν απνηειείηαη από ην θπζηθό βξάρν ν νπνίνο έρεη εμνκαιπλζεί κε πειό.
Βξέζεθαλ θαη κεγάιεο πνζόηεηεο ζπαζκέλσλ θεξακίδσλ έλδεημε όηη ζα ππήξραλ
ζηεγαζκέλνη ρώξνη πεξηκεηξηθά ηεο απιήο. Σα δύν επίπεδα ηεο απιήο ζπλδένληαη κε κηθξή
θιίκαθα. ηα αλαηνιηθά ηεο θιίκαθαο βξέζεθε αζβεζηνιηζηθή ζαξθνθάγνο ζε δεύηεξε
ρξήζε (κήθνπο: 1,85 κ.) αθνύ θέξεη ιάμεπκα πνπ ππνδειώλεη όηη ε ζαξθνθάγνο
ρξεζηκνπνηείην γηα λα απνκαθξύλεη ηα όκβξηα ύδαηα από ην πεδνδξόκην. ε κηα γσλία πάλσ
από ηε βάζε ηεο ζαξθνθάγνπ ππάξρεη κηθξή νπή ζθξαγηζκέλε κε ιίζηλν πώκα ην νπνίν
ρξεζίκεπε γηα λα ξπζκίδεηαη ε πνζόηεηα ηνπ λεξνύ. ε θνληηλή απόζηαζε απνθαιύθζεθε κηα
ρακειή, θπθιηθή θαηαζθεπή καδί κε αζβεζηνιηζηθή πιάθα κε αθηηλσηά ξαγίζκαηα, πηζαλόλ
απνηέιεζκα θάπνηαο ζεηζκηθήο δόλεζεο. Πηζαλόλ ε θαηαζθεπή απηή λα πξννξηδόηαλ γηα ηελ
επεμεξγαζία ζηηεξώλ. Δθηόο από ηηο κεγάιεο πνζόηεηεο θεξακηθήο πνπ βξεζήθαλ ζηελ
πεξηνρή ηεο απιήο, βξέζεθε θαη θπθιηθή αζβεζηνιηζηθή κνλάδα κέηξεζεο θαη έλα ράιθηλν
βειόλη.
ηα αλαηνιηθά ηεο απιήο 4 απνθαιύθζεθε αθόκε έλα βνεζεηηθό δσκάηην (5) (28 κ²) κε
μερσξηζηή είζνδν ζηα λνηηναλαηνιηθά. Σν δάπεδό ηνπ απνηειείηαη από ην θπζηθό βξάρν ν
νπνίνο είλαη επελδπκέλνο κε αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο θαη ζηξώζε πεινύ. ηα αξηζηεξά ηεο
εηζόδνπ βξέζεθε θνύξλνο (0,79Υ0,72 κ.) θαη έλαο κηθξόο ιάθθνο κε ζηάρηεο. Καηάινηπα
ηξνθώλ δελ έρνπλ βξεζεί εθηόο από 4 θνκκάηηα νζηώλ πνπ αλήθνπλ ζε κηθξνύ κεγέζνπο
βννεηδέο. Σα κεγαιύηεξα δώα πξνθαλώο θπιάζζνληαλ ζε εηδηθό ρώξν (πιάηνπο 2,15 κ.) ζην
βόξεην ηκήκα ηνπ δσκαηίνπ. Κάπνηνη από ηνπο ηνίρνπο ηνπ δσκαηίνπ πξνθαλώο είραλ
θαηαζηξαθεί από ζεηζκό αθνύ βξέζεθε κεγάιε ζσξόο από πεζκέλεο πέηξεο. Από ηε ζσξό
απηή πξνέξρνληαη ηα εμήο αληηθείκελα: ηκήκα επίπεδνπ θεξακηδηνύ, ιαηκόο απνζεθεπηηθνύ
αγγείνπ κε δύν ιαβέο, ηκήκα ηξηπηήξα θαηαζθεπαζκέλνπ από εηζεγκέλε πέηξα (ζθνύξνπ
βηνιεηηνύ ρξώκαηνο), κεγάιν ζξαύζκα αζβεζηνιηζηθήο ιεθάλεο, νξζνγώληα αζβεζηνιηζηθή
πιάθα κε νπή, δύν ζξαύζκαηα από γπάιηλα αγγεία, έλα ράιθηλν λόκηζκα θαη έλα κνιύβδηλν
θσληθό αδξάρηη. Από άιινπο ρώξνπο ηεο έξεπλαο βξέζεθαλ ηα εμήο: έλα θσληθό γνπδνρέξη
από πξάζηλν δηνξίηε, ηέζζεξα κηθξά αζβεζηνιηζηθά mortaria πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ
πξνεηνηκαζία πγξώλ ή ιαδηνύ, θαη έλα ράιθηλν λόκηζκα πνπ βξέζεθε ζην ζηξώκα πάλσ από
ην δάπεδν.

Αλώγπξα-Βλου: Όςε από λνηηναλαηνιηθά

