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Ένας υστερορρωμαϊκός
καμαροσκεπής τάφος
σε μια άγνωστη κλασική πόλη
της Αχαΐας Φθιώτιδας
Η ανασκαφή στον λόφο «Άγιος Κωνσταντίνος»
στην παραλία Πελασγίας
Αριστέα Παπασταθοπούλου
Αρχαιολόγος
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας
και Ευρυτανίας

Η ανασκαφή στις νότιες υπώρειες του λόφου
«Άγιος Κωνσταντίνος», παρακείμενου
στην παραλία Πελασγίας, στο ανατολικό
τμήμα του νομού Φθιώτιδας, αποκάλυψε
τα οικοδομικά λείψανα μιας άγνωστης
παράκτιας πόλης, που άκμασε από το α΄ ήμισυ του 5ου έως τον 4ο αι. π.Χ. και ίσως αποτελεί το επίνειο της Λάρισας Κρεμαστής.
Μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. η άγνωστη
παραλιακή πόλη εγκαταλείφθηκε σταδιακά.
Την ερήμωση διαδέχθηκε η εκ νέου χρήση
σημαντικού τμήματος του οικισμού ως νεκροταφείο, από την ύστερη Ελληνιστική έως την
πρώιμη Ρωμαϊκή περίοδο. Μοναδικός, και ένα
από τα ελάχιστα παραδείγματα του είδους
του στην ανατολική Φθιώτιδα, είναι ένας
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κτιστός καμαροσκεπής τάφος, με κόγχη και
αψιδωτή οροφή, του 3ου αι. μ.Χ.
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1. Γενική άποψη της ανασκαφής από ανατολικά.

Ο

σημερινός οικισμός της Πελασγίας στην
ανατολική Φθιώτιδα βρίσκεται στις νοτιοανατολικές υπώρειες του όρους Όθρυς,
σε υψόμετρο 216 μ. πάνω από το Μαλιακό κόλπο.
Σε απόσταση περίπου 3 χλμ. βορειοανατολικά του
οικισμού διακρίνονται τα ερείπια της Λάρισας Κρεμαστής, αρχαίας πόλης του νότιου τμήματος της Αχαΐας Φθιώτιδας, με σημαντική και αδιάλειπτη ιστορική διαδρομή από την Κλασική έως την ύστερη
Βυζαντινή εποχή.1
Η ανασκαφή στον λόφο «Άγιος Κωνσταντίνος»
στην παραλία Πελασγίας
Η παραλία απέχει από την Πελασγία περίπου 3,5
χλμ. προς νότο. Τμήμα της διασχίζεται από τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο πλαίσιο της κατα-

σκευής του οποίου διενεργήθηκε, κατά το χρονικό
διάστημα 1995-1998, ανασκαφή από την ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στις
νότιες υπώρειες του παρακείμενου στην παραλία
λόφου «Άγιος Κωνσταντίνος»2 και στο νοτιοδυτικό
τμήμα του παραλιακού παράδρομου (εικ. 1).
Αποκαλύφθηκε το νότιο, κατώτερο τμήμα
οχυρωμένης πόλης,3 της οποίας ο παράκτιος χώρος καταστράφηκε από την κατασκευή της εθνικής
οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης κατά τη δεκαετία του
1960. Ο οικισμός εντάσσεται πιθανώς σε ένα είδος
εγκατάστασης με ακρόπολη, σε απομονωμένη και
απότομη κορυφή, και «κάτω πόλη», σε κατωφερή
πλαγιά.
Ο οικιστικός χώρος είχε προσανατολισμό Α-Δ,
με μικρή απόκλιση. Ήταν οργανωμένος σε οικο-

Θέματα Αρχαιολογίας [τ.3.3] Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

369

Αριστέα Παπασταθοπούλου: Υστερορρωμαϊκός τάφος στην Αχαΐα Φθιώτιδα

δομικές ζώνες, των οποίων τα μεγέθη και η διαμόρφωση δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν με
ακρίβεια. Στο καλύτερα σωζόμενο δυτικό τμήμα,
ανασκάφηκε ζώνη οικιών σε μήκος (Α-Δ) πάνω από
90μ., πιθανόν αποτελούμενη από δύο, κατά πλάτος, σειρές. Τοίχοι πάχους 0,65-0,90μ. πολυγωνικής τοιχοδομίας, με γέμισμα από μικρότερους λίθους, εδραζόμενοι στον φυσικό βράχο, συνιστούσαν τον οικοδομικό ιστό αυτών των ζωνών. Οι παχύτεροι τοίχοι λειτουργούσαν και ως άνδηρα, λόγω
της μεγάλης κλίσης του εδάφους. Μέσα σε αυτό το
εξωτερικό πλέγμα, τοίχοι πάχους 0,40μ., οι οποίοι
κατά τόπους σώζονται σε ύψος μεγαλύτερο του 1μ.,
οικοδομημένοι σε οριζόντιους αρμούς και στρώσεις
διαφορετικού ύψους, από μικρούς, αδρά λαξευμένους λίθους στις όψεις, χωρίς συνδετικό υλικό και
γέμισμα από αργούς λίθους, διαμόρφωναν τα
δωμάτια κάθε οικιστικής ενότητας.4
Τα οικοδομικά τετράγωνα χωρίζονται από στενές οδούς.5 Ασβεστολιθικές πλάκες σε διάφορα
σημεία του οικισμού και σε διαφορετικά επίπεδα,
υποδηλώνουν την ύπαρξη βαθμιδωτά διαμορφωμένων λιθόστρωτων περασμάτων, τα οποία ακολου-

θούν την κατωφερική κλίση του εδάφους. Αξιοσημείωτη είναι η διευθέτηση τριών εισόδων, διαμορφωμένων με διακριτές κλίμακες με κατεύθυνση ΒΝ, οι οποίες είναι ίσως δηλωτικές ότι οι οικίες ήταν
στραμμένες στον νότο (εικ. 2).
Η οργάνωση του εσωτερικού στην οικία έχει τα
χαρακτηριστικά του τύπου με την «παστάδα», δηλαδή ένα προστώο χώρο, πίσω από τον οποίο, συνήθως προς βορρά, αναπτυσσόταν ο οίκος, όπου
περιλαμβάνονταν χώροι μαγειρέματος και λουτρού.
Από τα χρονολογήσιμα ευρήματα προκύπτει ότι η
εμφάνιση μιας τέτοιας μορφής οικίας στο δεδομένο
οικισμό τοποθετείται αρκετά πρώιμα μέσα στον ελλαδικό χώρο. Πλακόστρωτες αυλές, πηλόκτιστες
εστίες και θραυσμένα αγγεία, με ίχνη πυράς κατά
χώραν, υποδεικνύουν διάφορες οικιακές χρήσεις.
Τρεις τετραγωνισμένοι ογκόλιθοι, τοποθετημένοι σε
κανονικές αποστάσεις στο εσωτερικό μιας οικίας,
κοντά στην είσοδο, δηλώνουν τη θέση υπόστυλης
αυλής, με δύο στωικές όψεις, πιθανόν προοίμιο μικρής περίστυλης αυλής, η οποία, ως αρχιτεκτονικό
στοιχείο εμφανίζεται από τις αρχές του 4ου αι. π.Χ. 6

2. Περιγράμματα οικιών και λειτουργικά στοιχεία τους.
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3. Πήλινες αγνύθες.

4. Χάλκινα αγκίστρια.

Το πλήθος των θραυσμένων κεραμίδων, προερχόμενων από τα στρώματα καταστροφής, αποδεικνύει τον τρόπο στέγασης των οικιών.7
Τα κινητά ευρήματα συνίστανται, κυρίως, σε
μεγάλο πλήθος χρηστικής κεραμικής (πίθων, αμφορέων, λεκανών, χυτρών, λοπάδων κ.ά.), η οποία
αποδεικνύει τον οικιστικό χαρακτήρα της θέσης,
όπως και τα όστρακα των μελαμβαφών αγγείων
(κυλίκων, φιαλών, κυπέλλων, πυξίδων, ολπών, κανθάρων κ.α.). Αυτά καθορίζουν χρονικά τη διάρκεια
κατοίκησης του χώρου τουλάχιστον από το α΄ ήμισυ
του 5ου αι. π.Χ. έως και τον 4ο αι. π.Χ. 8
Χαρακτηριστική είναι η συσσώρευση πήλινων
αγνυθών (εικ. 3), σε ορισμένα δωμάτια, όπου συμπεραίνεται η εγκατάσταση όρθιου αργαλειού. Επίσης, άξια αναφοράς είναι τα μεταλλικά αντικείμενα που βρέθηκαν σε σημαντική ποσότητα, σιδερένια καρφιά από τις ξυλοδεσιές, ελάσματα κάθε
είδους, χάλκινα αγκίστρια (εικ. 4) και βαρίδια ψαρικής από μόλυβδο –που δηλώνουν την κύρια ασχολία των κατοίκων– σιδερένια εργαλεία (μαχαίρια,
μικρά δρεπάνια, σμίλες, λαβίδες), νομίσματα και λίθινα (τριπτήρες και τριβεία). Η σωρεία των μεταλλικών αντικειμένων συνδέεται πιθανόν με την πιστοποιημένη ύπαρξη μεταλλοφόρου ζώνης στην
περιοχή.9

Δημόσια κτήρια δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά αυτά πιθανόν ανεγέρθηκαν σε τόπο που δεν διερευνήθηκε.
Οι τάφοι είναι οργανωμένοι κατά συστάδες ή
τοποθετημένοι επάλληλα, με ιδιαίτερη πυκνότητα
στο ανατολικό τμήμα του ανασκαμμένου χώρου.
Συνολικά εντοπίστηκαν και ερευνήθηκαν 71 τάφοι
(68 στον λόφο και τρεις στον παράδρομο). Ένας
κιβωτιόσχημος τάφος βρέθηκε συλημένος στη δυτική πλαγιά, ενώ στην ανατολική τέσσερις τάφοι
καταστράφηκαν από τον εκσκαφέα, προτού
ξεκινήσει η ανασκαφή.
Η αφθονία του οικοδομικού υλικού και το
μαλακό βραχώδες υπέδαφος της περιοχής10 επηρέασαν τη χωροθέτηση και την κατασκευή των
τάφων. Οι περισσότεροι τάφοι κατασκευάστηκαν
είτε με λιθολόγηση των ερειπωμένων κτηρίων, είτε,
πολλές φορές, στο εσωτερικό τους, είτε στις κοιλότητες του υποκείμενου βράχου. Τυπολογικά οι
τάφοι κατατάσσονται στις συνήθεις κατηγορίες των
κεραμοσκεπών (εικ. 5), λακκοειδών (εικ. 6) και κιβωτιόσχημων (εικ. 7), ενώ μοναδικοί ήταν ένας εγχυτρισμός βρέφους σε αμφορέα, τοποθετημένο μέσα
σε βραχώδες κοίλωμα, και ένας κτιστός καμαροσκεπής τάφος (Τ56), ο οποίος κατασκευάστηκε σε
επαφή με τη νότια όψη προγενέστερου τοίχου.
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Ο κτιστός καμαροσκεπής τάφος
Ο κτιστός καμαροσκεπής τάφος είναι περίπου
ορθογώνιος (εξωτ. διαστ.: 2,57 x 2,35 x ύψ. 0,90μ.)
και έχει προσανατολισμό περ. Ν-Β, με την είσοδο
στα νότια. Τα τοιχώματά του θεμελιώθηκαν στο έδαφος, σε παλαιότερο τμήμα τοίχου και σε αδρά λαξευμένο βράχο, τμήματα των οποίων συμπεριελήφθησαν στη δυτική και βόρεια κλίνη (εικ. 8). Για την
κατασκευή των τοιχωμάτων του θαλάμου και των
κλινών χρησιμοποιήθηκε μικτό σύστημα δόμησης από επάλληλες σειρές λαξευτών λίθων και οπτόπλινθων συνδεδεμένων με ασβεστοκονίαμα (opus
mixtum). Στο βόρειο τοίχωμα είχε κατασκευαστεί

5. Κεραμοσκεπής τάφος.
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μικρή ορθογώνια κόγχη (διαστ. 0,34 x 0,41 x 0,30μ.).
(εικ. 9). Στην απέναντι νότια πλευρά διαμορφώθηκε
η είσοδος (πλ. 0,68μ.) ψηλότερα από το ταφικό δάπεδο, με λίθινες παραστάδες, που έκλεινε από την
εξωτερική πλευρά με λίθινη ορθογώνια πλάκα (διαστάσεων 0,76 x 0,40 x 0,07μ). Το εσωτερικό του τάφου είχε Π-σχημη διαρρύθμιση. Αμέσως μετά την
είσοδο υπήρχε ένας στενός διάδρομος (διαστ. 1,43
x 0,65μ.) και ένα Π-σχημο θρανίο (ύψ. 0,60μ., πλάτ.
0,70μ.) κατά μήκος των εσωτερικών τοίχων του θαλάμου. Το περιχείλωμα της ανατολικής κλίνης αποτελείτο από τρεις, επάλληλες καθ’ ύψος, σειρές
οπτόπλινθων συνδεδεμένων με κονίαμα.

6. Λακκοειδής τάφος.
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Η στέγη του τάφου είχε καταρρεύσει εντός του
ταφικού θαλάμου. Τόσο από τη γένεση της καμάρας όσο και από το οικοδομικό υλικό που κατέκλυζε τον τάφο, συμπεραίνουμε ότι αυτή ήταν
κατασκευασμένη με επάλληλες σειρές οπτόπλινθων και μικρών λίθων συνδεδεμένων με παχύ
στρώμα ασβεστοκονιάματος (opus mixtum).
Ίχνη ζωγραφικής διακόσμησης δεν διαπιστώθηκαν. Οι όψεις των τοιχωμάτων εσωτερικά και
εξωτερικά, όπως και οι κλίνες, είχαν επιχριστεί με
ασβεστοκονίαμα, όπως διαφαινόταν από τα κατά
7. Κιβωτιόσχημος τάφος.

τόπους σπαράγματα, στοιχείο ότι ο τάφος ήταν
υπέργειος και ορατός από τις τρεις πλευρές του.
Βρέθηκαν υπολείμματα χωμάτινου δαπέδου, με
χαλίκια και μικρές πέτρες πακτωμένα στον αδρά
διαμορφωμένο βράχο εξωτερικά, δυτικά και
νοτιοανατολικά, του τάφου.
Η ταφική επίχωση ήταν διαταραγμένη από τη
συνεχή χρήση και πιθανώς ο τάφος είχε συληθεί με
σημείο εισόδου την οροφή. Από το εσωτερικό του
τάφου συλλέχθηκε ένας λύχνος (K11441) (εικ. 10)
και δύο χάλκινα νομίσματα οξειδωμένα, κακής
διατήρησης, μη αναγνώσιμα. Στον διάδρομο (εικ. 11)
αποκαλύφθηκαν συγκεντρωμένα οστά ανακομιδών,
θραύσματα γυάλινων αγγείων, θραύσματα σιδερένιου εγχειριδίου, μία κωνική πήλινη αγνύθα.
Με βάση τον ταφικό αρχιτεκτονικό τύπο11 και
τον λύχνο (K11441),12 η κατασκευή και η χρήση του
τάφου μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά τουλάχιστον
σε όλο το α΄ ήμισυ του 3ου αι. μ.Χ., με πιθανή και τη
μεταγενέστερη χρήση του.
Ο συγκεκριμένος τάφος αποτελεί ένα από τα
ελάχιστα παραδείγματα λιθοπλινθόκτιστων καμαροσκεπών τάφων της ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου
που έχουν ανασκαφεί μέχρι πρόσφατα στην ανατολική Φθιώτιδα. Κοντινότερα τυπολογικά παράλληλα στην περιοχή (ΒΑ Φθιώτιδα) αποτελούν δύο
κτιστοί τάφοι παλαιοχριστιανικών χρόνων που ερευνήθηκαν το 1994 στον Αχινό (αρχαίο Εχίνο). Συγκεκριμένα, κατά τις εκσκαφές για την ανέγερση
οικοδομής σε οικόπεδο που βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του νεκροταφείου του αρχαίου
Εχίνου αποκαλύφθηκαν δύο κτιστοί τάφοι μέσα σε
λάξευμα στο βράχο, κτισμένοι με αργούς λίθους,
σειρές οπτόπλινθων και ασβεστοκονίαμα, στεγασμένοι με καμαρωτή οροφή που είχε καταπέσει. Το
εσωτερικό των τάφων βρέθηκε πολύ διαταραγμένο
λόγω των διαδοχικών χρήσεων και της κατάρρευσης της οροφής.13
Τοπογραφία - Ιστορικά στοιχεία
Η περιοχή χωροθετείται στην Αχαΐα Φθιώτιδα, η
οποία κατά τους κλασικούς χρόνους ανήκε στην
περιοικίδα ζώνη, στην περιφέρεια δηλαδή της πολιτικής χώρας της Θεσσαλίας και ήταν εξαρτημένη
στην τετράδα της Φθιώτιδας, με κέντρο τη Φάρσαλο. Η έντονη δραστηριοποίηση μιας πόλης στην
περιοχή της περιοικίδας ήδη από τον 5ο αι. π.Χ.
είναι τεκμήριο για την πρώιμη ανάπτυξη αυτής της
μορφής εγκατάστασης στην περιφέρεια της χώρας
των Θεσσαλών. Το κοντινότερο χρονολογικό παράλληλο της παρούσας οχυρής τοποθεσίας στη
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8. Άποψη από βόρεια του εσωτερικού του κτιστού καμαροσκεπούς τάφου.

θέση Άγιος Κωνσταντίνος στην παραλία Πελασγίας, αποτελεί η θέση Σωρός πάνω από τον Βόλο.14
Η δημιουργία του συγκεκριμένου οικισμού ίσως
σχετίζεται με τις νέες κοινωνικές συνθήκες από τις
αρχές του 5ου αι. π.Χ., οπότε η αντίδραση στο σύστημα των δυναστειών και στις μεταξύ τους αντιζηλίες οδήγησε στη συνάθροιση των φτωχότερων
τάξεων με στόχο την οικονομική ευημερία, επαφές
και εμπορικές σχέσεις με την Αθήνα μετά την εποχή του Κίμωνα, την αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών και την προώθησή τους προς
άλλες περιοχές, την αυτάρκεια λόγω της σχέσης
με τη θάλασσα και την εκμετάλλευση της προσοδοφόρας σε αμπέλια ορεινής ενδοχώρας και,
τέλος, την ευνοϊκή διάθεση προς την περιοικίδα
ζώνη από όλους τους ηγεμόνες, από τους τυράννους των Φερών Ιάσονα και το διάδοχό του Αλέξανδρο έως τον Φίλιππο Β΄, ιδιαίτερα μετά τη συνθήκη της Κορίνθου το 338 π.Χ.15
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Η απουσία επιγραφικών μαρτυριών, αλλά και οι
αόριστες πληροφορίες που παρέχουν οι αρχαίοι
συγγραφείς για την ύπαρξη παράλιας πόλης στην
Κλασική εποχή, δυσχεραίνει την απόδοση των οικιστικών λειψάνων του λόφου σε κάποια συγκεκριμένη πόλη της Αχαΐας Φθιώτιδας.
Στα τέλη του 1ου αι. π.Χ. ο Στράβων16 αναφέρει
τη μεσογαία πόλη ως Λάρισα Κρεμαστή ή Πελασγία, αλλά δεν κάνει καμία αναφορά για την ύπαρξη
παράλιας πόλης.17 Οι Διόδωρος18 και Λίβιος19 αναφέρουν αόριστα το λιμάνι της Λάρισας Κρεμαστής,
όπου αποβιβάστηκε με τον στρατό του ο Δημήτριος Πολιορκητής το 302 π.Χ. και κατέλαβε με έφοδο την πόλη, ενώ ο Παυσανίας20 την αντιπαραβάλλει ονοματικά με τη Λάρισα του Άργους και
την Πελασγίδα Λάρισα στον θεσσαλικό Πηνειό. Τα
μέχρι τώρα αρχαιολογικά τεκμήρια υποδεικνύουν
ότι η οχυρωμένη πόλη των κλασικών χρόνων στον
λόφο εγκαταλείφθηκε σταδιακά, ενώ πιθανότατα η
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κατοίκηση μετατοπιζόταν στον περίοικο χώρο. Λόγω της περιορισμένης ανεσκαμμένης έκτασης δεν
είναι δυνατό να ανιχνευθούν οι λόγοι εγκατάλειψης
της κλασικής πόλης. Ίσως αυτή οφείλεται σε πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω της πολιτικής αστάθειας εξαιτίας της βίαιης επιβολής της μακεδονικής
κυριαρχίας στην Αχαΐα Φθιώτιδα21 και στις καταστροφές του σεισμού22 του 426 π.Χ., ο οποίος έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Μαλιακού κόλπου.

9. Άποψη από νότια του εσωτερικού
του κτιστού καμαροσκεπούς τάφου.
Η κόγχη στο βόρειο τοίχωμα.

Αρκετά χρόνια αργότερα η παράλια περιοχή της
Λάρισας Κρεμαστής φαίνεται να ανέκαμψε δυναμικά. Νέος οικισμός οργανώθηκε και άρχισε να ευημερεί κατά την ύστερη Ελληνιστική περίοδο και τη
Ρωμαϊκή εποχή, όπως αποδεικνύεται από τους ανεσκαμμένους τάφους, αδιάψευστα τεκμήρια ενός
ακμαίου και εύρωστου οικονομικά πληθυσμού.23 Η
σταδιακή μετεγκατάσταση του τοπικού πληθυσμού
και η πιθανή αύξησή του24 με την έλευση νέων κατοίκων μετά τη μακεδονική κυριαρχία επέβαλαν
προφανώς την εκ νέου χωροθέτηση των δημοσίων
χώρων. Έτσι, σε τμήμα της εγκαταλελειμμένης πόλης, που ήδη κατά τον 2ο αι. π.Χ. είχε μεταβληθεί
σε ερειπιώνα, οργανώθηκε το νεκροταφείο του
νέου οικισμού.25
Το 1981, μερικές δεκάδες μέτρα ανατολικά του
λόφου, στη θέση Αγία Δύναμις αποκαλύφθηκαν
λείψανα μιας τρίκλιτης παλαιοχριστιανικής βασιλικής με αξιόλογα ψηφιδωτά δάπεδα,26 σημαντικό
εύρημα που τεκμηριώνει την συνέχιση της κατοίκησης στην παραλία, τουλάχιστον κατά την πρώιμη
Βυζαντινή περίοδο. Σε σωστική ανασκαφή, το
1989, στο ακρωτήριο της θέσης Παληόλακκα του
λιβαδιού Χελώνα, εντοπίστηκαν κατάλοιπα αρχαίου
φρουρίου.27 Επομένως, σύμφωνα με τα προς το
παρόν δεδομένα, η θέση του ελληνιστικο-ρωμαϊκού
πολίσματος θα πρέπει να αναζητηθεί στην παραλιακή πεδινή έκταση που ανοίγεται ανατολικά και
νοτιοανατολικά του λόφου. Ωστόσο, πρέπει να

10. Ο λύχνος K11441.
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11. Οστά ανακομιδών στον διάδρομο του κτιστού
καμαροσκεπούς τάφου.

επισημανθεί και η πιθανότητα να συνεχίστηκε η κατοίκηση στο δύσβατο σήμερα, ανώτερο τμήμα της
κλασικής πόλης προς την ακρόπολη, περιοχή αρχαιολογικά ανεξερεύνητη.
H άγνωστη παράλια πόλη πιθανότατα εντασσόταν στον χώρο επιρροής της Λάρισας Κρεμαστής, λόγω της μικρής απόστασης μεταξύ τους.28
Οι δύο πόλεις βρίσκονταν σε προνομιακή θέση, σε
άξονα Β-Ν, η Λάρισα Κρεμαστή επί του ανατολικού ορεινού περάσματος που συνδέει τη Θεσσαλία με τη νότια Ελλάδα και η άλλη σε προφυλαγμένο κολπίσκο.
Η θέση της άγνωστης πόλης υποδεικνύει έναν
λιμενικό σταθμό29 πάνω στη διαδρομή του θαλάσσιου εμπορικού δρόμου από τη Δημητριάδα μέχρι
τον Οπούντα,30 διαμέσου του διαύλου των Ωρεών,
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου δικτύου επικοινωνιών
και εμπορικών επαφών μεταξύ των οικισμών που
αναπτύσσονταν περιμετρικά στην ακτογραμμή του
Μαλιακού κόλπου, αλλά και άλλων ελληνικών πόλεων.31 Οι διαχρονικές, ασαφείς τοπογραφικά,

12. Ο λόφος «Άγιος Κωνσταντίνος»
στην παραλία Πελασγίας. Άποψη από νότια.

376

Θέματα Αρχαιολογίας [τ.3.3] Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Αριστέα Παπασταθοπούλου: Υστερορρωμαϊκός τάφος στην Αχαΐα Φθιώτιδα

αναφορές στο λιμάνι της Λάρισας Κρεμαστής και
μετέπειτα του μεσαιωνικού Γαρδικίου,32 αποδεικνύουν τη διασύνδεση των δύο τόπων, ορεινού
και παράκτιου. Πιθανότατα ο παράλιος οικισμός
των κλασικών χρόνων και το διάδοχο πόλισμα (εικ.
12) αποτέλεσαν το επίνειο,33 αρχικά της Λάρισας
Κρεμαστής, αργότερα του Γαρδικίου και στους
νεώτερους χρόνους της Πελασγίας. Σήμερα είναι
ένα γραφικό μικρό λιμάνι για μικρά καΐκια και ψαρόβαρκες και διάσπαρτες εξοχικές κατοικίες.
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ABSTRACT
A late Roman vaulted tomb in a classic unknown city of Achaia Fthiotida
The excavation on the hill «Agios Konstantinos» at Pelasgia Beach

Aristea Papastathopoulou
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Ephorate of Antiquitiesof Fthiotida and Evrytania, Greece
Themes in Archaeology Magazine 2019, 3(3): 368 - 379

The excavation to the south of the «Aghios Konstantinos» hill, adjacent to Pelasgia beach in the eastern
part of the prefecture of Fthiotida, revealed the remains of an unknown coastal town, which flourished from
the first half of the 5th to the 4th century BC. and perhaps constitutes the seaport of Larissa Kremasti. After
the middle of the 4th century B.C. the unknown coastal town is gradually abandoned. After the town
devastation there is the re-use of a significant part of the settlement as a cemetery, from the late hellenistic
to the early roman period. A built vaulted tomb provided with a niche, dating from the 3rd century A.D., is
unique and one of the few examples of its kind in eastern Fthiotida.
Key words: Pelasgia Beach, Larissa Kremasti, Achaia Fthiotida, late roman built, vaulted, tomb
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