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Τα στοιχεία που προέκυψαν από τις σω-
στικές ανασκαφές των τελευταίων δεκα-
ετιών στη Λαμία με αφορμή δημόσια και 
ιδιωτικά έργα, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 
της ελληνιστικής πόλης κάτω από τον 
σύγχρονο πολεοδομικό ιστό και συνθέ-
τουν την εικόνα της. Στα κυριότερα αρχαι-
ολογικά ευρήματα συγκαταλέγονται τμή-
ματα του τείχους, αρχιτεκτονικά κατάλοι-
πα οικοδομημάτων και τμήματα νεκροτα-
φείων. Η οχυρωμένη ακρόπολη και τα τεί-
χη, τα οποία περιέβαλαν την κάτω πόλη, 
συνέθεταν το αμυντικό σύστημα της 
αρχαίας Λαμίας. Τα αποτελέσματα πρό-
σφατων ανασκαφών συμπληρώνουν την 
εικόνα της πορείας του τείχους, προσθέ-
τοντας νέα στοιχεία στη γνώση μας για 
την αρχαία Λαμία.  
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Η Λαμία1 υπήρξε, μετά την Τραχίνα, η 
νεώτερη πρωτεύουσα της αρχαίας 
Μαλίδας, η επικράτεια της οποίας 
εκτεινόταν στην περιοχή του Σπερχει-

ού ποταμού και στο νότιο τμήμα της Όθρυος. 
Είναι κτισμένη σε σημείο «κλειδί» για τον έλεγχο 
της κοιλάδας του Σπερχειού. Η γεωγραφική θέση 
της έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορική της 
εξέλιξη και την μετέτρεψε πολλές φορές σε πεδίο 
συγκρούσεων των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων. 
Οι Μαλιείς και η πρωτεύουσά τους βρέθηκαν κατά 
καιρούς κάτω από την κυριαρχία των Θεσσαλών, 
των Μακεδόνων και των Αιτωλών. Μετά τα μέσα 
του 4ου αι. π.Χ. η πόλη βρέθηκε στη σφαίρα επιρ-
ροής των Μακεδόνων, στην οποία παρέμεινε έως 
το τέλος του αιώνα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα 
έγινε ο Λαμιακός πόλεμος (323-322 π.Χ.), κατά τη 
διάρκεια του οποίου ο Αθηναίος στρατηγός Λεω-
σθένης, ηγούμενος των συμμαχικών δυνάμεων των 
Αθηναίων, ανάγκασε τις δυνάμεις του Μακεδόνα 
στρατηγού Αντιπάτρου να οπισθοχωρήσουν έως 
την Λαμία, όπου τελικά αυτές κατέφυγαν, με συ-
νέπεια να ακολουθήσει η πολιορκία της πόλης. Ο 
Λεωσθένης σκοτώθηκε έξω από τα τείχη της πόλης 
και οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να λύσουν την πο-
λιορκία.2
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ου αι. π.Χ. διεξήχ-

θησαν πολλές συγκρούσεις μεταξύ Μακεδόνων και 
Αιτωλών που διεκδικούσαν τη στρατηγική αυτή 
περιοχή.3 Η ακμή της πόλης συμπίπτει με το τέλος 
της μακεδονικής κυριαρχίας στην περιοχή του 
Σπερχειού ποταμού και την απελευθέρωσή της από 
τον Δημήτριο Πολιορκητή (302 π.Χ.) και κορυφώ-
νεται με την προσχώρησή της στην Αιτωλική Συ-
μπολιτεία. 
Το 212 π.Χ. οι Αιτωλοί συμμάχησαν με τους 

Ρωμαίους εναντίον των Μακεδόνων. Το 208 π.Χ. 
οι Μακεδόνες με αρχηγό τον Φίλιππο Ε΄ συγκρού-
στηκαν πλησίον της πόλης με τους Αιτωλούς, τους 
οποίους νίκησαν και ανάγκασαν να κλειστούν 
στην ακρόπολη, όπου δεν κατόρθωσε να επιτεθεί ο 
Φίλιππος Ε΄. Στη συνέχεια, η συμμαχία Αιτωλών 
και Ρωμαίων διαλύθηκε και οι Ρωμαίοι στράφηκαν 
κατά των Αιτωλών και των συμμάχων τους Μα-
λιέων. Το 192 π.Χ. ο Αντίοχος, συνοδευόμενος από 
τον Αννίβα, τον Καρχηδόνιο στρατηγό, μετά από 
πρόσκληση των Αιτωλών, ήλθε στη Λαμία όπου 
ανακηρύχθηκε αρχιστράτηγος όλων των συμμά-

χων στον πόλεμο κατά των Ρωμαίων. Η σύγκρου-
ση του Αντιόχου με τους Ρωμαίους το 191 π.Χ. στις 
Θερμοπύλες έληξε υπέρ των Ρωμαίων και ο Φί-
λιππος Ε΄ έλαβε διαταγή από τους Ρωμαίους να 
επιτεθεί στη Λαμία, την οποία υπερασπίζονταν οι 
Αιτωλοί. Οι Μακεδόνες του Φιλίππου Ε΄ απέτυχαν 
στην κατάκτηση του βράχου της ακρόπολης.4 Η 
Λαμία κατελήφθη τον επόμενο χρόνο (190 π.Χ.) 
από τους Ρωμαίους, λεηλατήθηκε και περιήλθε σε 
παρακμή.5

Η ελληνιστική πόλη 
Οχύρωση - οικοδομήματα - νεκροταφεία 
Στην ανασύνθεση της ιστορικής τοπογραφίας της 
αρχαίας Λαμίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες συ-
νέβαλε η αποκάλυψη, στο πλαίσιο των σωστικών 
ανασκαφών στην περιοχή του πολεοδομικού ιστού 
της σύγχρονης πόλης, τμημάτων της οχύρωσης, 
οικοδομημάτων και τμημάτων των νεκροταφείων 
της αρχαίας πόλης.
Το αμυντικό σύστημα της αρχαίας Λαμίας, 

όπως και πολλών θεσσαλικών πόλεων, συνέθεταν η 
οχυρωμένη ακρόπολη και τα τείχη της κάτω πό-
λης6 (εικ. 1). Η ακρόπολη ήταν το κέντρο της άμυ-
νας της πόλης. Βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο 
της Λαμίας, στην κορυφή ενός βραχώδους λόφου 
έκτασης 16 στρεμμάτων περίπου, με κλίση Β-Ν και 
μέσο υψόμετρο 117 μ. Αποτελούσε τον ισχυρότερο 
κρίκο στην αλυσίδα των οχυρώσεων που προορί-
ζονταν για την επιτήρηση της κοιλάδας του Σπερ-
χειού, της παραλιακής οδού και του στενού περά-
σματος που οδηγεί διαμέσου της Όθρυος στη Θεσ-
σαλία.
Το λέσβιo σύστημα δόμησης με ασβεστολιθικές 

λιθοπλίνθους, το οποίο παρατηρείται στο κατώτε-
ρο τμήμα του βορειοδυτικού άκρου του περιβόλου 
της ακρόπολης, υποδεικνύει ότι η παλαιότερη φά-
ση της αμυντικής θωράκισης της πόλης των ιστο-
ρικών χρόνων πιθανώς χρονολογείται στην ύστερη 
Αρχαϊκή περίοδο, περί το 500 π.Χ. ή λίγο αργότε-
ρα, χωρίς να αποκλείεται ότι πρόκειται για αρχα-
ϊστικό τμήμα της οχύρωσης της Ελληνιστικής 
εποχής. Το ισόδομο τραπεζιόσχημο σύστημα δό-
μησης στην ίδια περιοχή της ακρόπολης αλλά και 
σε άλλα σημεία της, με την πρώιμη μορφή του, με 
λιθοπλίνθους από ασβεστόλιθο αλλά και κροκα-
λοπαγούς προέλευσης, χρονολογείται στις τελευ-
ταίες δεκαετίες του 5ου αι. π.Χ., ή στο α΄ ήμισυ του 
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1. Τοπογραφικό σχέδιο της σύγχρονης Λαμίας, με την θέση της ακρόπολης (Α) και της κάτω πόλης (Β)  
της αρχαίας Λαμίας, την πορεία του τείχους της κάτω πόλης (με διακεκομμένη γραμμή), τη ΝΑ πύλη αυτού  

του τμήματος του τείχους (Π) και τις θέσεις των αρχαίων νεκροταφείων (Ν).
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4ου αι. π.Χ.7 (εικ. 2). Η οχύρωση της ακρόπολης 
και της κάτω πόλης, η οποία πιθανώς οχυρώθηκε 
για πρώτη φορά μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ., επε-
κτάθηκε και συμπληρώθηκε από τον Μακεδόνα 
στρατηγό Αντίπατρο κατά την περίοδο του Λα-
μιακού πολέμου8 και ολοκληρώθηκε την εποχή της 
ένταξης της πόλης στην Αιτωλική Συμπολιτεία. 

Αυτή η οχύρωση κατασκευάσθηκε κυρίως με 
πώρινες λιθοπλίνθους κατά το ισόδομο και, κατά 
τόπους, κατά το ψευδοϊσόδομο ορθογώνιο σύ-
στημα δόμησης.
Το τείχος της κάτω πόλης, η οποία εκτεινόταν 

στα Ν-ΝΔ του λόφου της ακρόπολης, κατευθυνό-
ταν προς Ν, ΝΔ, Δ, ΒΔ και Β, περιέβαλλε τον λόφο 
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2. Διαδοχικά συστήματα δόμησης στο ΒΔ άκρο της οχύρωσης της αρχαίας ακρόπολης.
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του Αγίου Λουκά και ακολούθως, με κατεύθυνση 
Α-ΒΑ, κατέληγε στη δυτική πλευρά της ακρόπο-
λης.
Τα αποκαλυφθέντα τμήματα των τειχών της 

κάτω πόλης είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος τους 
δομημένα κατά το ισόδομο ή κατά το ψευδοϊσό-
δομο ορθογώνιο σύστημα δόμησης. Αποτελούνται 
από δύο παράλληλες σειρές λαξευμένων πώρινων 
ορθογώνιων λιθόπλινθων, μεταξύ των οποίων 
υπάρχει κενό πληρούμενο με χώμα και μικρούς λί-
θους. Η κρηπίδα της θεμελίωσής τους, η οποία 
ήταν τοποθετημένη σε τάφρο, εξέχει και στις δύο 
όψεις τους και η εξωτερική επιφάνειά τους, στα 
πιο επιμελημένα τμήματά τους, κοσμείται με εισέ-
χον ορθογώνιο πλαίσιο (περιτένεια).9 Το τείχος, 
προς ενίσχυσή του, φέρει κατά διαστήματα εγκάρ-
σια ζεύγματα και κατά μήκος του υπάρχει σειρά 
ισχυρών πυργοειδών κατασκευών.

Ένας από τους πύργους των τειχών της κάτω 
πόλης έχει εντοπισθεί στο βόρειο τμήμα τους, στην 
συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Καζούλη, στα 
δυτικά κράσπεδα του Κάστρου και διατηρείται ορα-
τός στο ισόγειο οικοδομής10 (εικ. 3) και μία από τις 
κύριες πύλες εισόδου στην πόλη βρισκόταν στο νο-
τιοανατολικό τμήμα της οχύρωσης, στο οικοδομικό 
τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Λεωνίδου, 
Παλαιολόγου Θερμοπυλών και Καποδιστρίου.
Η οικιστική ανάπτυξη της αρχαίας πόλης και η 

οργάνωση των νεκροταφείων της άρχισαν τουλά-
χιστον στο α΄ ήμισυ του 4ου αι. π.Χ., ενώ την ίδια 
εποχή ιδρύθηκε και το νομισματοκοπείο των Μα-
λιέων.11

Το διοικητικό, εμπορικό και θρησκευτικό κέ-
ντρο της πόλης, το οποίο περιέκλειαν τα τείχη, ταυ-
τίζεται με αυτό της σύγχρονης Λαμίας. Η ελληνι-
στική πόλη οργανώθηκε κατά τον ύστερο 4ο και 
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3. Κατάλοιπα πύργου του ελληνιστικού τείχους (στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Καζούλη).
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τον πρώιμο 3ο αι. π.Χ. και καταστράφηκε τον 2ο 
αι. π.Χ.
Συγκρότημα τυπολογικά συγγενές προς τα ηρώα 

Ελληνιστικής εποχής12 αποκαλύφθηκε κατά το με-
γαλύτερο τμήμα του στην οδό Αινιάνων (οικόπεδα 
Γ. Πολιτόπουλου και Κ. Πασιονίκου), με αφορμή 
τις σωστικές ανασκαφές για την οικοδόμηση των οι-
κοπέδων13 (εικ. 4).
Τα διατηρηθέντα οικοδομικά λείψανα στο υπό-

γειο της Δημοτικής Πινακοθήκης στην οδό Αινιά-
νων (εικ. 5) αποτελούν τμήμα στενωπού, η οποία 
χώριζε το οικοδομικό τετράγωνο της αγοράς της 
αρχαίας Λαμίας από εκείνο με το ηρώο.14 Θραυ-
σμένες κεραμίδες στέγης και ίχνη πυρκαγιάς στην 
επίχωση της αρχαίας οδού καθώς και μεγάλες πο-
σότητες αχρησιμοποίητων αγγείων και ειδωλίων 
του τέλους 3ου - α΄ ημίσεος 2ου αι. π.Χ. μαρτυρούν 
για τη λειτουργία κεραμικού κοροπλαστικού εργα-

στηρίου και καταστήματος πώλησης των προϊό-
ντων του στη νότια πλευρά της αγοράς, η οποία 
καταστράφηκε κατά το α΄ ήμισυ του 2ου αι. π.Χ.15

Στην πλατεία Αθ. Διάκου, στο υπόγειο του 
κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος διατηρούνται 
τα λείψανα του νοτιοανατολικού τμήματος μνη-
μειακού δημόσιου οικοδομήματος, ύστερης Κλα-
σικής - πρώιμης Ελληνιστικής περιόδου (β΄ ήμισυ 
4ου αι. π.Χ.), το οποίο μετασκευάστηκε σε δημόσια 
κρήνη κατά την όψιμη Ρωμαϊκή περίοδο (ύστερος 
2ος - 4ος αι. μ.Χ.).16 Το κτήριο βρισκόταν μεταξύ 
της αρχαίας αγοράς (οδός Αινιάνων) και του 
νοτιοδυτικού σκέλους του οχυρωματικού περιβό-
λου της αρχαίας Λαμίας.
Εκτός των τειχών έχει έλθει στο φως μικρό 

ναόσχημο οικοδόμημα στην οδό Παλαιολόγου, το 
οποίο χρονολογείται στα τέλη του 4ου αι. π.Χ.,17 
και το βόρειο τμήμα της παλαίστρας του γυμνα-
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4. Τμήμα αναλημματικού τοίχου του ανδήρου και κλίμακα του ηρώου στον χώρο της αρχαίας αγοράς (οδός Αινιάνων).
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5. Τα διατηρηθέντα οικοδομικά λείψανα στην «Αίθουσα της αρχαίας αγοράς»  
στο υπόγειο της Δημοτικής Πινακοθήκης (οδός Αινιάνων).
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σίου στην οδό Θερμοπυλών (εικ. 6), που οικοδομή-
θηκε μετά τα μέσα του 4ου αι. π.Χ. Η παλαίστρα, 
αμέσως μετά την καταστροφή της από σεισμό τον 
3ο αι. π.Χ., ανοικοδομήθηκε με κάποιες μετα-
σκευές στο λουτρό, ενώ περί τα τέλη του 2ου αι. 
π.Χ. καταστράφηκε και πάλι από σεισμό.18

Εκτός των τειχών, στα Β, ΝΑ και ΝΔ έχουν 
αποκαλυφθεί εκτεταμένα τμήματα των τριών νε-
κροταφείων της πόλης, η χρήση των οποίων 
εκτείνεται χρονικά από το β΄ ήμισυ του 5ου αι. π.Χ. 
έως και τον 3ο αι. μ.Χ., με κύρια περίοδο χρήσης, 
από το α΄ ήμισυ του 4ου αι. π.Χ. έως και το α΄ 
ήμισυ του 2ου αι. π.Χ.
Στο βόρειο νεκροταφείο, το οποίο εκτείνεται 

στους πρόποδες της βορειοδυτικής πλαγιάς του λό-
φου της ακρόπολης και ενός χαμηλότερου υψώμα-

τος στα ΒΔ του, έχει εντοπισθεί ένας σημαντικός 
αριθμός ελληνιστικών λαξευτών θαλαμωτών τά-
φων «μακεδονικού τύπου» (εικ. 7), η χρήση των 
οποίων εκτείνεται χρονικά στην Παλαιοχριστια-
νική περίοδο.19

Στο νότιο νεκροταφείο επικρατεί ο κιβωτιό-
σχημος τύπος τάφου από ορθογώνιες πλάκες από 
πωρόλιθο.20 Στην περιοχή του έχουν έλθει στο φως 
δύο ελληνιστικοί κτιστοί καμαροσκεπείς τάφοι 
«μακεδονικού» τύπου. Ο πρώτος βρίσκεται στην 
οδό Θερμοπυλών (οικόπεδο ιδιοκτ. ΑΜΑΚ)21 και 
ο δεύτερος στην οδό Κωνσταντινοπόλεως (οικό-
πεδο ανέγερσης του Νέου Δικαστικού Μεγάρου).22

Οι περισσότερες ταφές ήταν κτερισμένες 
κυρίως με τους κοινούς τύπους πήλινων αγγείων 
της Ελληνιστικής περιόδου,23 ενώ ορισμένοι περι-
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6. Λεπτομέρεια του λουτρού (μαρμάρινοι ποδονιπτήρες) της παλαίστρας του Γυμνασίου (οδός Θερμοπυλών).
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7. Λαξευτός θαλαμωτός ελληνιστικός τάφος στο Β νεκροταφείο (οδός Μαλιέων).

8. Αλαβάστρινη πυξίδα (β΄ ήμισυ 4ου - αρχές 3ου αι. π.Χ.)  
από κιβωτιόσχημο τάφο στο Ν νεκροταφείο (οδός Σκουφά).
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είχαν και άλλα, λιγότερο συνήθη είδη κτερισμά-
των, μεταξύ των οποίων χρυσά κοσμήματα και άλ-
λα πολύτιμα επείσακτα αντικείμενα24 (εικ. 8) που 
υποδεικνύουν, εκτός από την οικονομική ευμάρεια 
των κατοίκων της αρχαίας Λαμίας, εμπορικές 
σχέσεις και πολιτισμικές επιρροές από άλλες 
περιοχές.25

Η πρόσφατη αποκάλυψη τμήματος  
του αρχαίου τείχους της πόλης  
στην οδό Όθωνος αρ. 47  
(οικ. ιδιοκτησίας Αικ. Παπακωνσταντίνου) 
Μετά από αίτηση για ανέγερση διώροφης οικο-
δομής επί πυλωτής σε οικόπεδο εμβαδού 152,07 
τ.μ., η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυ-
τανίας διενήργησε σωστική ανασκαφική έρευνα 
(Νοέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019) σε όλη την 
έκταση του οικοπέδου. Οι αποκαλυφθείσες 
αρχαιότητες (εικ. 9) ανήκουν στο τμήμα του ανα-

τολικού σκέλους του αρχαίου τείχους της κάτω 
πόλης. Βόρεια αυτού σε όμορα οικόπεδα αλλά και 
νότια, επί της οδού Όθωνος, είχε κατά το παρελ-
θόν αποκαλυφθεί η πορεία του τείχους προς Β και 
Ν αντίστοιχα.26

Στο οικόπεδο υπήρχε παλαιά οικία, η θεμε-
λίωση της οποίας είχε καταστρέψει κατά τόπους το 
τμήμα του τείχους που διασχίζει το δυτικό τμήμα 
του οικοπέδου με κατεύθυνση Β-Ν (συν. μήκους 
15,56 μ.). Η ανώτερη επιφάνειά του εμφανίζεται 
1,86 μ. πάνω από το επίπεδο του άξονα της οδού 
Όθωνος. Εδράζεται στο φυσικό βραχώδες έδαφος 
της περιοχής του οποίου ακολουθεί τη φυσική 
κλίση.
Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου (εικ. 10), όπου 

ο φυσικός βράχος ανυψώνεται, το τείχος σώζεται 
σε ύψος πέντε δόμων (συν. σωζ. ύψος 1,86 μ.) κατά 
τη δυτική του πλευρά και τεσσάρων δόμων (συν. 
σωζ. ύψος 1,76 μ.) κατά την ανατολική. Εδράζεται 
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9. Σχεδιαστική αποτύπωση του τείχους στην οδό Όθωνος αρ. 47.
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σε βάθος 0,28 μ. στη δυτική πλευρά, ενώ η έδραση 
της ανατολικής πλευράς του αποκαλύφθηκε σε 
ύψος 0,11 μ. (0.00: το πεζοδρόμιο της οδού Όθω-
νος).
Στο κέντρο περίπου του οικοπέδου το τείχος 

έχει καταστραφεί ολοσχερώς κατά την προηγού-
μενη δόμηση του οικοπέδου και δεν αποκαλύφ-
θηκαν κατάλοιπά του. Νοτίως του βόρειου απο-
καλυφθέντος τμήματος του τείχους, στον χώρο 
όπου διακόπτεται η πορεία του, σε βάθος 0,30 μ. 
από το σημείο έδρασής του, αποκαλύφθηκε νεώ-
τερος τοίχος κατεύθυνσης Δ-Α, από μικρούς 
αργούς ασβεστόλιθους (διαστάσεων 3,20 x 0,70 μ., 
ύψ. 0,30 μ.).
Στο νότιο τμήμα του οικοπέδου (εικ. 11) το 

τείχος σώζεται σε ύψος τεσσάρων δόμων (συνο-

λικού ύψους 2,14 μ.) κατά τη δυτική του πλευρά 
και τεσσάρων δόμων (συν. σωζ. ύψος 1,83 μ.) κατά 
την ανατολική. Εδράζεται σε βάθος 3,13 μ. στη 
δυτική πλευρά του και σε βάθος 2,08 μ. στην ανα-
τολική πλευρά. Οι δύο όψεις του τείχους είναι επι-
μελώς λαξευμένες.
Είναι κατασκευασμένο κατά το ισόδομο ορθο-

γώνιο σύστημα από δύο παράλληλες σειρές λαξευ-
μένων ορθογώνιων πώρινων λιθόπλινθων (πλάτους 
2,60 μ.), οι οποίες σχηματίζουν τις δύο κύριες όψεις 
με εγκάρσια εσωτερικά ζεύγματα κατά διαστή-
ματα. Το κενό μεταξύ των δύο σειρών βρέθηκε 
πληρούμενο από χώμα, μικρούς αργούς λίθους κα-
θώς και πωρολιθική λατύπη. Η ανώτερη σωζόμενη 
επιφάνεια στο μεγαλύτερο τμήμα του τείχους ήταν 
αρκετά διαταραγμένη λόγω της προηγούμενης δό-
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10. Το βόρειο τμήμα του τείχους στην οδό Όθωνος αρ. 47 από ΝΔ.
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μησης. Ορισμένες λιθόπλινθοι βρέθηκαν θραυ-
σμένες και μετακινημένες.
Στην ανατολική πλευρά και στο νότιο τμήμα 

της δυτικής σειράς η θεμέλιος στρώση, η οποία 
παρακολουθεί την προς Ν κλίση του εδάφους, 
αποτελείται από πώρινους διάτονους λιθό-
πλινθους, οι οποίες εξέχουν ελαφρώς των υπερ-
κείμενων σειρών που συνίστανται από δρομικά 
τοποθετημένες λιθοπλίνθους.
Στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου, 

κάθετα στην ανατολική πλευρά του τείχους, απο-
καλύφθηκε ισχυρός τοίχος από λαξευμένους ασβε-
στολιθικούς δόμους κατεύθυνσης Δ-Α (μήκ. 4,30 
μ., πλάτ. 1,40 μ.), ο οποίος σώζεται σε ύψος δύο δό-
μων (συν. σωζ. ύψ. 1,00 μ.). Μεγάλο τμήμα της 
νότιας όψης του δεν αποκαλύφθηκε λόγω της 
ύπαρξης τσιμεντένιας βάσης της παλαιάς οικο-
δομής (διαστάσεων 2,10 x 1,50μ., ύψ. 0,65 μ.). Το 
βόρειο τμήμα του τοίχου «βαίνει» κάτω από τις 
επιχώσεις που καλύπτουν το βορειοανατολικό όριο 
του οικοπέδου, καθώς και προς τα όμορα Β και Α 
οικόπεδα και δεν αποκαλύφθηκε, επειδή υπήρχε 
κίνδυνος κατάρρευσης των επιχώσεων και βλάβης 
των όμορων ιδιοκτησιών. Πρόκειται πιθανότατα 
για τον νότιο τοίχο ορθογωνίου οικοδομήματος, ο 

βόρειος τοίχος του οποίου είχε αποκαλυφθεί στο 
όμορο προς βορρά οικόπεδο.27

Δεν επιχειρήθηκε η αφαίρεση τριών τετράγω-
νων πεδίλων από οπλισμένο σκυρόδεμα της 
παλαιάς οικίας λόγω του κινδύνου αποκόλλησης 
και ολοκληρωτικής καταστροφής του τείχους στα 
σημεία αυτά. Το νοτιοδυτικό άκρο του τείχους έχει 
επίσης καταστραφεί από τσιμεντένια βάση (πλά-
τους 1,25 μ.) η οποία «βαίνει» κάτω από το πε-
ζοδρόμιο της οδού Όθωνος.
Η λιγοστή κεραμική που συνίσταται από 

όστρακα κλειστών και ανοικτών αγγείων, υποδη-
λώνει χρήση του χώρου από το τέλος του 4ου αι. 
π.Χ. έως τον 1ο αι. π.Χ.
Κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Τοπικού Συμβου-

λίου Μνημείων Στερεάς Ελλάδας αποφασίστηκε η 
διατήρηση του νότιου τμήματος του τείχους σε κα-
τάχωση και του βόρειου τμήματος ως ορατού και 
επισκέψιμου.

  Θέματα  Αρχαιολογίας   [τ .4 .3 ]   Σεπτέμβρ ιος /Δεκέμβρ ιος  2020 369

11. Η ανατολική όψη του Ν τμήματος του τείχους στην οδό Όθωνος αρ. 47.
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ABSTRACT

Lamia during the Hellenistic period 
Recent revelation of part of the ancient city wall 
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The data resulted from the rescue excavations of recent decades in Lamia on the occasion of public and private 
projects, confirm the existence of the Hellenistic city under the modern urban web during the period and compose 
its image. The main archeological findings include parts of the wall, architectural remains of buildings and parts of 
cemeteries. The fortified acropolis, along with the fortification wall of the lower city, constituted ancient Lamia’s 
defense system. The results of recent excavations complete the insight of the wall course, adding new data to our 
knowledge of ancient Lamia.

Key words: ancient Lamia, Hellenistic period, fortification, wall, buildings, cemeteries
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