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Άναακαφη Άλυξίας. Νικόηολις.
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σωρός μαρμάρων δέν άνήκεν εις τον ιερόν του Ηρακλέους,
άλλ’ εις

έπιτάφιον

μνημεΐον τοΟ 2ου μ. X. αίώνος

κτισθέν διά μαρμάρων τοΟ αρχαίου Ηρακλείου. Διά της
άνασκαφής τροποποιείται ή πρότερον γενομένη τοΟ έτους
τούτου άναπαράστασις οΰσιωδώς, καθ’ήν το ΜαυσωλεΤον
τοίίτο ήτο εν μικρογραφία παρόμοιον προς τδ έν Αλικαρνασσφ τοιοΟτον ή μάλλον προς το έν Ξάνθω της Αυκίας,
τ'ο λεγόμενον των Νηρη'ίδων. ’Ήδη αντί τοΟ ύποτεθέντος
ναΐσκου επί τοΟ ύψηλοΟ τετραγώνου βάθρου έδείχθη, δτι
υπήρχε

μόνον άπλοΟν

στηθαΐον,

κοσμούμενον

κατά

τάς γωνίας οι’ ορθοστατών δίεδρων. Ύπό τήν Ν.Δ. γω
νίαν εϋρέθη εφέτος το καλλίτερον διατηρηθέν άκρωτήριον.

Έπί τοΟ άκρωτηρίου τούτου

άετοΟ κρατοΟντος

ύπάρχει παράστασις

διά τοΟ ράμφους

στέφανον,

οΰτω

δέ δι’ άετοΟ καί στεφάνου θά συμπληρωθη καί το κενόν
τοΟ έν Άθήναις άποκείμένου έκ προηγουμένης σκαφής
τεμαχίου. Τό δλον κτίσμα ώμοίαζε προς μέγαν τετράγω
νον βωμόν μετά 4 κάτω βαθμιδών καί ΊωνικοΟ άνω θριγκοΟ, έφ’ οδ τό μετά τών ακρωτηρίων στηθαΐον. Κοσμή
ματα τούτου έπιφανή ήσαν κάτω μέν γρΟπες, άνω δε οί
αετοί εν φυτικοΐς συμπλέγμασι τής κορωνίδος. Εγγύς
άνευρέθη καί βωμός μαρμάρινος στρογγύλος κοσμούμε
νος διά παγκάρπων καί βουκρανίων άναγλύπτων. Ιο ση
μαντικόν έπί τοΟ βωμοΟ τούτου εινε οπή κυλινδρική δια
μέτρου Ο, 09, διήκουσα έκ τών άνω μέχρι τής βάσεως
τοΟ βωμού, έμφαινουσα δέ τήν διά ταύτης διαρροήν τών
νεκρικών χοών.
Έδαπανήθησαν εϊς τήν άνασκαφήν ταύτην δρχ. 3,072,70.
Όγδόην άνασκαφήν ένήργησεν ή εταιρεία έν Νικοπόλει τής ’Ηπείρου Διά τοΟ κ. Ά. θ. Φιλαδελφέως μετά
τήν έπί διετίαν διακοπήν αύτών. Καί πρώτον άπεκαλύ-
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ΠΛΕ 1921

'Ανασκαφεί Νικοηόλεως.

φθη ή προς Α καί Δ. πλευρά, έν μέρει δέκα! ή προςΒ. τοΟ
ναού τού "Αρεως καί ΙΙοσειδώνος έπί τοΟ ορούς Μιχαλίτσι.
Άνευρέθησαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη, άποτμήματα
γλυπτών καί τινες όγκόλιθοι της μεγάλης Λατινικής
επιγραφής.

Μετά τούτο ήρευνήθη έτερος χώρος, ένθα

έφάνησαν δυο εύμεγέθεις οίκοδομαί μετά ψηφιδωτών, δει—
κνύουσαι, ότι εινε χριστιανικά! των πρώτων μ.Χ. αιώνων
καί σύγχρονοι προς τήν Βασιλικήν τού Δουμετίου, δμοιάζουσαι δέ πολύ προς ταύτην καί εις τά εύρήματα καί εις
τά ψηφιδωτά, ώσεί ήσαν έργα τού αύτού τεχνίτου. Μέχρι
πέρατος τών άνασκαφών, κατά τήν έκθεσιν τού κ. εφόρου,
δεν διεκρίθη άν ήσαν ναοί Χριστιανικοί, διότι δεν άνευρέθη το ιερόν ή ή μεγάλη άψίς, έν ή τοΟτο περιλαμβά
νεται. Ίσως ήσαν βαπτιστήρια, άνευρεθεισών έν άμφοτέραις μαρμάρινων λαρνάκων καί κ.ολυμβηϋ'ρών. Είνε
δέ γνωστόν, δτι ή Νικόπολις ύπήρξε πυρήν Χριστιανισμού
διά τήν έν αύτή έπί τινα χρόνον παρουσίαν τού Αποστόλου
Παύλου. ’Εντός τού μεγάλου ψηφιδωτού μήκους 12 μ.
X 6,30, άνευρέθη πληθύς πλακούντων ύελώδους μάζης,
έτεροι δέ τοιοΰτοι τεθραυσμένοι εις μικρά τεμάχια εύρέθησαν εις μεγάλους σωρούς, έχρησίμευον ο’ ίσως πρός
κατασκευήν τών ψηφιδωτών

Πλήν τών έρευνών τούτων

δ κ. έφορος έτακτοποίησε τό έν Πρεβέζη μικρόν Μουσεΐον, μετενεγκών τάς μεγάλας λάρνακας τής Νικοπόλεως καί τά άλλα εύρήματα καί λέοντα μαρμάρινον δκλάζοντα, ώς τον τής Χαΐρωνείας, κατώρθωσε δέ διά πολλού
κόπου καί προσπαθειών νά κατασκευασθή τέλος καί τοπο
γραφικός χάρτης τής Νικοπόλεως, έργον δηλ. σπουδαιότατον διά τήν μελέτην καί συμπλήρωσιν τής μεγάλης καί
πολυτίμου έν Νικοπόλει εργασίας.—Έδαπανήθησαν εις
τήν. έργασίαν ταύτην δραγ. 3,971,75.
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