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II. ΡΩΜΑΪΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Ν1ΚΟΠΟΛΕΩΣ

ΥΠΟ ΣΩΤΗΡΙΟΥ I. ΔΑΚΑΡΗ

Κατά Δεκέμβριον τοϋ 1951 κατόπιν άδειας 
τοϋ Στοΰ 'Υπουργείου Παιδείας έπεχειρήθη 
μικρά σκαφική έρευνα εις μικρόν κτίσμα, κεί
μενον Ν.Δ. τοΰ κάστρου τής Νικοπόλεως και 
περί τό μέσον περίπου τής άποστάσεως τής με-

(διαστ. 3.90 χ 3.72 μ.), τό δέ δυτικόν (Β, διαστ. 
3.90 χ 4.18 μ.) έχει την νοτίαν πλευράν εντελώς 
ανοικτήν (είκ. 2).

Τοϋ τελευταίου τοΰτου χώρου ό δυτικός τοί
χος, ίκανώς ισχυρός (πάχος 1.16 μ.), ίνα συγκρα- 
τή καί τό υπέρ τήν καμαρωτήν οροφήν ϋψοϋμε- 
νον ίσως ποτέ κτίσμα (βλ. σχετικώς κατωτέρω), 
συγκλίνει ελαφρώς βορειότερον, δπως καί ό 
αντίστοιχος ανατολικός τοίχος ούτως, ώστε νά

Είκ. 1. Κάτοψις βάσεως τής ρωμαϊκής δεξαμενής.

ταξύ τής δυτικής πλευράς τοϋ φρουρίου καί 
τοϋ μεγάλου οικοδομήματος, σήμερον γνωστού 
ως «Μποϋφη» (είκ. 4)1. 'Η έρευνα έγένετο δα- 
πάναις ιδιωτών, άναμενόντων έκ τής άνασκα- 
ψής ταϋτης πλουσίους θησαυρούς.

Τό οικοδόμημα, διαστ. 3.90 x 7.90 μ., έχον 
τήν πρόσοψιν έστραμμένην προς νότον, έκαλύ- 
πτετο κατά τό 1/3 περίπου τοϋ υψους του υπό 
μεταγενεστέρων έπιχώσεων (ολικόν ϋψ. κτηρίου 
4.40 μ.).

Είναι ολόκληρον κατεσκευασμένον έκ κανο
νικών στρώσεων έξ οπτόπλινθων, πάχ. 4 εκ. 
καί διαστάσεων ενίοτε μέχρι 0.45-0.50 x 0.30 μ.

Άποτελεΐται έκ δυο σχεδόν τετραγωνικών 
χώρων (βλ. σχέδιον είκ. 1, ΑκαίΒ).Έκ τούτων τό 
μέν ανατολικόν είναι πανταχόθεν περίκλειστον

1 Περί τούτου ολίγα ίδέ Α. Φιλαλελφεα εν ΠΑΕ 
1913 σ. 107-109 καί είκ. 13.

περικλείηται έσωτερικώς χώρος τραπεζίου 
(σχεδ. είκ. 1 ,Β). Βορειότερον οί δυο οΰτοι τοί
χοι, θλώμενοι κατ’ άμβλεΐαν γωνίαν, σχηματί
ζουν ορθογώνιον κόγχην (1.80 x 0.90 μ.), καλυ- 
πτομένην έπίσης υπό στενωτέρας καμάρας, δια
τηρούμενης μέχρι τής γενέσεώς της (είκ. Ι,Β1 
καί είκ. 2).

Έπί τοΰ βορείου τοίχου ταϋτης καί κατά 
τό δυτικώτερον σημειον ανοίγεται παράθυρον, 
κατά 95 εκ. υψηλότερου τοϋ δαπέδου τής κόγ
χης, τ'περέχοντος τοϋ λοιπού δαπέδου ως κτι
στόν πεζοϋλιον.

Τό ανατολικόν τμήμα τοΰ κτηρίου, ώςείπον, 
ήτο πανταχόθεν περίκλειστου. Εύλογον δθεν 
ήτο νά άναμένη τις υπό τό σημερινόν έδαφος 
είσοδόν τινα.

Αί γενόμεναι δμως πέριξ τοϋ τετραγωνικού 
χώρου Α τάφροι οϋδεμίαν παρουσίασαν είσοδον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:53 EEST - 54.226.8.97



AE 1952 'Ρωμαϊκή δεξαμενή Νικβπόλεως 17

Το κυβικόν κρηπίδωμα, ΰψους 4.40 μ., ί- 
στατο περίκλειστου επί λίθινου λευκοϋ ποδιού, 
υψους 0.18 μ. καί πλάτους κατά τήν νοτίαν 
πλευράν 0. Ιδμ.

Προ τής νοτίας πλευράς πλακόστρωσις εκ 
μεγάλων τετραγώνων λευκών πλακών έσχημάτι- 
ζεν είδος αυλής ή πλατείας καί πιθανώς θά κα- 
τελάμβανεν ολόκληρον τον προς νότον τοΰ οι
κοδομήματος χώρον.

Είκ. 2. Ή νοτιά πλευρά τοΰ δυτικοΰ τμήματος 
τής δεξαμενής.

Προς έξακρίβωσιν περί τίνος έπρόκειτο καί 
τί περιεΐχεν ό χώρος ούτος έπέτρεψα τήν επί 
τοΰ κέντρου τής οροφής διάτρησιν τοΰ κρηπι
δώματος τοΰτου διά σιδηρομοχλοΰ. Όμοίαν δι- 
άτρησιν, βάθους 1 μ. περίπου, καί άλλοτε εΐ- 
χεν ύποστή ή άνω επιφάνεια τοΰτου ύπ’ αγνώ
στων, προσδοκώντων θησαυρούς.

Είκ. 3. Ή ανατολική πλευρά τοΰ κρηπιδώματος Α, 
καλυπτόμενη υπό ιζημάτων ασβεστίου.

Ή διάτρησις εγένετο μέχρι βάθους 2.50 μ. 
καί τι πλέον. Διεπιστώθη ούτως δτι έπρόκειτο 
περί συμπαγούς κτίσματος, χρησιμεΰοντος ως 
βάθρου ή κρηπιδώματος, προφανώς διά νά ΰπο- 
βαστάζη μέγα βάρος.

Ποιος ήτο ό ακριβής προορισμός του τό 
διηυκρίνισε, νομίζω, ή ανατολική εξωτερική 
πλευρά τοΰ κρηπιδώματος.

Διότι κατ’ εκείνην τήν πλευράν καί έν μέρει 
κατά τήν νοτίαν υπάρχουν παχέα στρώματα εξ 
άσβεστολιθικών ιζημάτων (πουρί), τά οποία 
έσχηματίσθησαν διά τής συνεχοΰς ροής ΰδατος 
(είκ. 3). Τά ιζήματα ταΰτα, καταλαμβάνοντα 
τήν κεντρικήν επιφάνειαν τοΰ τοίχου από τής 
κορυφής του μέχρι τοΰ λίθινου ποδίου, δια
κόπτονται υπό κανονικής αΰλακος, όπου ελλεί
πουν εντελώς τά ιζήματα. Προφανώς διά τής 
αΰλακος ταΰτης διήρχετο ό πήλινος σωλήν, ό

Είκ. 4. Ή πρόσοψις τοΰ οικοδομήματος «Μπούφη», 
όρωμένη έξ ανατολών.

όποιος παρημπόδιζε τον σχηματισμόν όμοιων 
στρωμάτων.

Καθίσταται λοιπόν φανερόν ότι τό κυβικόν 
τοΰτο κρηπίδωμα θά ύπεβάσταζεν έκτισμένην 
δεξαμενήν ΰδατος, εκ τής οποίας τό ΰδωρ, κα- 
ταγόμενον διά σωλήνος, διωχετεΰετο προς τήν 
άνατολικωτέραν περιοχήν τής πόλεως.

"Οτι τό πράγμα ούτως έχει, ένισχΰεται καί έκ

Είκ. δ. Τό βόρειον τμήμα τοΰ οικοδομήματος 
♦ Μπούφη». Δεξιά διακρίνεται πεσσός τοξοστοιχίας 

τοΰ υδραγωγού.

τής μεγάλης δεξαμενής τοΰ κτηρίου «Μποΰφη» 
(είκ. 4).

Εις τό οικοδόμημα τοΰτο κατά τήν βορείαν 
πλευράν πρόσκειται όμοια, αλλά πολύ μεγαλυ- 
τέρων διαστάσεων, κυβική κρηπίς (είκ. δ).

Παρά τήν βορειοδυτικήν γωνίαν τής δεξα
μενής άπέληγεν ό μέγας υδραγωγός, ό οποίος 
μετέφερε τό ΰδωρ εκ τοΰ 'Αγίου Γεωργίου -
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Λοΰρου είς Νικόπολιν, φερόμενος έπ'ι κτι
στών τοξοστοιχιών '. (Εις την είκ. 5 δεξιά εί
ναι ορατή είσέτι ή μεγάλη καμάρα τοΰ υδρα
γωγόν.) Έκεϊθεν ή μεγάλη τοξοστοιχία εκάμ- 
πτετο νοτιονατολικώς, διά νά άκολουθήση την 
κατεΰθυνσιν τής νοτίας πλευράς τοΰ 'Ρωμαϊ
κού περιβόλου κα'ι διά νά άρδευση τάς λοιπάς 
περιοχάς τής πόλεως. Το κρηπίδωμα λοιπόν 
τοΰτο τοΰ οικοδομήματος « Μποΰφη » ύπεβά- 
σταζε τήν μεγάλην, τήν κεντρικήν δεξαμενήν 
τής πόλεως, δπου κατέληγεν ό μέγας υδραγω
γός κα'ι όπόθεν τά ΰδατα διά σωλήνων θά κα- 
τενέμοντο εις μικροτέρας δεξαμενάς.

Ότι και ή μεγάλη αυτή κρηπίς ΰπεβάσταζε 
δεξαμενήν κα'ι διά πήλινων σωλήνων τό ύδωρ 
κατήγετο εκείθεν προς άλλα σημεία, δεικνύουν 
τά παχύτατα εδώ στροόματα άσβεστολιθικών 
ιζημάτων, τά όποια διακρίνονται κατά τήν ανα
τολικήν πλευράν τοΰ κυβικοΰ κρηπιδώματος. 
Κατά τό αριστερόν μάλιστα άκρον τής κρηπΐ- 
δος κα'ι προς τά άνω διακρίνεται όμοια κανο
νική αΰλαξ, στερούμενη Ιζήματος, δηλοΰσα τήν 
διά τοΰ σημείου εκείνου κάθοδον τοΰ πήλινου 
άγωγοΰ τής δεξαμενής *. 1

1 Ίδέ ΠΑΕ ε. ά. σ. 91 καί Φ. Πέτσαν έν ΑΕ 
1950 - 51, Χρονικά σ. 40 είκ. 17 καί 18.

5 Τό οικοδόμημα τοΰτο άρα δέν δύναται νά εί
ναι οΰτε άνάκτορον οΰτε λέσχη οΰτε βουλευτήριον 
(Α. ΦίΛΑΔΕΛΦΕΥΣ, ε.ά. σ. 109), άλλά μέγα οικοδόμημα, 
έχον σχέσιν μέ τήν ΰδρευσιν τής πόλεως, χρησιμεϋον

Αί κατά πάντα δμοιαι άναλογίαι, άλλ’ είς 
μικροτέραν βεβαίως κλίμακα, αί όποϊαι διεπι- 
στώθησαν καί είς τό περιγραφέν κτίσμα τής 
είκ. 1 καί 2, βεβαιοΰν δτι καί εδώ ΰπεράνω 
τοΰ κρηπιδώματος ΰπήρχεν όμοια δεξαμενή, ή 
οποία, παραλαμβάνουσα τόΰδωρ εκ τοΰ κτηρίου 
«Μποΰφη», τό διωχέτευε διά σωλήνος προς τήν 
γειτονικήν περιοχήν.

Τά διαφεΰγοντα εκ τής δεξαμιενής καί τών 
σωλήνων ΰδατα έσχημάτισαν ολίγον κατ’ ολίγον 
τά έπικαθήμιενα άσβεστολιθικά στρώματα. Καί- 
τοι τό έδαφος προς « Μποΰφη » δέν παρουσιά
ζει αισθητήν ανωφέρειαν, δμως αυτή μόνη ή 
διαφορά ΰψους τών δΰο δεξαμενών έπέτρεπε τήν 
διοχέτευσιν τοΰ ΰδατος έκ τής μιεγάλης δεξαμε
νής προς τήν μιικροτέραν.

Τοΰ ετέρου τετραγωνικοΰ τμιήματος Β, μή 
άνασκαφέντος μέχρι τοΰ δαπέδου καί καλυπτο- 
μένου υπό βάτων, δέν διηυκρινίσθη ό προορι
σμός. Κατ’ αναλογίαν δμως προς άλλα δμοια 
ρωμαϊκά οικοδομήματα, τοΰτο θά έπεΐχε θέσιν 
κρήνης, τό δέ υπερβολικόν πάχος τοΰ δυτικοΰ 
τοίχου (1.16-1.40 μι.), μιή δικαιολογοΰμενον διά 
τήν ΰποστήριξιν τών μικρών καμαρών τοΰ άνοι- 
κτοΰ χιόρου Β, υποδηλώνει δτι μέχρις έκεϊ πι- 
θανώτατα έ'φθανεν ή τιποβασταζομένη δεξαμενή.

ώς νυμφαΐον, κρήνη καί δεξαμενή καί πιθανώς καί 
βαλανεΐον. Τό άνασκαφέν μικρότερον οικοδόμημα 
άποτελει σμικρογραφίαν τοΰ κτηρίου τούτου.
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