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7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Έν Νικοπόλει εφέτος ένηργήθη ή έκκαθάρισις ολοκλήρου τοΰ Ιεροϋ βή
ματος και των εκατέρωθεν αύτοΰ παστοφορίων, ήτοι τό εγκάρσιον κλιτός τοΰ 
πέρυσιν άνευρεθέντος μεγάλου παλαιοχριστιανικού ναοΰ' διά τον ακριβή δέ 
τοΰ βήματος προσδιορισμόν ή άνασκαφή έπεξετάθη και εις έλάχιστον μέρος 
τοΰ κυρίως ναοΰ, ως δεικνύει ή συνημμένη κάτοψις (Εικ. 1). Έκ τής άνασκα- 
φής ταΰτης διεπιστώθη, δτι ή άνασκαπτομένη βασιλική είνε πεντάκλιτος.

Λεπτομερέστερον τά άνευρεθέντα κατά τάς έφετεινάς άνασκαψάς έχουσιν 
ούτως: άπεκαλΰφθη πρώτον ολόκληρον τό συγκρότημα τής εν τω μέσφ τοΰ 
ίεροΰ βήματος αγίας τραπέζης τοΰ ναοΰ μετά των τεσσάρων βάσεων τοΰ ΰπε- 
ράνω αυτής κιβωρίου καί τής προ τής 'Αγίας τραπέζης μαρμάρινης βαθμΐδος,

Είκ. 1. Τό άποκαλυφΰέν ανατολικόν τμήμα τής βασιλικής Β Νικοπόλειος.

ένθα ΐστατο ό λειτουργός, ως παρατηρεϊται τοΰτο καί εις βωμούς τής άρ- 
χαιότητος (πλάξ προθύσεως). Δεύτερον προσδιωρίσθη τό μήκος καί πλά
τος των εκατέρωθεν τής 'Αγίας τραπέζης θρόνων των πρεσβυτέρων (4.10 
X 1.20 μ.) καί τρίτον καθωρίσθη τό σχήμα τής σολέας, ήτις άνευρέθη 
μεν άτυχώς λίαν κατεστραμμένη διεσώθησαν έν τούτοις άφ’ ενός μέν 
ίχνη τοΰ δαπέδου αυτής κατά την δυτικήν καί βορείαν πλευράν καί 
άψ’ ετέρου άνευρέθησαν δύο πεσσίσκοι σολέας τετράγωνοι κατά τάς βάσεις 
καί πολυγωνικοί άνω, δι’ ών δύναται νά άποκατασταθή τό τετράγωνον αυ
τής σχήμα τό έκτεινόμενον έν τω μέσω των εκατέρωθεν πεσσών, τών χωρι- 
ζόντων τό βήμα τοΰ κυρίως ναοΰ.

Ούτω μετά τών πέρυσιν άνευρεθέντων λοιπών μερών, ήτοι τοΰ έν τή 
άψΐδι υπερυψωμένου κτιστοΰ μετά πέντε βαθμιδών βάθρου τοΰ έπισκοπικοΰ
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θρόνου και τοΰ εκατέρωθεν τής αγίας τραπέζης σύνθρονού των πρεσβυτέρων 
δΰναται πλέον νά άναπαρασταθή ακριβώς τό σχήμα τοΰ ίεροϋ βήματος τής 
μεγάλης ταύτης χριστιανικής βασιλικής τής Νικοπόλεως, περί τής σημασίας 
τοΰ οποίου θά πραγματευθώμεν έν καιρώ έν τή Άρχ. Έφημερίδι.

Πλήν τοΰ προσδιορισμοΰ τοΰ ίεροΰ βήματος τοΰ ναοΰ έγένετο εφέτος 
και ή τελεία έκκάθαρσις των εκατέρωθεν αΰτοϋ διαμερισμάτων, των καλού
μενων παστοφορίων (έπεχόντων την θέσιν τής Προθέσεως καί τοΰ Δια
κονικού των βυζαντινών ναών).

Διά τούτων σχηματίζεται τό ευρυτατον εγκάρσιον κλιτός τοΰ ναοΰ, χω
ρίζονται δέ τοΰ βήματος διά μαρμάρινων πεσσών (άνά δυο εκατέρωθεν, εξ 
ών ό εις μόνον δεξιά άνευρέθη κατά χώραν) άποκλειομένων κατά τάς βάσεις 
διά θωρακίων. Πεσσοί καί θωράκια, επί στυλοβατών τοποθετημένα, έ'χουσι 
κατασκευασθή εξ αρχαίου ΰλικοΰ,διά θωράκια δέ μετεχειρίσθησαν φατνώματα 
αρχαίου κτίσματος, εξ ών πολλά τεμάχια άνευρέθησαν κατά τάς άνασκαφάς.

Φατνοήιατα. ά'ρτια (μήκ. '2.30 μ.) άνεψάνησαν καί παρά τούς εκατέρω
θεν τής άψΐδος τοίχους τοΰ εγκαρσίου κλιτούς εις άπόστασιν 1.15 μ. τοποθε
τημένα, δι’ ών σχηματίζονται διάδρομοι, οΐτινες είνε συνέχισις τής περί την 
αψίδα άναφανείσης διόδου' τά φατνώματα ταΰτα δι’ αναγλύφων κλιματίδων, 
πανοπλιών καί ερώτων κεκοσμημένα είνε καλής έκτελέσεως καί δύνανται νά θε- 
ωρηθώσι ώςτά ά'ριστα τοΰ είδους τούτου μεταξύ των έν Έλλάδι άνευρεθέντων.

Τά παστοφόρια χωρίζονται τών πλαγίων κλιτών τοΰ κυρίως ναοΰ διά 
τών πεσσών, ήτοι τής αρχής τών κιονοστοιχιών τής πεντάκλιτου ταύτης χρι
στιανικής βασιλικής.

Κινητά ευρήματα ήλθον εις φώς καί εφέτος πλεΐστα' άνευρέθησαν πρώ
τον ίκανά αρχιτεκτονικά μέλη, οιον ιωνικά κιονόκρανα, επιθήματα, επί
κρανα παραστάδων, τμήμα γείσου μέ άκανθαν καί υδρόβια φύλλα, τμήματα 
έκ πλαισίου θυρών μετά γλυφών, κίονες παραθύρων, θωράκια μέ ρομβοειδείς 
διακοσμήσεις καί σταυρούς καί δύο κορινθιάζοντα κιονόκρανα άνήκοντα πι
θανώς είς τούς κιονίσκους τής σολέας- πλήν τούτων άνευρέθησαν καί μι
κρά άτυχώς τμήματα έκ τής ψηφιδωτής διακοσμήσεως τών τοίχων, πλίνθοι 
μετά τής έπιγραφής ΕΚΚΛ (ησίας) καί μέρος τοΰ κορμοΰ άρχαίου άγαλ- 
ματίου, πιθανώς Νίκης.

Ή συνέχισις τής άξιολογωτάτης ταύτης άνασκαφής θά ψέρη εις φώς 
ίσως τό μεγαλοπρεπέστατον χριστιανικόν μνημείον τής Νικοπόλεως, δπερ 
δέν είνε άπίθανον νά είνε αυτή ή Μητρόπολις τής χριστιανικής πόλεως.
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