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7. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΝΙΚΟΤΤΟΛΕΩΣ

Σκοπός τής άνασκαφής ταΰτης ύπήρξεν ό καθορισμός τών υπό τοΰ Στρά
βωνος Ζ,7,6 άναψερομένων μνημείιον τής Νικοπόλεως τών'Ρωμαϊκών χρόνων.
Τό χωρίονέχειως εξής. «Ή μεν ουν Νικόπολις ... χώραν τε εχουσα πολλήν και

Είκ. 1. Δυτική είσοδος τοΰ σταδίου.

Είκ. 2. Στοά αριστερά τφ είσερχομένω εις τό στάδιον.

τον έκ τών λάφυρων κόσμον τό τε κατασκευασθέν τέμενος έν τφ προαστείω τό
μέν εις τον αγώνα τον πεντετηρικόν εν άλαετ, εχοντι γυμνάαιόν τε και ατάδιον, τό δε έν τω ύηερκειμένω τον άλσους ίερω λόφω τοΰ 3Απόλλωνος».
Τόν ναόν ή κρηπίδο^μα (Δίων Κάσσιος LI, 3) τοΰ ’Απόλλωνος άνέσκαψεν
δ κ. Φιλαδελφεύς (ΠΑΕ 1913), άνεγνώρισε δέ ως τοΰ ’Απόλλωνος 6 κ. Ρωμαίος
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(ΑΔ 1922-1925 Παράρτ. σ. 1). Δυστυχώς αδημοσίευτοι παραμένουσιν εϊσέτι
οί υπό μεταγενεστέρου άνασκαψέως άνευρεθέντες όίλλοι λίθοι τής υπό τοΰ
η. Φιλαδελφέως
ευρεθείσης σημαντικωτάτης επιγραφής τοΰ Αύγουστου.
Την γνώμην όμως τοΰ κ. Ρωμαίου, καθορίσαντος τον ναόν ως τοΰ Άπόλ-

Είκ. 3. Νοτιοδυτική γωνία τοΰ κρηπιδώματος.

Είκ. 4. 'Ολόκληρος ή νοτία πλευρά τοΰ κρηπιδώματος.

λωνος καί ούχί τοΰ Ποσειδώνος, συμφωνοΰσαν άλλως τε προς τήν ρητήν
μαρτυρίαν τοΰ Στράβωνος καί τοΰ Δίωνος Κασσίου (έ.ά ), άσπάζομαι, έχω δέ
προς τοΰτο καί άλλην απτήν άπόδειξιν, ήν θέλω εν καιρω προσαγάγει έν ανα
μονή τής εργασίας άνασκάψαντος περαιτέρω τον ναόν συναδέλφου.
Τό υπό τοΰ Στράβωνος άναφερόμενον στάδιον, κείμενον έν τω προα-
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στείφ τής πόλεως και κάτωθεν τοΰ λόφου τοΰ ’Απόλλωνος, δεν είναι δΰσκολον νά άναγνωρισθή έκ τοΰ φοειδοΰς αύτοΰ σχήματος, επονομαζόμενων υπό
των εντοπίων «καράβι». Κατά την εφετινήν άνασκαφήν έκαθαρίσθη ολό
κληρος ό υπό τοΰ σταδίου καταλαμβανόμενος χώρος καί άνεσκάφη εν μέρει ή
προς Δ είσοδος αΰτοΰ (εικ. 1 καί 2).
Άλλ’ ή επίχωσις είναι εκεί τόσον βαθεΐα, φθάνουσα' μέχρι βάθους 2

Είκ. 5. Μαρμάρινη παραστάς.

Είκ. 6. Έτέρα πλευρά μαρμάρινης παραστάδος.

περίπου μέτρων, ώστε απαιτείται καί χρόνος πολύς καί εργασία, διά την
άνασκαφήν τοΰ σπουδαιοτάτου τοΰτου μνημείου.
Άνευρέθησαν γλυπτά τινα τεμάχια μαρμάρινα καί αρχιτεκτονικά μέλη καί
διηνοίχθησαν έν μέρει αί τρεις ευρεΐαι αΰτοΰ είσοδοι κατά την δυτικήν πλευράν.
Όλίγον νοτιοδυτικώτερον ήρευνήθη 6 χώρος προς έξακρίβωσιν τής
θέσεως τοΰ υπό τών πηγών άναφερομένου γυμνασίου. Αί έργασίαι δέ αΰται
υπήρξαν ευτυχεί:, διότι άνεκαλΰφθη πράγματι μέγα κρηπίδωμα έκ μεγάλαιν
λαξευτών λίθων έκ σχιστόλιθου, μετά ωραίου κυματίου, δπερ κατά πάσαν
πιθανότητα ανήκει εις κτίσμα τι τοΰ γυμνασίου. Τοΰ κρηπιδώματος τοΰτου
άνεσκάφη μέχρι τής εΰθυντηρίας εις βάθος 3 μ. ή νοτία πλευρά έχουσα
μήκος 11,10 μ. περίπου (είκ. 3 καί 4). ’Αλλ’ ή επίχωσις καί εδώ είναι βαθεΐα
καί αί μακραί πλευραί δεν άνεσκάφησαν καθ’ δλον τό μήκος αυτών.
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Άνευρέθησαν πολλά τεμάχια μαρμάρινων αγαλμάτων κα'ι αρχιτεκτονικά
μέλη, ών ώραιότατον είναι μεγάλη παραστάς, πιθανώτατα, θυρας, φέρουσα
την αυτήν γλυπτήν κατά τάς δυο πλευράς διακόσμησιν ξίφους και άκάνθης
μεθ’ ελίκων (εικ. δ καί 6).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΤΑΤΤΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

8. ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ή έκθεσις τής άνασκαφής ταΰτης τοϋ ’Οκτωβρίου 1940 έν τή αρχαία
ανατολική Άχαΐα είναι κατ’ ανάγκην συντομωτάτη, δ'χι μόνον διότι αυτή
λόγφ τής έκρήξεως τοΰ Ίταλοελληνικοΰ πολέμου διεκόπη, αλλά καί διότι
γενικώς κατά τό έτος τοΰτο αί άνασκαφαί τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας δεν
έτυχον τής προσηκούσης καί στοιχειώδους ύποστηρίξεως τοΰ Κράτους, άποκοπείσης τής άποζημιώσεως γενικώς τών έκτελοΰντων αΰτάς καί από τινων
μάλιστα καί τών οδοιπορικών αυτών εξόδων, άτινα δεν ήτο ευχερές, οΰδ’ εύ
λογον, νά καταβάλη ή ’Αρχαιολογική Εταιρεία.
Άλλ’ εκείνο, δπερ έματαίωσεν εντελώς τήν ίδικήν μου τουλάχιστον άνασκαφήν, ήν διά λόγους ανεξαρτήτους τής έμής θελήσεως ήρχισα λίαν αργά
κατά τό έτος τοΰτο, ήτο ή κήρυξις τοΰ πολέμου τόσον αιφνίδια καί απότο
μος, ώστε τά πάντα νά σταματήση καί μάλιστα εις τήν δυτικήν περιφέρειαν
τής Πελοπόννησου.
Μόλις προ οκτώ ημερών είχον διά πολλών εργατών αρχίσει τήν προερ
γασίαν επί τοΰ μέρους, ένθα άνέμενον τήν εΰρεσιν τών Μυκηναϊκών τάφων,
δτε ήναγκάσθην νά διακόψω καί νά άπέλθω μόλις μετά τινας ημέρας μετά
πολλοΰ κόπου.
Ουτω ή ατυχής αΰτη άνασκαφή ύπήρξεν άνευ ευρημάτων μέν, αλλά
κατά τό προσεχές μέλλον θέλει ικανοποιήσει καί τάς εμάς προσδοκίας καί
τάς τοΰ Κράτους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΣΣΗΣ

9. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ 1940

Λόγφ άσθενείας τοΰ άνασκάπτοντος, κατά τους μήνας Αύγουστον καί
Σεπτέμβριον, δεν κατέστη δυνατή ή έναρξις τών εργασιών Σικυώνος προ
τοΰ τέλους ’Οκτωβρίου 1940. Κηρυχθέντος όμως, ευθύς μετά τήν έναρξιν
τής άνασκαφής, τοΰ προς τήν ’Ιταλίαν πολέμου, διεκόπησαν αί εργασίαι.
Διά τούς αυτούς, ως άνω λόγους, δεν κατέστη δυνατή καί ή πραγματοποίησις
τής άνασκαφής Άλιφείρας καί Νικοπόλεως.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ
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