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5. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ

Δυο ήσαν κυρίως τά μνημεία, άτινα ένόμισα σκόπιμον νά άνασκάψω 
εν Σέρραις. Ό ήρειπωμένος ναΐσκος τοΰ άγ. Νικολάου επί τοϋ Κάστρου και 
ή Μητρόπολις εν tfj κάτω πόλει.

Ό ναΐσκος τοϋ άγ. Νικολάου εύρίσκεται εις τό ’Ανατολικόν άκρον τοΰ 
βυζαντινού κάστρου καί είναι ήρειπωμένος, διασφζομένης μόνον τής βόρειας,

Άκρόπολις Σερρών. Πύργος τοϋ Όρέστου.

ανατολικής καί μέρους νοτίας αυτού πλευράς. Ή εν αύτφ σκαφική ερευνά 
είχε διπλοΰν τον σκοπόν, άφ’ ενός τον πλήρη καθορισμόν τοϋ αρχιτεκτονι
κού αυτού διαγράμματος, άλλως αρκούντως άξιολόγου καί ούχί συνήθους, 
καί άφ’ ετέρου την άποκάλυψιν τής ύπ’ αυτόν κρύπτης, ής ή είσοδος διεκρί- 
νετο κατά τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ μνημείου.

Καί δσον μεν αφορά τό σχήμα άπεδείχθη μετά τήν άνασκαφήν, δτι 6 
ναός ήτο τρουλλωτός καί εφερε τρεις αψίδας ήμιεξαγωγικάς κατά τάς τρεις 
πλευράς Β. Α. καί Ν. κατά τό λεγόμενον άγιορειτικόν σύστημα, διαφέρων 
δμως ούσιωδώς των άγιορειτικών ναών ώς προς τον τρόπον τής στηρίξεως 
τοϋ τρούλλου, δστις δεν έβασίζετο επί τεσσάρων κιόνων, ως εις εκείνους,
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άλλ’ επί τυφλών τόξων ευρισκομένων επί των τεσσάρων πλευρών τοϋ μνη
μείου. Διά τής άνασκαφής καθωρίσθη επακριβώς τό προς Δ. μήκος τοΰ 
ναοϋ καί ή διαμόρφωσις τοϋ νάρθηκος αύτοΰ στεγαζομένου διά τριών πιθα
νώς ήμισφαιρικών οροφών (calottes) ή μικρών τρουλλίσκων.

Συγχρόνως έ'βαινε καί ό καθαρισμός τής Κρυπτής. Αυτή έχει την ιδίαν 
ήν καί ό ναός έκτασιν καί τό αυτό περίπου σχήμα άποτελουμένη έκ τριών 
θολωτών διαμερισμάτων άντιστοιχουντων προς τά τρία μέρη τοΰ ναοϋ,

Άκρόπολις Σερρών δυτική πλευρά μετά τοΰ Πύργου τοΰ Όρέστου.

ιερόν, κυρίως ναόν, Νάρθηκα. Κατά τήν Β. καί Ν. πλευράν παρά τους τοί
χους ήνοίγοντο τάφοι εντελώς σήμερον κατεστραμμένοι. Ή πτώσις τοϋ 
τρούλλου τοϋ ναοϋ παρέσυρε καί τήν μεσαίαν καμάραν τής Κρύπτης, ής 
σήμερον δλίγιστα λείψανα διακρίνονται, ικανά πάντως διά τήν γραφικήν 
άναπαράστασιν αυτής.

Ή κάθοδος εις τήν Κρύπτην εγίνετο διά μικράς κλίμακος όδηγούσης 
εις θύραν εύρισκομένην επί τής ανατολικής πλευράς. Ή Κρύπτη αυτή φαί
νεται δτι έχρησίμευεν ώς τόπος ταφής, ως τοϋτο συνάγεται ό'χι μόνον από
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τά λείψανα τών τάφων, άλλα κα'ι από τον μέγαν αριθμόν ανθρωπίνων οστών, 
τα όποια εύρέθησαν μεταξύ τών χωμάτων.

Κινητά ευρήματα ελάχιστα εύρέθησαν κυρίως τμήματα κονιαμάτων 
μετά τοιχογραφιών κα'ι ολίγα τινά θραύσματα βυζαντινών αγγείων, καί φωτι
στικών ύέλων.

Όσον αφορά την χρονολογίαν τοϋ μνημείου εκ πολλών δεδομένων 
δύναται νά έξαχθή, δτι τούτο ανήκει εις τά πρώτα έτη τού 14<>υ αιώνος.

Μητρόπολις Σερρών.

Ή επ’ δνόματι τών άγ. Θεοδώρων τιμωμένη Μητρόπολις τών Σερρών 
έχει σχήμα τρικλίτου ξυλοστέγου βασιλικής καί διασώζει εν τή άψίδι αυτής 
πολύτιμον ψηφιδωτόν παριστάνον την Μετάληψιν τών ’Αποστόλων. Κατά 
την μεγάλην έν έτει 1913 πυρκαϊάν τών Σερρών τό μνημεϊον έπαθε μεγά- 
λας βλάβας, καείσης τής στέγης αυτού καί τών γυναικωνιτών, νΰν δέ εύρί- 
σκεται έν έρειπιώδει σχεδόν καταστάσει.

Σκοπός τής έν αυτή έρεύνης ήτο κυρίως ή διευκρίνησις τού ζητήματος 
αν τό μνημεϊον είναι παλαιοχριστιανικόν, έπισκευασθέν εις βυζαντινούς 
χρόνους, ή αν έκτίσθη κατά τήν βυζαντινήν περίοδον.
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Ή μέχρι των θεμελίων εις πολλά σημεία έξερεύνησις αυτού άπέδειξεν 
δτι τούτο έκτίσθη πράγματι εις βυζαντινούς χρόνους και δή περί τά τέλη 
τού 11ου ή χόν 12°ν αιώνα.

Πλήν των δυο τούτων κυρίων σημείων εμελέτησα καί την σπουδαιοτά- 
την βυζαντινήν όχύρωσιν τού Κάστρου καί μάλιστα τον γνωστόν μέγαν πύρ
γον, ον κατά την επ’ αυτού διά κεράμων επιγραφήν, «έκτισεν Όρέστης». 
Έκ τής ερεύνης ταύτης άποδεικνύεται δτι ό πύργος ούτος έκτίσθη τον 14ον 
αιώνα καί είναι σύγχρονος προς τον επί τού κάστρου ναΐσκον τού άγ. 
Νικολάου.

Ταΰτα τά πορίσματα τών έν Σέρραις ερευνών μου, εξ ών πολλά ζητή
ματα τής βυζαντινής αρχιτεκτονικής δύνανται νά διευκρινισθώσι.

Περαίνων την εκθεσιν ταύτην αισθάνομαι έπιβεβλημένον τό καθήκον 
νά ευχαριστήσω τό Σ. Διοικητικόν Συμβούλιον διά την παρασχεθεΐσάν μοι 
υλικήν ένίσχυσιν προς πραγματοποίησιν τών αποτελεσμάτων τούτων.

Α. ΞΥΓΓΟπΟΥΛΟΣ

6. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΟΤΤΟΛΕΩΣ

Παρέχω ενταύθα εκθεσιν περί τών ένεργηθεισών εφέτος άνασκαφών 
έν Νικοπόλει, περί τής στερεώσεως τών εκεί ψηφιδωτών δαπέδων καί περί 
τής καταστάσεως καθόλου τών αρχαιοτήτων Νικοπόλεως, δπου μετέβην μετά 
τών Α. Όρλάνδου καί Α. Φιλαδελφέως, συμφώνως τή ύπ’ άριθ. 89/27-5-26 
Ιντολή τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τή ύπ’ άριθ. 22450/27-5-26 
διαταγή τού Σ. Υπουργείου Παιδείας.

"Αμα τή μεταβάσει μας εις Νικόπολιν καί κατόπιν μελέτης τών μέχρι 
τούδε ένεργηθεισών υπό τού Α. Φιλαδελφέως άνασκαφών, άπεφασίσαμεν 
όμοφώνως, κατόπιν προτάσεώς μου, ν’ άνασκάψωμεν εφέτος τον προ τού 
πυλώνος τής χριστιανικής Βασιλικής τού Δουμετίου χώρον, ΐνα άφ’ ενός 
μεν διευκρινισθή τό δυτικώς τού ναού έκτεινόμενον τμήμα καί άφ’ ετέρου 
γίνη ή ένωσις τής άνασκαφής τής Βασιλικής μετ’ άλλης άνασκαφής άπε- 
χούσης περί τά 25 μόλις μέτρα άπό τής Βασιλικής καί ευρισκόμενης εν κακή 
καταστάσει, λόγω τής πυκνοτάτης άγριας βλαστήσεως, τής άποσυνθέσεως τών 
άνευρεθέντων ψηφιδωτών δαπέδων καί τών σωρών έκ λίθων, οΐτινες καλύ- 
πτουσι σπουδαιότατα αυτής σημεία. Ή διευκρίνησις τού άφεθέντος μεταξύ 
τών δύο άνασκαφών χώρου καί ή έκκαθάρισις καί προφύλαξις τής παλαιο- 
τέρας μή διευκρινισθείσης είσέτι άνασκαφής θά συνετέλει νά παρουσιάσωμεν
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