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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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εφέτος μίαν συνεχή άνασκαφήν έ'χουσαν ενιαίαν δψιν, νά προβώμεν δέ καί 
είς λεπτομερεστέραν δημοσίευσιν τής άνευρεθείσης άξιολογωτάτης χριστια
νικής Βασιλικής μετά των περί αυτήν χτισμάτων.

Άφοΰ συνεφωνήθη τοΰτο, ήρχισεν ή άνασκαφή καί έκκαθάρισις από τής 
Δευτέρας—5ης ’Ιουλίου έ. έ. — παρηκολουθήσαμεν δέ ταΰτην μέχρι τέλους 
τής έβδομάδος — 10ης ’Ιουλίου — εναλλάξ δ κ. Φιλαδελφεύς καί εγώ. Ό 
κ. Όρλάνδος είργάσθη επί πέντε ημέρας είς την σχεδίασιν τοϋ βυζαντινού 
Κάστρου τής Νικοπόλεως, μετά τό πέρας δέ τής εργασίας του άνεχώρησε.

Κατά την ένεργηθεΐσαν την πρώτην εβδομάδα άνασκαφήν άπεκαλΰφθη 
καί έκαθαρίσθη έκ τών σωρών λίθων καί των χωμάτων ολόκληρος ή δυτική 
πλευρά τής Βασιλικής μετά τοϋ πυλώνος τοϋ Αίθριου, διηυκρινίσθη ή 
προ τοϋ ναοϋ οδός, ή αντιστοιχούσα προς τήν νοτίαν πύλην τοϋ Κάστρου, 
ήρχισε δέ ν’ άποκαλΰπτηται και σύμπλεγμα διαμερισμάτων, άνήκον προφα
νώς είς τό παλαιότερον άνασκαφέν μέγαρον, τήν μετά τοϋ οποίου ^ένωσιν 
είχεν ως σκοπόν καί ή ένεργουμένη άνασκαφή.

Μετά τήν εργασίαν δμως τής πρώτης έβδομάδος δ κ. Φιλαδελφεύς προέ- 
τεινε τήν έγκατάλειψιν τοϋ άνασκαπτομένου χώρου μέ τήν πρόφασιν τής μή 
άνευρέσεως κινητών αρχαίων καί τήν ενέργειαν άνασκαφών είς έ'τερον μακρυνόν 
σημεϊον, ένθα είχε καί ά'λλοτε άνασκάψει καί άνεύρει σύμπλεγμα οικοδομη
μάτων καί ψηφιδωτήν επιγραφήν άναγράφουσαν τό όνομα τοϋ επισκόπου 
Άλκίσονος, τφόντι άξιολογωτάτων, ών δμως ή διευκρίνησις ήδύνατο καί 
βραδύτερου νά γίνη, έφ’ δσον εΐχομεν ήδη αρχίσει έτέραν άνασκαφήν. Προ 
τής επιμονής έν τούτοις τοϋ κ. Φιλαδελφέως καί διά νά μή δώσω λαβήν είς 
άσκόπους έριδας συγκατετέθην τέλος και Ιγώ είς τοΰτο.

Οϋτω κατά τήν δευτέραν εβδομάδα (12-17 ’Ιουλίου) άνεσκάφη δ κεν
τρικός πιθανώτατα χώρος συμπλέγματος χτισμάτων, ών τό σπουδαιότερου 
είναι τό άριστερά τοϋ χώρου τούτου προγενεστέρως άνευρεθέν παρεκκλήσιον 
μετά ψηφιδωτού δαπέδου.

Ό άνασκαφείς χώρος άπεδείχθη μετά τήν Ικκαθάρισιν έχων σχήμα 
Αίθριου κοσμουμένου κατά τήν Ν. καί Δ. αυτού πλευράν διά ψηφιδωτού 
δαπέδου μετά γεωμετρικών διακοσμήσεων (τό ψηφιδωτόν τής Δ. πλευράς 
άπεκαλύφθη εφέτος). Είς τό μέσον σχεδόν τοϋ Αίθριου υπάρχει φρέαρ, τό 
μαρμάρινον στόμιον τοϋ δποίου μετά τής επιγραφής: ’Ασκληπιόν, τεθραυ- 
σμένον είς δύο τεμάχια, είχε προηγουμένως άνευρεθή" πιθανώτατα είναι 
άρχαΐος βωμός λαξευθείς καί χρησιμοποιηθείς είς χριστιανικούς χρόνους διά 
στόμιον φρέατος.

Οί έν τφ κεντρικφ τετραγώνφ κίονες εύρίσκονται μόνον κατά τάς πλευ
ράς, ένθα υπάρχει τό μωσαϊκού δάπεδον, έν φ αί λοιπαί πλευραί, ως καί 
δλόκληρος ή έπιφάνεια τοϋ κεντρικού χώρου, είναι πλακόστρωτος.
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Άνατολικώς τοΰ Αίθριου τοΰτου εκτείνεται επίμηκες διαμέρισμα έχον 
εν τώ μέσω και προς δυσμάς εστραμμένην 'Αψίδα ήμικυκλικήν εις σχήμα ημι- 
κυκλικής Εξέδρας, αριστερά τής οποίας καί εις απόσταση» 1 ί/2 μέτρων περί
που εύρίσκεται τετράγωνον διαμέρισμα μετά φρέατος ή μικράς δεξαμενής, 
εις την οποίαν χύνεται το ύδωρ διά πήλινου δχετοΰ· αριστερά τέλος τοΰ 
δλου διαμερίσματος τοΰ σχηματίζοντος είδος τι νάρθηκος καί άνατολικώς τής 
Άψΐδος τοΰ παρεκκλησίου υπάρχει υπόγειος στοά, είς ήν κατέρχεται τις διά 
βαθμιδών καί ήτις ώς αποθήκη υδατος θά ήδΰνατο νά έρμηνευθή.

Τά γνωρίσματα ταΰτα τοΰ τελευταίου διαμερίσματος άναδεικνΰουσι 
τοϋτο κατά πάσαν πιθανότητα χριστιανικόν Βαπτιστήριον μάλλον ή απλήν 
εξέδραν οικήματος μετά λουτήρος. Δυστυχώς πολλά σημεία τοΰ κτίσματος 
τουτου έχουσι κατά τάς πρώτας άνασκαφάς έξαφανισθή καί τό άνευρεθέν 
υλικόν εύρίσκεται διεσκορπισμένον, επειδή δε τό οικοδόμημα φαίνεται δτι 
κατεστράφη έκ πυρκαϊάς πλεΐστα εκ τών άσβεστο ποιημένων μελών άποσυνε- 
τέθησαν ήδη κακώς προφυλαχθέντα ή τοποθετηθέντα καί σήμερον είναι 
δύσκολος ή άποκατάστασις ενός τών πολυτιμοτέρων ίσως μνημείων τοΰ 
είδους τουτου. Προ τοΰ τέλους τής άνασκαφής προέβην εις ταξινόμησίν 
τινα ολοκλήρου τοΰ άνασκαφέντος χώρου.

"Ανατολικώς τοΰ περιγραφέντος διαμερίσματος εξετείνετο κατά πάσαν 
πιθανότητα παλαιοχριστιανικός ναός μάλλον ή οίκημα, οΰτινος δμως τό 
σχήμα δεν δυναται νά προσδιορισθή, αί δε κατά καιρούς εις τό μέρος τοΰτο 
άνοιχθεΐσαι υπό τοΰ πρώτου άνασκάψαντος δοκιμαστικοί όπαί επιφέρουσι 
σήμερον μεγάλην συγχισιν είς τον θέλοντα νά έρευνήση τό μνημεΐον 1.

'Ότι τέλος τό μνημεΐον τοϋτο ήτο πολυτελέστατον άποδεικνΰει ή δυτι- 
κώς αύτοϋ καί παρά την δημοσίαν οδόν άνευρεθεΐσα στοά μετά κιονο-

1 Οίοσδήποτε βεβαίως προσδιορισμός τοΰ χτίσματος τοΰτου πρό τής τελείας άνα
σκαφής του οΰτε σκόπιμος είναι ούτε καί δυνατός. Τά μέχρι τοϋδε άνευρεθέντα καί Ιδία 
τά διαμερίσματα κατά τό μέσον σχεδόν τοΰ ύφ’ ημών υποτιθεμένου ώς κτίσματος 
λατρείας πείθουσιν, δτι ενώπιον ημών εχομεν οίκημα, ήτοι κοσμικόν κτίσμα. Έν τοΰ- 
τοις ή διάταξις τοΰ Αίθριου μετά τών εκατέρωθεν διαμερισμάτων του, όμοιων είς 
Αίθρια παλαιοχριστιανικών βασιλικών Συρίας καί Παλαιστίνης, ό νάρθηξ, γνωρίσματα 
Βαπτιστηρίου, ή άνευρεθεΐσα επιγραφή τοΰ άρχιερέως Άλκίσσνος καί τά κατωτέρω 
μνημονευόμενα ευρήματα (οίυν σταυροί καί άλλα), γεννώσι τήν υπόνοιαν περί μεταγε- 
νεστέρας μετασκευής χριστιανικής βασιλικής καί χρησιμοποιήσεως δι’ άλλους σκοπούς 
κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. ’Αλλά καί αν ώς οίκημα άποδειχθή τό άνασκαπτόμενον 
κτίσμα, τοΰτο είναι σπουδαιότατον διά τήν άρχιτεκτονικήν διάταξιν τών σπανιωτάτων 
κοσμικών χτισμάτων τής παλαιοχριστιανικής εποχής είς τάς ελληνικός χώρας, πιθα- 
νώτατα δέ ή έρευνα αύτοΰ ν’ απόδειξη τοΰτο καί φιλανθρωπικόν τι ίδρυμα έκ τών έν 
πηγαΐς άναφερομένων πανδοχείων ή Ξενώνων, ’Ορφανοτροφείων καί τών τοιούτων, 
άτινα διηύθυνον αυτοπροσώπως οί έπίσκοποι τής άρχαίας έκκλησίας.
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στοιχιών παρά τούς τοίχους, ήτις πιθανώς περιβάλλει τό δλον σύμπλεγμα.
Κατά τήν άνασκαφήν ταύτην άνεφάνησαν άξιολογώτατα παλαιοχρι

στιανικά ευρήματα. Ούτως άνευρέθησαν δύο δρειχάλκινοι σταυροί, εξ ών ό 
πρώτος άνευρεθείς ύπ’έμοΰ σταυρός (ύψους 0,16 καί πλάτους 0,10 Χ/2 μ. 
πάχ. 0,007 μ.) — φέρει τό επιγραφικόν σύμπλεγμα (=Φώς - Ζωή),
έκ τών γνω n -jj-j στών παλαιοχριστιανικών μετά γραφικών ρήσεων
σταυρών, ως Σ δμοιος μικρός σταυρός μετά τοΰ αύτοϋ επιγραφικού
συμπλέγματος — υπάρχει καί εν τώ Βυζαντινά) Μουσείω Αθηνών.
Επίσης άνεϋρον μολυβδόβουλλον μετά λατινικής επιγραφής τοΰ κατόχου 
Michailia illustrin, βαρύ έλασμα στρογγύλλον (0,05 μ. διαμ.) (πιθανώς έκ 
τών ρωμαϊκών σταθμίων) με επιγραφήν Γ. S. (ζυγίζον 6 οΰγγίας), νομίσματα 
(40 ν ο ύ μ ι α παλαιών βυζαντινών χρόνων) μετά τών επιγραφών Φωκά, 
Φωκά καί Λεοντίας, αναγόμενα εις τον 7ον αιώνα κ. ά.

Έν τέλει προσθέτω 1) την κατάστασιν τών άνασκαφέντων χώρων εν 
Νικοπόλει, 2) τήν συμβολήν τού Δήμου Πρεβέζης διά τάς έν Νικοπόλει 
έργασίας και 3) τήν συντελουμένην στερέωσιν τού ψηφιδωτού δαπέδου διά 
τού κ. Στεφάνου Ξενοπούλου.

Α'. Έν Νικοπόλει ήρευνήθησαν μέχρι τούδε δύο κυρίως μέρη:
1) Τό προμνημονευθέν νοτίως τοΰ βυζαντινού Κάστρου κτίσμα, ήτοι 

ή χριστιανική Βασιλική ή ίδρυθεΐσα κατά τάς άνευρεθείσας έπι τού ψηφι
δωτού δαπέδου έπιγραφάς υπό τού έπισκόπου Δουμετίου τον Ε' πιθανώς 
αιώνα (δημοσιευθεΐσα ήδη έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι) και τό περί τά 
25 περίπου μέτρα άπέχον οικοδόμημα, ένθα εύρίσκεται πιθανώτατα τό 
μητροπολιτικόν μέγαρον, καί

2) τό κατά τό μέσον τού Κάστρου έπίσης ανωτέρω μνημονευθέν σύμ
πλεγμα έξ οικοδομημάτων είτε ως φιλανθρωπικού τίνος ιδρύματος δυναμένου 
νά έρμηνευθή είτε καί ως άρχαιοτέρου κτίσματος, μέρη τοΰ οποίου έχρησι- 
μοποιήθησαν υπό τοΰ άναγραφομένου έν ψηφιδωτή έπιγραφή έπισκόπου 
Νικοπόλεως Άλκίσονος τού μαρτυρουμένου ως άκμάσαντος κατά τάς άρχάς 
τού 6°υ αιώνος.

Πλήν τούτων ήρευνήθησαν καί άλλα τινά σημεία έξω τοΰ βυζαντινού 
Κάστρου, οιον τάφοι, τό δνομασθέν Βαπτιστήριον κ. ά.

Τελειότερον οπωσδήποτε ήρευνήθη μόνον ό έσωτερικός χώρος τής Βασιλι
κής τού Δουμετίου, έκ τών λοιπών δε μνημείων άνεσκάφησαν τμήματα κτισμά- 
των μή δυνάμενα νά έρμηνευθώσιν. Ό έπισκεπτόμενος σήμερον τήνΝικόπολιν 
παρατηρεί μετά λύπης, δτι τά άνευρεθέντα αρχιτεκτονικά μέλη εύρίσκονται 
συσσωρευμένα εική καί ώς έτυχε, σωροί έκ λίθων καλύπτουσι σπουδαιότατα 
σημεία τών άνασκαφέντων μνημείων, συνήθως τά χώματα τής άνασκαφής 
εύρίσκονται έντός τών άνασκαφέντων χώρων, άνευρεθέντα δάπεδα μετ’ έπι-
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γραφών άποσυνετέθησαν ήδη κα'ι ή πλημμελής φϋλαξις συνετέλεσε νά καλυ- 
φθώσι τά πάντα με πυκνοτάτην άγρίαν βλάστησιν.

Β'. Ή παρουσία δυο αρχαιολογικών υπαλλήλων μετά τοϋ επί μακρά 
ετη άνασκάπτοντος τον αρχαιολογικόν χώρον κ. Φιλαδελφέως έν Πρεβέζη 
διήγειρε τό ενδιαφέρον τών ιθυνόντων τον Δήμον και τή προτάσει των 
εχορηγήθη ποσόν εξ 22 χιλιάδων δραχμών (10 χιλ. εκ μέρους τοϋ Δήμου 
και 12 χιλιάδες έκ μέρους τής λιμενικής Επιτροπής) προς ένίσχυσιν τών 
εν Νικοπόλει εργασιών. Διά τής τελευταίας άνακοινώσεως τοϋ Δημάρχου 
τό ποσόν διατίθεται διά την στερέωσιν και στέγασιν τών ψηφιδωτών δαπέ
δων, τοϋ τρόπου τής στερεώσεως καί στεγάσεως άφιεμένου εις την κρίσιν 
τής αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Γ'. Ώς προς την συντελουμένην τέλος στερέωσιν τών ψηφιδωτών δαπέ
δων τών μνημείων τής Νικοπόλεως υπό τοϋ κ. Στ. Ξενοποϋλου, την προτα- 
θεΐσαν ϋπ’ έμοϋ, αναφέρω τά εξής: Ό κ. Στ. Ξενόπουλος, οΰτινος την εργασίαν 
παρηκολοϋθησα έπι μίαν εβδομάδα, άφαιρεΐ τάς εκατέρωθεν τών ρηγμάτων 
τοϋ δαπέδου ψηφίδας, ανανεώνει τό κάτωθεν τών ψηφίδων κονίασμα διά 
μίγματος έκ τσιμέντου, κορασανίου, ασβέστου κα'ι ά'λλης τίνος κολλητικής ουσίας 
καί έπι τοϋ νέου τοΰτου κονιάματος τοποθετεί τάς άφαιρεθείσας ψηφίδας, 
προσπαθών νά ίσοπεδώση, δσον δυναται, την επιφάνειαν τοϋ δαπέδου. “Οπου 
αί ψηφίδες έξέλιπον κα'ι έχουσι σχηματισθή δπαί, συμπληροΐ ταΰτας διά λευ
κών ψηφίδων—και μόνον, δπου γεωμετρικά! διακοσμήσεις υπάρχουν, συμπλη- 
ροΐ την γραμμήν δΤ άναλόγων έγχρωμων ψηφίδων. ’Έπειτα προβαίνει εις 
τον οριστικόν καθαρισμόν ολοκλήρου τοϋ τμήματος διά πλύσεων, παρουσιά
ζεται δέ οϋτω τό ψηφιδωτόν εις τήν προτέραν του λάμψιν.

Επειδή δμως ή τοιαΰτη μέθοδος απαιτεί μακρόν χρόνον, υπέδειξα νά 
διαιρέσωμεν τά στερεοΰμενα τμήματα τών μωσαϊκών δαπέδων εις δυο κατη
γορίας: 1) είς τά έχοντα έπιγραφάς κα! προσωπογραφίας κα'ι 2) εις τά έχοντα 
κοσμήματα. Τά πρώτα νά στερεωθώσι μετά πάσης δυνατής έπιμελείας κατά 
τήν πρώτην μέθοδον, τών δέ δευτέρων νά συμπληρωθώσιν απλώς αί ρωγμα'ι 
διά μίγματος.

Τό πρόβλημα δμως είναι ή στέγασις τοϋ δαπέδου προς προφυλαξιν 
από τών ατμοσφαιρικών μεταβολών. Προ ετών έ'χουσιν άνυψωθή έπι τών 
διαχωριστικών τοίχων εκατέρωθεν τοϋ Βήματος ακαλαίσθητα παραπήγματα 
μετά ξηρολιθιάς, έστεγασμένα διά τσίγκων, ά'τινα παρεμόρφωσαν τό αρχιτε
κτονικόν σχέδιον τής άνευρεθείσης Βασιλικής κα! έμποδίζουσι σήμερον τόν 
μελετώντα αυτήν νά διΐδη τήν έσωτερικήν διάταξιν αυτής κα! ιδιαίτατα 
τοϋ ίεροϋ Βήματος. Τό ζήτημα επομένως είναι άν καλύτερον διαμορφω
μένα παραπήγματα πρέπει νά τοποθετηθώσιν είς τά λοιπά μέρη τοϋ ναον^ 
ένθα εΰρίσκονται τά αληθώς πολυτιμότατα ψηφιδωτά δάπεδα. Ή γνώμη
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μου, ήν υποβάλλω, είναι νά τεθώσι ξύλινα στεγάσματα έπενδεδυμένα μέ 
κατραμόπανα (ρουμπερόϊτ) μετά καταλλήλων ανοιγμάτων, εξ ών νά δΰνανται 
οί έπισκεπτόμενοι νά βλέπωσιν ή νά μελετώσιν αυτά. Πρέπει όμως προ τής 
τοποθετήσεως αυτών νά ληφθή άπαραιτήτως μέριμνα περί τής διοχετεύσεως 
των όμβριων ύδάτων.

Γ· Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

6Α. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ

Κατά τό παρόν έτος τό Συμβούλιον τής Εταιρείας συναπέστειλε μετ’έμοϋ 
δύο εγκρίτους συναδέλφους μου, τούς κ. κ. Άναστ. Όρλάνδον, καί 
Γεώργ. Σωτηρίου. Καί δ μέν κ. Όρλάνδος, κατά παράκλησίν μου άνέ- 
λαβε νά μελετήση καί σχεδίαση τά τείχη τής Νικοπόλεως, θά συντάξη 
δέ περί τούτων έκθεσιν ιδιαιτέραν, είτα δέ θά δημοσίευση την περί τούτων 
μελέτην του, δ δέ κ. Σωτηρίου συνειργάσθη μετ’ έμοΰ κατά την δεκαπενθή
μερον εν Νικοπόλει εφετινήν άνασκαφήν.

Καί ή μέν δοθεΐσα ήμΐν διά ταύτην πίστωσις άνήρχετο είς 10.000 δρ.( 
ή δ’ άνασκαφή ήρξατο την 5 ’Ιουλίου καί έτερματίσθη την 19 τοϋ ίδιου, 
άνεσκάψαμεν δέ κατ’ άρχάς την προ τής Βασιλικής Δουμετίου οδόν, ήτις δια- 
σχίζουσα τήν καλουμένην «ωραίαν Πύλην» τοϋ τείχους, κατευθύνεται είτα 
προς Β., κατερχομένη προς τήν δεξαμενήν.

Κατά τήν άνασκαφήν ταύτην έκαθαρίσθη καλώς ή οδός, άπεκαλύφθη- 
σαν δέ άφ’ένός ολόκληρον τό πρ ό πυ λ’ον τής Βασιλικής, δπερ καί προ ετών 
είχον έκσκάψει καί συμπεριλάβει είς τήν κάτοψιν ταύτης, άφ’ ετέρου δέ 
σειρά δωματίων, στηριζομένων επί τοϋ δυτ. τοίχου τοϋ εξωνάρθηκος 
καί άνεωγμένων πιθανώς επί τής δδοϋ έν εϊδει καταστημάτων.

Είτα άνεσκάψαμεν τήν άπέναντι τής . δδοϋ πλευράν, έφ’ ής καταλήγει 
τό μέγα περιστύλιον, δπερ προ δωδεκαετίας περίπου είχον άποκαλύψει 
έν τφ χώρω τό κοινώς «Βασιλόσπιτο» καλουμένφ. Τοϋτο είνε τετράγωνον 
παμμέγιστον σχηματίζον έν τφ κέντρω μέγα περιστύλιον, πέριξ δέ πλεϊστα 
δωμάτια, στοάς καί αίθούσας, πάσας έπεστρωμένας διά ψηφιδωτών, άλλων 
μέν απλώς γεωμετρικών, άλλων δέ παριστώντων παντοίας μορφάς, οίον άνθρω- 
πίνας κεφαλάς, τρίτωνας καί τά τοιαϋτα. ’Εντός δέ κύκλου, έν τή μεσημβρ. 
στοά τοϋ περιστυλίου, άναγινώσκεται ή μάλλον άνεγινώσκετο, διότι πάντα 
τά ψηφιδωτά ταϋτα έκ τής άκηδίας τών άρχών έξηφανίσθησαν, τό εξής: 
f ΕΠΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΚΔΙΚΟΥ, ώστε πρόκειται περί έκκλησιαστ. ιδρύμα
τος. Δυνατόν δμως άρχικώς τοϋτο νά ήτο μέγαρόν τι ρωμαϊκόν, μετα- 
σχηματισθέν κατόπιν είς χριστιαν. ίδρυμα, οίον είς μητροπολιτικόν μέγαρον 
ή τι τοιοϋτον. Καί ταϋτα μέν είχον άποκαλυφθή προ διετίας καί πλέον,
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