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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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ήδη δέ κατά τό παρόν θέρος άπεκαλύφθησαν τοίχοι τινες καί διαμερίσματα 
πρός την επί τής προμνημονευθείσης δδοϋ άνατολ. πλευράν τοϋ οικοδομήμα
τος, προς δέ τήν ΒΑ γωνίαν μικρά ή μικυκλική κόγχη, άγνωστον διά 
τίνα λόγον ποτέ εκεί κατασκευασθεισα. Επειδή ή εργασία αΰτη δεν παρου
σίαζε πλέον τι τό ενδιαφέρον, παρεκάλεσα τον κ. Σωτηρίου νά έργασθώμεν 
είς τον χώρον κάτω, παρά τήν μεγάλην αμαξιτήν οδόν Πρεβέζης - Ίωαννί- 
νων καί πλησίον τοϋ 99 χιλιομέτρου, δπου προ τριετίας είχον άποκαλύψει 
μέγα χριστιανικόν ίδρυμα, περί οΰ έγραψα ήδη έν τοΐς Πρακτικοΐς 
τής Εταιρείας. Ούτως δέ από τής επομένης ήρχίσαμεν εκεί τήν σκαφικήν 
έρευναν,ήτις παραταθεΐσα επί επτά περίπου ήμέρας μέ λίαν εντατικήν εργα
σίαν έφερεν είς φως λίαν σπουδαία ευρήματα, ίκανοποιήσαντα τούς ήμετέρους 
κόπους καί τάς προσδοκίας. Ευθύς από τής πρώτης ήμέρας άνευρέθησαν 
κατά τήν δυτικήν πλευράν τοϋ προ τριετίας άποκαλυφθέντος κατά τό πλεΐ- 
στον περιστυλίου, ό'περ πιθανόν νά ήτο «αΐθριον» χριστιανικοΰ ναοΰ 
κατά τον κ. Σωτηρίου, πολλοί κιονίσκοι, βάσεις κιόνων, θωράκια καί άλλα 
πολλά μάρμαρα, έν οΐς καί στήλη επιμήκης μαρμάρινη (μηκ. 1,18 
καί πλ. 030), διακεκοσμημένη διά ραβδωτών καί ελικοειδών άναγλύπτων 
κοσμημάτων. Επιστέφεται δέ αΰτη άνωθεν δι’άκάνθης, εξ ής εκφύεται 
εκ τοϋ μέσου άνθος έν σχήματι στροβύλου. Συγχρόνως δ’άνευρέθη καί 
περιφερικός βωμός αρχαίος φέρων έγκεχαραγμένον τό δ'νομα τοϋ 
θεοΰ Άσκληπιοϋ. Οΰτος μετασχηματισθεις^ΰπό τών χριστιανών εις στό μιον 
φ ρ έ α τ ο ς έτοποθετήθη έπ’ αύτοϋ, ό'ντως δέ έπ αύτοΰ μετά τήν έκκαθάρισιν τοϋ 
έδάφους άπεκαλύφθη βαθΰτατον φρέαρ πλήρες διαυγούς ΰδατος' φέρει δέ 
τό στόμιον τοΰτο βαθείας αύλακας έκ τής συνεχούς χρήσεωςτοΰ πρόςάντλησιν 
σχοινιού. Ό βωμός οΰτος είνε τεθραυσμένος ακριβώς είςτό μέσον κατακορύφως.

Εντός τών χωμάτων άνευρέθησαν πολλά τεμάχια χονδρής ΰέλου μέ 
χρωματισμούς ποικίλους, έπίσης δέ καί ήλοι πολλοί σίδηροί, πρός δέ 
καί έλασμα μέ όπάς, λείψανα αρχαίου κλείθρου, έπίσης δέ καί ράβδος 
σιδηρά, 0,82 μήκους μετά κρίκου. Αΰτη ως καί άλλη εύρεθεϊσα βραδύ
τερου άνήκον ως κικγίλδες είς τάποκαλυφθέντα παράθυρα τοϋ κτιρίου 
τούτου. Κατά τάς επομένας ήμέρας άνευρέθησαν τ έ σ σ α ρ α σπουδαιό
τατα ευρήματα, πάντοτε έν τφ αύτώ περίπου χώρφ, ήτοι κατά μήκος 
τής προμνημονευθείσης δυτικής πλευράς τοϋ περιστυλίου, ήτις, ως καί ή προ 
διετίας άποκαλυφθεΐσα μεσημβρινή, είναι πάσα κεκαλυμμένη διά θαυμαστού 
ψηφιδωτόΰ, άποτελουμένου έκ συμπλεκομένων κύκλων, έκ φολίδων καί 
παντοίων άλλων γεωμετρικών σχημάτων τά δέ τέσσαρα άνευρεθέντα άντικεί- 
μενα είνε τά εξής:

1ον) Χαλκοϋς αταυρός μετ’ άλύσεως έξηρτημένης άνωθεν καί κάτωθεν 
αύτοΰ, ΰψ. 0,16, πλ. 0,105 καί πάχ. 0,007. Ό σταυρός οΰτος είνε κατά τό
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εσωτερικόν διάτρητος (a jour), φέρει δε κατά τά τέσσαρα άκρα τών κεραιών 
τα στοιχεία Φ, Ζ, Η καί C, εν δέ τω μέσω Ω, ούτως ώστε καθέτως μέν άνα- 
γινώσκεται ή λέξις ΦΩΟ, όριζοντίως δέ ΖΩΗ. Ώς δέ εκ τοϋ όλου σχήματος καί 
έκ τοΰ τών γραμμάτων οΰτος ανήκει άναμφισβητήτως εις τούς πρώτους μ. X. 
αιώνας ήτοι είς τον Ε' περίπου. Οί σταυροί οΰτοί εισι σπανιώτατοι, έν Έλ- 
λάδι δέ μοναδικός, διότι τό Βυζ. Μουσεΐον δεν έχει δμοιον. Ή διατήρησίς του 
είνε άρίστη, ή δέ κατίωσις σμαραδόχρους. Έκ τής κάτωθεν άλΰσεως έξήρτητο 
πολύμιξος λυχνία (πολυκανδύλου), ώς εΐθιστο κατά τούς χρόνους εκείνους.

2ον) Χαλκούς οταυρός επίσης φέρων άνωθεν καί κάτωθεν άλΰσεις διά 
την αυτήν χρήσιν ώς τοΰ προηγουμένου, ύψ. 0,19 πλ. 0,122 πάχ. 0,005. Τό 
σχήμα τοϋ σταυρού τούτου είνε διάφορον, διότι αί κεραΐαι βαίνουν από τοΰ 
κοινοΰ κέντρου ευρυνόμενοι προς τά τέσσαρα τέρματα, ώστε αΰται έχουσί 
πως σχήμα τριγωνοειδές. Καί ή μέν ά'νω άλυσις έχει μήκος 0,3δ, ή δέ κάτω
θεν 0,135.

3ον) Μολυβδόβουλλον καλώς διατηροΰμενον, διάμ. 0,028 καί 0,023, Έπί 

τής κυρίας δψεως άναγινώσκεται ή λέξις > επί δέ τής αντιθέτου

([Ιλ]ΟΥΩΤΡΙΟΥ.
4ον) Σταϋ-μίον χαλκοϋν, ζυγίζον εξ ούγγίας, σχήματος στρογγυλού ώς 

μεγάλου νομίσματος, φέροντος πέριξ εγχάρακτον κύκλον ώς πλαίσιον, εντός 
δέ τούτου εγχάρακτα επίσης: σταυρόν, κάτωθεν δέ τά γράμματα IS. Διάμ. 
0,053, πάχ. 0,015. Έκτος τούτων άνευρέθησαν επίσης πολλά έπιΰέματα ή 
έπίκρανα κιονοκράνων μετ’ Αναγλύφων σταυρών, χωρίσματα παραθύρων,
κιονόκρανα κορινθιακά καί παντοΐα ά'λλα αρχιτεκτονικά μέλη, έν οις καί τινα 
νομίσματα βυζαντινά τό πλεΐστον λ

Κατά τήν άνασκαφήν τής πλευράς ταύτης τοΰ περιστυλίου άνεκαλύ- 
φθησαν καί δύο επιμήκη παράθυρα, 2 μ. μήκους, εκατέρωθεν ϋ-ύρας Αψι
δωτής, ής έσώθησαν μόνον τό κατώφλιον καί μέρος τών τοίχων.

Συγχρόνως προς τάς ανωτέρω εργασίας έγένετο καί σπουδαϊον έκ 
μέρους καί τών τριών ημών διάβημα προς τό Σ. Ύπουργεϊον υπέρ τής στε- 
ρεώσεως καί συντηρήσεως τών περιφήμων καί θαυμαστών ψηφιδωτών τής τε 
Βασιλικής Δουμετίου καί τοΰ νΰν άνασκαπτομενού χριστιαν. ιδρύματος τοΰ 
άρχιερέως Άλκύοωνος, ού ειχεν άνευρεθή προ τριετίας ψηφιδωτή έπιγραφή 
πιστοποιούσα δτι οΰτος ήτο ό ιδρυτής τοΰ κτιρίου.

Προς τούτο έτηλεγραφήσαμεν προς τό Σ. Ύπουργεϊον ϊνα άποσταλή 
εις Νικόπολιν ό καλλιτέχνης κ. Στέφ. Ξενόπουλος, δστις ήσχολήθη κατά τά 1

1 Τήν άνάγνωσιν, καταμέτρηαιν καί περιγραφήν τών δύο τούτων (3°« καί 4ου) ευρη
μάτων οφείλω εις τόν ήμέτερον συνάδελφον κ. Κωνσταντόπουλον, ον θερμότατα ευχαριστώ.
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τελευταία ετη περί την ψήφο θετικήν, μεταβάς έπι τοΰτφ και εις ’Ιταλίαν. 
Ό κ. Ξενόπουλος έλθών μετά τινας ημέρας εις Νικόπολιν έκ μέρους τοΰ 
Υπουργείου έπελήφθη αμέσως τής στερεώσεως κα'ι καθαρίσεοις τών ψηφι
δωτών, άρχίσας από τής μεγάλης 'ψηφιδωτής έπιγραφής, τής προ τοϋ ουδοί 
τοΰ «Καθολικοί» έν τή Βασιλική Δουμετίου. Ταυτην Ιστερέωσε καί άνεκαί- 
νισε μετά πολλής έπιτηδειότητος, μεθ’ δ έκαλΰψαμεν ταΰτην διά ξύλινων 
καλυμμάτων, ώστε νά μη βλάπτηται ούτε υπό τών βροχών, οΰτε υπό τών 
επισκεπτών. Ή εργασία αυτή είνε δ'ντως σωτηρία, διότι μόνον διά τοΰ τρόπου 
τοΰτου θά διασωθώσιν έκ τελείας καταστροφής τά μοναδικά ταΰτα τής χρι
στιανικής τέχνης τών πρώτων αιώνων καλλιτεχνικά μνημεία. Εύχομαι όλο- 
ψΰχως, ΐνα ή εργασία αυτή συνεχισθή !

Έν τέλει έπισυνάπτομεν ώδε τοπογραφικόν χάρτην τής Νικοπόλεως έκ- 
τελεσθέντα τφ 1922 υπό δυο εφέδρων αξιωματικών τοϋ Μηχανικοί τοΰ Ε' 
Σώματος στρατοί Ηπείρου, τών κ. κ. Δουβλερη καί Γ. Βράσκου, άλλ’ εις 
μκιρότερον σχήμα, επιφυλασσόμενοι νά δημοσιευσωμεν τούτον βραδυτερον 
εις τό μέγεθος τοϋ πρωτοτύπου σχεδιαγράμματος.

ΑΛΕΞ. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ

7. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Κατά τό λήξαν θέρος έξηκολούθησα την έρευναν του έν Κάτω Γουμε- 
νίτση Μυκηναϊκοί Νεκροταφείου, τοϋ οποίου την άνασκαφήν ήρχισα δαπάναις 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό παρελθόν έ'τος, δτε άνεκάλυψα αυτό.

Έν τή σειρά τών άνακαλυφθέντων πέρυσι δώδεκα λαξευτών σπηλαίων 
συνεχίσαςτήν έρευναν, άπεκάλυψα έ'τερα δέκα, ών τά δυο δεν ήρεΰνησα, διότι οί 
θόλοι αυτών είχον καταπέσει, τοίθ’ δπερ άντελήφθην, άφ’ ου άνασκάψας δλην 
την είσοδον αυτών έ'φθασα μέχρι τής κεκλεισμένης είσέτι θυρίδος, ήν άνέφξα·

Μεταξύ τών λοιπών τάφων εΰρον έ'να εις άρίστην κατάστασιν, άλλ’ άνευ 
σκελετών, προφανώς άχρησιμοποίητον. Είσελθών εις τό σπήλαιον τούτο 
παρετήρησα αριστερά λιθόκτιστον θυρίδα, ήν, ΰποθέσας ως διαμέρισμα τοΰ 
ίδιου τάφου, ως συνήθως, ήνοιξα. Τό λιθόκτισιον δμως έκείνο μέρος δεν ήτο 
θυρίς, αλλά μέρος τής μακράς πλευράς κιβωτιόσχημου Μυκηναϊκοί τάφου, 
τοΰ οποίου πάσαι αί πλευραί ήσαν διά πλακοειδών λίθων έκτισμέναι καί έπι 
τών οποίων είχον έπιτεθή μεγάλαι πλάκες καλυπτουσαι δλον τον τάφον. Έκ 
τής θυρίδος ταΰτης έρευνήσας αυτόν εΰρον μίαν μόνον ΰψίπουν Μυκηναϊ
κήν κύλικα.

Ό τάφος οΰτος ή είναι αρχαιότερος του σπηλαίου, ον συναντήσαντες οί 
κατασκευασταί αυτοί ήναγκάσθησαν νά τό καταλείπωσιν άχρησιμοποίητον ή
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