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ΑΝΑΣΚΛΦΑΙ ΝΙΚΟΠΟΑΕΩΣ

Α! έπί διετίαν διακοπεϊσαι άνασκαφαί Νικοπόλεως άνελή· 
φθησαν έκ νέου εφέτος από τοΰ τέλους Αύγουστου μέχρι των 
μέσων περίπου ’Οκτωβρίου δαπάναις ώς πάντοτε της ήμετέ 
ρας έταιρείας.

Καί κατ’ άρχάς μεν άνέσκχψα και πάλιν τον έν ετει 1913 
6π’ έμοΰ άνακαλυφθέντα έπί τοΰ δρους Μιχαλίτση ναόν τοΰ 
’Άρεως και Ποσειδώνος. ΐνα άνεύρω και τάς λοιπάς πλευ
ράς, όντως δέ άπεκαλύφθησαν όλόκληροι αί προς Ά καί Δ. 
έν μέρει δέ ή βορεινή. ΙΙλήν τούτου άνευρέθησαν πολλά άρ- 
χιτεκτονικά μέλη άποτμήματα γλυπτών καί τινες όγκόλιθοι 
έκ τής μεγάλης λατινικής έπιγραφής.

Μετά τήν άποπεράτωσιν τής άνασκαφής ταύτης ήρξάμην 
τής έξερευνήσεως έτέρου μεγάλου άρχαιολογικοΰ χώρου, δπου 
έφαίνοντο Ιχνη μεγαλοπρεποΰς κτιρίου ένεκα τοΰ μεγέθους 
των έγκατεσπαρμένων δγκολίθων. Όντως μετά μακράν καί 
επίπονον άνασκαφήν έπΐ ένα καί πλέον μήνα ήχθησαν είς φως 
δυο πλησίον άλληλων κείμενα ευμεγέδη κτίρια, άτινα έκ των 
άποκαλυφθέντων άρχιτεκτονικών μελών καί ψηφιδωτών άπο- 
δεικνυεται, δτι ήσαν χριστιανικαί οίκοδομαί τών πρώτων μ.Χ. 
αίώνων καί σύγχρονοι σχεδόν προς τήν περίφημον ύπ’ έμοΰ 
προ τετραετίας άνακαλυφθεϊσαν Χριστιανικήν Βασιλικήν Δου- 
μετίου. Διότι'καί οί κέραμοι καί αί πλίνθοι φέρουσι τάς αυτάς 
σχεδόν σφραγίδας καί τάρχιτεκτονικά μέλη είσί λίαν δμοια 
καί τέλος τά ψηφιδωτά μετά τών έπιγραφών έχουσι τοιαύτην 
όμοιότητα, ώστε νομίζει τις δτι ύπό τών αύτών τεχνιτών έποι- 
ήθησαν. Δέν ύπολείπονται δέ ούδέ κατά τήν τέχνην, διότι καί 
ταΰτά είσιν έπίσης έξόχως καλλιτεχνικά. Τό δέ περίεργον
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εΤνε δτι δεν άφίσχανται καί πολύ τά κτίρια ταΰτα από της 
είρημένης Βασιλικής, διότι εΰρηνται μόλις περί τά 200 μ. 
μακράν της μεγάλης Δεξαμενής, πλησίον της όποιας είνε 
έκτισμένη ή Βασιλική Δουμετίου.

Κατ’ άρχάς έκ της πληθύος των σταυρών καί άλλων εκ
κλησιαστικών συμβόλων καί γλυφών είκασα δτι τά κτίρια 
ταϋτα ήσαν ναοί, πιθανόν δέ καί βασιλικαί, πλήν μέχρι τής 
διακοπής των άνασκαφών είς ουδέτερον τούτων άνευρέθη το 

ιερόν ή ή μεγάλη άψ'ις, έν ή τούτο περιλαμβάνεται.
Πολύ πιθανόν τά κτίριχ ταΰτα νά ήσαν Βαπτιοτήρια, διότι 

είς άμφότ^ρα εδρέθησαν μαρμάρινοι λάρνακες και κολνμβήύλραι. 

Εινε δέ γνωστόν δτι ή Νικόπολις δπήρξε μέγας πυρήν χρι
στιανισμού καί τούτο ώφείλετο είς την έν αυτή επί τινα χρό
νον παρουσίαν τού θεόπνευστου’Αποστόλου Παύλον. Σπουδαΐον 
εύρημα είνε καί ή εντός τού μεγάλου ψηφιδωτού, δπερ έχει 
μήκος 12 μ. πρός 6,30 μ·, άνεύρεσις πληθύος πλακούντων έξ 

νελώδονς πολνχρώμον μάζης. Τοιοΰτοι τεθραυσμένοι είς μι
κρά τεμάχια εδρέθησαν είς μεγάλους σωρούς, έχρησίμευσαν 
δέ πρός κατασκενήν των ψηφιδωτών. Τούτο είνε λίαν πολυ
τελές εύρημα, διότι όψέ ποτέ, δταν έπισκευασθώσι τά περί
φημα καί μοναδικά ψηφιδωτά, οί ήμέτεροι τεχνΐται θά εχωσιν 
έτοιμον τό δλικόν πρός έκκοπήν ψηφίδων παντός χρώματος 
καί μεγέθους.

Συγχρόνως πρός τήν άνασκαφήν ταύτην είργάσθην επί πολύ 
εν τω μικρφ Μονσείφ, δπερ από τού πρώτου έτους τών άνα
σκαφών Νικοπόλεως κατήρτισα έν ΙΙρεβέζη. Τούτο ήδη τή 
φροντίδι μου μετεκομίσθη είς τά ισόγεια τού Δημαρχείου 
Πρεβέζης, δπου έταξινόμησα πάντα τά ευρήματα Νικοπόλεως 
καί λοιπά αρχαία. Κατά τό έτος τούτο τό Μουσεϊον έπλουτί- 
σθη λίαν, διότι μετέφερα έκ Νικοπόλεως τάς προ έτών άνα- 
καλυφθείσας μεγάλας λάρνακας καί πληθύν άλλων εδρημά- 
των, μεταξύ τών όποιων καί θαυμαστόν λέοντα έκ μαρμάρου 
δκλάζοντα, ως τον έν Χαιρωνεία, έπί τών δύο οπισθίων ποδών.

’Αλλά καί άλλο ν· σπουδαιότατον έργον συνετελέσθη κατά
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τήν περίοδον ταύτην. Τή έπιμόνφ δηλ. ένεργεία μου καί δι’ 
έπανειλημμένων εγγράφων καί επιστολών κατώρθωσα νά πείσω 
τόν Διοικητήν τοΰ έν Ίωαννίνοις Ε' Σώματος Στρατοΰ Στρα
τηγόν κ. Ά. Μπα'ίραν δπως άποστείλη άξιωματικόν του Μη
χανικού είς Νιχόπολιν προ κατασκευήν τοπογραφικον χάρτου 
της άργαίας πόλεως. ’Όντως ό άποσταλείς έφεδρος μηχανικός 
κ. Ν. Δούβλαρης μετά τοΰ βοηθού αύτοΰ κ. Γ. Βράακου, έρ- 
γασθέντες έπί είκοσαήμερον περίπου, έφεραν είς πέρας τό 
σπουδαιότατον τούτο έργον, διά τό όποιον τόσας είχον κατα
βάλει έπί έπταετίαν ένεργείας καί τοσάκις ε!χεν αναγραφή 
ειδική πίστωσις όπό τοΰ ήμετέρου Δ. Συμβουλίου.

Α. ΦίΛΑΔΕΛΦΕΪΣ
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