
44 Εκθέσεις περί των εργασιών της *Εταιρείας 1922-1923

περί τής 'Ιστορίας καί τών μνημείων τής Νικοπόλεως, καθ’ ήν 
παρέστησαν δ,τι επίσημον καί διακεκριμένον περικλείει ή μικρά αίίτη ηπει
ρωτική πόλις. Αί εισπράξεις τής διαλέξεως ταΰτης ή διετέθησαν υπέρ τής 
άνιδρΰσεως αναμνηστικού Μνημείου εν Νικοπόλει διά την άπελευθέ- 
ρωσιν τής Πρεβέζης, διότι ως γνωστόν ή μάχη, ήτις έδώρησε την ελευθερίαν 
εις αυτήν, έδόθη επί τών ερειπίων τής ίστορικωτάτης πόλεως τοΰ Αύγου
στου, ής το δ'νομα εΐνε τοσοϋτον αίσιος οιωνός διά τήν Νίκην. Τήν 
πρωτοβουλίαν τής άνιδρΰσεως τοΰ Μνημείου τούτου είχον από πολλών 
ετών, πλειστάκις δ’ ενήργησα προς πραγματοποίησίν της, δυστυχώς δ 
δμως αί αντίξοοι περιστάσεις δεν έβοήθησαν ταυτην. ’Ήδη ελπίζω δτι θά 
πραγματοποιηθή, τοΰτο δέ θά συντέλεση, ώστε ό περί τό Μνημειον 
χώρος νά εύπρεπισθή καί δενδροφυτευθή, ουτω δ’ οί έπισκεπτόμενοι τά 
σεπτά της Νικοπόλεως ερείπια νά ευρίσκωσι καί μικράν τινα σκιάν έν τή 
άδένδρω εκείνη νεκρά πολει 2).

ΛΛΕΞ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΥΣ.

12. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΣΙΦΝΟ, ΕΡΕΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ, ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ

Κατά τήν άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
μετέβην εις Σίφνον περί τάς άρχάς ’Ιουλίου καί παρέμεινα μέχρι τών 
αρχών τοΰ μηνός Αύγουστου ασχοληθείς είς έρευναν καί μελέτην επί 
τών άρχαιοτάτων πύργων αυτής, ιδιαιτέρως δέ εις τά κατά τήν Άκρόπο- 
λιν τοΰ 'Αγ. Νικήτα. Πόρισμα τής εργασίας ταύτης υπήρξε τό εξής.

Είς τον αριθμόν τών πύργων, ούς ήρευνησα άλλοτε, προσέθηκα ήδη 
καί άλλους. Εΰρον έν ερείπιοις μικρόν τοιοΰτον πέραν τής Άκροπόλεως τοΰ 
'Αγ. Νικήτα, περί ής κατωτέρω. Όμοιον είς θέσιν Καμπαναριό κατά τήν 
Χερρόνησον καί ούχί τό Καμπαναριό αντίκρυ ταιν 'Αγίων ’Ανάργυρων επί

ή Έκ της διαλέξεως ταύτης είσπράχθησαν περί τάς τρισχιλίας δρ.
-) Τελευτών οφείλω νά ευχαριστήσω πάσας τάς Διοικητ. καί στρατιωτικάς άρ

χάς, α'ίτινες μεγάλως ύ.τεβοήθησαν τό έ'ργον μου. Ιδιαιτέρως δέ πρέπει νά έκφράσω 
τάς θερμοτάτας μου ευχαριστία; πρός τόν Δήμαρχον Πρεβέζης Κον Ί. Ρέντξαν, ίίστις 
παντοιοτρόπως μέ συνέδραμεν έν μέσιρ απείρων δυσχερείων, ας συνήντησα εφέτος έν Νι- 
κοπόλει. Ό κ. 'Ρέντζας άντελήφθη ώς ούδείς άλλος τήν μεχάλην σημασίαν, ήν έ’χει ή 
Νικόπολις διά τήν δλην ’Ήπειρον, ιδιαίτατα δέ διά τήν Πρέβεζαν. Δεκάκις τουλάχι
στον ήλθεν εις Νικόπολιν, άφήσας πασαν άλλην εργασίαν του. ΐνα έπί τόπου συζη- 
τήσωμεν καί λύσωμεν τό μέγα πρόβλημα τής διαφυλάξεως καί συντηρήσεω: τών 
έν Νικοπόλει αρχαιοτήτων,
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Έρευναι εν Σίφνω 45

τούτου όμως ήσαν μικρά νεώτερα κτίσματα (είκ. 1). Τρίτον εις θέσιν Πα
ρασκευής πετάλι κατά τοΰ Πέτση, τέταρτον εις θέσιν 'Ραχαμόν τοϋ Φάρου 
προς Ν. τής νήσου. Μετά τοΰτο ήσχολήθην έρευνήσας ένα των πληρέστε- 
ρον σφζομένων Πύργων, τον τοΰ άγ. Δημητρίου τών Έξαμπέλων. Ούτος 
σώζεται παρά την ά'νω κώμην εις ύψος 4,55 προς Β. μετά διαμέτρου 10,30 
εκ πρασίνου σχιστόλιθου μετά αψιδωτής θύρας προς Δ. πολύ χαμηλής. 
"Εξωθεν διατηρείται εις άρίστην θέσιν, έ'σωθεν όμως πολλάκις μειετράπη,

1. Σίφνος· είσοδος πύργου Καμπαναριού.

κατεστράφησαν δετά διαμερίσματα αυτού, τής δέ κλίμακος ουδέ ίχνος έφάνη. 
Τεμάχια αγγείων άνευρέθησαν και έν τούτω, δμοια τοΐς τών ά'λλων πύργων. 
Καί εις τον παρά τον Άμπουρδέχτην πύργον κατά τά Β. τής νήσου τά 
αυτά παρετηρήθησαν, έξωθεν δ’ αύτοΰ και πλήρης αρχαίος συνοικισμός.

Τό κύριον δμως έργον, εις δ ετράπην κατά τό έτος τοΰτο, ήτο ή με
λέτη τής άκροπόλεως τοΰ 'Αγίου Νικήτα. Ή θέσις καλείται ούτως από 
ναΐσκου τοΰ αγίου Νικήτα, κεΐται δέ προς τό ΒΑ τής νήσου επί πετρώ
δους ορεινής προεξοχής άνωθεν τής χώνης, έχουσα ωραίαν θέαν καί προς 
την θάλασσαν τοΰ Αιγαίου. Έπί τής άκροπόλεως, ήτις έπίκειται τής θέ-
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46 ‘Εκθέσεις περί των εργασιών τής 'Εταιρείας 1922- 1928

σέως ταύτης, έκτισμένης κατά μικτόν ενιαχού τρόπον, ήρεύνησα τό τε δλον 
και τα διαμερίσματα αυτής, εξ ής έρεύνης έφάνη τό σχήμα τού δλου τε
τραγωνικόν έπίμηκες, διασφζόμενον κατά την προς Β. και Ν. πλευράν 
πληρέστερον, κατεστραμμένον δ5 έπ'ι μέρους κατά την Α. καί εντελώς κατά 
την Δ. Ή βορεία πλευρά περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα εν εΐδει οικη
μάτων, τοσαϋτα δε καί ή προς Ν. Τό τείχος εξ ογκωδών λίθων άνεξεργά- 
στων εις την έξωθεν δψιν σφζεται εις ύψος 2-3 μέτρων ενιαχού. ’Έσωθεν

2. Σίφνος' άκρόπολις Άγ. Νικήτα.

είναι έκτισμένον διά λίθων μικροτέρων εξειργασμένων. Καί κατά την προ; 
Α, καί κατά την Δ. δψιν θά ύπήρχον διαμερίσματα, νύν κατεστραμμένα. 
Κατά τό δυτικόν άκρον τής νοτίας πλευράς υπάρχει τετραγωνικόν ά'νοιγμα 
μέγα μετά διπλού τοίχου έσωθεν, έχει δέ κάθοδον κλιμακωτήν. ’Ίσως έχρη- 
σίμευεν ως δεξαμενή. Μεταξύ τών πέριξ οικημάτων εκτείνεται παμμεγίστη 
αυλή επί τού βραχώδους εδάφους. Περί τό μέσον ταύτης, ή μάλλον προς 
τό προς Α. καί εγγύς τού ναΐσκου τού νεωτέρου άνεύρον βάσιν αρχαίου 
μεγάλου βωμού κατεστραμμένην τό πλεϊστον, ής προφανές τό σχήμα. Τά 
λείψανα αυτού έχουσι μήκος καί πλάτος 3,30, είναι δέ έκτισμένα επί κεχα- 
ραγμένου καί έντετμημένου επίτηδες κάτω τού βράχου, έφ’ ου θεμελιούται.
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3. Σίφνος' άκρόπολις Αγίου Νικήτα.

δέ πάλιν άκροπόλεις, συγκεντροΰσαι τάς ειδήσεις έκαστη τοΰ διαμερίσματος 
αυτής μετέδιδον προς την εις τό άνώτατον σημεΐον τής νήσου Άκρόπο- 
λιν. ως την κεντρικήν, ένθα νΰν ή μονή τοΰ προφήτου Ήλιου. Έκεΐ εΰ· 
ρον τάς βάσεις παναρχαίου, άλλα καί παμμεγίστου οικοδομήματος, προφα
νώς μεγάλης άκροπόλεως, δι’ ής έγίνετο ή μακρόθεν επικοινωνία προς τάς 
πέριξ νήσους

Οΰτω καταφαίνεται ήδη σαφώς τό μέγα πλέγμα τών πύργων τής 
νήσου, δικαιολογείται δέ καί ή πληθύς αυτών επ’ αυτής καί ό σκοπός ως 
καί ό σκοπός τών τεσσσάρων άκροπόλεων, καί ή χρησιμότης αυτών.

Έν τοΐς διαφόροις διαμερίσμασι τοΰ τείχους άνευρέθησαν τεμάχια 
αρχαίων αγγείων διαφόρων χρόνων, δμοια προς τά έν τοΐς ά'λλοις πΰργοις, 
κατατεθέντα εις τήν έντοπίαν μικράν συλλογήν μετά τών λοιπών.

Κύριον πόρισμα τής τοΰ έτους τοΰτου μελέτης παρουσιάσθη δτι οί επί 
τής νήσου Σίφνου πύργοι έσχετίζοντο κατά τμήματα προς τάς τρεις Άκρο- 
πόλεις τάς επί τής νήσου. Μέρος δηλ. τούτων άνεφέρετο προς τήν Άκρό- 
πολιν τοΰ Κάστρου άναλόγως τής θέσεως αυτών, μέρος εις τήν Άκρό- 
πολιν τοΰ 'Αγίου Άνδρέου καί μέρος εις τήν τοΰ αγίου Νικήτα. Αί τρεΤς

ΙΑΚ. X. ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ
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