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ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά τό διαρρεΟσαν έτος 1965, έπήλθον αί
κάτωθι άλλαγαΐ είς τό έπιστημονικόν προσωπι
κόν τής ΙΑ' ’Εφορείας ’Αρχαιοτήτων: Ό Έφο
ρος ’Αρχαιοτήτων κ. Σωτήριος Δάκαρης παρητήθη τής Υπηρεσίας άπό τής 4/11/65, γενόμενος
τακτικός Καθηγητής τής ’Αρχαιολογίας είς τό
έν Ίωαννίνοις τμήμα τής Φιλοσοφικής Σχολής
τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ό μέχρι τοϋ
’Απριλίου τοΟ αΰτοΟ έτους ύπηρετών παρά τή
ΙΑ' Έφορείςι ’Αρχαιοτήτων ’Επιμελητής κ. Ήλίας Τσιριβάκος, μετετέθη είς ’Αθήνας, είς τήν
θέσιν δέ αΰτοϋ έτοποθετήθη άπό τής 1/10/65
ή Έπιμελήτρια δ. ’Ιουλία Σπ. Κουλεϊμάνη.
II. ΜΟΥΣΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Τό ύπό άνέγερσιν νέον Μουσεϊον τής πόλεως
Ίωαννίνων έπλησίασε τό στάδιον τής άποπερατώσεως μόλις κατά τό τέλος τοϋ έτους. Ώς έκ
τούτου ούδεμία έργασία έκθέσεως έγένετο, ήρχισεν όμως ή πρός τοϋτο προεργασία, διά τής
καταγραφής καί φωτογραφήσεως των νεωτέρων
ευρημάτων τής Δωδώνης.III.
III. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

Κομπότι
Κατά τήν έκτέλεσιν έργασιών διά προωθητήρος ύπό τής άναδόχου Εταιρείας ΕΤΚΑ, πρός
διάνοιξιν τής έθνικής όδοΟ άπό Άρτης είς Κρε
μαστά Άγραφων, άπεκαλύφθησαν, 1 χλμ. περί
που Α. τοΟ Κομποτίου καί είς μικράν άπόστασιν
άπό τοϋ νεκροταφείου τής Εόαγγελιστρίας, δύο
κιβωτιόσχημοι τάφοι ( Π ί ν. 289 α), πιθανώτατα συληθέντες πρό πολλοΰ, διότι ή διερεύνησις τοϋ έσωτερικοΰ των, έκτελεσθεΐσα ύπό τοϋ
έκτάκτου Έπιμελητοΰ Άρχ/των κ. Κ. Τσίρκα,
καί τοϋ φύλακος ’Αρχαιοτήτων κ. Δημοσθ. Κατσάνου, παρουσίμ τών άστυνομικών άρχών, οΰδέν κτέρισμα άπέδωσεν, έκτός σωροϋ όστών είς
τόν έτερον μόνον τών τάφων. Μετά τών χωμάτων
τοϋ έκ φλύσχου ύψώματος είχον παρασυρθή καί
λίθοι κυβόσχημοι έκ τεφροφαίου ψαμμιτολίθου,
ώς καί δύο έπιτύμβιοι πλάκες άσβεστολιθικαί,
προερχόμενοι μάλλον έκ τών δύο τάφων. Έκ τού
των ή μία διατηρεί τά άρχικά τοϋ ό νάματος τοϋ
νεκροΰ ααμ. —, ή δέ όλόκληρον τό όνομα κατ’

όνομαστικήν, άνευ πατρωνυμικού, ςατυρος, τοϋ
3ου π.Χ. αίώνος ( Π ί ν. 289 δ )*.
Ή τοϋ Σατύρου, σωζομένη άκεραία, ύψους 0,99,
πλάτους άνω 0,353, κάτω περί τήν βάσιν τής περιτενείας 0,376 καί πάχους 0,085 - 0,09 μ., έχει
τό κατώτερον τμήμα (ύψους 0,33 μ.) άδρομερώς είργασμένον, προοριζόμενον νά έμπηχθή έντός τής γής. Είς τήν κορυφήν τής στήλης έχει χαραχθή διά τρυπάνου2 τό όνομα τοϋ νεκροΰ, έντός όρθογωνίου βαθύσματος, τό όποΐον περιβάλ
λεται ύπό κυματιοφόρου πλαισίου. Ύπεράνω ύπάρχουν τρεις άνάγλυφοι ρόδακες, ύποκάτω άστράγαλος ώς πλαίσιον είς σχήμα Π καί γεισίποδες καλής έργασίας, ώς καί πρόστυπος πινακίς
(tabula ansata). Περιτένεια περιβάλλει τάς λοιπάς τρεις άκμάς τής ορατής έπιφανείας τής στή
λης.
Έπιχειρηθείσης μικράς σκαφικής έρεύνης,
προκειμένου νά άποφασισθή ή διατήρησις ή μή
τών δύο τάφων, διεπιστώθη ή ΰπαρξις όρθογω
νίου ταφικοϋ περιβόλου. Έκ τούτου προήρχοντο
καί οί ύπό τοϋ προωθητήρος παρασυρθέντες λί
θοι τοϋ περιβόλου ( διαστ. 4.80 x 1.90 -1.775 μ.).
Διατηρούνται ή θεμέλιος στρώσις καί ό πρώτος
όρατός δόμος μερικώς, έκ τεφροφαίου ψαμμιτολίθου τής περιοχής, ΰψ. 0,42 καί πάχ. 0,45 - 0,50
μ. Οί λίθοι φέρουν άναθύρωσιν, είς δέ τήν όρατήν πλευράν διακοσμητικάς έντομάς, έκ τής χρήσεως βελονιού.
Οί τάφοι, μέ έσωτερικάς διαστ. 1.77 x 0,61 μ.
καί 1.75 χ 0,615 μ., παράλληλοι πρός τήν μακράν
πλευράν τοϋ περιβόλου ( Π ί ν. 289 α), έχουν
τάς πλευράς των έπενδεδυμένας μέ μεγάλας κα
νονικός πλάκας άσβεστολίθου. Πρός καλυτέραν
μάλιστα προσαρμογήν αί άκμαί τών στενών πλευ
ρών φέρουν έγκάθισιν ( πατούρα). Όλιγώτερον
έπιμελημέναι είναι αί καλυπτήριοι πλάκες.
Είς τό βαθύτερον στρώμα, ύπό τό δάπεδον τοϋ
περιβόλου, άπεκαλύφθησαν άλλοι παιδικοί τάφοι
τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. Τρεις τούτων έχουν έπεν
δεδυμένας τάς καθέτους πλευράς μέ πλάκας φαιοϋ
Ι.Τό όνομα φαίνεται οίκεϊον καί είς τήν Ήπειρον. Ά
παντά είς έπιγραφήν τής Κασσώπης, ΠΑΕ 1952, σ. 358, Δω
δώνης, Τό Έργον 1955, σ. 56, ΠΑΕ 1955, σ. 171, 13, BCH
80 ( 1956 ), σ. 300, Ρ. Franke, Die Antiken Mllnzen von Epi
rus 1961, σ. 304-305, καί είς πηλίνας μήτρας άρχαίου κο
ροπλαθείου τής Άμβρακίας, ΑΔ 19 ( 1964): Χρονικά, σ.
311 κ.έ. Πίν. 350 α, τοϋ 4ου αί. π.Χ.
2.
Πρόκειται περί χρήσεως τρυπάνου, πολύ διαδεδομένης
είς τήν περιοχήν τής Άμβρακίας, καί όχι περί τεχνικής in
tremolo ( βλ. ΑΔ ( 1965 ) : Χρονικά, σ. 357). Κατά τούς
Ρ. Μ. Fraser - Τ. R5nne, Boeotian and West Greek Tomb
stones 1957, σ. 154- 155, 171-172, ή τεχνική αυτή έξαφανίζεται κατά τούς πρωίμους έλληνιστικούς χρόνους, δτε έμφανίζεται ή τεχνική τών άναγλύφων γραμμάτων.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2019 22:54:23 EEST - 54.91.41.87

