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8. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΙΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1

ΓΙρό τριετίας περίπου επεχειρήθη ή άποξήρανσιςτήςνοτιοανατολικώςτών 
Ίωαννίνων συνεχόμενης κοιλάδος Κουτσελιοΰ κα'ι Καστρίτσης. Ή κοιλάς

Είκ. 1. Χάρτης τής νοτίως των Ίωαννίνων κοιλάδος Ιίουτσελιοϋ καί Καστρίτσης μετά 
τής αποξηραντικής αΰλακος (ή παχεΐα μελανή γραμμή' αί στίγμα! δηλοΰν τήν

ορεινήν περιοχήν).

αυτή, ευρισκόμενη εις τό αυτό επίπεδον μετά τής επιφάνειας τής λίμνης των 
Ιωαννίνων (υψ. 480 μ.), ενεκα των πέριξ όρέων και υψωμάτων και τοΰ

1 Παρέχομεν ενταύθα συνοπτικήν περιγραφήν τής μικρας άνασκαφής κα! των 
ευρημάτων τοΰ προϊστορικού συνοικισμού τής Καστρίτσης. Λεπτομερέστερον εκτίθενται 
τα πορίσματα είς προσεχή τόμον τής ΑΕ, ένθα περιλαμβάνονται κα! ευρήματα ετέρων 
περιοχών τής ’Ηπείρου.
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βροχερού κλίματος τής Ηπείρου, λιμνάζει κατά τον χειμώνα, ιδίως δέ ή περί 
το Κουτσελιό περιοχή (είκ. 1).

Ή διανοιγεΐσα διά την άποστράγγισιν τών ύδάτων τής κοιλάδος αΰλαξ, 
βάθους 2,5-5 μ. περίπου και μήκους 6.000 μ., άρχομένη από τής λεκάνης τού 
Κουτσελιού, διέρχεται παραλλήλως καί εγγύς τών ανατολικών προπόδων τού 
βουνού Καοτρίτσα (ΰψ. 757 μ.) καί τού ομωνύμου χωρίου, άπολήγουσα εις τήν 
βορειότερου κειμένην λίμνην τών Ίωαννίνων. (Ή παχεϊα μελανή γραμμή 
τής είκ. 1).

Έπί τής βορείου επιπέδου επιφάνειας τού επιμήκους βουνού 757 διατη
ρούνται εκτενή λείψανα αρχαίου πολυγωνικού τείχους, έχοντος ικανώς μεγά- 
λην περίμετρον, υπέρ τά 3.000 μέτρα 1.

Ή νοτία καί ή δυτική κυρίως πλευρά τού τείχους παρουσιάζουν μεταγε- 
νεστέρας εκ θεμελίων έπισκευάς, έκ μικροιέρων ακανόνιστων λίθων καί ασβέ
στου, ως συνδετικής ύλης, γενομένας πιθανότατα προς άποκατάστασιν τών 
υπό τού Αιμίλιου Παύλου γενομένων καταστροφών (167 π.Χ.).

Εντός τής άκροπόλεως διατηρούνται είσέτι ολίγα λείψανα αρχαίων κτη
ρίων. "Εν τούτων, κατά τήν ανατολικήν πλευράν, ένεκα τού μεγέθους, τού 
σχήματος καί τού προσανατολισμού, δύναται νά θεωρηθή ως ναός. Έτερα, 
γειτονικά, φαίνονται νά έχουν δημοτελή προορισμόν.

Έκ τών άνευρισκομένων εκεί οστράκων, ενίοτε καί τών υστέρων ρωμαϊ
κών χρόνων, καθίσταται πιθανόν, δτι ή πόλις αύτη έγκατελείφθη κατά τον 
5ον ή 6ον μ,Χ. αιώνα υπό τών κατοίκων της, οί οποίοι καιέφυγον ίσως εις 
τήν περί τάς άρχάς τής βασιλείας τού Ιουστινιανού ίδρυθεΐσαν πόλιν τών 
Ίωαννίνων 1 2.

1 Σύντομον περιγραφήν ίδέ Μ. Leake, Travels in Northern Greece, IV 
σελ. 127-9, Pouqueville, Voyage de la Grece, έκδ. β', I οελ. 137-9, Τη.Hughes, 
Travels in Sicily, Greece and Albania, I σελ. 477, Σπυρ. Λάμπρου, N. Έλληνομνή- 
μων, ΙΑ' σελ. 28 κ.έξ. κ.ά. Περί τής γεωλογικής συστάσεως Ιδίτχ. Ιδέ Philippson, Thes. 
salien und Epirus, σελ. 192, 238 κ.ά.

2 Είναι μάλλον βέβαιον, δτι τό γνωστόν χωρίον τοϋ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ (Περί Κτισμά- 
των, IV, 1,37), τό άναφερόμενον εις τήν μετάθεσιν τών κατοίκων τής παλαιας 
Ενροίας εις τήν υπό τοϋ ’Ιουστινιανού ίδρυθεΐσαν νεωτέραν Ενροιαν, άναφέρεται εις 
τήν πόλιν των Ίωαννίνων (ίδέ σχετικώς καί Philippson, RE2 έν λέξει Euroia). Εις 
τούτο συμφωνεί καί ή υπό τού ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ (Συνέκδημος 651,4-652,7) άκολουθουμένη 
σειρά ονομασίας τών πόλεων τής Παλαιας ’Ηπείρου, καθ’ ήν ή Ενροια Άκνίου άναφέ· 
ρεται μεταξύ τής Δωδώνης καί Άδριανουπόλεως, εις περιοχήν δηλ. αντιστοιχούσαν 
πρός τήν κοιλάδα τών Ίωαννίνων (Νικόπολις, Δωδόναι, Ενροια Άκνίου, Άδριανούπολις, 
”Αππων(;), Φοινίκη, Άγχιαομός κλπ). Ό Ernest HoniGMANNε’ιςτήν τελευταίαν έ'κδοσιν 
τού Συνεκδήμου (1939, σελ. 7), παραδέχεται επίσης, δτι ή Εΰροια Άκνίου είναι τό κά- 
στρον των Ίωαννίνων καί συνάπτει μετ’ έπιφυλακτικότητος τήν περίεργον λέξιν Άκνίου
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Μεταξύ τής καμπύλης 7, 8 κα'ι 9 (εΐκ. 1, Κ7, Κ8, Κ9) και επί τών 
οχθών τής αύ'λακος, εις βάθος 1,50 μ. υπό την καθαράν νεωτέραν έπίχωσιν, 
εκτείνεται στρώσις συνεχής, πάχους 0 80-0.90 μ., τών κλασσικών καί ελληνιστι
κών χρόνων, περιέχουσα εγχώρια αγγεία, χειροποίητα και τροχήλατα, ερυ
θρόμορφα αγγεία και ό'στρακα μέ στιλπνόν μελανόν γάνωμα νοτίας προελεΰ- 
σεως, τεμάχια μεγάλων πίθων, λίθους, άνθρακας και σποραδικούς τάφους. 
Μετά τούτων άνευρέθησαν υπό τών εκεί εργαζομένων εργατών καί παρεδό- 
θησαν εις ήμά; δύο μεγάλοι εκ σιδήρου διπλοί πελέκεις, σιδηραΐ αίχμαι 
δοράτων καί τινα νομίσματα τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος* 1. Ύπό το στρώμα τούτο δια- 
κρίνεται πολλαχοΰ τής τάφρου στρώσις λεπτή εκ μικρών λίθων, οί όποιοι 
κατέρρευσαν εκ τού ύπερκειμένου βουνού. Ύπό την λιθόστρωσιν τέλος 
κα'ι ύπό την παρεμβαλλομένην ενίοτε καθαράν στρώσιν άνευρέθησαν τά 
προϊστορικά όστρακα τών κατωτέρω περιγραφομένων τεσσάρων κατηγοριών 
εντός στρώματος εξ άργιλλώδους γης.

Είς πολλά σημεία ή εκσκαφή τής αύ'λακος ειχεν ανατρέψει εν μέρει 
το προϊστορικόν στρώμα, διότι πολλά τών προϊστορικών οστράκων, όπως 
και τά εγχάρακτα τής κατηγορίας I, άνευρέθησαν επί τών άπορριφθένττσν 
έκτος τής τάφρου χωμάτων, έ'τερα δε τεμάχια εύρέθησαν ένεσφηνωμένα 
έπ3 αυτής τής επιφάνειας τού πυθμένος τής τάφρου.

“Ενιαχού έφάνη, ότι τό προϊστορικόν στρώμα διεδέχετο το κλασσικόν, 
άνευ τής μεσολαβήσεως τής λιθοστρώσεως καί τής κατωτέρας καθαράς στρώ
σεως. Νοτίως τής καμπύλης 9 ή τομή τής αύλακος υπήρξε καθαρά' άλλά 
τούτο δεν δύναται νά θεωρηθή ώς ένδειξις τής εκεί άπουσίας άρχαίων λει-

πρός τήν ύπό τοΰ Στεφάνου Βυζαντίου άναφερομένην Άληοίου (πεδίου), δπερ όμως 
Άλήσιον πεδίον εδρίσκεται έν *ήπείρφ» της Μ. ’Ασίας (πρβλ. ΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ ’Ονομαστι
κόν VI, 63 καί ΣΤΕΦ. ΒΥΖ. έν λ. Τραγασαί). Πιθανώτερον ή Εΰροια Άκνίον, άπαντώσα 
ούτως είς δλα τά γνωστά χειρόγραφα τοΰ Συνεκδήμου (ίδέ BlJRCKHARDT, Hieroclis 
Synecdemus, σελ. 12), αποτελεί παραφθοράν τής γραφής Ενροια εκ νέου, όθεν ή 
άγνωστος άλλοθεν Άκνίον. “Ισως δηλ· είς έν τών αρχαιότερων χειρογράφων προσετέθη 
παρά τήν λ. Ενροια ή διευκρίνησις ή εκ νέου, πρός δήλωσιν δτι δεν πρόκειται περί τής 
παλαιάς καί έγκαταλειφθείσης Εΰροίας, άλλά περί τής ύπό τοΰ ’Ιουστινιανού άρτι 
άνιδρυθείσης έκνέου (Έκτενέστερον ίδέ Σ. Δακαρην είςπεριοδ· Ήπειρωτ Εστία τ. Α' 
1952, τεΰχ. 6). Άνάλογον φαινόμενον παραφθοράς παρέχει τό είς επιγραφήν έκ Φωτι- 
κής μνημονευόμενον Ιερόν τής Dianae Tenacrae, τό όποιον εύφυώς ό ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
συνάπτει πρός τήν ”Αρτεμιν Άκριαν (Άρτέμιδι τή έν “Ακρα.) πρβλ. ΑΕ 1924 σελ. 195 έξ.

1 Χαλκοϋν νόμισμα Φιλίππου Β'(διάμ. 0,017 μ.): κεφαλή’Απόλλωνος, ίππεύς (Head- 
ΣΒΟΡΩΝΟΥ τ. I, σελ. 292) καί έ'ιερον έκ χαλκού (διάμ. 0,016μ ): κεραυνός επί άσπίδος 
καί επιγραφή [ΜΟ]Λ[ΟΣΣΩΝ], κεραυνός εντός στεφάνου έκ κλάδου ελαίας (πρβλ. 
B.M.C. Thess. σελ. 101, ι, πίν· XVIII, Η καί Head - Σβορωνου, I σελ. 403, τών πρό 
τού 342 π.Χ. χρόνων.
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φίνων διότι από τοΰ σημείου τούτου ή τάφρο;, καμπτόμενη άνατολικώτερον, 
απομακρύνεται από τού; πρόποδα; τοΰ βουνού, διερχομένη διά τής κοιλάδος 
εί; επίπεδον χαμηλότερον, ένθα, ένεκα τή; υγρασίας, θά καθίστατο δυσχερής 
και κατά την αρχαιότητα ή οΐκησις. Δεν αποκλείεται επομένως δυτικώτερον 
τής τάφρου και εγγύτερον των κλιτυων νά υπάρχους αρχαία λείψανα.

Ή σπουδαιότη; τής θέσεως ταύτης κατέστη προφανής, ενεκα τής φυ- 
σεω; των ευρημάτων, μερικά των οποίων διά πρώτην φοράν εγένοντο γνω
στά εις την ’Ήπειρον, τής εκτάσεως τών ευρημάτων (άπόστασις μεταξύ Κ7 
καί Κ9 περί τάς τρεις εκατοντάδας μέτρων) καί τής διαρκείας τοΰ συνοι
κισμού. ’Ιδιαιτέραν σημασίαν ενείχε τό γεγονός, δτι μορφαί τινες οστράκων 
καί αγγείων (κατηγορία II, III, IV) ειχον άνευρεθή εΐ; μικρότερον αριθμόν 
καί άλλοτε εί; την γειτονικήν περιοχήν τοΰ Κουτσελιοΰ υπό τών καθηγητών 
Ν. Hammond καί Δ. Εγαγγελιδοϊ 1 ιδία.

Διά μικράς δαπάνης εκ 3.000.000 δραχμών, διατεθείσης παρά τής ’Αρ
χαιολογικής Εταιρείας, έπεχείρησα κατά φθινόπωρον τοΰ 1951 δοκιμαστικήν 
έρευναν, περιορισθεΐσαν κυρίως εις τον μεταξύ τής αύλακος καί τοΰ βουνοϋ 
χώρον, καί τής οποίας τά πορίσματα εκτίθενται εις προσεχή τόμον τής ΑΕ 
λεπτομερέστερον (πρβλ. άνωτ., σελ. 173, σημ. 1).

Διά τής μικράς ταυτης έρευνης δεν επετευχθησαν περισσότερα στρωμα- 
τογραφικά δεδομένα, ένεκα τοΰ περιωρισμένου χαρακτήρος τής σκαφής καί 
τοΰ ίκανοϋ πάχους τών έπιχώσεων.

Διεπιστώθη δμως, δτι αί υπέρ τήν λιθόστρωσιν δυο στρώσεις, ή άνωτέρα 
καθαρά καί ύπ’αυτήν κλασσική, καθίσταντο βαθμηδόν λεπτόιεραι, καθ’δσον 
προσήγγιζον προς τήν ανωφέρειαν τοΰ βουνού. Άντιθέταις ή μνημονευ- 
θεΐσα λιθόστρωσις άπέβαινεν αίσθητώς παχυτέρα τοσοϋτον, ώστε νά έκλη- 
φθή δτι πρόκειται περί τοΰ φυσικού εδάφους.

Τό φαινόμενον τοΰτο έχει τήν εξήγησίν του. Προφανώς, ένεκα τής κα- 
τωφερεία; τοΰ εδάφους, αί έπιχώσεις παρασυρόμεναι έναπετίθεντο χαμηλό
τερον, προς τήν τάφρον καί έτι άνατολικώτερον.

Άλλ’ οί χάλικες καί τά λιθάρια, δυσκόλως παρασυρόμενα, έπεσωρευοντο 
παρά τούς πρόποδας, καθώς κατεκυλίοντο εκ τής κορυφής τοΰ βραχώδους 
βουνού, δημιουργοΰντα εκεί παχυτάτην στρώσιν.

Έν τουτοις ή εκδοχή, δτι υπό τήν περιγραφεΐσαν λιθόστρωσιν εκτείνεται 
τό προϊστορικόν στρώμα, χρήζει περισσοτέρας έρευνης- διότι ενίοτε κατά τήν 
σκαφήν, εις τον δυτικώς τής αυλακος χώρον καί υπέρ τήν στρώσιν τών λιθα- 
ρίων, άνευρίσκοντο άραιώς καί προϊστορικά όστρακα τής κατηγορίας II καί 1

1 Ν. Hammond, BSA, XXXII (1931 -32) σελ. 133-135 καί Δ. Ευαγγελιδη, 
Οί αρχαίοι κάτοικοι τής ’Ηπείρου, 1947 σελ. 9 καί σελ. 12.
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IV (ή λαβή τής ειπ. 3,8), άναμεμειγμένα μετ’άφθονων κλασσικών ή ελλη
νιστικών εγχωρίων οστράκων

Ευρήματα.

Έκ τών άνευρεθέντων οστράκων κα'ι αγγείων διαστέλλονται σαφώς αΐ 
κάτωθι τέσσαρες κατηγορίαι:

Είκ. 2. 1—3 εγχάρακτα = κατηγορία I, 4 = κατηγορία II.

I. Χειροποίητα εγχάρακτα (είκ. 2,1-8). Άνευρε θη σαν επί τών αναχω
μάτων τής αυλακος πλησίον τής Κ9, πλήν τοΰ τεμαχίου 2, άνευρεθέντος νο- 
τιώτερον, προς την περιοχήν Κουτσελιοϋ και εντός τής τάφρου.

Τα τεμάχια 2 και 3 είναι ομοια προς τά έκ Θεσσαλίας, Σερβίων καί 1

1 Τοΰτο δέν είναι εντελώς άνεξήγητον. Πιθανώς τά υπέρ την λιθόστρωσιν προϊ
στορικά όστρακα II παρεσύρθησαν έκ τών ύπερκειμένων πλαγιών τοΰ βουνοϋ. Ό καθη
γητής Κ. ΡΩΜΑΙΟΣ αναφέρει μάλιστα, οτι άνεΰρεν εντός τής ύπερκειμένης άκροπόλεως 
προϊστορικά τεμάχια αγγείων (ΑΔ, 1916, παράρτημα σελ. 54). Ή μεθ’ υπόλευκου επι
χρίσματος λαβή τής εΐκόνος 3,8 ανήκει πιθανώτατα εις τούς Ιστορικούς χρόνους.

12
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Χοιροσπηλιάς (Λευκάδος) εγχάρακτα αγγεία τής νεολιθικής περιόδου (A 2)1. 
Τό τεμάχιον 1, μελανότεφρον και πιθανώς έστιλβωμένον, μετ’αραιών ψηγμά
των μαρμαρυγίου, είναι παραπλήσιον προς τα ομοια αγγεία τής Παραδου- 
ναβείου περιοχής (είς την εικόνα άνεστραμμένον).

II. Χειροποίητα μετά πλαστικής διακοσμήσεως (είκ. 2, 4 και εϊκ. 3,1-7).

Είκ. 3. Καστρίτσης, 1 - 7 = κατηγορία II, 8 = κατηγορία IV.

Άνευρέθησαν εν αφθονία, άπαντώντα πολλαχοΰ τής ’Ηπείρου καί δή 
καί εν Δωδώνη. Ή φυσιογνωμία των είναι πολύ γνώριμος, ένεκα τής πλαστι
κής διακοσμήσεως, την οποίαν φέρουν, άποτελουμένην εξ αναγλύφων ζωνών, 
μορφής άλΰσεως ή σχοινιού (rope-type), έκ δισκαρίων, μορφής κομβίων ή 
κεφαλών ήλων (pellet-ware), τοποθετούμενων άτάκτως και έν σπουδή επί 
τής επιφάνειας τοΰ αγγείου, καί εξ εμπιέστων κοιλοτήτων (είκ. 3, 5-7/

III. Μονόχρωμα καστανόμέλανα και μελανά χειροποίητα (είκ. 4 καί 1

1 X. Τςουντας, At προϊστορικά! άκροπόλεις Διμηνίου καί Σέσκλου, πίν. 13, 
Κ. Grundmann, AM. 57 (1932) Beil. XX, 4-6, Dorpfeld, Alt-Ithaka, Beil. 83b 
καί W. Heurtley, Prehistoric Macedonia, σελ. 63-64 είκ. 5.
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είκ. 5,1-9). Ή κατηγορία αυτή παρουσιάζεται σχετικώς πλούσια είς αριθμόν 
και τελειότερα από τεχνικής άπόψεως.

Αϊ εστιλβωμέναι καί ενίοτε λαμπεραι έπιφάνειαι έχουν χρώμα καστανο- 
μέλαν ή μελανόν, δφειλόμενον είς καθαρόν καί ισχυρόν επίχρισμα, τον δέ

Είκ· 4· Καστανομέλανα μονόχρωμα.

πυρήνα τοϋ πηλοΰ κεραμόχρουν, μελανότεφρον ή μελανόν, ενίοτε περιβαλλό- 
μενον υπό κεραμοειδοΰς επιστρώματος. Τό πάχος των τοιχωμάτων είναι ΐκα- 
νώς λεπτόν καί κανονικόν (0.004-0.005 μ.). Τά χείλη εκτείνονται λοξώς προς 
τά άνω, σχηματίζοντα πλατείαν στεφάνην, καί διαμορφοϋνται ενίοτε εις ορθήν 
περίπου γωνίαν μετά τών τοιχωμάτων, αί δέ λαβαί είναι ταινιόσχημοι. Κατά 
το πλεΐστον ανήκουν είς σφαιρικά μικρά κύπελλα καί σπανιώτερον εις μεγα
λύτερα ευρΰστομα αγγεία (είκ. 4,3).

“Ομοια αγγεία είδον είς τό εν Νιδρίω Λευκάδος Μουσεΐον, τά όποια 
ό Dorpfeld χρονολογεί είς την 2αν π.Χ. χιλιετηρίδα. Επειδή αγγεία τής κατη
γορίας II παρουσιάζουν τεχνικήν επιμελεστάτην, παρομοίαν προς τά καστα
νομέλανα (είκ. 2,4), καί άντιθέτως μερικά ό'στρακα τής κατηγορίας ταυτης 
φέρουν τήν γνώριμον έκ δισκαρίων καί αλυσοειδών ζωνών πλαστικήν διακό-
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σμησιν (είκ. 5,4-6), εξάγεται τό μάλλον βέβαιον συμπέρασμα, ότι τα αγγεία 
ταΰτα συνυπήρξαν ποτέ κατά την 2αν π.Χ. χιλιετηρίδα μετά των αγγείων II. 
Εις τούτο είναι σύμφωνος καί ή διαμόρφωσις τών αγγείων, παραπλήσια 
προς τά μεσοελλαδικά μονόχρωμα μελανά ή καστανομέλανα αγγεία Έλευσΐνος,

Είκ. 5. 1-9 Καστανομέλανα μονόχρωμα, 10 καί 11 Κατ. IV μετ’ επιχρίσματος.
Τό ύπ’^αριθ. 2, πιθανώς τμήμα τρίποδος-

βορείων κλιτύων τής Άκροπόλεως, Εύτρήσεως, Κοράκου, ’Ιθάκης, ’Ολυμπίας, 
(Black-Monochrome Ware).

IV. Χειροποίητα άμανρόχρωμα γραπτά (matt-painted), τύπου Μπου- 
μποϋστι. Καί ταΰτα άνευρέθησαν εις ικανόν αριθμόν (εϊκ. 6 καί 7, 3/ ’Αγ
κιστροειδείς σπεϊραι υπό μορφήν S, κυματοειδείς ταινίαι υπό μορφήν πλυ-
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χμοΰ, τοποθετούμενοι εις δυο καί τρεις οριζόντιας ζώνας (εικ. 6,1-3), ρόμβοι, 
τρίγωνα και λογχόσχημα τρίγωνα, πληρούμενα διά χρώματος ή διά δικτυω. 
τοΰ πλέγματος, τό άβακωτόν, αί τεθλασμένοι γραμμαΐκαί συστήματα τοιούτων

Είκ. 6. Άμαυρόχρωμα γραπτά Καστρίτσης (κατ. IV), τύπου Μπου- 
μποΰστι, Ή ύπ’ άριθ. 4 κάθετος ταινιόσχημος λαβή άμφορέως.

γραμμών κ.ά’., έκ καστονομέλανος άμαυροΰ βερνικιού, αποτελούν την κυριω- 
τέραν διακόσμησιν τών αγγείων, τοποθετουμένην είτε απ’ ευθείας επί τής 
γυμνής επιφάνειας τοΰ αγγείου είτε επί υπόλευκου παχέος επιχρίσματος. Με
ρικά τεμάχια μέ παχΰτερον δμοιον επίχρισμα (είκ. 3,8 καί είκ. 5,10 καί 11) 
στερούνται γραπτής διακοσμήσεως.
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Έκ των συλλεγέντων τεμαχίων τής κατηγορίας IV βέβαιαι μορφα'ι αγ
γείων είναι ή πρόχους μετά λοξής άποτμήσεως τοϋ στομίου (jug with 
cut-away neck), αί βαθεΐαι φιάλαι μετά σφαιρικής γάστρας (είκ. 6,1 tan
kard), αί ύδρίαι ή αμφορείς μειά σφαιρικοί περίπου σώματος και υψηλών 
στενουμένων λαιμών (είκ. 6,2 καί 3) καί αί πολυάριθμοι βαθεΐαι κύλικες 
(είκ. 7) μετά τριγωνικοί σώματος, υψηλοί ποδός επί δακτυλιοειδούς βά- 
σεως, ταινιοσχήμων λαβών καί συγκλινόντων προς τά εσω χειλέων (είκ. 7,1).

Είκ. 7. 1 καί 2 μονόχρωμοι κύλικες, 3 γραπτή (matt-painted).

"Ομοια γραπτά αγγεία άνευρέθησαν εις Μπουμποίστι1, Πάτελι κ.ά. τής 
δυτικής Μακεδονίας, είς Θερμόν, Λευκάδα, Ιθάκην, ’Ολυμπίαν, Μαρμάριανην 
κ.ά. ’Ιδιαιτέρως αί τριγωνικαί βαθεΐαι κύλικες δυνανται νά συγκριθοίν προς 
τάς ΰπομυκηναϊκάς καί πρωτογεωμετρικός κύλικας εξ ’Ιθάκης (Πελικάτα, ’Αετός 
καί Πόλις)* 2. Άλλ’αί τροχήλατοι κύλικες Καστρίτσης, πλήν τής χειροποίητου τής 
εϊκόνος 7,3, ή οποία άνευρέθη είς τον πυθμένα τής τάφρου καί διατηρεί σαφή 
ίχνη γεωμετρικής διακοσμήσεως, αί λοιπαί, ως άναφέρομεν είς τό λεπτομερέ- 
στερον δημοσίευμα (ίδέ ΑΕ έ.ά.), ανήκουν πιθανώτατα είς τον 4 π.Χ. αιώνα 
καί στερούνται γραπτής διακοσμήσεως. Ένώ αί κατηγορίαι τών αγγείων 
II, III, καί IV αντιπροσωπεύονται είς τά ευρήματα τής Καστρίτσης έπαρκώς,

ι W. Heurtley, BSA XXVIII (1927-28) σελ. 158 εξ.
2 BSA τ. XXXIII σελ. 38 είκ. 8’ ομοίως τ. XXXV, σελ. 32 είκ. 27, τ. XXXIX 

σελ. 13 -14 καί πίν. 8 καί 9α καί τ. XLIV σελ. 309 είκ. 1.
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ή κατηγορία I, των νεολιθικών αγγείων, είναι επί τοΰ παρόντος πενιχρά. 
Καθίσταται δμως φανερόν, ότι εκεί ήκμασε και κατά τούς νεολιθικούς χρό
νους προϊστορικός πολιτισμός, πιθανώς δ'χι άσχετος προς τον Θεσσαλικόν. 
Ό συνοικισμός οΰτος διετηρήθη καθ’ δλην την εποχήν τοΰ χαλκού, δεχόμε
νος νέα στοιχεία εκ τής δυτικής ιδίως Μακεδονίας (κατηγ. II καί IV). Είναι πολύ 
πιθανόν, δτι 6 συνοικισμός οΰτος παρέμεινεν εκεί καί κατά τούς ιστορικούς 
χρόνους. Λήγοντος δμως τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος (ίδέ προσεχή τόμον ΑΕ), μετε- 
τέθη είςτήν κορυφήν τού βουνού, ένθα περιετειχίσθη 1 καί διετηρήθη μέχρι 
τής υπό τού Αιμίλιου Παύλου καταστροφής τής πόλεως.

Αί ρωμαϊκαί επισκευαί καί τά υστέρων ρωμαϊκών χρόνων ό'στρακα δει
κνύουν, δτι ή πόλις επεβίωσε μέχρι τού 5ου ή 6ου μ.Χ. αίώνος, οπότε πιθανώς 
εγκατελείφθη υπό τών κατοίκων της, οί όποιοι κατέφυγον ίσως εις τήν νεοσύ- 
στατον πόλιν τών Ίωαννίνων, τήν Εϋροιαν ’Ακνίου πιθανώς.

Ή προϊστορική θέσις καί μετά τον συνοικισμόν τών κατοίκων εις τήν 
άκρόπολιν δεν εγκατελείφθη, άλλ’ έξηκολούθησε κατεχομένη.

’Αναμφιβόλους ό προϊστορικός συνοικισμός τής Καστρίτσης, ευρισκόμενος 
εις τό έπίκεντρον τής λεκάνης τών Ίωαννίνων καί κατέχων θέσιν όχυρωτά- 
την, ένθα βραδύτερον, κατά τούς ελληνιστικούς ιδία χρόνους, ήκμασεν ή με- 
γαλυτέρα ίσως εις έκτασιν καί δχύρωσιν ηπειρωτική πόλις, είναι ό σπουδαιό
τερος προϊστορικός συνοικισμός τής κεντρικής Ηπείρου καί συγγενέστατος 
εις πολιτισμόν προς τον παρακείμενον τοΰ Κουτσελιού.

Έκτενέστεραι άνασκαφαί θά συντελέσουν κατά πολύ είς τήν γνώσιν τής 
προϊστορίας τής Ηπείρου καί τής δυτικής Ελλάδος καθόλου.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ

1 Είναι πρόωρον επί τοΰ παρόντος νά καθορισθή ή αιτία της έμφανίσεως τής 
λιθοστρώσεως υπό τό κλασσικόν στρώμα. Πιθανώς έχει σχέσιν μέ τήν έγκατάλειψιν τοΰ 
συνοικισμού υπό τών κατοίκων χάριν τής άκροπόλεως και μέ τήν είς εϋρυτάτην κλίμακα 
λατομίαν τών ύπερκειμένων βράχων τής κορυφής πρός πορισμόν λιθοδομής διά τήν 
κατασκευήν τοΰ τείχους καί πρός έξομάλυνσιν τοΰ αναγκαίου χώρου τής άκροπόλεως. 
Τοιαΰται έργασίαι ήτο εύλογον νά προκαλέσουν τήν κατακρήμνισιν σωρών λίθων καί 
■i ιθαρίων παρά τούς πρόποδας.
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