
10. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΔΩΔΩΝΗ

Ή ολιγοήμερος έν Δωδώνη άνασκαφή διεξήχθη εφέτος εις δυο σημεία, 
ήτοι κυρίως μέν έν τή παλαιοχριστιανική βασιλική (εΐκ. 1), εν μέρει δέ εις 
τον Δ. τομέα παρά τούς ρωμαϊκούς ναΐσκους. Έν τφ χώρφ τής βασιλικής 
έπεχειρήθη ή διαλεΰκανσις τής σχέσεως τής αρχαιοτέρας βασιλικής, τής οποίας 
ή μεγάλη καί μοναδική κόγχη άπεκαλύφθη πέρυσιν εντός τοΰ ίεροϋ τής νεω- 
τέρας τρικόγχου βασιλικής.

Ή μεγάλη αΰτη κόγχη εύρίσκετο έν τφ μέσφ τής Α. πλευράς, τής οποίας 
τά δυο εκατέρωθεν ευθέα τμήματα έκάμπτοντο προς Δ. καί προχωροΰντα έσχη- 
μάτιζον τό εγκάρσιον κλίτος. Τούτο συνήντα τον εξωτερικόν βόρειον τοίχον 
τής εκκλησίας, είσεχώρει εις αυτόν καί ώριζε τό ιερόν αυτής. Δεν γνωρίζομεν 
πώς ήτο διαμορφωμένον τό ιερόν τούτο τής αρχαιοτέρας βασιλικής, τό όποιον 
έκαλύφθη υπό τού κυρίως ναού τής νεωτέρας. Οί εξωτερικοί όμως τοίχοι τής 
βασιλικής μετά τό εγκάρσιον κλιτός ήσαν οί αυτοί καί οί τής νεωτέρας. Εις 
την άρχαιοτέραν ταΰτην βασιλικήν ανήκει καί ή μεγάλη πλάξ θωρακίου μέ 
τον έπιπεδόγλυφον σταυρόν καί τά εκατέρωθεν αυτού δένδρα ή κλάδους ή 
εύρεθεΐσα εντός τής μεγάλης κόγχης.

“Οταν δι’ αγνώστους λόγους έγκατελείφθη ή κατεστράφη ή παλαιοτέρα 
αύτη βασιλική, έκτίσθη μεγαλοπρεπέστερον ή νεωτέρα, τής οποίας τό μέν 
ιερόν, σχήματος τρικόγχου, έκάλυψε την παλαιάν αψίδα καί έπεξετάθη πέραν 
καί άνατολικώτερον αυτής, ή δέ βορεία κόγχη της κατέστρεψε τμήμα τοΰ 
εγκαρσίου κλιτούς, διήρεσε καί ήχρήστευσεν αυτό. Ή βορεία δμως πλευρά 
αυτής μετά τό εγκάρσιον κλιτός συνήντησε την σφζομένην όμοίαν τής πα- 
λαιας βασιλικής καί έχρησιμοποίησεν αυτήν ώς συνέχειάν της περαιτέρω."Οτι 
ό βόρειος τοίχος τής βασιλικής έξω καί προς Δ. τού εγκαρσίου κλιτούς ανή
κει εις τήν παλαιάν, φαίνεται έκ τής οικοδομικής συνδέσεώς του μετ’ αυτού, 
ένφ τό εντός τού εγκαρσίου κλιτούς τμήμά του τό ερχόμενον έκ τής κόγχης, 
μεθ’ής είναι συνημμένον, δέν συνδέεται μετά τοΰ τοίχου τού εγκαρσίου κλι
τούς, προσκολληθέν εκεί καί κτισθέν, ώς ό εξωτερικός βόρειος τοίχος τής νεω
τέρας εκκλησίας.

Είναι πιθανόν δτι τό προς Δ.τμήμα τής νεωτέρας βασιλικής μέ τήν δι
πλήν κιονοστοιχίαν συνέπιπτε προς τό τής παλαιοτέρας, ώς καί ό νάρθηξ 
συγκοινωνών προς μέν τον ναόν διά τριών θυρών προς δέ τό εξωτερικόν διά 
δύο έκ Δ. θυρών. Τά κατά τήν ΒΔ. γωνίαν δύο μικρά προσκτίσματα είναι 
νεώτερα.
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Είκ. 1. Κάτοψις τής άρχαωτέρας καί τής νεωτέρας βασιλικής τής Δωδώνης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:10 EEST - 52.90.75.110



Ϊ8 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 195?

Προς τούτοις κατά τό Β. τμήμα τοΰ εξωτερικού δυτικού τοίχου τοΰ νάρ- 
θηκος άνεκαλύφθη κλϊμαξ, τής οποίας σφζονται αί κατώταται τρεις βαθμίδες 
διά λίθων κατεσκευασμέναι, μήκ. 1 μ. πλατ. 0.35μ. και ύψ. 0.20 μ. Τό συνολι
κόν μήκος τής κλίμακος μετρεϊ περί τά 5.40 μ. Έάν ΰπολογίσωμεν εις το μή
κος τούτο δέκα τέσσαρας βαθμίδας μέ πλάτος αυτών 0.35 μ., φθάνομεν μήκος

τής κλίμακος 4.10 μ. καί 
• 14 βαιθμΐδας μέ ύψος 
; εκάσιης 0.20 εχομεν ύ

ψος τής κλίμακος 2.80 μ. 
Μέ τάς 14 βαθμίδας μέ 
πλάτος 0.35 εχομεν μή
κος, ώς ε’ίπομεν, 4.10 μ., 
υπολείπεται δέ χώρος 
1.30 μ. δστις έχρησί- 
μευεν ως πλατύσκαλον 
επί τής κορυφής τής κλί
μακος. Ούτω μέ προσ
θήκην μιας έ'τι βαθμϊ- 
δος, ΐνα άνέλθη τις εις 
την θύραν προ τής κλί
μακος, φθάνομεν ύτ[>ος 
αυτής 3.15 μ., δπερ θά 
είναι καί τό ύψος τοΰ 

ύπερφου τού νάρθηκος, τό όποιον εύρίσκομεν πολύ μικρόν.
Είς τον Δ· τομέα παρά τούς ρωμαϊκούς ναΐσκους έξηκολούθησεν ή έ'ρευ- 

να είς τό βάθος τής έπιχώσεως μέχρι τοΰ φυσικού εδάφους. Είς βάθος 0.17 μ. 
εύρίσκεται τό αρχαϊκόν στρώμα, δπου εΰρέθησαν μικρά συντρίμματα χαλ
κών αντικειμένων. Τούτων άναφέρομεν ρόδακα χαλκοΰν σφζοντα σιδηρούς 
ήλους κατιωμένους, χαλκοΰν έλασμα μέ έκτυπον πλοχμόν, τμήμα χαλκής βά- 
σεως έχούσης πέριξ γλωσσοειδή φύλλα καί ένα λεοντόποδα σφζόμενον. Πρός 
τούτοις έ'λασμα σχεδόν τριγωνικόν μέ έξέχον έν τφ μέσφ τμήμα καί πέριξ 
μικράς όπάς (είκ. 2), τμήμα χαλκού ανθεμίου, στρογγύλον έ'λασμα μέ έκτυ
πον γοργόνειον (διαμ. 0.059), μικράν χαλκήν όριζονιίαν λαβήν μέ δακτυλίους 
έκτύπους, τμήμα χαλκής χειρός άγαλματίου, χαλκά εξαρτήματα καί τμήμα χαλ
κού ελάσματος μέ έκτυπον κεφαλήν Ήρακλέους μέ τό ρόπαλον, τών μέσων 
τοΰ 4ου π. X. αί., ύψ. 0.025 (πίν. 26α. β).

-C

Εΐκ. 2. Χαλκοΰν τριγωνικόν έλασμα έκ Δωδώνης.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
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