
6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Μετά παρέλευσιν εξ ετών συνεχίσθη κατά τό θέρος 1965 ή άνασκαφική 
ερευνά τοϋ ΐεροϋ τής Δωδώνης, ή οποία είχε διακοπή από τοϋ έτους 1959, 
άποθανόντος κατά Νοέμβριον τοϋ έτους τοΰτου τοϋ διευθυνοντος την άνα- 
σκαφήν, καθηγητοΰ Δημ. Ευαγγελιδη. Ύπό τοϋ γράφοντος καί συνεργάτου 
του άνεσκάφη κατά τό αυτό έτος το θέατρον. Προσωρινή έκθεσις τής άνα- 
σκαφής μετά περιγραφής τοϋ θεάτρου εδημοσιευθη εις τό ’Αρχαιολογικόν 
Δελτίον 1960.

Ή διακοπή αϋτη Ιπεβάλλετο, ΐνα καταστή δυνατή ή μελέτη των άνα- 
σκαφών τής περιόδου 1952 -1959 καί ή μερική δημοσίευσις τούτων εις τήν 
’Αρχαιολογικήν ’Εφημερίδα 1959 (1964).

Ή άναληφθεΐσα άνασκαφή έγένετο εις τον χώρον τον περιλαμβανομε- 
νον μεταξύ τής ΝΑ. γωνίας τοϋ μεγάλου ορθογωνίου οικοδομήματος Ε2 ' καί 
τοϋ προς Άνατολάς ελληνιστικοΰ ναΐσκου Λ (παρένθ. πίν. Α' καί πίν. 83α) .

Τό μέγα οικοδόμημα, διαστάσεων 44 X 32.35 μ., έρευνηθέν δοκιμα
στικούς προ δωδεκαετίας υπό τοϋ Δ. Ευαγγελιδη, είναι γνωστόν καί ως 
υπόστυλος αίθουσα, διότι περικλείει κατά τό βόρειον τμήμα διπλήν Ιωνικήν 
στοάν μέ έξ κίονας έκ κροκκαλοπαγοϋς λίθου, τρεις εφ’ έκάστης σειράς * 8. 
Οΰδέν δμως ενδεικτικόν στοιχεΐον είχε προκόψει τότε περί τής χρησιμότη- 
τος τοϋ μνημειακοϋ τουτου οικοδομήματος. Ή Ιπιχειρηθεΐσα έρευνα έξω- 
τερικώς καί παρά τήν ΝΑ. γωνίαν τουτου, άποβλέπουσα εις τήν κατατοπι
στικήν άναγνώρισιν τοϋ οικοδομήματος, κατέστησε δυνατήν τήν ερμηνείαν 
του καί έφερεν εις φώς σημαντικά ευρήματα, διαφωτίζοντα τήν ιστορίαν τοϋ 
ίεροϋ καί τής ’Ηπείρου.

Ή άνασκαφή δεν έξήντλησεν ολόκληρον τήν άρχαίαν επίχωσιν, άφαι- 
ρεθέντων μόνον των άνωτέρων χωμάτων μέχρι τοϋ 3ου π. X. αιώνος. Ύπο-

1 Ώς έσημειώσαμεν άλλαχοΰ, ΑΕ 1959 (1964), σ. 1, σημ. 3, ετηρήσαμεν πρός 
χαρακτηρισμόν τών οικοδομημάτων τοΰ ίεροϋ τά ύπό τοϋ Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ χρησιμο- 
ποιηθέντα στοιχεία τοΰ αλφαβήτου. Τό ύπό τοΰ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ Ε bis όνομαξόμενον 
ύπόστυλον οικοδόμημα, χαρακτηρίζεται διά τοΰ Ε2 (ΑΔ 16, 1960, σ. 11-12).

? Ό ναΐσκος οΰτος εχαρακτηρίσθη άρχικώς ύπό τοΰ άνασκάψαντος διά τοΰ Ξ. 
Περί τοΰ Ε2 ΠΑΕ 1953, σ. 161- 162, ΑΔ ε. ά. σ. 5, σχέδιον 1, ΑΕ 1959, πίν. 1.

8 ΠΑΕ 1953, σ. 161 -162, εϊκ. 2.
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λείπεται έπίχωσις έκ δυο αρχαιότερων στρωμάτων, πάχους μέχρις 1 μέτρου 
περίπου. Δοκιμαστική τάφρος άνοιγεΐσα μέχρι τοϋ στερεού, 9 μέτρα περίπου 
άνατολικώς τοϋ οικοδομήματος, παρουσίασε τήν αυτήν στρωματογραφικήν 
εικόνα, ως περιγράφεται καί παλαιότερον Είς τό βαθύτερον δηλαδή 
στρώμα και μέχρι τοϋ στερεοΰ, χρονολογοϋμενον από τοϋ 6ου π. X. αιώνος 
καί παλαιότερον, άπαντα κυρίως ή χειροποίητος εγχώρια κεραμεική, περι- 
λαμβάνουσα χονδροειδή όστρακα μέ τήν γνωστήν πλαστικήν διακόσμησιν έκ 
δισκαρίων καί αλυσοειδών ταινιών (κατηγορία II), ως καί όστρακα καλυτέ- 
ρας συνήθως τεχνικής, μέ λειοτέραν τήν μελανήν ή μελανότεφρον επιφάνειαν 
(κατηγορία III), εις δέ τό ύπεράνω ήμισυ μερικά ευρήματα τοϋ 6ου - 4ου 
π. X. αιώνος. Διά τής άνασκαφής ταύτης άπεκαλύφθη μέχρι τής εύθυντη- 
ρίας περίπου ή ΝΑ. γωνία τοϋ υπόστυλου οικοδομήματος Ε2, ή ανατολική 
στενή πλευρά τής συνεχόμενης προς Νότον Ιωνικής στοάς, ή όποια, ως διε- 
πιστώθη, εκτείνεται έφ’ ολοκλήρου τοϋ πλάτους τοϋ κτηρίου (32,35 μ.)· 
’Αμέσως άνατολικώς τής στοάς ήλθον είς φώς έξ λίθινα βάθρα, επί των 
οποίων έβαινον ισάριθμοι τιμητικοί χαλκοί ανδριάντες. Τρία τούτων (παρένθ, 
πίν. Β' 1, 2, 5 καί πίν. 83 καί 84α), διατηροϋντα καί τους δρθοστάτας των, 
φέρουν έπιγραφάς, τρία ψηφίσματα τοϋ Κοινού των Ήπειρωτών καί έτερον 
τών Βυλλιόνων, φΰλου ’Ηπειρωτικού.

Περί τοϋ Κοινού τώιν Ήπειρωτών γνωρίζομεν δτι αντικατέστησε τήν 
υπό τήν κηδεμονίαν τών Μολοσσών βασιλέων Συμμαχίαν τών Ήπειρωτών 
(330/325-234/233)", ευθύς μετά τήν βιαίαν έξωσιν τής βασιλικής δυνα' 
στείας τών Αίακιδών (234 3 π.Χ.) καί τήν άνακήρυξιν τής Δημοκρατίας * 2 3.

Είς τό Κοινόν τοϋτο, επιγραφικώς γνωστόν ως Κοινόν Άπειρωτάν καί 
απλώς, Άπειρώται ή δήμος (Πολ. XXXII 6. 1) ή έθνος4 ή εκκλησία (SGDI 
1338) 5 ή concilium (L,IV. XXXII, XLII 38. 1), προΐσταντο τρεις στρατη
γοί καί πιθανώς τρεις προστάται καί ό γραμματεΰς, μετεΐχον δέ τά περισ
σότερα τών Ηπειρωτικών φύλων δι’ αντιπροσώπων καί έλαμβάνοντο απο
φάσεις περί πολέμου καί ειρήνης, συμμαχίας καί πρεσβείας, χορηγήσεως 
πολιτικών δικαιωμάτων κλπ. Είς τήν βουλήν ταΰτην έλειτούργει συνέδριον 
υπό τήν εποπτείαν επωνύμου στρατηγού καί γραμματέως.

» ΑΕ έ. ά. σ. 19 - 20.
2 Περί τής Συμμαχίας ’Απειρωτάν, Ρ. Franks, Alt - Epirus und das Konig- 

tum der Molosser, 1955, σ. 30 εξ., ό αυτός Die antiken Mflnzen von Epi
rus, Wiesbaden 1961, a. 116 έξ.

3 P. Franks, Die antiken Mflnzen, σ. 134 έξ., 276 έξ.
4 Inschriften von Magnesia 32. J. Pouisloux, Choix d’ inscriptions 

Grecques, 22, 42.
5 SGDI 1338, 1339. Inschr. v. Magn. 32, 39. P. Franks, έ. ά. σ. 134.
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Επειδή τά ψηφίσματα τών βάθρων σχετίζονται αμέσως προς τά δυο 
ανωτέρω οικοδομήματα, τό Ε2 καί τήν προς Νότον άποκαλυφθεΐσαν στοάν, 
ούδεμία αμφιβολία δύναται νά ύπάρξη, δτι τό μέγα τοΰτο οικοδόμημα 
μέ τήν Ιωνικήν στοάν έσωτερικώς ύπήρξεν ή έδρα τοϋ Κοινοϋ τών Ήπει- 
ρωτών, δηλαδή τό βουλευτήριον, ή δέ προς Νότον συνεχομένη στοά έχρησί- 
μευε προς στέγασιν τών ψηφισμάτων καί ως στωικόν μέτωπον τοϋ βουλευ- 
τηρίου, ενδεχομένως δέ καί ως καταφΰγιον τών προσκυνητών, ανάλογος προς 
τήν στοάν νοτίως τής σκηνής τοϋ θεάτρου

Ή περαιτέρω έρευνα τής στοάς θά δείξη ενδεχομένως εάν άμφότερα 
τά οικοδομήματα κατεσκευάσθησαν υπό τοϋ Κοινοϋ τών Ήπειρωτών κατά 
τους χρόνους τής Δημοκρατίας ή κατά τήν προηγηθεϊσαν περίοδον τής 
Συμμαχίας τών Ήπειρωτών (330 25 ■ 234 3 π. X.). Ή επιμελής κατασκευή 
τών δύο οικοδομημάτων δεν αποκλείει καμμίαν τών περιπτώσεων. Βέβαιον 
πάντως είναι, ότι τά τρία ενεπίγραφα βάθρα μέ τά ψηφίσματα τοϋ Κοινοϋ 
ανάγονται εις τούς χρόνους τής ’Ηπειρωτικής Δημοκρατίας, μετά, τό 234 π.Χ. 
καί προ τοϋ έτους 167, ότε, μέ τήν κατάληψιν τής Ηπείρου υπό τών Ρω
μαίων, κατελύθη πάσα έννοια πολιτικής ανεξαρτησίας1 2. Προϊοΰσα έγκατά- 
λειψις τής υπαίθρου, ερήμωσις καί ερειπίωσις, έπιταθεΐσαι, ως φαίνεται, 
καί έκ τής εισβολής τών Θρακών (88 π.Χ.), χαρακτηρίζουν τό ιερόν τής Δω
δώνης κατά τούς χρόνους τοϋ Αύγουστου (Στραβ. VII 7. 9, πρβ. καί 
VII. 7. 6, VII. 7. 10).

Είναι αληθές, ότι ό Αύγουστος καί βραδύτερον δ Άδριανός, ένεκα 
πολιτικών λόγων, έδειξαν ενδιαφέρον διά τήν τύχην τοϋ ίεροϋ. Κατά τούς 
χρόνους τοϋ Αύγούστου, ως γνωστόν, μετετράπη τό θέατρον εις αρέναν, 
ψηφίσματα δέ υπέρ τής Λιβίης καί τοϋ Άδριανοΰ 3 4 μαρτυρούν περί τοϋ 
ενδιαφέροντος τούτων' άλλ’ ούδείς λόγος δύναται νά γίνη περί μεγάλων 
κατασκευών, ως τό ελληνιστικόν βουλευτήριον. Βεβαιώνεται προσέτι ότι επί
σημος έδρα τοϋ Κοινοϋ ύπήρξεν ευθύς εξ αρχής τό ιερόν τής Δωδώνης, αί 
δέ άρχαΐαι μαρτυρίαι τοϋ 2ου καί τοϋ 1ου π. X. αίώνος περί τής Φοινίκης, 
ως έδρας τοϋ Κοινοϋ, άναφέρονται μάλλον εις χρόνους μετά τήν ρωμαϊκήν 
κατάληψιν (168/7)*.

1 ΑΔ έ. ά. σ. 18 εξ., σχεδ. 8-9 καί σ. 28.
2 Τό Κοινόν τών Άπειρωτάν ύφίστατο τύποις καί μετά τό έτος 168/7 π. X., 

άλλ1 ανευ ούδεμιάς πολίτικης σημασίας, Ρ. Frank®, έ. ά. σ. 135 πρβ. καί σ. 218 εξ., 
έλειτούργει δέ, ώς φαίνεται, καί κατά τούς χρόνους τοΰ Αύγούστου, ΑΕ 1959, 
σ. 78 καί ΑΔ έ. ά. σ. 36.

3 ΑΕ έ. ά. σ. 78 καί σ. 149- 150, ΑΔ έ. ά. σ. 36.
4 Τήν πόλιν περιγράφει ό ΠΟΛΥΒΙΟΣ II 6. 8 ώς εύδαίμονα, «όχνρωτάτην αμακαι 

δυνατωτάτψ», άναφερόμενος εις τήν υπό τής Τεύτας, βασιλίσσης τών ’Ιλλυριών,
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Τής στοάς (πίν. 83α) άπεκαλύφθη ό έκ καλής ποιότητος ασβεστόλιθου 
στυλοβάτης τής ανατολικής στενής πλευράς και τμήμα τής παρακείμενης 
νοτιάς. Έπί τής στενής πλευράς εβαινον δυο κίονες. Ό πρώτος έκ Βορρά 
σωζόμενος είναι έκ πρασινοφαίου ψαμμολίθου τής περιοχής, τομής είκοσα- 
πλεΰρου, αντί τών 20 συνήθων ραβδώσεων, άντικρΰζων προς Βορράν παρα- 
στάδα λιθίνην, άπολήγουσαν εις ήμικίονα έκ ψαμμόλιθου, επίσης, τομής 
ήμιεικοσαπλεΰρου. Ό γωνιαίος κίων δεν εύρέθη, ΰπήρχεν δμως κατά χώραν 
ό β' έξ ’Ανατολών τής μακράς πλευράς έκ κροκκαλοπαγοϋς λίθου τής περιο
χής, άπέχων από ά'ξονος εις άξονα 2. 30 μ. περίπου. Έκ τοΰ αυτοΰ κροκκα
λοπαγοϋς λίθου έχουν κατασκευασθή καί οί σωζόμενοι κάτω σπόνδυλοι μετά 
τής ιωνικής βάσεως τής διπλής στοάς έντός τοΰ βουλευτηρίου '.

Ή ανατολική πλευρά φράσσεται διά χαμηλού κτίστου θωρακίου, σφζο- 
μένου ϋψους 0.65 μ., πάχους 0.35 μ., έπιχρισμένου δι’ άσβεστοκονίας διά 
νά έμποδίζηται ή διέλευσις δι’ αυτής, επειδή έξωτερικώς ειχον τοποθετηθή 
τά έξ βάθρα. Τό θωράκιον άρα τοϋτο προσετέθη βραδΰτερον, με τήν κατα
σκευήν τών βάθρων καί τήν τοποθέτησιν τών τιμητικών ανδριάντων.

Μέ βάσιν τό κατά προσέγγισιν μεταξόνιον 2. 30 μ. δυνάμεθα νά ύπολο- 
γίσωμεν τον αριθμόν τών κιόνων τής προσόψεως εις 15, έναντι τών 13 
οκταέδρων κιόνων τής στοάς νοτίως τοΰ θεάτρου.

Άμφότεραι αί στοαί, εύρισκόμεναι αριστερά τφ είσερχομένφ διά τοΰ 
σταδίου καί τής τοξωτής πύλης παρά τήν δυτικήν πάροδον τοΰ θεάτρου, 
έκτος τής ειδικής χρήσεως, έχρησίμευον καί ως αρχιτεκτονικόν πλαίσιον τής 
ίεράς όδοΰ, άγοΰσης εις τό κέντρον τοΰ ίεροΰ, ένθα ή ιερά οικία καί ή φηγός.

κατάληψίν της (231/230 π. X.)" αλλά τοϋτο θεωρείται υπερβολή τοΰ Πολυβίου, 
Walbank, Commentary on Polybius, 1957, σ. 157. Έκ τοΰτου δμως δέν προ
κύπτει άναγκαίιος δτι υπήρξε καί έδρα τοϋ Κοινοΰ. Εις επιγραφήν τοΰ 165 π. X., 
SyII.8 653 Α (ομοίως καί Sy 11. 654), άναφέρεται τό κοινόν τών Ήπειρωτών [των] 
περί Φοινίκη[ν, πρβ. καί PoeaschEK, RE XX, στ. 1306- 1308, Ρ. Franks, ε. ά. 
σ. 111-112. Πιθανώτερον ή Φοινίκη κατέστη έδρα τοΰ Κοινοΰ μετά τήν ρωμαϊκήν 
κυριαρχίαν έπί τής ’Ηπείρου. Τό δτι ή Φοινίκη υπήρξε τόπος διπλωματικών ενερ
γειών κατά τήν διάρκειαν τών μακεδονικών πολέμων, άποδεικνύει κυρίως τήν γεω
γραφικήν σπουδαιότητα τής πόλεως. 'Ομοίως καί εις Γιτάνην άναφέρεται κατά τό 
έτος 196 π. X. concilium Epirotarum (Eivius ΧΕΙΙ 38. 1), χωρίς τοϋτο νά ση- 
μαίνη μόνιμον έδραν τοΰ Κοινοΰ. Περί τής πόλεοις, ταυτιζομένης πρός τά ερείπια 
τής Γκούμανης - Φιλιατών, παρά τήν βόρειον δχθην τοΰ Θυάμιδος, έξ οΰ καί απε
λευθερωτική επιγραφή τοΰ 4ου π. X. αίώνος, μνημονεύουσα κοινόν τών Θεσπρωτών, 
ϊδέ ΑΔ 18, 1962/3, Χρονικά, σ. 206.

1 Έκ κροκκαλοπαγοϋς λίθου έχουν κατασκευασθή έπίσης καί οί ιωνικοί κίονες 
τοϋ νεωτέρου ναοΰ τής Διώνης (Θ), άνατολικώς τής ίεράς οικίας, τοΰ τέλους τοϋ 
3ου π. X. αί., ΑΔ 1960, σ. 10-11.
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Εντός τής στοάς επί τοΰ δαπέδου διεπιστώθη συνεχές στρώμα μέ σαφή 
ίχνη πυρπολήσεως, έπ’ αυτού δέ στρώμα πλήρες κεράμων τής στέγης καί 
οπτόπλινθων, διαστάσεων 0.45 X 0.45 μ., πάχους 0.07 — 0.08 μ., προερχο- 
μένων έκ τής άνωδομίας τοΰ βουλευτηρίου. Οί σωζόμενοι άρα τοίχοι τούτου 
άπετέλουν τήν λιθίνην κρηπίδα, τό λιθολόγημα, επί τοΰ οποίου έβαινεν 
ή έκ πλίνθων καί πηλοϋ τοιχοδομία, έπικεχρισμένη δι’ άσβεστοκονίας. Δεν 
είναι άπίθανον, δτι καθ’ δμοιον τρόπον ειχον κατασκευασθή ύπεράνω τών 
βασικών σπονδύλων καί οί μεγάλοι κίονες τής διπλής στοάς εις τό εσωτε
ρικόν τοΰ βουλευτηρίου' διότι εις τον μεταξύ τοΰ θεάτρου καί τοΰ κτηρίου 
τούτου χώρον, εντός τεχνητής έπιχώσεως, ή οποία είχε σχηματισθή έκ τών 
απορριμμάτων έκ τής αίτωλικής καταστροφής (219 π. X.), εΰρέθησαν πολλαί 
τοξωταί όπτόλινθοι, ως καί τμήματα Ιωνικών κιόνων έκ ψαμμολίθου, προερ
χόμενα έκ τοιούτων κτιστών κιόνων '.

Έπί τοΰ εδάφους εύρέθη χαλκοΰν νόμισμα, ίσχυρώς βλαβέν υπό τής 
πυράς καί δυσδιάγνωστον, ίσως τών χρόνων τοΰ Κοινοΰ. Πιθανώς ή πυρ- 
πόλησις τής στοάς οφείλεται εις τούς Αΐτωλούς τοΰ Δωριμάχου, ό όποιος, 
μετά τήν δήωσιν τής ’Ηπείρου (220 π.Χ.), εισβαλών α’ιφνιδίως εις τό αφύ
λακτον ιερόν (219 π.Χ.), τάς τε στοάς ενέπρησε καί πολλά τών αναθημά
των διέφθειρε, κατέσκαψε δέ καί τήν ίεράν οικίαν1 2.

Μία τών στοών τούτων είναι καί ή προ τοΰ βουλευτηρίου στοά.
Έκ τών άποκαλυφθέντων έξ βάθρων (παρένθ. πίν. Β' καί πίν. 83 καί 84α) 

τα ΰπ’ άριθ. 1, 2 καί 5 διατηρούν καί τούς δρθοστάτας των, έπί τών οποίων 
έχουν χαραχθή τρία ψηφίσματα τοΰ Κοινού τών Ήπειρωτών καί έ'τερον τοΰ 
Κοινοΰ τών Βυλλιόνων, τό δέ ορθογώνιον βάθρον 2 (πίν. 83β) διατηρεί καί 
μέγα μέρος τής έπιστέψεως, έπί τής οποίας διακρίνονται δύο μεγάλοι τόρμοι 
προς γόμφωσιν έφιππου καί εις μικρότερος κυκλοτερής. Τοΰ βάθρου 4 σώ
ζεται μόνον ή κυματιοφόρος βάσις άνευ τών ορθοστατών, τών δέ βάθρων 3 
καί 6 ή θεμελίωσις μόνον μέχρι τής εύθυντηρίας, ή οποία υπερέχει ολίγον 
τής εύθυντηρίας τής παρακειμένης στοάς (πίν. 83α).

Πέριξ τών βάθρων τούτων καί εις μεγάλην άπόστασιν εύρέθησαν διε- 
σκορπισμένα πολλά θραύσματα, προερχόμενα έκ τών χαλκών αγαλμάτων έπί 
τών βάθρων, ως τό κάτω άκρον τοΰ οπισθίου άριστεροΰ ποδός ίππου, 
κατάτι μεγαλύτερου τοΰ φυσικού, σωζόμενον μήκος 0.26 μ. (πίν. 85α), μικρό
τερα θραύσματα έκ τοΰ σώματος τοΰ ίππου, γλώσσα ζώου, ίσως ίππου 
(πίν. 85β, κάτω), αλλά μικροτέρα τοΰ φυσικού, τεμάχια ζωστήρων καί ίππο

1 ΑΔ 18, 1963, Χρονικά, σ. 150-152 καί 20, 1965, Χρονικά.
2 Πολυβ. IV 67. 3, Διοδ, Σικελ. Άπόσπ. XXVI 7, πρβ. καί ΑΕ 1959, 

σ. 183 εξ.
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σκευής, δάκτυλοι ανθρωπίνων χειρών (πίν. 8δβ, άνω), άνήκοντες είς τρία του
λάχιστον αγάλματα, θραύσματα καί εξαρτήματα χαλκών θωράκων (πίν. 85γ) 
καί ίματίου, τεμάχια τελαμώνων, προς άνάρτησιν ξίφους, εις τών οποίων 
φέρει ένθετον έξ αργύρου κόσμησιν άστέρος, έτερος δέ μέ εγχάρακτον κόσμη- 
σιν βλαστού μέ φύλλα καί καρπούς κισσού εκατέρωθεν αναγλύφου πτερω
τού κεραυνού (πίν. 85δ), δύο λαβαί ξιφών, άπολήγουσαι είς προτομήν αετού 
καί λεαίνης (πίν. 86), ωραίος χαλκούς σαυρωτήρ μέ έμπαιστικήν διακόσμησιν 
(πίν. 85ε).

Έκ τούτων καθίσταται φανερόν, δτι εις μέν τό ορθογώνιον βάθρον 2 
μέ τούς τρεις τόρμους γομφώσεως ΐστατο έφιππος ίππαρχος, είς δέ τά λοιπά 
σχεδόν τετράγωνα βάθρα αγάλματα στρατηγών τού Κοινού τών Ήπειρω- 
τών, διακριθέντων καί τιμηθέντων ύπ’ αυτού.

Κατωτέρω παρέχομεν σύντομον περιγραφήν τών τριών ενεπίγραφων 
βάθρων, προβαίνοντες εις ύπομνηματισμόν δι’ ολίγων τών σημαντικών ψη
φισμάτων, επιφυλασσόμενοι διά τήν περαιτέρω επεξεργασίαν των μετά τήν 
άποκάλυψιν τών εντός τής στοάς ετέρων πιθανώς επιγραφών.

Β ά ϋ' ρ ο ν 1 (πίν. 83α καί 84β). ’Ελλείπει ή επίστεψις, έφ’ ής έβαινεν 
η άνδριάς' διαστάσεις κυματιοφόρου βάσεως 0.955 X 0.835 μ., ορθοστατών
0.74 X 0.64 μ., ύψος βάσεως 0.17 μ., ύψος μετά τών ορθοστατών 0.87 μ. 
Άνά εις διακοσμητικός τεκτονικός άγκών είς τάς δύο στενάς πλευράς τής 
βάσεως καί άλλοι πέντε είς τούς δρθοστάτας' περιτένεια είς τάς άκμάς τών 
ορθοστατών καί τής βάσεως' επί τής νοτίας πλευράς εγκεχαραγμένα δύο ψη
φίσματα. Διά τού πρώτου καί αρχικού ψηφίσματος τού Κοινού τών Βυλλιο- 
νων, φύλου ’Ηπειρωτικού, ευρισκομένου είς τήν νοτίαν ’Ιλλυρίαν, βορειως 
τού κάτω ρού τού ’Αώου, μεταξύ ’Απολλωνίας καί Κλός, βορείως τού οποίου

V
τά ερείπια τού Gradiste (Γραδίτσι) ταυτίζονται μέ τήν Βύλλιν 1, τιμάται ό 
στρατηγός Κρίσων Σαβυρτίου, Μολοσσός Κυεστός 1 2, διά τής άναδέσεως τού 
άνδριάντος του, έργον τού άνδριαντοποιοΰ Άθ·ηνογένους. Διά τού ετέρου ψη
φίσματος τού Κοινού τών Ήπειρωτών, εγχαραχθέντος μεταγενεστέρως υπο 
τό αρχικόν τβήφισμα τών Βυλλιόνων μετά τήν άχρήστευσιν, ως φαίνεται, τού

1 VII 7. 8, Θεόπομπος παρά Plinius ΝΗ III 101, 145, Στεφ. Βυζ. έν λ. 
Βύλλις, Πτολεμ. III 13. 4. Σχετικούς, R. Mack, Grenzmarken und Nachbarn Ma- 
kedoniens im Norden und Westen (πολυγραφημένη εναίσιμος), Gottingen 1951, 
σ. 84 έξ. καί 225 (Anhang I). Phieippson - Kirsten, Die Griechischen Land- 
schaften II, σ. 210, 213, 271, σημ. 31.

2 ’Άγνωστος ή Οέσις τοΰ φΰλου τών Κυεστών. Προστάτης Μολοσσών, Κυεστος, 
άναφέρεται εις επιγραφήν έκ Ραδοτοβίου (Πασσαρώνος) τοΰ 3ου π. X. αί. Σχε
τική βιβλιογραφία, Σ· I. Δακαρης, Οί γενεαλογικοί μύθοι τών Μολοσσών 1964, 
σ. 38, σημ. 6.
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αγάλματος, παρέχονται προξενιά, πολιτεία, ασφάλεια καί εντέλεια εις τον 
Βοιωτόν Καλλίμηλον Σιμαλίου καί εις τούς απογόνους του.

Ψήφισμα Ια : Βυλλιόνων τό Κοινόν Κρίσωνα
Σαβνρτίου, Μολοσσόν Κνεστόν, 
άρετάς ενεκεν καί έννοιας 
τας είς αντους

Άθηνογένης έποίησε.

Ύψος γραμμάτων 1,6-2 έκ. Τό άλφα με γωνιώδη ή καί καμπύλην 
την όριζοντίαν κεραίαν, τό νΐ ισοσκελές καί κάθετον, τό πΐ ανισοσκελές μέ 
την όριζοντίαν κεραίαν έξέχουσαν, τό σίγμα καί τό μι μέ λόξας καί ελαφρώς 
κοίλας τάς έξωτερικάς κεραίας. Τό αυτό όνομα Κρίσων άπαντα καί είς τό 
βάθρον 5, Κρίσων δέ στρατηγός τοΰ Κοινού των Ήπειρωτών μνημονετίεται 
περί τό 206 π.Χ. εις επιγραφήν εκ Μαγνησίας *.

Τό ξενικόν όνομα Σαβνρτιος δέν φαίνεται άγνωστον εν Ήπείρω- 
άπαντα παρεμφερές κατά γενικήν, Σαβυρ[ωνος], είς απελευθερωτικόν ψή
φισμα επί χαλκού ελάσματος έκ Δωδώνης επί βασιλέως ’Αλεξάνδρου τοΰ Β' 
(SGDI 1346), τό όποιον ό Ρ. Franks συμπληρώνει είς Σαβνρ[ον], διότι 
ό χώρος δέν επιτρέπει την συμπλήρωσιν 4 ακόμη γραμμάτων1 2 * *.

Ψήφισμα 1β. Τνχηι άγαθηι, διαλεγέντος Μυρτίλον Χάονος περί προ
ξενιάς, Καλλιμήλωι

Σιμαλίου Βοιωτίωι καί άπολογιξαμένου, διότι εϋνονς
ών διατελεΐ τώι

εθνει των Απειρωταν, έδοξε τοϊς Άπειρώταις Καλλί
μηλον Σιμαλίου

Βοιώτιον πρόξενον εϊμεν 5Απειρωταν καί αυτόν καί
έγγόνονς, νπάρχειν

δέ αυτοί καί πολιτείαν, δπει κα χρήζη τας ’Απείρου,
καί ασφάλειαν καί

πολέμου καί είράνας τά από Απειρωταν καί ατέλειαν
καί εντέλειαν καί τά 

λοιπά τίμια καθώς καί τοϊς αλλοις προξένοις.

1 Inschr. von Magn. 32, J. Pouikloux, έ. ά. 22, 37. P. Franks, ε. ά. σ. 145.
2 Alt - Epirus, σ. 55 καί σημ. 4, Anlage 1 Έπΐ αργυρών νομισμάτων τοΰ

Κοινού απαντούν επίσης τά αρχικά ονόματος ΣΑ — Σαβύρων ή Σαβόρτιος (;).
Ρ. Franke, Die antiken Miinzen, σ. 156, σημ. 83.
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Τά γράμματα περίπου ώς εις τό ψήφισμα Ια, αλλά πολύ μικρότερα 
0,8-1 εκ., τό δέ κάτω πέρας τοϋ ιώτα παχύτερον' Γ αντί Ζ, τό Φ μέ τριγω
νικήν μορφήν αντί τής κυκλικής, ωμέγα μέ λόξας τάς οριζόντιας κεραίας. 
Τέλος τοΰ 8ου π. X. αίώνος.

Στ. 1. Τό δ'νομα Μυρτίλος άπαντα επίσης 1 εις τάς άργυρας δραχμάς 
τής κατηγορίας II, σειράς 52 τοΰ Κοινοΰ.

Στ. 2 Βοιωτία) αντί Βοιωτφ, άπολογιξαμένου, δωρικός τύπος, αντί τοϋ 
αττικού, άπολογισαμένου" εις ψήφισμα τοϋ Κοινού εκ Δωδώνης, ολίγον προ 
τοΰ 172 π. X., στρατηγοΰντος Άπειρωτάν τού γνωστού άλλοθεν Άντινόου 
Κλαθιατοΰ (SGDI 1339), άπαντα δ άττικός τύπος άπολογιζο μενού. Περί 
τοϋ δωρικού τούτου τύπου ιδέ Liddeee - Scott έν λ. Όμοίως εις χρη- 
στηρίαν επιγραφήν των Χαόνων εκ Δωδώνης (ΑΕ 1953/54, σ. 100 = SEG 
XV, 397) ό δωρικός τύπος τοϋ ρήματος άναχωρίζω, άγχωρίξαντας, άντί 
άναχωρίσαντας. Πρβ. καί τήν άνωτέρω (σ. 54, σημ. 4) επιγραφήν έκ Μα
γνησίας, στίχ. 10 καί 14.

4. Άπειρωτάν έχαράχθησαν άρχικώς δύο ταϋ καί άπεξέσθη τό έν.
5. Πολιτείαν άρχικώς πολειτείαν, άποξεσθέντος τοϋ ε' άναγιγνώσκω 

αντοι άντί αύτώι δπει, άντί δπηι, χρήζη, άντί χρήιζηι.
Άμφότερα τά ψηφίσματα άνάγονται εις τούς χρόνους τοΰ Κοινού 

(234 - 167 π. X.), διά τούς άνωτέρω έκτεθέντας λόγους (σ. 54-5) καί ένεκα 
τής μορφής των γραμμάτων. Ή άναγραφή τού 1β ψηφίσματος τοΰ Κοινοΰ 
των Ήπειρωτών υπό τό άρχικόν τοΰ Κοινού τών Βυλλιόνων υποθέτει τήν 
καταστροφήν τοΰ άνδριάντος τοΰ Κρίσωνος Σαβυρτίου καί τήν άχρήστευ- 
σιν τοΰ βάθρου, πιθανώς έπισυμβάσαν κατά τήν εισβολήν τών Αίτωλών 
(219 π. X.). 'Ως έκ τούτου τό μεν άρχικόν, τό άναφερόμενον εις τον ανδριάντα, 
χρονολογείται πιθανώς εντός τής δεκαετίας 230-219 π. X., τό δέ μετά τήν 
υπό τών Αίτωλών καταστροφήν τοΰ ίεροΰ (219 π. X.).

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει οτι τό Κοινόν τών Βυλλιόνων, φύλου τής Ν. 
’Ιλλυρίας, συνετέλει κατά τούς πρώτους χρόνους τής Δημοκρατίας εις τό Κοι
νόν τών Ήπειρωτών καί διετήρει τήν αυτοτέλειάν του, έχον ’ίδιον Κοινόν διά 
τήν εσωτερικήν διοίκησίν του. Τά νομίσματα τών Βυλλιόνων (230-168 π. X.) 
έχουν ώς πρότυπον τά τοΰ Κοινοΰ τών Ήπειρωτών1 2. Ή πόλις Βύλλις 
περιήλθεν εις τον Μολοσσόν βασιλέα Πύρρον μέ τήν κατάληψιν τής ’Απολ
λωνίας καί τής Ν. ’Ιλλυρίας, βασιλείου τοΰ Γλαυκίου (284/3 π. X.). Μέ τό 
γεγονός τοΰτο συνδέεται καί ή άρχαία εΐδησις (Στεφ. Βυζ. εν λ. Βύλλις) περί

1 Ρ. Franke, έ. ά. σ. 143, 156, 183.
2 Νομίσματα Βυλλιόνων έκ τών άνασκαφών τής Κασσιόπης, Ρ. Franke, έ. ά. 

σ. 53, σημ. 13.
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Βύλλιδος, χτίσματος τών μετά τον Νεοπτολέμου Μνρμιδόνων'. Ή κατάλη- 
-ψις ταύτης προκύπτει επίσης καί έκ τής φανταστικής είδήσεως τοΰ Πλινίου 
(ΝΗ III 101), καθ’ ήν δ Πΰρρος απέβλεπε νά ένωση διά γέφυρας την προς 
ΒΔ. ’Απολλωνίαν μετά τής ’Ιταλίας. Κατά τους αυτούς χρόνους είχε περιέλ- 
θει υπό τον Πύρρον καί ή προς Νότον Χαονία, διότι ήκολούθουν τον Πύρ- 
ρον εις την ’Ιταλίαν Χάονες (Διον. Αλικ. XX 4, Πλουτ. Πΰρρ. 28, 1). 
’Ήδη εκ τοΰ ψηφίσματος τοΰτου πληροφορούμενα δτι οί Βυλλίονες κατά τάς 
πρώτας δεκαετίας τοΰ Κοινοΰ διετήρουν την ανεξαρτησίαν των, έχοντες 
ίδιον Κοινόν, συντελοΰντες εις τό πανηπειρωτικόν Κοινόν τής Δωδώνης, 
διότι τό ψήφισμα τοΰ Κοινοΰ τών Βυλλιόνων κατετέθη εις τον προ τοΰ 
βουλευτηρίου χώρον, Χάων δέ Μυρτίλος άναφέρεται εις τό ψήφισμα 1β, 
χρονολογοΰμενον μετά τό έτος 219 π X.

Ό χαλκούς άνδριάς τοΰ Κρίσωνος Σαβυρτίου ύπήρξεν έργον τοΰ Άθη- 
νογένους, ό οποίος υπογράφει καί εις τό βόθρον 5 μέ τον ανδριάντα τοΰ 
Μενελάου Κρίσωνος, Μολοσσοΰ Κυεστοΰ επίσης, πιθανώτατα δέ υίοΰ τοΰ 
Κρίσωνος Σαβυρτίου. 'Ως εκ τούτου άμφότερα τά έργα έποιήθησαν υπό τοΰ 
Άθηνογένους κατά την αυτήν δεκαετίαν (230 - 220 π. X.), τά δέ δυο ψηφί
σματα, Ια καί 5, είναι σύγχρονα. Τοΰτο ά'λλωστε υποστηρίξει καί ή από
λυτος δμοιότης τών γραμμάτων εις τά δύο ψηφίσματα.

Ό χαλκοπλάστης Άθηνογένης, εργασθείς εις Δωδώνην κατά την περίο
δον 230-220 π. X., είναι δ αυτός πιθανώτατα μέ τον ’Αργείον Άθηνο- 
γένην τοΰ Άριστομένους, δ οποίος περί τά τέλη τοΰ 30,υ π. X. αΐώνος 
συνειργάσθη μετά τοΰ ’Αργείου επίσης Λαβρέου Δαμοπείθους εις την ’Επί
δαυρον, διότι άμφοτέρων αί υπογραφαί αναγιγνώσκονται εις πέντε βάθρα 
τοΰ ίεροΰ, επί τών οποίων ΐσταντο ανδριάντες, αφιέρωμα εις τον ’Ασκληπιόν1 2. 
Τοιουτοτρόπως βεβαιώνεται καί εξ ιστορικών λόγων ή καλλιτεχνική δράσις 
τοΰ Άθηνογένους εις τό ιερόν τής Δωδώνης κατά τά έτη 230-220 π. X., 
εμμέσως δέ καί τοΰ συνεργάτου του Λαβρέου, συνεργασθέντος εις την ’Επί
δαυρον περί τά τέλη τοΰ 3°υ π. X. α’ι.

Δέν είναι απίθανου, δτι καί άλλους ανδριάντας στρατηγών έποίησεν εις 
Δωδώνην δ Άθηνογένης οΰτος, δεδομένου δτι καί τά λοιπά βάθρα (3, 4, 6) 
έφερον αγάλματα. ’Εκ τών εύρεθέντων θραυσμάτων αί δύο λαβαί χαλκών 
ξιφών, άνήκουσαι εις ισαρίθμους ανδριάντας, άπολήγουσαι εις προτομάς

1 Περί τής έπεκτάσεως τών γενεαλογικών μύθων τών Μολοσσών κατά τούς 
χρόνους τοΰ Πύρρου, ίδέ Σ. I. ΔαΚΛΡΗΝ, Οί γενεαλογικοί μϋθοι, σ. 114 έξ. καί 
ο. 151 (περιοχή Κεστρίνης καί Χαονίας).

2 IG IV* 205, 208, 243, 696/97 = IG V2 1112 - 1114, 1479 - 1480' πρβ. καί 
G. ΠίΡΡοιπυ Η. d. Arch. Ill, 1, 1950, σ. 351, RE II στ. 2048 (2).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:21:53 EEST - 52.90.75.110



62 Πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής ‘Εταιρείας 1965

άετοϋ και λεαίνης (πίν. 86), τεχνοτροπικώς είναι συγγενείς. Κατά πόσον 
όμως προέρχονται έκ των έργων τοϋ Άθηνογένους δεν είναι δυνατόν νά 
βεβαιωθώ, έφ’ δσον άγνοοϋμεν την τεχνοτροπίαν τοΰ καλλιτέχνου τοΰτου, 
ώς και τά ονόματα των καλλιτεχνών των λοιπών τεσσάρων βάθρων

Β ά·& ρ ον 2 (πίν. 83β δεξιά). Διατηρεί καί τό ήμισυ καί πλέον τής 
επιστέψεως, εκ τριών πλίνθων, επί τών οποίων διακρίνονται τρεις τόρμοι, 
προς στήριξιν τών ποδών ίππου, ολίγον μεγαλυτέρου τοϋ φυσικοϋ, συμφώ- 
νως προς τό εύρεθέν άκρον τοϋ άριστεροϋ οπισθίου ποδός (πίν. 85α). Διαστά
σεις βάσεως 2.00 X 1.00 μ., ορθοστατών, 1.85 X 0.85 μ., συνδεομένων 
άνω διά σιδηρών συνδέσμων μορφής I , ύψος ορθοστατών 0.738 μ., συνο
λικόν ϋψος 1.16 μ.' περιτένεια μέ κατά μίττα κόσμησιν 1 2 περιβάλλει τάς 
άκμάς τής κάτω βάσεως, τών ορθοστατών καί τής επιστέψεως. Έπί τής 
ανατολικής στενής πλευράς ή επιγραφή :

Τό Κοινόν τών Ήπειρωτών 
Μίλωνα Σωσάνδρου,
Θεσπρωτόν, αρετής 
ενεκεν καί έννοιας 
της είς αυτούς.

"Υψος γραμμάτων 2,0 - 2,3 έκ. Τά γράμματα μέ άκρέμονας. Τό μϊ καί 
νί μέ κάθετα ισομεγέθη σκέλη, τό πΐ ανισοσκελές, άλλ’ ή όριζοντία κεραία 
δέν εξέχει, τό σίγμα μέ ευθείας καί οριζόντιας κεραίας, τό ωμέγα στρογγυ
λόν καί καλλιγραφημένον.

Μίλων Σωσάνδρου, Θεσπρωτός, ίππαρχος έξ Ηπείρου, δέν είναι γνω
στός περί τό τέλος τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, δτε εχαράχθη ή επιγραφή. ’Όνομα 
άρχοντος ή στρατηγοΰ, Σώσανδρος, άπαντα είς άργυράς δραχμάς τοΰ Κοι- 
νοΰ τών Ήπειρωτών κατά τούς πρώτους χρόνους τής Δημοκρατίας3 αλλά 
δέν είναι βέβαιον εάν πρόκειται περί στρατηγοΰ, καί μάλιστα τοϋ αύτοΰ προς 
την επιγραφήν, ή άλλου άρχοντος επί τών νομισμάτων.

1 Ή λαβή ξίφους μέ την προτομήν λεαίνης είναι μεγαλύτερα τοϋ φυσικού 
(0.20 μ.), ΰπερέχουσα τής λαβής μέ τήν προτομήν άετοϋ (0.16 μ.), επομένως καί 
οί δύο αντίστοιχοι ανδριάντες διέφερον είς μέγεθος, δπως διαφέρουν πράγματι 
καί αί διαστάσεις τών βάθρων 1 καί 5, είς τά όποια υπογράφει ό Άθηνογένης.

2 Ή διακόσμησις αΰτη τής περιτενείας άπαντα καί είς αλλα οικοδομήματα 
τοΰ ίεροΰ τών χρόνων τοΰ Κοινού (ναΐσκος Θ, πρόπυλον ϊεράς οικίας, βάθρον 3), 
ΑΕ έ. ά. σ. 57, σημ. 1, 104 καί σημ. 3, 106 καί είκ. 87.

s Ρ. Franks, ε. ά. σ. 173 - 174, κατηγορία II, σειρά 19 (ςωςανδρ.). ’Επίσης 
είς επιγραφήν έκ Κασσώπης τοΰ 3ου - 2ου π. X. αίώνος άναφέρεται μεταξύ τεσσά
ρων στρατηγών καί ό Φίλανδρος Σωσάνδρου, IIΑΕ 1952, σ. 358 = SEG XV, 383.
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Τέλος ίππαρχος τοϋ Κοινοϋ τών Ήπειρωτών, ’Αλέξανδρος, magister 
equitum άναφέρεται υπό τοϋ Λιβίου (XXXII 10. 2) to έτος 194 π. X. μετά 
τοϋ praetoris Παυσανίου, άμψότεροι εκπροσωποϋντες τό Κοινόν εις συνεν
νοήσεις μετά τών Ρωμαίων.

Β ά σ ι ς 5 (πίν. 84α). Ελλείπει επίσης ή επίστεψις' διατηρούνται ή βά- 
σις, διαστάσεων 0.98/0.95 X 0.88 μ., ύψους 0.24 μ., καί οί δυο όρθοστάται, 
διαστάσεων 0.76 X 0.68 μ., ύψους 0.68 μ., συνδεόμενοι διά συνδέσμων I, 
φέροντες φθοράς καί ρήγματα ιδίως εις την νοτίαν έδραν καί τάς εκατέ
ρωθεν άκμάς, εις τό ύψος τής επιγραφής. Άνά δύο διακοσμητικοί αγκώνες 
εις τάς δύο πλευράς τής κυματιοφόρου βάσεως καί άνά δύο εις την βάσιν 
τών ορθοστατών, κατά την βόρειον καί την νοτίαν πλευράν. Περιτένεια με 
κατά μίττα κόσμησιν εις τήν βάσιν καί τούς δρθοστάτας.

Γράμματα επί τής ανατολικής έδρας, άμυδρώς διακρινόμενα, όμοια 
προς τά ψηφίσματα Ια, β, αλλά τό άλφα μέ καμπύλην τήν όριζοντίαν κε
ραίαν, τό Ν μέ κάθετα ίσα σκέλη, τό πΐ μέ όριζοντίαν κεραίαν μη έκτεινο- 
μένην πέρα τών καθέτων σκελών, τό σίγμα μέ πλαγίας τάς οριζόντιας κε
ραίας' ύψος γραμμάτων 2,2- 2,5 έκ. (230- 220 π.Χ.).

Τό] Κοινόν τών Άπει [ ρωτάν 
Μ ] ενέλαον Κρίσων [ ος ;
Μ]ολοσσόν Κυεστόν άρετά [ ς 
έ ] νεκεν και εύνοιας τάς 

ε ] ίς αυτούς.

Άθηνογένης έποίησε.

"Υψος γραμμάτων 2-2,5 έκ. Εις τον στίχον 2 διακρίνω μετά τό κριςωνν. 

πλαγίαν κεραίαν, ως εάν πρόκειται περί άλφα (Κρίσωνα)' κατά τά λοιπά 
ή άνάγνωσις είναι ασφαλής εν συνδυασμό) μάλιστα προς τό ψήφισμα Ια.

Έκ τών τριών ψηφισμάτων τοϋ Κοινοϋ τών Ήπειρωτών (2, 5) καί τοϋ 
Κοινού τών Βυλλιόνων (Ια) προκύπτει οτι επί τών βάθρων τούτων ΐσταντο 
τιμητικοί χαλκοί ανδριάντες δύο στρατηγών, πατρός καί υίοΰ, τοϋ Κρίσωνος 
Σαβυρτίου καί τοϋ Μενελάου Κρίσωνος, Κυεστών Μολοσσών, καί ετέρου 
ιππάρχου, τοϋ Θεσπρωτοΰ Μίλωνος Σωσάνδρου. "Απαντες έτιμήθησαν άρετής 
ενεκεν και εύνοιας προς τό Κοινόν τών Ήπειρωτών καί τών Βυλλιόνων, οί 
μέν δύο πρώτοι κατά τά έτη 230-219 π. X. πιθανιότατα, ό δέ ολίγον βραδύ- 
τερον. Ποΐαι είδικώς υπήρξαν αί τιμηθεΐσαι πράξεις τούτων δέν είναι γνω
στόν.’Ίσως ούτοι ειχον συντελέσει εις τήν έπικράτησιν τής έπαναστάσεως καί 
εις τήν έξωσιν τής δυναστείας τών Αίακιδών ή ως προϊστάμενοι τοϋ Κοινοϋ 
επεδειξαν ιδιαζουσαν επιμέλειαν καί δραστηριότητα. ’ Αγνωστος είναι επίσης
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δ λόγος διατί δ μέν πατήρ, Κρίσων Σαβυρτίου, έτιμήθη κατ’ άπόφασιν τοϋ 
Κοινοί των Βυλλιόνων, δ δέ υιός του, Μενέλαος, υπό τοΰ Κοινοί των 
Ήπειρωτών. Πρόκειται πιθανώς περί δυο αποφάσεων ούχί άσχετων μεταξύ 
των, αί δποΐαι έλήφθησαν από κοινοί, ή δέ κατασκευή των ανδριάντων 
άνετέθη εις ένα και τον αυτόν άνδριαντοποιόν, τον Άθηνογένην. Έκ τής 
θέσεως των δυο τούτων βάθρων δεν νομίζω δτι είναι δυνατόν νά πρόκυψή 
κάτι περισσότερον.

"Οτι και τά λοιπά βάθρα (3, 4, 6), μή διασώζοντα τούςδρθοστάτας των, 
προωρίζοντο δι’ανδριάντας τιμητικούς και έφερον ψηφίσματα τοΰ Κοινοί των 
Ήπειρωτών ή καί άλλων τοπικών Κοινών δεν νομίζω δτι δΰναται νά υπάρξη 
αμφιβολία. Είναι πολύ ενδεχόμενον δτι καί έξωτερικώς (νοτίως) τής στοάς 
θά εύρεθοίν με την πρόοδον τής άνασκαφής παρόμοια βάθρα, παραλλήλως 
προς την ίεράν οδόν, ά'γουσαν διά του σταδίου καί του θεάτρου εις τό κέν- 
τρον του ιεροί, ένθα επίσης άπεκαλΰφθησαν πολλά βάθρα. ’Αλλά καί εντός 
τής στοάς φαίνεται πολύ πιθανόν, δτι έστεγάζοντο ψηφίσματα τού Κοινοί. 
Ήδη κατά την άφαίρεσιν τών επιφανειακών χωμάτων εντός τής στοάς 
ήλθον εις φώς, ως εΐπομεν, δυο ήμίτομα ένεπιγράφων στηλών, παρά δέ την 
άνασκαφεΐσαν ΒΑ. γωνίαν τής στοάς άπεκαλΰφθη ετέρα βάσις.Ώς έκ τούτου 
ή συνέχισις τής άνασκαφής είναι έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα.

Δέν υπολείπονται εις σημασίαν καί τά κινητά ευρήματα, θραύσματα 
τών ανδριάντων, περί τών δποίων έγένετο σύντομος λόγος, ή καί αφιε
ρώματα.

Σπάνιαι εις τό ειδός των είναι αί δύο χαλκαΐ λαβαί ξιφών έξ ορει
χάλκου, μέ προτομήν αετοί καί λεαίνης (πίν. 86), τά δποΐα έκόσμουν 
ισαρίθμους ανδριάντας στρατηγών. Τούτων σύντομος περιγραφή παρέχεται 
εις τό ’Έργον τής Εταιρείας 1965, σ. 58 εξ. Μοναδικός εις τό είδος του 
είναι ίσως δ έξ ορειχάλκου θαυμασίως διατηρούμενος σαυρωτήρ, μήκους 0.38, 
διατηρών καί μέρος του σίδηροί στειλεοί (πίν. 85ε). Ή ένθετος εξ αργύρου 
κόσμησις διά κληματίδος, μέ εναλλάξ φύλλα καί βλαστούς, καί διά ζωφό
ρου κλάδου μύρτου ύποβοηθεΐ νά φαντασθώμεν τήν επιβλητικήν καί πλου- 
σίαν εικόνα τών ίσταμένων προ του Βουλευτηρίου ανδριάντων Στρατηγών 
Ήπειρωτών. Άνάλογον μορφήν λαμπρότητος καί έπιβλητικότητος παρέχουν 
οί διακόσμητοι τελαμώνες (πίν.85 γ, δ) καί ιδίως αί ένεργητικαί κατατομαί τών 
δύο ζώων, ιδίως δέ του αετοί (πίν. 86α, β), μέ τό Ισχυρόν γαμψόν ράμφος, 
τάς έντόνως σκιαζομένας δφρίς, τήν έντονον μέ εσωτερικήν ζωήν πλαστικό
τητα, του προχωρημένου 3ου π.Χ. αΐώνος. Έξαιρέτου επίσης διατηρήσεως 
μέ άθικτον τήν χαρακτηριστικήν διά τά χαλκά τής Δωδώνης βαθυπρασινην 
πάτιναν είναι τό άρίστης τέχνης εξ ορειχάλκου αγαλμάτων παιδος, υψους
0.16 μ., του 3οι» π.χ. αΐώνος. 'Ο παΐς παρίσταται έχων εις τήν άριστεραν
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πτηνόν, διά δέ τής δεξιάς φαίνεται ως νά προσπαθή να προσέλκυση τό εν
διαφέρον τοϋ πτηνοΰ (πίν. 87).

Ή δλη διάθεσις τοϋ σώματος, ή λεπτή ψυχική έκφρασις τοϋ προσώπου, 
αϊ ανεπαίσθητοι μεταβάσεις γραμμών καί όγκων μαρτυροΰν μεταπραξιτελείαν 
τέχνην τοϋ 3ου π. X. αίώνος.

Διά των προσφάτων ερευνών έβεβαιώθη δτι, έκτος ίσως τής Φοινίκης, 
είς τδ ίερδν τής Δωδώνης συνήρχετο τό Κοινόν τών Ήπειρωτών, τό δέ οικο
δόμημα Ε2 μετά τής συνεχομένης στοάς ύπήρξεν ή έ'δρα τούτου.

Βασίμως είναι δυνατόν νά λεχθή δτι ή διερεύνησις άμφοτέρων τών 
κτηρίων θά πλουτίση σημαντικώς τάς άκρως ελλιπείς γνώσεις μας περί τών 
χρόνων τής Ηπειρωτικής Δημοκρατίας. Διαπιστοϋται δτι κατά τήν περίοδον 
ταύτην τό ίερόν τής Δωδώνης εύρίσκετο είς πλήρη ά'νθησιν. Παλαιότερα 
ιερά οικοδομήματα, εμπρησθέντα υπό τών Αϊτωλών, άνοικοδομοΰνται καί 
νέα κατασκευάζονται (στάδιον, ενδεχομένως θέατρον, Κοινόν). Έξέχοντες 
καλλιτέχναι, ως ό Άθηνογένης, άπασχολοΰνται είς τό ίερόν, ένθα πιθανώς 
εκόπτοντο καί τά νομίσματα τοϋ Κοινοϋ1.

Τά δεδομένα ταΰτα μαρτυροΰν δτι οί χρόνοι τής Δημοκρατίας 
(234/3 - 168/7 π. X.) με τήν συμμετοχήν είς τά κοινά τών πλείστων φύλων 
άποτελοΰν τήν λαμπροτέραν σελίδα τής ιστορίας τής Ηπείρου. Ό μνημεια
κός καί καλλιτεχνικός πλούτος τοϋ ίεροΰ τής Δωδώνης αντικατοπτρίζει τήν 
πολιτικήν, οικονομικήν καί πνευματικήν ακμήν τής χώρας, τήν οποίαν έξηφά- 
νισαν ή υπό τών Ρωμαίων υποταγή καί πρωτοφανής καταστροφή (167 π. X.).

ΣΩΤΗΡΙΟΣ I. ΔΑΚΑΡΗΣ

1 Διά της άνευρέσεως δύο συνεχομένων χαλκών πετάλων άσφραγίστου νομί
σματος τών μετά τό 148 π. X. χρόνων τοΰ μεταγενεστέρου Κοινού, βεβαιώνεται 
ή λειτουργία νομισματοκοπείου είς τό ίερόν τής Δωδώνης κατά τήν περίοδον τοΰ 
Κοινού μετά τό 148 π. X., αν μή καί παλαιότερον, Ρ. Franks, Fie antiken 
Miinzen, σ. 222-223, πίν. 52, ι. Ότι καί ή χύσις ή τουλάχιστον ή τελική επεξερ
γασία τών χαλκών ανδριάντων διεξήγετο είς τό ίερόν, θεωρώ επίσης πιθανόν, αν 
μή βέβαιον.
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α. Τά προ τοΰ βουλευτηρίου καί τής στοάς εξ τιμητικά βάθρα 1-6 
(έκ δεξιών πρός αριστερά).

β. Τά τιμητικά βάθρα 1, 2, 5 μετά των ορθοστατών, δρώμενα από Βορρά.
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. α. Τά βάθρα 5 καί 2.

β. Τό βάθρον 1 επί τής άριστερας έδρας τά δύο ψηφίσματα.
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α. Ό δκρος αριστερός ποϋς χαλ- β. Θραύσματα χαλκά : δάκτυλοι χειρός καί
κοΰ ίππου (Μουσεϊον Ίωαννίνων). γλώσσα ίππου (Μουσεΐον Ίωαννίνων).

γ. Τό κάτω (δερμάτινον) τμήμα ϋώρακος δ. Τελαμών μέ άνάγλυφον διακόσμησιν
άνδριάντος στρατηγού (Μουσεΐον Ίωαν- πτερωτού κεραυνού καί εγχαράκτου βλα-

νίνιον). στοΰ καί κισσού (Μουσεΐον Ίωαννίιων).

ε. Χαλκούς σαυρωτήρ άνδριάντος στρατηγού μέ ένθετον κόσμησιν αργύρου 
(Μουσεΐον Ίιοαννίνων).
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ΠίΝΑΕ 86 ΠΑΕ 1965.—6. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

β
α - β. 'Αετόμορφος λαβή χαλκοΰ ξίφους άνδρίάντος στρατηγού (Μουσεΐον Ίωαννίνων).

γ -δ.
Υ δ

Λεοντόμορφος λαβή χαλκοΰ ξίφους άνδρίάντος. Εις τήν βάσιν εγχάρακτος 
πτερωτός κεραυνός (Μουσεΐον Ίωαννίνων).
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α - β. Χαλκοϋν άγαλμάτιον παιδός μέ πτηνόν (Μουσεΐον Ίωαννίνων).
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